
{EN} RESCUE PLAN FOR SUSPENDED EMPLOYEES: If the worker is suspended
by the seat belt as a result of falling, damage to the veins may occur due to pressure
on the vessels. In order to prevent these damages, timely intervention should be
performed. Your plans for what to do in such an emergency should be available.
Employees here should also know that is a plan to quickly rescue themselves in such
an emergency.
Developing an Emergency Plan
  1) Determine the method and procedures to be performed in case emergency
  2) Set up a chain of command
  3) Identify rescue equipment and critical resources
  4) Perform the exercise
1) Emergency procedures: Should be established. Procedures are directives and
directives prepared to perform specific works. Emergency procedures are important
because they tell employees exactly what to do ensure their safety. The emergency
rescue plan should include the following information in procedures that describe what
rescuers needto know and how to do so to ensure that the worker is recovered
quickly and efficiently:
  • How to announce emergency
  • How to recover the suspended employee
  • How to provide first aid
After an emergency, procedures are reviewed and procedures can be changed if
necessary to prevent similar incidents.
2) Creating a chain of command: In a emergency, all employees should know their
responsibilities. The chain of command increases awareness of responsibility in
people while managing the emergency. This ensures a successful rescue operation.
It should be ensured that these reserve personnel are capable of taking over this task
even if the main personnel are not there in case of emergency.
3) Idenfity rescue equipment and critical resources: A quick and efficient rescue
be achieved without employees who have already had drills, appropriate medical
equipment and the right rescue equipment. 
  • First Aid Materials: Each work area should contain medical equipment for use in 
    the event of certaininjuries. These materials should be kept in a continuous use.
  • Rescue Equipment: It is determined which equipment is in the working area to
    intervene the suspended employee. Extending ladders and mobile cranes which
    can be found in many places will be suitable for this purpose. Determine where
    and how to use the right equipment. When rescuers needit, make sure that the
    equipment is easily accessible to the person falling, and that they know how to use
    the equipment. 
Is the longest ladder inyour hand long enough to keep up with the hanging employee?
If not, what equipment can be accessed? Whwn an equipment is needed, do the
employees know where to find it and how to use it? Do environmental and seasonal
factors affect the equipment and the person to be used? Some summer equipment
used in rescues may not be available in winter.
4) Exercise: An effective emergency plan allows teams to know procedures and
methods, how to use the equipment well. Workers with parachute seat belts and solo
workers should know how to recover in the event of a fall.

DEPOLAMA / STORAGE: Ürün, saklama çantası ve kullanım kılavuzu ile
satılmaktadır. Ayrıca ürünle birlikte model ve uygulanan standartlar sağlanmaktadır.
Depolama süresini uzatmak için ürünü kendi çantasında saklayın. Ürünün depolama
alanı aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır.
 o Kuru ortamda güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 o Asit solvent ve benzeri bileşen maddelerle beraber saklamayın.
 o Doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun.
 o Depolama esnasında ürün nemlenirse, ürünü kullanmadan önce oda
       sıcaklığında kurutun.
Product is sold with storage bag and userguide. Additionally model and aoolied
standards are provided with the product. Dursng the storage keep the product in it's
own bag . The storage area of the product should meet following requirements.
 o Dry area , no direct sun light , keep of the room temperature.
 o Do not storage together with acids , solvent etc..
 o Keep away from direct heat sources.
 o If the product gets humidity during the storage , dry the product in room
       temperature before use.

