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CZ HARNESSES TYPE C: SEDÁK
Následující pokyny je třeba pečlivě přečíst a dodržovat. Tento výrobek je speciálně navržený a určený pro
horolezectví a sportovní lezení, což Vás nijak nezbavuje odpovědnosti za Vaše jednání a neochrání před osobním
rizikem.
VAROVÁNÍ
Používáte-li vybavení Mammut jakéhokoli druhu, jste osobně zodpovědní za to, že se naučíte takové vybavení
správně používat a techniky správného použití si řádně osvojíte. Každý uživatel přebírá veškerá rizika a přijímá
úplnou odpovědnost za veškeré škody a zranění jakéhokoli druhu, které vyplývají z používání produktů Mammut.
Výrobce ani maloobchodník nepřijímají žádnou odpovědnost v případě zneužití a/nebo nesprávného použití a /
nebo nesprávné manipulace s takovým výrobkem. Tento manuál Vám má pomoci tento výrobek správně
používat. Vzhledem k tomu, že není možné vyjmenovat všechna nesprávná použití a možné chyby, nemohou tyto
pokyny nikdy nahradit Vaše vlastní znalosti, proškolení, zkušenosti a osobní odpovědnost.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Optimální skladovací podmínky jsou: na chladném, suchém a tmavém místě, nikdy ne v jakémkoli přepravním
obalu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, chemikáliím, teplu a mechanickému poškození, viz obr. 6a.
ČIŠTĚNÍ/PRANÍ
Znečištěný výrobek perte v ruce ve vlažné vodě, použijte neutrální mýdlo nebo malé množství jemného čisticího
prostředku nebo perte v domácí pračce na program Vlna. Důkladně opláchněte a nechejte ve stínu přirozeně
uschnout, chraňte před přímým sluncem. Nepoužívejte sušičku, nenechávejte čistit v čistírně. Viz obrázek 6b a
6c.
ÚČINEK CHEMIKÁLIÍ A OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Zamezte jakémukoli kontaktu s chemikáliemi, zejména pak kyselinami a dalšími škodlivými vlivy (viz obr. 6d),
které mohou výrobek poškodit. Kyseliny mohou výrobek poškodit bez okem viditelných vnějších známek. Dojde-li
kontaktu výrobku s jakoukoli kyselinou (např. kyselina z autobaterie) okamžitě nahraďte poškozený výrobek
novým.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tento výrobek se smí používat pouze v kombinaci s vybavením, které vyhovuje směrnici OOP (EU) 2016/425 pro
osobní ochranné prostředky (OOP). Zkontrolujte příslušné pokyny na jednotlivých komponentech.

ŽIVOTNOST VÝROBKU A VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Životnost výrobku nelze předem přesně stanovit, vzhledem k tomu, že ji ovlivňuje mnoho faktorů, např. častost
použití, způsob zacházení, počasí. Proto je nutné sledovat historii používání výrobku a v otázce vyřazení výrobku
z užívání za každých okolností jednat v souladu s instrukcemi poskytnutými výrobcem, viz obr. 6a.
V zásadě je nutné výrobek okamžitě nahradit novým:
 Po prudkém pádu (extrémní mechanické namáhání)
 Pokud je poškozený popruh nebo švy
 V případě silného a nevratného znečištění (např. mastnotou, bitumenem- např. asfalt, dehet, olejem
atd.)
 Byl-li vystaven vysokým teplotám, ať v důsledku kontaktu se zdroji tepla nebo v důsledku tření, a jsou
patrné změny ve struktuře
 Pokud prosvítá „Indikátor“ – kontrastní červené jádro popruhu na jistícím oku nebo na oku v pase, viz
obr. 3, obě oka označená „Indicator“ na sedáku)

I v případě, že je výrobek skladován za optimálních podmínek a není často používán, je nutné jej vyměnit
nejméně po 7 letech.
VAROVÁNÍ
Tento výrobek může být používán pouze zkušenými lezce nebo pod přímým dohledem zkušené a kvalifikované
osoby. Vždy je nutné vyřadit sedák z užívání po prudkém pádu (faktor pádu> = 1). Prosím veďte v patrnosti, že
vlhkost nebo led mohou pevnost výrobku značně poškodit.
POUŽITÍ
Oblékněte si sedák, viz obr.1. Nastavte obvody sedáku pomocí přezek na sedáku viz obr. A-b pro nastavování
sedáku), ujistěte se, že Vás sedák neomezuje ve volnosti pohybu. Než zahájíte aktivitu, zkontrolujte, zda máte
sedák správně dotažený a proveďte zkoušku ve visu. Při volném visu nesmí docházet k omezení dýchání. Pozice
ve visu musí být pohodlná, tj. nesmí dojít k přílišnému ohnutí nebo prohnutí zad. Ujistěte se, že v oblasti
spodních zad a slabin nemáte žádné kovové předměty. Při lezení važte lano k sedáku pouze tak, jak je uvedeno
na obr. 1, tyto součásti sedáku jsou pro tento účel připraveny. Pro lezení vzhůru je nutné použít osmičkový uzel,
viz obr. 4. Během aktivity provádějte pravidelné kontroly.
VAROVÁNÍ: Pro lezení vzhůru, nikdy nevažte jistící lano na oka pro připnutí materiálu. Vystavujete se nebezpečí
života!
Před a po použití pravidelně kontrolujte, zda sedák nevykazuje známky poškození. Během používání pravidelně
kontrolujte, zda je sedák správně zapnutý a utažený. Jakmile máte sebemenší pochyby o bezpečnosti sedáku,
okamžitě jej vyměňte za nový. Ujistěte se, že znáte všechny záchranné techniky.

ZNAČENÍ NA VÝROBKU viz obr. 5
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