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Návod k použití  
Nepoužívejte výrobek bez pečlivého přečtení návodu k použití. Používejte výrobek pouze pro účely, 
pro které je určen s ohledem na normy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a sportovních aktivit. 

Návod ukazuje různé možnosti použití (spojování jednotlivých součástí vybavení). V návodu nejsou 
vyjmenovány všechny možnosti nesprávného použití. Proto výrobek používejte pouze přesně podle 
návodu. Nesprávné užívání může způsobit vážné zranění nebo smrt. Za používání výrobku nese 
odpovědnost uživatel. Pokud uživatel tuto skutečnost nedokáže nebo nemůže přijmout, výrobek by 
neměl používat. V případě pochybností kontaktujte výrobce.

POZOR: před použitím je nezbytné prostudovat celý návod, nacvičit správné používání výrobku, 
seznámit se s jeho možnostmi a omezením jeho použití a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

POUŽITÍ
Před každým použitím zkontrolujte, zda na těle výrobku, nejsou známky deformace, koroze či 
praskliny. Přesvědčte se, že výrobek je kompatibilní s dalším prvkem vaší výbavy, ke kterému je 
připojen (tvarem, velikostí apod.). V opačném případě může výrobek ovlivnit bezpečné používání vaší 
výbavy. Může dojít k náhodnému rozpojení jednotlivých prvků nebo jejich poškození. Nejste-li si jisti 
slučitelností jednotlivých prvku vaší výbavy, kontaktujte výrobce. 
Výrobek je možné používat při teplotách od -40°C do +80°C. Chraňte výrobek před stykem s 
chemikáliemi. 

Materiály: nerez ocel. 

POZOR: Je nutné se vyvarovat kontaktu tohoto výrobku s drsnými povrchy a ostrými hranami. 
Uživatelé, kteří používají výrobek ve výškách a hloubkách, musí být v dobrém zdravotním stavu. 

ÚDRŽBA
Uživatel nemusí zajišťovat žádnou zvláštní údržbu. Výrobek oplachujte ve vlažné sladké vodě. Nechte 
jej uschnout mimo dosah přímých zdrojů tepla. V případě zasažení slanou vodou je nutné provést 
opláchnutí (viz. výše). 

DEZINFEKCE
Jestliže je dezinfekce nutná, použijte prostředek obsahující kvartérní amonné soli, který rozpusťte v 
čisté vodě, max. 20°C. Výrobek namočte do roztoku zhruba na jednu hodinu a opláchněte čistou 
vodou.  

Skladování: po vyčištění a vysušení uložte výrobek jednotlivě na suché, chladné a tmavé (zabraňte 
účinkům UV záření) místo, které je chemicky neutrální (jednoznačně se vyhněte slaným prostředím) a 
nachází se v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran, zdrojů tepla, vlhkosti, korozivních látek nebo 
jiných možných škodlivých podmínek.
Neskladujte výrobek v mokrém stavu!

Vyřazení výrobku: Některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním 
použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí, ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, 
mořské prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.).

Životnost a prohlídky
Čistě kovové výrobky mají životnost omezenu funkčností, opotřebením, deformací a oxidací (koroze). 
Pokud oprávněná osoba zjistí, že takový výrobek není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho 
kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula. 

POZOR: neprovádějte na výrobku žádné úpravy, může dojít ke znehodnocení a snížení funkčnosti 
výrobku. 

ZÁRUKA:
VÝROBCE poskytuje 3 roky záruku na vady materiálu a vady výrobní. Záruka se nevztahuje na vady 
způsobené běžným opotřebením, nedbalostí, neodborným zacházením nebo nesprávným použitím, 
dále pak zakázanými úpravami a špatným skladováním. Nehody, škody, nedbalost a použití, pro něž 
není karabina určena, nejsou kryty touto zárukou. 
VÝROBCE neodpovídá za přímé, nepřímé ani nahodilé škody, které souvisí s používáním výrobků 
nebo jsou jeho důsledkem.

Directions for Use  
Do not use the product without careful reading of the instructions for use. Use the product solely for the 
purpose for which it was designed and in compliance with the standards and regulations concerning 
occupational safety and safety of sporting activities. 

The instruction shows different ways of use (connections of individual parts of the outfit). The instruction 
does not represent an exhaustive list of incorrect use options. Therefore it is necessary to use the 
product exactly as instructed in the directions for use. Incorrect use may cause severe injury or death. 
The user bears sole responsibility for the product use. Who cannot or does not want to accept this 
responsibility he should not use the product. Contact the manufacturer in the case of any doubt.

ATTENTION: Read the whole instruction carefully before use, exercise correct use of the product, learn 
about its limitations and scope of applicability and accept the risks connected with its use. 

USAGE
Check the product body before every use for any signs of deformation, corrosion or crack.
Make sure the product (its size, shape etc.) is compatible with the other element of your outfit to which it 
is connected. Otherwise the product may compromise safe use of your outfit. Accidental disconnection 
or damage of individual outfit elements may occur if the snap hook is not compatible. If unsure about 
compatibility of the individual elements of your outfit contact the manufacturer.  
The product can be used at temperatures from -40 ° C to + 80 ° C. Protect the product from contact with 
chemicals. 
Connectors with a self-locking gate and a manually-locked gate are suitable for use especially when the 
user connects and disconnects them less often. 

Materials: stainless steel.

ATTENTION: Avoid the product contact with rough surfaces and sharp edges. Users using the product 
at heights or in depths must be fit for this activity. 

MAINTENANCE
No special user maintenance is required. Rinse the soiled product in lukewarm fresh water. Let dry 
outside the reach of direct heat sources. In the case of exposure to sea water rinse the product after use 
(see above). 

DISINFECTION 
Dissolve a disinfectant which contains quaternary ammonium salts in warm water (max 20°C). Soak 
the tool in this solution for one hour. Rinse with potable water and dry it with a clean cloth.

Storage: After cleaning and drying, store the equipment separately in a dry, cool and dark (avoid UV 
radiation) location, which is chemically neutral (avoid saline environments) and away from sharp edges, 
heat sources, moisture, corrosive substances or other potentially harmful conditions.
Do not store in a wet condition!

Product Disposal: Some exceptional situations may require the product to be discarded immediately 
after use, depending on the type, intensity and environment in which the product is used (contaminated 
environment, marine environment, sharp edges, high temperatures, chemicals, etc.).

Service life and inspections
All-metal product life is limited by functionality, wear, deformation and oxidization (corrosion). Should 
the authorised person establish that the product is not capable of further safe use, it is their 
responsibility to recommend discontinuation of its further use although its life time has not elapsed yet. 

ATTENTION: Do not alter the product in any way, its function or integrity might be compromised. 

WARRANTY:
The MANUFACTURER provides a 3-year warranty covering material and production defects. The 
warranty does not cover defects caused by regular wear and tear, negligence, unqualified handling or 
improper use, and further by prohibited changes and bad storage conditions. Accidents, damages, 
negligence and usage the snap hook is not intended for are not covered by the warranty. 
The MANUFACTURER is not liable for direct, indirect or coincidental damages relating to the product 
usage or being consequences thereof.