BAKIM / MEINTENANCE: Kişisel koruyucu ekipmanı, cihazın her kullanılışında
düzgün çalışacağından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir, koşum
takımı ıslak bir sünger ile silinebilir, temizlenebilir. Zorlu lekeler için hafif bir sabun ve
30 C * 'yı aşmayan ılık su ile temizlenebilir. Temizlendikten sonra, temiz soğuk suyla
iyice durulanmalı, kuru ve karanlık bir yerde asılarak direkt ısı kaynaklarından uzak
tutulmalıdır. Kablo demetleri, zararlı dumanlardan, korozif ajanlardan veya ışığa karşı
korumak için asılıp gevşek bir torbaya veya başka bir kaba yerleştirilmelidir. Asitli
veya solventli kimyasallarla birlikte kullanmayın. Kimyasallar ile temas ettirmeyin.
Personal protection equipment should be checked regularly to make sure that the
equipment will operate properly whenever it is used harness can be wiped with a wet
sponge, for cleaning. A mild soap and warm water not exceedind 30 C* can be used
for difficult stains. After cleaning , it should be thoroughly rinsed in clean cold water,
hung out in a dry dark and cool place and kept away from the direct heat sources.
Harnesses should be hung out or placed loosely in a bag or another container in
order to protect it from harmful fumes , corrosive agent or light . Don’t use acidic or
solvent chemicals.
DEĞİŞİKLİKLER VE ONARIM / CHANGES and REPAIR: KARAM'ın yazılı izni
olmadan bir parçanın değiştirilmesi, ürünün herhangi bir bileşeninin onarılması ve
eklenmesi kesinlikle yasaktır. Herhangi bir onarım yalnızca KARAM tarafından
yapılabilir. Aksi takdirde, KARAM muhtemel sonuçlardan tehlikelerden sorumlu değildir.
Changing a part , repair and addition to any component to product is strictly forbidden
without written authorization of KARAM . Any repair can be made only by KARAM.
Otherwise KARAM is not responsible for any possible consequences.
ÜRÜN TAŞIMACILIĞI / CHANGES and REPAIR: Nemi, kimyasal maddeleri ve diğer
nesneleri korumak için ürün bir torba içinde taşınmalıdır.
The product should be transported in a bag to protect it from humidity, chemicals and
other same objects.
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ÜRÜN ÖMRÜ / LIFE TIME: KARAM KP 45 Kemeri’nin potansiyel ömrü üretim tarihinden
itibaren 5 yıl olmasına rağmen, frekans ve kullanım yoğunluğuna, çevre koşullarına, doğru
bakım ve depolamaya göre değiştiği için tam hizmet ömrünü tanımlamak çok zordur.
Bununla birlikte, bu ürünün önerilen ömrü ilk üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Eğer ürün
aşağıdaki sapmalardan birine sahipse derhal servisden çekilmeli ve daha fazla kullanılmasını
önlemek için imha edilmelidir.
• Ürün bir düşüş yaşamış veya bir yüke maruz kalmışsa
• Dokumada renk kaybı olmuşsa, sertlik, kesikler ve yırtılmaları veya kaynaşmış alanlar var
ise,
• Metal parçalar uzerinde çatlaklar, deformasyonlar, aşınma veya aşırı aşınmalar varsa
• Ürünü kullanmadan önce veya ayrıntılı muayene öncesinde bir şüphe durumu var ise.
• Etiketler (işaretler) okunaklı değil ise ve tam ilk üretim tarihi bilinmiyor ise,
• Son derece kirli ve normal yıkamaya tepki vermiyor.
• Ürün Kimyasal maddeler ve özellikle asitli ortamlarda bulunmuş ve bu tür materyallerden
etkilenmiş ise veya böyle bir şüphe durumu var ise
• Kullanma kılavuzunda belirtilen raf ömrü dolmuş veya bu tarihle beraber hiç kullanılmamış
olması.
• Ürünlerin artık emniyetli ve güvenilir olduğundan kuşku duyuluyorsa.

Although the potential life time of the KARAM KP 45 Harness is 5 years from date of
production , it is very difficult to define the exact service life of it as it varies according to the
frequency and usage intensity , environmetal conditions , correct maintenance and storage.
However , recommended life expectancy of this harness is 2 years from date of first issue.
If the product has one of the deviations below it should be withdrawn from service
immediately and should be destroyed to prevent further usage.
• It has suffered a heavy shock load or has a load dropped onto it.
• There are discoloration , siffness , cuts and tears , glazed or fused areas on the webbing
• There are cracks ,deformation , corrosion or excessive wear on the metal parts.
• It fails to pass inspection ( before use or detailed inspection )
• Labels (markings) are illegible or absent.
• It is extremely dirty and does not respond to normal washing.
• It has come into contacy with chemicals and expecially acids or is even suspected.
• Its history is unknown.
• Its life time stated in the user’s manual has expired or event it has never been used.
• There is a slights doubt that the products is no more safety and reliable.

TAM VÜCUT KOŞUM EMNİYET KEMERİ
FULL BODY SIT HARNESS with WORK POSITIONING BELT

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 813 : 2008

Fiber Material : Polyester

Beden / Size : S - M - L - XL

KP 45 - KP 45 AOParti No / Party No :

Seri No / Serial No : Üretim Yılı / Year of production :

