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DYNASTOP 
 
ODGOVORNOST 
POZOR! Dejavnosti, povezane z uporabo tega izdelka, so sami po sebi nevarne.  
Za obvladovanje ustreznih postopkov in načinov zaščite ste odgovorni sami. 
Osebno odgovarjate za vse škode, poškodbe ali smrt, ki bi lahko nastale med ali kot posledica, 
nepravilne uporabe tega izdelka. Če tveganja in odgovornosti ne želite ali ne morete  sprejeti, 
izdelkane uporabljajte. 
Pred uporabo tega izdelka je nujno: 
-prebrati in preučiti cela navodila za uporabo, 
- naučiti se izdelek pravilno uporabljati, 
- seznaniti se z možnostmi izdelka in omejitvami njegove uporabe, 
- razumeti in sprejeti tveganja, povezana z njegovo uporabo. 
Neupoštevanje ali kršenje katerega od teh pravil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. 
 
OPIS 
1/Vponke 2/prožni Y- trakovi 3/secure resting 4/tračni blažilec v embalaži 5/priključna zanka 
 
IZDELEK  DYNASTOP 
- je blažilec udarcev z vgrajenim blažilcem padca, ki ga ni možno nikakor nastavljati – služi le 
kot blažilec udarcev za uporabo na zavarovanih poteh via ferrata. (evropski standard EN 958). 
Maksimalna trdnost blažilca padce je 6 kN, obremenitev ne sme preseči navedeno vrednost, 
izdelka se ne sme uporabljati na drug način, kot za kateri je predviden.  
 
KONTROLNE TO ČKE 
Pred vsako uporabo preverite stanje trakov in šivanja. Iščite poškodbe ali obrabo, povzročeno 
z uporabo, visoko temperaturo ali s stikom s kemikalijami ipd. Odprite zaščitno embalažo in 
preverite, ali trak blažilca padca ni raztrgan. Preverite, ali na telesu vponk, zaklopa, tečaja 
zaklopa ni razpok, deformacije ali vidne korozije itn. Odprite blokado in preverite, ali se pri 
sprostitvi avtomatsko zapre in zavaruje. 
Funkcijo zaklopa Keylock ne smejo motiti nobeni tujki (blato, kamenčki, ipd.). 
Pomembno je stanje izdelka redno preverjati. Vedno preverite, ali so posamezni deli sistema 
povezani in če so med sabo v pravilnem položaju. 
 
KONTROLNA TABLICA 
Blažilec udarcev DYNASTOP je opremljen s kontrolno tablico, ki omogoča izvajati kontrolo 
stanja nepoškodovanega stanja tračnega blažilca. Če je ta tablica poškodovana, je izdelek iz 
uporabe treba takoj izločiti.  
 
INSTALACIJA NA PLEZALNI PAS 
Blažilec udarca DYNASTOP  instalirajte na plezalni pas, kot je prikazano.  
 
NEVARNOST SMRTI 
 Drugi konec Y-traka ne sme biti na vezalni pas nikoli priključen. V takšnih primerih je blažilni 
efekt traka izločen in izdelek ni več funkcionalen.  
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HUD PADEC 
 POZOR! Če pri  zaustavitvi padca pride do raztrganja sestavljenega tračnega blažilca, se ne 
sme DYNASTOP-a  ponovno uporabljati. Izdelek je treba izločiti!  
 
TEŽA UPORABNIKA 
Uporabniki s težo manjšo kot 45 kg in večjo kot 100 kg bi morali blažilec udarcev uporabljati 
hkrati z varovanjem s pomočjo vrvi. 
Razlaga: V primeru hudega padca obstaja za uporabnike s težo manjšo kot 45 kg tveganje hude 
poškodbe ali smrti iz razloga zelo hitrega zaviranja padca, enako tveganje grozi uporabnikom 
s težo večjo kot 100 kg, iz razloga prevelike udarne moči ali možnega pretrganja blažilca. 
V primeru, da ne znate delati z varovanjem s pomočjo vrvi, se posvetujte z izkušeno osebo, ali 
z instruktorjem. 
 
UPORABA 
Vedno je treba na varnostno ali jekleno vrv zavarovane poti priključiti obe vponki na koncih 
Y-traka. Redno preverjajte, ali je blokada vponke zavarovana. 
Delovanje avtomatskega varovala lahko ovira umazanija, npr. blato, pesek, barva, led, umazana 
voda, ipd. 
Vponka se mora vedno uporabljati z zaprto in zavarovano blokado. Če je zaklep odprt, je trdnost 
vponke izrazito manjša.  
Vponka je najbolj trdna, če je zaprta in obremenjena v smeri vzdolžne osi. 
Z obremenjevanjem v drugi smeri se njena trdnost zmanjšuje. 
 
POČIVALNA ZANKA (SECURE RESTING) 
Blažilec udarcev DYNASTOP je opremljen s sistemom secure resting, ki uporabniku omogoča 
s pomočjo vponke varno počivat. V tem primeru vedno uporabljajte vponko z varnostnim 
zaklopom, najbolje tipa HMS. 
 
Splošni podatki 
OPOZORILO : v izjemnih primerih je življenjska doba izdelka lahko omejena le na njegovo 
enkratno uporabo, na primer če je izpostavljen: kemikalijam, skrajnim temperaturam, ostrim 
robom, hudim padcem ali obremenitvam, ipd. 
Na dejansko življenjsko dobo vplivajo različni dejavniki kot so npr.: intenzivnost in pogostost 
uporabe, okolje, izkušenost uporabnika, pogoji shranjevanja, vzdrževanje itn. 
 
Kdaj vašo opremo izločiti? 
Kakršnokoli opremo izločite takoj, če: 
-ni ustrezala zahtevam kontrole, 
-je bila izpostavljena zaustavitvi hudega padca ali je bila izpostavljena skrajni obremenitvi, 
-ne poznate celotne zgodovine njene uporabe v preteklosti, 
-imate kakršnekoli dvome glede njenega nepoškodovanega stanja. 
Izločeno opremo uničite, da se je nadalje ne uporablja. 
 
 
 
 
 
 



  

www.rockempire.cz 

 
 
Za enostavno oceno vpliva obrabe navajamo te podatke: 

 
uporaba  življenjska doba  
neuporabljen izdelek Maks. 15 let 
Občasna uporaba: 1 x na leto    Maks. 10 let 
Občasna uporaba: 1 x na mesec    Cca. 5 let 
Redna uporaba: 1 x na teden  Cca. 3 leta 
Intenzivna uporaba: dnevno Cca. 5 mesecev 

 
 
VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE 
Izdelek mora biti shranjen v prosti embalaži na dobro zračenem mestu. Ščitite ga pred 
neposredno svetlobo, skrajnimi temperaturami in korozivnimi materiali ali agresivnimi snovmi.  
Izdelek čistite le z mlačno vodo. Sušenje izvajajte na temnih, dobro zračenih mestih, izven 
dosega neposredne toplote.  
Zaklepe vponk je možno mazati s silikonskim oljem.  
OPOZORILO:  ne izvajajte sprememb ali popravil izdelka. Kakršenkoli poseg v konstrukcijo 
je nevaren iz razloga zmanjšanja učinkovitosti in funkcije blažilca. 
 
SLEDLJIVOST 
Ne odstranjujte všitih našitkov z navodili in oznakami.  
 
GARANCIJA 
Na proizvodne napake in napake materiala se nanaša garancija 3 leta. Garancija se ne 
nanaša na napake, povzročene z običajnovadno 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




