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QC Reach sling
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QC Chain je nastavitelná smyčka používaná hlavně při technickém lezení. Pomocí
přezky Slide - lock umožňuje snadné a rychlé upravování vzdálenosti mezi lezcem a
jistícím bodem. Může být použita samostatně či v kombinaci s tradičními pomůckami
pro technické lezní (žebřík, daisy chain, ...). Maximální pevnost celé soustavy je
4kN.
QC Chain není OOP (osobní ochranný prostředek), proto nesmí být v žádném
případě použita pro vlastní zajištění a chytání pádů!!! Zajištění lezce musí být
provedeno standardními zajišťovacími prostředky (úvazek, lano, ...).

Použití:
K úvazku připojíme QC Chain dle obr. 1. a do horního oka přicvakneme karabinu (obr 2).
Smyčku zkrátíme tahem za volný popruh (obr. 3). Při prodlužování smyčku odlehčíme a
zároveň zatáhneme za přitahovací oko směrem od sebe podle obr. 4. Smyčka může být
prodloužena maximálně k bezpečnostní značce 5!
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Důležitá upozornění:
Následující směrnice je nutno pečlivě si přečíst a striktně respektovat. Tento produkt
vyrobený specielně pro lezení v horách a k lezení po stěnách není zbaven rizika, které je
nutno nést osobně.
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Každá osoba, která jakýmkoliv způsobem používá materiál od značky Ocún, osobně
odpovídá za nastudování správného užívání a techniky. Každý uživatel na sebe bere
veškerá rizika, a je povinen zcela a úplně akceptovat celkovou odpovědnost za škody a
úrazy (poranění), které vyplývají z používání výrobků značky Ocún. Výrobce a
specializované obchody zamítají jakékoliv ručení za výrobek v případech zneužití a
neodborného použití a / nebo v případě špatné manipulace. Tyto směrnice napomáhají
správnému použití tohoto výrobku. Protože ale nemohou být uvedeny všechny případy
špatného a chybného užívání, nikdy nemohou nahradit vlastní znalosti, školení,
zkušenosti a vlastní odpovědnost.
Výrobek lze používat pouze s jinými, pro lezení na skalách a pro lezení v horách
určenými normalizovanými výrobky, přičemž je nutno dbát na individuální směrnice.
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ENGLISH
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Skladujte v suchém, tmavém a chladném prostředí. Všechny části soustavy
chraňte před přímým zářením, chemickými prvky (sloučeninami), horkem a
před mechanickým poškozením. Pozn. škody způsobené kyselinami nejsou
opticky viditelné!
Znečištěné části soustavy je možno čistit (pouze ručně) pomocí jemného saponátového
čistícího prostředku. Poté je nutno je dobře opláchnout a usušit ve stínu, mimo působení
přímého slunečního záření. Neprat a nesušit v pračce a chemicky nečistit.

Životnost a vyřazení:
Výrobek musí být zásadně vyměněn, pokud:
- dojde k porušení švu nebo popruhu
- dojde k trvalému znečištění (například v důsledku působení
mastnosti, asfaltu, olejů a podobně)
- dojde k silnému tepelnému zatížení, kontaktnímu nebo třecímu
ohřevu, tak, že je viditelné roztavení nebo jsou viditelné stopy
po něm

DEUTSCH

Description:

Beschreibung:

QC Chain is an adjustable loop used mainly for technical climbing. Through the use
of the Slide - lock buckle enables fast and easy adjustment of the distance between
the climber and the belay point. This product can be used on its own or with the
traditional equipment (ladder, daisy chain,etc.). Maximum strenght is 4kN.

QC Chain ist verstellbare Schlinge, die vor allem beim technischen Klettern benutzt
wurde. Slide-lock Spange ermöglicht einfache und schnelle Regulierung der
Entfernung zwischen dem Kletterer und dem Sicherheitspunkt. Sie kann einzeln
oder in Kombination mit traditionelle Ausrüstung für technisches Klettern(Leiter, Daisy
chain...). Höchstfelstigkeit des ganzen Systems ist 4kN.

QC Chain is not an item of PPE(personal protective equipment), therefore must
not be used for personal belaying off or preventing the fall!!! The climber has to be
belayed by the ordinary belay equipment (harness, rope, etc.).

