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Nebezpečí neoddělitelně patří k lyžování. Dobře zvažte rizika spojená
s tímto sportem dříve, než se rozhodnete aktivně zapojit. Jste
odpovědní za své činy a svá rozhodnutí. Než začnete tento výrobek
používat, pozorně si přečtěte všechny přiložené instrukce a
upozornění a snažte se jim porozumět. Seznamte se se zásadami
správného použití. Získejte dostatečnou praxi v jejich používání.
Opominete-li si z jakékoli důvodu následující informací přečíst nebo
se nebudete řídit přiloženými instrukcemi, mějte na paměti, že
důsledky mohou být vážné, trvalé, dokonce i fatální!
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NÁVOD K POUŽITÍ
MONTÁŽ A NASTAVENÍ STOUPACÍCH PÁSŮ ASCENSION A GLIDELITE
Tyto pásy jsou navržené k použití na lyže různých délek. Na špičce pásu je

umístěná hrazdička pro zavléknutí na špičku lyže, proto není nutné pás
ořezávat, ani jinak nastavovat jeho délku. Klip na patce je nutné upravit dle
délky konkrétních lyží. Pás je nutné seříznout dle tvaru lyže i z boku, aby
optimálně zakrýval skluznici a odhalovat hrany.
1. Odstraňte ochrannou folii.
2. Navlékněte hrazdičku pásu na špičku lyže.
3. Směrem od špičky k patce přitlačte pás na lyži, aby byl vycentrovaný
a napnutý. Ujistěte se, že je celý pás správně nalepený na lyži.
4.Protáhněte klip na konci pásu příslušným otvorem v pogumovaném
pásku tak, aby byl zůstal pás napnutý a přiléhal až k patce lyže.
BOČNÍ ÚPRAVA PÁSU - SEŘÍZNUTÍ
1. Nalepte pás tak, aby o 2 mm přesahoval hranu lyže (přibližně o šířku hrany
lyže) na té straně, kterou budete ořezávat. Použijte hranu lyže jako vodítko a
směrem od špičky lyže k patce odřízněte jedním řezem přesahující pás.
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2. Přelepte pás cca o 4 mm na opačnou stranu, na druhé straně, kterou
budete ořezávat. Ořízněte druhou stranu.
3. Srovnejte seříznutý pás na střed lyže tak, aby klip na konci pásu a
vodítko na lyži byly v zákrytu.
Hotový pás by měl být cca o 4 mm užší než lyže a hrany by měly být zcela
odhalené. (viz doprovodné ilustrace)
MONTÁŽ A NASTAVENÍ STOUPACÍCH PÁSŮ ULTRALITE
MIX SKIN - Úprava délky pásu podle délky lyže:
1. Odstraňte ochrannou folii
2. Připevněte klip pásu na patku lyže, použijte čtvrtou pozici.
3 Přilepte pás na lyži tak, aby byl napnutý a vycentrovaný, ujistěte se, že klip
na konci lyže drží pevně na středu lyže.
4. Navlékněte hrazdičku na špičce pásu na špičku lyže.
5. Naznačte na pásu místo, kde se pás přilepený na lyži a očko
umístěné na špičce lyže dotýkají.
6. .Zkraťte pás na požadovanou délku podle naznačené rovné linky
(vhodný je přiložený nůž, použití nůžek je přesnější)
Připevnění hrazdičky na špičku pásu:
1. Navlékněte hrazdičku na seříznutý konec pásu. Ujistěte se, že plaketka na
pásu sedí přesně proti dorazu a sedla pro hlavičky šroubů jsou po stranách
pásu s lepidlem.
2. Pomocí křížového šroubováku č. 2 zašroubujte jeden odlamovacích šroubů
do sedla a skrz pás. Tip: Jakmile se šroub chytne, dejte pozor, abyste jej
neprošroubovali přímo do pracovní plochy.
POZOR: Šrouby musí být jen lehce dotažené-nepřekračujte točivý moment
(doporučená hodnota točivého momentu: 5 v lbf nebo 0,56 Nm).
3. Našroubujte do plaketky zbývající šrouby.
4. Hroty šroubů odlomte kleštěmi.
5. Upravte pás z boku, viz tento návod výše.
6. Seřízněte rohy pásu ve špičce.
(viz doprovodné ilustrace)
MONTÁŽ A NASTAVENÍ STOUPACÍCH PÁSŮ SPLITBOARD
Úprava délky pásu:
1. Odstraňte ochrannou folii
2. Připevněte středový klip pásu na patku lyže, umístěte na střed.

