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Dette dokuments formål
Denne betjeningsvejledning har til 
formål at anvende MARTIN PSA højde-
sikrings- og redningsløfteudstyr helt 
igennem korrekt, effektivt og sikkert.

Begrebsdefinitioner
Højdesikrings- og redningsløfteud-
styret betegnes i denne betjenings-
vejledning med forkortelsen HSRG.

Læs omhyggeligt denne 
betjeningsvejledning før 
ibrugtagning, og 
kontroller, at alle, der har 

med dette produkt at gøre, har 
forstået den!

Målgruppe
Denne betjeningsvejledning 
henvender sig til alle, der betjener og 
arbejder med MARTIN PSA HSRG.

Krav til betjeningspersonalet
Alle, der beskæftiger sig med monte-
ring, ibrugtagning og betjening af 
HSRG, skal

 være oplært og instrueret i 
arbejdet,

 have læst og forstået betjeningsvej-
ledningen, i særdeleshed kapitlet 
»GENERELLE SIKKERHEDSANVIS-
NINGER«,

 være i optimal fysisk stand til sikker 
brug af HSRG og korrekt adfærd i 
nødstilfælde.

Vedligeholdelses- og reparationsar-
bejde må kun udføres af kvalificeret 
personale. 

Opbevaring af betjeningsvejled-
ningen
Betjeningsvejledningen skal altid 
opbevares på et sted, der er let tilgæn-
geligt for alle, der arbejder med 
MARTIN PSA HSRG. 

Ejeren skal entydigt angive opbeva-
ringsstedet for betjeningsvejled-
ningen.

Anmod om en kopi hos forhandleren 
eller direkte hos producenten, hvis 
betjeningsvejledningen mistes eller 
ødelægges.

© 2016 MARTIN PSA Lechtaler 
GmbH, A-6922 Wolfurt 

Alle rettigheder forbeholdes. Der 
tages forbehold for ændringer og 
videreudviklinger som følge af 
tekniske fremskridt samt for trykfejl.

BETJENINGSVEJLEDNING V1.2  Dansk
(oversættelse af den originale, tyske betjeningsvejledning)

Følg henvisningerne i 
kapitel »VEDLIGEHOLDELSE 
OG PLEJE« og »REPARA-
TION«!
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PRODUKTBESKRIVELSE
MARTIN PSA HSRG er en faldstopanordning med

 automatisk blokeringsfunktion
 indbygget „Faldbremse“ *
 automatisk indtrækkeligt forbindelseselement (stålwire)
 integreret redningsløfteanordning

MARTIN PSA HSRG giver mulighed for at sikre maks. én 
person (maks. nyttelast 120 kg) på steder med risiko for 
nedstyrtning, f.eks. tage, stilladser, stiger, skakter etc. 
Den sikrede persons bevægelsesfrihed begrænses ikke. 

Den integrerede hæve- og sænkeanordning giver endvi-
dere mulighed for at evakuere nedstyrtede personer fra 
svært tilgængelige steder.

*) Faldbremse = energioptagende enkeltdel, som har til formål at 
begrænse et legemes falddybde mest muligt, så et sammen-
stød med en forhindring undgås. Dette opnås, uden at bremse-
kraften når den tærskel, hvor legemsbeskadigelser opstår.

Designvarianter

Ill. 1  Oversigt

a) HSRG 10 (wirelængde 10 m) med adapter „easy“ 
b) HSRG 10 (wirelængde 10 m) med vendeadapter „easy“
c) HSRG 20/30 (wirelængde 20/30 m) med adapter „easy“
d) HSRG 20/30 (wirelængde 20/30 m) med vendeadapter 

„easy“

ac

d

b
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Anvendelse

Tilsigtet formål
 Sikring og evakuering af maks. én person (maks. nytte-

last 120 kg) på steder med risiko for nedstyrtning, f.eks.:
 ved bestigning af tage stilladser, stiger
 ved indstigning i skakter og siloer
 ved arbejde på master, kraner etc.

 Brug af HSRG må kun ske med sikkerhedsseler i henhold 
til EN 361 og egnede forbindelseselementer i henhold til 
EN 354 (forankringspunktet skal være kontrolleret i 
overensstemmelse med EN 795)

 Kombination med MARTIN PSA Stativ: Hvis HSRG er 
udstyret med vendeadapteren „easy“, må den kun 
monteres som vist herunder (sikringskrog opad).