CAUTION! DO NOT USE THIS SAFETY HARNESS WITHOUT PEADING THE INSTRUCTION MANUAL

{TR} ASKIDA KALAN ÇALIŞANI KURTARMA PLANI: Çalışan düşme sonucu
emniyet kemeri ile askıda kalırsa, damarlarına etki eden baskı nedeniyle bilinç
kaybına kadar ulaşabilecek zararlar görebilir. bu zararların önüne geçebilmek için
zamanında müdahele edilmelidir. Bu tarz acil durumlarda neler yapılması gerektiğine
yönelik planlarınız hazır olmalıdır. Burada çalışanlar da, kendilerini bu gibi acil
durumlarda çabucak kurtarabilecek bir planın olduğunu bilmelidirler.
Acil Durum Planı Geliştirmek
Etkiliş ve verimli planlar ayrıntılı ve özenli olmak zorunda degildir. Planınız acil bir
durumda tehlikeleri nasıl gidermeyi ve kontrol altına almayı düşündüğünüzü içermeli
ve çalışanlar da bir şeyler ters gittiğinde nasıl düzeltilmesi gerektiğini bilmelidir. Diğer
çalışanları da plana dahil edin. diğerleri de dahil olduğunda güzel bilgiler ortaya
çıkacak, plan daha çok ciddiye alınacak ve acil bir durumda çok daha verimli ve hızlı
bir müdahale yapılabilecektir.
Etkili bir planda olması gerekenler:
  1) Acil durumlarda gerçekleştirilecek yöntemi ve prosedürlerini belirleyin
  2) Komuta zinciri kurun
  3) Kurtarma ekipmanlarını ve kritik kaynakları belirleyin
  4) Tatbikatını yapın
1) Acil durum prosedürleri oluşturulmalıdır: Prosedürler özellikli işleri
gerçekleştirebilmek için hazırlanmış yönerge ve direktiflerdir. Acil durum prosüdürleri
önemlidir çünkü çalışanlara kendi güvenliklerini sağlamak için tam olarak ne
yapmaları gerektigini anlatırlar. Acil durum kurtarma planında düşen çalışanın çabucak
ve etkin bir şekilde kurtarılabilmesini sağlamak için kurtarıcıların neyi bilmeleri
gerektiği ve nasıl yapacaklarını tarif edecek olan prosedürlerde aşağıdaki bilgiler yer
almalıdır:
  • Acil durum nasıl duyurulacak
  • Askıda kalan çalışan nasıl kurtarılacak
  • İlk yardım nasıl sağlanacak
Acil durumdan sonra prosedürler gözden geçirilir ve benzer olayları önleyebilmek için
yapılması gerekenler varsa prosedürler değiştirilebilir.
2) Komuta zinciri oluşturma: Acil bir durumda tüm çalışanlar kendi sorumluluklarını
bilmelidir. Komuta zinciri, acil durumu yönetirken insanlardaki sorumluluk bilincini
artırır. Bu da başarılı bir kurtarma operasyonunun gerçekleşmesini sağlar. Bu yedek
personelin acil durumda asıl personel orada olmasa dahi bu görevi devralabilecek
yeterlilikte olduklarından emin olunmalıdır.
3) Kurtarma ekipmanları ve kritik kaynakları belirleyin: Hızlı ve etkin bir kurtarma,
daha önce tatbikat yapmış çalışanlar, uygun tıbbi malzemeler ve doğru kurtarma
ekipmanları olmadan gerçekleştirilemez.
  • İlk Yardım Malzemeleri: Her çalışma alanında belirli yaralanmalar durumunda
    kullanmak için tıbbi malzemeler bulunmalıdır. bu malzemeler sürekli kullanılabilir
    halde saklanmalıdır.
  • Kurtarma Ekipmanları: Askıda kalan çalışana müdahale için hangi ekipmanların
    çalışma alanında bulunduğu belirlenir. Birçok yerde bulunabilecek olan uzayan
    (katlı) merdivenler, mobil vinçler bu iş için uygun olacaktır. Doğru ekipmanların
    nerede ve nasıl kullanılacağını belirle. Kurtarıcıların ihtiyaçları olduğunda,
    ekipmanlar ile düşen kişiye rahatça ulaşılabileceğine, ve ekipmanları nasıl
    kullanmaları gerektiğini bildiklerinden emin ol.
Elinizdeki en uzun merdiven asılı kalan çalışana yetişebilecek uzunlukta mı?
Değilse hangi ekipmanlarla ulaşılabilir? Bir ekipmana ihtiyaç duyulduğunda çalışanlar
onu nerede bulacağını ve nasıl kullanacağını biliyor mu? Çevresel ve mevsimsel
faktörler kullanılacak olan kişiyi etkiler mi? Kurtarmalarda kullanılan bazı yazlık
ekipmanlar kışın kullanılamayabilir.
4) Tatbikat yapın: Etkin bir acil durum planı, ekiplerin prosedür ve yöntemleri,
ekipmanları nasıl kullanılacaklarını iyi bilmesini sağlar. Paraşüt tipi emniyet kemeri ile
çalışanlar ve yanlız çalışanlar, olası bir düşme durumunda nasıl kurtarılacaklarını
bilmelidirler.

