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GUIDED TYPE FALLARRESTER ON AANCHORAGE LlNE
Conforming to standard EN 353-2:2002

Pmauüons during use:

- The M e r rnust be attached to a dorsal or stemal wint
(EN 361) of the hamess if it is used as a mobile fall a&r
on a flexible assurance s u ~ w r(EN
t 353-2).
- It can also be attached& ihe side rings of the support bek
for posrtioningat a work station (EN 358).
- Do not use the Rocker with a wnnecting lanyrd longer
Than 100 mm;
- Do not wnnect several carabinersto the R h r .
CAUTION: IN CASE OF FALL, N M R TRY AND GRlP
ONT0 THE FALL ARREST SYSTEM AS THlS COULD
AFFECT THE PERFORMANCE OF THE ROCKER.
Important:
In order to ensure optimum safety and performance, please
study and understand these instructions before using the
product

1. Technical Rope Access personnel, who require a muiti
use ba&-up piece of equipment
2. Technical Rescue personnel, who require a rnulti use
ba&up piece of equipment.
3. Fied Rope Sports and IndusbialClimbers
FUNCTIONS: Th's device cari be used in the following
ways. The manufacturer sbongly m m e n d that
proper training is essential before use and that users
leam about its practiml and physiml sirengths and
wealmesses. This leatiet is guidance and not a baining
rnanwl for thii product If the product is misused and the
guidance given is not adhered to, any damage, injury or
death which may resuk and any nsks taken are the user's
responsibili.
a. Mobile fall arrester on flexible assurance support
(EN353-2)
b. Posioon locked onto mpe. (6)
c. Belay Brake.
d. Work Posiooning
TESTING; The ROCKER was tested to EN 358 and
EN795 using Ilmm x 32 Plait R m e and interventionmpe
and 10.5mm, Ilrnmx 16 Piait and 12.7mrn. x 20
Plait Low s h k h mpes. Users rnust be aware that mpe
wndiooning such as wet, snow, ice and dirt etc. and d l r e n t
diameters and manufadurers will al1 produce d l r i n g r e
sults to any tesüng or use undertaken.

Rope with a soff or loose feel mn be wlnerable to
sheath slippageor teanng.
IMMEDIATELY PRlOR TO USE: Ch& your device for
any damage and correctfundon or mahbnction.Cany out
this test before and &r each use.
Inthe event of any doubt about the operab ofthe device,
withdraw it frorn service and have it k s b d by somebody
qualified or send it back to the manufacturer.A register of
inspecbonswill be filled out at regular intervals depending
on the use. t is mandatory to have at least one inspecbcfi
camed out every year by somebody qualified.
Liipan
It is dfiwlt to estirnate this but as a guide we advise as
follows:
Do not use more than ten years after date of manufacture
or five years after fi& use, whichever is swner. This
assumes cor& storage. WoMng lk can vary beiweena
single use in exireme arcumstances (e.g. h'ghly aadc
envimnment, senous fall) to the rnaxjrnurn of five years,
dependant upon how the product is used. WoMng lk will
be reduced thmugh age, generalWear and tear, abrasion,
cuts, darnage to wmponent parts, inappmpnate ancillary
equipment, h'gh impact load,
pmlongedexposure to W ligMindudingsunlight,elevated
ternperaaire (50°Cmm) exposure to chemiil twgents
(e.g. bleach, aads etc) or failure to store and maintain as
rewrnmended.This list is not exhaustive.

