
Tabelul 3 - Cerință de Sistem/ Tabla 3 - Wymagania 
systemowe/ Tabulka 3 – Systémové požadavky

RO  Componentă/ 
PL  Komponent/ 
CS  Komponent

EN

Conectori de ancorare standard 
Standardowe złączki kotwiczące 
Norma pro kotevní konektory 

EN 795 and /  
or TS 16415

Harnașament standard 
Standardowa uprząż 
Norma pro postroje 

EN 361

Conectori standard
Standardowy łącznik
Norma pro konektory

EN 362

Tabelul 4 - Verificări înainte de utilizare și examinare periodică/ Tabela 4 - Kontrole przed użyciem oraz przegląd okresowy/  
Tabulka 4 – Kontroly před použitím a pravidelná kontrola

RO  Verificări 
înainte de utilizare

Finalizat înainte de fiecare utilizare. 
Etichetați ca „neutilizabil“ și transferați-l 
unei persoane competente** dacă nu sunt 
realizate verificările înainte de utilizare. 

PL  Sprawdzenie 
urządzenia przed 
użyciem

Wykonywane przed każdym użyciem. 
Jeśli kontrole przed użyciem nie zostaną 
zaliczone oznaczyć jako “bezużyteczny” i 
przekazać kompetentnej osobie**. 

CS  Kontroly před 
použitím

Provádí se před každým použitím. Pokud 
je kontrola před použitím neúspěšná, 
označte produkt jako „nepoužitelný“ a 
předejte ho kompetentní osobě**. 

Etichete Asigurați-vă că etichetele sunt lizibile Etykiety Upewnij się, że etykiety są czytelne Štítky Zkontrolujte, zda jsou štítky čitelné.

Data  
examinării

Asigurați-vă că data următoarei examinări 
nu a trecut 4

Data 
przeglądu

Upewnij się, że nie upłynęła jeszcze data 
następnego przeglądu 4

Datum  
kontroly

Zkontrolujte, zda nebylo překročeno datum 
příští kontroly. 4

Durata de viață a 
produsului

Asigurați-vă că produsul nu a ajuns la 
sfârșitul duratei sale de viață

Żywotność produktu Upewnij się, że produkt nie osiągnął końca 
swojego okresu żywotności

Životnost produktu Zkontrolujte, zda produkt není na konci 
životnosti.

Indicator de 
încărcare

Asigurați-vă că indicatorul de încărcare nu 
a fost activat (Figura 1)

Wskaźnik obciążenia Upewnij się, że wskaźnik obciążenia nie 
został wyzwolony (rysunek 1)

Indikátor zatížení Zkontrolujte, zda nedošlo k aktivaci 
indikátoru zatížení (Obrázek 1)

Condiții generale Verificați dacă există semne de deteriorare 
excesivă, uzură, coroziune sau contaminare. 
Deschideți husa absorbitorului de energie 
5  și verificați-o în totalitate dacă prezintă 

urme de tăieturi, abraziune, fire destrămate/
deteriorate, fisuri, arsuri, mucegai, 
decolorare sau atac chimic sau fire interioare 
(de culoare galbenă) expuse. Asigurați-vă că 
acei conectori funcționează corespunzător.

Stan ogólny Sprawdzić pod kątem nadmiernego 
uszkodzenia, zużycia, korozji lub 
zanieczyszczeń. Otwórz worek pochłaniacza 
energii 5  i sprawdź całą długość taśmy, czy 
nie ma śladów; przecięć, otarć, strzępienia/
pękniętych pasm, rozdarć, nadpaleń, 
pleśni, przebarwień, reakcji chemicznej lub 
odsłoniętych pasm wewnętrznych (żółtych). 
Upewnić się, że złączki działają prawidłowo.

Obecný stav Zkontrolujte ohledně známek nadměrného 
poškození, opotřebení, koroze nebo 
kontaminace. Rozepněte pouzdro tlumiče 
nárazů 5  a zkontrolujte, zda popruhy v celé 
délce nevykazují známky proříznutí, oděru, 
roztřepených/přetržených vláken, roztržení, 
spálení, deformace, změny barvy nebo 
zasažení chemickými látkami, anebo zda 
nejsou vidět vnitřní (žluté) prameny lana. 
Zkontrolujte správnou funkci konektorů.

Extindere / retractare Inspectați extragerea și retragerea cablului 
prin tragerea în afară a întregii lungimi 
a cablului și prin lăsarea acestuia să se 
retragă înapoi în carcasă într-o manieră 
controlată. Operarea frânghiei trebuie să se 
facă lin și fără ezitare (mențineți o ușoară 
tensiune a frânghiei de salvare în timpul 
retragerii acesteia). Repetați de trei ori.

Wysuwanie / 
wciąganie

Sprawdzić wysuwanie i wciąganie liny, 
wyciągając ją całkowicie i pozwalając na 
jej wciągnięcie do obudowy w sposób 
kontrolowany. Praca liny musi być płynna 
i niezatrzymywana (utrzymywać lekkie 
napięcie na linie podczas jej zwijania). 
Powtórzyć trzy razy.

Vytahování/Navíjení Zkontrolujte vytahování a navíjení lana tak, 
že vytáhnete celou délku lana a necháte 
lano kontrolovaně navinout zpátky do 
pouzdra. Práce s lanem musí být hladká 
a plynulá (při zatahování udržujte záchranné 
lano mírně napnuté). Opakujte třikrát.

Blocare Trageți puternic de frânghia de salvare și 
asigurați-vă că dispozitivul se blochează. 
Repetați de trei ori.

Blokada Pociągnąć gwałtownie za linkę i upewnić się, 
że urządzenie blokuje się. Powtórzyć trzy 
razy.

Zablokování Zatáhněte prudce za lano a zkontrolujte, zda 
se zařízení zablokuje. Opakujte třikrát.

Marcaj produs/Oznaczenie produktu/Označení produktu
RO  PL CS  

1  REF  Număr model REF  Numer modelu REF  Číslo modelu
2  Data fabricării LL/AA  Data produkcji MM/RR  Datum výroby MM/RR 
3 SN  Număr de serie SN  Numer seryjny SN  Výrobní číslo
4 Data următoarei examinări Data następnego przeglądu Datum příští kontroly
5 Husă pentru absorbitor de energie Torba na pochłaniacz energii Pouzdro tlumiče nárazů
6 Efectuați verificări înainte de utilizare Kompletne sprawdzenie przed użyciem Dokončete kontroly před použitím.
7  A nu se utiliza Nie używać Nepoužívat
8 Utilizarea MEWP Użycie MEWP Použití na pojízdné zdvihací pracovní plošině
9 Standard aplicabil Stosowana norma Platná norma
10 Citiți instrucțiunile de utilizare Przeczytać instrukcję obsługi Přečtěte si návod k použití.
11 Tip test margine Typ testu krawędziowego Typ testu použití přes hranu
12 Avertisment în ceea ce privește produsul Ostrzeżenie dla produktu Upozornění na produktu
13 Locații de ancorare acceptabile (Tabelul 1 și 2) Dopuszczalne lokalizacje kotwiczenia (Tabele 1 i 2) Povolené umístění ukotvení (Tabulky 1 a 2)
14 Număr organism notificat Numer jednostki notyfikowanej Úředně oznámený orgán č.
15 Lungime Długość Délka
16 Structură frânghie de salvare Konstrukcja liny bezpieczeństwa Konstrukce lana
17 Capacitate Pojemność Kapacita

RO  Componentă RO  Material

Carcasă Policarbonat

Tambur - chingă textilă PC-ABS / bronz

Cadru, clichete, mecanism de 
blocare, ax, arc principal Oțel inoxidabil

Frânghie de salvare - chingă 
textilă HMPE/ Aramidă

Conectori Oțel sau aluminiu

Absorbitor de energie HMPE

Husă pentru absorbitor de 
energie Poliester

PL  Komponent PL  Materiał

Obudowa Poliwęglan

Bęben - taśma PC-ABS / brąz

Rama, zapadki, mechanizm 
blokujący, mechanizm 
obrotowy, sprężyna główna

Stal nierdzewna

Lina bezpieczeństwa - taśma HMPE / Aramid

Złączki Stal lub aluminium

Pochłaniacz energii HMPE

Torba na pochłaniacz energii Poliester

CS  Komponent CS  Materiál

Pouzdro Polykarbonát

Naviják – popruhy PC-ABS / bronz

Šasi, západky, zamykací 
mechanismus, otočný blok,  
hlavní pružina

Nerezová ocel

Lano – popruhy HMPE / Aramid

Konektory Ocel nebo hliník

Tlumič nárazů HMPE

Pouzdro tlumiče nárazů Polyester

Tabelul 6 - Materiale/ Tabela 6 - Materiały/  
Tabulka 6 – Materiály/ 

Faza de control al producției/ Faza kontroli produkcji/ Fáze 
kontroly produktu
INSPEC International B.V., Beechavenue 54, 1119 PW,
Schiphol-Rijk, Netherlands (Notified body number 2849)

Organisme notificate/ Jednostki notyfikowane/ Úředně 
oznámené orgány 
EN: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, D15 YN2P, Ireland. Number 2777.

