
Dynaloop-PL 

•Każde użycie tego produktu niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione. 
ZASTOSOWANIE EN 566 
•Pętle te są przeznaczone do alpinizmu i wspinaczki skałkowej. 
•Składniki systemu asekuracyjnego (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe i przelotowe, przyrządy 
asekuracyjne i zjazdowe) muszą być zgodne z normami UIAA lub EN. 
•Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami waszego sprzętu. 
ZASTOSOWANIE EN 354 

•Gdy pętla jest używana jako lonża, zabronione jest wychodzenie powyżej punktu stanowiskowego. 

Ta lonża jest również przeznaczona do prac na wysokości. 

•Kluczowe jest, by urządzenie lub punkt stanowiskowy były prawidłowo ustawione oraz, by praca była 
prowadzona w taki sposób, by zredukować ryzyko i wysokość upadku użytkownika. 
•Lonża jest elementem systemu zatrzymywania upadków. W razie użycia jej jako chroniącej przed upadkiem z 
wysokości, należy ją używać z absorberem energii. (Fig. 1)  
•Ta lonża nie jest absorberem energii. 
•Lonża musi być wpięta do uprzęży chroniącej przed upadkiem z wysokości i do punktu stanowiskowego przy 
pomocy karabinka zgodnego z normą EN 362. (rys. 3). 
•Jeżeli lonża jest używana z absorberem energii, to całkowita długość (lonża + absorber energii + łączniki) nie 
może przekroczyć 2 metrów. (rys. 1) 
•Sprawdzić kompatybilność produktu z innymi składnikami waszego sprzętu: łączniki EN362, uprząż chroniąca 
przed upadkiem z wysokości EN361, absorber energii EN355. 
•Zaleca się imienne przydzielenie sprzętu, kompetentnej osobie przez cały okres żywotności systemu. 
•Należy zmniejszyć luz w lonży, jeżeli istnieje ryzyko upadku z wysokości (rys. 4). 

•Nie używać lonży z węzłem zaciskowym. 

•Podczas instalacji lonży zalecane jest by nie przemieszczać się w miejsce w którym istnieje ryzyko upadku. 

•Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem chwytnym ciała, które jest 
dopuszczone do używania w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości. 
•Przed instalacją należy sprawdzić jakość punktów stanowiskowych (wytrzymałość przynajmniej 12 kN). 

Sprawdzić czy materiał z którego zrobione są punkty stanowiskowe jest kompatybilny z materiałem lonży. 

Punkty zaczepienia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny znajdować się powyżej 

użytkownika. 

•Przed użyciem jako stanowisko należy sprawdzić jakość punktów zaczepienia (wytrzymałość przynajmniej 12 
kN). 
•Nie używać równolegle dwóch lonży, z których każda ma absorber energii. 
•Nieużywany koniec lonży połączonej z absorberem energii nie może być wpięty do uprzęży. 
•Jeżeli analiza ryzyka przeprowadzona przed rozpoczęciem pracy wskazuje, że ciężar użytkownika wraz ze 

sprzętem jest na granicy dopuszczalności należy przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. 

 
UWAGI 
•Produkt musi być chroniony przed kontaktem z ostrymi krawędziami lub innymi zagrożeniami 
mechanicznymi.(rys. 2)  
•Pod wpływem wilgoci lonża staje się bardziej wrażliwa na zużycie i traci swoją wytrzymałość – należy 
zwiększyć środki ostrożności. 
•Węzły znacznie zmniejszają wytrzymałość lonży. 
•Lonża jest zrobiona z poliamidu. 
•Temperatura użytkowana i przechowywana nie może przekraczać 80° C. Temperatura topnienia poliamidu 
wynosi 230° C. 
•Przed i w trakcie używania, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych i przewidzieć 
niezbędne działania ratownicze. 
•Użytkownicy muszą się upewnić, że ich stan zdrowia nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.  
 
