
ORTOVOX - M.A.S.S. unit 

Kartička QUICKSTART = Rychlý start (Příprava před jízdou) Nafouknutí: 1) Vloţte bombičku, 2) Nastavte madlo, 3) Odstraňte zajišťovací přezku, 4) V případě potřeby zatáhněte za madlo. Druhá strana kartičky 

QUICKSTART=Rychlý start (Vyfouknutí a sloţení) Vyfouknutí: 5) Vyfoukněte dvojvaky, 6) Sloţte dvojvaky, 7) Srolujte dvojvaky, 8) Ventilem nahoru 

Tento dokument slouţí jako překlad originálního návodu v anglickém jazyce a je nutné ho pouţívat pouze společně s originálním návodem! 

(str.22) Obsah: Úvod...23, Varování a správné pouţití...24, Popis systému a jednotlivých součástí...25, Manipulace-Prvotní manipulace a cvičná aktivace...25-34, Manipulace během kaţdé túry...34, Na konci kaţdé túry...34, 

Pouţití během lavinové nehody-Aktivace...35, Chování během laviny...35, Po lavině...35, Dotazník pro statistickou analýzu...35, Jak to funguje...35-36, Údrţba-Vlastní kontrola...36, Kontrola po lavině...36-37, Zákaznický 

servis...37, Součásti-Airbagy...37, Plnící a vypouštěcí ventil...37, Proráţecí mechanismus...37, Spouštěcí madlo...38, Bombička...38, Nosný systém...38, Skladování a čištění...38-39, Přeprava...39, Ţivotnost...39, 

Likvidace...39, Další informace-Řešení problémů...40-41, Záruka...41, Technické údaje...41-42, Prohlášení o shodě...42, Servisní střediska...42 

(str.23) Úvod: Gratulujeme Vám k zakoupení ABS lavinového airbag systému. Tento návod Vám poskytne informace o funkcích a pouţití ABS lavinového airbag systému, který by neměl chybět ţádnému extrémnímu 

zimnímu nadšenci! Před pouţitím toho vybavení si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod. Zvláštní pozornost věnujte varováním a striktně se těchto informací drţte. Abyste se mohli snadno do tohoto manuálu podívat, 

doporučujeme ho uchovávat na patřičném místě. Pokud budete toto vybavení předávat dál, ujistěte se, ţe jste k němu tento návod přiloţili. Sekce návodu označené symbolem vykřičníku v trojúhelníku upozorňují na rizika, 

která, pokud se jim nevěnuje pozornost, mohou vést k váţným následkům. ABS lavinový airbag systém je bezpečnostní vybavení, které, za určitých podmínek a pokud bylo aktivováno, můţe zabránit úplnému zasypání. 

Nemůţe zabránit uvolnění laviny. Riziko úmrtí zůstává, i kdyţ uţivatel není zasypaný. Kaţdá lavina je zcela ţivot ohroţující nehledě na jakékoliv vybavení. Proto by Vás pouţití ABS lavinového airbag systému nemělo 

pobízet k podstoupení větších rizik. Pro funkčnost ABS lavinového airbagu potřebujete aktivační jednotku (bombičku + madlo). Kaţdý ABS systém je před odesláním testován. Extrémní situace během laviny vyţaduje 

nacvičenou manipulaci s ABS systémem. ABS proto důrazně doporučuje nácvik aktivace jako součást Vašeho osobního tréninku. Před vyplněním záručního formuláře online na www.abs-airbag.com (v sekci 

Service/Warranty Card) si, prosím, přečtěte návod. Vaše záruka tím bude prodlouţena na 4 roky. Nepřipojujte aktivační madlo ABS systému, dokud nejdříve nepřipojíte plnou bombičku. Po aktivaci systému vţdy vyměňte 

aktivační madlo a bombičku. ABS systém je připravený k opětovnému pouţití, jakmile byly obě součásti vyměněny. Odpojte aktivační madlo, kdyţ airbag nepouţíváte. Batohy ORTOVOX FREE RIDER ABS a TOUR ABS 

s integrovaným ABS lavinovým airbag systémem jsou speciální produkty vytvořené na obrovské síly působící během lavin. ORTOVOX ABS batohy s integrovaným ABS systémem jsou certifikované TÜV/CE (PSA Třída 

2, Směrnice 89/686 EEC) na tyto extrémní podmínky. Nicméně záruka poskytovaná společností ORTOVOX a její odpovědnost vůči zákazníkovi se nevztahuje na: Nesprávné pouţití, pokusy o opravy nebo výměnu součástí 

neautorizovanými třetími stranami a pouţití (nebo připojení) dílů třetích stran neautorizovaných společností ORTOVOX. Vţdy pouţívejte ABS lavinový systém v kombinaci s lavinovým vyhledávačem, lopatou a sondou. 

ABS systém se vyrábí v Německu. 

(str.24) Varování a správné pouţití: ABS airbag nemůţe zabránit lavině. Kaţdá lavina je vţdy zcela ţivot ohroţující, ať uţ s ABS lavinovým airbagem nebo bez něj. ABS lavinový airbag by v ţádném případě zvyšovat Vaši 

vůli podstupovat rizika. Funkce a efekt ABS systému jsou omezené výhradně na zabránění úplného zasypání postiţeného lavinou. Nicméně mohou nastat situace, kdy to bude pouze částečně moţné nebo zcela nemoţné. 