Latchways plc, An MSA brand, Hopton Park, Devizes,  
Wiltshire, SN10 2JP, United Kingdom
Phone +44 (0)800 066 2222
Email: info.gb@MSAsafety.com Website: MSAsafety.com 
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MSA  
V-EDGE® Mini Personal Fall Limiter 
(PFL)
User Instructions

EN 360:2002 /PPE-R/11.060 
CNB/P/11.062
CNB/P/11.085  
DIN 19427:2017

RO  Instrucțiuni de utilizare 
PL  Instrukcje użytkownika 
CS  Návod k použití 

A  CARCASĂ/ 
OBUDOWA/
POUZDRO

B  CHINGĂ TEXTILĂ/  
TAŚMA/ POPRUHY 

B

A

32

1

63011-00AEU-1234

01/17 34421 095246

NB: Utilizarea Twin ilustrată/  
Uwaga: Na ilustracji użycie po-
dwójne/  
Poznámka: Na obrázku použití dvou 
zařízení/

MM
YY

MM
YY

MM
YY

4

4 07 
19

63011-71

5

Figura 2 - Fixarea pe un MEWP/  
Rysunek 2 - Zabezpieczanie na MEWP/  
Obrázek 2 – Připevnění k pojízdné zdvihací pracovní plošině

≥ 5.0 m

≥ 350 mm

EN 280

V-EDGE Mini PFL  
Chingă textilă/  
Taśma/  
Popruhy  
1.8 m  

Tabelul 5 Intervalul examinărilor periodice  
Tabela 5 Częstotliwość przeprowadzania przeglądów okresowych 
Tabulka 5 Interval pravidelných kontrol

Utilizare Interval Użycie Częstotliwość Použití Interval

Ocazional la 
lumină

Anual (12 luni) Warunki lekkie do 
umiarkowanych

Co roku (12 miesięcy) Nepříliš časté 
až lehké

Jednou ročně  
(12 měsíců)

Moderat 
până la greu

De două ori pe an până 
la anual (6-12 luni)

Warunki umiarkowane 
do ciężkich

Co pół roku do roku  
(6-12 miesięcy)

Střední až 
náročné

Jednou za půl roku až 
za rok (6–12 měsíců)

Sever până 
la continuu

Trimestrial până la de 
două ori pe an (3-6 luni)

Warunki ciężkie Kwartalnie lub co 
pół roku (od 3 do 6 
miesięcy)

Velmi 
náročné až 
nepřetržité

Jednou za čtvrt roku až 
za půl roku  
(3–6 měsíců)

Utilizarea se va efectua de către o persoană competentă. Warunki eksploatacji powinny być określone przez osobę kompetentną. Použití bude stanoveno kompetentní osobou. 

Declarația de conformitate poate fi descărcată de pe această 
pagină a produsului, accesând MSAsafety.com/DoC
Deklarację zgodności można pobrać tutaj MSAsafety.com/DoC
Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na adrese  
MSAsafety.com/DoC

DIN 19427:2017

Latchways plc, An MSA brand
Hopton Park, Devizes
Wiltshire, SN10 2JP
United Kingdom
Phone +44 (0)800 066 2222
Email: info.gb@MSAsafety.com Website: MSAsafety.com

63061-96RO-10 
CR 800000046960

RO  Document important – păstrați pentru consultarea ulterioară 
PL  Ważny dokument - zachowaj na przyszłość
CS  Důležitý dokument – uschovejte pro použití v budoucnu

RO  †Certificat de Conformitate (63061-96).
††Certificăm faptul că acest articol a fost inspectat în întregime și este conform cu toate cerințele 
și specificațiile indicate pe produs.  Acest produs îndeplinește cerințele regulamentului privind 
echipamentul individual de protecție 2016/425 folosind standardul armonizat EN 360: 2002.
†††Aranjamentele de control al calității adoptate în ceea ce privește articolul sunt în conformitate cu 
condițiile EN ISO 9001:2015.
PL  †Certyfikat zgodności (63061-96).

††Niniejszym oświadczamy, iż produkt ten został poddany szczegółowej kontroli oraz jest 
w pełni zgodny z wymaganiami i specyfikacjami podanymi na produkcie.  Niniejszy produkt 
spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu 2016/425 dotyczącym środków ochrony 
indywidualnej oraz wymagania normy zharmonizowanej EN 360: 2002.
†††Zastosowane procedury kontroli omawianego urządzenia są zgodne z normą EN ISO 9001:2015.
CS  †Prohlášení o shodě (63061-96).

††Potvrzujeme, že tato položka byla kompletně zkontrolována a odpovídá veškerým požadavkům 
a specifikacím norem vyznačených na produktu. Produkt splňuje požadavky Nařízení pro osobní 
ochranné prostředky 2016/425 s použitím harmonizované normy ČSN EN 360: 2002.
†††Opatření přijatá za účelem kontroly kvality týkající se této položky odpovídají podmínkám normy 
ČSN EN ISO 9001:2015.

V-EDGE is a registered trademark of MSA Technology, LLC in Europe and other countries.

HMPE / Aramid
20 mm x 2.8 mm  / 4/5 x 7/64 in
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3-EDGE® Mini PFL 

1.8 m (6 ft)     

29.50 mm

29.70 mm

NOTES:

Change control:

Material and finish:

Material:
140 micron clear gloss PVC 

Adhesive:
3M 300 LSE

Label details and change control

Part number

63061-74

Issue 1 7.8.18
N040 Drawing created
AM

Issue 3 23/11/18
CR101023 
Update to registered
AM

Description
V-EDGE PFL 1.8m lifeline label

50 mm when scaled 1:1

60 - 140 kg

16

15

17

12

12

13

9

11

10

8

7

6

14

Figura 1 - Indicator de încărcare/ Rysunek 1 - Wskaźnik 
obciążenia/ Obrázek 1 – Indikátor zatížení
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Distanța orizontală de la punctul de ancorare
Odległość pozioma od punktu kotwiczenia
Horizontální vzdálenost od kotevního bodu
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Tabelul 1 - Utilizare pe orizontală și verticală și spațiu liber 
de cădere - Locații de ancorare acceptabile   
Tabla 1 - Użycie pionowe i poziome oraz wolna przestrzeń 
upadku - Dopuszczalne lokalizacje kotwiczenia  
Tabulka 1 – vertikální a horizontální použití a prostor pro 
pád z výšky - Povolené umístění ukotvení  

Tabelul 2 - Utilizare pe orizontală cu luarea în considerare 
a marginii - Locații de ancorare acceptabile  
Tabla 2 - Zastosowanie poziome z uwzględnieniem 
krawędzi - Dopuszczalne lokalizacje kotwiczenia   
Tabulka 2 – Horizontální použití u hrany - Povolené umístění 
ukotvení   

≥ 350 mm

≤ 1.5 m

≤ 1.5 m
(5 ft)

≥ 6.0 m

≥ 90º

 < 90º

R ≥ 0.5mm

EN

10

MSA, MSA The Safety Company, and the MSA The Safety Company Logo are Registered Trademarks of MSA Technology, LLC in the U.S. and/or Other Countries. For all other trademarks see https://us.msasafety.com/Trademarks.MSAsafety.com

MSAsafety.com

This User Instruction is intended for the following V-EDGE PFL types:
▪ V-EDGE® Mini PFL 1.8 m (6 ft)



 CS

 PL

 RO

1 Informații generale
Este recomandat ca fiecare echipament V-EDGE Mini PFL să fie un obiect 
personal.
Detalii referitoare la garanție 
Textul integral al termenilor și condițiilor poate fi găsit pe această pagină a 
produsului, accesând MSAsafety.com și făcând clic pe tab-ul Literature 
(Literatură).
Data primei utilizări: Data la care produsul este scos din ambalaj.

