
 STORAGE / CARE

(EN) Temperature
(FR) Température
(DE) Temperatur
(IT) Temperatura
(ES) Temperatura
(PT) Temperatura

(EN) Storage / Transport
(FR) Stockage / Transport
(DE) Lagerung / Transport
(IT) Conse r vazione / Trasporto
(ES) Almacenamiento / 

(PT) Conservação / Transporte
Transporte

(EN) Cleaning / Disinfection
(FR) Nettoyage / Désinfection
(DE) Reinigung / Desinfektion
(IT) Pulizia / Disinfezione
(ES) Limpieza / Desinfección
(PT) Limpeza / Desinfecção

(EN) Maintenance
(FR) Entretien
(DE) W artung 
(IT) Manutenzione
(ES) Mantenimiento
(PT) Manutenção

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Gefährliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) Produtos perigosos

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento
(ES) Secado
(PT) Secagem

30º C 
max.

1 - APLICATION 1 - APPLICATION

Prior to use, the following safety instructions and the current 
status of the technology must be taken into consideration.
-Keep this operating manual with the product and carefully  out the 
record sheet depending on the product FallSafe-online.
-Completely read the instructions for use.
-Understand and accept the possibilities and restrictions of the 
protective equipment as well as the risks associated with its use.
-This protective equipment should only be used by persons who are 
familiar with this instructions for use, who are physically and mentally 
healthy, and who have been trained in the use of fall-protection 
systems.
-Medical conditions (cardiovascular problems, intake of medicines, 

-Measures (emergency plan) must be  for fast rescue prior 
to using the fall prevention system. Attention: After a fall a longer 
period of suspension can cause severe injuries or even death 
(suspension trauma).
-When using the protective equipment the respective accident 

prevention guidelines (e.g. working in areas where there is danger of 
falling) must be complied with.
-For horizontal implementation only use lanyard that are suited for 
this purpose, and that have been tested for the respective falling 
edge (sharp edges, sheet metal with trapezoidal corrugations, steel 
girders, concrete, etc.). Attention: Avoid pendulum fall!
-The combination of the  elements is only permitted as 

 in this operating manual. Incorrect applications can impair 
safe function – this can result in severe or fatal injuries.
-The protective equipment has been developed for personal safety 
and may not be used for other purposes. 
-Each person active in the areas where there is danger of falling is 
responsible for ensuring that the connection to the anchorage 
system is kept as short as possible to prevent the possibility of a fall.
If uncertainties concerning safe use of the product arise, contact the 
manufacturer! 
www.fallsafe-online.com
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Connecting Devices

Product: 

Purchase date:

Other relevant information:

DateReason for entry 
(periodic examination 
or repair)

Defects, Repairs Etc.Name & signature
(competent person)

Periodic examination
next due date

PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

REF: SN:Serial No.
(see equipment label)

Reference No.
(see equipment label)

Manufacturing date
(see equipment label)

 RECORDS
All periodic examinations should be recorded below by the competent person. This record should be kept with  
the equipment during the whole life time.

EQUIPMENT RECORD

ListedorganisationforCEtypeapproval

89/686/EEC11B,ISO9001:2015:

Made by:

 Radvanice a Bartovice, Radvanice a Bartovice  Notify Body No.: CE1019
 VVUU Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava

Fallsafe-Online Lda
Rua Zo

o
na Industrial daVarzi

Conde
ela - , L Bote 22

4480-620 Vilad, PEU ortugal
Internet: www.fallsafe-online.com
E-mail: support@fallsafe-online.com

50
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Field of Application
SaveMan is a personal evacuation system device. It is important that you read this 
manual carefully and fully understood before you use it. 
This system was developed for the emergency descent in a critical situation when 
there are no other reasonable means of escape. 
It must not be used in any other situation or for any other purpose. 
Training in the use of this system is essential in order to acquire the necessary 
skills to carry out such exercises with guarantees.
Activities involving the use of this equipment are potentially life-threatening.
This equipment should only be used by those trained and skilled to operate it.

Personal Inspection of the Equipment before use:
- The seal is intact?
- There is visible damage on the equipment?
- There is visible damage on other equipment to be used with the SAVEMAN?
- The descent line is not long enough for the actual descent?
If you detect any of this situations, do not use, contact the manufacturer.

Maintenance/ Control of Equipment
The bag should be inspected for external damages each year. All periodic 
inspections must be logged. All inspections, reparations or alterations have to be 
done by approved competent person by the manufacturer. Always do the 
personal inspection before use.
Should not be used if the seal is broken.
It’s essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the 
original country of destination, the reseller shall provide instructions of use,  for 
maintenance, for periodic examination and for repair in the language of the 
country in which the product is to be used.