ABS systém musí být aktivován. Toto je důleţité trénovat, abyste byli v případě potřeby schopní správně zareagovat. Pro Vaši vlastní bezpečnost byste měli trénovat aktivaci jednou za sezónu. ABS systém vyţaduje 

opatrnou manipulaci a důkladnou kontrolu před kaţdým pouţitím. Batoh ORTOVOX ABS je připravený na pouţití pouze s integrovanou M.A.S.S. jednotkou, plnou bombičkou, která je našroubovaná na místo, a připojeným 

madlem (kroky 2-6). Aktivační madlo a bombička jsou znovu naplnitelné. Aktivační madlo připojte jedině aţ po připojení plné bombičky. Aktivace bez bombičky nebo s prázdnou bombičkou poškodí jednotku a způsobí její 

nefunkčnost. Jednotka pak bude muset být poslána do autorizovaného servisního střediska na kontrolu. Pokud je červený prouţek jasně vidět, aktivační madlo není nabité, a proto není funkční! Nepouţívejte poškozená 

madla, protoţe hrozí nebezpečí jejich roztrţení při spuštění! Nezkoušejte vytáhnout kolíček z mosazné rychlospojky umístěné na popruhu batohu. Riskujete tím zranění. Je nezbytné, aby byl kolíček chráněný před špínou. 

Pokud kolíček přijde do kontaktu se špínou, nečistěte ho sami, ale pošlete to do vašeho autorizovaného servisního střediska na výměnu. V pravidelných intervalech kápněte do rychlospojky trochu ABS oleje, aby šlo madlo 

lehce připojit i odpojit. Věnujte pozornost datu ţivotnosti aktivačního madla. Pouţívejte pouze originální ABS bombičky, náplně, součásti a náhradní díly. Neupravujte, neměňte nebo jakkoliv neopravujte systém. Pouze 

autorizované ABS servisní středisko smí provádět jakékoliv práce nebo opravy systému. Jakákoliv neautorizovaná práce povede ke ztrátě záruky, stejně jako k nefunkčnosti systému. Bombička by měla jít zašroubovat lehce 

aţ nadoraz. Pokud se setkáváte s jakýmkoliv odporem nebo je opravdu těţké dotočit bombičku aţ nadoraz, pak tuto bombičku nelze pouţívat. Plná bombička nesmí být vystavována zdrojům tepla (vařič, slunce atd.). 

Neházejte s bombičkou nebo ji nemačkejte. Nebezpečí exploze. Max. teplota je 50°C (+122 F). Při balení batohu se ujistěte, ţe airbagy nemůţe nic poškodit a mohou se volně rozevřít. To platí především pro připevněné 

vybavení jako cepíny, hole, lyţe atd. Airbagy skládejte podle instrukcí. Nesprávné sloţení bránící otevření airbagů můţe vést k nefunkčnosti a poškození batohu. ABS systém chraňte před dětmi. Při nácviku aktivace airbagu 

dávejte pozor, abyste neohrozili ostatní. Abyste předešli nechtěné aktivaci, doporučujeme pouţívat zajišťovací přezku aktivačního madla. Nechtěná aktivace můţe ohrozit Vás nebo ostatní zejména např. na vleku, v kabince, 

vrtulníku, autobuse, vlaku apod. 

(str.25) Popis jednotky a jednotlivých součástí: Rozloţte si, prosím, stránku s obrázkem 1) Vypouštěcí otvor 2) Airbagy 3) Přihrádka na airbagy 4) Plnící a vypouštěcí mechanismus 5) Proráţecí mechanismus 6) Zajišťovací 

přezka 7) Mosazná rychlospojka 8) Drţák madla 9) Hrudní pás 10) Bederní pás 11) Popruh na nohu 12) Bombička 13) Uzávěr bombičky 14) Aktivační madlo 15) Kolíček. Prvotní manipulace: Prvotní manipulace a nácvik 

aktivace. Nekompromisní funkčnost a manipulace uţivatelem jsou pro ABS lavinový systém rozhodující. Manipulace je zřejmá, ale musí být prováděna pečlivě podle kroků popsaných níţe: Krok 1 - Kontrola hmotnosti 

bombičky. Zkontrolujte hmotnost bombičky bez uzávěru před kaţdým pouţitím. Hmotnost bombičky je uvedena na boku bombičky. Limit tolerance +/- 5 gramů (0.18 oz). Prodejce Vám zdarma vymění jakoukoliv 

bombičku, jejíţ hmotnost se bude lišit více, neţ je limit tolerance. Zcela plná bombička je bezpodmínečným předpokladem pro správnou funkčnost ABS lavinového airbagu. 

