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Návod k použití   
Nepoužívejte karabinu bez pečlivého přečtení návodu k použití. Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je 
určen s ohledem na normy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a sportovních aktivit. 
 
Upozornění: přes veškeré úsilí, laboratorní zkoušky, kontroly, návody k použití a normy, není vždy možné 
reprodukovat to, co se skutečně stane v praxi, takže výsledky plynoucí z používání výrobků v podmínkách 
skutečného života mohou být někdy zcela odlišné. Nejlepší způsob výuky je stálá praxe pod dohledem 
kvalifikovaných a školených instruktorů.  
 
Návod ukazuje různé možnosti použití (spojování jednotlivých součástí vybavení). V návodu nejsou 
vyjmenovány všechny možnosti nesprávného použití. Proto karabinu používejte pouze přesně podle návodu. 
Nesprávné užívání může způsobit vážné zranění nebo smrt. Za používání výrobku nese odpovědnost uživatel. 
Pokud uživatel tuto skutečnost nedokáže nebo nemůže přijmout, výrobek by neměl používat. V případě 
pochybností kontaktujte výrobce. 
 
POZOR: před použitím je nezbytné prostudovat celý návod, nacvičit správné používání výrobku, seznámit se 
s jeho možnostmi a omezením jeho použití a přijmout rizika spojená s jeho používáním. 
 
POUŽITÍ 
Před každým použitím zkontrolujte, zda na těle karabiny, zámku nebo na pojistce nejsou známky deformace, 
koroze či praskliny. Otevřete zámek a zkontrolujte, zda se při uvolnění karabina automaticky zavře a zajistí. 
Funkci zámku nesmí bránit žádné nečistoty (zbytky písku, kamínky, bláto apod.). 
Přesvědčte se, že výrobek spolupracuje s dalším prvkem vaší výbavy, ke kterému je připojena (tvarem, velikostí 
apod.). V opačném případě může výrobek ovlivnit bezpečné používání vaší výbavy. Může dojít k náhodnému 
rozpojení jednotlivých prvků nebo jejich poškození (např. v případě připevnění karabiny k příliš silnému 
popruhu dojde k omezení její pevnosti). Nejste-li si jisti slučitelností jednotlivých prvku vaší výbavy, kontaktujte 
výrobce.  
 
POZOR: nikdy neotvírejte karabinu v průběhu jejího zatížení. Je nutné se vyvarovat kontaktu tohoto výrobku s 
drsnými povrchy a ostrými hranami. Uživatelé, kteří používají výrobek ve výškách a hloubkách, musí být 
v dobrém zdravotním stavu.  
POZOR: délka karabiny musí být zohledněna v použitém systému zachycení pádu. Uživatel musí mít 
k disposici plán záchrany, který musí zohledňovat všechny nouzové situace. 
 
ÚDRŽBA 
Uživatel nemusí zajišťovat žádnou zvláštní údržbu. Nutné je pouze čištění a mazání. Výrobek oplachujte ve 
vlažné sladké vodě. Nechte jej uschnout mimo dosah přímých zdrojů tepla. K mazání pohyblivých částí 
používejte oleje na bázi silikonu. Zabraňte styku oleje s textilními částmi výrobku. V případě zasažení slanou 
vodou je nutné provést opláchnutí (viz. výše). Výrobek skladujte v suchém stavu na temném a suchém místě. 
 
Životnost a prohlídky 
Čistě kovové výrobky mají životnost omezenu funkčností, opotřebením, deformací a oxidací (koroze). Pokud 
oprávněná osoba zjistí, že takový výrobek není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho kompetenci 
doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula.  
Čistě kovové výrobky musí být minimálně 1 krát za 12 měsíců kontrolovány výrobcem nebo osobou 
oprávněnou ke kontrole OOP kategorie III. jednoduché konstrukce (dále jen osoba oprávněná), jako např. 
IRATA a SPRAT LEVEL 3 atd. Tyto kontroly by měly být prováděny i v případě mimořádných událostí (pád, 
agresivní chemické prostředí, mechanické poškození, nebo pochybnost uživatele). 
 
POZOR: neprovádějte na výrobku žádné úpravy, může dojít ke znehodnocení a snížení funkčnosti výrobku. 
Dbejte na to, aby zůstalo značení výrobku po celou dobu jeho životnosti čitelné. 
 
ZÁRUKA: 
VÝROBCE  poskytuje 3 roky záruku na vady materiálu a vady výrobní. Záruka se nevztahuje na vady 
způsobené běžným opotřebením, nedbalostí, neodborným zacházením nebo nesprávným použitím, dále pak 
zakázanými úpravami a špatným skladováním. Nehody, škody, nedbalost a použití, pro něž není karabina 
určena, nejsou kryty touto zárukou.  
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VÝROBCE neodpovídá za přímé, nepřímé ani nahodilé škody, které souvisí s používáním výrobků nebo jsou 
jeho důsledkem. 
 
 
 


