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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/ USER MANUAL 
Urządzenie samohamowne /  Fall arrester 

AUTOBLOK AH3XX T 
Zgodne z /Conforms with:  EN 360:2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSECURO Sp. z o.o. 
Łazy, Al. Krakowska 184a 

05-552 Wólka Kosowska, POLAND 
www.assecuro.pl, info@assecuro.pl 

tel/fax (+48 22) 757 75 12 

 
 

Typ/Type AH3XX T 

Dł. taśmy/Webbing length - XX XX: 3-20 m 

Szerokość taśmy/Webbing width 25  mm 

Obciążenie max./Working load 140kg 

Wytrzymałość/Min. braeking 
strength 

15 kN 
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Użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i przestrzegać niniejszej instrukcji 
użytkowania. 

 
Urządzenie samohamowne AUTOBLOK AH3XXT jest Środkiem Ochrony Indywidualnej (ŚOI) spełniającym wymagania 
Rozporządzenia (UE) nr 2016/425.  Jest składnikiem systemu powstrzymywania spadania, który chroni użytkownika 
przed ryzykiem  upadku z wysokości oraz w razie upadku z wysokości ogranicza siłę jaka może zadziałać na użytkowania 
do wartości bezpiecznej (<6kN). 
W celu zapewnienie skuteczności ŚOI należy postrzegać zapisów niniejszej instrukcji użytkowania oraz pozostałych 
składników tworzących system powstrzymywania spadania. 
Zabrania się innego wykorzystania urządzenia niż opisane w poniższej instrukcji. 
Instrukcja użytkowania powinna być dostępna dla użytkownika przez cały okres użytkowania 
urządzenia. 
Ostrzeżenie: Praca na wysokości jest bardzo niebezpieczną czynnością, która może prowadzić do poważnych obrażeń 
lub śmierci. Radzimy, abyś osobiście wziął na siebie odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami użytkowania i 
środkami bezpieczeństwa dotyczącymi tego sprzętu. Pamiętaj, że nie ma lepszej „instrukcji” niż wyszkolony instruktor. 
Przećwicz korzystanie z tego urządzenia, sprawdź, czy w pełni zrozumiałeś jego działanie, a jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości, zapytaj kompetentną osobę!  
Nie wprowadzaj żadnych zmian ani dodatków do urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. 
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.  
Wiek i sprawność fizyczna poważnie wpływają na zdolność pracownika do wytrzymania upadków. Kobiety w ciąży lub 
nieletni nie mogą go używać. 
 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 
1. Urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości zgodne z EN 360:2002 stanowią indywidualne wyposażenie 
ochronne, które w połączeniu z szelkami  EN 361 służy bezpieczeństwu osób podczas prac, w których występuje ryzyko 
upadku (np. dachy, rusztowania, drabiny itp.). 
2. Użytkownik powinien posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do pracy na 
wysokości. 
3. Urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości mogą być używane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. 
4. Dopuszcza się użytkowanie sprzętu jedynie przez osoby przeszkolone. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik 
powinien ocenić, czy istnieje możliwość przeprowadzenia, w razie wypadku, skutecznej akcji ratunkowej.  Użytkownik 
powinien zapoznać się również z zasadami prowadzenia akcji ratunkowej (ewakuacyjnej). 
5. Użytkownik musi być również w dobrym stanie zdrowia, aby móc wykonywać takie operacje. 
6. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania grozi niebezpieczeństwem utraty życia. W przypadku  upadku z wysokości 
należy wyeliminować możliwość zwisania osoby przez czas dłuższy niż 20 min. (niebezpieczeństwo szoku). 
7. Do korzystania z urządzenia dopuszczone są tylko szelki zgodne z EN 361 (inne szelki itp., są niedozwolone). 
8. Urządzenie może chronić tylko jedną osobę, może być jednak używane kolejno przez wiele osób.  
9. Upewnij się czy w urządzeniu nie brakuje śrub, czy nie ma wgnieceń lub zniszczonych części. Urządzenie powinno 
być w pełni sprawne, mieć dokręcone wszystkie śruby i posiadać wszystkie nity 
10. Obudowa nie może być wgnieciona, pęknięta lub posiadać inne oznaki uszkodzenia. 
11. Taśma w urządzeniu musi rozwijać się i zwijać płynnie, bez zbędnych luzów. Sprawdź czy przy gwałtownym 
szarpnięciu urządzenie zablokuje się bez poślizgu. 
12. Oznaczenie urządzenia powinno być czytelne. 
13. Sprawdź czy taśma urządzenia nie posiada przecięć, nadtopień, oznak kontaktu ze środkami chemicznymi lub 
wysoką temperaturą. Sprawdź czy elementy metalowe nie noszą śladów uszkodzenia. 
14. Sprawdź czy zatrzaśnik nie nosi śladów uszkodzenia (w tym także korazji), czy otwiera się prawidłowo. 
15. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w urządzeniu. 
 
