
Horolezecké úvazky 
Pečlivě si přečtěte a dodržujte následující instrukce. Tento výrobek byl speciálně 
vyvinut pro horolezectví a lezení; v žádném případě nezbavuje  uživatele osobního 
rizika. Úvazek je určen k použití společně s dalšími kompatibilními prvky v jistícím 
systému použitém při lezení jako ochranný prostředek proti pádu z výšky.

Varování
Každá osoba, která používá materiál Ocún jakéhokoliv druhu, je osobně  zodpovědná 
za jeho správné použití. Každý uživatel přebírá všechna rizika a plně akceptuje 
celkovou zodpovědnost za všechny škody a zranění jakéhokoliv druhu, která mohou 
vzniknout během používání výrobků Ocún. Výrobce a obchodníci odmítají jakékoli 
ručení v případě nesprávného použití, nesprávného nasazení nebo nesprávné 
manipulace s výrobkem. Tyto instrukce popisují správné používání tohoto výrobku. 
Protože zde nemohou být uvedena všechna nesprávná použití a možnosti chyb, 
nenahrazují tyto instrukce vlastní vědomosti,  školení, zkušenosti a vlastní 
zodpovědnost. Pro bezpečnost uživatele je nezbytné přiložit k výrobku tento návod 
k použití v úředním jazyce země, kde se výrobek prodává.

Uskladnění a transport 
Výrobek skladujte za optimálních podmínek, jakými jsou sucho, tma a chlad. Chraňte 
před přímými slunečními paprsky, chemikáliemi, přímým zdrojem tepla a mechanickým 
poškozením. Pro přepravu výrobku používejte obal dodávaný společně s výrobkem. 

Čištění a desinfekce
Znečištěné výrobky zle čistit jemným syntetickým pracím prostředkem ve vlažné vodě 
ručně nebo v pračce programem pro vlnu. Pro desinfekci používejte desinfekční 
prostředky obsahující kvartérní amonné soli. Rozpusťte nezbytné množství 
desinfekčního prostředku v čisté vodě o teplotě max. 20°C a desinfikujte. Vlhké či 
mokré prostředky je nutno nechat uschnout na volném vzduchu mimo zdroje přímého 
tepla (nesušit v sušičce na prádlo /nečistit chemicky).

Účinek chemikálií
Je nutné zabránit kontaktu s mořskou vodou, vodou a zejména pak s kyselinami,  
protože mohou tento výrobek zničit. Poškození kyselinami není opticky viditelné. 
Při kontaktu s kyselinami (např. kyselina z autobaterie) výrobek ihned vyřaďte 
z  používání.

Příslušenství
Úvazek používejte pouze s jinými pro lezení a horolezectví certifikovanými výrobky 
a dbejte na konkrétní instrukce k použití. 

Životnost a vyřazení 
Životnost se nedá určit předem, protože je ovlivněna mnoha faktory, jakými je kupř.  
četnost použití, údržba, klimatické vlivy atd.

V zásadě musí být výrobek vyřazen:
-  při tvrdém pádu (extrémní mechanické namáhání)
- máte-li jakékoliv pochybnosti o jeho neporušenosti
-  při nevratném silném znečištění (např. tuky, oleje, asfalt atd.)
-  po silném termickém zatížení
- po kontaktu s teplem nebo po ohřátí třením tak, že jsou viditelná roztavení 
 nebo stopy po roztavení
-  pokud neznáte úplnou historii jeho používání v minulosti
- při mechanickém poškození popruhů, švů, spon.

Při optimálním uskladnění a občasném používání by se měl výrobek vyměnit nejpozději 
po 10 letech.

Pozor: Tento výrobek smí být používán pouze poučenými osobami nebo pod dohledem 
vyškolené osoby. Nikdy nepoužívejte prsní úvazek (fig. 9)  samostatně, nýbrž vždy 
pouze v kombinaci se sedacím úvazkem. Lezecké úvazky typu B smějí být používány 
pouze osobami do hmotnosti 40kg. Po tvrdém pádu (pádový faktor >= 1) musí být 
lezecký úvazek ihned vyřazen.  Pamatujte na to, že vlhkost a zmrznutí snižují pevnost 
vašeho lezeckého úvazku. 