Ill. 2  Kombination med MARTIN PSA Stativ

 HSRG må kun anvendes, når det er korrekt fastgjort som 
vist herunder:

Ill. 3  Korrekt placering af HSRG

*) ingen skarpe kanter

max.
 10°

max.
 10°

*
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Ikke tilsigtet formål
Enhver anden eller videregående brug anses som ikke 
tilsigtet, især:

 Anvendelse af HSRG med ekstra falddæmper (f.eks. 
båndfalddæmper)

 Anvendelse af HSRG på løst læsset gods eller lignende 
materialer, man kan synke ned i

 Kombineret brug som personsikring og til hævning af 
last

 Hævning og sænkning af laster
 Hævning og sænkning af dyr
 Montering og brug på køretøjer (her er specielle tilla-

delser nødvendige)

Udstyr

Leveringsomfang

Ill. 4  Leveringsomfang

a) HSRG
b) Betjeningsvejledning/kontrolbog

ba
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Tilbehør Mærkning

Ill. 5  Typeskilt

Referer altid til angivelserne på typeskiltet, når du har 
spørgsmål til os.

ID-nr. Betegnelse

23564 Transportkuffert
47683 Sikkerhedssele PN-42 Click med holderinge på 

bagsiden, brede benstropper, rygstøtte, glidehofte-
sele og værktøjsringe, testet i henhold til EN 361

afhængig af 
størrelse

Redningsbukser - olie- og fedtbestandige med inte-
greret redningssele og sikkerhedsstøvler; skostr.: 
41-47; godkendt i henhold til EN 361 og EN 1497

afhængig af 
størrelse

Faldsikringssignalvest str. M-XXL, godkendt i 
henhold til EN 361

40233 Karabin PN-112 Twistlock
61616 Afstandsholder

Type:
Type:

Baujahr:
Year:

Identnr.:
ID number:

Klasse:
Class:

Nennlast:
Nominal load:

Seillänge:
Rope length:

Seriennr.:
Serialnumber:

68528

Lechtaler GmbH  Unterlinden 15  A 6922 Wolfurt

Höhensicherungsgerät nach EN360 mit
Rettungshubeinrichtung nach EN1496

HSRG xx

0408 Max. 1 Person!

B max. 120 kg
xx m
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Tekniske data

HSRG 10 easy HSRG 20 easy HSRG 30 easy

Konstruktionstype: Redningsløfteudstyr klasse „B“

Standarder: DIN EN 360, DIN EN 1496

Maks. nyttelast: 120 kg

Wirelængde: 10 m 20 m 30 m

Wirediameter: 4,5 mm 5 mm 4,5 mm

Udveksling: Gear: 5:1

Redningshåndsving: 8,25:1

Hævehastighed: ca. 6 m/min. ved 2/3 u/s

Sænkehastighed: ca. 10 m/min

Anvendelse af bremsesystemet: ved ca. 1,5 m/s

Falddæmper: Skivebremse

Materiale: Udstyr: Aluminium, stål, plastik

Wire: Galvaniseret stål 
(DIN 2078)

Galvaniseret stål / 
specialstål VA (DIN 2078)

Galvaniseret stål 
(DIN 2078)

Højde / bredde (uden krog) / dybde: 310 / 240 / 140 mm 300 / 380 / 200 mm 300 / 380 / 200 mm

Egenvægt (afhængig af wirelængde): 9,5 kg 16-17,5 kg 17-18,5 kg
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GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

De generelle sikkerhedsanvisningers betydning
De generelle sikkerhedsanvisninger i dette kapitel inde-
holder oplysninger om mulige restrisici, som permanent 
foreligger eller kan opstå uventet trods tilsigtet brug af 
produktet.

For at undgå personskader, materielle skader og miljø-
skader SKAL sikkerhedsanvisningerne overholdes af alle, 
der arbejder med produktet. Det er derfor obligatorisk, at 
disse personer læser og forstår dette kapitel.

De specielle sikkerhedsanvisningers betydning
Sikkerhedsanvisninger, der gælder for bestemte situati-
oner, er anført på de pågældende steder i betjeningsvejled-
ningen.

Følger af tilsidesættelse af sikkerhedsanvisnin-
gerne
Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne kan medføre 
ulykker med alvorlige personskader, materielle skader og 
miljøskader til følge.

Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået som 
følge af tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne.

Anvisningstyper i denne betjeningsvejledning

FARE
Angiver farer, som kan medføre dødsfald eller 
meget alvorlig personskade, hvis anvisningen 
tilsidesættes!

ADVARSEL
Angiver farer, som kan medføre alvorlig person-
skade, hvis anvisningen tilsidesættes!

