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Tabulka znázorňuje minimální hodnoty pevnosti a zatížení na metr
Viz obr.

CZ MAMMUT CORD/ HAMMER CORD/ ACCESSORY CORD
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. 5.
ČIŠTĚNÍ
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 2 a 3.
ÚČINEK CHEMIKÁLIÍ A OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Zamezte jakémukoli kontaktu s chemikáliemi, zejména pak kyselinami, které mohou výrobek poškodit. Zejména
kyseliny mohou výrobek poškodit bez 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 je určeno pro horolezectví a sportovní
lezení. 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. 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
Tabulka 1 poskytuje orientační informace týkající se živostnosti výrobku.
I v případě, že je výrobek skladován za optimálních podmínek a není často používán, je nutné jej vyměnit
nejméně po 7 letech.
VAROVÁNÍ

Každá šňůra se může vlivem extrémních podmínek a vlivů opotřebovat a přetrhnout. Vlhkost nebo led mohou
pevnost výrobku značně poškodit. Ostré hrany mohou šňůru poškodit v případě pádu nebo při vysokém zatížení.
Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti, okamžitě vyměňte šňůru za novou. Viz obr. 4.
POUŽITÍ
Na této šňůře je dovoleno vázat jen vhodné uzle (doporučený dvojitý rybářský uzel). Délka volných konců za
uzlem musí být nejméně 8 cm. Varování: Uzle mohou snížit pevnost šňůry až o 50 %! Nikdy neveďte lano tak, aby
bylo v přímém kontaktu se šňůrou. V důsledku tření dvou textilních materiálů, může dojit k tání.
ZNAČENÍ
(na výrobku a/nebo na obalu)
Výrobce: Mammut Sports Group AG
Popis výrobku: pomocná šňůra s nominálním průměrem v souladu s EN 564:2015
CE 0123: orgán odpovědný za kontrolu výroby OOP (TÜV Süd Product Service
GmbH, 80339 Mnichov, Německo)
Maximální statická pevnost v kN
Délka výrobku v metrech
Průměr výrobku v mm
Sériové číslo a rok výroby
Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138. www.hudy.cz