Use:
Join the QC Chain to the harness as shown on the pic 1 and clip the carabiner into the
top loop (pic 2). To shorten the sling, pull the loose end of the webbing (pic 3), to make the
sling longer, lift the weight of it and pull the loop away (pic 4). The max. elongation of the
sling can be only to the safety mark (pic 5)!

Warning:
The following guidelines are to be read through carefully and strictly observed. This
product has been manufactured specially for mountaineering and climbing; it does not
discharge users from their personal responsibility.
Any user of Ocún equipment of any kind is personally responsible for learning its
correct application and technique. The user assumes all risks, and unconditionally
accepts full responsibility for any damage and/or injuries that may result while using
Ocún equipment. The manufacturers and specialist retailers deny any lability in the
event of misuse and improper use and/or handling. The present guidelines are a
helpful aid on the correct use of this product. However, as it is not possible to list all
instances of incor rect application and error possibilities, the guidelines can never re
place the user's own knowledge, training, experience and personal responsibility.
Only use in combination with other approved mountaineering andclimbing
equipment, and observe the corresponding guidelines.
Store in dry, dark and cold environment. Protect all set parts against direct light,
chemical substances (compounds), heat and mechanical damage. Acid damage is
not visible to the naked eye!
Soiled parts of the set can be cleaned (only manually) with use of a fine detergent.
Then they must be washed in water and dried in a shadow, out of the direct light. Do
not wash or dry in a washing machine, or clean chemically.

Service life and discarding products
In principle the product is to be replaced immediately:
- if the stitching or webbing is damaged
- if it is heavily and irreversibly soiled (e.g. with grease, bitumen, oil, etc.)
- if it is exposed to high thermal stress, contact or friction heat,
resulting in visible signs of fusing.

QC Chain ist kein Personenschutzmittel und darf deswegen in keinem Fall als
eigene Sicherung und Fangen der Fälle benutzt weden!!! Die Sicherung des
Kletterers muss mit standarten Sicherungsausrüstung gesichert weden(Klettergurt,
Seil...).

Anwendung:
QC Chain hängen wir zur Klettergurt an (Abb.1) und in obere Schlaufe klammen wir die
Karabine an (Abb.2). Die Schlinge kürzt man durch den Zug des freien Gurtes(Abb.3).
Bei Verlängerung entlastet man die hlinge und gleichzeitig zieht man die Zugschlaufe
voneinander nach Abb.4. Die schlinge darf höchstens zu der Sicherheitsmarkierung 5
verlängert werden!

Warnung:
Folgende Richtlinien sind sorgfältig durchzulesen und strikt zu beachten. Dieses
speziell zur Bergsteigen und Klettern hergestellte Produkt entbindet nicht vom
persönlich zu tragenden Risiko.
Jede Person, die Ocún Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für
das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt
sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für alle
Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benützung von Ocún Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von
Missbrauch und unsachgemässem Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien
sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle
Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie
niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung
und Eigenverantwortung.
Nur mir anderen, für Klettern und Bergsteigen genormten Produkten verwenden und die
individuellen Richtlinien beachten.
Lagern Sie Slack Line Satz am trockenen, dunklen und kühlen Ort. Schützen Sie alle
Satzteile vor direkten Strahlung, chemischen Elementen Verbindungen), der Hitze und
mechanischen Beschädigung. Säureschäden sind optisch nicht sichtbar!
Die verunreinigten Satzteile sind (nur manuell) mittels sanften Surfactant Reinigungsmittels zu reinigen. Danach sind sie gut abzuspülen und im Schatten zu
trocknen, außer Wirkung der direkten Sonnenstrahlung. Kein Waschen und Trocknen
in der Waschmaschine und kein chemisches Reinigen.

Lebensdauer und Aussonderung
Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden:
- Beschädigung der Nahtbilder oder Bänder
- bei irreversiblen starken Verschmutzungen (z.B. Fette,
Bitumen, Öle,etc.)
- nach starker thermischer Belastung, Kontakt- oder
Reibungshitze, so dass Verschmelzung oder Schmelzspuren sichtbar sind.

