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CZ NANO 8  



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.  

 

ČIŠTĚNÍ 

Udržujte výrobek čistý, aby nedošlo k poškození lana.  

 

ÚČINEK CHEMIKÁLIÍ A OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ  

Chraňte před kyselinami, rozpouštědly a dalšími agresivními látkami, ale i teplem a mechanickým poškozením. 

 

VAROVÁNÍ 

Agresivní chemikálie (včetně barviv, rozpouštědel, gumových nálepek a samolepek) a vysoké teploty nebo 
extrémní mechanické zatížení mohou výrazně snížit pevnost výrobku bez patrných vnějších známek poškození. 
Dojde-li ke kontaktu Vašeho vybavení s výše uvedenými vlivy, okamžitě vyměňte výrobek za nový. 

 
POUŽITÍ  

Slaňovací zařízení osma smí být používána pouze způsobem popsaným na obr. 1 a 2. Všechny další způsoby jsou 
nesprávné a mohou vést k nebezpečným situacím. Vždy používejte osmu se zamykací karabinou. Vždy se 
ujistěte, že karabina je správně připnutá k jistícímu oku na Vašemu úvazku a dobře zamčena. Lano založte do 
osmy dle návodu na obr. 1.  Tato technika může být používána s jednoduchým i dvojitým lanem. 
 
Při spouštění lezce mějte vždy obě ruce pod osmou (viz obr. 2). Mírně povolte stisk. Vyvinutím vyššího nebo 
menšího tlaku na brzdící lano, můžete lezce kontrolovaně spustit.  
 
Při slaňování založte lano do osmy dle návodu na obr. 3: Pro vyšší bezpečnost vždy uvažte Prusík kolem lana a 
pomocí karabiny připevněte druhý konec Prusíku k jistícímu oku na Vašem lezeckém úvazku.     
 
Obr. 4 a-c znázorňují slaňování na jednoduchém laně 
4 a) nízký brzdný efekt 
4 b) vysoký brzdný efekt 
4c) zamčení jistícího zařízení 
 
Obrázky 5 a-c znázorňují slaňování na dvojitém laně 
5 a) nízký brzdný efekt 
5 b) vysoký brzdný efekt 
5c) zamčení jistícího zařízení 
 
Obrázky 6 a-c znázorňují slaňování na jednoduchém laně ve stylu canyoneeringu: Varování: tento typ slaňování je 
určen zejména pro canyoneering a snižuje brzdný efekt jistícího zařízení! 



6a) nízký brzdný efekt 
6b) vysoký brzdný efekt 
 
Obrázky 7 a-c znázorňují slaňování na dvojitém laně ve stylu canyoneeringu: Varování: tento typ slaňování je 
určen zejména pro canyoneering a snižuje brzdný efekt jistícího zařízení! 
7a) nízký brzdný efekt 
7b) vysoký brzdný efekt 
 
Obrázky 8a-8d znázorňují, jak zamknout jistící zařízení.  
 
VAROVÁNÍ 
NANO 8 byla vyvinuta pro slaňovací manévry za použití lana s velmi malým průměrem. Slaňovací techniky 
popsané výše vyžadují instruktáž provedenou odborníkem a pravidelnou praxi. Slaňovací zařízení typu 8 není 
určeno k jištění lezce.  

 

KOMPATIBILITA  

Zkontrolujte kompatibilitu tohoto výrobku s dalšímu částmi Vašeho vybavení (kompatibilita = funkční 

součinnost). Pro svou bezpečnost zkontrolujte příslušné pokyny na jednotlivých komponentech.  

ZNAČENÍ NA VÝROBKU viz obr. 9 

 

Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138. www.hudy.cz 

 

http://www.hudy.cz/