(str.26) Krok 2 - Vloţení M.A.S.S. jednotky a instalace bombičky. Otevřete bezpečnostní přihrádku batohu pomocí červených zipů. Potom otevřete ABS přihrádku se zipem. Otevřete M.A.S.S. jednotku, sundejte modrý obal 

a umístěte ho do připravené kapsy na M.A.S.S. jednotce. 2.1 Zatlačte drţák madla do ramenního popruhu. Nasaďte drţák madla na ramenní popruh (na levý pro praváky, pravý pro leváky). 2.2 Uchycení M.A.S.S. jednotky. 

Umístěte M.A.S.S. jednotku do otevřené přihrádky a připojte červená očka na M.A.S.S. jednotce na červené kovové háčky v batohu. Hadička musí směřovat k vrchní straně batohu. Ujistěte se, ţe hadička leţí čistě v horní 

části přihrádky batohu a nepřekáţí součástem batohu ani bombičce. 2.3 Připojení suchého zipu. Abyste předešli otevření airbagu uvnitř batohu, připojte červené suché zipy na součástech airbagu k těm na batohu: Začněte 

odshora, spojte kraje k sobě.  

(str.27) 2.4 Připojení bombičky. Před zašroubováním bombičky se ujistěte, ţe vnitřek proráţecího mechanismu je čistý. Proráţecí kolíček uprostřed musí být viditelný. Potom zašroubujte plnou bombičku aţ nadoraz. Pokud 

je správně zajištěná, ţádné další otočení uţ by nemělo být moţné. Bombička by měla jít zašroubovat aţ nadoraz s minimálním úsilím. Ujistěte se, ţe bombička není vloţená pod úhlem. Pokud zaznamenáte značný odpor 

během šroubování bombičky nebo máte obtíţe zašroubovat ji aţ nadoraz, tak se tato bombička nesmí pouţívat! Váš dovozce Vám ji zdarma vymění. 2.5 Zavření suchých zipů. K zavření stěny ABS přihrádky pouţijte černé 

suché zipy. Ujistěte se, ţe tyto suché zipy leţí čistě na airbagových kapsách. 2.6 Zapnutí zipu. Zapněte zip přihrádky. Krok 3 - Utáhnutí a nastavení drţáku madla. Aby mohlo být zajištěno odpovídající spuštění, musí být 

drţák madla připevněn k ramennímu popruhu. Protáhněte volný popruh uvnitř ramenního popruhu spodní stranou drţáku madla (Nákres 1). To Vám dovolí plynulé nastavení poţadované výšky drţáku madla. Zavřením 

svorky na spodní straně připevníte drţák madla. 

(str.28) Protáhněte popruh vodící sponou na spodní popruhu (Nákres 2) a utáhněte vrchní popruh tak, ţe drţák madla dosedne na ramenní popruh. Pokud se rozhodnete pro důkladnější nastavení, jedna z vodících spon musí 

být umístěna nad drţákem madla a druhá musí utahovat popruh kousek pod drţákem madla. Úhel drţáku se můţe nastavit podle Vašich potřeb, aby byla zajištěná ergonomie a odpovídající manipulace (Nákres 3). Krok 4 - 

Zapnutí popruhů a pásů. Dejte si batoh na záda a nastavte ramenní popruhy, aby odpovídaly Vaší výšce. Vţdy si zapínejte bederní pás, hrudní pás a popruh na nohu a utahujte je tak, aby to odpovídalo Vašemu tělu. ABS 

systém Vám bude k uţitku, pouze pokud na Vás batoh při nehodě zůstane! Většina hmotnosti batohu by měla spočívat spíše na bocích neţ na ramenou. Nosný systém vyhovuje vysokým evropským standardům (směrnice 

TÜV) na extrémní manipulační poţadavky. 

(str.29) Pevnost v tahu se u všech nosných popruhů rovná 3000 N (674 lbs). Tip! Dávejte si batoh na záda před připojením spouštěcího madla, předejdete tím nechtěné aktivaci. Krok 5 - Kontrola aktivačního madla. 

Aktivační madlo je nabito malou natlakovanou kapslí, která obsahuje 0,19 g výbušniny. Můţe být proto pouţité pouze jednou a potom být vyměněné nebo znovu naplněné. Při zataţení za aktivační madlo natlakovaná kapsle 

exploduje. Výsledný tlak prorazí bombičku a airbagy se naplní. Natlakovaná kapsle má pouze omezenou ţivotnost. Proto nedoporučujeme pouţívat madla, která nebyla pouţitá více neţ 3 zimní sezóny. Garantovaná 

ţivotnost je vyznačená na červeném uzávěru, který chrání boční otvor aktivační madla. Je na něm vyznačený rok skočení garantované ţivotnosti. Měsícem je vţdy květen vyznačeného roku. Nepouţitá madla s uplynutou 

dobou garantované ţivotnosti mohou být za poplatek vyměněna. Kolíček musí být pevně připojený a červený prouţek nesmí být vidět. Pokud je na kolíčku vidět červený prouţek, madlo nebylo řádné nabito, a proto nebude 

správně fungovat. Nepouţívejte poškozená madla, protoţe mohou během aktivace prasknout. Nezkoušejte vytahovat kolíček z rychlospojky, riskujete tím zranění. Chraňte madlo před znečištěním! Madlo skladujte vţdy 

mimo dosah dětí! Pro bezdrátovou aktivaci madla se, prosím, obraťte na speciální návod. 