{TR} GÜVENİLİR ANKRAJ NOKTASI: İş yerinde düşme oranının yüksek olması,
uygun bağlantı noktalarının bulunmamasından veya bağlantı noktalarının
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, çapalar ve çapa noktaları
kullanımdan önce uygunluk ve güvenlik açısından değerlendirilmelidir. kişisel düşme
önleme ekipmanı kullanım sırasında güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Mümkün
olduğunda, bağlantı noktaları ve bağlantı noktaları her zaman kullanıcının üzerinde
yer almalıdır. Bu, yaşam çizgisinin veya kordonun gergin olmasını veya mümkün
olduğu kadar az gevşek olmasını sağlamak içindir. Ankrajların ve ankraj noktalarının
konumlandırılması, özellikle yük altında kalmayacak tekstillerden yapılanlar, zarar
görme olasılığı yüksek olduğu için keskin, pürüzlü kenarlara veya sıcak yüzeylere
dayanmamalıdır. Farklı ankrajlara sahip farklı düşme önleme sistemlerinin listesi.
Bir halka ve çelik kiriş, çapa olarak sınıflandırılır.
• “Yapısal akraj”, kişisel düşmeyi önleme için bir ankraj tertibatının veya ekipmanının
tutturulabileceği bir yapıya sabitlenmiş bir elementtir.
• Bir “yaşam çizgisi”, düşmeyi önleme aracı olarak en azından bir ucunda güvenilir
bir çapaya bağlanan esnek veya sert bir çizgidir.
• Bir “yaşam çizgisi cihazı” (çapa hattı cihazı olarak da bilinir), bir yaşam çizgisi
boyunca kullanıcıya eşlik eden bir cihazdır.
• “Gezgin”, yatay bir yatay sistemde geniş yatay düzlemde hereket eden ve hareketli
bağlantı noktaları gibi davranması amaçlanan bir yaşam hattı cihazıdır.
• “Kılavuzlu tip düşme tutucu”, düşme önleme ve kendiliğinden kilitleme işlevine sahip
bir yaşam çizgisi cihazıdır. Yukarı veya aşağı konum değişiklikleri sırasında,kullanıcı
tarafından manuel ayar gerektirmeden dikey bir yaşam çizgisi boyunca hareket eder.
{EN} REILABLE ANCHOR POINT: Ahigh proportion of falls in workplaces occur
either due to unavailability of proper anchor points of failure of anchors. Therefore,
anchors and anchors points must be assessed for suitability and security prior to use.
Personal fall prevention equipment must be anchored securely when in use. Wherever
possible, anchor points and anchors should always be positioned above the user.
This is to ensure that the lifeline or lanyard is taut or has as little slack as possible.
The positioning of anchors and anchors points should not be resting on sharp, rough
edges or hot surfaces, as they are likely to be damaged, particularly those made from
textiles which would fail under load. A list of different types of fall arrest system with
different anchorages. An eyebolt and steel beams are classified as anchors.
• A “structuralanchor” is an element permanently secured to a structure, to which an
anchor device or equipment for personal fall prevention can be attached.
• A “lifeline” is a flexible or rigid line connected at least one end to a reliable anchor
as a means of fall prevention.
• A “lifeline device” (also known as anchor line device) is a device which accompanies
the useralong a lifeline.
• A “traveller” is a lifeline device which travels in the broadly horizontal plane on a
horizantal lifeline system and is intended to act as mobile anchor points.
• A “guided type fall arrester” is a lifeline device with a fall arrest and selflocking
function. It travels along a vertical lifeline without requiring manual adjustment by the
user, during upward or downward changes of position.
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KARAM İş Güvenliği Ekipmanları Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi
İkitelli, O.S.B. Mah. İpkas San. Sit. 2. Etap 2723 Sk. Bina No.7 Kapı No:33/45

Başakşehir-İstanbul / TÜRKİYE  T:+90 212 438 75 71 (pbx)  F:+90 212 438 75 72
www.karamtr.com  |  karam@karamtr.com

İMALATÇI FİRMA / Manufacturer Company

GARANTİ / GUARANTEE: Bu ürün, tüm materyal veya imalat hatalarına uygun
kullanım ve stok koşullarına göre 2 yıl garantidir. Garanti süresi şu durumlarda geçerli
değildir ; eğer; Ürün yanlış kullanım alanlarında kullanılır, yırtılır, kesilir, oksitlenme
olursa ve Ürün üzerinde yetkisiz onarım değişiklikleri veya kazalardan kaynaklanan
hasarlar durumunda. Ayrıca ürünün ömrü kullanıma göre değişiklik gösterir ! Ürünün
raf ömrü ise 5 yıldır. Bu zaman zarfı için hiç kullanılmamış dahi bile olsa ürün imha
edilmek zorundadır.
This product has 2 years guarentee againts all material or manufacturing defects
proper usage and stroge conditions. Guarantee is no more valid if ; product is used
wrong, tears cut , corrosion are present; in case of unauthorized repair changes on
the product or damages caused by accidents.
UYARI / GUARANTEE: Ürünün, asıl varış ülkesi dışında satılması durumunda, satış
yaptığı ülkenin dilinde ürün kullanma talimatını hazırlamak zorundadır.
If the product is sold out side the original country of destination, the seller must
prepare the product instruction manual in the language of the country of sale
DİKKAT / ATTENTION: Yüksek yerde çalışma aktiviteleri cidi yaralanmalara hatta
ölüme bile yol açabilecek çok tehlikeli aktivitelerdir. Uygun kullanım tekniklerini ve
güvenlik yöntemlerini öğrenmek ve pratikte uygulamak kullanıcının sorumluluğu
altındadır. yanlış kullanım ya da uygun olmayacak şekilde saklanması (muhafaza
edilmesi) halinde ciddi hata öldürücü kazalara yol açabilir.
Yüksekte yapılacak çalışmaların önceden planlanması, mevcut risklerin ve alınacak
önlemlerinbelirlenmesi, yapılacak işte çalışacak kişiler ve yetkinliklerinin kontrolü
sağlanmalıdır. Yapılan planlama ve çalışmalar mutlaka bir iş izin formu hazırlanarak
taraflarca imza altına alınmalıdır.
High-altitude work activities are very dangerous activities
that can lead to serious injury or even death. It is the
responsibility of the user to learn and practice the appropriate
use teckniques and safety methods. Misuse or improper storage
can cause serious or even fatal accidents. Planning the work to
be carried out at altitude in advance, determining the risks and
precautions to be taken controling the persons to be employed
and their  competencies should be ensured. A work permit
form must be prepared and signed by the parties.
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HATIRLATMALAR /
REMINDERS TO CONSIDER:
* Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanıcı el kitabını
  doğru okuyup anladığınızdan emin olun
Before using the product, please make sure you have
  read and understood the user manual correctly.
* Ürün ile alakalı en ufak şüphede direk imalatçıya ulaşınız
  ve ürün üzerinde kesinlikle herhangi bir değişiklik ve onarım
  yapmayınız.
In case of any doubt, contact the manufacturer directly and
do not make any modifications or repairs to the product.
* Kemerin maximum nominal yükü 125 kg’dır.
The maximum nominal load of the full body sit harness is 125 kg.
* Deklarasyonun bir kopyasına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://ec.europa.eu/
A copy of the declaration can be found here: https://ec.europa.eu/ 