NOTE :All fnction brakes at?ate heat which can damage
rope if a fall has taken place, not only check the Rocker but
also the rope at the point of contact.
a) Positionthe ROCKERwith swivelcheek (plate) towards
p u and main karabinerconnection hole to your nght hand
side. (1)
b) Open plate to allow loading of mpe. (2)
c) Load rope as diagram. (3)
d) Close Plates and wnnect to Karabiner. (4)
e) Cany out a manual test on the operationand ioddng of
the device. Connect the carabiner to the R&r
at the
dorsal orstemal point of the harness. (5) and (6).
9 The rewmmendedsling length is 10an.(7) and (8).
g) In rope access andior nescue, to off load or release lock,
place karabinerin single hole, check your woMng systern
is locked off and pull in d i d o n of sla& mpe. (6)

MAiNTENANCEAND INSPECTK>NMUST BE CARWED
OUT BY A COMPETENT PERSON MINIMUM EVERY 12
MONTHS
Cleaning
Keep the product dean and dry. Remove any excess moisture with a dean doth then allow to dry nalurally in a warm
roorn away frorn direct heat First nnse in dean wid water. If
still soiled wash in dean hot water, use detergents if necessary. Thorwghiy nnse in dean cdd water. Cleanoff tar besed
products with appmptiate peiroieum solvents following the
insiructionsfor use for such products. Aftetwards wash, nnse
and dry as desaibed above.

Chernicals
Avoid al1 wntact with any chemimls which wuld affect the
performance of the product. These indude al1 acids and
strong caustic substances (e.g. vehide baitery aad, bleach
etc.). Discard the product irnrnediateiy if contact m r s or is
even suspecW.Alistofchernicalsand theirefïect is available
on request. if used in a manne envimnment aiways thomughiy nnse the product in dean wld wdter a h each use.
Disinfecüon
Technicaliy, a suitable disinfection is one which wniains quaternary ammonium wmpounds reinforcedwith chlorhexidine,
in suffisent quanüiies to be effedh?.A wmmon example is
Savion. Soak the product for one hour at dilution's rewmmended for general use, use dean water not exceeding
20"C, then nnse thomughly with dean wld water.
Lubrication
After deaning and drying and before stonng, metal w m p
nents, parüwlatiy those with moving parts should be lubncated spanngly using a light oil, orthey may be lightiy greased.
*rage
After necessary deaning, store unpadd in a cool, dry, dark
place in a chernicaliy neuiral envimnment away from exceçsive heat or heatsources, high humidity,sharp edges, corrosives or other possible muses of damage. Do not store wet
Where there is a needforlong shelf like it is advisaMe to store
in a moisaire proof padcaging (e.g. a polythene bag) to minimise oxidation.
Beyond five years, sealed padcaging in an inert gas is
rewrnmended (e.g. dry nhgen).

Transportation
Care should be taken to pmtect the equipment against nsks
such as those detailedunder Lifespan.Asirnple, effedh? way
is to iransport the equipment in a suitable bag or container.
MEANINGS OF MARKINGS
-the name, the irademark or any other means of identification
provided by the manufactureror the supplier,
-the bakh or serial nurnber,
-the year of manufacture,
- CE xxxx EC Logo followed by the number of the notified
organisation,
- EN xxx: Eumpean homologation standard atbibuted to this
PPE,
- productdesctiption andior reference.
- Evaluaüonof capaaty in kN.
Piease note designs are being wnstantly updated in line with
Our development programme, so may not to be precisdy as
desctibed or illustrateci.
Any strengths qwted are when the product is tested new and
are in accordance with manufacturer's testmelhods or to the
appropnate standard. Any weigk and rneasurements are
approxirnate.
Nothing in this doaiment affects the consumer's statutory
rigk.
Thank you for taking the time to read thii user's guide. The
advice and instructionsgiven are intended to be informative,
but please remernber that they are not a substitutefor pmper
iraining, which the manufacturer can provideif required. if you
have any ideas how the guide or product can be imprwed,
we would welwme your views.
Other wmponents of personal pmkbve equipment against
falls from a height with which this product is used should
wnform to devant Eumpean Standards (EN'S) or in their
absence other appmpnate standards.

