
       Jistítko MAMMUT SMART – návod k použití 
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Prostudujte si pečlivě následující návod a dodržujte přesně instrukce v návodu popsané. Tento výrobek je určen  výhradně pro horolezectví a 
sportovní lezení a smí být užíván na osobní zodpovědnost každého uživatele. 
 
UPOZORNĚNÍ ! 
Každý uživatel lezeckého vybavení MAMMUT je osobně zodpovědný za důkladné prostudování návodu k použití a na základě toho i za  
správné používání tohoto vybavení. Uživatel si musí být vědom veškerých rizik spojených s používáním tohoto výrobku a musí bezpodmínečně 
přijmout veškerou zodpovědnost za případné škody nebo za zranění způsobená během používání lezeckého vybavení MAMMUT.  
Výrobce ani specializovaný prodejce neručí za případné škody ani za zranění způsobená nesprávným používáním výrobku. Přiložený návod 
představuje užitečnou pomůcku pro osvojení správné techniky používání tohoto výrobku. Jelikož však  tento návod nemůže popsat veškeré 
příklady nesprávného použití a chyb, které se mohou vyskytnout během používání tohoto výrobku, nemůže v žádném případě nahradit 
praktické dovednosti každého uživatele, jeho lezecké zkušenosti ani osobní zodpovědnost za správné používání výrobku. 
 
USKLADNĚNÍ A TRANSPORT : 
Optimální podmínky pro uskladnění  -  suché, chladné a temné místo. Výrobek by neměl být přepravován v uzavřených přepravních 
kontejnerech, kde může vznikat vysoká vlhkost. 
 
ČIŠTĚNÍ : 
Chraňte jistítko před prachem a znečištěním, zabráníte tím zničení či předčasné opotřebení lana.  
 
STYK S CHEMIKÁLIEMI : 
Chraňte jistítko před stykem s látkami způsobujícími korozi a před přímým kontaktem se zdroji tepla.  
Upozornění: působení agresivních chemikálií či kontakt se zdroji tepla může mít za následek snížení brzdných schopností jistítka, aniž by 
byly na jistítku na první pohled zjevné jakékoli změny.  
V případě, že bylo jistítko v kontaktu s agresivní chemickou látkou nebo s přímým zdrojem tepla, ihned jej vyřaďte z dalšího používání. 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ : 
Jistítko používejte pouze ve spojení s ostatními výrobky, které splňují příslušné normy a jsou certifikované pro horolezectví a sportovní 
lezení. Prostudujte též důkladně návody k použití u všech výrobků, používaných ve spojení s tímto jistítkem. Pro dosažení optimálních 
vlastností  jistítka SMART  použijte karabinu MAMMUT Element SMART HMS nebo podobné symetrické karabiny HMS. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



SERVIS A ŽIVOTNOST : 
Životnost jistítka závisí na frekvenci jeho používání a na podmínkách, ve kterých je používáno.  
V následujíchích případech je nutné jistítko ihned vyřadit z dalšího používání : 
 
- Pokud bylo jistítko vystaveno těžkému pádu lezce ( došlo k extrémnímu mechanickému zatížení ) 
- Je-li jistítko neodstranitelně a silně znečištěno ( např.mastnotou, asfaltem, olejem atd. )  
- Je-li povrch jistítka napaden korozí 
- Vykazuje-li jistítko známky nadměrného opotřebení 
 
Pokud je jistítko pravidelně používáno obvyklým způsobem a pokud nejeví známky vážného poškození, je jeho životnost 5 let. Po uplynutí 
této doby by mělo být vyřazeno z používání. 
 
POUŽITÍ : 
- Doporučený průměr jednoduchého lana je 8,7 – 10,5 mm 
- Použití : pouze pro jednoduchá lana 
- Není dovoleno : pro poloviční  a dvojitá lana 
 
 
ZALOŽENÍ LANA, PŘIPEVNĚNÍ K ÚVAZKU, POZICE RUKOU PŘI BRŽDENÍ  (obr.1) : 
Vložte lano do jistítka SMART podle schemata na těle jistítka. Připněte jistítko pomocí karabiny HMS do jistícího oka vašeho 
sedacího úvazku a zajistěte zámek karabiny. Ruka, kterou brzdíme, musí být vždy umístěna pod jistítkem a musí pevně svírat 
lano.  
 
POVOLOVÁNÍ LANA  (obr.2) : 
1) Umístěte palec brzdící ruky pod nos jistítka SMART a odtahujte jistítko horizontálním směrem od těla. POZOR – jistítko 

nesmí být taženo směrem nahoru, protože tím ztrácí své brzdící schopnosti ( viz obr.6) ! 
2) Lehce povolte sevření lana brzdící rukou a táhněte lano skrz jistítko vodící rukou. 
 
 DOBÍRÁNÍ LANA  (obr.3) : 
1) Potáhněte vodící rukou lano zpět směrem k jistítku. 
2) Současně zvedněte brzdící ruku nahoru nad jistítko a protahujte lano skrz jistítko. 
3) Ihned poté musí brzdící ruka pohybem dolů umístit lano zpět do normální polohy ve žlábku jistítka a dosáhnout tím zajištěné 

polohy. 
 
SLAŇOVÁNÍ  (obr.4) : 
Oběma rukami pevně sevřete lano pod jistítkem. Palec vodící ruky umístěte pod nos jistítka a tahem směřujte jistítko do 
horizontální polohy. Tato poloha zajistí zablokování lana v těle jistítka. Nyní můžete lehkým povolováním sevření lana dosáhnout 
pomalého prokluzování lana skrz jistítko a rychlost tohoto prokluzování zároveň pohodlně kontrolovat oběma rukami svírajícími 
lano. 
 
 
UPOZORNĚNÍ  (obr.5) : 
Nikdy nesvírejte celou rukou tělo jistítka SMART jak znázorňuje obr.5. Tento způsob držení by měl za následek ztrátu brzdící síly 
jistítka SMART.  
 
 
 Dovozce: 
 
 HUDYsport a.s. 405 02 Bynovec 138 
 Tel.: +420 412 589 961 
 Fax: +420 412 589 979 
 E-mail: info@hudy.cz     
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