Notified body for  EU type examination  Code: KP 45 (Module B)
Notified body No: 1437 CIOP-PIB    

Notified body for  EU type examination  Code: KP 45 AO (Module B)
Notified Body No: 2233 GEPTESZT

 
Notified body for EU type examination Module D

Notified Body No: 2797 BSI GROUP



ÖNEMLİ BİLGİLER / IMPORTANT INFORMATIONS
1- Ürünü ilk kullanımdan önce, mutlaka el kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup
anladığından emin olmalı ve ürün bu şekildekullanılmalıdır.
İzlenen bu yol ürün hakkında güvenli kullanım sağlar.

2-Emniyet kemerleri eğitim almış ve yetkin tek bir operatör tarafından kullanılmalıdır.

3- Emniyet Kemeri iyi görünmuyorsa veya düşme ile ilgili bir hasar varsa, ürün hemen
incelenmeli ve her kullanımdan önce göz ve temas ile kontrol edilmelidir.
Her kullanımdan önce gözle muayene önerilir.

4- Son 12 ay içerisinde denetlenmemiş olan emniyet kemerleri kullanılmaz,
kullanmadan önce yetkili operatör tarafından tüm güvenlik prosedürlerine uygunluğu
hakkında yazı alınmalıdır. Herhangi bir düşmeden sonra tekrar kullanılmamalı veya
imha edilmelidir.

5- Bu ürün -35°C to +60°C. arasında açık alanda kullanılmaya uygun tasarlanmıştır.

1- Before using your KARAM harness, make sure you have carefully read and
understood the information given in this manual; by complying with this information
and the safety guidelines, you will ensure safe and efficient use of the equipment.
This manual must be kept available to all users. Additional copies can be provided
on request.

2- KARAM harness can only be used by a single operator who is properly trained
and qualified in each of the harnesses, or under the supervision of such a person.

3- If a KARAM harness is not visibly in good condition or if it has served to stop a fall,
all of the equipment must be inspected. A visual inspection before each use is
recommended.

4. Any harness which has not been inspected over the past 12 months must not be
used; it must be inspected by a qualified person who will then authorize use in writing
or withdrawal from use for safety purposes. If it has arrested a fall, it must be
withdrawn from use or destroyed.

5-This equipment is suitable for use on an open-air worksite in temperatures ranging
from - 35°C to +60°C.

EMNİYET KEMERİ BEDEN SEÇİMİ  (SIZE SELECTION)

