
  
  

Uvolňovací mechanismus se aktivuje při vychýlení o přibližně +/- 
10° od svislé polohy, směrem vzhůru. Toto nastavení lze během túry 
změnit, mechanismus je možné zamknout, aby nedošlo k 
nechtěnému vypnutí. (Viz přiložené ilustrace.) 

2. Napínák lanka je umístěno mezi střední a spodní částí hůlky. 
3.Chytněte napínák za oba konce a otáčejte ve směru hodinových 
ručiček, chcete-li lanko napnout, proti směru, chcete-li lanko 
povolit. 
NIKDY nepovolujte napětí lanka úplně, vyjma situace, kdy měníte 
spodní část hole. Pokud měníte spodní část hole, maximálně povolte 
napínák lanka, dokud se zcela neoddělí od horní části. Stále držte 
horní část napínáku, aby nespadnul dovnitř středové části hole. 
Držte horní část napínáku, aby nesklouznul dovnitř středové části 
hole. Vložte napínák do nové spodní části hole se závitem 
a otáčejte, dokud nebudou nejsou vidět žádné závity. Poté proveďte 
nastavení napětí lanka podle výše uvedených pokynů. 
 (Viz přiložené ilustrace.) 

VAROVÁNÍ [CZ] Náhradní díly lze získat od prodejce Black Diamond nebo přímo 
společnosti Black Diamond . 
(Viz přiložené ilustrace.) 

 
Nebezpečí neoddělitelně patří k lyžování. Dobře zvažte 
rizika spojená s tímto sportem dříve, než se rozhodnete 
aktivně zapojit. Jste odpovědní za své činy a 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! 

FLICKLOCK 

 
 
® 

 
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. 
 

(Viz přiložené ilustrace.) 
COMPACTOR TOURING HOLE 
Turistické hole Black Diamond Equipment’s Compactor jsou 
vybavené jedinečným systémem. Rapid Deployment System,  
kdy jedním stisknutím tlačítka můžete hůl složit i rozložit. Tlačítko je 
umístěno pod očíslovanou FlickLock Pro nastavovanou částí. 
Skládání turistických holí Compactor: 
1.Stiskněte tlačítko a zasuňte madlo směrem ke špičce hole 
2. Vytáhněte části holí z jednotlivých spojovacích bodů, které jsou 
na koncích jednotlivých částí hole 
3. Složte hůl do kompaktního tvaru „Z“   
4. Otevřete FlickLock Pro páčku a složte hůl na minimální délku 
5. Zaaretujte klip na košíčku na prostřední díl a klip prostředního 
dílu ha horní díl, aby tvar složené hole byl stabilní. 

LYŽAŘSKÉ 
HOLE 

NÁVOD K POUŽITÍ 
KOŠÍČKY 
Připevnění košíčků: Stiskněte košíček, točte ve směru 
hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně na místě 
naproti horní zarážce, košíček se volně otáčí. 

PÉČE A ÚDRŽBA 
Na jednotlivé části holí nikdy nenanášejte olej ani silikon - mohly by 
způsobit klouzání spojů a jejich rozpojování během používání. Po 
použití vždy oddělte spodní části hole a nechejte spoje před 
uskladněním vyschnout. 
 (Viz přiložené ilustrace.) 

WARNING [FR] 
Sejmutí košíčků: Zatáhněte za košíček a točte proti směru hodinových 
ručiček. 

 

(viz přiložené ilustrace) 

2 084 East 3900 South WHIPPET HOLE s CEPÍNOVÝM NÁSTAVCEM 
• Whippet není cepín a ani nemůže cepín nahradit. 
• Nedržte ani nemanipulujte s Whippet jako s cepínem. Vždy je 
držte za madlo. 
-Nacvičte si práci s cepínovým nástavcem, abyste měli přehled 
o jeho vlastnostech a možnostech. 
- Chcete-li použít cepínový nástavec pro individuální záchranu. uchopte 
hůl jednou rukou za hrot Whippet, držte ji diagonálně před tělem, a 
jednou rukou poblíž mechanismu FlickLock Pro. 
- Zabraňte samovolnému vysunutí při lyžování nebo lezení.  
UPOZORNĚNÍ:  Poutko na Whippet NENÍ bezpečnostní, před 
vstupem do lavinového terénu si je sundejte ze zápěstí. 
(viz přiložené ilustrace) 
 

Salt Lake City, UT 84124 KONTROLA A VYŘAZENÍ 
Před a po každém použití mechanismy FlickLock zlehka otevřete a 
zavřete. Ujistěte se, že na těle zámku ani na páčce nejsou žádné 
praskliny, že tyto nenesou známky deformace a\ani poškození. 
Náhradní díly lze získat od prodejce Black Diamond nebo přímo 
společnosti Black Diamond.Pokud vlastníte modely lavinových sond, 
vždy se ujistěte, že používáte části, které do sebe pasují (jednu 
mužskou, jednu ženskou).  