Restriction of use
The SaveMan can be used once.
The SaveMan approved for only one person with a max. load of  125kg.
 The decent height is up to a maximum of 100 metres.
The anchor points must accept loads of at least 12 kN or be approved according 
to EN795

The anchor sling and the line, must not lie over sharp edges that might cause 
damage or cut.
The descender can be used up to -30º Celsius in dry conditions.

Storage / Transport
The SaveMan must not be exposed to chemicals, it shall be protected from 
strong heat, UV light, High Humidity, Sharp edges or other in�uences that can 
a�ect the security of the equipment during the storage and transporting. It 
must also be protected against falls, crush and shock damages.
It is important that the line is stored in the bag, away from light.

Descent
Keep the rope tensioned at all times.
To ensure that the rope will reach the intended location pull up the bag release 
system and throw it towards the direction in which the descent is planned.
Be especially careful with sharp edges which could damage the rope and even 
cut it. Sharp edges might be protected by a rope protector.
Do not leave any slack in the rope, in between the lever hole and the device 
shaft.
The descender may become hot during a descent and may damage the line.

Grab the non-working part of the rope before pulling the handle.
The descender should be used with a single hand as the other controls the rope.
The speed of descent is to be controlled by pulling the handle and the grip on 
the non-working part of the rope.
If the handle is pulled on too much, the ant panic cam will pinch the rope. 
Should this be the case the handle must be released or pulled more gently.

Make sure that the connection of the descender device to the anchor point is 
arranged so that the descent is not impeded.
It’s vital always to descent in control, because loss of control may be di�cult to 
recover. 

Lifespan
If stored and maintained according to these instructions the SaveMan have to 
be inspected and re-certi�ed by a body approved by the manufacturer after 5 
years. If in doubt of the safe function of a component the SAVEMAN shall be 
withdrawn from service.



5 - LEGEND

Textile BagA

5mm Technora rope (FSR66-1)B

SAVEMAN Advance FS905C

Anchor Strop 22kN (FS800-1M) D

SOS CutterE

F Aluminium Karabiner Screw (FS820)

3 - INSTALATION      

Put your hand on the handle and 
operate the device by slowly pushing 
it down.

If you push the device further it’s 
maximum work range, it will stop due 

to the anti-panic safety.

NOTE! You must control 
the rope feeding by 

holding the rope with 
your left hand.

If you realease the device, it will lock 
in order to prevent a free fall.

4 - MARKINGS

A Notify Body

B Product Type Standard

D Reference Number

E Serial Number

C Please read user
Instructions before use

F Manufactured Date

G Length

H Brand Name

3G

Open the SAVEMAN Advance 
External Bag

Open the SAVEMAN Advance sealed 
bag using the SOS cutter to cut the 

vacuum bag.

Use the anchor strop (EN795) to 
anchor the device to a structure. 
WARNING: Make sure the structure 
is secure.

Attach the connector on the 
SAVEMAN Advance to your front 

loops on the harness.

Make sure that you safely close the 
connector’s gate.

Start to descent until the rope of your 
device is taut.

3A 3B 3C 3D 3E 3F

Markings in Bag
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Markings On Device
R

L Product name

M Standard

N Min. and Máx. Load

O Máx. Descent

P For Single Use Only

Q Brand Name

R Lowest Operating
Temperature (Dry Conditions)

A

B

C

D

E

F



Förvaring / Vård
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ANSLUTNINGAR

Produkt:

Inköpsdatum:

Annan relevant information:

DatumAnledning till kontroll
(periodisk undersökning
eller reparera)

Brister, reparationer etc.Namn & signatur
(kompetent person)

Periodisk undersökning
Nästa Förfallodatum

PERIODISK EXAMINATION OCH REPARATION 

REF: SN:Serienummer
(se utrustning etikett)

Referensnummer
(se utrustning etikett)

Tillverkningsdatum
(se utrustning etikett)

 UPPGIFTER
Alla periodiska undersökningar ska registreras nedan av den behöriga personen. Denna journalkort ska hållas med.
Utrustningen under hela livstiden.

JOURNALKORT

Listad organisation för CE-typgodkännande

89/686/EEC11B,ISO9001:2015:

tillverkad av:

 Radvanice a Bartovice, Radvanice a Bartovice  Notify Body No.: CE1019
 VVUU Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava

Fallsafe-Online Lda
Rua Zo

o
na Industrial daVarzi

Conde
ela - , L Bote 22

4480-620 Vilad, PEU ortugal
Internet: www.fallsafe-online.com
E-mail: support@fallsafe-online.com

SaveMan är ett personligt evakueringssystem. Det är viktigt att du läser denna 
bruksanvisning noggrant och har full förstående innan du använder den.
Systemet har utvecklats för nödfall i en kritisk situation när det inte finns några 
andra rimliga sätt att utrymma.
Den får inte användas i någon annan situation eller för något annat ändamål.
Utbildning i användningen av detta system är avgörande för att befoga 
nödvändiga färdigheter för att utföra sådana övningar med garantier.
Aktiviteter som innebär användning av denna utrustning är potentiellt 
livshotande.
Denna utrustning ska endast användas av dem som är utbildade och skickliga 
att använda den.