MSA V-EDGE® Mini PFL
Instrucțiuni de utilizare

Data primei utilizări* zz / ll / aa

Data următoarei examinări: Marcați eticheta 4  furnizată în conformitate cu 
Secțiunea 6. Pentru acest lucru este necesar un marker permanent.

2 Scopul utilizării și limitele produsului
Echipamentele V-EDGE Mini PFL sunt destinate a fi utilizate ca un element de 
legătură între un harnașament pentru întregul corp și un punct de ancorare (a 
se vedea Tabelul 3 pentru cerințele de sistem). Harnașamentul pentru întregul 
corp este singurul dispozitiv acceptat de susținere a corpului, care poate fi 
utilizat cu un echipament V-EDGE Mini PFL. Dacă sunt furnizate ca parte a 
unui sistem complet, componentele nu trebuie înlocuite. 

V-EDGE Mini PFL 1,8 m este testat în mod specific și adecvat pentru 
utilizarea pe platformele mobile de ridicare (MEWP) din Europa (DIN 
19427:2017). Vătămările cauzate de impactul cu nacela de lucru sau brațul 
telescopic nu pot fi excluse.

3 Instalare și utilizare
Trebuie stabilit un plan de salvare pe baza căruia să se poată gestiona orice 
situație de urgență care poate apărea în timpul activității de lucru.
Asigurați-vă că respectivul conector al echipamentului V-EDGE Mini PFL 
este compatibil cu atașamentele la care sunt conectate (pentru a împiedica 
desfășurarea) și că este complet închis și blocat înainte de utilizare. A se 
consulta Tabelul 3 pentru cerințele de sistem.
Asigurați-vă că echipamentul V-EDGE Mini PFL este atașat de o ancoră 
compatibilă - ancorele flexibile, precum frânghiile de ancorare sau structurile 
în consolă, pot afecta capacitatea echipamentului V-EDGE Mini PFL de a se 
bloca în caz de cădere.
Fixați echipamentul V-EDGE Mini PFL numai la o ancoră care poate să se 
încovoaie sau să se desfășoare în timpul unei căderi, cum ar fi o ancoră cu 
contragreutate sau o frânghie de ancorare, unde nu există riscul ca frânghia să intre 
în contact cu o margine. În astfel de cazuri, lungimea de desfășurare suplimentară a 
ancorei se adaugă la distanțele minime specificate în Tabelul 1 (fără margine).
În timpul utilizării, frânghia de salvare V-EDGE Mini PFL se va derula și retrage 
fără întreruperi. Nu lăsați frânghia de salvare să treacă printre picioare sau pe 
sub brațe sau să se înfășoare în jurul structurilor. Dacă frânghia de salvare nu se 
retrage în timpul utilizării, derulați-o și lăsați-o încet să se ruleze. Dacă frânghia 
de salvare continuă să prezinte dificultăți la derularea înapoi, contactați MSA.
Atunci când nu este utilizat, depozitați-l cu frânghia de salvare complet 
retrasă, deoarece perioadele prelungite de derulare completă pot slăbi arcul 
de retragere. În cazul în care frânghia de salvare este eliberată, aceasta se 
va retrage cu viteză mare, existând posibilitatea de a se produce răsuciri ale 
frânghiei de salvare și/sau ale indicatorului de sarcină. 
Utilizare Twin: Atunci când se utilizează V-EDGE Twin PFL, echipamentele 
PFL pot fi ancorate pe același punct de ancorare sau pe un punct separat. 
Dacă un singur echipament V-EDGE Mini PFL este conectat la un punct de 
ancorare, celălalt poate fi lăsat neconectat sau atașat la un punct de staționare 
specific al harnașamentului. Nu conectați echipamentul V-EDGE Mini PFL 
neutilizat la un punct de atașare a harnașamentului pentru echipamentul de 
oprire a căderii de la înălțime. 
Atunci când echipamentul V-EDGE Twin PFL se utilizează pe orizontală, 

distanța orizontală trebuie să fie de ≤ 2 m (6,5 ft). Deschiderile orizontale mari 
trebuie să fie evitate deoarece acestea pot crește forțele aplicate structurii și 
pot favoriza apariția căderilor prin balansare neprevăzute.

4 Lucrul pe margine
V-EDGE Mini PFL cu capacitatea de a fi utilizat pentru lucrul pe margini a fost 
conceput pentru utilizarea în aplicațiile în care poate apărea un incident de 
cădere de la înălțime, inclusiv căderi peste margini, în domenii de montare a 
acoperișurilor, de construire pe margini etc. PFL-urile au fost concepute să fie 
o componentă într-un sistem personal de oprire a căderii (PFAS). PFL-urile 
pot fi utilizate în multe situații în care este necesară o combinație a mobilității 
utilizatorilor și echipamentul de protecție pentru lucrul la înălțime (de exemplu, 
lucrări de inspecție, construcții generale, lucrări de întreținere, producția de 
petrol, lucrul în spații închise etc.). Modelele duble încorporează două unități 
PFL care pot fi utilizate pentru aplicații în care este necesară o legare 100%.
Configurațiile pentru lucrul pe margine se vor utiliza în conformitate cu 
reglementările locale. Configurațiile pentru marginile de lucru se utilizează 
doar după ce toate celelalte opțiuni superioare în materie de control, inclusiv 
sistemele de reținere și ancorare deasupra capului, au fost epuizate.
V-EDGE Mini PFL a fost testat cu succes pentru utilizarea pe orizontală și 
pentru căderi peste o margine din oțel fără bavuri1. Distanța de recul trebuie 
respectată. În cazul în care o posibilă cădere peste o margine nu poate 
fi evitată, trebuie luată în considerare protejarea marginii sau selectarea 
pozițiilor de ancorare alternative. Evitați să lucrați în cazul în care frânghia de 
salvare intră continuu sau repetat în contact cu margini ascuțite sau abrazive. 
V-EDGE îndeplinește cerințele de testare ale VG 11.60 revizia 6. Pentru 
realizarea testelor a fost utilizată o margine din oțel fără bavuri, cu o rază r = 
0,5 mm. Datorită acestui test, echipamentul poate fi utilizat pe margini similare, 
precum cele găsite la profilurile din oțel laminat, a grinzilor din lemn sau a 
parapeților rotunjiți pentru acoperiș.
Atunci când dispozitivul este utilizat într-un aranjament orizontal sau transversal, 
iar evaluarea riscului indică pericolul ca o margine să deterioreze frânghia de 
salvare, vor fi luate măsuri înainte de începerea lucrului. Măsurile ar trebui 
să aibă în vedere eliminarea posibilității de cădere peste margine, protejarea 
suficientă a marginii sau consultarea cu producătorul. Utilizarea peste o margine 
trebuie să fie evitată dacă continuă să fie un risc de a se tăia frânghia de salvare.
Utilizarea pe orizontală sau ancorarea la picioarele utilizatorului trebuie să fie 
limitată, ori de câte ori este posibil, pentru a evita căderea prin balansare și 
posibilitatea ca utilizatorul să lovească o structură, provocând rănirea gravă a 
acestuia. Pentru a reduce riscul de cădere prin balansare, este de preferat să-l 

ancorați direct deasupra utilizatorului.
Locațiile de ancorare trebuie să respecte indicațiile din tabelul 2, inclusiv 
un unghi de redirecționare ≥ 90º și să se întoarcă ≥ 350 mm, asigurând 
funcționarea corectă a dispozitivului în caz de cădere. Mișcările laterale pe 
ambele părți ale axei centrale trebuie să fie limitate la maxim 1,5 m după cum 
se poate observa. Punctul de ancorare al echipamentului V-EDGE Mini PFL 
trebuie să fie la nivelul picioarelor utilizatorului sau mai sus. Spațiul liber minim 
de sub picioarele utilizatorului ar trebuie să fie de 6,0 m. Urcarea deasupra 
punctului de ancorare nu este permisă (a se vedea tabelul 2). Trebuie luate 
măsuri pentru a împiedica utilizarea peste marginile neprevăzute (cum ar fi 
partea opusă a ancorării sau în jurul colțurilor).
Atunci când poate avea loc o cădere peste o margine, trebuie definite măsuri 
speciale de salvare cu instruire aferentă. Accesarea persoanei accidentate în 
stare suspendată fără încărcare ulterioară sau deplasarea frânghiei de salvare 
peste o margine trebuie luată în calcul.