Použití
Oblékněte si lezecký úvazek. Nastavte velikost úvazku tak, aby nedocházelo k omezení 
volnosti pohybu. Zkušebním zavěšením na bezpečném místě vyzkoušejte správné 
nastavení úvazku před použitím. Při volném visení nesmí být omezeno dýchání. 
Závěsná pozice by měla být bezbolestná a bez namáhání zad a  ohýbání  kříže. Kovové  
části  nesmí  vadit  v  oblasti kříže a obratlů. Pro navázání smějí být používány pouze 
smyčky nebo oka k tomu určená (fig.7,8). Do lezeckého úvazku se navažte podle 
(fig.1) pomocí osmičkového uzlu. 
Kontrolujte pravidelně před a po použití lezecký úvazek pro případ eventuálního 
poškození. Během používání pravidelně kontrolujte správnou pozici popruhů ve 
přezkách (fig.3-6). V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti vašeho úvazku 
tento ihned vyřaďte. Ujistěte se, že znáte záchranná opatření a postupy potřebné 
v jakékoli situaci, která může nastat.
Kromě kontroly před a během používání výrobku musí být alespoň jednou za 12 měsíců 
provedena důkladná periodická kontrola odborně způsobilou osobou. Četnost 
důkladných periodických kontrol musí být dána způsobem a intenzitou používání 
výrobku. Pro lepší přehled o používání vybavení doporučujeme přidělit všechny 
součásti vybavení pouze jednomu uživateli, který bude dokonale znát jejich historii. 
Výsledky kontrol by měly být zaznamenány v evidenčním listu výrobku. Podrobnosti 
o pravidelné kontrole jednotlivých osobních ochranných prostředků naleznete na 
webových stránkách www.ocun.com. 

ZNAČENÍ: 
1) OCÚN = Logo výrobce. 2) CE je značka shody, která znamená, že výrobek splňuje  
požadavky příslušné legislativy EU, 3) Za značkou CE ____ je uvedeno číslo 
oznámeného subjektu, který provádí dohled nad kvalitou výrobního procesu nebo 
provádí kontrolu výrobku. 4) Odpovídající evropská norma EN12277. 5) Pozorně čtěte 
a pochopte instrukce k používání. 6) Typ úvazku. 7) Země původu. 8) UIAA - Safety 
Label certifikát. 9) Název výrobku. 10) Velikost. 11) Číslo šarže. 12) Číslo artiklu. 
13) MM = Měsíc výroby. 14) YYYY = Rok výroby. 15) Rozměry pasu a nohavic. 
16) Maximální povolená hmotnost (Type B ).
Značení může být umístěné na různých místech v závislosti na velikosti a typu 
výrobku. Etikety úvazky typu B obsahují také max. povolenou hmotnost.

Pokud máte jakékoliv nejasnosti ve značení či správném používání výrobku, 
kontaktujte výrobce.

Klettergurte
Folgende Richtlinien sind sorgfältig durchzulesen und strikt zu beachten. Dieses
speziell zum Bergsteigen und Klettern hergestellte Produkt entbindet nicht vom
persönlich zu tragenden Risiko.Der Gurt ist zur Verwendung zusammen mit anderen kompatiblen 
Elementen in einem Sicherungssystem vorgesehen, das beim Klettern als Schutzmittel gegen 
einen Sturz aus der Höhe dient.

Warnung
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 Benutzung von Ocún-
Artikeln auftreten können. Hersteller und Händler lehnen jede Haftung im Falle unsachgemäßer 
Verwendung, falschen Einsatzes und/oder falscher Handhabung ab. Diese Anleitung beschreibt 
die richtige Anwendung dieses Produktes. Da hier jedoch nicht alle Fehlanwendungen und 
Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzt diese Anleitung niemals eigenes Wissen, 
Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung. Für die Sicherheit des Benutzers ist es 
unumgänglich, dass dem Produkt diese Anleitung in der Sprache des Landes, in der das Produkt 
verwendet wird, beigelegt wird.