Niniejsza instrukcja powinna być przetłumaczona (ewentualnie przez dystrybutora) na język kraju, w 
którym urządzenie jest używane. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika należy ściśle przestrzegać 
zasad użytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urządzenia. Firma ASSECURO sp. z 
o.o. nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie 
zdarzenia wynikające z użycia urządzenia w sposób odbiegający od niniejszej instrukcji. Nie należy 
przeciążać urządzenia! 
 

SPOSÓB UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Kontrola przed każdym użyciem. 
Sprawdzić taśmę, zatrzaśnik i punkt mocowania (krętlik) pod kątem oznak zużycia, deformacji, uszkodzenia lub korozji. 
Pociągnąć mocno taśmę, aby zablokować urządzenie i upewnić się, że hamulec blokują się przy każdym użyciem. 

PL 
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Wyciągnąć taśmę, aby upewnić się, że wysuwa się i cofa płynnie. Upewnić się, że taśma jest wolna od śladów zużycia 
(przewężeń, nadtopień, nacięć, zmiany koloru, załamanie itp.). Upewnić się, że zatrzaśniki działają prawidłowo. Upewnić 
się, że wskaźnik zadziałania zatrzaśnika obrotowego nie jest uszkodzony. Jeśli czerwona sekcja jest widoczna, 
urządzenie musi zostać natychmiast wycofana z eksploatacji. Sprawdzić, czy instrukcja użytkownika jest czytelne. Jeśli 
z jakiegokolwiek powodu kontrola wykaże nieprawidłowości lub wystąpią wątpliwości co do stanu 
technicznego, urządzenie musi zostać natychmiast wycofane z eksploatacji i odpowiednio oznakowane 
(np. "NIE UŻYWAĆ").  
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez serwis ASSECURO. Jeśli urządzenie ma zostać skasowane, 
taśmę należy przeciąć, aby zapobiec dalszemu użyciu. Taśmę należy odciąć przy zatrzaśniku, uniemożliwiając 
wciągnięcie taśmy z urządzenia. 
 
Urządzenie samohamowne to ŚOI i może być używane wyłącznie przez jedną osobę w tym samym czasie. W czasie 
przemieszczania się użytkownika (wchodzenia – schodzenie) taśma rozwija się i nawija na bęben urządzenia. Napięcie 
taśmy jest utrzymywane za pomocą sprężyny powrotnej. W razie upadku system blokuje rozwijanie się taśmy i 
zatrzymuje natychmiast rozpoczęte spadanie. Amortyzator energii umieszczony w urządzeniu, podczas upadku z 
wysokości pochłania wytwarzaną energię.  
Nie stosować urządzenia w przypadku pracy nad wodą (cieczami), materiałami sypkimi i innymi, w których można 
ugrzęznąć. 
Bezpieczeństwo użytkownika zależy od dobrego stanu urządzenia i dobrego zrozumienia informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji.  
Należy okresowo kontrolować czytelność oznakowania produktu. 
 
Minimalne Wolna Przestrzeń pod użytkownikiem musi być H = 2,0m 
(przy zainstalowaniu urządzenia bezpośrednio nad użytkownikiem) + C 
(1m dodatkowa odległość). Minimalne Wolna Przestrzeń = H+C = 
3m.  
Dla prawidłowego działania urządzenia i powstrzymania upadku należy 
zapewnić wolną przestrzeń pod użytkownikiem oraz prawidłową odległość od 
obiektu: 
Minimalne Wolna Przestrzeń = 3 m + X m, (gdzie X oznacza odległość 
poziomą użytkownika od punktu zainstalowania urządzenia). 
Wolna przestrzeń jest niezbędna do prawidłowego zadziałania urządzenia. 

