
Horolezecká helma Mammut Skywalker 2 

Helmy Mammut plně vyhovují Evropským standardům EN 12492. 

Čtěte pozorně a striktně dodržujte následující pokyny. Tento produkt byl vyroben 

speciálně pro horolezectví a lezení: nezbavuje uživatele jejich osobní zodpovědnosti.  

VAROVÁNÍ 

Každý uživatel Mammut vybavení jakéhokoli druhu je osobně zodpovědný za 

seznámení se se správným použitím a technikou. Uživatel předpokládá rizika a 

bezpodmínečně přijímá plnou zodpovědnost za jakoukoli škodu a/nebo zranění, 

která může nastat při používání Mammut vybavení. Výrobci a specializovaní 

maloobchodníci odmítají jakoukoli zodpovědnost v případě zneužití a nesprávného 

použití a/nebo zacházení. V předložených pokynech jsou užitečné informace o 

správném použití tohoto výrobku. Avšak není možné vyjmenovat všechny případy 

nesprávného používání a chybné možnosti, pokyny nikdy nemohou nahradit 

uživatelovu vlastní znalost, trénink, zkušenosti a osobní zodpovědnost. Odstraněním 

nebo úpravou originálních komponentů se helma stává nepoužitelná. I přes užití 

helmy, riskujete vážná a smrtelná zranění. 

Skladování a přeprava 

Optimální skladovací podmínky: Skladujte na suchém, tmavém, chladném místě, 

nikoli v přepravních kontejnerech. Chraňte před přímým žárem, chemikáliemi, 

horkem a mechanickým poškozením.  

Čištění   

Špinavý produkt čistěte ve vlažné vodě s použitím neutrálního mýdla nebo slabého 

pracího prostředku, opláchněte důkladně a nechte mimo přímé slunce. K čištění, 

udržování nebo desinfikování helmy používejte pouze prostředky, které nemají 

škodlivý účinek přímo na helmu nebo jejího nositele.  

Vliv chemikálií a dopad na životní prostředí 

Za každou cenu se vyhněte kontaktu s kyselinami, rozpouštědly a dalšími 

reaktivními prostředky nebo zdroji tepla. Pozor: agresivní chemikálie (včetně barev, 

rozpouštědel, lepidel a samolepek) a intenzivní vysoké teploty mohou poškodit 

vlastnosti produktu bez jakýchkoli zjevných projevů. Produkt okamžitě vyměňte, 

pokud se dostal do kontaktu s takovými chemikáliemi nebo vysokými teplotami.  

Příslušenství 

Používejte pouze v kombinaci s dalším horolezeckým a lezeckým vybavením, a 

sledujte odpovídající pokyny.  

 



 

Životnost 

Helma by měla být kontrolována pečlivě před a po každém použití kvůli poškození a 

známkám opotřebení a poničení. Životnost výrobku závisí na mnoha faktorech, jako 
například frekvence použití, prostředí, ve kterém je používán apod. V zásadě by měl 

být produkt okamžitě vyměněn: 

- po těžkém pádu 
- po kontaktu s agresivní chemikálií 
- pokud má na povrchu trhliny nebo hrboly   
- kvůli trhlinám na čelním popruhu, čelence, zapínání a přizpůsobovacím 

zařízení 
- v případě nadměrného nošení 
- pokud je těžce a nevratně znečištěn 

Produkt by měl být vyměněn nejpozději po šesti letech normálního a odborného 

používání i přes to, že nevykazuje žádné vážné poškození způsobené vnějšími 

podmínkami. 

Použití: Nastavení helmy 

Rozsah nastavení helmy umožňuje upravit helmu na rozdílné velikosti hlavy a 

pokrytí. Po nasazení helmy je nutné ji nastavit. Optimální ochrany je dosaženo 

pouze, pokud je helma správě nastavená na individuální velikost hlavy.  

- Dejte si helmu na hlavu a nastavte pásek na hlavě použitím nastavovacího 

systému, dokud helma nesedí pevně a pohodlně na hlavě. (obr. 1) 
- Posouváním obou přezek na páscích nastavte bradový popruh (obr. 2). Pásek 

můžete také posunout u uší tak, aby dobře seděl.   
- Zapněte a utáhněte bradový pásek (obr. 3). 

Tato ochranná helma je navržena speciálně a výhradně pro použití při lezení na 

skalách, ledovci a horolezectví. Konstrukce byla navržena k ochraně hlavy před 

padajícími kameny, ledem a dalšími padajícími úlomky. Helma by měla být 

vyměněna po jakémkoli těžkém dopadu. Pozor: kritické poškození helmy nemusí být 

viditelné na první pohled; pokud máte jakékoli pochyby o bezpečnosti helmy, měli 

byste ji přestat používat. Čelovku připevněte pomocí její čelenky pod montážní 

svorky. (obr. 2). 

Dovozce 
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