Personlig inspektion av utrustningen före användning:
- Förseglingen är intakt?
- Det finns synliga skador på utrustningen?
- Det finns synlig skada på annan utrustning som ska användas med 
SAVEMAN?
- Nedstignings linan är inte tillräckligt lång för den faktiska nedstigningen?
- Att det inte finns några knutar längs linan
Om du upptäcker någon av dessa situationer, använd inte, kontakta tillverkaren.

Underhåll / kontroll av utrustning
Väskan ska inspekteras för externa skador varje år. Alla periodiska inspektioner 
måste vara loggade. Alla inspektioner, reparationer eller ändringar måste göras 
av godkänd kompetent person av tillverkaren. Gör alltid personlig inspektion 
före användning.
Skall inte användas om förseglingen är bruten.
Det är viktigt för användarens vakuumpåse att om produkten säljs utanför det 
ursprungliga mottagarlandet ska återförsäljaren tillhandahålla instruktioner för 
användning, för underhåll, för periodisk undersökning och för reparation på 
språket i det land där produkten ska användas.

Begränsning av användningen
SaveMan kan användas en gång.
SaveMan är godkänd för en person med max. last på 125 kg.
Nedfirningshöjden är upp till högst 100 meter.
Förankringspunkterna måste acceptera belastningar på minst 12 kN (1200kg) 
eller vara godkända enligt EN795.

Fästslingan och linan får inte ligga över skarpa kanter som kan skada eller 
skära.
SaveMan kan användas ned till -30º Celsius under torra förhållanden.
SaveMan skall ej användas som fallskydd, endast I nödfall för nedfirning.

Lagring / Transport
SaveMan får inte utsättas för kemikalier, den skall skyddas mot stark värme, 
UV-ljus, hög luftfuktighet, skarpa kanter eller andra influenser som kan 
påverka säkerheten hos utrustningen under lagring och transport. Den måste 
också skyddas mot fall, kross och chockskador.
Det är viktigt att linan lagras i påsen, bort från ljus.

Nedstigning
Håll repet spännt hela tiden.
För att försäkra sig om att repet når den avsedda platsen, dra upp säckens 
lossystem och kasta den mot den riktning där nedstigningen är planerad.
Var särskilt försiktig med skarpa kanter som kan skada repet och till och med 
skära av det. Skarpa kanter kan skyddas av ett repskydd.
Lämna inte något slack i repet, inuti enheten mellan hävarmens hål och 
enhetens axel.
Enheten kan bli varm under en nedstigning och kan skada linor vid kontakt.

Ta tag i den icke-arbetande delen av repet innan du drar i handtaget.
Enheten ska användas med en hand på handtaget och den andra handen 
kontrollerar icke-arbetande repet.
Nedfirningshastigheten ska kontrolleras genom att dra i handtaget och 
greppa på den icke-arbetande delen av repet.
Om handtaget dras nedåt för mycket, kommer anti panik funktionen bromsa 
repet och stoppa. Om så är fallet måste handtaget släppas upp eller dras mer 
försiktigt.
Se till att enhetens anslutning till förankringspunkten är monterad så att 
nedstigningen inte hindras.
Det är kritiskt att alltid nedfira med kontroll, eftersom förlust av kontroll kan 
vara svår att återhämta.

Livslängd
Om lagring och underhåll enligt dessa instruktioner måste SaveMan 
inspekteras och omcertifieras av en enhet som godkänts av tillverkaren efter 
5 år. Vid tvivel om en komponents säkra funktion ska SAVEMAN tas ur service. 