 
INSTALACJA: 
Przy normalnym użytkowaniu krętlik górny można podłączyć albo do punktu zakotwiczenia konstrukcji, albo do punktu 
zaczepowego szelek bezpieczeństwa. Punkt kotwiczenia urządzenia musi znajdować się nad użytkownikiem  i musi być 
zgodny z EN 795 (12kN – EN795:2012 lub 10 kN – EN795:1996).  
Maksymalny kąt nachylenia w pozycji pionowej wynosi: 40°.  
Produkt wolno stosować w temperaturach: - 30°C / 50°C. 
Należy upewnić się, czy podstawowy montaż zapewnia ograniczenie ruchu wahadłowego w razie upadku oraz czy 
montaż ten będzie wykonany w taki sposób, aby ograniczać wysokość upadku. Ze względów bezpieczeństwa i przed 
każdym użyciem należy upewnić się, czy w razie upadku żadna przeszkoda nie spowoduje zablokowania prawidłowego 
rozwinięcia się taśmy. 
Nie należy gwałtownie zwalniać taśmy, gdy jest ona rozwinięta; należy ją przytrzymać podczas ponownego zwijania. 
Należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń, które mogą zmniejszyć wydajność sprzętu, a tym samym bezpieczeństwo 
użytkownika -  działanie ekstremalnych temperatur (<-30 ° C lub> 50 ° C), długotrwałe narażenie na działanie 
czynników zewnętrznych (promieniowanie UV, wilgoć), środki chemiczne, ograniczenia elektryczne, skręcanie systemu 
zabezpieczającego przed upadkiem podczas użytkowania, ostre krawędzie, tarcie lub przecięcie itp. 
 
Środki chemiczne: w przypadku kontaktu ze środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub środkami łatwopalnymi, 
które mogłyby wpłynąć na działanie urządzenia, należy wycofać urządzenie z użytkowania. 
 

ZASTOSOWANIE: 
Produkt stosuje się w systemach zabezpieczających przed upadkiem, zgodnych z normą EN363. Do wykorzystania z 
urządzeniem dopuszczone są tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361, punkty kotwiczące zgodne z normą EN 795 
oraz łączniki zgodne z EN 362. Tworzenie systemu zabezpieczającego przed upadkiem, w którym każdy z elementów 
może wpływać na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego też przed każdym użyciem 
należy zapoznać się z zaleceniami użytkowania każdego elementu systemu.  
 

OKRES UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄD:  
Okres użytkowania produktu wynosi  max. 10 lat od daty produkcji, ale może ona ulec skróceniu w zależności od 
sposobu użytkowania i/lub wyników dorocznych kontroli.  

Grunt 

    Poziom pracy 

    Urządzenie 
samohamowne 
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Urządzenie powinno być poddane przeglądowi okresowemu min. raz na 12 miesięcy (6 miesięcy w przypadku stosowania 
w środowisku korozyjnym). Przegląd okresowy może być wykonany przez serwis ASSECURO.  
Dodatkowo urządzenie musi być poddawane przeglądowi w razie: 
- wątpliwości co do jego stanu technicznego,  
- zaistnienia upadku z wysokości. 
Kontrola ma na celu upewnienie się, że urządzenie jest w pełni sprawne i może być użytkowane. 
Kartę użytkowania produktu należy uzupełniać po każdym przeprowadzonym przeglądzie. 
 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE: (Zalecenia wymagające ścisłego przestrzegania) 

Podczas transportu należy przechowywać produkt w opakowaniu uniemożliwiającym powstanie uszkodzeń 
mechanicznych lub chemicznych i z dala od źródeł ciepła. Jeśli taśma została zamoczona podczas użytkowania, należy 
ją wyciągnąć z urządzenia i pozostawić do wyschnięcia w naturalny sposób. Do czyszczenia obudowy lub taśmy można 
użyć łagodnego detergentu z ciepłą lub zimną wodą. Taśma musi być wysunięta z urządzenia i pozostawiona do 
naturalnego wyschnięcia, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i ognia. W przypadku zawilgocenia elementów 
urządzenia w czasie użytkowania postępować w taki sam sposób. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu o 
umiarkowanej temperaturze, suchym i przewiewnym, w opakowaniu uniemożliwiającym powstanie uszkodzeń 
mechanicznych lub chemicznych.  

