LAITTEEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSLOMAKE

LAITTEEN TUNNISTETIETOLOMAKE
Tavaramerkki

Climbing Technology

Valmistaja

Aludesign S.p.a. – Via Torchio 22 – 24034 Cisano B.sco (Bg) Italia

Tuote (tyyppi, malli, koodi)
Käyttäjä (yritys, nimi ja osoite)
Sarjanumero
Valmistuskuukausi ja -vuosi
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/

Ensimmäinen käyttöpäivämäärä

/

/

Voimassaolon päättymispäivä

/

/

Viitestandardit

LAITTEEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS
Tarkastaja ei ole vastuussa mistään toiminnallisesta heikkenemistä tai rakenteellisesta kulumisesta, jotka johtuvat seuraavien aiheuttamista vahingoista ja/tai
muutoksista: laitteen virheellinen käyttö, poikkeuksellinen tapahtuma tai epäasianmukaiset varastointiolosuhteet, joista käyttäjä ei ole ilmoittanut. Jos tuote
koostuu useasta sellaisesta osasta, jotka voidaan yksittäin tunnistaa henkilönsuojaimiksi, kukin osa on tarkastettava asianmukaisen ja osakohtaisen menettelyn
mukaisesti.
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