FORSIGTIG
Angiver farer, som kan medføre betydelige 
materielle skader og miljøskader, hvis anvis-
ningen tilsidesættes!

Oplysninger om teknisk korrekt og effektiv brug 
af produktet.
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Yderligere anvendte symboler

Principper
Produktet er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler, men 
alligevel kan der opstå farer.

Produktet må kun anvendes i upåklagelig tilstand under 
overholdelse af betjeningsvejledningen.

De generelle forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og 
ulykkesforebyggelse skal overholdes.

I alle tilfælde gælder de lokale forskrifter for sikkerhed og 
ulykkesforebyggelse.

Love, forskrifter, regulativer, kontroller:
 CE-konformitet i henhold til direktiv 89/686 EØF (PV-

direktiv). Se »HSRG 10 EU-konformitetserklæring« på 
side 34 eller »HSRG 20/30 EU-konformitetserklæring« 
på side 35.

 Den anvendte stålwire er kontrolleret i henhold til prin-
cipperne for spils, hejse- og trækudstyrs arbejdssik-
kerhed (BG/Typegodkendelse).

 Forankringsanordninger i henhold til EN 795 (beskyt-
telse mod fald – forankringsanordninger).

 De lovmæssige bestemmelser i det pågældende land 
vedrørende inspektion af skakter, siloer, beholdere etc. 
skal overholdes.

 For personlige faldsikringssystemer gælder standarden 
EN 363.

Angiver farer, som kan medføre døds-
fald eller meget alvorlig personskade 
forårsaget af nedfaldende last, hvis 
anvisningen tilsidesættes!

Opfordring til brug af egnet sikkerheds- 
og arbejdsbeklædning.

FARE
Hvis produktet ikke anvendes som tilsigtet som 
beskrevet under »Tilsigtet formål« på side 6, er 
der risiko for dødsfald og personskader!
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Ansvar Ansvar

Producentens forpligtelser
Producenten er ansvarlig for sikkerhedsteknisk upåkla-
gelig levering af produktet inkl. advarselsskilte og betje-
ningsvejledning.

Ejerens forpligtelser
Uddannelse, kompetencer

Ejeren skal sikre, at alt arbejde på produktet kun udføres 
af autoriserede personer. Ejeren giver alle, der - også kun 
lejlighedsvist - beskæftiger sig med produktet, en grundig 
introduktion, især hvad angår restrisici og sikkerhedsan-
visninger, baseret på denne betjeningsvejledning. Ejeren 
fastlægger endvidere klare kompetencer for alle personer, 
der beskæftiger sig med produktet.
Instruktion ved farer

Ejeren skal sikre, at personalet har forstået alle eksiste-
rende restrisici, og at arbejde med produktet kun må ske 
på basis af denne betjeningsvejledning. Ejeren sørger for, 
at alle sikkerhedsrelevante hjælpemidler samt anvisninger 
til disse er til rådighed.
Vedligeholdelses- og påpasselighedspligt

Ejeren skal sikre, at produktet holdes og bruges i teknisk 
upåklagelig stand. Ejeren skal foranledige, at de fore-
skrevne kontroller, vedligeholdelsesarbejde og nødven-
dige reparationer udføres.

FORSIGTIG
Ansvaret bortfalder helt eller delvist ved anven-
delse af tilbehør og reservedele fra tredjeparter 
samt ved tilsidesættelse af anvisningerne i 
denne betjeningsvejledning. 

Brug kun originalt MARTIN PSA-tilbehør og -reservedele.
Produktet må kun monteres, tages i brug, betjenes, 

serviceres og vedligeholdes i henhold til de fremgangs-
måder, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

FORSIGTIG
Vi påtager os intet ansvar ved ikke tilsigtet 
anvendelse, betjening og servicering.

Produktet må kun monteres, tages i brug, betjenes, 
serviceres og vedligeholdes som tilsigtet i henhold til 
de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne betje-
ningsvejledning.
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Fareområde
 Omgivelserne for de personer, der skal sikres, i 

bassiner, skakter, siloer etc., hvor der kan være giftige 
og/eller eksplosive gasser i atmosfæren

Sikkerhedsanordninger

Ill. 6  Sikkerhedsanordninger

a) Integreret højdesikringsfunktion
b) Sikringsbolt (plomberet)

a

b
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Henvisningsskilt vedrørende sikker betjening af 
HSRG (eksempel: HSRG 10 easy)

Ill. 7  Henvisningsskilt

Dette henvisningsskilt indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkert arbejde:
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ID-Nr. 62727

Symbol Betydning
Læs omhyggeligt denne betjeningsvejledning 
før ibrugtagning, og kontroller, at alle, der har 
med dette produkt at gøre, har forstået den!