 
GWARANCJA 
Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją  liczoną od daty sprzedaży. 
W przypadku wątpliwości użytkownika co do stanu urządzenia, należy je wycofać z użytkowania i przekazać do serwisu 
ASSECURO. 
Przed sprzedażą, urządzenia poddawane są kontroli. 
 

Certyfikacja typu UE przeprowadzona przez: 
SATRA TECHNOLOGY EUWEBBING LTD, 
N°2777 
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE 
DUBTAŚM, D15YN2P, Ireland  

Kontrola produkcji pod nadzorem jednostki: 
SATRA TECHNOLOGY EUWEBBING LTD, 
N°2777 
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE 
DUBTAŚM, D15YN2P, Ireland 

Deklaracja zgodności UE dostępna na stronie www.assecuro.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

User must read, understand and observe this instruction for use. 
 
Retractable fall arrester AUTOBLOK AH 3XXT is personal protective equipment (PPE) meets the requirements of 
Regulation (EU) No 2016/425. 
The arrester is a part of fall arrest system, which protects the user against the risk of falling from height, and in case 
of fall from a height reduces the force that can work on user to safe value (<6kN). 
In order to ensure the effectiveness of PPE user should respect the provisions of this manual and the manuals for other 
parts of the fall arrest system. 
Any use other than these described in this leaflet are to be excluded. 
We recommend that users retain this user manual throughout the product’s service life. 
 
Warning: Working at height is a very dangerous activity which may lead to severe injury or fatality.  We advise that 
you personally assume the responsibility to learn the use and the safety measures that apply to this equipment.  
Remember that there is no better ''instruction'' than that of a trained instructor.  Train in the use of this tool, verify that 
you have fully understood how it works and if in any doubt, please ask competent person! 
Don’t make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer’s prior written consent.  
Any repair shall only be made by the manufacturer.   
The products shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.  
Age and fitness seriously affect a worker’s ability to withstand falls.  Pregnant women or minors must not use it.         
 

BEFORE USE: 

EN 
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1. Fall arrestors in accordance with EN 360:2002 represent personal safety equipment serving to protect the user in 
conjunction with safety harness EN 361 where falling hazards exist (e.g. on roofs, scaffolding, ladders and in 
shafts). 

2. The user should have a medical certificate that there are no contraindications to work at height. Medical restrictions 
can affect the use during a normal work during emergency. 

3. Devices protecting against fall from a height can be used only by trained persons. 
4. Fall arrestors may only be used by person who have received corresponding training. Before work user should 

know a rescue plan taking into account all possible rescue scenarios during the work. 
5. The user also has to be in good health condition to work such operations. 
6. Failure to comply with the instructions for use will result in a danger to life. In the event of a fall, the person must 

not be exposed to a prolonged state of hanging for longer than 20 minutes (danger of shock). 
7. Safety harness according to EN 361 are permitted for use with the fall arrestor (other harness etc. are not 

permissible). 
8. A device can only protect one person at time during use. However, it may be used by several individuals one after 

the other. 
9. Check if there are any loose screwed, bent or damaged parts. It should be in a perfect condition with tight screws 

and rivets. 
10. Inspect the entire housing for distortion, cracks or other damages.  
11. The webbing must fully extend and retract without hesitation or create a slack line condition. Ensure the webbing 

locks when loading sharply. Locking must be positive without slipping. 
12. The labels must be presented and fully legible. 
13. Inspect retractable lifeline for cuts, kink, corrosion, chemical contact areas, or severely abraded areas. Slide up 

webbing bumper and inspect ferrules for cracks or damage. 
14. Inspect the snap hook or carabineer for signs of damage, and working condition. Ensure the latch opens freely. 
15. Changes  or modifications in fall arrestor are forbidden. 

 
This notice must be translated (possibly by the retailer) into the language of the country of use.  
For your safety, comply strictly with the instructions for use, verification, maintenance and storage. 
ASSECURO cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than provided for 
in this notice; do not use this equipment beyond its capabilities. 
 
USE AND PRECAUTIONS: 
A retractable fall arrester is a piece of personal protection equipment. It should be allocated to a single user (it can only 
be used by one person at a time). 
When the user moves (up or down), the webbing winds onto and unwinds from a pulley. The webbing is kept taut by 
means of a return spring. In the event of a fall, a system locks the webbing and prevents it unwinding, thus stopping 
the fall instantly. The shock absorber in the device absorb the energy generated by the fall.  
User safety relies on the effectiveness of the equipment and full understanding of the safety instructions contained in 
this leaflet.  
Fall arrester cannot be used for the safety of persons above water and bulk materials or similar substances. 
 