5 Distanța de cădere
Asigurați-vă că există o distanță suficientă pentru a preveni lovirea de un 
obstacol sau de o structură în timpul unei căderi. O distanță insuficientă sau 
obstacolele pot împiedica funcționarea echipamentului V-EDGE Mini PFL.
Pot fi necesare distanțe suplimentare pentru a ține cont de efectele unei căderi 
prin balansare. A se vedea Tabelul 1 (Utilizarea pe verticală și orizontală) 
sau Tabelul 2 (Utilizarea pe orizontală cu luarea în calcul a marginii) pentru 
locațiile acceptabile de ancorare în raport cu utilizatorul și pentru cerințele 
minime privind spațiul liber. Distanța de cădere este calculată ca distanța 
verticală dintre platforma de lucru și primul obstacol de dedesubt (cum ar fi 
următoarea platformă sau solul).
Pentru a reduce potențialul de rănire în timpul căderii, distanța de cădere 
trebuie minimizată.

6 Curățarea, întreținerea și depozitarea
Dacă este necesar, exteriorul echipamentului V-EDGE Mini PFL și frânghia 
de salvare pot fi curățate prin folosirea unei lavete umede îmbibate în apă 
caldă (max. 40 °C), și lăsate să se usuce în mod natural înainte de utilizare. 
Acumularea excesivă de murdărie, vopsea etc. poate compromite atât 
retragerea, cât și rezistența frânghiei.
Depozitați sau transportați echipamentul V-EDGE Mini PFL într-un mediu 
răcoros, uscat, curat, ferit de praf, ulei și acțiunea directă a razelor soarelui. În 
timpul transportului, dispozitivul va fi protejat pentru a preveni deteriorarea sau 

contaminarea. Examinați echipamentul V-EDGE Mini PFL după perioade lungi 
de depozitare, înainte de a-l reintroduce în uz.

7 Verificări înainte de utilizare și examinare 
periodică (Tabelul 4)

Siguranța utilizatorului se bazează pe eficiența și durabilitatea continuă a 
echipamentului, și prin urmare, verificările înainte de utilizare se vor efectua 
înainte de fiecare utilizare. Ar trebui efectuate examinări periodice de către 
o persoană, alta decât Utilizatorul, care să aibă competența2 de a verifica 
echipamentele V-EDGE Mini PFL, în conformitate cu aceste instrucțiuni. 
Intervalul va fi determinat de utilizare (Tabelul 5), de reglementările locale 
sau de condițiile de mediu, și va fi cel puțin anual. Se va păstra evidența 
rezultatelor examinării. Un jurnal exemplificativ de examinare periodică poate 
fi descărcat de pe această pagină a produsului, accesând MSAsafety.com și 
făcând clic pe tab-ul Literature (Literatură).
Durata maximă de viață a produsului:  
Elementele textile ale echipamentelor V-EDGE PFL au fost evaluate ca având 
o durată de viață de până în 10 ani, toate celelalte elemente nu au o durată 
fixă de viață. Utilizarea continuă depinde de următorul aspect: echipamentul 
trebuie să treacă de verificările înainte de utilizare și inspecțiile periodice. 
Durata de viață poate fi redusă în funcție de frecvență și de condițiile de 
utilizare sau de reglementările locale.
Dacă este identificată o problemă, echipamentul V-EDGE Mini PFL a fost 
implicat într-un caz de cădere de la înălțime sau există îndoieli cu privire la 
durabilitatea sa, acesta va fi etichetat drept „neutilizabil” și va fi retras din uz. 
Înainte de a-l reintroduce în uz, producătorul sau tehnicianul va confirma în 
scris că echipamentul V-EDGE Mini PFL a trecut de verificare. 
*Data primei utilizări trebuie să poată fi demonstrată administrativ. Acolo unde data primei 
utilizări este necunoscută, atunci se va utiliza următoarea dată anterior demonstrabilă 
administrativ, de exemplu data achiziției sau data fabricației. 
1. Tip margine A: Pentru realizarea testelor a fost utilizată o margine din oțel fără bavuri, cu o 
rază r = 0,5 mm. Aceasta este similară cu cea din profilele din oțel laminat, a grinzilor din lemn 
sau a parapeților rotunjiți pentru acoperiș.
2. Persoană competentă: o persoană, alta decât utilizatorul, competentă în examinarea PPE 
în conformitate cu instrucțiunile MSA.
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• Utilizatorii echipamentelor V-EDGE Mini PFL trebuie să fie apți din punct 
de vedere medical și instruiți corespunzător. Echipamentele V-EDGE 
Mini PFL nu vor fi utilizate de către femeile gravide, persoane minore și 
nici de cei aflați sub influența alcoolului sau drogurilor.

• Instrucțiunile trebuie păstrate și furnizate tuturor utilizatorilor de 
echipamente V-EDGE Mini PFL în limba țării de destinație, chiar și atunci 
când sunt revândute. 

• Echipamentul V-EDGE Mini PFL trebuie să fie utilizat doar pentru scopul 
destinat și în cadrul limitelor sale. Mai multe informații pot fi obținute de  
la MSA.

• Pentru utilizarea în conformitate cu locațiile acceptabile (Tabelul 1 sau 
Tabelul 2 ) (cu sau fără margine).

• Doar pentru un singur utilizator cu o greutate cuprinsă în intervalul 60 - 
140 kg (inclusiv uneltele). 

• Echipamentul V-EDGE Mini PFL se va proteja împotriva muchiilor 
ascuțite, suprafețelor abrazive, focului, acizilor, soluțiilor caustice sau 
temperaturilor în afara intervalului -40 °C până la 54 °C.

• Frânghia de salvare nu trebuie să intre în contact cu suprafețele fierbinți 
(cum ar fi conductele fierbinți), să se încurce cu dispozitivele în mișcare 
sau să intre în contact cu surse de pericole electrice (cum ar fi liniile 
electrice de înaltă tensiune).

• Nu este adecvată pentru utilizarea pe suprafețe instabile, materiale cu 

granulație fină sau suprafețe cu particule, precum nisipul sau cărbunele.
• Nu se vor conecta conectori suplimentari de frânghie de siguranță, 

deoarece acest lucru va duce la o lungime mai mare a frânghiei de 
salvare și va mări distanța de cădere liberă. 

• V-EDGE Mini PFL trebuie să fie atașat la un echipament specific de 
oprire a căderii al unui harnașament pentru întregul corp, folosind 5  
doar carabina de pe husa absorbitorului de energie.  Atașați celălalt 
capăt la o ancoră compatibilă sau la un conector de ancorare.

• Echipamentul V-EDGE Mini PFL nu trebuie modificat, reparat și nici nu i 
se vor adăuga componente. 

• Echipamentele V-EDGE Mini PFL care au fost implicate într-un caz 
de cădere de la înălțime sau cele care nu au trecut o inspecție se vor 
eticheta drept „neutilizabile” și se vor elimina.