Forklaring på yderligere symboler:

 Se kapitlet »Evakuering af personer« på side 
27 vedrørende symbolforklaringer til betje-
ning

 Se kapitlet »Tilsigtet formål« på side 6 for at 
få en forklaring på sikkerhedssymbolerne
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Advarselsskilt vendeadapter „easy“

Ill. 8  Advarselsskilt vendeadapter „easy“

Dette advarselsskilt er anbragt på vendeadapteren 
„easy“ og indeholder følgende oplysninger:

FARE! Overbelastning af MARTIN PSA Stativ. 

Hvis HSRG er udstyret med vendeadapteren „easy“, må 
den kun monteres som vist (sikringskrog opad).

ID
-N

r. 
69

09
6
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Sikkerhedsudstyr

Hvis der ved visse aktiviteter er øget risiko for tilskade-
komst, henvises der til sikkerhedsudstyret i det pågæl-
dende sted i betjeningsvejledningen.

Beskadigelser af produktet
Produktet skal altid kontrolleres for beskadigelse og 

mangler før brug.
Ved beskadigelse skal brugen af produktet omgående 

stoppes, til det er repareret fagligt korrekt.

Ombygning og ændring af produktet
Ombygning og ændring af produktet er strengt 
forbudt! Producenten afviser enhver form for garanti 
for et ombygget eller ændret produkt.

Videresalg af produktet til et andet 
land
Ved videresalg af produktet til et andet land er sælger 
forpligtet til at stille alle vejledninger vedrørende

 brug
 vedligeholdelse
 regelmæssig kontrol
 reparation 

til rådighed på mållandets sprog.

Bær om nødvendigt passende sikkerhedsbe-
klædning ved arbejde med MARTIN PSA HSRG, 
f.eks. redningssmækbukser, sikkerhedshjelm, 
sikkerhedssko, handsker, sikkerhedsbriller etc. 

Medbring altid gasadvarselsapparat og iltfor-
syning ved anvendelse i beholdere og trange 
rum!
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Produktspecifikke farer

FARE
Fagligt ukorrekt betjening

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Overvej før og under brug, hvilke redningstiltag, der 
kan udføres sikkert og effektivt.

Hold MARTIN PSA HSRG uden for børns og tredjepar-
ters rækkevidde.

HSRG må ikke drives eksternt! (f.eks. af en el-motor)
Der må ikke monteres en ekstra falddæmper (f.eks. 

båndfalddæmper) på HSRG.
Ved anvendelse af HSRG sammen med MARTIN PSA 

Stativ, Atlet / Kraftarm Akrobat skal betjeningsvejled-
ningen for disse produkter ubetinget følges.

Vær opmærksom på omgivende påvirkninger. Arbejd 
om muligt kun ved dagslys, eller sørg for tilstrækkelig 
belysning.

FARE
Overbelastning af HSRG.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Maks. én person (maks. nyttelast 120 kg) må sikres 
eller reddes med HSRG.

FARE
Manglende/forkerte redningsprocedurer.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Opret en plan med redningstiltag, hvori der tages højde 
for alle nødsituationer i forbindelse med arbejdet.

FARE
Livsfare!

Forankringselementerne må ikke være i 
klemme eller føres over kanter.

Kontroller altid, at forankringselementerne er ubeska-
digede! 

Udskift omgående beskadigede forankringselementer!
Karabinhagen på HSRG skal forbindes korrekt med 

sikkerhedsselen.
Kontroller altid karabinhagen for slid, skader, revner 

og sikkerhedslåsen for korrekt funktion før brug! 
Kontakt en fagmand ved usikkerhed.
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Kombination med MARTIN PSA Stativ:ADVARSEL
Brug af HSRG som redningsløfteanordning.

Personer må kun løftes med HSRG i redningstilfælde!
Efter hver redningsindsats skal HSRG kontrolleres og 

nulstilles af producenten eller af en af producenten 
autoriseret person.

FORSIGTIG
Aggressive medier.

Risiko for beskadigelse!

Alle dele af MARTIN PSA HSRG skal holdes væk fra syre, 
lud og andre aggressive medier.

FARE
Overbelastning af MARTIN PSA Stativ.
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Hvis HSRG er udstyret med vendeadapteren „easy“, må 
den kun monteres som vist (sikringskrog opad).



