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(GB) IMPORTANT
This notice contains information 
and instructions specific to 
this product only, for complete 
product information, see also 
the attached Petzl General 
Information notice. Both notices 
must be read and understood 
before using this product.

(FR) IMPORTANT
Cette notice contient uniquement 
des informations spécifiques 
à ce produit. Pour avoir une 
information complète, voir 
aussi la notice des Informations 
générales à tous les produits 
Petzl. Les deux notices doivent 
être lues et comprises avant 
d’utiliser ce produit.

(DE) WICHTIG
Diese Gebrauchsanweisung 
enthält wichtige Informationen 
und Anweisungen, die nur für 
dieses Produkt gelten. Weitere 
Informationen zu allen Produkten 
finden Sie der allgemeinen 
Petzl-Produktbeschreibung. Vor 
der Verwendung dieses Produkts 
müssen beide Dokumente 
gelesen und inhaltlich verstanden 
werden.

(IT) IMPORTANTE
Questa nota informativa contiene 
informazioni specifiche di questo 
prodotto soltanto. Per avere 
un’informazione completa, fate 
riferimento anche alla nota 
informativa generale di tutti i 
prodotti Petzl. 
Entrambe le note informative 
vanno lette e comprese prima di 
utilizzare questo prodotto.

(ES) IMPORTANTE
Esta ficha técnica contiene 
únicamente información 
específica de este producto. 
Para una información completa, 
consulte también la ficha de 
Información general incluida en 
todos los productos Petzl. Las 
dos fichas técnicas deben leerse 
y entenderse antes de utilizar 
este producto.

(PT) IMPORTANTE
Esta notícia  contém unicamente 
informações específicas 
para este producto. Para ter 
uma informação completa, 
veja também a notícia das 
Informações Gerais para 
todos os produtos Petzl. As 
duas notícias deve ser lidas e 
compreendidas antes de utilizar 
este produto.

(NL) BELANGRIJK
Deze bijsluiter bevat enkel de 
specifieke informatie voor dit 
product. Voor een volledige 
informatie, zie ook de bijsluiter 
met de Algemene Inlichtingen 
bijgevoegd bij alle Petzl 
producten. Beide bijsluiters 
moeten worden gelezen en 
begrepen alvorens dit product te 
gebruiken.

(DK) VIGTIGT
Denne brugsanvisning indeholder 
specifikke informationer og 
instruktioner kun for dette 
produkt, for at fuldende 
produktinformationen, se 
vedlagte Petzl overordnende 
brugsanvisning. Begge 
brugsanvisninger bør læses og 
forstås før ibrugtagning af dette 
produkt.

(SE) VIKTIGT
Detta informationsblad 
innehåller information och 
instruktioner som är specifika 
för denna produkt. För 
komplett produktinformation, 
se även den bifogade allmänna 
informationen från Petzl. Bägge 
informationsbladen måste läsas 
och all information måste förstås 
innan produkten används.

(FI) TÄRKEÄÄ
Tämä ohje käsittää tietoa ja 
käyttöohjeita nimenomaan tästä 
tuotteesta. Lue myös oheen 
liitetty, yleinen Petzl informaatio. 
Molemmat ohjeet on luettava ja 
ymmärrättevä ennen tuotteen 
käyttöä. 

(NO) VIKTIG
Denne bruksanvisningen 
inneholder kun informasjon 
og instruksjoner spesifikt 
for dette produktet. For 
komplett produktinformasjon, 
vennligst se den generelle 
bruksanvisningen fra Petzl. 
Begge bruksanvisningene må 
leses og forstås før produktet tas 
i bruk.

(RU) ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Эти материалы содержат 
специальную информацию, 
которая имеет отношение 
только к данной продукции. 
Для получения полной 
информации обратитесь 
к заметкам содержащим 
Общую Информацию Petzl 
(прилагается). Пожалуйста, 
прочитайте и осознайте обе 
части инструкции перед тем, 
как начнёте использовать эту 
продукцию.

(CZ) DŮLEŽITÉ
Tento návod obsahuje informace, 
které jsou určeny pouze pro 
tento výrobek. Pro úplnější 
informace použijte přiložené 
Všeobecné informace firmy 
Petzl. Před použitím tohoto 
výrobku jste povinni se seznámit 
s obsahem obou dokumentů.