THlS DOCUMENTATION SHOULD BE ISSUED WlTH
AND KEPT FOR ITEM OR SYSTEM

KIINTEÄSSÄ JOHTEESSA JA LIITOSKÖYDESSÄ
LIIKKUVA LIUKUTARRAIN
Täyttää standardin EN 353-2:2002 määräykset
Käytönaikaiset varotoimenpiteet:
- Rocker-köysilukko on kiinnitettävä valjaiden selkä- tai
rintakiinnityspisteeseen (EN 361), jos sitä käytetään
liikkuvana putoamissuojaimena taipuisassa johteessa
(EN 353-2).
- Se voidaan myös kiinnittää tukivyön sivurenkaisiin
tukemaan käyttäjä työasentoon (EN 358).
- Rocker-köysilukkoa saa käyttää enintään 100 mm pituisen liitoshihnan kanssa;
- Rocker-köysilukkoon saa kiinnittää enintään yhden
karbiinihaan.
HUOMIO: PUTOAMISTILANTEESSA EI SAA KOSKAAN YRITTÄÄ TARTTUA PUTOAMISSUOJAINJÄRJESTELMÄSTÄ, KOSKA SE VOI VAIKUTTAA
KÖYSILUKON TOIMINTAAN.
Tärkeää:
Optimaalisen turvallisuuden ja laitteen suorituskyvyn
varmistamiseksi perehdy huolellisesti näihin ohjeisiin
ennen tuotteen käytön alkamista.
Rocker-köysilukko on suunniteltu erityisesti seuraaviin
käyttötarkoituksiin:
1.Tekniseen köysituentaan henkilöstölle, joka tarvitsee
monikäyttöisen varmistuslaitteen.
2.Tekniseen köysituentaan pelastushenkilöstölle, joka
tarvitsee monikäyttöisen
varmistuslaitteen.
3.Kiinteäksi köydeksi urheilukäyttöön ja teollisuuden
kiipeämiskäyttöön
TOIMINNOT: Tätä laitetta voidaan käyttää
seuraavilla tavoilla. Valmistaja suosittelee erityisesti
asianmukaisen käyttökoulutuksen antamista ennen
käytön alkua ja että käyttäjille neuvotaan laitteen
käytännölliset ja fyysiset vahvuudet ja heikkoudet.
Tämä dokumentti on tuote-esite, ei tuotteen
koulutusopas. Jos tuotetta käytetään väärin ja
annettuja ohjeita ei noudateta, kaikki tästä johtuvat
vahingot, vammat ja kuolemantapaukset ovat
käyttäjän vastuulla.
a.Taipuisassa johteessa liikkuvana liukutarraimena (EN
353-2)
b. Lukittuna paikalleen köyteen. (6)
c.Varmistusjarruna.
d. Työnaikaiseen tukemiseen
TESTAUS – ROCKER on testattu EN 358:n ja EN 795:n
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mukaisesti käyttäen 11 mm x 32 punottua pelastusköyttä ja vain vähän venyvästä 10,5 mm, 11 mm x 16 ja
12,7 mm x 20 materiaalista valmistettuja punosköysiä.
Käyttäjien täytyy ottaa huomioon, että köyden altistuminen kosteudelle, lumelle, jäälle lialle jne. sekä eri
halkaisijoihin perustuvat ja eri valmistajien tuotteet
antavat tehtyyn testiin tai käyttöön nähden erilaisia
tuloksia.
Pehmeältä tai löysältä tuntuva köysi voi olla altis vaipan luistamiselle tai repeytymiselle.
VÄLITTÖMÄSTI ENNEN KÄYTTÖÄ: Tarkista laite
vaurioiden varalta ja varmista sen täydellinen toimintakunto. Tee tämä testi aina ennen käyttöä ja sen
jälkeen. Jos laitteen toiminnan suhteen on jotain epäilystä, poista laite käytöstä ja testauta se valtuutetulla
tarkastajalla tai lähetä se valmistajalle. Käyttölomake
on täytettävä käytön taajuuden mukaan säännöllisin
väliajoin. Laite on määräysten mukaan tarkastutettava
vähintään kerran vuodessa valtuutetulla tarkastajalla.
Käyttöikä
Käyttöikää on vaikea arvioida tarkoin, mutta yleisohjeena voidaan sanoa:
Käytä enintään kymmenen vuotta valmistuspäivän
jälkeen tai viiden vuoden ajan ensimmäisen käyttökerran jälkeen sen mukaan, kumpi täyttyy ensin. Tämä
edellyttää asianmukaista säilytystä. Käyttöikä voi vaihdella äärimmäisissä olosuhteissa (esim. erittäin happamat olosuhteet, vakava putoaminen) tehdyn yhden
käyttökerran jälkeen enintään viiteen vuoteen sen
mukaan, miten tuotetta käytetään. Käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat käytön kesto, yleinen kuluminen:
hankautuminen, viillot, osien vaurioitumiset, epäsopivat lisälaitteet, korkea iskukuormitus, pitkä altistuminen UV-säteilylle mukaan lukien auringonvalo, normaalia korkeampi lämpötila (maks. 50°C), altistuminen
10 kemialliselle aineelle (esim. valkaisuaine, hapot jne.)
tai suositusten vastainen säilytys- ja kunnossapitotapa.
Tämä luettelo ei ole kattava.
HUOMAUTUS: Kaikki kitkajarrut tuottavat kuumuutta, mikä voi putoamistapauksessa vaurioittaa köyttä.
Tällöin on tarkastettava sekä Rocker-köysilukko että
köysi sen kosketuskohdasta.
KIINNITYS:
a) Aseta ROCKER niin, että köysipyörän sivu (levy) on
itseäsi kohti ja karbiinihaan pääkytkentäreikä oikealla
puolellasi (1).
b) Avaa levy, jotta köyden voi kiinnittää paikalleen (2).
c) Aseta köysi kuvan mukaisesti (3).
d) Sulje levyt ja kytke karbiinihakaan (4).
e) Tee manuaalinen käyttötesti ja laitteen lukitustesti.
Kytke karbiinihaka Rocker-köysilukkoon valjaiden
selkä- tai rintakiinnityspisteestä (5) ja (6).