• Configurațiile pentru lucrul pe margine se vor utiliza în conformitate 
cu reglementările locale. Configurațiile pentru marginile de lucru se 
utilizează doar după ce toate celelalte opțiuni superioare în materie de 
control, inclusiv sistemele de reținere și ancorare deasupra capului, 
au fost epuizate și se vor utiliza în conformitate cu instrucțiunile, 
avertismentele și limitările din aceste Instrucțiuni de utilizare.

Nerespectarea acestei avertizări poate duce la serioase leziuni personale 
sau moarte.

 AVERTISMENT

1 Informacje ogólne
Zaleca się, aby V-EDGE Mini PFL był urządzeniem osobistym.
Szczegóły gwarancji 
Pełny regulamin można znaleźć na stronie tego produktu na MSAsafety.com 
klikając na zakładkę Literatura.
Data pierwszego użycia: Data wyciągnięcia tego urządzenia z opakowania.

MSA V-EDGE® Mini PFL
Instrukcje użytkownika

Data pierwszego użycia*  dd / mm / rr
Data następnego badania: Oznaczyć dostarczoną etykietę 4  zgodnie z 
sekcją 6. W tym celu konieczny jest marker permanentny.

2 Przeznaczenie i ograniczenia dla produktu
Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL jest przeznaczony do użytku 
jako element łączący pomiędzy pełną uprzężą a punktem kotwiczenia (patrz 
Tabela 3 dotycząca wymagań systemu). Pełna uprząż to jedyne akceptowalne 
urządzenie podtrzymujące ciało człowieka, które może być stosowane 
z osobistym ogranicznikiem upadku V-EDGE Mini PFL. Komponenty 
dostarczone w ramach kompletnego systemu nie mogą zostać wymienione. 
Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL 1.8 m jest przetestowany 

oraz odpowiedni do użycia na MEWP (ruchome i podnoszone platformy 
robocze) w Europie (DIN 19427:2017). Urazy spowodowane przez zderzenie 
z koszem roboczym lub wysięgnikiem nie można wykluczyć.

3 Montaż i użytkowanie
Należy mieć przygotowany plan ratunkowy na wypadek wszelkich sytuacji 
awaryjnych, które mogą wystąpić podczas pracy oraz dostępne środki do  
jego realizacji.
Przed użyciem upewnić się, że złączka osobistego ogranicznika upadku 
V-EDGE Mini PFL jest kompatybilna z osprzętem, do którego jest przyłączana 
(aby zapobiec rozwinięciu), oraz że została całkowicie zamknięta i 
zablokowana. Patrz Tabela 3 dotycząca wymagań systemu.
Upewnić się, że osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL został 
zamocowany do kompatybilnych elementów kotwiczących — elastyczne 
elementy kotwiczące, takie jak liny kotwiące lub struktury wspornikowe mogą 
niekorzystnie wpływać na zablokowanie osobistego ogranicznika V-EDGE 
Mini PFL podczas zatrzymywania upadku.
Należy jedynie zamocować osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL do 
punktu kotwiczącego, który może odbić się lub zwolnić podczas upadku, np. 
kotwa nośna lub lina kotwicząca tam, gdzie nie występuje ryzyko kontaktu liny 
bezpieczeństwa z krawędzią. W takich przypadkach zwolnienie dodatkowego 
punktu kotwiczącego należy dodać do minimalnych wymagań dotyczących 
wolnej przestrzeni, zawartych w Tabeli 1 (powierzchnie bez krawędzi).
Podczas użytkowania wysuwanie i wciąganie liny bezpieczeństwa osobistego 
ogranicznika upadku V-EDGE Mini PFL powinno odbywać się bez przeszkód. Nie 
należy dopuścić do tego, aby linki znajdowały się pomiędzy nogami, pod ramionami 
lub były owinięte wokół obiektów. Jeżeli lina bezpieczeństwa nie zwija się podczas 
użytkowania, rozwinąć ja całkowicie i pozwolić jej się zwinąć powoli. Jeżeli 
trudności ze zwijaniem liny nadal się utrzymują, należy skontaktować się z MSA.
Gdy urządzenie nie jest używane, linę bezpieczeństwa należy przechowywać 
całkowicie zwiniętą, ponieważ długie okresy pełnego rozwinięcia mogą 
osłabić sprężynę zwijającą. Jeżeli lina zostanie zwolniona, nastąpi jej 
szybkie zwijanie, co może prowadzić do potencjalnego uszkodzenia 
części wewnętrznych systemu, spowodować powstanie supłów na linie 
bezpieczeństwa i/lub uruchomienie wskaźnika obciążenia. 
Użycie podwójne: Podczas użycia podwójnego V-EDGE Twin PFL, oba 
urządzenia mogą być zamocowane na oddzielnym lub tym samym punkcie 
kotwiczenia. Jeżeli tylko jedno urządzenie V-EDGE Mini PFL jest podłączone 
do punktu kotwiczenia, wówczas drugie może pozostać niepodłączone 
lub zaczepione w specjalnym punkcie spoczynkowym uprzęży. Nie 

wolno podłączać nieużywanego urządzenia V-EDGE Mini PFL do punktu 
zamocowania ogranicznika upadku do uprzęży. 
W przypadku stosowania urządzenia podwójnego V-EDGE Twin PFL w 
aplikacji poziomej odległość w poziomie powinna wynosić ≤ 2 m (6,5 ft). 
Należy unikać dużych rozpiętości poziomych, ponieważ mogą one zwiększyć siły 
działające na konstrukcję i spowodować nieprzewidywalne upadki wahadłowe.

4 Użytkowanie przy krawędziach
Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL do zastosowań przy krawędzi 
został zaprojektowany do użytku w miejscach, w których może dojść do upadku z 
krawędzi, takich jak np. dachy itp. Ograniczniki upadku zostały zaprojektowane jako 
element osobistego systemu ograniczania upadku. Osobiste ograniczniki upadku 
mogą być używane w wielu zastosowaniach wymagających zabezpieczenia przed 
upadkiem i jednoczesnej mobilności pracownika (np. prace kontrolne, ogólne 
prace budowlane, prace konserwacyjne, wydobycie ropy, praca w ograniczonych 
przestrzeniach itp.). Modele podwójne zostały wyposażone w dwa ograniczniki 
upadku i są przeznaczone do zastosowań wymagających pełnego zabezpieczenia.
Wersje przeznaczone do zastosowań przy krawędzi mogą być użytkowane 
wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami. Wersje przeznaczone do 
zastosowań przy krawędzi mogą być użytkowane tylko przy zachowaniu 
hierarchii kontroli – po uprzednim zastosowaniu systemów ograniczania 
upadku oraz punktów kotwiczenia nad głową.
Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL został z powodzeniem 
przetestowany pod kątem przydatności do zastosowań poziomych oraz 
zabezpieczenia przed upadkiem ze stalowych krawędzi bez zadziorów1. 
Należy uwzględnić drogę hamowania. Jeżeli nie można uniknąć ryzyka 
potencjalnego upadku z krawędzi, należy zastosować odpowiednie środki 
zabezpieczające krawędź alternatywne punkty kotwienia. Należy unikać 
miejsc, w których linka bezpieczeństwa byłaby narażona na ciągły lub częsty 
kontakt z ostrymi krawędziami lub powierzchniami ścierającymi. 
V-EDGE spełnia wymogi badań zgodnie z normą VG 11.60 wersja 
6. Podczas badania użyto stalowej krawędzi o promieniu r=0,5 mm, 
bez zadziorów. Zgodnie z wynikami badania sprzęt może być używany 
w przypadku podobnych krawędzi, np. walcowanych profili stalowych, 
drewnianych belek i okładzin lub zaokrąglonych gzymsów.
Gdy urządzenie to jest stosowane w poziomym lub poprzecznym układzie i 
ocena ryzyka wskazuje na ryzyko uszkodzenia liny bezpieczeństwa, należy 
podjąć odpowiednie środki przed rozpoczęciem pracy. Środki te powinny 
wyeliminować ryzyko upadku z krawędzi, odpowiedni zabezpieczyć krawędź 
lub obejmować konsultacje z producentem. Jeżeli istnieje ryzyko przecięcia 