- Ujistěte se, že žádná součást není deformovaná ani 
poškozená.  

- Před uložením uvolněte napínací lanko, složte hole a 
osušte. Před a po každém použití zkontrolujte, zda jde 
nastavovací mechanismus zlehka otevřít a zavřít a je 
správně napnutý.  

- Pokud jde FlickLock Pro system ztuha otevřít nebo 
zavřít, naneste kapku oleje na osičku páčky a na místo, 
kde se se dotýká se svorkou.   

Evropa: Black Diamond Equipment AG 
Hans-Maier-Straße 9 

Rozkládání holí 
1. Ujistěte se, že klip na košíčku není připnutý k žádné z částí. 
2. Uchopte madlo a první část hole, roztáhněte je od sebe. Hůlka se 
na správném místě zaklapne a zamkne.  
3. Zkontrolujte, že tlačítko zcela vyskočilo, hůlka je zamknutá a na 
spojích nejsou žádné mezery. 
Nastavování 
Časem se vnitřní lanko, které propojuje jednotlivé části může 
vytáhnout. Tuto závadu lze odstranit opětovným napnutím lanka. 
1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění a následně zatáhněte POUZE za 
spodní část a oddělte ji. 
 

6 020, Innsbruck, Rakousko 

BlackDiamondEquipment.com 

© Black Diamond Equipment, Ltd. 2018 
 
Dovozce pro ČR: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, 
Česka republika, www.hudy.cz 
 

SWITCH RELEASE™ POUTKA 
Pro Vaši bezpečnost jsou některé hole Black Diamond Ski Poles 
vybavené bezpečnostními poutky s automatickým vypínáním.  
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WARNING [EN]
Skiing is inherently dangerous. Understand and 
accept the risks involved before participating. 
You are responsible for your own actions and 
decisions. Before using this product, read and 
understand all instructions and warnings that 
accompany it, and familiarize yourself with its 
proper use, capabilities and limitations. We 
recommend that you get proper training in its use. 
Failure to read or follow any of these warnings 
can result in severe injury, paralysis or death!

INSTRUCTIONS FOR USE

BASKETS
To attach a basket: Push the basket and turn 
clockwise until secured against the upper stop, 
spinning freely. 
To remove a basket: Pull the basket and twist 
counterclockwise.
(See accompanying illustrations)

WHIPPET SELF-ARREST POLE
• The Whippet is not an ice axe, nor is it a substitute for 

one.
• Do not hold or swing Whippet like an ice axe. Always 

hold on to the grip.
• Practice self-arresting so you will understand its 

capabilities. 
• For self-arrest, hold one hand over the Whippet’s pick, 

with the shaft diagonal across the torso, one hand 
holding on near the FlickLock Pro mechanism.

• Avoid self-evisceration when climbing or skiing
CAUTION: The strap on the Whippet DOES NOT 
release, remove the wrist strap in avalanche terrain.
(See accompanying illustrations)

SWITCH RELEASE™ STRAPS
For safety, some Black Diamond Ski Poles are designed 
with an automatic strap releasing mechanism. This 

release mechanism activates approximately +/- 10° 
angle from vertical, upward and can be re-engaged 
in the field. The strap release mechanism can also be 
locked in place, preventing release.
(See accompanying illustrations)

FLICKLOCK® 
(See accompanying illustrations)

COMPACTOR TOURING POLES
Black Diamond Equipment’s Compactor touring poles 
use our exclusive Rapid Deployment System that 
features a single push button release to collapse and 
deploy the pole. The push button is located just below 
the numbered FlickLock Pro adjustment section 
Collapsing Compactor Poles:
1. Press the button and slide the grip toward the pole tip 
2. Pull the shafts apart at each joint, located at the seam 

between each shaft section 
3. Fold the poles into a compact “Z” shape 
4. Open the FlickLock Pro lever arm and fully collapse 

the pole to minimize its folded length.
5. Snap the lower shaft’s basket clip onto the upper and 

middle shaft for secure storage 
Deploying
1. Ensure the basket is unclipped from all shafts.
2. Grab the grip and the first shaft section, and pull them 

away from each other. The pole will snap into place 
and lock.

3. Check that the push button on has snapped 
completely out and the pole is locked without gaps at 
the joints 

Adjusting
Over time, the inner cord that connects the shaft 
sections may stretch. This play can be removed by 
increasing the inner cord tension.
1. Press the push-button release, and then pull ONLY 

the lowest joint apart.