f ) Suositeltu silmukan pituus on 10 cm (7) ja (8).
g) Käytettäessä laitetta kohteeseen pääsyyn ja/tai pelastamiseen vapauta kuormitus tai lukko asettamalla
karbiinihaka yhteen reikään, tarkista, että työskentelyjärjestelmän lukitus on vapautettu ja vedä väljän
köyden suuntaan (6).
VALTUUTETUN HENKILÖN ON TEHTÄVÄ KUNNOSSAPITO JA TARKASTUS VÄHINTÄÄN 12 KUUKAUDEN VÄLEIN
Puhdistus
Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Poista mahdollinen
kosteus puhtaalla kankaalla ja anna kuivua huoneenlämmössä etäällä suorasta lämmönlähteestä. Huuhtele
ensin puhtaalla kylmällä vedellä. Jos lika ei irtoa, pese
puhtaalla kuumalla vedellä käyttäen tarvittaessa pesuainetta. Huuhtele perusteellisesti puhtaalla kylmällä
vedellä. Puhdista tervapohjaiset tuotteet sopivalla
öljypohjaisella liuotinaineella noudattaen ko. tuotteen
käyttöohjeita. Huuhtele pesun jälkeen ja kuivaa edellä
olevien ohjeiden mukaisesti.
Kemikaalit
Vältä kosketusta kemikaaleihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Näitä ovat kaikki hapot
ja vahvat emäksiset aineet (esim. auton akkuhappo,
valkaisuaineet jne.). Jos aine pääsee kosketuksiin ko.
aineiden kanssa tai on edes syytä epäillä sitä, hävitä
tuote välittömästi. Luettelon kemikaaleista ja niiden
vaikutuksista saa pyydettäessä. Jos tuotetta käytetään meriympäristössä, huuhtele tuote aina jokaisen
käyttökerran jälkeen puhtaalla kylmällä vedellä.
Desinfiointi
Soveltuva desinfiointiaine on teknisesti aine, joka sisältää neljäsosan ammoniumpohjaisia yhdisteitä vahvistettuna riittävällä määrällä klooriheksidiinillä. Yleinen
esimerkki on
Savlon. Upota tuote yhden tunnin ajaksi yleiskäyttöön
suositeltuun liuokseen. Käytä puhdasta, enintään 20 °C
-asteista vettä ja huuhtele sitten huolellisesti puhtaalla
kylmällä vedellä.
Voitelu
Puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen ja ennen varastointia erityisesti liikkuvilla osilla varustetut metallikomponentit on voideltava pienellä määrällä ohutta
öljyä, tai ne voidaan rasvatakevyesti.
Säilytys
Tarvittavan puhdistuksen jälkeen säilytä pakkauksesta
purettuna viileässä, kuivassa ja valolta suojatussa ja
kemiallisesti neutraalissa paikassa etäällä kuumasta tai
kuumuuden lähteistä. Korkea kosteus, terävät reunat,
korroosioaineet tai vastaavat vaurioittavat tuotetta.