(str.30) Krok 6 - Připojení aktivačního madla. Pro připojení aktivačního madla umístěte kolíček přímo do rychlospojky a zatlačte směrem nahoru. Druhou rukou drţte drţák madla a překonejte tlak rychlospojky. 

Rychlospojka se automaticky zacvakne zpět. Pouze tak je madlo správně připojeno a připraveno k pouţití. Jako je popsáno v Kroku 3, drţák madla lze nastavit do různých pozic (Varianty 1 a 2) kvůli optimální manipulaci. 

Pokud nejde madlo správně připojit, obraťte se na bod 13.1. Pokud madlo není správně připojené a zasekne se kvůli zpětnému zacvaknutí rychlospojky, efektivní spuštění nebude moţné. Upozornění! Madlo připojujte pouze, 

pokud je plná bombička zašroubovaná na svém místě. Pokud je systém spuštěný bez bombičky nebo s prázdnou bombičkou, bude systém poškozený a kolíček se musí vyměnit. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte, 

prosím, dovozce ORTOVOX ve Vaší zemi. Pokud jste dokončili všechny kroky aţ do tohoto bodu, Váš ABS systém je nyní připravený k pouţití. Nicméně doporučujeme přečíst si návod k pouţití od začátku aţ do konce, 

neţ provedete cvičnou aktivaci. Krok 7 - Zajišťovací přezka. Zajišťovací přezka byla navrţena jako ochrana aktivačního madla proti nechtěnému spuštění. Pro zajištění otočte zajišťovací přezku přes aktivační madlo. Zapněte 

zip na ramenním popruhu. Neţ opustíte bezpečný terén je nezbytné opačným způsobem zvednout zajišťovací přezku, otočit ji o 180° a zapnout ji zpět do ramenního popruhu, aby nepřekáţela. 

(str.31) Ve většině případů pouhé přetaţení zajišťovací přezky dostatečně zabrání nechtěné aktivaci. Zajišťovací drátek na přední straně zajišťovací přezky je bezpečnostním doplňkem, který zabrání, aby se zajišťovací 

přezka otočila nahoru. Díky tomu můţete mít připojené madlo i během jízdy na vleku, v kabince, vrtulníku, autobusu, vlaku atd. Pro úplné vyloučení moţnosti nechtěné aktivace doporučujeme odpojení aktivačního madla. 

Pokud pouţíváte aktivační madlo na dálku (bezdrátová aktivace), obraťte se, prosím, na speciální návod. Odpojení spouštěcího madla. Abyste odpojili aktivační madlo, otočte zajišťovací přezku nahoru a posuňte pojistku 

rychlospojky dozadu. Aktivační madlo bude uvolněné bez nutnosti vytahovat ho ven. Nikdy netahejte za nabité aktivační madlo, protoţe to aktivuje celý systém. Pokud máte problémy s odpojením nabitého madla, obraťte se 

na bod 13.1. Vţdy odstraňujte aktivační madlo, kdyţ ho nepotřebujete, a noste ho v kapse na madlo vytvořené pro tento případ na bederním pásu. 

(str.32) Krok 9 - Nácvik aktivace. Chceme, abyste se s ABS systémem cítili 100% v klidu. Proto Vám důrazně doporučujeme nácvik aktivace jako součást Vašeho tréninku tak, aby principy manipulace byly co 

nejrealističtější. Při nácviku aktivace zajistěte, prosím, aby vzdálenost od ostatních lidí a předmětů byla alespoň 1m (3.28 feet), aby se předešlo neţádoucím účinkům. Aktivujte madlo silným, prudkým zataţením. Potřebná 

aktivační síla se rovná přibliţně 8kg (17.64lb; 80N). Airbagy se nafouknou během 2-3 vteřin. Upozornění! Hluk vzadu po nafouknutí je způsoben vypouštěcím ventilem, který automaticky vyrovnává tlak. Nafouknutí 

airbagů se liší podle venkovní teploty a nadmořské výšky. Krok 10 - Vyfouknutí airbagů. Oběma rukama uchopte mechanismus ventilu pod síťkou. Nyní odklopte červený kryt a zmáčkněte vypouštěcí ventil uprostřed 

černého mechanismu ventilu. Ve stejném okamţiku stlačujte airbag, dokud nebude úplně prázdný. 

(str.33) Krok 11 - Sloţení airbagů. Upozornění! Následkem nesprávného sloţení bude nedostatečné otevření airbagů. To můţe vést k nefunkčnosti a poškození batohu. Proto, prosím, skládejte airbagy podle následujících 

pokynů. 1. Poloţte airbagy dolů, aby mechanismus napouštěcího a vypouštěcího ventilu mířil k zemi. Hladká strana by měla mířit vzhůru. 2. Přeloţte vrchní část airbagu na úroveň přihrádky airbagu. 3. Nyní přeloţte spodní 

část airbagu. Šířka airbagu musí odpovídat šířce přihrádky airbagu. 4. Nyní přeloţte airbag třikrát směrem k batohu a ujistěte se, ţe kaţdý překlad má šířku přibliţně lidské dlaně, a tak se airbag můţe snadno rozloţit. 5. Nyní 

natlačte airbagy do určených přihrádek. Mechanismus napouštěcího a vypouštěcího ventilu musí být jasně viditelný na povrchu airbagu. 

