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Kask do wspinaczki i turystyki wysokogórskiej (Via ferrata) 
 
ZAKRES UŻYCIA 
Kasku używać można podczas wspinaczki górskiej, wypraw speleologicznych, uprawiania 
kajakarstwa czy wspinaczki via ferrata 
Nie używaj wyrobu w celach, do których nie jest przeznaczony. 
Korzystanie z kasku może wyraźnie zmniejszyć ryzyko związane z czynnościami 
wykonywanymi na wysokościach, ale nie oznacza to, iż zagrożenie zostało całkowicie 
wyeliminowane. 
Podczas poważniejszych uderzeń kask ulega deformacjom, aby przejął jak największą ilość 
energii. Czasami deformuje się tak, że dochodzi do jego zupełnego zniszczenia. Deformacje 
mogą przybrać taką formę, że kasku nie będzie można już dalej używać. 
 
UWAGA 
Czynności związane z używaniem kasku są niebezpieczne. Użytkownik sam ponosi 
odpowiedzialność za swoje działania. 
Przed użyciem kasku należy: 

• Dokładnie przeczytać instrukcję. 
• Przećwiczyć właściwy sposób korzystania z produktu.  
• Zapoznać się z możliwościami oraz ograniczeniami związanymi z użytkowaniem 

wyrobu. 
• Zrozumieć ryzyko dotyczące korzystania z kasku. 

Pominięcie czy naruszenie jednej z tych reguł może prowadzić do poważnego zranienia lub 
śmierci. 
 
OPIS 
(1) Skorupa, (2) Pokrętło regulacyjne, (3) Pasek podbródkowy, (4) Sprzączka (5) Klamra do 
regulowania paska pod brodą (6) Klamra podtrzymująca czołówkę, (7) Otwory wentylacyjne. 
Materiały : skorupa ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), wyściółka z pianki 
poliuretanowej i polistyrenowej, paski  - poliester. 
 
KONTROLA 
Przed każdym użyciem przekonaj się, że wewnętrzna i zewnętrzna część skorupy nie jest 
pęknięta czy zdeformowana, a także, czy paski i szwy paska na głowę nie są uszkodzone. 
Skontroluj ustawienia rozmiaru, zwłaszcza sprzączki paska podbródkowego. 
 
UWAGA  
Duże uderzenie może całkowicie uszkodzić kask, choć bez widocznych śladów takiego 
uszkodzenia.  Po dużym uderzeniu należy kask wycofać z użycia 
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane ze stanem wyrobu, skontaktuj się z firmą Rock 
Empire s.r.o. lub wycofaj produkt z użycia. 
 
ZAŁO ŻENIE I REGULACJA 
Przygotowanie - za pomocą pokrętła regulacyjnego (2), powiększ obwód kasku. 
Ustawienie - kask włóż na głowę i za pomocą pokrętła regulacyjnego (2), wyreguluj obwód, 
dopasowując go do rozmiaru głowy. Klamrę paska podbródkowego (5), ściągnij pod uszy, 
można także ustawiać pozycje do przodu i do tyłu, zgodnie z potrzebami użytkownika. 
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Zapięcie - dwie części sprzączki (4), wsuń w siebie, aby doszło do zaskoczenia haczyków.  
Pasek podbródowy dociągnij mocno, ale tak, aby było to wygodne. Właściwe dociągnięcie 
zapewnia, że nie dochodzi do zsuwania się kasku z głowy.  Pasek podbródkowy rozepniesz 
przez obustronne naciśnięcie sprzączki (4). 
Kontrola  - właściwe zapięcie sprzączki (4) zawsze sprawdzisz, pociagając za paski. 
Podczas użytkowania pamiętaj, aby kask był dobrze założony, ponieważ tylko dzięki temu 
może zapewnić Ci maksymalną ochronę. 
 
TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
Kask należy zapakować tak, aby nie oddziaływało na niego ciśnienie; niebezpieczne są również 
ostre krawędzie. 
Kask przechowuj poza zasięgiem promieniowania UV, wilgoci, substancji chemicznych, 
rozpuszczalników itp. 
Na kask nie mogą oddziaływać zbyt wysokie temperatury, np. w samochodzie. 
Kolory, naklejki i inne podobne rzeczy mogą niekorzystnie wpływać na działanie ochronne 
kasku. 
Modyfikacje - należy wystrzegać się jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych kasku oraz 
instalowania różnych dodatków itp. 
Jedyny wyjątek stanowi zainstalowanie latarki czołowej za pomocą klamer (6). 
Czyszczenie - kask można myć letnią wodą i zwykłym mydłem, nigdy nie należy stosować 
rozpuszczalnika bądź innych substancji chemicznych. Kasku nie wolno prać ani suszyć w 
urządzeniach automatycznych. 
Kask dostarczany jest w worku polietylenowym i papierowym kartoniku. 
 
OGÓLNE INFORMACJE 
Żywotność produktu i przeglądy 
Wyroby z tworzyw sztucznych mają żywotność 10 + 5 lat (5 lat przechowywania zgodnie 
z instrukcją obsługi, 10 lat od pierwszego użycia). Jeśli uprawniona osoba stwierdzi, że wyrób 
nie nadaje się już do bezpiecznego użytkowania, ma prawo zalecić wycofanie go z użycia, 
nawet przed upłynięciem okresu żywotności. 
Produkty z plastiku muszą być kontrolowane co najmniej raz na 12 miesięcy przez producenta 
lub osobę uprawnioną do kontroli ŚOI kategorii III – proste konstrukcje (dalej osoba 
uprawniona), np. IRATA i SPRAT Level 3 itd. Kontrole te powinny być przeprowadzane 
również w wyjątkowych sytaucjach (odpadnięcie, działanie agresywnych substancji 
chemicznych, uszkodzenia mechaniczne lub wątpliwości samego użytkownika). 
 
Jeśli tylko stan kasku zaczyna budzić wątpliwości, należy przestać go używać i przekazać do 
utylizacji. 
Starzenie się produktu - jest wiele powodów, aby określić wyrób jako przestarzały. Jako 
przykład służyć mogą zmiany norm i przepisów, rozwój nwych technologii, niekompatybilność 
z pozostałymi częściami sprzętu itp. 
 
GWARANCJA 
3-letnia gwarancja obejmuje wady fabryczne i wady materiału Gwarancja nie obejmuje 
jednak wad powstałych w wyniku zwykłego użytkowania, utleniania, modyfikacji i 
samodzielnego udoskonalania produktu, niewłaściwej konserwacji i nieodpowiedniego 
przechowywania, uszkodzeń podczas wypadków czy zaniedbań, a także w efekcie takiego 
użycia, do którego wyrób nie jest przeznaczony. 



  

www.rockempire.cz 

 
 
Producent nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe skutki użytkowania 
wyrobu, a także za szkody powstałe podczas korzystania z tego produktu.  
 
 