Älä säilytä märissä tiloissa. Jos tuote varastoidaan
pitkäksi aikaa, hapettumisen minimoimiseksi on suositeltavaa säilyttää se kosteuden kestävässä pakkauksessa (esim. polyeteenipussissa).
Jos säilytysaika on yli viisi vuotta, suositellaan tiivistä
pakkausta ja suojakaasua (esim. kuivatyppi).
Kuljetus
Tuote on suojattava Käyttöikä-kohdassa kuvatuilta
vaaratilanteilta. Yksinkertainen, tehokas tapa kuljettaa
tuote on käyttää sopivaa laukkua tai laatikkoa.
MERKINTÖJEN TARKOITUKSET
- nimi, tavaramerkki tai muu tunnistustapa, jonka on
antanut valmistaja tai tuotetoimittaja,
- erä- tai sarjanumero,
- valmistusvuosi,
- CE xxxx: EY-logo ja ilmoitetun tarkastusorganisaation
numero,
- EN xxx: Euroopan luokitusstandardi, joka on myönnetty tälle henkilösuojaimelle,
- tuotteen kuvaus ja/tai viitetiedot.
- Kapasiteetti kN-arvona.
Ota huomioon, että merkinnät päivitetään jatkuvasti
oman tuotekehitysohjelmamme mukana, joten niissä
voi olla pieniä kuvauseroja.
Kaikki annetut vahvuusarvot koskevat uuden tuotteen
testausta ja ovat yhdenmukaiset valmistajan testausmenetelmien tai sovellettavan standardin kanssa. Ilmoitetut painot ja mitat ovat likimääräisiä.
Mikään tässä asiakirjassa ei vaikuta kuluttajan laillisiin
oikeuksiin.
Kiitos, kun perehdyit tähän käyttöoppaaseen. Annetut neuvot ja ohjeet ovat informatiivisia, mutta muista
että ne eivät korvaa asianmukaista käyttökoulutusta,
minkä valmistaja voi tarvittaessa antaa. Jos sinulla
on tämän oppaan tai tuotteen kehittämistä koskevia
ideoita, otamme ne mielellämme vastaan.
Tämän tuotteen yhteydessä käytettävien muiden henkilökohtaisten putoamissuojainten tulee täyttää niitä
koskevat, voimassa olevat eurooppalaiset EN-standardit tai sellaisten puuttuessa muut soveltuvat standardit.
TÄMÄ OHJE ON SÄILYTETTÄVÄ TALLESSA JA VALMIINA TUOTTEEN TAI JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ
VARTEN
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