


ТЕХНИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ. Карабинери за алпинизъм марка FIXE 
Тази инструкция включва следните модели: 
Клас А: Този клас карабинери е предназначен за използване само в една посока. Натоварването на карабинера е само 
в една определена посока, като той трябва да остава закачен на същото място, без да се мести от едно място на друго. 
Клас В с права ключалка: Карабинери за обща употреба с различна форма и размери, обикновено предназначени за 
алпинизъм, спелеология и катерене. 
Клас В с крива ключалка: Специално създадени за спортно катерене. Формата на ключалката улеснява включването 
на въжето. 
Клас D: Този вид карабинери са създадени за употреба само в една посока. Натоварването е само в една определена 
посока. Въпреки, че този клас не е предназначен за местене от едно място на друго, ползвателят може да носи такъв 
карабинер и да го премести, ако се налага. 
Клас Н с автоматична ключалка: Ключалката се заключва автоматично, без необходима външна намеса. Този клас 
карабинери гарантира максимална сигурност. Предназначен са осигуряване на площадките, при спасителни операции 
този клас представлява добра алтернатива на съединителите с ръчно завиваща се муфа. 
Клас Н с ключалка с муфа на винт: Този модел карабинери е незаменим за осигуряване, обединяване на 
осигурителните точки на площадките, спасителни операции, спускане на протриващ възел, изкачване по фиксирани 
въжета и т.н. 
ВНИМАНИЕ: Алпинизмът и катеренето са опасни дейности. Дори правилният избор, употреба и поддръжка на 
средствата, не могат да елиминират риска от наранявания или смърт. Потребителите са отговорни за това да се уверят, 
че разбират как правилно и безопасно да боравят със средствата, използват ги по предназначение и практикуват 
достатъчно необходимите процедури по безопасност. Производителят и дистрибуторът не носят отговорност за 
повреди, травми или смърт в резултат на неправилна употреба на продуктите под каквато и да е форма. В случай, че не 
сте готови да поемете тази отговорност и този риск, моля не използвайте този продукт. Ако продуктът е препродаден 
извън границите на държавата, от която произлиза, дистрибуторът трябва да предостави инструкции за употреба, 
поддръжка, периодично тестване и ремонт на езикът на държавата, в която ще бъде използван продуктът.  
УПОТРЕБА: Тези карабинери са предназначени за употреба при катерене и алпинизъм. Биха могли да се използват и 
при други ситуации, но в случай на съмнения, моля свържете се с Fixe. Важно! Преди всяко ползване е важно да се 
уверите, че продуктът е в оптимално състояние за използване, работи правилно и съответства на дейността, за която 
възнамерявате да го използвате. В случай на дори и най-малкото съмнение относно безопасното състояние и 
ефективността на който и да е продукт или относно това дали продуктът е бил използван за спиране на падане, много 
важно е от гледна точка на безопасността този продукт да бъде изваден от употреба и да бъде изпратен на 
производителя (или на компетентен център за поддръжка) за инспекция. Този карабинер е предназначен за употреба 
заедно с други устройства за катерене и алпинизъм с необходимите спецификации.  В случай, че карабинерът е част от 
система за безопасност, той трябва да е съпоставим с останалите части от системата. Всички лица, използващи 
карабинерите, трябва да бъдат добре подготвени и компетентни или под директното наблюдение на добре подготвено и 
компетентно лице. Имайте предвид: Информацията, предоставена от тази инструкция за употреба, не е изчерпателна и 
не замества обучение от компетентно лице. Безопасността на този карабинер зависи от неговата якост, качеството на 
осигурителната точка и от уменията на лицето, което го използва. Минималната якост е отбелязана на карабинера. Тази 
якост се намалява от износване, силен удар, над пределно натоварване по голямата ос, корозия (мокра/влажна среда), 
натиск или заклещване на карабинера, отваряне на ключалката, причинено от удар в скала, натиск върху ключалката, 
бързо триене на въжето през карабинера по време на падане. Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен. При 
падане на катерещия карабинерът може да се отвори вследствие вибрациите на ключалката. Този риск се увеличава 
при използването на карабинери с извита ключалка. Ако карабинерите са с ключалка със заключваща система и 
потребителят следи муфата да бъде завита докрай, рискът от отваряне на ключалката по време на употреба е 
минимализиран. Карабинерите, които се закачат към клиновете и планките, могат да се надраскат при падане поради 
разликата в твърдостта на материалите на карабинера и клина. Внимателна проверка е необходима, за да се избегне 
последващо повреждане на въжетата, примките и помощните въженца. Този карабинер може да бъде се закача към 
всеки вид опорна точка или халка с диаметър минимум 10 mm. Силно препоръчително е да бъде използван само със CE 
сертифицирани карабинери. Карабинерите с ръчно завиване на муфата трябва да бъдат използвани само в случаите, 
когато не се налага често закачане и откачане на карабинера. Карабинерите от серията Draco, когато се използват за 
организиране на система за катерене на установка, трябва да се закачат към осигурителната точка чрез майон. 

