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Čelada za plezanje in planinarjenje (Via ferrata) 
 
OBMOČJE UPORABE 
Čelada za plezanje, speleologijo, kanjoning in via ferrata 
Izdelka ne uporabljajte za dejavnosti, za katere ni predviden. 
Uporaba čelade lahko tveganja, povezana z aktivnostmi v višinah izrazito zniža, vendar jih ne 
more popolnoma izključiti. 
Pri večjem udarcu se čelada deformira, da bi absorbirala kar se da največjo količino energije. 
Včasih celo toliko, da pride do popolnega uničenja le-te. Deformacija je lahko takšnega obsega, 
da čelade ni več možno uporabljati. 
 
OPOZORILO 
Dejavnosti, povezane z uporabo čelade so nevarne. Za svoje ravnanje ste odgovorni sami. 
Pred uporabo čelade je potrebno: 

• Preučiti navodila za uporabo. 
• Naučiti se izdelek pravilno uporabljati. 
• Seznaniti se z možnostmi izdelka in omejitvami njegove uporabe. 
• Razumeti tveganja, povezana z njegovo uporabo. 

Neupoštevanje ali kršenje katerega od teh pravil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. 
 
OPIS 
(1) Zunanja školjka, (2) Nastavljiv vrtljiv gumb, (3) Podbradni trak, (4) Zaponka (5) Spona za 
nastavitev podbradnega traka (6) Spona za pritrditev svetilke, (7) Zračne odprtine. 
Materiali : zunanja školjka  ABS (akrilonitril butadien stiren), notranja obloga  poliuretanska 
in polistirenska pena, trakovi  poliester. 
 
KONTROLA 
Pred vsako uporabo preverite, ali notranji in zunanji del čelade nima nobenih razpok ali 
deformacij, da trakovi in šivanje naglavnega traka niso poškodovani. Preverite sistem 
nastavljanja velikosti, predvsem zaponko podbradnega traka. 
 
OPOZORILO  
Velik udarec čelado lahko nepopravljivo uniči tudi brez vidnih znakov poškodbe. Po velikem 
udarcu čelado iz uporabe izločite. 
Če imate o stanju izdelka kakršnekoli dvome, kontaktirajte podjetje Rock Empire, s.r.o., ali 
izdelek iz uporabe izločite. 
 
NASADITEV IN NASTAVITEV 
Priprava  - s pomočjo nastavljivega vrtljivega gumba (2), obod čelade povečajte. 
Nastavitev - čelado nadenite na glavo in s pomočjo nastavljivega vrtljivega gumba (2), obod 
privijte na velikost glave. Zaponko nastavitve podbradnega traka (5), potegnite pod ušesa, tudi 
je možno nastaviti naprej ali nazaj, po potrebi uporabnika. 
Zapenjanje - dva dela pripenjalne zaponke (4), zataknite vase, da zaskočita skupaj. Podbradni 
trak zategnite trdno, vendar udobno. Pravilna zategnitev zagotavlja, da ne prihaja do zdrsa 
čelade iz glave. Podbradni trak boste odprli z obojestranskim pritiskom na zaponko (4). 
Kontrola  - pravilno zaklenitev zaponke (4), vedno preverite s potegom za trake. 
Med uporabo pazite na to, da bo čelada pravilno nadeta, ker edino tako lahko nudi največjo 
zaščito. 
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PREVOZ, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE 
Čelado pakirajte tako, da nanjo ne deluje tlak in ostri robovi. 
Čelado shranjujte izven dosega UV sevanja, vlage, kemijskih snovi, topil, ipd. 
Čelade ne izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v vozilu na neposrednih sončnih žarkih. 
Barve, nalepke in druge podobne aplikacije lahko negativno vplivajo na varnost čelade. 
Prilagoditve- izognite se kakršnimkoli prilagoditvam konstrukcije čelade, tudi dodatni 
instalaciji različnih dodatkov ipd. 
Edina izjema je instalacija naglavne svetilke s pomočjo sponk (6). 
Čiščenje - čelado je možno pomivati z mlačno vodo in navadnim milom, nikoli ne uporabljajte 
topil ali drugih kemičnih snovi. Čelade ne perite in ne sušite v avtomatskih aparatih. 
Čelada se dobavlja v polietilenski vrečki in papirnatem kartonu. 
 
SPLOŠNI PODATKI 
Življenjska doba in pregledi 
Izdelki iz plastike imajo življenjsko dobo 10 + 5 let (5 let shranjevanja po navodilih, 10 let od 
prve uporabe). Če upravičena oseba ugotovi, da takšen izdelek ni sposoben naslednje varne 
uporabe, je v njeni kompetenci, da izdelek priporoči za izločitev in nadaljnje uporabe, čeprav 
življenjska doba še ni potekla. 
Izdelki iz plastike morajo biti najmanj 1 krat na 12 mesecev pregledanis strani proizvajalca ali 
osebe, upravičene za preglede OZO kategorije III. enostavne konstrukcije (v nadaljevanju 
upravičena oseba), kot npr. IRATA in SPRAT LEVEL 3 itn. Ti pregledi naj bi se izvajali tudi 
v primeru izjemnih dogodkov (padec, agresivno kemično okolje, mehanske poškodbe, ali 
dvomi uporabnika). 
 
Ko imate o stanju čelade dvome, izločite jo iz uporabe in jo izročite v uničenje. 
Staranje izdelka - je veliko razlogov, zakaj imeti izdelek za zastarel. Na primer spremembe 
standardov in predpisov, razvoj novih tehnik, nezdružljivost z ostalimi deli opreme, ipd. 
 
GARANCIJA 
 Na proizvodne napake in napake materiala se nanaša garancija 3 leta Garancija se ne 
nanaša na napake, povzročene z navadno obrabo, oksidacijo, spremembami in prilagoditvami 
izdelka, nepravilnim vzdrževanjem in shranjevanjem, poškodbo pri nesrečah ali iz 
malomarnosti in na način uporabe, za katero izdelek ni bil predviden. 
Proizvajalec ni odgovoren za posledice neposredne, posredne ali naključne škode, niti za škode, 
nastale v času uporabe tega izdelka. 
 
 


