ROMÂNĂ

Nu ascuțiți părțile ascuțite folosind un polizor. Pentru ascuțire recomandăm utilizarea unei pile fine manuale (Fig.7).

PIOLEȚI - INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

MARCARE

Nu folosiți acest produs fără a citi cu atenție și a înțelege aceste instrucțiuni tehnice.

Pentru marcarea pioletilor vedeți Fig.6.

Acestea ilustrează modul de folosire a acestui produs. Numai unele dintre modurile de folosire nepotrivite sau de utilizare
greșită cunoscute sunt reprezentate (arătate în imaginile tăiate) (Fig. 2, 3, 4). Există multe alte moduri de folosire greșită,
este imposibil să le enumerăm pe toate, sau chiar să le imaginăm. Numai tehnicile de folosire indicate in imaginile
care nu sunt tăiate sunt autorizate. Orice altă utilizare este exclusă datorită pericolului de moarte. In caz unei îndoieli
sau probleme de înțelegere, contactați SINGING ROCK.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Activitățile la înălțime, cum sunt cățăratul, via ferrata, speologia, coborârea în rapel, schiul de tură, salvările, alpinismul
utilitar sau explorările sunt activități periculoase care pot conduce la accidente grave sau chiar moarte. Vă asumați
personal toate riscurile si responsabilitățile pentru toate stricăciunile, accidentele sau moartea care pot interveni în timpul
folosirii acestor produse in orice manieră. Dacă nu sunteți capabil, sau nu sunteti în poziția de a vă asuma această
responsabilitate sau să vă asumați acest risc, nu folosiți acest echipament.
FOLOSIRE
O perioadă de pregătire adecvată pentru a înțelege tehnicile specifice și metodele de securitate este esențiala
pentru folosirea acestui produs. Acest produs trebuie să fie folosit doar de către persoane competente și responsabile
sau de către persoane aflate sub control visual direct a unei persoane competente și responsabile. Condiția fizică a
utilizatorului poate avea influență asupra siguranței sale în timpul utilizării normale sau în timpul unei urgențe. Acest piolet
este proiectat pentru activități în teren montan cu gheață, cum ar fi turele pe ghețari, schi alpinism sau cățărare pe gheață.
(Fig.9)

Toate produsele chimice, materialele corozive și solvenții trebuie privite ca fiind dăunătoare. Nu depozitați produsul în
medii corozive (locuri cu slinitate mare). În ciuda protecției sale UV, este recomandat ca acest produs să fie depozitat
departe de lumina direct, într-un loc bine ventilat, departe de surse de căldură directă. Verificați dacă nu este prea
deformat sau îndoit. Niciodată nu depozitați un produs care nu este uscat complet. Utilizați acest produs peste minim 40°C (-40°F) și maxim 80°C (176°F). Evitați să lăsați echipamentul în mașină sau înt-un loc închis, expus la soare. Evitați
frecarea pe suprafețe abrasive sau margini ascuțite.
DURATĂ DE VIAȚA ȘI INSPECȚII
Durata de viață a acestui produs nu este limitată strict de către producător. În funcție de starea produsului și istoricul său,
poate fi necesar ca acest produs să fie retras imediat (de exemplu, semen vizibile de deteriorare). Durata de viață poate fi
influențată de numeroși factori, cum ar fi utilizare frecventă sau improprie, mediul în care se folosește (umiditate, îngheț,
gheță), coroziune, încărcare anormală, expunere la surse de căldură, depozitare improprie, etc. Întotdeauna verificați
echipamentul înainte și în timpul folosirii. Dacă observați orice urmă de deteriorare, retrageți imediat produsul din folosință.
Nu ezitați să contactați SINGING ROCK în caz de îndoială. Orice modificare sau reparație în afara fabricii noastre este
interzisă.
GARANȚIA SINGING ROCK

DESIGN

SINGING ROCK GUARANTEE:

Vâful, lama, lopățica sunt realizate din oțel călit, Cr-Mo, de înaltă calitate, care asigura durata lunga de viață a pioletului.
Pioletul poate fi echipat cu o chingă (Fig.5).

Acest produs este garantat 3 ani pentru defecte de material sau fabricație. Garanția nu include uzura normală în urma
folosirii, a modificării, alterării sau a depozitării improprii. De asemenea, se exclud din garanție defectele datorate
accidentelor, a neglijenței, a folosirii în scopuri pentru care nu a fost proiectat produsul. SINGING ROCK nu este
responsabil pentru consecințele directe, indirecte, accidentale sau orice alt tip de stricăciuni rezultate din utilizarea acestui
produs.

ATENȚIE: UTILIZAREA IMPROPRIE REDUCE REZISTENȚA ȘI DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI !
ÎNTREȚINERE ȘI CURATARE
Produsul poate fi spălat în apă rece curată de calitate obișnuită. Dacă este încă murdar, poate fi spălat în apă caldă
(maxim 30°C) și dacă este necesar, folosiți săpun pur, la o diluție aproximativă, cu pH între 5,5 si 8,5. Clătiți complet și
uscați încet, departe de surse de căldură direct și radiații UV. A nu se folosi detergenți.

Este esențial pentru siguranța utilizatorului ca aceste instrucțiuni de folosire să fie traduse in limba țării în care se
folosește acest produs.