ТРАНСПОРТ: Няма специални изисквания относно транспорта на карабинерите, но е препоръчително да се използва 
сак, за да се предпазят от износване и замърсяване. Избягвайте контакт с химични вещества и други корозивни 
субстанции. 
СРОК НА ГОДНОСТ: Трудно е да се определи срокът на годност на този продукт, тъй като той зависи от начинът му на 
употреба и поддръжката. Предполагаемият среден срок на употреба е около 5 години. Да се има предвид, че следните 
фактори, могат сериозно да намалят срока на употреба: падане с голям фактор, механична деформация, падане на 
продукта или удар в скала, износване, неизправност на ключалката,  контакт с химична субстанция, излагане на висока 
температура извън нормалните условия (допустима температура най-много 100°C за механичните елементи и 50°C за 
текстилните елементи). Срокът на годност на продукта намалява във времето в резултат от влиянието на един или 
повече от гореспоменатите фактори. 
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА: Всички химически вещества, корозивни материали и разтворители трябва да бъдат считани 
като вредни за карабинера. Ако карабинерът е бил в контакт с каквито и да било химични вещества, трябва да го 
изтеглите от употреба и да се свържете с производителя Fixe или с местния дистрибутор, като предоставите детайлно 
описание на веществата, за да се прецени дали може да се използва безопасно занапред. 
ТЕМПЕРАТУРА: Този карабинер е предназначен за употреба при нормални атмосферни условия (от -20 до +50 С°). 
Температура извън този диапазон може да повлияе на качествата и якостта на карабинера. 
ИНСПЕКЦИЯ: Проверявайте карабинера преди и след всяка употреба. Проверете за правилно движение на ключалката 
и правилно заключване на заключващия механизъм. Проверете за следи от износване или корозия. Карабинерът не 
трябва да се използва след голямо падане, защото вътрешни, невидими дефекти могат да доведат до намаляване на 
якостта му. Ако имате някакви съмнения, не се колебайте да се свържете с Fixe или с местния дистрибутор.  
ПОДДРЪЖКА: Ако карабинерът е замърсен, почистете го с топла вода (не повече от 40 С°), добавяйки мек препарат за 
почистване при необходимост (естествен сапун). Оставете го да изсъхне по естествен начин, далеч от пряк източник на 
топлина. За смазване на заключващия механизъм използвайте само смазка на базата на силикон. Не допускайте контакт 
между смазочното масло и текстилните елементи. Тази процедура трябва да се прави след измиване и подсушаване на 
карабинера.  
СЪСТАВ: Корпус и ключалка от дуралуминий, при моделите с телена ключалка - неръждаема стомана, малки елементи - 
неръждаема стомана. 
СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте на чисто и сухо място. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Използвайте подходящ дезинфектант в необходимото количество, който да е ефективен, но не 
киселинен. После изплакнете добре с чиста вода и оставете да изсъхне.  
ЗНАЧЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА:  
Fixe: наименование на производителя                                                                                                                                           
CE: Маркировка за съответствие ЕС 
0082: Номер на нотифицирания орган, извършил контрол на системата за качество ЕС. Нотифициран орган, извършил 
ЕО изпитание на типа: CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193 13322 Marsellie Cedex 16 – Франция, n° 0082                                                                                                                                          
EN 12275: Номер на европейски стандарт, отнасящ се за този тип продукт ЛПС за алпинизъм. Когато е приложимо.                                                                                                                                                                                 
Н: Карабинер тип HMS със заключване. 
ЕN 362:2005/В: Номер на европейския стандарт, отнасящ се за този тип ЛПС за работа на височина. Когато е 
приложимо. 

Прочетете инструкциите за употреба на този продукт внимателно, преди да го използвате. 
i MM/YY: Месец на производство. Сериен номер. Където е приложимо. 
ИЗБОР НА ДРУГИ СРЕДСТВА: Използвайте с този карабинер само ЕС сертифицирани средства, които са подходящи за 
практикуване на катерене и алпинизъм. 
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС: 
http://www.pik3000.com

http://www.pik3000.com/pdf/pik_437537.pdf

	Instruction_Carabiners + Express (G00012_v10)-1.pdf (p.1)
	Инструкция-карабинери FIXE-BG.pdf (p.2)
	Untitled