(str.34) 6. Pečlivě zapněte suché zipy na přihrádkách airbagů. Krok 12 - Výměna bombičky a aktivačního madla. Po kaţdé aktivaci musí být vyměněna bombička a aktivační madlo. Postupujte podle kroků 1, 2 a 4, 5. ABS 

systém je potom opět jedenkrát funkční. 4.2 Během kaţdé túry nebo manipulace se systémem. Postupujte podle kroků 1-6 Prvotní manipulace. 1 Kontrola hmotnosti bombičky 2 Připojení bombičky 3 Připojení popruhů a 

pásů 4 Kontrola aktivačního madla 5 Připojení aktivačního madla 6 Zavření zajišťovací přezky, pokud je třeba 4.3 Na konci kaţdé túry. Postupujte podle kroku 8 Prvotní manipulace - Odpojení aktivačního madla. Bombička 

můţe zůstat připojená. 

(str.35) Pouţití během lavinové nehody. 5.1 Aktivace. Jakmile si všimnete laviny, bez váhání aktivujte ABS lavinový airbag. Je lepší ho jednou aktivovat předčasně, neţ potom vůbec. Pro aktivaci rychle a prudce zatáhněte 

za aktivační madlo a snaţte se utéct. Airbagy se sami nafukují nezávisle na tom, jestli lyţujete, padáte, leţíte na batohu nebo uţ Vás unáší pohybující se sníh. Nafouknuté airbagy Vám nebudou bránit v moţném útěku nebo 

vyhýbání se skalám apod., proto byste se o to vţdy měli pokoušet. 5.2 Chování během laviny. Jakmile jste aktivovali airbagy, soustřeďte se pouze na dráhu pádu. Způsob, jakým jsou airbagy připevněny na stranách batohu, 

Vám umoţňuje volný pohyb paţí. Bojujte plaváním a odstrkováním překáţek. Snaţte se zpevnit a chránit si hlavu. Tvar airbagů Vám pomůţe chránit hlavu, aniţ by Vám bránil v pohybu a výhledu. Zkuste se vytočením 

vycvaknout ze svého vázání. Nikdy nepouţívejte poutka na hůlkách a bezpečnostní popruhy na Vašem vázání. Pokud je to moţné, drţte svá ústa zavřená. Jakmile se lavina začíná zastavovat,  snaţte se udrţet trup a paţe nad 

sněhem a co nejdříve se vysvobodit. 5.3 Po lavině. Najděte si bezpečné místo. Pokud je to moţné, snaţte se pomoct ostatním zasypaným. Airbagy vyfoukněte pouze, pokud je zcela jisté, ţe nadále nehrozí ţádné nebezpečí 

lavin! Jakmile to bude moţné, připojte novou bombičku a aktivační madlo. Pokud jste stále v lavinovém terénu, nechte airbagy nafouknuté. 5.4 Dotazník pro statistickou analýzu. Nahlaste nám, prosím, kaţdou vynucenou 

aktivaci Vašeho ABS lavinového airbagu. Tyto údaje o reálných aktivacích jsou velmi důleţité pro další vývoj tohoto systému. Dotazník si můţete vyţádat přímo od nás nebo stáhnout ho z našich webových stránek (v sekci 

Avalanche/Questionnaire Avalanche Accidents). Vyplněný a podepsaný formulář pošlete buď odpovědnému středisku lavinové prevence ve Vaší zemi nebo do Federal Institute for Snow and Avalanche Research v Davosu 

(SLF) nebo Vašemu ABS servisnímu středisku. 6. Jak to funguje. Společně s ABS lavinový airbagem jste si koupili zařízení zaloţené na mnoha letech zkušeností při výzkumu lavin. Výzkumu vedeného výjimečným faktem, 

ţe převáţná část zasypaných (lyţařů a snowboardistů) je při zastavení laviny stále naţivu. Avšak většina z nich je zasypaných, nemohou se sami vysvobodit a zachránci je nevidí. A toto je okamţik, kdy začíná závod se 

smrtí, který prohrávají hluboko zasypaní a ti, kteří mají ucpané dýchací cesty. 

(str.36) Hlavní překáţkou úspěšné záchrany je zasypání hlubší neţ 1 metr. Často pak čas potřebný k vykopání zasypaného z takové hloubky převyšuje čas jeho přeţití. Proto je zcela zásadní zabránit zasypání, jak je to jen 

moţné. Jednou z moţností je zatáhnutí za aktivační madlo a během vteřin pro to poskytne ABS lavinový airbag fyzikální předpoklady. Pohybující se sníh hrne velké mnoţství předmětů k povrchu. Jestliţe tyto předměty mají 

vzhledem ke svým rozměrům hmotnost menší neţ sníh, který je obklopuje, zůstanou na povrchu. Přídavný airbag o objemu 170 litrů Vám pomůţe zůstat na povrchu pohybujícího se sněhu. Hmotnost, tvar a také připevnění 

airbagů k tomu téţ přispívá. Velký povrch ve spojení s flexibilním připevněním, které těsně přiléhá k tělu, a mění valivou sílu na vztlak. ABS lavinový airbag systém jiţ zabránil zasypání stovek zimních nadšenců. 7. Údrţba. 