liny bezpieczeństwa, należy unikać stosowania jej nad krawędzią.
Użytkowanie poziome lub kotwienie na wysokości stóp użytkownika powinno być 
ograniczone, jeżeli to tylko możliwe, aby uniknąć potencjalnego upadku o ruchu 
wahadłowym i ryzyka uderzenie przez użytkownika w elementy konstrukcji, które 
mogą powodować poważne obrażenia. Aby ograniczyć ryzyko upadku o ruchu 
wahadłowym, punkt kotwienia powinien znajdować się nad użytkownikiem.
Lokalizacje punktów kotwiczących powinny być zgodne z tabelą 2, włączając kąt 
nachylenia ≥ 90° i odległość od podłoża ≥ 350 mm; upewnić się, że urządzenie 
działa prawidłowo podczas zatrzymywania upadku. Ruchy boczne po obu stronach 
osi środkowej powinny zostać ograniczone do maksymalnie 1,5 m, jak pokazano 
na ilustracji. Punkt kotwiczenia osobistego ogranicznika upadku V-EDGE Mini 
PFL powinien znajdować się na wysokości stóp użytkownika lub wyżej. Odległość 
minimalna poniżej stóp użytkownika powinna wynosić 6 m. Wspinanie się powyżej 
punktu kotwiczenia jest niedozwolone (patrz tabela 2). Należy zastosować środki 
zabezpieczające przed użytkowaniem nad nieodpowiednimi krawędziami (takie jak 
przeciwna strona punktu kotwiczenie lub wokół narożników).
Jeżeli istnieje możliwość upadku z krawędzi, należy określić odpowiednie 
procedury ratunkowe i przeszkolić pracowników w zakresie ich wdrażania. Należy 
zastosować odpowiednie środki umożliwiające dostęp do zawieszonego po upadku 
bez dalszego obciążania lub przesuwania liny bezpieczeństwa na krawędzi.

5 Wolna przestrzeń upadku
Upewnić się, że jest odpowiednia wolna przestrzeń w celu uniknięcia 
uderzenia w przeszkodę lub konstrukcję podczas upadku. Niewystarczająca 
wolna przestrzeń lub przeszkody mogą ograniczać funkcjonalność 
ogranicznika upadku V-EDGE Mini PFL.
Dodatkowa wolna przestrzeń może być wymagana w przypadku ryzyka upadku 
o ruchu wahadłowym. Patrz Tabela 1 (użytkowanie pionowe i poziome) lub 
Tabela 2 (użytkowanie poziome z uwzględnieniem krawędzi), aby zapoznać się 
z odpowiednimi lokalizacjami punktów kotwiczenia w odniesieniu do danego 
użytkownika i wymagań dotyczących wolnej przestrzeni. Wolna przestrzeń dla 
upadku jest obliczana jako odległość pionowa pomiędzy platformą roboczą a 
pierwszą przeszkodą poniżej (taką jak kolejna platforma lub podłoże).
Aby zmniejszyć ryzyko potencjalnych urazów, wysokość upadku powinna 
zostać ograniczona do minimum.

6 Czyszczenie konserwacja i przechowywanie
Jeśli potrzeba, należy czyścić obudowę i linę bezpieczeństwa osobistego 
ogranicznika upadku V-EDGE Mini PFL za pomocą wilgotnej szmatki i ciepłej wody 
(maks. 40 °C), a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmierne nagromadzenie 

brudu, farby, itp. może zakłócać prawidłowe działanie i wytrzymałość linki.
Przechowywać i transportować osobisty ogranicznik upadku V-EDGE 
Mini PFL w chłodnym, suchym i czystym otoczeniu, z dala od pyłu, oleju 
i bezpośredniego światła słonecznego. Podczas transportu urządzenia 
powinny być chronione przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem. Sprawdzić 
stan osobistego ogranicznika upadku V-EDGE Mini PFL po długim okresie 
przechowywania przed oddaniem do serwisu.

7 Sprawdzenie przed użyciem i przegląd 
okresowy (Tabela 4)

Bezpieczeństwo użytkownika opiera się na maksymalnej wydajności oraz trwałości 
sprzętu dlatego więc należy sprawdzić stan urządzenia przed każdym użyciem. 
Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną, 
niebędącą użytkownikiem, posiadającą uprawnienia2 do przeprowadzania kontroli 
urządzeń V-EDGE Mini PFL z linką, zgodnie z instrukcjami. Odstępy czasowe 
pomiędzy przeglądami powinny zostać określone na podstawie użytkowania 
(Tabela 5) lokalnych przepisów i warunków środowiskowych oraz wynosić co 
najmniej rok. Należy przechowywać dzienniki dotyczące przeglądów. Przykładowy 
dziennik przeglądów okresowych jest dostępny do pobrania ze strony produktu na 
MSAsafety.com, w zakładce „Literatura”.
Maksymalna żywotność produktu:  
Żywotność elementów tekstylnych V-EDGE Mini PFL została oceniona na 
maks. 10 lat, wszystkie inne elementy nie mają określonej żywotności. Ciągłość 
użytkowania jest uzależniona od wyników kontroli przed użytkowaniem i 
przeglądów okresowych. Okres żywotności może być skrócony ze względu na 
częstotliwości i warunki użytkowania lub lokalne przepisy.
Jeżeli został stwierdzony problem, urządzenie samohamowne V-EDGE Mini 
PFL brało udział w upadku lub istnieje jakakolwiek wątpliwość odnośnie tego, czy 
urządzenie samohamowne V-EDGE Mini PFL nadaje się do użytku, powinno ono 
zostać oznakowane jako „nienadające się do użytku” i wycofane z eksploatacji. Przed 
przywróceniem do eksploatacji producent lub technik powinien pisemnie potwierdzić, 
że dane urządzenie samohamowne V-EDGE Mini PFL przeszło przegląd. 
*Data pierwszego użycia powinna zostać potwierdzona administracyjnie. Jeżeli data 
pierwszego użycia nie jest znana, kolejna administracyjnie potwierdzona data powinna być 
datą obowiązującą, np. data zakupu lub data produkcji. 
1. Krawędź typu A: Do tego testu zastosowano krawędź stalową o promieniu r = 0,5 mm, bez 
zadziorów. W rzeczywistości jest ona podobna do walcowanych profili stalowych, drewnianych 
belek lub okładziny, zaokrąglonych gzymsów dachu.
2. Osoba kompetentna: osoba inna niż użytkownik, która jest kompetentna w zakresie 
przeglądów ŚOI zgodnie z instrukcjami MSA .

Wszelkie prawa zastrzeżone. © MSA 2020

• Użytkownicy osobistych ograniczników upadku V-EDGE Mini PFL 
powinni posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do 
użytkowania tego typu urządzeń oraz zostać odpowiednio przeszkoleni. 
Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL nie może być używany 
przez kobiety w ciąży, osoby niepełnoletnie oraz osoby będące pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków.

• Instrukcje powinny zostać zachowane i przekazane wszystkim 
użytkownikom osobistych ograniczników upadku V-EDGE Mini PFL w 
wersji językowej kraju docelowego, również w przypadku odsprzedaży. 

• Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z ograniczeniami. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w firmie MSA.

• Do użytku w dopuszczalnych lokalizacjach (Tabela 1 lub 2 – do 
zastosowania przy krawędziach oraz na powierzchniach bez krawędzi).

• Tylko dla pojedynczego użytkownika o masie ciała z zakresu 60 - 140 kg 
(wraz z narzędziami). 

• Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL musi być chroniony 
przed ostrymi krawędziami, powierzchniami ściernymi, ogniem, kwasami, 
roztworami żrącymi lub temperaturami poza zakresem -40 °C do 54 °C.

• Należy chronić linę bezpieczeństwa przed kontaktem z gorącymi 
powierzchniami (np. gorącymi rurami); w elementy ruchome maszyny oraz 
kontaktem ze źródłami prądu elektrycznego (np. liniami wysokiego napięcia).