KP 45
TAM VUCUT KEMERİ

Size
BEL

Waist
BACAK

Leg
BOY

Length

S / M 65 / 95 cm 45 / 65 cm 155 / 175 cm

L / XL 75 / 115 cm 60 / 70 cm 175 / 190 cm

2XL 85 / 155 cm 65 / 80 cm 180 / 200 cm

HER KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
ISSUES TO BE CONSIDERED BEFORE EACH USE
ÖNEMLİ: Emniyet kemerini üzerinde kontrol edin:
• Dokuma ve dikiş mükemmel durumda olduğunu;
• Dokuma ve dikiş aşınma, yıpranma, yanık veya kesim herhangi bir belirti
göstermediğini
• Ayar bileşenleri ve tokalar korozyon veya deformasyon herhangi bir işaret olup
olmadığını
• Yukarıdaki maddelerin birinde bir bozukluk görüldüğünde üreticiyle görüşülüp
tavsiyesi alınıp ürün kullanımdan kaldırılmalıdır. 
TEHLİKE: Bağlantı noktalarına konulan düşüşün bir göstergesi olan A işaret
etiketinin görünür olup olmadığını kontrol edin.
IMPORTANT: On the harness, check that:
• The webbing and the stitching is in perfect condition.
• The webbing and the stitching does not show any signs of abrasion, fraying,
burns or cuts.
• The adjustment components and buckles do not show any sign of corrosion or
deformation and operate and lock correctly.
• When a disorder is seen in one of the above items, the manufacturer can consult
with the manufacturer for advice. It should be removed.
CAUTION: Check that the “A” marking label, which is an indication of the drop in
the anchor points, is visible.
DİKKAT: Bu emniyet kemeri yüksekten düşmeyi önleyenbir sistemin bileşeni olup
amacı bir düşüş esnasında kullanıcının yere düşmesini önlemektir. bu donanım tek
başına yüksekte çalışmak için uygun degildir. bu donanım ile beraber CE sertifikalı
uzatma halatı (lanyard) (EN 354), şok emici (EN 355), karabinalar (EN 362) düşüş
tutucuları (EN 360) v.b. ekipmanlar ile beraber kullanılması zorunludur.
CAUTION: This seat belt is a component of a system that prevents falling from a
height and its purpose is to prevent the user from falling to the ground during a fall.
This equipment is not suitable for working at heights alone. With this equipnet,
CE certified extension rope (EN 354), shock absorber (EN 355), carabiners
(EN 362), fall arresters (EN 360) etc. Must be used together with the equipment.
ÜRÜN KONTROLÜ ve DOĞRULAMA / PRODUCT CONTROL AND VERIFICATION:
Yüksekte çalışma ürünleri kişiye özel olarak verilmelidir. Ve bu ürünler her
kullanımdan önce ve her iş bitiminden sonra düzenli şekilde kontrol edilmeli ayrıca
var ise tespit edilen farklılıklar ürün kayıt formuna yazılmalıdır. bu kontroller yeterli
ışık olan ortamlarda yapılmalıdır. Ürün hehangi bir hasar fark edildigi durumlarda
ürün üzerinde herhangi bir oynama yapmadan hemen üretici ile temasa geçilip
ürünün üreticiye ulaştırılması gerekmektedir.  
Working at height products should be given individually. And these products should
be checked regularly before each use and after each work completion, and if any,
the detected differences should be written on the product registration from. These
checks should be performed in environments with sufficient light. In the event that
any damage is noticed on the product, it is necessary to contact the manufacturer
immediately and make the product reach the manufacturer without making any
things on the product.

HER KULLANIM SIRASINDA / DURING EACH USE: Kullanım sırasında ürün bir
sistem ile beraber kullanıldığında tüm sistemin doğru çalıştığını kontrol etmek
önemlidir. Sistem içindeki tüm ekipmanların diğer ekipmana göre doğru
konumladığınızdan emin olun.
When using the product with a system during use, it is important to check that the
entire system is operating correctly. Make sure that all equipment in the system is
correctly positioned relative to the other equipment.
ANKRAJ NOKTASI / ANCHORAGE POINT: Kullanılan ankraj noktasındaki sistem
mutlaka kullanıcı konumunun üzerinde olmalıdır. Ayrıca bu sistem EN 795
standart’ına uygun olmalıdır. Ve bu standarta göre ankraj noktası minimum 12 kN
mukavementinde olmalıdır.
The system at the anchorage point used must be above the user position. In addition,
this system must comply with the EN 795 standard. And according to this standard,
the anchor point should have a minimum strength of 12 kN.
FARKLI DURUMLAR / DIFFERENT CONDITIONS: Bir düşüş durdurma kemeri
sadece bir düşüş kurtarma ekipmanı olarak düşünülmemelidir ve bu amaç ile de 
kesinlikle kullanımamalıdır. Her kullanımdan önce ve bir düşüş durumunda
kullanıcının herhangi bir yüzeye çarpmasını önlemek için kullanıcının çalıştığı
alanın altındaki mesafenin ölçülmesi gerekmektedir. Birden fazla ürün aynı anda
kullanıldığı zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Bu yüzden bir ekipmanın
güvenlik fonksiyonunun diğer ekipman güvenlik işlevini tehlikeye atmamalıdır. Tüm
kullanıcılar tıbbi açıdan yüksekte çalışma için uygun kişiler olmalıdırlar. Ayrıca
emniyet kemerinin ölümcül kazalara yol açabileceği konusunda uyarılmalıdırlar.
Afall arrest belt should not be considered merely as a fall rescue equipment and
must never be used for this prupose. Before each use and in the event of a fall, the
distance below the area where the user is working must be measured to prevent the
user from hitting any surface. A hazardous situation can occur when more than one
product is used at the same time. Therefore, the safety function of one equipment
must not jeopardize the other equipment safety function. All users should be
medically qualified to work at heights. They must also be warned that the seat belt
may cause fatal accidents.
KULLANICI / USER: Donanım sadece güvenli kullanım konusunda eğitilmiş ve uzman
bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Aksi takdirde tehlike kaçınılmaz ve muhtemeldir.
Durumun dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
Only trained in the safe use of equipment by a competent person and should be
used. Otherwise, danger inevitable and probable. The situation, taking into account
the necessary measures must be taken.
GÜVENLİ BİR ÇAPA NOKTASI / SECURE ANCHOR POINT: Ankaj noktasının
kesinlikle düşme ihtimali olan veya sağlam olmayan gevşek yerlere,
merdivenlere yada cam silme platformu gibi yerlere bağlamayınız. Vinç ve
korkuluklar ankaj olarak asla kullanılmaması gerekir.
The point is certainly the possibility of falling or loose Ankaj unstable places, not
connect to places such as stairs or glass deletion platform. Should never be used
as a crane and rails ankaj. 