(PL) UWAGA
Niniejsza instrukcja zawiera 
wyłącznie informacje właściwe 
dla tego produktu W celu 
uzyskania kompletnych 
informacji należy zapoznać się 
instrukcją Informacje ogólne 
dla wszystkich produktów Petzl. 
Należy przeczytać i zrozumieć 
obydwie instrukcje zanim 
zacznie się używać ten produkt.

(SI) POMEMBNO
Ta navodila vsebujejo 
informacije, ki se nanašajo samo 
na ta izdelek. Za popolnejše 
informacije o izdelku preberite 
tudi Splošne informacije Petzl, 
ki so priložene. Pred uporabo 
izdelka morate prebrati in 
razumeti obe navodili.

(HU) FIGYELEM
Ez a használati utasítás kizárólag 
a termékre vonatkozó speciális 
információkat tartalmazza, 
és csak az összes Petzl 
termékre vonatkozó Általános 
információkkal együtt nyújt 
elégséges tájékoztatást. A 
termék használatbavétele előtt 
elengedhetetlen a két ismertető 
alapos áttanulmányozása és 
megértése.

(BG) ВАЖНО
Тази листовка съдържа само 
специфичната информация 
и указания за употреба на 
този продукт. За да получите 
пълна информация, вижте 
също листовката ”Обща 
информация” отнасяща 
се до всички продукти на 
Петцл. Преди да започнете да 
употребявате този продукт, 
трябва да прочетете и 
разберете и двете листовки. 

(JP) 重要な注意事項
ここでは、この製品特有の注意、
説明事項のみを掲載しています。 
この 製 品 に 関 するそ の 他 の 情
報 は 、製 品 に 添 付 され て い る
一 般 注 意 事 項を参 照ください。 
ここにある説明と製品に添付され
ている一般注意事項を必ずよく読
み、理解したうえで製品をご使用く
ださい。

(KR) 중요
이 지시사항은 이 상품에 관한 정
보와 사용 지시만을 포함하고 있
으며, 완전한 제품 정보는 부가 
설명된 일반 정보를 참고하십시
오. 제품을 사용하기 전에 반드시 
두 사항을 숙지하시기 바랍니다.

(CN) 重要声明
這段声明的內容和指示只
是針對特定的產品而言，
其它產品的詳盡資料在附
上之一般Petzl產品說明
內。在使用產品前，两方
面的說明均需要充分明白
方可使用。

(TH) ข้อควรระวัง
เนื้อหาของข้อแนะนำ 
และข้อมูลพิเศษเฉพาะของ 
ผลิตภัณฑ์นี้, เพื่อให้เข้าใจข้อคว
ามที่ี่สมบูรณ์มากขึ้น 
ให้อ่านประกอบจากเนื้อหาขอ
งข้อ แนะนำทั่วไปของ Petzl 
ที่แนบมาด้วย คำแนะนำทั้ง 
สองอันนี้ต้องอ่าน และทำความเ
ข้าใจก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
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(HU) MAGYAR