3. Ujistěte se, že koncový klip pevně drží na pásu a vnitřní hrana pásu
koresponduje s rovnou hranou prkna. Pokud je potřeba, upravte klipy
na patkách.
4. Navlékněte očko s hrazdičkou na špičku prkna.
5. Označte na pásu místo, kde se setkává s očkem.
6. Seřízněte pás na pod úhlem na požadovanou délku (použijte přiložený
nožík, ovšem nůžky jsou přesnější).
Připevnění hrazdičky na špičku pásu:
1. Umístěte kovovou hrazdičku na špičku lyže.
2. Navlékněte kovovou plaketku na seříznutý konec pásu a označte na
pásu její pozici.
3. Sundejte pás z prkna a umístěte plastovou plaketku na stranu
pásu s vlasem.
4. Použijte přiložený T10 Torx, zašroubujte jeden odlamovací šroub do sedla, pásu
a plastové plaketky. Tip: Jakmile se šroub chytne, dejte pozor, abyste jej
neprošroubovali přímo do pracovní plochy. POZOR: Šrouby musí být jen lehce
dotažené-nepřekračujte točivý moment
(doporučená hodnota točivého momentu: 5 v lbf nebo 0,56 Nm).
5. Našroubujte do plaketky zbývající šrouby.
6. Hroty šroubů odlomte kleštěmi.

7. Posuňte pás o 4 mm přes rovnou hranu prkna a seřízněte pás z boku, použijte
hranu jako vodítka pro
8. Seřízněte rohy pásu ve špičce.
(viz doprovodné ilustrace)
STOUPACÍ PÁSY KICKER
1. Odstraňte ochrannou folii a umístěte na střed lyže, srovnejte podle
odrazové zóny. Pokud mate lyže bezvoskovou úpravou/šupiny, umístěte pásy
tak, aby konec pásu vzadu směrem k patce přesahoval o cca 5 cm tuto zónu.
Tímto zajistíte, aby konec pásu spolehlivě přilnul k hladké skluznici lyže.
2. Obtočte popruh kolem špičky lyže a zapněte přezku.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že popruh drží pevně na místě a posuvná deska je
umístěná bezpečně na skluznici lyže. Patku pásu můžete pro lepší přilnavost
pásu upravit do půlkulatého tvaru. (viz doprovodné ilustrace)
PÉČE A ÚDRŽBA
Přenosné folie - Chear Sheets
Díky použití přenosných folií je možné pásy snadněji oddělit a uchovat lepidlo
pásu I při dlouhodobém skladování. Důsledně používejte přenosné fólie při
skladování, pásy skladujte na chladném a suchém místě a opatřené přenosnou
fólií.

Po delším skladování, odstraňte přenosné fólie při pokojové teplotě, nikdy
ne při teplotách pod bodem mrazu. Vystavení vysokým teplotám může
způsobit změknutí lepidla, deformovat přenosné fólie ze síťoviny a poškodit
povrch lepidla.
1. Přestřihněte přenosné fólie na dva stejné díly, aby jejich délka byla
rovná nejméně polovině délky pásku. Jedna folie je určená pro jeden pás v
páru.
2. Přiložte zkrácenou přenosnou fólii na špičku nebo patku pásu, pás
přilepte a přehněte, volnou část pásu přilepte na druhou stranu přenosky.
(viz doprovodné ilustrace)
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Pro delší skladování-doma nalepte doma pásy na přenosnou fólii a uložte na
suché a chladné místo, abyste uchovali vlastnosti lepidla.
Použijte váček na uskladnění pásů, abyste je uchovali v čistotě. Po
skladování na delší dobu, sundejte přenosnou fólii sundávejte nejlépe při
pokojové teplotě.
• Nevystavujte pásy vysokým teplotám.
• Uchovávejte skluznice lyží suché a čisté.

• Pro obnovu lepidla používejte výhradně výrobky Black Diamon.
• Na túře pásy složte lepidlem k sobě, začněte od prostředka a pokračujte směrem ke koncům
tak, aby se oba konce setkaly.
• Za chladných podmínek, uchovávejte pásy pod bundou.
• Zabraňte kontaktu lepidla se sněhem.
• Pokud začnou pásy namrzat nebo lepit sníh na straně vlasu, aplikujte buď Black
Diamond Glop Stopper Wax nebo Nikwax Ski Skin Proof.
(viz doprovodné ilustrace)
OMEZENÁ ZÁRUKA
Po dobu jednoho roku od nákupu, pokud zákon nestanoví jinak,
zaručuje Black Diamond prvnímu maloobchodnímu kupujícímu pouze to, že
výrobky Black Diamond jsou prosté vad materiálu a zpracování, a tak byly
prvně prodány. Pokud jste obdrželi vadný produkt, vraťte jej a BD tento
výrobek vymění za následujících podmínek: Záruka se nevztahuje na
výrobky, které se vykazují běžné opotřebení nebo nesprávné použití nebo
údržbu, výrobek byl upraven/změněn nebo jakýmkoli způsobem poškozen.

