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a a ≥ 13 mm   OK !

a ≥ 13 mm   OK !a

Göğüsteki düşüş durdurucu bağlantı noktasını siyah renkli bant yapıya birleştiren ponteriz (zigzag) dikişlerinin konumunun kontrol edilmesi.
Göğüs bağlantı noktasını oluşturan ip halkaların (şekil 1) her ikisini de kontrol edin.

Muayeneyi doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu doküman kapsamında anlatılan iki yöntemden  birinin kullanılması gerekmektedir..

Söz konusu kontrol yönergesi, düzenli yapılması gereken KKD muayenesi kapsamında değildir.

özel İSteK
GöğüS bağlantı noKtalarının Kontrolü
Söz konusu kontrol isteği ile ilgili ürünler:
11365*** ve öncesi seri numarasına sahip Petzl NEWTON’lar C73***

Daha fazla bilgi için videoyu seyredin 
(www.facebook.com/torosltd).

* bu kontrol yönteminde, ölçme 
hatalarına karşı hata payı dahil edilmiştir.

1 – Ölçekli bir cetvel ya da profesyonel bir şerit metre ile kontrol
Kullanıcı, bu yöntem sayesinde muayeneyi, hiçbir gecikme yaşamadan kolaylıkla gerçekleştirebilir.
Siyah renkli bant yapının kenarı ile yapısal ponteriz dikişinin alt hizası arasında kalan « a » mesafesini ölçün (şekil 2 ve 3).
ölçerken, metreyi bant yapıyı ortalayacak ve bant yapının kenarına dik duracak çekilde tutun.

- eğer « a » 13 mm*’ye eşit ya da büyük ise: OK 
- eğer « a » 13 mm*’den küçük ise: koşumu kullanmaya son verin ve Toros Ltd. ile iletişime 
geçin (info@toroskamp.com ya da 0216 412 2127). 

İp halkaların her ikisini de kontrol edin.

Kontrol yönergesini petzl.com üzerinden indirirken, kontrol etmeniz gereken Petzl neWton sayısını kaydetmediyseniz, bu adedi mutlaka toros ltd.’yi bildirmelisiniz: 
info@toroskamp.com ya da 0216 412 2127.
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2 –  Petzl mastarını kullanarak kontrol
bu yöntemin uygulanması çok basittir ve fazla sayıda Petzl neWton’u kontrol etmek için idealdir.

Sadece özel Petzl mastarını (şekil 4) kullanınız toros ltd’den isteyebilirsiniz.

Mastarı bant boyunca sağa sola kaydırarak kontrol ediniz. Mastarı bant yapıya dik tutunuz (şekil 5).

- eğer ponteriz dikişlerin mastarı aştığı gözle görülebiliyorsa (şekil 6 ve 7): OK 
- eğer mastar, ponteriz dikişleri tamamen örtüyorsa (şekil 8 ve 9): koşumu kullanmaya son verin 
ve Toros Ltd. ile iletişime geçin (info@toroskamp.com ya da 0216 412 2127).

 
İp halkaların her ikisini de kontrol edin.

Daha fazla bilgi için videoyu seyredin (www.facebook.com/torosltd).

* bu kontrol yönteminde, ölçme hatalarına karşı hata payı dahil edilmiştir

özel İSteK
GöğüS bağlantı noKtalarının Kontrolü
Söz konusu kontrol isteği ile ilgili ürünler:
11365*** ve öncesi seri numarasına sahip Petzl NEWTON’lar C73***

Söz konusu kontrol yönergesi, düzenli yapılması gereken KKD muayenesi kapsamında değildir.

Kontrol yönergesini petzl.com üzerinden indirirken, kontrol etmeniz gereken Petzl neWton sayısını kaydetmediyseniz, bu adedi mutlaka toros ltd.’yi bildirmelisiniz: 
info@toroskamp.com ya da 0216 412 2127.