7.1 Vlastní kontrola. ABS lavinový airbag je při dodrţování následujících bodů prakticky bezúdrţbový: Rozloţte oba airbagy alespoň jednou za rok. Také doporučujeme kaţdoroční cvičnou aktivaci, ideálně na začátku 

sezóny. Aktivace můţe být snadno provedena na bezpečném místě. Zkontrolujte vypouštěcí ventil v černém napouštěcím a vypouštěcím mechanismu. Zmáčkněte několikrát červené tlačítko. Musí se pokaţdé zcela vrátit zpět 

na místo. Pravidelně kontrolujte stav popruhů a přezek batohu, suchých zipů a M.A.S.S. jednotky. Kontrolujte, jestli proráţecí mechanismus, který drţí bombičku, je čistý. Aktivační madlo by mělo jít snadno nasadit do 

rychlospojky. Pokud máte problémy s odpojením madla, můţete kápnout trochu ABS oleje na rychlospojku. Lahvička se vzorkem ABS oleje, který je moţné objednat z ABS, je součástí balení. Před kaţdým pouţitím ABS 

lavinového airbagu se ujistěte, ţe je plná bombička zašroubovaná nadoraz. 7.2 Kontrola po lavině. Kaţdé pouţití můţe negativně ovlivnit materiál. Poškození často nejsou viditelné pouhým okem. Proto doporučujeme poslat 

ABS batoh a prázdnou M.A.S.S. jednotku odpovědnému dovozci ORTOVOX na kontrolu. 

(str.37) Kvůli zpracování statistické analýzy o lavinových nehodách pošlete, prosím, nám nebo do švýcarského lavinového institutu vyplněný dotazník (viz bod 5.4). Pokud nemůţete ihned poslat Váš ABS lavinový airbag na 

kontrolu, doporučujeme zkontrolovat následující: vizuálně zkontrolovat airbagy kvůli proraţení, zkontrolovat utahovací popruhy a švy na M.A.S.S. jednotce kvůli natrţení, zkontrolovat ramenní popruhy, bederní a hrudní 



pás a stejně tak švy kvůli natrţení, zkontrolovat všechny přezky (nastavovací přezky na noţním a ramenních popruzích, na bederním a hrudním pásu) kvůli naprasknutí a deformaci. V kaţdém případě pošlete ABS lavinový 

airbag systém odpovědnému dovozci ORTOVOX ve Vaší zemi. 7.3 Zákaznický servis. Po třech sezónách výrobce doporučuje celkovou kontrolu. ABS lavinový airbag musí být poslán odpovědnému dovozci ORTOVOX ve 

Vaší zemi. Zákaznický servis ABS bude tuto kontrolu účtovat. Zákaznický servis provede mnohem důkladnější kontrolu všech ABS dílů neţ je cvičná aktivace nebo vlastní kontrola. 8 Součásti. 8.1 Airbagy. Kaţdý ze dvou 

airbagů má po nafouknutí objem 85 litrů. Jsou nafukovány současně, ale mají oddělené napouštěcí a vypouštěcí ventily. Pokud je jeden z airbagů poškozený, druhý zůstane nafouknutý po dostatečně dlouhou dobu. Vnitřní 

tlak se rovná přibliţně 0,1 bar. 8.2 Napouštěcí a vypouštěcí ventil. Tato kombinovaná součást je přímo na airbagu. Tlačítko vypouštěcího ventilu je umístěno uprostřed černého napouštěcího a vypouštěcího mechanismu. 

Proti nechtěnému zmáčknutí je chráněno červeným plastovým krytem. Síťka přes napouštěcí a vypouštěcí mechanismus zabraňuje sněhu dostat se do airbagu, kdyţ se zrovna plní. Poškozené síťky mohou být kdykoliv 

vyměněny. 8.3 Proráţecí mechanismus. Proráţecí mechanismus, do kterého je zašroubovaná bombička, se nachází ve vrchní části M.A.S.S. jednotky. Je zcela nezbytné, aby byl čistý a ţádný předmět ho nemohl poškodit. 

Proto vţdy zavírejte obal. Pouze zatáhnutí připojeného madla aktivuje bombičku. Obecně doporučujeme nechávat bombičku stále připojenou. 