OVERSIGT 

Betjeningsvejledning 19 af 41

OVERSIGT

Ill. 9  Oversigt

a) HSRG 10 easy: 
Ophængningspunkt og bærehåndtag

b) HSRG 20/30 easy: 
Ophængningspunkter (markeret, ved siden af bære-
håndtaget)

c) Stålwirekabel, ikke snoet
d) Sikkerhedskarabinhage
e) Drejehåndtag
f) Drejehåndtagslås
g) Redningshåndsving
h) Sikringsbolt (plomberet)
i) Ringstift
j) Adapter „easy“ til fastgørelse på MARTIN PSA Stativ,

Atlet / Kraftarm Akrobat
k) Vendeadapter „easy“ til fastgørelse på MARTIN PSA Stativ 

Atlet / Kraftarm Akrobat
l) Henvisningsskilt med vigtige betjeningshenvisninger 

(foran og bag på HSRG)
m)Typeskilt

m

a

c

d

f

g

j h

i

l

e

HSRG 10 easy:

HSRG 20/30 easy:

b

k
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IBRUGTAGNING
1. Tag HSRG ud af transportembal-

lagen.
2. Vælg et forankringspunkt (a) med 

passende bæreevne i overensstem-
melse med EN 795 (f.eks. bjælke, 
bærer etc.).

Ill. 10  Ibrugtagning

3. Træk en egnet forankringswire (b) 
gennem det markerede ophæng-
ningspunkt på HSRG. Fastgør 
derefter til forankringspunktet 
med en egnet karabinhage.

FARE
Forankringspunktet har 
for lav bæreevne.
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare pga. usikret 
fald.

Vælg altid forankringspunkter, der 
kan klare en belastning i overens-
stemmelse med EN 795.

a

b
FARE

Forankringswire og kara-
binhagen har for lav bære-
evne.
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare pga. usikret 
fald.

Brug kun forbindelseselementer i 
overensstemmelse med EN 354 og 
forankringselementer i overens-
stemmelse med EN 795.
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Ill. 11  Ibrugtagning

max. 
10°

max. 
10°

FARE
Uegnet placering af HSRG
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare pga. svingende 
fald.

Hæng HSRG så lodret på arbejds-
området som muligt over 
brugeren. 

Vær opmærksom på, at 

 HSRG hænger frit, så der kan 
kompenseres for wireafvigelser.

 den person, der skal reddes/
evakueres, og redningshånds-
vinget kan nås og betjenes sikkert.
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FARE FARE
Utilstrækkelig plads omkring den person, der 
skal sikres.

Risiko for tilskadekomst og livsfare i tilfælde 
af nedstyrtning pga. sammenstød med 
objekter/jorden.

Uegnet opstillingssted

Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. stor 
faldhøjde.

Kontroller det nødvendige frirum (min. 2,6 m) i tilfælde 
af nedstyrtning før hver anvendelse.

Fjern om nødvendigt hindringer.

Sørg ved valg af opstillingsstedet for, at faldhøjden 
begrænses til et minimum.

Sørg for, at forankringspunktet befinder sig så lodret 
som muligt over den person, der skal sikres.

m
in

. 
2

,6
 m
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Ill. 12  Ibrugtagning

4. Træk sikkerhedswiren udad i ryk for 
at teste faldbremsen:
 hvis wiren stoppes, fungerer 

faldbremsen
 hvis wiren ikke stoppes, er fald-

bremsen defekt og må under 
ingen omstændigheder bruges!

5. Ibrugtagningen er afsluttet.

FARE
Faldbremse defekt.
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare!

Afmonter og brug under ingen 
omstændigheder HSRG.

Underret producenten/service-
partneren.



BETJENING

24  af 41 MARTIN PSA højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG)

BETJENING

Sikkerhedsanvisninger

FARE
Fagligt ukorrekt betjening.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

MARTIN PSA HSRG må ikke anvendes på løst læsset 
gods eller lignende materialer, man kan synke ned i.

MARTIN PSA HSRG må kun betjenes af uddannet, auto-
riseret, kvalificeret personale, eller brugeren skal være 
under direkte opsyn af en sådan person.

FARE
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
forkert fastgørelse!

Før betjening af HSRG:

Kontroller for korrekt fastgørelse på forankrings-
punktet (se »IBRUGTAGNING« fra side 20).

Ved anvendelse af HSRG sammen med MARTIN PSA 
Stativ, Atlet / Kraftarm Akrobat skal betjeningsvejled-
ningen for disse produkter ubetinget følges.

Vær opmærksom på stabil og skridsikker undergrund.

FARE
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
beskadiget udstyr.

Kontroller udstyret før betjening af HSRG, for at sikre at 
det er i brugbar tilstand og fungerer korrekt (se 
»IBRUGTAGNING« fra side 20).