FALL DISTANCE CALCULATION: 
Clear space below the user must be H= 2.0 if located above the user + 
C=1m (extra distance) – Minimum Clearance Distance is 3m. 
The required clearance below edge at which a fall might occur shall be 
enough the user does not collide the ground or object, Minimum Clearance 
Distance shall be 3m + X, where X is lateral length. 
 
INSTALLATION: 
In normal use, the top swivel can be connected either to the anchoring point 
on the structure or to the attachment point on the harness. 
The device's anchoring point must be positioned above the user and must 
comply with standard EN795  (12kN - EN795:2012 or 10kN - EN795:1996).  
 
The maximum angle of inclination when used vertically must be: 40 °.  
Use the product between: - 30°C / 50°C. 
Ensure that the general arrangement limits swinging in the event of a fall, and that the work is done in such a way as 
to limit the risk and the height of a fall. For safety reasons and before each use, make sure that in the event of a fall 
there is no obstacle obstructing the normal deployment of the webbing or the webbing. 
We also recommend that you do not suddenly let go of the webbing when it is rolled out; it is better to keep a hand on 
it as it reels into the retractable fall arrester. 
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Be aware of the hazards that could reduce the performance of your equipment, and therefore the user's safety, if 
exposed to extreme temperatures (< -30°C or > 50°C), prolonged exposure to the elements (UV rays, humidity), 
chemical agents, electrical constraints, twisting of the fall arrest system during use, sharp edges, friction or cutting, etc. 
 
If there is any doubt as to the condition of the device, or after a fall, it must not be reused (marking it with the words 
"DO NOT USE" is recommended) and must be returned to the manufacturer or to a qualified person appointed by the 
manufacturer. 
 
Chemical products: put the system out of use if it comes into contact with chemical products, solvents or fuels which 
could affect its working. 
 
SUITABILITY FOR USE: 
The equipment should be used with a fall arrest system as specified in the data sheet (see standard EN363). It may be 
dangerous to create one's own fall arrest system where each safety function can interfere with another safety function. 
Therefore, it is important to read the recommendations on using each component in the system before use. 
 
VERIFICATION PROCEDURE:  
The recommended lifetime of the equipment is 10 years for date of manufacture (in accordance with the annual 
examination by ASSECURO sp. z o.o. or a competent person authorized by ASSECURO Sp. z o.o.). The device lifetime 
may be reduced according to way of use (condition of use) and/or the results of the annual inspections. The equipment 
should be inspected obligatory if case of any doubt, when the device stopped the fall and at the latest once a 12 months, 
by the manufacturer or a competent person authorized by the manufacturer to check its strength and hence the user's 
safety. The product data sheet should be completed after each annual product verification. 
 
SERVICING AND STORAGE: (these instructions must be strictly observed) 
During transportation, keep the equipment away from any cutting edges and in its packaging. Clean with water, wipe 
with a cloth and hang in a ventilated room to dry naturally, ensuring that it is away from any direct light or source of 
heat; the same applies for elements that may have got wet during use. The device must be stored in a cool, dry and 
ventilated room, and in its packaging. 
 
MAINTENANCE & INSPECTION 
Inspect the fall arrest block, webbing, hook and anchorage for signs of wear, deformation, damage or corrosion. 
Pull webbing sharply to engage brakes and ensure the brakes lock before each and every use . 
Pull out webbing to ensure that it pays out and recoils smoothly. Ensure that the webbing is free from cuts, abrasion 
and wear marks. Ensure hook swivels and twist gate operates and closes correctly  
Ensure hook load indicator is not deployed. If the red section is visible, the fall arrest block must be removed from 
service immediately  
If the webbing becomes wet in use, ensure webbing is extended and left to dry naturally. To clean the housing or 
webbing, a mild detergent can be used with warm or cold water. The webbing must be extended from the device and 
left to dry naturally. 
Ensure that fall arrest block certification is current before use, the block must have been inspected within the last 12 
months (6 months if used in corrosive or off-shore environments)  
If for any reason the inspection of this block shows signs for concern or doubt then the block must be quarantined and 
removed from service immediately. Advice should be sought from the supervisor and if still concerned the block must 
be sent to the supplier, an approved service agent or the manufacturer for evaluation or disposal. If the device is to be 
discarded, the webbing must be cut through to prevent further use. If this is necessary, cut the webbing at the hook end  
allowing the webbing to be retracted into the device. 
 
