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Каски за алпинизъм и планински туризъм (Via ferrata) 
 
ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Каска за катерене, спелеология, каньонинг и  via ferrata 
Не изпозванйте продукта  за дейности, за  които не е предназначен. 
Изпозването на каска може значително да намали рисковете, свързани с дйностите на 
височина, но не може да ги елиминира  напълно. 
При по-голямо въздействие, каската се деформира за да усвои възможно най-голямо 
количество енергия. Понякога до такава степен, че може да бъде изцяло унищожена. 
Деформацията може да бъде в такъв размер, че  каската да не може да бъде вече 
изпозвана. 
 
ВНИМАНИЕ 
Дейности, свързани с употребата  нa kаска са опасни. За своите действия, сте отговорни 
сами за себе си. 
Преди да използвате каската трябва да бъде: 

• Прочетена ръководството за употреба. 
• Упражняване за правилното използване на продукта. 
• Запознаване с възможностите на продукта и ограниченията свързани с неговото 

изпозване. 
• Разберете рисковете, свързани с неговата употреба. 

Пропуск или нарушение на някое от тези правила може да доведе до сериозни 
наранявания или смърт. 
 
ОПИСАНИЕ 
(1) външен корпус (2) въртящ регулатор (3) каишка на брадичката (4) затягаща  катарама 
(5)  катарамата на подбрадника  за регулиране (6) клип за закрепване на лампа (7) 
Вентилационните отвори. 
Maтериали: външен корпус  ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол ), вътрешна 
тапицерия от   полиуретанова пенополистирена пяна, полиестерни ленти. 
 
KОНТРОЛ 
Преди всяка употреба, се уверете, че вутрешната и външната страна на корпуса  нямат 
следи от пукнатини и деформация, че каишките и шевовете  на каишката  за глава , не са 
повредени. Проверете настройките на системата за размер, особено катарама на под 
брадичката. 
 
ВНИМАНИЕ 
Голямо  въздействие може да повреди непоправимо каската и без видими признаци на 
повреда. След голям удар, извадете каската от употреба. 
Ако имате някакви съмнения относно състоянието на продукта, моля свържете се със 
фирма Rock Empire, s.r.o.(ЕОД), или извадете от употреба продукта. 
 
ПОСТАВЯНЕ И РЕГУЛИРАНЕ  
Подготовка - с омоята на въртящ регулатор (2), разширяване на обиколката на каската. 
Регулиране  - сложете каската на главата си и с помоята на въртящият регулатор(2), 
затегнете обиколката според размера на главата. Катарамата на подбрадника  за  
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регулиране(5), изтеглете под ушите, може да се регулира напред или назад, в зависимост 
от нуждите на потребителите 
Закопчване - две части от пристщгаща  катарама(4), вмъкнете една в друга, докато не 
паснат кукичките. Затегнете каишката на брадичката плътно, но удобно. Правилно 
затягане гарантира не падане на  каската от главата. Разкопчайте каишката на 
брадичката, като натиснете от двете страни (4). 
Koнтрол - правилното закопчавне на катарамата(4), контролирайте като издърпате 
каишките. 
По време на употреба, уверете се, че каската е сложена правилно, защото само тогава 
може да Ви осигури максимална защита. 
 
ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА 
Опаковайте каската така, че да не  влияе  натиск и остри ръбове. 
Съхранявайте каската  далече от ултравиолетовите лъчи, влага, химикали, разтворители 
и т.н. 
Не излагайте каската на високи температури, напр. В превозно средтсво  на пряка 
слънчева светлина. 
Цветове, стикери и други подобни апликации могат да имат неблагоприятно въздействие  
върху безопасността на каската. 
Корекции - избягвайте всякакъв вид корекции на корпуса на каската, също 
допълнителен монтаж на аксесоарите и т.н.   
 Единствено изключение  е мотаж на челаната лампа спомоята на кукички за фиксиране 
(6). 
Почистване - каската може да се измива с хладка вода и обикновен сапун, никога не 
използвайте разтворители или други химикали. Никога не перете  и не сушете каската в 
оборудване за автоматично пране. 
Каската се предлага в полиетиленова торбичка и картонена кутия. 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Срок на годност и прегледи 
Продуктите от пластмаса имат срок на годност  10 + 5 години (5 години съхранение в 
съответствие с инструкциите, 10 години от първата употреба). Ако упълномощеното 
лице установи, че текстилния продукт  не отговаря на условията за по-нататъшна 
безопасна работа , в компетенцията на лицето е да препоръча  изключване от употреба  
и при условие, че трайността на продукта не е изтекла 
Платсмасовите  продукти трябва да бъдат минимално 1 път за 12 месеца  от 
производителят или лицето, оторизирано да извършва контрол  OOP категория III. 
семпъл дизайн (наричан по-нататък лицето, оторизирано), например . IRATA a SPRAT 
LEVEL 3  и т.н. Тези проверки следва да се извършват дори и в случай на извънредни 
ситуации (падане, сгресивна химическа среда, механична повреда, или съмнения на 
потребителя) 
 
Ако имате съмнения относно състоянието на каската, отстраанете я от употреба предайте 
за ликвидиране.  
Стареене на продукта  -   има много причини, за констатиране на продукта като остарял. 
Например, промени  на  законите и подзаконовите разпоредби, разработването на нови 
техники, несъвместимостта с други компоненти на оборудване и т.н. 
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ГАРАНЦИЯ 
На производствени и материални дефекти гаранционният срок е 3 години 
Гаранцията  не важи за повреди, причинени от нормално износване, окисляване, промени 
и измениения на продукта, неправилна поддръжка и съхранение, щетите от инциденти 
или небрежност, както и начина на употреба, за които продукта не е бил предназначен. 
Производителят не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки или случайни 
щети, свързани с използването на  този  продукт. 
 
 


