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Κράνη για αναρρίχηση και πεζοπορία βουνού (Via ferrata)  

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Κράνος για αλπινισμό, σπηλαιολογία, κατάβαση φαραγγιών (canyoningu) και  via ferrata 

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, για δραστηριότητες για τις οποίες δεν προορίζεται.  

Η χρήση του κράνους μπορεί να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες σε υψόμετρα, αλλά όχι να τις εξαλείψει τελείως. 

Με μία μεγαλύτερη πρόσκρουση το κράνος παραμορφώνεται, για να απορροφήσει 

μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Μερικές φορές σε σημείο που πρέπει να 

καταστραφεί ολοσχερώς. Η παραμόρφωση μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους, ώστε να είναι 

αδύνατη η περαιτέρω χρήση του. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη χρήση του κράνους είναι επικίνδυνες. Είστε 

υπεύθυνοι για της δραστηριότητές σας. 

Πριν από τη χρήση του κράνους είναι απαραίτητο: 

• Να διαβάσετε και να μελετήσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο 

• Να εξασκηθείτε με τη σωστή χρήση του προϊόντος 

• Να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες του προϊόντος και με τους περιορισμούς της 

χρήσης του 

• Να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του 

Η παράλειψη ή η παράβαση ενός από αυτούς τους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 

τραυματισμό ή θάνατο. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(1) Κέλυφος, (2) Τροχός ρύθμισης, (3) Λουράκι για το πηγούνι, (4)Στερέωση πόρπης (5) Κλιπ 

για το λουράκι πηγουνιού (6) Κλιπ για τη στερέωση των φανών, (7) Οπές εξαερισμού. 

Υλικά: κέλυφος ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο), αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης 

και πολυστερίνης, ιμάντες πολυεστέρα. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό και το εσωτερικό μέρος του κελύφους, 

δεν παρουσιάζει σχισμές ή παραμόρφωση, ότι η ιμάντες και το ράψιμο του κεφαλόδεσμου 

δεν είναι καταστραμμένα. Ελέγξτε το σύστημα ρύθμισης μεγέθους, κυρίως την πόρπη του 

ιμάντα πηγουνιού. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μια μεγάλη πρόσκρουση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά και χωρίς ορατά 

σημάδια σημεία φθοράς. Μετά από μια μεγάλη πρόσκρουση διακόψτε τη χρήση του 

κράνους. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την εταιρεία Rock Empire s.r.o., ή διακόψτε τη χρήση του κράνους. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
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Προετοιμασία - χρησιμοποιώντας τον τροχό ρύθμισης (2), αυξήστε την περιφέρεια του 

κράνους. 

Ρύθμιση - βάλτε το κράνος χρησιμοποιώντας τον τροχό ρύθμισης (2), σφίξτε την περίμετρο 

στο μέγεθος του κεφαλιού. Τραβήξτε το κλιπ για το λουράκι πηγουνιού(5), κάτω από τα 

αφτιά, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ανάλογα με τις ανάγκες 

του χρήστη. 

Πρόσδεση - τοποθετήστε τα δύο τμήματα για την στερέωση της πόρπης (4), σύρετε το ένα 

πάνω στο άλλο μέχρι τα δύο άγκιστρα να συνδεθούν. Τραβήξτε το λουράκι για το πηγούνι 

σταθερά, αλλά άνετα. Η σωστή σύσφιξη εξασφαλίζει την αποφυγή της ολίσθησης του 

κράνους από το κεφάλι. Λύστε το λουράκι πηγουνιού πιέζοντας και στις δύο πλευρές τις 

πόρπες (4). 

 Έλεγχος - Πάντα ελέγχετε τη σωστή πρόσδεση των πορπών (4), τραβώντας τους ιμάντες. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι το κράνος έχει τοποθετηθεί σωστά, γιατί μόνο 

τότε μπορεί να σας προσφέρει τη μέγιστη προστασία. 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΆ, ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

Συσκευάστε το κράνος έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από καμία πίεση, ούτε αιχμηρές άκρες. 

Αποθηκεύστε το κράνος μακριά από τις ακτίνες UV, την υγρασία, τις χημικές ουσίες, τους 

διαλύτες κλπ. 

Μην εκθέτετε το κράνος σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σε όχημα με στο άμεσο ηλιακό φως. 

Τα χρώματα, τα αυτοκόλλητα και άλλες παρόμοιες εφαρμογές μπορούν να έχουν αρνητικές 

συνέπειες για την ασφάλεια του κράνους. 

Τροποποιήσεις- αποφύγετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην κατασκευή του κράνους, 

όπως επίσης οι πρόσθετες τοποθετήσεις διάφορων αξεσουάρ κλπ. 

Μοναδική εξαίρεση είναι η στερέωση των φανών χρησιμοποιώντας κλιπ(6). 

Καθαρισμός - μπορείτε να πλύνετε το κράνος με χλιαρό νερό και συνηθισμένο σαπούνι, ποτέ 

μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλες χημικές ουσίες. Μην πλύνετε το κράνος στο πλυντήριο 

και μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. 

Το κράνος παραδίδεται σε σακούλα από πολυαιθυλένιο και χαρ΄τι από χαρτόνι.   

 

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 

Διάρκεια ζωής του προϊόντος και επιθεωρήσεις 

Τα πλαστικά προϊόντα έχουν 10 + 5 χρόνια (5 χρόνια αποθήκευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες, 

10 χρόνια από την πρώτη χρήση). Αν το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο διαπιστώσει ότι ένα 

τέτοιο προϊόν δεν είναι επιλέξιμο για την περαιτέρω ασφαλή χρήση, εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία του να συστήσει ένα προϊόν σε αποκλεισμό από την περαιτέρω χρήση, ακόμη 

και αν η διάρκεια ζωής δεν έχει ακόμη λήξει. 

Τα προϊόντα από πλαστικό θα πρέπει να  ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες  

από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο άτομο για τον έλεγχο κατηγορίας OOP III. 

Απλός σχεδιασμός (εφεξής εξουσιοδοτημένο άτομο), όπως για παράδειγμα IRATA και SPRAT 

LEVEL3 κ.λπ.). Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται ακόμη και σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (πτώση, επιθετικό χημικό περιβάλλον, μηχανική βλάβη, ή αμφιβολίες του 

χρήστη).  

 

Εφόσον έχετε αμφιβολίες για την κατάσταση του κράνους, διακόψτε αμέσως τη χρήση του. 
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Παλαιότητα προϊόντος - υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κρίνεται ένα προϊόν 

παρωχημένο.  Για παράδειγμα οι τροποποιήσεις στα πρότυπα και στους κανονισμούς,  η 

ανάπτυξη νέων τεχνικών, οι ασυμβατότητα με άλλα εξαρτήματα του εξοπλισμού, κλπ.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Για ελαττώματα στην κατασκευή ή για υλικές ελλείψεις ισχύει εγγύηση για 3 χρόνια Η 

εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά, οξείδωση, 

αλλαγές και τροποποιήσεις του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση και αποθήκευση, βλάβες 

από ατυχήματα ή αμέλεια και από τον τρόπο χρήσης για τα οποία το προϊόν δεν προορίζεται. 

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες άμεσες, έμμεσες ή τυχαίες 

καθώς και για τις ζημίες  που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου 

προϊόντος. 

 

 