• Urządzenia nie są przeznaczone do użytku na niestabilnych 
powierzchniach, powierzchniach pokrytych materiałami 
drobnoziarnistymi lub cząsteczkami, np. piaskiem lub węglem.

• Dodatkowe łączniki liny nie powinny być przyłączane, ponieważ może to 
spowodować przedłużenie linki i zwiększenie drogi swobodnego spadania. 

• V-EDGE Mini PFL musi być podłączony do odpowiedniej przystawki 
zatrzymywania upadku uprzęży pełnej przy pomocy karabińczyka 
na worku pochłaniacza energii 5 .  Przymocować drugi koniec do 
odpowiedniego kotwiczenia lub łącznika kotwiczącego.

• V-EDGE Mini PFL nie mogą być zmieniane, usprawniane oraz naprawiane. 
• Osobisty ogranicznik upadku V-EDGE Mini PFL, który brał udział w 

ograniczaniu upadku lub nie przeszedł kontroli musi zostać oznaczony 
jako „NIENADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKU” i zutylizowany.

• Wersje przeznaczone do zastosowań przy krawędzi mogą być 
użytkowane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami. Wersje 
przeznaczone do zastosowań przy krawędzi mogą być użytkowane 
tylko przy zachowaniu hierarchii kontroli – po uprzednim zastosowaniu 
systemów ograniczania upadku oraz punktów kotwiczenia nad głową 
i winny być używane jedynie zgodnie z instrukcjami, ostrzeżeniami i 
ograniczeniami zawartymi w tych instrukcjach użytkownika.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować poważne urazy ciała 
lub śmierć.

 OSTRZEŻENIE

1 Všeobecné informace
Doporučujeme používat zařízení V-EDGE Mini PFL jako produkt pro 
osobní použití jedním uživatelem.
Podrobnosti záruky
Úplné podmínky najdete na stránce produktu na webu MSAsafety.com 
a zobrazíte je klepnutím na kartu Literatura.
Datum prvního použití: Datum vyjmutí jednotky z obalu.

Datum prvního použití*  dd / mm / rr

MSA V-EDGE® Mini PFL
Návod k použití

Datum příští kontroly: Označte přiložený štítek 4  v souladu s pokyny v 
části 6. Je vhodné použít permanentní značkovač.

2 Účel použití a omezení produktu
Zařízení V-EDGE Mini PFL slouží jako spojovací prvek mezi celotělovým 
postrojem a kotevním bodem (požadavky na systém jsou uvedeny v 
Tabulce 3). Celotělový postroj je jediné přijatelné vybavení pro držení 
těla, které lze použít se zařízením V-EDGE Mini PFL. Pokud se dodává 
jako součást kompletního systému, komponenty nelze vyměnit. 
Zařízení V-EDGE Mini PFL 1,8 m je specificky testováno a vhodné pro 
použití na pojízdných zdvihacích pracovních plošinách v Evropě (DIN 
19427:2017). Nelze vyloučit úrazy způsobené nárazem pracovního koše 
nebo ramena.

3 Instalace a použití
Je nutné mít připraven záchranný plán a prostředky pro jeho implementaci 
pro případ nouzových situací, které mohou během používání nastat.
Konektor zařízení V-EDGE Mini PFL musí být kompatibilní s připojovacími 
body, ke kterým se připojuje (aby se zabránilo rozvinutí), a před použitím 
musí být úplně zavřený a zajištěný. Požadavky na systém jsou uvedeny v 
Tabulce 3.
Zařízení V-EDGE Mini PFL musí být připevněné ke kompatibilnímu 
konektoru – flexibilní ukotvení, jako jsou kotevní lana nebo nosníkové 
konstrukce, mohou negativně ovlivnit schopnost zablokování zařízení 
V-EDGE Mini PFL v případě pádu.
Zařízení V-EDGE Mini PFL připojujte pouze ke kotvě, která se může při 
pádu odklonit nebo rozvinout, například kotvě pro mrtvou hmotnost nebo 
kotevnímu lanu, kde nehrozí riziko kontaktu lana s hranou. V takových 
případech je nutné připočítat další rozvinutí kotvy k požadavkům na 
minimální volný prostor specifikovaným v Tabulce 1 (bez hrany).
Při použití se záchranné lano V-EDGE Mini PFL bez otálení vytahuje a 
zatahuje. Neprotahujte záchranné lano mezi nohama nebo pod pažemi 
a neomotávejte ho kolem konstrukce. Pokud se záchranné lano během 
používání nenavine, úplně ho vytáhněte a nechte ho pomalu navinout. 
Pokud se záchranné lano nadále řádně nenavíjí, kontaktujte společnost 
MSA.
Když se zařízení nepoužívá, skladujte ho se zcela zataženým 
záchranným lanem, protože dlouhodobé úplné vytažení může zeslabit 
vratnou pružinu. Uvolněné záchranné lano se navíjí vysokou rychlostí a 
potenciálně může dojít k poškození interních částí, takže se lano může 
zauzlovat nebo se aktivuje indikátor zatížení. 
Použití dvou zařízení: Při použití modelu V-EDGE Twin PFL mohou být 
zařízení ukotvena samostatně nebo ke stejnému kotevnímu bodu. Jestliže 
je ke kotevnímu bodu ukotveno jen jedno zařízení V-EDGE Mini PFL, 
druhé může zůstat nepřipojeno, nebo může být připojeno k určenému 
pohotovostnímu bodu postroje. Nepoužité zařízení V-EDGE Mini PFL 
nepřipojujte k připojovacímu bodu postroje pro zachycení pádu. 
Při použití zařízení V-EDGE Twin PFL v horizontální aplikaci musí 
být horizontální vzdálenost ≤ 2 m (6,5 ft). Je nutné se vyhnout velkým 
horizontálním rozestupům, protože mohou zvýšit síly působící na 
konstrukci a způsobit nepředvídatelné pády se zhoupnutím.

4 Použití přes náběžnou hranu
Osobní zachycovač pádu V-EDGE Mini PFL s možností použití přes 
náběžnou hranu je navržen pro situace s rizikem pádu, včetně pádů 
přes hrany, jako například na střechách, stavebních konstrukcích 
atd. Osobní zachycovače pádu jsou navrženy jako součást osobních 
systémů pro zachycení pádu. Osobní zachycovače pádu lze používat 
při mnoha situacích, kde je vyžadována kombinace neomezeného 
pohybu pracovníků a ochrany proti pádu (například při inspekcích, 
obecných stavebních pracích, údržbových pracích, zpracování ropy, 
pracích ve stísněných prostorách atd.). Dvojité modely zahrnují dva 
osobní zachycovače pádu, které lze používat v situacích, při kterých je 
vyžadováno 100% jištění.
Konfigurace pro náběžné hrany smí být používána pouze v souladu 
s místními předpisy. Konfigurace pro náběžné hrany se smí používat až 
poté, co byla vyčerpána veškerá jiná hierarchie ochranných prostředků, 
včetně zadržovacích systémů a ukotvení nad hlavou.
Osobní zachycovač pádu V-EDGE Mini PFL byl úspěšně testován na 
vodorovné použití a na pády přes ocelovou hranu bez otřepů1. Musí být 
dodržována vzdálenost při pádu. Jestliže nelze potenciálnímu pádu přes 
hranu zabránit, je potřeba zvážit ochranu hrany nebo alternativní pozice 
ukotvení. Nepracujte na místech, kde by bylo záchranné lano trvale nebo 
opakovaně vystaveno odírání o ostré nebo hrubé hrany. 
V-EDGE splňuje zkušební požadavky VG 11.60, revize 6. Při testu byla 
použita ocelová hrana o poloměru r = 0,5 mm bez otřepů. Na základě 
tohoto testu je možné používat zařízení přes podobné hrany, jako jsou 
hrany válcovaných ocelových profilů, dřevěné trámy nebo bednění 
a zaoblené střešní parapety.
Když se zařízení používá v horizontální nebo příčné poloze a hodnocení 
rizika udává, že hrana by mohla lano poškodit, je potřeba před zahájením 
práce podniknout příslušná opatření. Tato opatření by měla vyloučit 
možnost pádu přes hranu, dostatečně chránit hranu nebo zahrnovat 
konzultaci s výrobcem. Jestliže hrozí riziko přeříznutí lana, je nutné 
použití přes hranu zabránit.
Horizontální použití nebo ukotvení u nohou uživatele je nutné maximálně 
omezit, aby se zabránilo možnosti pádu se zhoupnutím a riziku, že se 
uživatel udeří o konstrukci a vážně se zraní. Aby se snížilo nebezpečí 
pádu se zhoupnutím, mělo by se ukotvení provést pokud možno přímo 
nad uživatelem.