(str.38) 8.4 Aktivační madlo. Aktivační madlo obsahuje malou patronu. Připojením madla do rychlospojky na ramenním popruhu batohu a následným zataţením za aktivační madlo dojde k odpálení patrony. Tlak exploze 

postupuje skrz hadičku do proráţecího mechanismu. Tam je kolíčkem proraţena bombička obsahující dusík a ten je tlačen přes tlakové hadičky do dvou airbagů, u kterých, v kombinaci s napouštěcím a vypouštěcím 

ventilem, dojde k nafouknutí airbagů. Doba nafouknutí airbagů je přibliţně 2-3 vteřiny. Pro bezdrátovou aktivaci madla se, prosím, obraťte na speciální návod. 8.5 Bombička. Bombička obsahuje pouze neškodný plyn, stejný 

jako je v našem vzduchu. Vnitřní tlak je 300 bar (u karbonové bombičky 340 bar). Proraţení bombičky by mělo být provedeno pouze proráţecím mechanismem ABS systému. Jakákoliv manipulace na uzávěru nebo na 

bombičce můţe způsobit explozi, která můţe vyústit ve vysoké riziko zranění nebo smrti, včetně osob v bezprostřední blízkosti. Kaţdá bombička je navrţená na teploty od -40°C do +50°C (od -40F do +122F). Pouze ABS 

můţe znovu plnit prázdné bombičky. Kontaktujte svého prodejce ORTOVOX nebo ABS kvůli výměně prázdné bombičky za plnou. Předcházejte nárazům jako např. upuštění bombičky. V závislosti na modelu bombičky 

vyhovují následující směrnicím: Ocelová bombička Evropa: EG směrnice, Ocelová bombička Severní Amerika: DOC a TC certifikace, Karbonová bombička EG směrnice. 8.6 Nosný systém. Autorizované nosné systémy 

jsou označené logem ABS. Různé popruhy a pásy vyhovují poţadavkům TÜV na extrémně náročnou manipulaci. Pevnost v tahu se u všech nosných popruhů rovná 3000 N (674 lbs). Aby bylo zajištěno, ţe ABS lavinový 

airbag systém zůstane na těle osoby i během laviny, je nevyhnutelné, aby bederní a hrudní pás a popruh na nohu byly správně utáhnuté. Největší šance, ţe ABS lavinový airbag zůstane na Vašem těle během laviny, je, kdyţ 

bederní a hrudní pás a popruh na nohu jsou správně utáhnuté. 9 Skladování a čištění. Před kaţdým pouţitím se ujistěte, ţe je plná bombička zašroubovaná nadoraz a zkontrolujte její hmotnost, jak je popsáno v krocích 1 a 2 

Prvotní manipulace. Jinak můţete nechat bombičku připojenou. Vţdy kdyţ není bombička připojená do airbagu, ujistěte se, ţe je na ní nasazený ochranný uzávěr. Doporučuje se odpojovat madlo po kaţdém pouţití. ABS 

lavinový airbag by se měl skladovat v na suchém místě bez hlodavců a mimo dosah dětí. 

(str.39) K čištění airbagu nebo batohu pouţívejte pouze mýdlovou vodu. Nepouţívejte agresivní čisticí prostředky jako bělidla nebo OxiCleaner. Neperte v pračce. Napouštěcí a vypouštěcí ventil chraňte před vodou a jinými 

tekutinami. Upozornění: před pouţitím po čištění se ujistěte, ţe je celý systém zcela suchý - jinak riskujete zamrznutí součástí, které povede jejich k nefunkčnosti. 10 Přeprava. Obecně je dovoleno brát Váš airbag na palubu 

letadla. Ve směrnicích IATA (International Air Transport Association) je to zařazeno mezi výjimky z nebezpečných předmětů podle Přehledu 2.3A. Nicméně si musíte svůj ABS airbag zaregistrovat u své aerolinky nejméně 

14 dnů před odletem. Na kaţdý batoh je povolena jedna aktivační jednotka a aktivační madlo nesmí být připojené. Důrazně doporučujeme si vyţádat směrnice IATA od Vašeho servisního střediska nebo si je stáhnout 

z našich webových stránek, abyste je mohli ukázat u odbavovací přepáţky. Dále doporučujeme vloţit kopii těchto IATA směrnic společně s Vaší bombičkou, aktivačním madlem a batohem do Vašeho palubního zavazadla. 

Pokud cestujete po USA, musíte ještě vyhovět poţadavkům FAA. Pokud cestujete do Spojených států, věnujte, prosím, pozornost nejnovějším radám na www.abs-airbag.com (v sekci Service/ABS in planes). 

(str.40) Další informace. 13.1 Řešení problémů. Nefunkčnost. Řešení problémů. Zatáhl jsem za aktivační madlo bez nainstalované bombičky. Netlumený tlak exploze poškodí prorážecí mechanismus, který se stane 

nepoužitelným a nebezpečným. Musí být zkontrolovaný a vyměněný. Všechny otázky směřujte na svého dovozce ORTOVOX. Aktivační madlo nejde připojit. Kápněte trochu ABS oleje do rychlospojky. Stlačte rychlospojku a 

několikrát připojte a odpojte madlo, dokud nebude rychlospojka fungovat v pořádku. Pokud stále nefunguje, musí být systém poslán do odpovědného servisního střediska. Nezkoušejte madlo připojit silou. Pokud jste v terénu 

a nemáte s sebou ABS olej, stlačte rychlospojku nahoru, připojte madlo a potom ji stlačte dolů. Nabité aktivační madlo nejde zatáhnutím aktivovat. Plnou bombičku musíte nechat na místě. Jemně zatlačte rychlospojku 

nahoru, zakývejte madlem ze strany na stranu a opatrně zkuste zatáhnout dolů. Můžete navíc na madlo kápnout trochu ABS oleje a otočením zlepšit promazání. Pokud stále nefunguje, musí být systém poslán do odpovědného 

servisního střediska. Airbagy jdou těţko ven z přihrádek a špatně se nafukují. Byly airbagy správně složené? Shodovala se hmotnost bombičky s hmotností na ní uvedenou? Pokud jsou obě odpovědi ano, pošlete airbag do 

servisního střediska. Pokud si v jednom nebo druhém bodě nejste jistí, proveďte cvičnou aktivaci. Pokud problém přetrvává, pošlete Váš ABS systém dovozci ORTOVOX na prohlídku. 