Lagerung und Transport
Optimale Lagerbedingungen für das Produkt bietet ein trockener, kühler und dunkler Raum. 
Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien, direkten Wärmequellen und 
mechanischer Beschädigung.Nutzen Sie für den Transport des Produkts die mitgelieferte 
Verpackung.

Reinigung und Desinfektion
Verschmutzte Produkte können mit einem milden synthetischen Waschmittel in lauwarmem
Wasser von Hand gereinigt oder im Schonprogramm für Wolle in der Waschmaschine gewaschen 
werden. Zur Desinfektion ein, quartäre Ammoniumsalze enthaltendes Mittel verwenden. Lösen Sie 
die notwendige Menge des Desinfektionsmittels in sauberem, höchstens 20 °C warmem Wasser 
auf und desinfizieren Sie das Produkt. Feuchte oder nasse Hilfsmittel müssen an der Luft, 
außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außer Reichweite einer direkten Wärmequelle 
getrocknet werden (nicht im Wäschetrockner trocknen /nicht chemisch reinigen).

Wirkung von Chemikalien
Der Kontakt mit Meerwasser, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden, da diese das 
Produkt zerstören können. Säureschäden sind optisch nicht sichtbar. Nach dem Kontakt mit 
Säuren (z. B. Autobatteriesäure) darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Zubehör
Verwenden Sie den Gurt nur mit anderen, fürs Klettern und Bergsteigen zertifizierten Produkten 
und befolgen Sie die betreffenden Nutzungshinweise.

Lebensdauer und Aussonderung
Die Lebensdauer lässt sich nicht im Voraus bestimmen, denn sie wird von zahlreichen Faktoren wie 
Gebrauchshäufigkeit, Pflege, Witterungseinflüsse etc. beeinflusst.

Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden:
-  nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung)
-  bei jeglichen Zweifeln bezüglich der Unversehrtheit
-  bei irreversiblen starken Verschmutzungen (z. B. durch Fette, Bitumen, Öle etc.)
-  nach starker thermischer Belastung, Kontakt- oder Reibungshitze, in deren Folge 
 Verschmelzungen oder Schmelzspuren sichtbar sind.
-  wenn Sie die Verwendungsgeschichte des Produkts nicht kennen.
-  bei mechanischer Beschädigung von Riemen, Nähten oder Schnallen. 

Bei optimaler Lagerung und gelegentlicher Nutzung sollten Sie das Produkt spätestens nach 10 
Jahren austauschen.

Achtung: Dieses Produkt darf nur von belehrten Personen oder unter Aufsicht einer ausgebildeten 
Person benutzt werden. Verwenden Sie einen Brustgurt (Abb. 9) nie separat, sondern immer nur in 
Kombination mit einem Hüftgurt. Klettergurte des Typs B dürfen nur von bis zu 40 kg schweren 
Personen verwendet werden. Nach einem harten Sturz
(Sturzfaktor >=1) ist der Klettergurt umgehend auszusondern. Beachten Sie, dass
Nässe und Vereisung die Festigkeit Ihres Klettergurtes reduzieren.