Före användning måste följande säkerhetsanvisningar och aktuell status 
för tekniken beaktas.
- Behåll den här bruksanvisningen med produkten och fyll i 
utrustningsjournalen noggrant  beroende på produkt.
- Läs igenom bruksanvisningen helt och hållet.
- Förstå och acceptera möjligheterna och restriktionerna av 
skyddsutrustningen samt riskerna i samband med användningen.
- Den här skyddsutrustningen bör endast användas av personer som är 
bekant med dess instruktioner för användning, som är fysiskt och 
psykiskt hälsosamma och som har utbildats vid användning av 
fallskyddssystem.
-Medicinska tillstånd (kardiovaskulära problem, intag av läkemedel, 
alkohol) kan påverka säkerheten hos användaren.
- Åtgärder (nödplan) måste specificeras för snabb räddning före 
användning av fallskyddssystemet. OBS: Efter ett fall kan en längre 
period av hängande i sele orsaka allvarliga skador eller till och med 
dödsfall (upphängningsskada).
- Vid användning av skyddsutrustningen måste respektive riktlinjer för 
olycksförebyggande åtgärder följas (t.ex. arbete i områden där det finns 
risk för fall).
- För horisontellt bruk använd endast lina som är lämpad för detta 
ändamål, dvs. har testats för respektive fall över kant (skarp kant testad), 
plåt med trapezformiga korrugeringar, stålbalkar, betong mm. 
Uppmärksamma: Undvik pendel fall!
-Kombinationen av de specifika elementen är endast tillåtet enligt 
specifikationen i denna bruksanvisning. Felaktiga tillämpningar kan 
försämra säker funktion - detta kan leda till allvarliga eller dödliga 
skador.
- Den skyddande utrustningen har utvecklats för personlig säkerhet och 
får inte användas för andra ändamål.
- Varje person som är aktiv i de områden där det finns risk för fall 
ansvarar för att förbindelsen  till förankringspunkten hålls så kort som 
möjligt för att förhindra fallet.
Vid osäkerhet om säker användning av produkten, kontakta tillverkaren: 
www.fallsafe-online.com

VARNING
Verksamhet som involverar användningen av denna utrustning är livsfarlig.

Du är ansvarig för dina egna handlingar och beslut.

MISSLYCKANDE ATT FÖLJA NÅGON AV DESSA VARNINGAR 
KAN RESULTERA I ALLVARLIG SKADA ELLER DÖD.

Innan du använder denna utrustning måste du:
-Läsa och förstå alla instruktioner för användning
- Få särskild träning i rätt användning.
- Bli bekant med dess förmåga och begränsningar
- Förstå och acceptera riskerna.
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TEMPERATUR KONSERVERING / TRANSPORT RENGÖRING / DESINFEKTION

30º C 
max.

TORKNING UNDERHALL FARLIGA PRODUKTER

VARNING
Verksamhet som involverar användningen av denna utrustning är livsfarlig.

Du är ansvarig för dina egna handlingar och beslut.

MISSLYCKANDE ATT FÖLJA NÅGON AV DESSA VARNINGAR 
KAN RESULTERA I ALLVARLIG SKADA ELLER DÖD.

Innan du använder denna utrustning måste du:
-Läsa och förstå alla instruktioner för användning
- Få särskild träning i rätt användning.
- Bli bekant med dess förmåga och begränsningar
- Förstå och acceptera riskerna.



5 - Legend

TextilväskaA

5 mm Technorarep (FSR66-1)B

SAVEMAN Advance FS905C

Fästs ling 22kN (FS800-1M) D

SOS SkärareE

F Aluminiumkarbinskruv (FS820)

3 - Installation     

Placera andra handen på handtaget 
och manövrera enheten genom att 
sakta dra nedåt.

Om du trycker handtaget nedåt 
längre än det maximala 

arbetsområdet,  kommer nedfirning 
att sluta på grund av anti-panik 

säkerhets funktionen.

OBSERVERA: Du måste 
kontrollera repmatningen 

genom att hålla repet 
med en hand.

Om du släpper handtaget på 
enheten, kommer enheten att låsa för 

att förhindra ett fritt fall.

4 - Märkningar

A Anmält organ

B Produkttyp Standard

D Referensnummer

E Serienummer

C Vänligen läs användarn
instruktioner före användning

F Tillverkad Datum

G Längd

H Varumärke

3G

Öppna SAVEMAN Advance externa 
textil väska.

OBS! Anvãnd skyddshandskar!

Öppna Saveman Advance förseglad 
vakuum påse med SOS-skäraren för 

att skära vakuumpåsen.

Använd fästslingen (EN795) för att 
förankra enheten till en struktur. 
Varning: Se till att strukturen är säker.

Anslut karabinhaken på Saveman 
Advance till dina främre loopar på 

selen.

Se till att du säkert stänger 
karabinhakens lås på ett säkert sätt

Börja nedstigning tills repet på din 
enhet är spänd.

3A 3B 3C 3D 3E 3F
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Märkning på enheten

R

L Produktnamn

M Standard

N Minsta och maximal belastning

O Maximal nedstignings längd

P Endast för enbart användning

Q Varumärke

R Lägsta användar
Temperatur (torra förhållanden)

A

B

C

D

E

F
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