K K D M u aye n e

Muayene Formu
• Her kullanımdan önce ekipman muayene edilmelidir. Ayrıca KKD yetkin bir kişi tarafından periyodik olarak detaylı muayene edilmelidir.
Petzl detaylı muayenenin her 12 ayda bir veya istisnai bir olaydan sonra yapılmasını önerir.
• KKD muayenesi üretici talimatları doğrultusunda yapılmalıdır.
Üretici talimatlarını PETZL.COM ‘dan indirebilirsiniz.

KARABİNALAR
Kullanıcı bilgisi

KKD Bilgisi

Ad/soyad

Model

Adres

Seri numarası
Üretim tarihi
Satın alma tarihi
İlk kullanım tarihi

Tanımlayan kişi

Üretici: P e t z l , Z I C i d e x 1 0 5 A - 3 8 9 2 0 C r o l l e s - F r a n c e

İyi durumda (i)

Gözlemlenecek (G)

Tamir edilecek (T)

Kullanılamaz (K)

Uygulanamaz

1. Bilinen ekipman geçmişi
Kullanım koşulları veya istisnai bir durum (örnek: düşüş
veya düşüş durdurma, aşırı sıcak veya soğuk ortamda
saklama, üretici tesisi dışında modifikasyon) :

2. Ön gözlemler
• CE ve seri numarasının bulunduğunu ve okunur olduğunu kontrol ediniz.
• Ekipmanın ömrünü doldurup doldurmadığını kontrol ediniz.
• Herhangi bir modifikasyon veya eksiklik için yeni bir ekipman ile karşılaştırınız.

3. Gövde kontrolü
Karabinanın düzgün bir şekilde kontrol edilebilmesi için üzerinde bulunan herhangi bir ek parçayı
çıkartın: lanyard, şok emici, STRING, makara vb.
• Gövdeyi kontrol edin (çizikler, yıpranma, çatlak, deformasyon, korzoyon…).
• İp hareketinden kaynaklanan aşınma olup olmadığını kontrol edin veya ankrajlarla temas ederek (çentik derinliği: 1 mm'den daha derin
aşınma ciddidir, keskin kenarlar oluşmaya başlar ...).
• Burun durumunu kontrol edin (çentikler, aşınma, çatlaklar, deformasyon ...).
4. Kapı kontrolü (Modele göre değişkenlik gösterir)
• Kapının durumunu kontrol edin (çentikler, aşınma, deformasyon, korozyon, çatlaklar ...).
•
•
•
•

Kilit deliğinin temiz olduğundan emin olun.
Perçinin durumunu kontrol edin (çatlama, deformasyon, korozyon vb.).
Kapının tamamen açıldığını manuel olarak doğrulayın.
Kapının otomatik kilitlendiğini, yayın çalıştığını ve kapı ve burun hizasının doğru olduğunu kontrol edin

5. Manuel olarak kilitlenen kapının kontrolü (Modele göre değişkenlik gösterir)
• Kapının durumunu kontrol edin (çentikler, aşınma, deformasyon, korozyon, çatlaklar ...).
• Kilitleme manşonunun karabinayı tamamen kilitleyebildiğinden ve kilidini açabildiğinden emin olun. Gerekirse sabun ve su ile yıkayıp biraz
yağlayabilirsiniz (grafit tozu). dönmediğini Manşonun kilitli kontrol durumdayken edin (sıyrılmış boşa yivler)

6. Otomatik olarak kilitlenen kapının kontrolü (Modele göre değişkenlik gösterir)

• Kilitleme kovanının durumunu kontrol edin (çentikler, deformasyon, korozyon,çatlaklar ...).
• Kullanıcı talimatlarında belirtildiği gibi kilit açma sistemini kontrol edin
• Kapıyı ve manşonu serbest bıraktığınızda karabinanın otomatik olarak kilitlendiğini kontrol edin.
Gerekirse sabun ve su ile yıkayıp hafif yağlayın (grafit tozu)

Notlar (ekipmanda bulunan kusurları ve yapılan işleri not edin)

Ekipman kullanılabilir

Muayene
eden kişi
Şirket

Ekipman kullanılamaz

Tarih

KARAR
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