North America:  Black Diamond Equipment, Ltd. 
2084 East 3900 South
Salt Lake City, UT 84124 

Europe:  Black Diamond Equipment AG
Hans-Maier-Straße 9
6020, Innsbruck, Austria

BlackDiamondEquipment.com

2. The cord tensioner is located between the middle and 
lower shafts 

3. Hold both ends of the tensioner and turn it clockwise 
to tighten or counterclockwise to loosen  

NEVER loosen the tensioner completely unless 
replacing a lower section. If replacing a lower section, 
loosen the tensioner completely until it comes free 
from the upper section. Keep hold of the upper part of 
the tensioner so it doesn’t slide up inside the middle 
pole section. Insert the threaded end of the new lower 
pole section’s tensioner and twist until no threads are 
showing. Then follow the above instructions to adjust 
the tension.
(See accompanying illustrations)

CARE AND MAINTENANCE
Never put oil or silicone on the pole shafts—this could 
cause the joints to slip during use. Always remove 
the lower shafts after skiing and allow them to dry 
completely before storage.
(See accompanying illustrations)

INSPECTION AND RETIREMENT
Before and after each use, FlickLock mechanisms 
open and close smoothly. Make sure that there are no 
cracks in the housing or cam lever and that nothing 
is deformed or broken. Replacement parts may be 
obtained from your Black Diamond dealer or directly 
from us. If you own probe models, always make sure 
that you are using one male lower shaft and one 
female lower shaft. Before and after each use, check 
to see that the adjustment mechanisms open and close 
smoothly and are tensioned properly.
• Make sure nothing is deformed or broken.
• Before storage, release the tension cord, collapse the 

pole, and dry. 
• Apply a drop of oil on the lever axle where the 

lever meets the clamp band if the FlickLock Pro 

mechanisms become hard to open or close.
Replacement parts may be obtained from your local 
Black Diamond Equipment dealer or directly from Black 
Diamond Equipment.
(See accompanying illustrations)

LIMITED WARRANTY
For one year following purchase unless otherwise 
indicated by law, we will warrant to the original retail 
buyer only that our products are free from defects in 
material and workmanship as originally sold. If you 
receive a defective product, return it to us and we will 
replace it subject to the following conditions: We do not 
warrant products which show normal wear and tear or 
that have been used or maintained improperly, modified 
or altered, or damaged in any manner.

WARNING [FR]
Le ski est une activité dangereuse par nature. 
Vous devez comprendre et accepter les 
risques encourus avant de vous engager. Vous 
êtes responsable de vos actes et de vos 
décisions. Avant d’utiliser ce produit, veuillez 
lire et assimiler l’ensemble des notices et 
avertissements qui l’accompagnent, vous 
entraîner à l’utiliser correctement et vous 
familiariser avec ses possibilités et ses 
limites. Nous vous recommandons de suivre 
une formation appropriée pour apprendre à 
l’utiliser. Le fait de ne pas lire ou respecter l’un 
quelconque de ces avertissements peut être 
la cause de blessures graves, de paralysie ou 
de mort !

 BÂTONS DE SKI – NOTICE D’UTILISATION

RONDELLES
Pour fixer une rondelle : Poussez vigoureusement la 
rondelle en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’elle se cale solidement contre la 

butée d’arrêt et puisse tourner librement.
Pour ôter une rondelle : Tirez vigoureusement la 
rondelle en tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à extraction de celle-ci.
(Voir les illustrations jointes)

BÂTON D’AUTO-ARRÊT WHIPPET
• Le Whippet n’est ni un piolet ni un substitut de piolet.
• Ne pas tenir ni manier le Whippet comme un piolet. 

Toujours le tenir par la poignée.
• Entraînez-vous à l’auto-arrêt afin de comprendre les 

capacités du Whippet. 
• Pour l’auto-arrêt, tenez une main sur le pic du 

Whippet, le manche en diagonale le long du torse, et 
une main près du système FlickLock Pro.

• Evitez l’auto-éviscération lorsque vous grimpez ou 
skiez

ATTENTION : La dragonne de votre Whippet NE SE 
DÉTACHE PAS en cas de sollicitation. Nous vous 
conseillons d’ôter la dragonne de votre poignet lorsque 
vous traversez une zone avalancheuse.
(Voir les illustrations jointes)

DRAGONNES SWITCH RELEASE
Pour une meilleure sécurité, certains bâtons de ski 
Black Diamond sont équipés d’un mécanisme de 
déclenchement de dragonne automatique. Ce méca-
nisme se déclenche en cas de sollicitation selon un 
angle donné de +/-10° et peut être ré-enclenché sur le 
terrain. Le mécanisme de déclenchement de dragonne 
est également verrouillable, si souhaité.
(Voir les illustrations jointes)

FLICKLOCK 
(Voir les illustrations jointes)

BÂTONS DE SKI DE RANDONNÉE COMPACTOR
Les bâtons de ski de randonnée Black Diamond 
Equipment Compactor sont dotés de notre système 
à déploiement rapide exclusif qui intègre un unique 
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