
HOT PROTECTOR  
Ochrona liny 
 
Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją. 
 
UŻYTKOWANIE 
- Ten produkt jest przeznaczony do podstawowej ochrony odcinka liny przed niewielkim 
tarciem, iskrami podczas spawania, szlifowania i krótką ekspozycją na wysokie temperatury 
- Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami lub tnącymi. 
- Upewnić się, że Hot Protector ma wystarczającą długość do zabezpieczenia odcinka liny 
wymagającego ochrony. W razie potrzeby użyć większej liczby ochron Hot Protector. 
- Elementy wchodzące w skład układu asekuracyjnego (uprzęże, karabinki, bloczki...),  muszą 
spełniać odpowiednie  normy  bezpieczeństwa i być używane ze świadomości ograniczeń ich 
użytkowania w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości. 
- Sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami systemu bezpieczeństwa. 
- Sprzęt ten powinien być przydzielany indywidualnie osobie kompetentnej przez cały okres 
życia systemu. 
 
OSTREŻENIA 
- Sprawdzić linę i Hot Protector przed założeniem. Upewnić się czy ochrona jest odpowiednia. 
- Po założeniu upewnić się, że Hot Protector ma odpowiednią długość. Zapięcia Velcro lub 
zaczepy muszą być zapięte. 
- Podczas użytkowania sprawdzać dopasowanie i pozycję Hot Protector. 
- Hot Protector  składa się włókna chroniącego przed wysoką temperaturą i arkusza aluminium 
- Hot Protector  może wytrzymać krótkotrwałą ekspozycję na temperaturę do 400°C. 
Liny zgodne z normami EN892 i EN1891 nie mogą być normalnie używane w temperaturze 
powyżej  80 °C. 
- Zapięcia używane do zamknięcia Magnetic Hot Protector, działają w wyższych temperaturach 
niż punkt zniszczenia Hot Protector. 
- Przed i w trakcie użytkowania należy brać pod uwagę możliwości wystąpienia sytuacji 
awaryjnych i przewidzieć niezbędne działania ratownicze. 
 
KONSERWACJA 
- Należy unikać zbędnego wystawiania na promieniowanie UV. Przechowywać w cieniu z dala 
od źródeł ciepła i wilgoci. Stosować się do ww. zaleceń również podczas transportu. 
- Hot Protector nie powinien mieć styczności z produktami chemicznymi, w szczególności 
 z kwasami, które mogą zniszczyć włókna, bez widocznych tego oznak. 
- Zanieczyszczony produkt należy umyć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków 
piorących przeznaczonych do delikatnych tkanin i przy pomocy szczotki z włosiem 
syntetycznym. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków, nie mających żadnego wpływu na 
substancje syntetyczne. 
- Zamoczony produkt, zarówno wskutek użytkowania, jak i mycia, należy wysuszyć w cieniu,  
z dala od źródeł ciepła. 
- Przed i po każdym użyciu sprawdzać stan produktu. 
- Ten produkt musi być dokładnie kontrolowany co 3 miesiące (przy częstym użytkowaniu), co 1 
rok przy użytkowaniu okazjonalnym. 
- Modyfikacje lub naprawy są niedozwolone. 
- Nigdy nie ukrywać uszkodzeń przy pomocy taśmy samoprzylepnej. 
- Produkt  jest produktem indywidualnym, należy brać pod uwagę możliwość spowodowania 
poważnych, choć niewidocznych jego uszkodzeń przy okazji użytkowania przez osoby trzecie. 
- W razie pożyczania produktu należy produkt dokładnie skontrolować. 
 
 
 

 



 
OKRES UŻYTKOWANIA 
- Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.  
- Czas przechowywania produktu: w dobrych warunkach produkt może być przechowywany 
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 Hot Protector zostanie w istotny sposób uszkodzony już 
przy pierwszym jej użyciu. Kontrola określa kiedy produkt powinien zostać wycofany z 
użytkowania.  Łącznie okres użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 15 lat. 
 
 
Hot Protector musi zostać wycofany jak najszybciej jeżeli: 
- przegląd wskazuje na uszkodzenie  
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi  
- zachodzi obawa co do  jej bezpieczeństwa 
 
 
OSTRZEŻENIA 
- Hot Protector nie jest sprzętem ochrony indywidualnej. Nie gwarantuje ochrony liny przed 
wszystkimi rodzajami tarcia, wysokimi temperaturami lub skażeniem chemicznym. 
- Nigdy nie używać Hot Protector jako jedynej ochrony przed wysoką temperaturą, ostrym 
krawędziami, rozpuszczalnikami i substancjami korozyjnymi. 
- Jeżeli Hot Protector został uszkodzony w wyniku działania wysokich temperatur, kompetentna 
osobo musi zbadać jego stan i stan liny. W razie najmniejszych wątpliwości, należy produkty 
wycofać z użytkowania. 
- Nie używać Hot Protector jako lonży. 
- Nigdy nie dopuszczać by Hot Protector lub jego zapięcie zakłócało działania lub otwarcie 
przyrządu wpiętego w linę. 
- Nie dopuszczać do tarcia pomiędzy linami przesuwającymi się a zainstalowanymi na sztywno. 
- W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje 
wiele możliwości złego użycia liny. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć. 
- Prace wysokościowe, oraz inne tego typu działania, są z samej swej natury niebezpieczne i 
mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.  
- Posługiwać się produktem mogą tylko osoby odpowiednio przeszkolone, kompetentne i 
zdające sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych lub pod bezpośrednią kontrolą 
takich osób.  
- Użytkownik produktu jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie sobie przeszkolenia w 
zakresie stosowania odpowiednich technik i środków bezpieczeństwa 
- Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń 
ciała, a nawet śmierci. 
- Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane. 
 
GWARANCJA BEAL 
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 bierze odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie 
oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu. 
 
Importer: MFC Tech, Mników 389, 32-084 Morawica.  
tel. 12 268 31 55, www.beal.pl 