Hágóvas
Valamennyi Petz Charlet hágóvasra vonatkozó, 
általános információk.
Felhasználási területek
DART, DARTWIN, M10: jégmászás 
SARKEN: extrém hegymászás 
VASAK : hegymászás, gleccsertúrázás 
IRVIS: gleccsertúrázás
Részek megnevezése
(1) Első rész, (2) Sarokrész, (3) Méretbeállító 
középrész,  
(4) Gyorsállító rendszer, (5) Heveder, (6) DoubleBack 
gyorscsat, (7) Antisnow lap, (8) Merev rögzítés, 
(9) Sarokkötés, (10) Sarokvédő, (11) Flexibilis rögzítés 
Anyaga: 
- Fogak: speciális, nagy szakítószilárdságú 
krómmolibdén acél, hidegen alakítva és nemesítve. 
- Kengyelek, csapok, sarokkötés: rozsdamentes acél. 
- Flexibilis rögzítés: elastomer.
SIDELOCK rögzítőrendszer
- Jó állapotú, elöl-hátul peremes bakancsokhoz. 
- Elöl-hátul kengyel, a hátsó részen (az oldalsó 
zárrendszer segítségével) fixálható, plusz 
biztosítóhevederrel.
SPIRLOCK rögzítőrendszer
- Hátsó peremmel rendelkező bakancsokhoz. 
- A saroknál kengyel, az orrnál flexibilis rögzítés. 
- Ugyanazon biztosítóheveder szolgál a felcsatolásra 
valamint az orr- és sarokrész összekötésére.
LEVERLOCK rögzítőrendszer
- Megfelelő elülső peremmel rendelkező 
bakancsokhoz elöl is kengyellel. 
- Puhább kivitel a csak hátulsó peremmel rendelkező 
bakancsokhoz (elöl flexibilis rögzítés). 
- Finom fokozatokban állítható sarokrész. 
- Összekötés és rögzítés hevederrel.
FLEXLOCK rögzítőrendszer
- Peremes és perem nélküli, puha- és keménytalpú 
bakancsokhoz. 
- Elöl-hátul flexibilis, minden cipőformához jól 
alkalmazkodó és megfelelő tartást biztosító rögzítés. 
- Összekötés és rögzítés biztonsági hevederrel, mely a 
véletlen kicsatolódást is megakadályozza.
1. ábra: Ellenőrzés, megvizsgálandó pontok
Minden használatbavétel előtt vizsgálja meg az első 
és hátső rögzítési pontokat, valamint a SIDELOCK 
emelő csapjait. 
Győződjön meg arról, hogy a gyorsbeállító rendszer 
tökéletesen záródik. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fémrészek a széleken 
és a fogakon nincsenek megrepedve.
2. ábra : Karbantartás és tárolás
A fogakat csak a keskeny élek mentén élezze, sohasem 
az oldalakon (kivéve az elülső fogakat). Csakis kézi 
reszelőt használjon, nehogy az acél felmelegedjen és 
tulajdonságai megváltozzanak. 
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg 
alaposan hágóvasát, és a korrózió megelőzésére kenje 
be azt valamilyen zsiradékkal.

Használati utasítás

3. ábra : A középrész méretének beállítása
- Ügyeljen a jobbos (right) és balos (left) hágóvas 
helyes állására (a heveder csatja a boka külső oldalára 
essen). 
- A méretbeállító középrész két lehetséges állása a 
hágóvas elülső részén: merev vagy hajlékony talpú 
cipőhöz. A pozíció változtatásához csavarja ki az 
ANTISNOW lap két csavarját, állítsa be a kívánt 
funkciót, majd hajtsa vissza a csavarokat. 
FIGYELEM: Merev talpú bakancs esetén ügyeljen 
arra, hogy a középrész a hágóvas felvételénél 
megfelelően beleilleszkedjen a helyére.
4. ábra : Beállítás
- Illessze a cipő sarkát a hágóvas két hátulsó 
támasztékához, és állítsa be a hágóvas méretét a 
középrész segítségével a cipő hosszának megfelelően 

(félszámonként van lehetőség a beállításra). 
Kisebb cipőméret esetén a középrész kiálló részét 
fémfűrésszel vágja le. 
- Állítsa az első kengyelt a megfelelő állásbaba 
aszerint, hogy az első fogazat: 
- rövid vagy hosszú, 
- központi vagy aszimmetrikus, valamint 
- a cipőtalp vastagságának megfelelően. 
Hozza megfelelő helyzetbe a hátulsó kengyelt a 
biztonsági heveder segítségével. Vizsgálja meg, hogy 
az első kengyel megfelelően tart-e. 
- Állítsa be az elsőhöz hasonlóan a hátsó kengyelt is 
a cipőtalp vastagságának és peremének megfelelően. 
Fixálja a kengyelt a biztonsági heveder húzásával. 
Győződjön meg arról, hogy a kengyel szorosan 
illeszkedik a bakancs peremére. 
Nem kizárt, hogy egyes bakancsok alkalmatlanok a 
hágóvas felszerelésére.
5. ábra : A hágóvas felvétele
FIGYELEM: Vizsgálja meg, hogy a hágóvas jól 
illeszkedik-e a bakancsra. Rázással, kis rúgásokkal 
bizonyosodjon meg a korrekt felcsatolásról. Ha a 
hágóvas a próbán le tudott oldani, korrigálja a méret 
beállítását, amíg el nem éri a tökéletes illeszkedést.
5A. Sidelock rögzítőrendszer
Illessze a bakancs orrát az első kengyelbe, talpát a 
hágóvasra. Hozza megfelelő helyzetbe a hátsó kengyelt 
a heveder húzásával. Ügyeljen arra, hogy előzőleg a 
sarokkötés teljesen lefelé forduljon. 
Ezután húzza a sarokkötést a fogantyúnál fogva 
előrefelé, hogy a kengyel a sarokrészre illeszkedjen. 
Győződjön meg arról, hogy a kengyel jól fogja a cipő 
peremét. 
Vezesse végig a biztonsági hevedert a sarokkötés körül 
és húzza azt szorosra.
5B. Spirlock rögzítőrendszer
Ellentétben a többi rögzítőrendszerrel, itt először a 
sarokrészt kell a kengyelbe illeszteni, és csak azután a 
bakancs orrát. 
Rögzítés a hevederekkel: A heveder helyes pozíciója 
és szorosra húzása biztos tartást eredményez a 
bakancson.
5C. Leverlock rögzítőrendszer
Állítsa be a kis forgatható kerék segítségével a 
sarokrész magasságát. Záródáskor enyhe ellenállást 
kell éreznie. Ne feledkezzen meg a biztonsági 
hevederről. 
A sarokrész nyitása a síkötés oldásához hasonlóan a 
jégszerszám tüskéjével vagy síbottal történhet.
5D. Flexlock rögzítőrendszer
Rögzítés a hevederekkel: A heveder helyes pozíciója 
és szorosra húzása biztos tartást eredményez a 
bakancson.
6. ábra : Az ANTISNOW-lap felhelyezése
Az ANTISNOW-lap megakadályozza, hogy a hó 
felgyűljön a fogak között, ezáltal csökkenti a kicsúszás 
veszélyét. 
FIGYELEM: Még az ANTISNOW használata esetén is 
mindig figyeljen arra, nem gyűlt-e össze mégis a hó a 
hágóvas fogai között.
Szállítás
FIGYELEM: Szállításhoz tanácsos  hágóvastokot 
használni, hogy a fogakat óvjuk, illetve hogy azok ne 
tegyenek kárt más felszerelésben.