Hvis udstyret har været belastet af et fald, skal HSRG 
kontrolleres af producenten eller af en af producenten 
autoriseret person.

ADVARSEL
Utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr
Risiko for tilskadekomst, fare pga. betje-
ningsfejl!

 Bær om nødvendigt passende sikkerhedsbeklædning ved 
arbejde med MARTIN PSA HSRG, f.eks. redningssmæk-
bukser, sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, handsker, 
sikkerhedsbriller etc. 

Medbring altid gasadvarselsapparat og iltforsyning 
ved anvendelse i beholdere og trange rum!

ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst, fare pga. betje-
ningsfejl!

Stræk dig ikke ud over ståområdet, undgå unormale 
kropsholdninger.

Stå sikkert, og bevar ligevægten.
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FARE
Nedenstående punkter skal altid over-
holdes:

Brug kun kontrollerede og tilladte sikrings- og 
redningssystemer, bæreseler, hjelme etc.

Den oprindelige tilstand af MARTIN PSA HSRG, bærese-
lerne, hjelmen etc. må ikke ændres.

Udfør altid de påkrævede visuelle kontroller og funkti-
onskontroller før brug. Hvis nogle af delene er beskadi-
gede, eller hvis der opstår tvivl om, hvorvidt udstyret 
fungerer upåklageligt, må produktet ikke længere 
bruges. De pågældende dele skal udskiftes/repareres. 
Dette må kun gøre af producenten eller en af denne 
autoriseret person!

Alle dele - især selerne - skal holdes væk fra syre, lud 
og andre aggressive medier. Kontakt producenten, hvis 
det er uklart, hvordan materialer påvirkes af miljø- eller 
industrifaktorer.

Følg nøje betjeningsvejledningen for alle bestand-
dele (f.eks. MARTIN PSA Stativ, Atlet / Kraftarm 
Akrobat, sikkerhedssele, hjelm etc.)!

Øvelser og regelmæssig træning er nødvendig. Ved 
øvelser skal der bruges yderligere en sikkerheds-
anordning!

FARE
Risiko for tilskadekomst og livsfare for 
den person, der skal sikres/evakueres!

Personer, der skal sikres/evakueres, skal bære en 
sikkerhedssele i henhold til EN 361. Vær opmærksom 
på korrekt fastgørelse.

Brugeren af MARTIN PSA HSRG skal altid have direkte 
kontakt med den person, der skal sikres/evakueres. 
Hvis dette ikke er muligt, skal en anden person sørge 
for kontakt mellem disse.

FARE
Overbelastning af HSRG.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!
Maks. én person (maks. nyttelast 120 kg) må sikres 

og evakueres med HSRG.

FARE
Beskadigelse af HSRG.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!
Lad aldrig den udtrukne wire blive trukket ubremset 

ind i højdesikringsudstyret (risiko for brud!)
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Sikring af personer

Ill. 13  Sikring af personer

1. Den person, der skal sikres, skal 
iføre sig en godkendt sikkerheds-
sele.

2. Flyt sikringskrogen på HSRG til den 
person, der skal sikres.

3. Sæt sikringskrogen i sikkerheds-
selen, vær opmærksom på korrekt 
fastgørelse.

4. Personen er sikret.
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Evakuering af personer

Ill. 14  Evakuering af personer

1. Træk ringstiften (a) ud.

Ill. 15  Evakuering af personer

2. Løsn burrebåndet (b).
3. Klap drejehåndtaget (c) udad, og 

fastgør det med stjerneskruen (d).

Ill. 16  Evakuering af personer

4. Drej håndsvinget (e) mindst en 
halv omgang mod uret (HÆVNING), 
til sikringsstiften (f) springer ud. 
Gearlåsen frigives, og rednings-
spillet er aktivt.

a

b d  
c

e

f
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Ill. 17  Evakuering af personer

5. Drej håndsvinget videre mod uret 
(HÆVNING) for at hæve den 
person, der skal evakueres. Når 
håndsvinget slippes, fastholdes 
den person, der skal evakueres, 
automatisk i den aktuelle posi-
tion.

Ill. 18  Evakuering af personer

6. Drej håndsvinget med uret (SÆNK-
NING) for at sænke den person, der 
skal evakueres.

7. Når personen er sænket ned på 
den ønskede position, fjernes 
sikringskrogen.

8. Personen er evakueret.
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Vigtige henvisninger efter evakueringen:

 Efter betjening af redningshåndsvinget kan den oprin-
delige højdesikringsfunktion ikke længere nulstilles. 
Sikringsbolten, der er fastgjort med plomben, kan ikke 
længere trykkes helt ind og fastgøres. 
Dette er en funktion, som sikrer, at HSRG kontrolleres 
af producenten eller et af producenten autoriseret 
servicested efter et redningstilfælde.

