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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek przed pierwszym
użyciem!
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany do użytkowania z linami dynamicznymi i 
statycznymi.

Uwaga! Przed użyciem wymagane jest specjalistyczne szkolenie.
Niniejsza instrukcja użytkowania pokazuje różne możliwości zastosowania tego
produktu. Tylko nieliczne sposoby użytkowania tego produktu i znane zakazy
są pokazane w tej instrukcji (rysunki przekreślone). Istnieje jednak pokaźna
ilość innych nieprawidłowych zastosowań, dlatego też nie jesteśmy w stanie
ich nazwać ani określić bądź pokazać. Zaprezentowane prawidłowe techniki
użytkowania są dozwolone. Każdy inny sposób użycia jest zabroniony - niebezpieczeństwo
śmierci. W razie niejasności lub trudności w rozumieniu instrukcji
prosimy o kontakt z SINGING ROCK.

Wspinanie, speleologia, zjazdy na linie, turystyka górska, ratownictwo, roboty wysokościowe
są niebezpieczne i mogą prowadzić do licznych kontuzji bądź śmierci.
Nauka odpowiednich technik użytkowania, oraz związanych z tym warunków
bezpiecznego użytkowania jest Państwa obowiązkiem i przebiega na Państwa
odpowiedzialność. Akceptujecie Państwo osobiście ryzyko oraz odpowiedzialność
w każdej postaci za zniszczenia, urazy oraz śmierć wywołane w skutek
niewłaściwego użytkowania naszego produktu. Jeżeli nie możecie przyjąć tego
ryzyka i odpowiedzialności prosimy o nie użytkowanie tego produktu.

UŻYTKOWANIE
Produkt ten mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie.
W przypadku gdy użytkownik nie przebył wym
znajdować się pod bezpośrednią opieką osoby wyszkolonej i biorącej odpowiedzialność.
Stan fizyczny użytkownika może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w
czasie normalnego użytkowania, jak i w sytuacji awaryjnej.
Znajomość podstawowych technik awaryjnych jest wymagana do użytkowania
produktu.
Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego zgodność z innymi elementami
wyposażenia. Stosowanie niewłaściwych kombinacji produkt.w w łańcuchu
bezpieczeństwa lub uszkodzenie dowolnego produktu z tego łańcucha może
skutkować poważnym lub śmiertelnym wypadkiem. Zaleca się sprawdzenie funkcjonowania
sprzętu oraz układu bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu, bez
ryzyka upadku. W czasie użytkowania produktu należy stosować właściwe procedury,
by wyeliminować ryzyko wystąpienia szoku wiszenia oraz jego efektów.
Aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu oraz jego identyfikacje zaleca się
,by był stosowany przez jednego użytkownika.
Użytkownik powinien sprawdzić czy uprząż daje mu swobodę ruch.w podczas
chodzenia, siedzenia, stania czy wiszenia oraz dobrać odpowiedni model i rozmiar
do swojej sylwetki oraz przewidywanego zakresu użytkowania.
Ważne, aby użytkownik podczas eksploatacji sprawdzał stan klamer oraz innych
miejsc w których zachodzi regulacja. Użytkownik jest także zobowiązany do
kontrolowania wszelkich szwów, liny, taśm, przed i po każdym użyciu, także w miejscach
trudno dostępnych. Uprząż, co do której zachodzi podejrzenie, że stan klamer,
taśm lub innych materiał.w użytych do jej produkcji może obniżyć jej wartość
użytkową, powinno się wycofać z użytkowania. Wilgoć i oblodzenie mogą wpłynąć
na łatwość regulacji, ich wpływ na wytrzymałość jest pomijalny.
By przedłużyć czas użytkowania uprzęży należy stosować ją ostrożnie, unikając
ocierania o ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie Jeśli występuje ryzyko, że
produkt będzie wykorzystywany za krawędzią, należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia. 

Po wystąpieniu „silnego udaru na wskutek odpadnięcia” (współczynnik powyżej 1.8 na linie dynamicznej)
produkt powinien być wycofany z użytkowania. Wewnętrzne niewidoczne pęknięcia
mogą prowadzić do wcześniejszych objaw.w starzenia. W przypadku
wątpliwości prosimy o kontakt z Singing Rock.
Wszelkie zmiany, bądź naprawy wykonywane we własnym zakresie poza naszą
firmą są zabronione.

