
heightec 
 
Phoenix 
Räddningssele för trånga utrymmen, fallskydd och 
firning. 
Bruksanvisning på Svenska 
Tillverkad i United Kingdom 
OBS! Denna instruktion skall enbart användas tillsammans 
med heightecs original bruksanvisning. Läs instruktionen 

noggrant. 
 
Denna produkt är garanterad i 3 år mot alla fel i materialet eller i 
tillverkningen. Begränsningar i garantin: normala slitningar och 
töjningar, icke auktoriserade modifieringar eller ändringar, dålig 
förvaring, olyckor, skador och användning av produkten som den 
ej är ämnad för. 
 
CЄ 120 
Typgodkännande: SGS United Kingdom Ltd. 
Weston-super-Mare, BS22 0WA, UK 
(ID på Prod: 0120.) 
Testad och godkänd enligt standard  
EN 361 
 
Tillverkad av: 
The Heightec Group Ltd 
Lake District Business Park 
Mintbridge Road, Kendal, Cumbria,  LA9 6NH, UK 
 
För att justera selen att passa långa personer så kan avståndet 
mellan axlar och benslingor ökas genom att justera spännena på 
baksidan vid västens nederdel. 
Lätta något på spännena och mata in band från den lösa parten. 
Kontrollera spännena regelbundet att de låser ordentligt. 
 
Påtagning och injustering 
Kliv i selen genom benslingorna. Lyft upp axelbanden och skruva 
åt skruvlänken på bröstet (1). 
Justera in axelbanden genom att dra i de lösa parterna (2). 
Justera in benslingorna. Dra i de lösa parterna på spännenas band 
(3). 
 
Justera selen så att den sitter väl men inte för hårt. Kontrollera att 
inga band är snodda och kontrollera att alla spännen låser som 
avsett. Spännena bör också regelbundet kontrolleras under 
användning. 
Tillse att alla skruvlänkar och karbiner är korrekt fastsatta. 
Kontrollera speciellt att grindar på karbiner ordentligt åtskruvade 
och att skruvlänkar är ordentligt åtdragna. Skruvkarbiner är mycket 
svaga om de inte är fullt åtdragna. 
 
Märkning 
Tillverkningsdatum är märkt på produkten i följande format: 
 
DDMMÅÅ 
 
Tillsyn före användning/inspektion  
Före varje användning av produkten skall det kontrolleras att 
funktionen är som avsett och att inga skador finnes. 
Gör också praktiskt prov för att säkerställa funktionen. 
Kassera varje produkt som uppvisar misstänkt förslitning eller har 
blivit utsatt för chockbelastning t ex från ett fall. 
Reparation eller modifikation av produkten får inte utföras av 
annan än tillverkaren. Om någon del uppvisar tecken på förslitning 
eller skada kan komponenter ersättas genom kontakt med Crux. 
VIKTIG INFORMATION 
Särskild träning är nödvändig före användning. 
Denna produkt är Personlig Skyddsutrustning och bör vara 
personlig. Varje användare måste ha dessa instruktioner och 
också vara väl förtrogen med dess innehåll. 
Akltiviteter och arbeten på höjd är farliga aktiviteter som kan leda 
till skador, allvarliga olyckor och även dödsfall. En fullständig 
kunskap i lämpliga tekniker och säkerhets metoder är upp till var 
och en att lära sig. Det är upp till användaren att ta alla risker och 
ansvar för skador, olyckor och dödsfall som kan uppstå under eller 
direkt efter användning av heightecs produkter under alla tänkta 
användningar. Om Ni inte kan eller har den kompetens att ta detta 
ansvar eller risker, skall Ni ej använda er av denna produkt. 
heightec är inte ansvarig för konsekvenserna, direkt eller indirekt, 
av olyckor eller annan typ av skada som kan uppstå genom 
användning av denna produkt. 

 

(baksida) 

PPE inspektions journal 
 
Inspekteras före och efter varje användning. 
Dessutom skall en noggrann inspektion ske av en kompetent 
kontrollant minst 2 gånger per år. 
Resultatet av dessa inspektioner noteras nedan. 
 
Purchase date: Inköpsdatum 
DATE: Datum 
COMMENTS: Kommentarer 
ACTION: Åtgärder 
INSPECTOR: Kontrollant 
Förvaring 
Denna produkt skall förvaras på en ren, torr, sval plats och ej 
utsättas för direkt värme, kemisk förorening eller extrema 
temperaturer. Förvara ej produkten i direkt solljus. När produkten 
ej används bör den förvaras i förvaringspåse. 
Rengöring 
Tvätta för hand med tvål eller en mild tvättmedelslösning i kallt 
vatten ( ca 25º ). Undvik starka tvättmedel. Häng fritt för att 
dropptorka i torr miljö och i övrigt enlig Förvaring ovan. Undvik 
direkta värmekällor. Lagra ej produkten förrän den är helt torr.  
Underhåll 
Underhållet begränsar sig normalt till regelbunden inspektion, 
rengöring och korrekt förvaring. 
En droppe olja regelbundet mellan axeln och den rörliga kammen 
underlättar dess funktion. 
Livslängd 
Produkter av textila material har en maximal livslängd av 10 år från 
det datum den först togs i bruk, förutsatt att den dessförinnan 
lagrats på optimalt sätt. 
Livslängden förkortas genom slitage även under normalt bruk. I 
extrema fall kan livslängden kan reduceras till ett enstaka 
användningstillfälle. Metalldelar kan användas fortlöpande tills den 
uppvisar synliga skador eller eljest visar tecken på nedsatt 
funktion. 
Desinfektion 
Om desinfencering är nödvändig skall ett desinfencerings-medel 
som är kompatibelt med polyamid och polyester användas. Rengör 
i utspädd lösning och skölj noggrant i rent vatten. 
 
”en kompetent person” kan definieras som någon som: 
…” har relevanta teoretiska och praktiska kunskaper 
och erfarenhet”… 
Om ni i övrigt är osäker eller har frågor,kontakta Crux. 

 
© Crux 2003  

Crux Klätter & Säkerhetsutrustning AB 
Hållnäsgatan 3. 752 28 Uppsala  
Tel. 018 - 558450 
www.crux.se 
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