 FORSIGTIG Undgå brug af magt, da det kan beskadige 
den indbyggede mekanik. Dette kan medføre en sikker-
hedsrelevant fejlfunktion af HSRG!
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ADSKILLELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING

Adskillelse

Transport
Transporter altid HSRG i en stabil kuffert (MARTIN PSA-
tilbehør).

Opbevaring
Opbevar delene af MARTIN PSA HSRG tørt og beskyttet i en 
stabil kuffert (MARTIN PSA-tilbehør), når udstyret ikke 
benyttes i længere tid.

Adskillelsen sker i omvendt rækkefølge af 
opbygningen (se »IBRUGTAGNING« fra side 20).
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VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Generel vedligeholdelse, pleje og kontrol
 HSRG skal kontrolleres i overensstemmelse med 

anvendelsesbetingelserne og de driftsmæssige 
forhold, dog mindst 1 gang om året, i henhold til EN 
365 af en fagmand og autoriseret servicepartner. 
Ved vanskelige driftsbetingelser skal kontrolinter-
vallet afkortes til 6 måneder!

 Ved et fald skal udstyret inspiceres (EN 365), før det tages 
i brug igen, af producenten eller et af producenten auto-
riseret servicested eller -person, for at videre brug kan 
frigives.

 Ud over det lovmæssigt foreskrevne interval skal HSRG 
kontrolleres for beskadigelse, hver gang udstyret har 
været brugt. Beskadiget udstyr må ikke bruges. Først 
efter kontrol og reparation udført af producenten eller 
et af producenten autoriseret servicested eller -person 
må det frigives til videre brug.

 Kontroller og reparationer skal udføres af producenten 
eller et af producenten autoriseret servicested eller -
person, hvor alle deles driftsikkerhed kontrolleres. 
Dette skal dokumenteres i den medfølgende 
kontrolbog.

 Produktmærkningen skal regelmæssigt kontrolleres for 
læsbarhed. Typeskilte og piktogrammer, der ikke er 
læsbare, skal omgående udskiftes.

 Brug milde, ikke skurende plejemidler (sæbelud, opva-
skemiddel) og store mængder vand til rengøring eller 
desinficering HSRG.

 Smør jævnligt wirerne med olie for at forlænge deres 
levetid. Træk wiren helt ud, og smør den med en klud 
vædet med en smule syrefri olie eller vaseline, og vikl 
den op igen.
VIGTIGT: Lad aldrig den udtrukne wire blive trukket 
ubremset ind i højdesikringsudstyret (risiko for 
brud!)

 Kontakt producenten, hvis det er uklart, hvordan mate-
rialer påvirkes af miljø- eller industrifaktorer.

FORSIGTIG
Aggressive medier.

Risiko for beskadigelse!

Alle dele af MARTIN PSA HSRG skal holdes væk fra syre, 
lud og andre aggressive medier.
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 Udstyrets levetid afhænger af dets tilstand. Denne doku-
menteres, når en fagmand gennemfører den årlige 
kontrol. Afhængig af anvendelsen er MARTIN PSA HSRG 
udsat for en vis ældning, men præcise angivelser vedrø-
rende dens holdbarhed er ikke muligt. En vigtig indi-
kator er produktionsåret, der fremgår af typeskiltet (se 
»Mærkning« på side 8).

REPARATION

FARE
Fejlfunktion pga. fagligt ukorrekt reparation.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Reparationsarbejde må kun udføres af producenten 
eller et af producenten autoriseret servicested.
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GARANTI
MARTIN PSA Lechtaler GmbH yder garanti på de med købet 
af „MARTIN PSA HSRG“ leverede dele i 2 år fra leveringsda-
toen.

Garantien omfatter fabrikationsfejl, materialefejl og 
konstruktionsfejl, såfremt sælger er ansvarlig for 
konstruktionen. Fejl skal meddeles skriftligt til sælger. 
Sælger skal have mulighed for at undersøge defekten.

Omkostninger for transport og emballage, der opstår som 
følge af garantien, bæres af køber.

Defekte dele, der udskiftes under garantien, tilhører 
MARTIN PSA Lechtaler GmbH. De skal straks overdrages til 
producenten efter anmodning.

Garantikrav behandles kun hvis de skriftligt meddeles 
producenten, straks efter at skaden eller fejlen er opstået.