KONSERWACJA
Produkt można czyścić czystą zimną wodą do potrzeb gospodarczych. Jeśli są
nadal brudne, można uprać je w ciepłej wodzie (o temperaturze maksymalnej
30) i, jeśli to konieczne, z dodatkiem czystego mydła (np. płatków mydlanych)
o odpowiednim rozcieńczeniu i pH od 5,5 do 8,5. Jeśli dezynfekcja jest konieczna,
użyj słabego (1 %) roztworu nadmanganianu potasu. Elementy włókiennicze
należy dokładnie wypłukać i suszyć powoli z dala od bezpośredniego źr.dła
ciepła. Nie wolno stosować żadnych detergent.w.
Jeśli to konieczne, należy nasmarować ruchome części element.w metalowych
smarem na bazie silikonu (należy uważać, aby smar nie wszedł w kontakt z
elementami tekstylnymi).

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Wszelkie produkty chemiczne, środki rozpuszczające oraz żrące mogą być
niebezpieczne.
Transportujcie i przechowujcie w specjalnie dołączonym worku. Nie należy
przechowywać w środowisku sprzyjającym powstawaniu korozji (miejsca o
wysokim zasoleniu). Mimo specjalnej ochrony przed promieniami UV zalecane
jest unikanie słońca oraz innych źródeł ciepła. Upewnijcie się czy produkt nie
podlega nadmiernym obciążeniom. Nie chować sprzętu niewysuszonego.
Przechowywanie i użytkowanie zawsze w temp. -40 do +80 stopni C.

TRWAŁOŚĆ I KONTROLA
Żywotność tego produktu uzależniona jest od częstotliwości i warunków, w
jakich jest używany (sól, piasek, środki chemiczne itp.). Zachowując wszystkie
zalecenia przedstawione w niniejszej instrukcji i brak ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania, produkt ten można używać
przez okres 15 lat od daty produkcji i 10 lat od daty pierwszego użycia. Należy
mieć na uwadze, że uszkodzenie mechaniczne wyłączające produkt z dalszego
użytkowania może wystąpić juz przy pierwszym użyciu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na produkty wrażliwe na szybkie zużycie
oraz narażone na częsty kontakt z powierzchniami ściernymi (np. lonże, pętle
zszywane, absorbery).
Użytkownik powinien sprawdzać produkt:
1. przed i po każdym użyciu,
2. w czasie użytkowania (stan każdego z element.w łańcucha bezpieczeństwa
oraz ich poprawnego połączenia).
Należy zwrócić uwagę na:
Materiał: przecięcia, rozdarcia, zużycie, wpływ wieku, temperatury lub środków
chemicznych.
Szwy: przecięte, rozdarte, zużyte lub luźne nici.
Elementy metalowe: właściwe działanie klamer oraz innych metalowych
elementów.
Oznaczenia: czytelność oznaczeń produktu.
Zaleca się zapisywać wyniki kontroli.
Aby przedłużyć czas eksploatacji produktu, dbałość i uwaga w użytkowaniu
są niezbędne.
Należy unikać tarcia o powierzchnie ścierne oraz ostre krawędzie.

GWARANCJA FIRMY SINGING ROCK
Produkt ten ma trzyletnią gwarancję na wszelkie materiały użyte do produkcji
oraz wykończenia. Ograniczenie gwarancji:
Normalne zużycie, niedozwolone przeróbki, zmiany lub nieodpowiednie zastosowanie,
złe przechowywanie.
Gwarancja nie obejmuje wypadków i szkód wynikłych z zaniedbania bądź
nieodpowiedniego użytkowania naszego produktu.
Singing Rock nie bierze odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie skutki
wypadków oraz strat wynikłych w trakcie użytkowania swoich produktów.
Ten produkt asekuracyjny może być stosowany z innymi elementami wyposażenia
Wspinaczkowego i sprzętu asekuracyjnego.