Gebrauch
Legen Sie Ihren Klettergurt an. Stellen Sie dabei den Sitz des Gurtes so ein, dass Ihre 
Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird. Vor dem Gebrauch ist der richtige Sitz des 
Klettergurtes durch einen "Hänge-Test" zu überprüfen. Beim freien Hängen darf die Atmung nicht 
beeinträchtigt sein. Die Hängeposition sollte schmerzfrei sein, den Rücken nicht belasten und nicht 
zu Hohlkreuzbildung führen. Metallteile dürfen im Bereich von Kreuz und Wirbelsäule nicht stören.
Zum Anseilen dürfen ausschließlich dafür vorgesehene Anseilschlaufen oder Anseilringe benutzt 
werden (Abb. 7,8). Binden Sie sich gemäß Abb. 1 mittels eines Achterknotens in den Klettergurt ein. 
Kontrollieren Sie Ihren Klettergurt regelmäßig vor und nach Gebrauch auf eventuelle 
Beschädigungen. Überprüfen Sie während des Gebrauchs regelmäßig die korrekte Position der 
Riemen in den Schnallen (Abb. 3-6). Bestehen auch nur die geringsten Zweifel an der Sicherheit 
Ihres Klettergurtes, ist dieser umgehend auszusondern. Stellen Sie sicher, dass Sie zu jedem 
Zeitpunkt eventuell zu ergreifende Rettungsmaßnahmen kennen. Neben der Prüfung vor und 
während der Verwendung des Produkts muss mindestens alle 12 Monate eine gründliche 
periodische Kontrolle von einer sachkundigen Person vorgenommen werden. Die Intervalle dieser 
gründlichen periodischen Kontrollen müssen der Art und der Intensität der Nutzung des Produkts 
angepasst werden. Um eine bessere Übersicht über die Nutzung und Belastungen Ihres 
Klettergurtes zu haben, empfehlen wir, alle Ausrüstungsbestandteile nur einem Benutzer 
zuzuteilen, da dieser genau ihre Geschichte kennt. Details über die regelmäßige Kontrolle der 
persönlichen Schutzausrüstung finden sie auf unserer Website www.ocun.com.

KENNZEICHNUNG
1) OCÚN = Hersteller-Logo. 2)Die CE-Kennzeichnung ist ein Konformitätszeichen, das bedeutet, 
dass das Produkt die Anforderungen der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften erfüllt. 3) Nach der 
CE-Kennzeichnung ____ ist die Nummer der benannten Stelle angeführt, die den 
Herstellungsprozesses qualitativ überwacht oder die Kontrolle des Produkts ausführt. 4) Entspricht 
der europäischen Norm EN 12275. 5) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, damit Sie 
sie verstehen. 6) Gurt-Typ. 7) Herkunftsland. 8) UIAA - Safety Label Zertifikat. 
9) Produktbezeichnung . 10) Größe. 11) Chargennummer . 12) Artikelnummer . 13) MM = 
Herstellungsmonat. 14) YYYY = Herstellungsjahr. 15) Gurt- und Beinschlaufenmaße. 
16) Zulässiges Höchstgewicht (Typ B). 
Die Kennzeichnung kann sich in Abhängigkeit von Größe und Art des Produkts an verschiedenen 
Stellen befinden. 

Falls es irgendwelche Unklarheiten betreffend die Kennzeichnung oder korrekte 
Verwendung des Produkts gibt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Harnesses
Carefully read and comply with the following instructions. This product has been 
specially developed for mountaineering and climbing; in no case does it eliminate 
personal risk for the user. The harness is intended for use with other compatible 
elements as a personal fall arrest system to prevent falls when climbing.

Warning
Every individual who uses Ocún products of any type is personally responsible for 
their proper use. Every user assumes all risk and completely accepts full 
responsibility for any damage and injury of any type that may arise while using Ocún 
products.  The manufacturer and retailers are not liable for any improper use, 
improper deployment or improper handling of the product. These instructions 
describe the proper use of this product. Since it is not possible to list here all 
instances of incorrect and improper use, these instructions are not a substitute for 
personal knowledge, training, experience and personal responsibility. For the safety 
of the user it is essential to include these instructions for use in the official language of 
the country in which the product is sold.

Storage and transport
The product should ideally be stored in a dry, dark and cool environment.  Protect 
from direct sunlight, chemicals, direct heat and mechanical damage. To transport the 
product, use the original packaging supplied with the product.

Cleaning and disinfection
Dirty products can be washed by hand using a gentle detergent cleanser or can be 
placed in a washing machine using warm water and a gentle cycle for wool. To 
disinfect use a disinfectant containing quaternary ammonium salts. Dissolve the 
necessary amount of disinfectant in warm water (max 20° C) and disinfect. Damp or 
wet equipment must be left in the open air to dry, away from any direct heat source.
(Do not put in dryers and do not dry clean).