TAM KORUMA EMNİYET KEMERİ NASIL GİYİLİR /
HOW TO WEAR SAFETY SIT HARNESS:

1) Tam vücut Kuşağını omuz kayışlarından elinize alın. Omuz kayışlarını bağlantı
    kancasından ayırın [K]
2) Kemeri yandan  arkanıza alarak arkadan  öne doğru başınızın üzerine geçirin.
    Tam Vücut Kuşağını yanlarından tutarak ayaklarınızın üzerine koyun. 
3) Omuz kayışlarını öndeki bağlantı kancasına bağlayın [K]
4) Kayışların serbest uçlarını bedeninize göre çekerek ayarlayın. Kayışların serbest
    uçlarını mutlaka  toparlayın. 
5) Bel ve Ayak kayışlarını sabitleyin ve ayarlayın. Kayışların serbest uçlarını mutlaka
    toparlayın

1) Take the harness by the shoulder straps. Disconnect shoulder straps from
    connecting hook [K]
2) Move the straps over the head. Taking the harness by the belt, put them on over
    the feet.
3) Connect the shoulder straps to connecting hook [K]
4) Adjust the belt strap. Necessarily protect free ends of the straps with the loops.
    Adjust the shoulder straps
5) Fasten and adjust the thigh straps. Necessarily protect free ends of the straps
    with the loops

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES: Tam vücut koruma emniyet kemeri
yardımcı bir bileşen ile güvenli bir noktadan bağlantı yaparak güvenli şekilde
çalışmanıza imkan verir. Tam vücut koruma emniyet kemeri 2016/425 (EU) KKD
regülasyonunda belirtile EN 358:2018 & EN 361:2002 ve EN 813:2008 normlarına
uygun olarak üretilmiştir.
The full Body sit Harness allows you to work Safety by connecting from a secure
point on auxiliary component. The full Body sit Harness is manufactured in
accordance with EN 358:2018 & EN 361:2002 and EN 813:2008 norms specified
in PPE regulation 2016 / 425 (EU) 
ÜRÜN KULLANIMI / PRODUCT USE: EN 361:2002 DÜŞÜŞ DURDURMA İÇİN
EMNİYET KEMERİ
Tam Vücut Koruma emniyet kemeri düşüş durdurma amaçlı kullanıldığında,
sistemin tüm bileşenleri EN 363 düşme önleyici sistem gereksinimlerini karşılamak
zorundadır. Ankraj noktaları EN 795, Lanyardlar EN 354, Şok Emiciler EN 355 ve
Karabinalar EN 362 standart’ına uymak zorundadır.
SAFETY BELT FOR FALL STOP When yhe Full Body sit Harness is used for fall
arrest, all components of the system must meet the requirements of the EN 363 fall
prevention system. The anchor point must comply with EN 795, Lanyards EN 354,
Shock absorbers EN 355 and Karabiner EN 362.
ARKA “ D HALKA ” ve ÖN “ A ” / REAR D RING and FRONT A:
EN 363 standartında tanımlanan ekipmanları sadece kemerin arkasında bulunan
D halkaya veya önünde bulunan ankrajlara bağlayabilirsiniz. Bu noktalar kolay
farkedilebilmesi için “A” ile işaretlenmiştir. Bu düşüş durdurma kemeri için maksimum
belirtilen yük ağırlığı 125 kg’dır.
You can only connect equipment defined in the EN 363 standart to the D-ring
behind the bel tor to the anchors in front. This points are marked with “A” for easy
identification. The maximum load weight specified fort his fall stop is 125 Kg.
CAUTION: The Webbing connections and setting must be checking during use
EN 358:2018 KONUMLANDIRMA KEMERİ / WORK POSITIONING BELT:
Konumlandırma içinher zaman yan D halkalarını kullanın. konumlandırma lanyardını
iki elle serbest çalışmaya izin verecek şekilde ayarlayınız. Ankraj noktası bel
hizasının üzerinde ve ip gergin tutulmalıdır. Ayrıca serbest hareket 6 mt’ye
sınırlandırılmış olmalıdır. Konumlandırma kemeri için verilen maksimum yük ağırlığı
125 Kg’dır. Konumlandırma kemeri kullanıcı destekleyecek yaslanma ve süspansiyon
esnasında tam olarak konumlandırmaya izin verir.
Always use the side D rings for positionings lanyard to allow free - handed operation
with two hands. The anchor point is above the waist level and the rope should be
keep out. Free movement must also be limited to 6 mt. The maximum load for the
positioning belt is 125 kg. The positioning belt supports the user to alow exact
positioning during recline or suspension.
DİKKAT / CAUTION: Konumlandırma kemeri düşüş amaçlı kullanılmamalıdır.
Ayrıca gerilime maruz kalma ve askıda kalma riski var ise kemer kullanılmamalıdır.
İş konumlandırma ve alan sınırlandırılması için toplu (örneğin güvenlik ağları) veya
kişisel (örneğin düşüş durdurma sistemleri EN 363) yüksekten düşmeye karşı ek
önlemler ve düzenlemeler gerekebilir.
The positioning belt must not be used for fall arrest purposes. In adition, the belt
should not be used if there is a risk of exposure to end tension. Job positioning and
space limitation may require addtional measures and regulation against falling from
height (e.g Safety nets) or personal (e.g Fall arrest systems En 363)  