Alle garantikrav skal indeholde følgende oplysninger:

 Typebetegnelse
 Serienummer
 Konstruktionsår
 Defekt del
 Fotos (hvis muligt)
 Skadesårsag

Producenten forbeholder sig ret til ændringer, tilpasninger 
og forbedringer, uden at der derved opstår en forpligtelse 
over for brugeren eller ejeren.
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KONFORMITET

HSRG 10 EU-konformitetserklæring
Wolfurt, 18.12.2015

Vi, MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt, erklærer 
hermed, at produktet

som erklæringen refererer til, er i overensstemmelse med 
følgende EU-direktiver og standarder.

Certificeringssted for typeafprøvning i henhold til direktiv 
89/686/EØF artikel 10: 

TÜV-SÜD Product Service GmbH CE 0123
Daimlerstraße 11, D-85748 Garching

Certifikater:

EU-typeafprøvningskontrolcertifikat

Nr. P5 15 11 22591 028

Certificeringssted i henhold til artikel 11, bogstav B:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH CE 0408
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien

Dokumentationsansvarlig: 

Gerald Lechtaler, Administrerende direktør,
MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt

MARTIN PSA Lechtaler GmbH

Gerald Lechtaler

Administrerende direktør

Fabrikat: Forankrings- og løfteanordning 

Type: HSRG 10 easy

Konstruktionstype: Forankringsanordning type B

Serienr.: _______________________________________________

Konstruktionsår: _______________________________________________

Direktiv: PV-direktiv 89/686/EØF

Standarder:DIN EN 360:2002-09
DIN EN 1496:2007-01
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HSRG 20/30 EU-konformitetserklæring
Wolfurt, 13.11.2015

Vi, MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt, erklærer 
hermed, at produktet

som erklæringen refererer til, er i overensstemmelse med 
følgende EU-direktiver og standarder.

Certificeringssted for typeafprøvning i henhold til direktiv 
89/686/EØF artikel 10: 

TÜV-SÜD Product Service GmbH CE 0123
Daimlerstraße 11, D-85748 Garching

Certifikater:

EU-typeafprøvningskontrolcertifikat

Nr. P5 15 11 22591 030

Certificeringssted i henhold til artikel 11, bogstav B:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH CE 0408
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien

Dokumentationsansvarlig: 

Gerald Lechtaler, Administrerende direktør,
MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt

MARTIN PSA Lechtaler GmbH

Gerald Lechtaler

Administrerende direktør

Fabrikat: Forankrings- og løfteanordning 

Type: HSRG 20 easy
HSRG 30 easy

Konstruktionstype: Forankringsanordning type B

Serienr.: ______________________________________________

Konstruktionsår: ______________________________________________

Direktiv: PV-direktiv 89/686/EØF

Standarder:DIN EN 360:2002-09
DIN EN 1496:2007-01
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KONTROLBOG
Foreskrevne kontroller skal indføres i kontrolbogen.

Produktbetegnelse: Højdesikrings- og redningsløfteud-
styr (HSRG)

Type:

Serienummer:

Konstruktionsår:

Købsdato:

Kontaktadresse: MARTIN PSA Lechtaler GmbH

A - 6922 Wolfurt

Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør
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Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør



KONTROLBOG

38  af 41 MARTIN PSA højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG)

Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør
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GODKENDELSESPROTOKOL

____________________________________________________________

Ordrenummer

____________________________________________________________

Dato for accept

____________________________________________________________

Kontrollør

____________________________________________________________

Underskrift

Nr. Inspektionskriterie Inspektionstype Kl. Testudstyr / ID-nr.
1 Faldbremseindstilling Drejemoment H Momentnøgle 22813

Indstillet drejemoment Nm
Indstillet bremsevandring: mm

2 Spærrepaler Funktion H Manuel kontrol
3 Redningshåndsving Funktion H Manuel kontrol
4 Lasttrykbremse Funktion H Manuel kontrol
5 Sikkerhedskrog Funktion H Manuel kontrol
6 Wireindtrækning Funktion H Manuel kontrol
7 Wiresplejsning Fast monteret H Visuel kontrol
8 Skruer, møtrikker, sikringsringe etc. Fast monteret H Visuel kontrol
9 Wiretilstand Knæk, brud, korrosion H Visuel kontrol
10 Mærkning Komplet H Visuel kontrol
11 Forsegling og plombering Komplet H Visuel kontrol
12 Medfølgende dokumentation Komplet H Visuel kontrol
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STIKORDSFORTEGNELSE
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