Umístění ukotvení by mělo odpovídat Tabulce 2 včetně úhlu změny 
směru ≥ 90º a odsazení ≥ 350 mm, aby byla zajištěna správná funkce 
zařízení v případě pádu. Boční pohyby na obě strany od středové osy 
musí být omezeny maximálně na 1,5 m (viz obrázek). Kotevní bod 
zařízení V-EDGE Mini PFL musí být na úrovni nohou uživatele nebo výše. 
Minimální volný prostor pod nohama uživatele musí být 6,0 m. Šplhání 
nad kotevní bod není povoleno (viz Tabulka 2). Je potřeba zabránit 
použití nad nezamýšlenými hranami (například na opačné straně ukotvení 
nebo za rohem).
Pokud je možný pád přes hranu, je nutné definovat speciální záchranná 
opatření a nacvičit je. Je nutné uvážit, jak bude možné dostat se k 
zavěšenému uživateli, aniž by se záchranné lano dále zatěžovalo nebo 
posouvalo přes hranu.

5 Prostor pro pád z výšky
Je nutné zajistit dostatečný volný prostor, aby se zabránilo nárazu do 
překážky nebo konstrukce při pádu. Nedostatečný volný prostor nebo 
překážky mohou zabránit správnému fungování zařízení V-EDGE Mini 
PFL.
Další volný prostor může být vyžadován kvůli možnosti pádu zhoupnutím. 
Povolená umístění ukotvení v souvislosti s uživatelem a požadavky na 
minimální volný prostor najdete v Tabulce 1 (vertikální a horizontální 
použití) nebo Tabulce 2 (horizontální použití u hrany). Volný prostor pro 
pád se počítá jako vertikální vzdálenost mezi pracovní plošinou a první 
překážkou pod ní (například další plošinou nebo zemí).
Vzdálenost při pádu je nutné minimalizovat, aby se snížil potenciál rizika 
úrazu při pádu.

6 Čištění, údržba a skladování
V případě potřeby je možné očistit vnější povrch a lano zařízení V-EDGE 
Mini PFL hadříkem navlhčeným v teplé vodě (max. 40 °C) a nechat ho 
před použitím samovolně uschnout. Nadměrné znečištění, nánosy barvy 
a podobně mohou narušit navíjení i pevnost lana.
Zařízení V-EDGE Mini PFL skladujte či přepravujte v chladném, suchém, 
čistém prostředí, kde na něj nepůsobí prach, olej a přímé sluneční 
světlo. Během přepravy je nutné zařízení chránit před poškozením nebo 
kontaminací. Po dlouhém skladování zkontrolujte zařízení V-EDGE Mini 
PFL předtím, než se začne znovu používat.

7 Kontroly před použitím a pravidelná 
kontrola (Tabulka 4)

Bezpečnost uživatele závisí na trvalé účinnosti a odolnosti zařízení, proto 
je před každým použitím potřeba provést kontroly. Pravidelné kontroly 
musí provádět osoba jiná než uživatel, kompetentní2 ke kontrole zařízení 
V-EDGE Mini PFL v souladu s těmito pokyny. Interval je dán používáním 
(Tabulka 5), místními předpisy nebo povětrnostními podmínkami a 
musí se provádět nejméně jednou ročně. Výsledky kontroly je nutné 
zaznamenat. Příklad zápisu o pravidelné kontrole lze stáhnout ze stránky 
produktu na webu MSAsafety.com klepnutím na kartu Literatura.
Maximální životnost produktu:  
Provozní životnost textilních prvků V-EDGE Mini PFL byla stanovena 
max. na 10 let; všechny ostatní prvky nemají žádnou pevnou provozní 
životnost. Trvalé používání je závislé na úspěšném absolvování kontrol 
před použitím a pravidelných kontrol. Životnost se může zkrátit četností a 
podmínkami použití nebo na základě místních předpisů.
Pokud je identifikován problém, zařízení V-EDGE Mini PFL zachytilo 
pád nebo existují pochybnosti o jeho vhodnosti, musí být označeno jako 
„nepoužitelné“ a vyřazeno z provozu. Před vrácením do provozu musí 
výrobce nebo technik písemně potvrdit, že zařízení V-EDGE Mini PFL 
úspěšně absolvovalo kontrolu. 
*Datum prvního použití musí být administrativně prokazatelné. Pokud je datum prvního 
použití neznámé, použije se další předchozí administrativně prokazatelné datum, například 
datum nákupu nebo datum výroby. 
1. Hrana typu A: Při testu byla použita ocelová tyč o poloměru r = 0,5 mm bez ostnů. Ta se 
podobá například válcovaným ocelovým profilům, dřevěným trámům nebo plátovaným, oblým 
parapetům.
2. Kompetentní osoba: Osoba jiná než uživatel, kompetentní ke kontrole osobních 
ochranných prostředků v souladu s pokyny společnosti MSA.

Všechna práva vyhrazena. © MSA 2020

• Uživatelé zařízení V-EDGE Mini PFL musí být zdraví a vhodně 
trénovaní. Zařízení V-EDGE Mini PFL nesmí používat těhotné ženy, 
nezletilé osoby či osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

• Všichni uživatelé zařízení V-EDGE Mini PFL musí mít k dispozici 
návod k použití v jazyce země určení – i v případě dalšího prodeje. 

• Zařízení V-EDGE Mini PFL smí být používáno pouze k určenému 
účelu a nikdy mimo limity jeho použití. Další informace lze získat od 
společnosti MSA.

• Slouží k použití na povolených místech (Tabulka 1 nebo 2 (bez 
použití u hrany a při použití u hrany)).

• Pouze pro jednoho uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg (včetně nástrojů). 
• Zařízení V-EDGE Mini PFL musí být chráněno před ostrými hranami, 

drsnými povrchy, ohněm, kyselinami, žíravými roztoky nebo 
teplotami mimo rozsah -40 až 54 °C.

• Záchranné lano nesmí přijít do kontaktu s horkými povrchy (například 
horkými trubkami), zamotat se do pohyblivých strojů nebo přijít do 
kontaktu s elektroinstalací (například silnoproudým vedením).

• Není vhodné pro použití na nestabilních površích, jemnozrnných 

materiálech nebo nespojitých površích, například písku nebo uhlí.
• Nesmí se připojovat další lanové konektory, protože by došlo k 

prodloužení záchranného lana a prodloužení dráhy volného pádu. 
• Zařízení V-EDGE Mini PFL se připojuje výhradně k určenému 

připojovacímu bodu pro zachycení pádu celotělového postroje 
pomocí karabiny na pouzdře tlumiče nárazů 5 . Druhý konec připojte 
ke vhodné kotvě nebo kotevnímu konektoru.

• Zařízení V-EDGE Mini PFL se nesmí upravovat, opravovat a nesmí 
se k němu nic přidávat. 

• Zařízení V-EDGE Mini PFL, která zachytila pád nebo neprošla úspěšně 
kontrolou, musí být označena jako „nepoužitelná“ a zlikvidována.

• Konfigurace pro náběžné hrany smí být používána pouze v souladu 
s místními předpisy. Konfigurace pro náběžné hrany se smí používat 
až poté, co byla vyčerpána veškerá jiná hierarchie zařízení, včetně 
zadržovacích systémů a ukotvení nad hlavou a musí být použity v 
souladu s pokyny, varováními a omezeními v tomto Návodu k použití.

Neuposlechnutí těchto varování může vést k závažnému zranění nebo 
smrti.

 VAROVÁNÍ