EN 813:2008 OTURMA KEMERİ / SEATING BELT: Oturma kemeri alt seviyede
bağlantı noktası gerektiren veya ip ile erişim için kullanılır. Önde bulunan iki perlon
diğer ekipmanların bağlantısı için birlikte kullanılmalıdır. Oturma kemeri için belirtilen
maksimum yük 125 kg’dır. Yüksekten düşmeye bağlı travmalardan kaçınmak için
mutlaka kullanma kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
This seat belt is used for accesing by lower level port or requiring rope. The two
perlons in the front should be used together fort he connection of other equipment.
The maximum load specified fort he seat belt is 125 kg. Toavoid falling from a
height, the  instruction must be ready carefully.
DİKKAT / CAUTION: Bu kemer düşme durdurma amaçlı kesinlikle kullanılamaz.
Bağlantı noktası olarak tek perlonun kullanılması yasaktır. Her kullanımda kolon ve
bağlantı tokaları dikkatlice kontrol edilmelidir.
This belt can not be used for fall stop purposes. It is forbidden to use single platform
as connection point. The webbing andbuckle connections must be carefully checked
each time. 

DÜŞÜŞ AÇIKLIĞI MESAFESİ / CLERANCE FALL DISTANCE:
Kullanıcının çaılşma alanı altındakigüvenli düşüş mesafesinin hesaplanması.
Calculating the safe fall distance under the user!s work area.

Düşüş mesafesi kullanılan ekipmana ve emniyet alınan ankraj noktasının yerine
göre değişiklik gösterir.
The fall distance varies depending on the equipment used and location of the
anchor point taken.

Düşüş Yüksekliği: Bir düşüş riskine karşı düşme sonrası zemine çarpmamak için
bulunması gereken minimum yüksekliktir.
Fall Height: The minimum height required to avoid hitting the ground after a fall
againts a fall risk

DÜŞME MESAFESİNİ HESAPLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ UZUNLUKLARIN
DİKKATE ALINMASI GEREKİR.
THE FOLLOWING LENGHTS MUST BE CONSIDERED TO CALCULATE THE
FALL DISTANCE

* Düşüş durdurma lanyardının uzunluğu ( şok emici - lanyard - karabina )
  Lenght of fall stop lanyard ( shock absorber - lanyard - karabina )

* Şok emicinin açıldıktan sonraki uzunluğu
  Lenght of shock absorber after opening

* Kullanıcının yüksekliği
  User’s height

TAM VÜCUT KOŞUM EMNİYET KEMERİ
FULL BODY SIT HARNESS with WORK POSITIONING BELT

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 813 : 2008

Fiber Material : Polyester

Beden / Size : S - M - L - XL

KP 45 - KP 45 AOParti No / Party No :

Seri No / Serial No : Üretim Yılı / Year of production :

CAUTION! DO NOT USE THIS SAFETY HARNESS WITHOUT PEADING THE INSTRUCTION MANUAL

1. Product Name
2. Number of organization charge of
inspecting the manufacturer of this
personal protective equipment (PPE)
3. Coution (Read the manual)
4. European standard
5 Polyester
6. Model
7. Year of production
8. Part number
9. Serial number
10. Manufacturer  

K
K

EN 361:2002 DÜŞÜŞ DURDURMA OTURMA KEMERİ
EN 361:2002 FALL ARRESTER HARNESS
EN 813:2008 OTURMA KEMERİ
EN 813:2008 SIT AND HARNESS

EN 358:2018EN 813:2008

A 1
EN 361:2002

EN 358:2018 KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:2018 WORK POSITIONING BELT

Maksimum
Maximum

2 mt
2 mt

Maksimum
Maximum

1,75 mt
1,75 mt

Maksimum
Maximum

1,5 mt
1,5 mt

Maksimum
Maximum

1 mt
1 mt

Asgari
Minimum

6,25 mt
6,25 mt

DÜŞÜŞ YÜKSEKLİĞİ
OUTDOOR FALL HEIGHT