KONSERWACJA 
•Produkt nie może mieć styczności ze środkami chemicznymi, w szczególności z kwasami. Taki kontakt może 
prowadzić do uszkodzenia włókien, które nie zawsze jest widoczne. (rys. 4) 



•Unikać zbędnego kontaktu z promieniami UV. Przechowywać w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Powyższych zasad należy przestrzegać również podczas transportu. (rys. 5) 
•Zabrudzoną lonżę myć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków piorących do delikatnych tkanin, 
używając szczotki z włosiem syntetycznym. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków niemających żadnego 
wpływu na substancje syntetyczne. (rys. 6). 
•Lonżę mokrą w skutek użytkowania lub mycia należy suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła. 
•Przed i po każdym użyciu lonża musi być przejrzana na całej długości i sprawdzona ręcznie, celem wykrycia 
ewentualnych uszkodzeń. (rys 7) 
•Ten produkt musi być okresowo kontrolowany, w sposób szczegółowy, przez kompetentną osobę - co 3 
miesiące w przypadku intensywnego użytkowania, co rok, w przypadku użytkowania okazjonalnego. 
Okresowe kontrole muszą być wykonywane maksymalnie co 12 miesięcy przez osobę kompetentną, żeby 
zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikowi, które jest bezpośrednio powiązane z konserwacją i 
wytrzymałością sprzętu. (Przykład karty kontrolnej znajduje się na końcu niniejszej instrukcji). 
•Sprawdzić czytelność oznaczeń podczas każdej kontroli. 
•Zabrania się modyfikowania produktu bez zgody producenta. 

•Nigdy nie maskować uszkodzeń lonży taśmą klejącą. 
•Zaleca się przyznanie tego sprzętu jednemu użytkownikowi. W przypadku używania tego sprzętu przez osoby 
trzecie mogą powstać niewidoczne, poważne uszkodzenia. 
 
ŻYWOTNOŚĆ 
•Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania. 
•Żywotność zależy od częstości i sposobu jej używania. 
•Rożne oddziaływania mechaniczne, tarcie, promieniowanie UV i wilgoć pogarszają stopniowo właściwości 
lonży 
•Czas przechowywania: w dobrych warunkach uprząż może być przechowywana przez 5 lat przed pierwszym 
użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania. 
•Potencjalny czas użytkowania tego produktu wynosi 10 lat. 
Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że pętla zostanie w istotny sposób uszkodzona 
już przy pierwszym jej użyciu. Wynik kontroli decyduje czy produkt może być nadal używany. Odpowiednio 
przechowywanć produkt pomiędzy kolejnymi użyciami. 
Łącznie okres użytkowania i przechowywania uprzęży nie może przekroczyć 15 lat. 
•Lonża powinna być wymieniona na nową, jeśli: 
- nastąpiło na niej ciężkie odpadnięcie (współczynnik zbliżony do 2) 
- przegląd wskazuje na uszkodzenie, 
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi, 
- zachodzi obawa co do bezpieczeństwa jej użytkowania. 
 
OSTRZEŻENIA 
•Należy bezwzględnie przestrzegać wyżej wymienionych zaleceń. 

•W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje wiele 
możliwości złego użycia produktu. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć. 
• Wszelkie działania na wysokości są niebezpieczne. Mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 
•Do użytkowania tego produktu niezbędne jest przeszkolenie i szczególna kompetencja. 
•Upewnić się, że przestrzeń wokół użytkownika nie stanowi niebezpieczeństwa dla niego, zwłaszcza w razie 
upadku. (rys. 4) 
•Posługiwać się tym produktem mogą jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i kompetentne. 
•Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet 
śmierci. 
•Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane. 
•Sami jesteście odpowiedzialni za wasze działania i ich skutki. 
•Dla bezpieczeństwa użytkownika, niezbędne jest by sprzedawca dostarczył instrukcję w języku kraju 
użytkowania produktu. 
 
 
 
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ 

CE : zgodność z Dyrektywą Europejską 



0120. Numer jednostki audytującej kontrolę produkcji SGS 217-221 London Road - Camberley – Surrey - GU15 

3EY - United Kingdom 
Numer seryjny: 2 ostatnie cyfry oznaczają rok produkcji 
EN 566 oraz  EN354: Numer europejskiej normy technicznej 
 

Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkowania przed użyciem produktu. 
 
L : maksymalna długość pętli w cm 

Jednostka Notyfikowana dla certyfikacji CE: APAVE SUDEUROPE SAS – BP 60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 

16- France, no 0082. 
GWARANCJA 
Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia 
gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe 
w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji. 
Odpowiedzialność 
BEAL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek 
szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu. 
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