Petzl általános információk
Élettartam / Leselejtezés
A Petzl műanyag és textil termékeinek maximális 
élettartama 10 év a gyártás dátumától. A fémeszközök 
élettartama korlátlan. 
FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől 
(a használat intenzitásától, a használat környezeti 
feltételeitől: maró vagy vegyi anyagok jelenlététől, 
éleken való felfekvéstől, extrém hőmérsékleti 
viszonyoktól stb.) függően a termék élettartama akár 
egyetlen használatra korlátozódhat. 
A terméket le kell selejtezni, ha: 
- Több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil 
alkatrészeket. 
- Nagy esés (vagy erőhatás) érte. 
- A termék valamely felülvizsgálatának eredménye 
nem kielégítő. A használat biztonságosságát illetően 
bármilyen kétely merül fel. 
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes 
használatának körülményeit. 
- Használata elavult (jogszabályok, szabványok, 
technikák változása vagy az újabb felszerelésekkel való 
kompatibilitás hiánya stb. miatt).
A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a 
későbbiekben se lehessen használni.
A termék vizsgálata
A minden használat előtt elvégzendő vizsgálatok kívül 
vizsgáltassa meg a terméket alaposan egy arra jogosult 
szakemberrel. A felülvizsgálat gyakorisága függ a 
hatályos jogszabályoktól, a használat gyakoriságától, 
intenzitásától és körülményeitől. A Petzl javasolja a 
termékek felülvizsgálatát legalább 12 havonta. 
A termékről ne távolítsa el a címkéket és jelzéseket, 
melyekkel a nyomon követhetőség biztosított. 
A felülvizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a következőket: 
típus, modell, gyártó adatai, sorozatszám vagy egyedi 
azonosítószám, a vásárlás és az első használatbavétel 
dátuma, a következő felülvizsgálat időpontja; valamint 
az esetleges megjegyzéseket: hibák, megjegyzések, az 
ellenőrzést végző személy neve, aláírása. 
Példákat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon vagy 
a Petzl CD-ROM-ján az egyéni védőfelszerelések 
felülvizsgálatáról.
Raktározás, szállítás
A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi anyagoktól 
távol eső, normál hőmérsékletű stb. helyen kell 
tárolni. Szükség esetén tisztítsa meg és szárítsa meg a 
terméket.
Javítások, módosítások
Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kívül 
elvégzett bármilyen módosítása vagy javítása (kivéve a 
pótalkatrészek cseréjét).
3 év garancia
Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem 
vonatkozik a következőkre: normális elhasználódás, 
módosítások vagy házilagos javítások, helytelen 
tárolás, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat.
Felelősség
A PETZL nem vállal felelősséget semmiféle olyan 
káreseményért, amely a termék használatának 
közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb 
következménye.