WARRANTY 
The warranty of this product is 2 years from the sales date. 
If the user is suspicious the condition of this product, device should be withdraws  
work and services by ASSECURO. 
Before placing a goods on the market quality control conducted by ASSECURO. 
  

The Certification UE carried out by:  
SATRA TECHNOLOGY EUWEBBING LTD, 
N°2777 
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE 
DUBTAŚM, D15YN2P, Ireland  

Control of the production is supervised by:  
SATRA TECHNOLOGY EUWEBBING LTD, 
N°2777 
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE 
DUBTAŚM, D15YN2P, Ireland 

 Declaration of the conformity available at www.assecuro.pl 
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Oznakowanie/ Marking: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skontroluj taśmę, 
urządzenie, zatrzaśnik i 
etykietę przed użyciem. 
 
Inspect label, webbing  
and snap hook before use. 
 
 
 
 
 
 
 

Taśma urządzenia 
powinna dać się w płynnie 
rozwinąć i zwinąć.  
The device webbing must 
be fully extended 
and retracted without 
hesitation. 
 
 

Wepnij zatrzaśnik do  
punktu zaczepowego 
szelek bezpieczeństwa 
oznaczonego „A”. Attach 
snap hook to the safety 
harness – point marked 
„A”. 
 
 

Urządzenie może być 
stosowane w 
temperaturze od -30°C 
~50°C.  
The device is suitable of 
use in temperature 
between -30°C~50°C. 

Max. obciążenie: 140kg. 
  
 
 
The working load limits is 
140kg. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Max. kąt pracy 400.  
 
 
 
Maximum angle the user is 
allowed to move is 40°.  
 
 
 
 
 

Chroń urządzenie przed 
kontaktem z wodą, 
olejami, i innymi środkami 
chemicznymi.   
Protect the device against 
contacts with water, oil, 
or any chemical. 
 
 
 
 
 
 
 

Zabrania się dokonywania 
samodzielnych napraw 
urządzenia.   
 
It is not allowed to repairs 
or dissemble the device. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po użyciu nie puszczaj 
taśmy swobodnie.   
 
 
After use, do not retract 
the webbing freely. 
 

Urządzenie przechowuj w 
suchym, chłodnym i 
czystych warunkach.   
 
Store the device in a cool, 
dry, and clean 
environment. 
 

 

Nazwa producenta/ 
Manufacturer name 

Znak CE, nr jedoski 
nadzorującej 
produkcję / CE 
mark, number of 
notified body 
supervising 
production. 

Nazwa i nr 
katalogowy/ 
Name and catalogue 
number 

Zapoznać się z 
instrukcją/Read 
the manual 

140 
kg 



 
 

Producent/Manufacturer: 
ASSECURO Sp. z o.o. 

Łazy k/Warszawy, Al. Krakowska 184a 
05-552 Wólka Kosowska, Poland 

www.assecuro.pl 
tel/fax (+48 22) 757 75 12 

fax. (+48 22) 757 77 73 

Karta Użytkowania / User’s Card 

 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko użytkownika 
User name: 
 

Data pierwszego wydania do użytkowania/ 
Date of first use: 
 

 
Data zakupu/Purchase date: ………………………..  
Kontrola/Inspaction: 

 
Data/Date Wynik/Result 

Data następnego 
przeglądu/ Date of 

next inspaction 
Podpis/Signature 

1. 
 

 
 

   

2. 
 

 
 

   

3. 
 

 
 

   

4. 
 

 
 

   

5. 
 

 
 

   

6. 
 

 
 

   

7. 
 

 
 

   

8. 
 

 
 

   

9. 
 

 
 

   

10. 
 

 
 

   

Uwaga: 
Przed wydaniem do użytkowania wypełnić kartę. 
Zapoznać się z instrukcją użytkowania. 

Attention:  
Without filtaśmg the USER’S CARD in the device cannot 
be given to the exploitation. Before use read the 
manual. 

 

 
 

Miejsce na etykietę 