Effects of chemicals:
It is necessary to avoid contact with salt water and especially acids, because these 
could destroy the product. Damage caused by acids is not optically visible. Products 
that have come into contact with acids (car battery acid, for example) must 
immediately be retired from use.

Accessories:
Use only with other certified products designed for climbing walls and 
mountaineering and follow the specific instructions for use. 

Lifetime and retiring from use:
The lifetime of products cannot be precisely calculated in advance since it is 
dependent on many factors such as frequency of use, maintenance, climate 
conditions, etc.

The product must always be replaced if:
-  you have a hard fall where it is subjected to extremely high load
-  if you have any doubts regarding its integrity
-  there is permanent contamination (due to grease, oil, asphalt etc.)
-  the product has been exposed to high heat, contact or friction heat where there are 
 visible traces of melting
-  if you do not know the full history of its use in the past
-  mechanical damage to webbing, stitching or buckles.

With optimal storage and occasional use you should at latest replace the product 
after ten years.

Warning: This product may only be used by trained personnel or under the 
supervision of trained personnel. Never use a chest harness (Fig. 9) by itself, always 
use one in combination with a seat harness. Type B climbing harnesses may only be 
used by people weighing under 40 kg. After a hard fall (fall factor >= 1) the climbing 
harness must immediately be discarded. Be aware that moisture and freezing 
decrease the strength of your climbing harness. 

Use
Put the climbing harness on. Set the size of the harness so that your freedom of 
movement is not limited in any way. Before use make sure the harness is properly 
sized by suspending yourself in a safe place. When hanging freely your breathing 
should not be hampered. The hanging position should be painless and without stress 
on the back or sacrum. Metal parts should not interfere around the sacrum and 
vertebrae. You should only tie in with slings or loops designated for this (Fig. 7, 8). Tie 
in to the climbing harness according to Fig. 1 using a figure eight knot.
Check for any possible damage before and after using the climbing harness.  During 
use regularly check the position of strap buckles (Fig. 3 -6). If you have the slightest 
doubt about the safety of your climbing harness immediately discard it. Make sure 
that at all times you also have considered necessary emergency measures. In 
addition to checking the product before and after use, it must also be checked at least 
once every 12 months by professionally competent person. The frequency of 
periodic inspections depends on the manner and intensity of use of the product. To 
have a better idea of how equipment has been used, we recommend assigning 
equipment to a single user, who will have perfect knowledge of its history. Inspection 
records should be kept for each product. Details on regular inspections for individual 
pieces of personal climbing equipment can be found on our website: 
www.ocun.com.

LABELING:
1) OCÚN = Manufacturer logo. 2) CE is the conformity mark, meaning that the 
product meets the requirements of relevant EU legislation. 3) The CE mark ____ is 
followed by the number of the official subject that monitors the quality of the 
manufacturing process or inspects the product. 4) Corresponding European 
standard EN12277. 5) Carefully read and understand the instructions for use. 
6) Type of harness. 7) Country of origin. 8) UIAA - Safety Label certificate. 9) Name of 
product. 10) size. 11) Batch number. 12) Article number. 13) MM = Month of 
manufacture. 14) YYYY = Year of manufacture. 15) Dimensions of waist and leg 
straps. 16) Maximum permissible weight (Type B).
Labels may be placed in various locations depending on the size and type of product. 
Type B harness labels also include maximum permissible weight. 

If you have any questions regarding the labeling or proper use of the product 
contact the manufacturer.

ČESKYENGLISH DEUTSCH

RP Climbing s.r.o.
Hegerova 345, CZ 572 01 Polička 
info@ocun.com

Conformity assessment was carried by 
Notified Body 1019, VVUÚ, a.s., Pikartská 7 
Ostrava-Radvanice, Czech Republic
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            HARNESSES
TYPE 

waist XX-XXcm (XX-XX”)
legs   XX-XXcm (XX-XX”)

max.
5kg

This PPE was designed in accordance with regulation (EU) 2016/425 
of the European parliament and of the council of 9th March 2016  
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