Handleiding draaggordel
t.b.v. schouderbeschermer (SB)

Gebruik draaggordel
De draaggordel is ontwikkeld voor werknemers die materiaal op de schouders moeten dragen en
gebruik willen maken van de schouderbeschermer van Epimeter. De draaggordel biedt de
mogelijkheid om zowel links als rechts een schouderbeschermer te bevestigen. Na het aantrekken is
door het gebruik van klittenband de draaggordel op maat instelbaar. Hierdoor kan de gordel met
schouderbeschermer optimaal meebewegen met het lichaam. U kunt de draaggordel verstellen,
indien de omstandigheden dit vereisen. De juiste afstelling bepaalt het comfort van de draaggordel.
Veiligheid voor alles
De draaggordel is géén vervanging van een harnas- of valgordel. Bij werkzaamheden waarbij het
dragen van een valbescherming verplicht is, mag geen draaggordel worden gebruikt. Voor een
optimaal gebruik van de draaggordel moet deze zo worden ingesteld dat geen hinder ontstaat bij het
uitvoeren van werkzaamheden. De gordel dient daarom strak over de kleding te worden gedragen
om te voorkomen dat deze het werken belemmert of dat men ergens achter blijft haken. Onjuist
gebruik kan de draaggordel beschadigen en beperkt de levensduur. Epimeter BV aanvaart geen
aansprakelijkheid bij onjuist gebruik.
Onderhoud
De draaggordel is gemaakt van lichtgewicht polyester band en te verstellen door klittenband en
weegt slechts 190 gram. Tijdens gebruik kan vuil inwerken. Dit kan eenvoudig worden verwijderd
met lauw/warm water en/of een anti-allergisch reinigingsmiddel. Was de draaggordel altijd op de
hand en gebruik geen wasmachine of droger. Na het reinigen moet u de draaggordel laten drogen.
De draaggordel kan het beste worden bewaard in een goed geventileerde ruimte. Voorkom
blootstelling aan bijtende chemische stoffen, hoge temperaturen, roest en scherpe materialen.
Controleer de draaggordel regelmatig voor gebruik op oneffenheden en beoordeel daarbij vooral de
naden en bevestigingspunten. Bij beschadiging moet de draaggordel worden vervangen.
Meer informatie vindt u op www.epimeter.nl
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