(str.41) Po nafouknutí airbagů je vzadu slyšet určitý zvuk. Tento zvuk způsobuje vypouštěcí ventil vyrovnávající tlak. Po několika minutách by již pokles tlaku neměl být jasně zřetelný. Pokud je pokles tlaku stále jasně 

zřetelný, systém je třeba opravit. Pošlete ABS systém do servisního střediska. 13.2 Záruka. K prodlouţení záruky ABS systému z 2 let na 4 roky vyplňte, prosím, záruční list online na www.abs-airbag.com (v sekci 

Service/Warranty Card) do 30 dnů od zakoupení. (ABS systém nezahrnuje batoh). ABS AIRBAGS se zaručují, ţe produkt odpovídá specifikacím uvedeným v návodu a ABS AIRBAGS souhlasí s bezplatnou výměnou 

produktu, pokud nebude odpovídat těmto specifikacím. Poţadavek na výměnu musí být dán během 60 dnů od objevení vady. S ohledem na výše uvedené přísliby od ABS AIRBAGS, kupující souhlasí a akceptuje následující 

podmínky: Tato záruka je místo všech ostatních záruk, vyjádřených nebo předpokládaných. Všechny záruky prodejnosti a pouţitelnosti pro patřičný účel jsou tímto vyloučeny nebo odmítnuty. Jedinou náhradou kupujícímu 

bude obdrţení bezplatné výměny produktu od ABS AIRBAGS a tato náhrada je místo všech ostatních náhrad nebo nároků na škody, následky a ostatní, které můţe kupující vymáhat po ABS AIRBAGS. ABS AIRBAGS 

nenesou ţádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené zcela nebo částečně, svými činnostmi, opomenutími nebo nedbalostí nebo za nepředvídatelných okolností mimo svoji kontrolu. Záruka se vztahuje 

pouze na Vás, původního kupujícího. Není přenosná na nikoho, kdo od Vás následně ABS AIRBAGS koupí. 13.3 Technické údaje. Objem airbagu: 2 x 85 litrů. Hmotnost systému: přibliţně 1200g. Spuštění: Pyrotechnické 

zaţehnutí v aktivačním madle. Postup plnění: Během přibliţně 1vteřiny 90 litrů (23,8 US gallon) směsi plyn-vzduch je tlačeno do dvou airbagů, zatímco zbývajících 80 litrů (21,1 US gallon) se doplní během 1,5 vteřiny (v 

závislosti na venkovní teplotě a nadmořské výšce). Bombičky: Vyrobené z vysoce odolného materiálu s přípustným tlakem 300 bar (4400 psi). 

(str.42) V závislosti na modelu bombičky vyhovují směrnicím EG nebo DOC/TC pro Severní Ameriku. Nosný systém: Vyhovuje poţadavků TÜV na extrémní manipulační poţadavky. Pevnost v tahu se u všech nosných 

popruhů rovná 3000 N (674 lbs). Provozní teploty: Od -40°C do +50°C (od -40F do +122F). Předmět technických změn. 13.4 Prohlášení o shodě. Výrobce: ABS Peter Aschauer GmbH. Země původu: Německo. Označení: 

ABS Avalanche Airbag System. Povaha materiálů a způsob zpracování pouţité při vývoji ABS Avalanche Airbag System jsou zaloţeny na standardizovaných hodnotách na srovnatelné poţadavky pouţití. Tyto 

standardizované hodnoty tvoří poţadovaný profil materiálů a testů funkčnosti vedených TÜV Süd Product Service GmbH v rámci Federal Consumer Product Safety Act, podle nařízení PPE 89/686 EWG stejně tak jako CE 

směrnic. Přesto se během lavinové nehody mohou objevit síly a okolnosti, které budou převyšovat tyto standardizované hodnoty.  Proto bychom chtěli explicitně zdůraznit, ţe ABS Avalanche Airbag System v jeho celku i 

součástech (materiál airbagu, připevnění, batoh, atd.) nemůţe odolat všem moţným nárokům, které vyvstanou během lavinové nehody. TÜV Süd Product Service GmbH, Daimlerstr. 11, 85748 Garching. Prüfstellennummer 

0123. Die ABS Peter Aschauer GmnH je drţitelem certifikátu ISO 9001:2000. ABS systém se vyrábí v Německu. Výrobce batohu: ORTOVOX Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, Německo. 13.5 

Servisní střediska. Váš dovozce ORTOVOX je odpovědný za servis ORTOVOX ABS batohů v jím zastupovaných zemích (viz www.ortovox.com). 


