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A Trhací zips (TZ)
A1TZgaráž
B Kryt trhacieho zipsu
C Pripevnenie kartuše
D Bezpečnostnýkryt ventilu
E Označenievyfúknutia
F T-háky
G Otvor pre kábel rukoväte
H Upevňovacia klipsňa AVABAGu
I Upevnenie AVABAGsystému
J Vodiaci kanálik rukoväte (S/L)
K Vnútro rukoväte
L Bedrovýa hrudný popruh
M Bezpečnostnýpopruh medzi nohami
N Balón AVABAG
O Aktivačný kábel so striebornou guľôčkou
P Systém AVABAG
Q Závit kartuše
R Výfukový ventil
S Pútko AVABAGu
T Aktivačná rukoväť
U Vodiaca tyč
V Prívod kábla
WNastavenie dĺžky (L/S)
X Posúvač pozície
Y AVABAGgaráž
Z Otvor sieťovinovéhovrecka
Z1 Hlavnápriehradka
Z2Priehradka AVABAGu
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Gratulujeme,že ste si kúpili lavínový airbag
AVABAG.
Pozornesi prečítajte túto príručku a venujte
pozornosť varovaniam a pokynom. Ak chcete
získať informácie o možnostiach údržby
a získať tie najlepšie služby pre VášAVABAG,
zaregistrujte si svoj výrobok.
Každúsezónu sú všetci registrovaní
používatelia zaradení do žrebovania o jedno
z 5 MIEST VZÁKLADNOMKURZESAFETY
ACADEMY
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VÁŠLAVÍNOVÝ AIRBAGAVABAGMÔŽEZA ISTÝCH PODMIENOKPREDCHÁDZAŤ
CELKOVÉMUZASYPANIU. NAPRIEK TOMU,BYSTENEMALI PODSTUPOVAŤVÄČŠIE
RIZIKO AMALI BYSTESI VEĽMI DOBREPLÁNOVAŤVAŠE AKTIVITY, KTORÉ
PRISPÔSOBÍTE VONKAJŠÍM PODMIENKAM. VŽDYBYSTEMALI BYŤOPATRNÍ
KNEBEZPEČENSTVU VHORÁCH.

SPRÁVANIE SA VHORÁCH
• Lavínový airbag AVABAGje jednoducho iba zvýšením vašej štandardnej výbavy pre prípad núdze, ktorá obsahuje:

lopatu, sondu a lavínový vyhľadávač.
• Lavína vždy ohrozuje váš život aj ľudí naokolo.
• Nikdy by ste s lavínovým airbagom AVABAGnemali podstupovať väčšie rizoko, ako bez neho.
• AVABAGmôžepredchádzať zasypaniu, ale ponúka len čiastočnú ochranu proti terénnym nástrahám (priekopy,

potoky, atď.),proti pádu zo skál, alebo nárazu o skalu, strom alebo iné predmety.
• Nemali by ste používaťpútka na zápästí (efekt kotvy v lavíne).
• Dbajte na lokálne podmienky a aktuálnu lavínovú predpoveď.
• Kvôli správnej reakcii v núdzi treba pravidelne nacvičovať aktiváciu lavínového airbagu AVABAG.
• Žiadne množstvo lavínového vybavenia nemôže nahradiť pravidelný nácvik alebo účasť v lavínovom kurze. Na

www.ortovox.componúkame interaktívne vyučovacie materiály a širokú ponuku lavínových kurzov v horách, pre
rôzne stupne vedomostí ako časť SAFETYACADEMY.

ZRIEKNUTIE SA
ZODPOVEDNOSTI

Lavínové airbagy Ortovox AVABAGsú
navrhnuté vzhľadom na enormné sily,
ktoré môžu vzniknúť v lavíne. Preto sú
všetky systémy AVABAGcertifikované
podľa TÜV/CE (DIN EN 16716)(viac
detailov nájdete na strane 57).
Ortovox nemôže zaručiť a akceptovať
zodpovednosť za funkčnosť systému
AVABAGvoči kupujúcemu pri nasle-
dujúcich stanovených podmienkach:
nesprávne použitie, opravy alebo
výmena súčiastky neautorizovanou
osobou, použitie alebo spojenie
s komponentmi tretej strany, ktoré
firma ORTOVOXneautorizovala.
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• ĽAHKÝ:
S hmotnosťou približne 690 g je AVABAGjeden
z najľahších systémov (hmotnosť lavínového systému
(P) bez pripojenej kartuše).

• NEUVERITELNEZBALITEĽNÝ:
Približný objem AVABAGje 1,8litra - poskytuje viac
miesta pre vaše vybavenie.

• ERGONOMICKÉÚCHOPENIE:
Inovatívny tvar rukoväte umožňuje jednoduchú aktivá-
ciu v rukaviciach bez ohľadu na to, či ste pravák alebo
ľavák.Dĺžku rukoväte možno nastaviť individuálne.

• NÁCVIKAKTIVÁCIE:
Proces aktivácie možno nacvičovať jednoducho bez
kartuše. Preto sa môžete dobre pripraviť na aktiváciu
lavínového airbagu AVABAGv prípade lavíny.

• ODNÍMATEĽNÝ:
Systém AVABAG(P) je odnímateľný a kompatibilný
s ostatnými batohmi ORTOVOXAVABAG.

• REVOLUČNÁKONŠTRUKCIAAIRBAGU:
Balón AVABAGuje zváraný a preto je vzduchotesný,
odolný proti roztrhnutiu a po zbalení má veľmi malý
objem.

• UZAVRETÝSYSTÉM
Uzavretá mechanická konštrukcia systému AVABAG(P)
je odolná voči vonkajším vplyvom - zamŕzanie
a korózia.

PRINCÍPYFUNGOVANIA
A PREVÁDZKY

Zatiahnutím aktivačnej rukoväte (T) počas lavíny
dusík uvoľnený z vysokotlakovej kartuše, dodatočný
vzduch vťahovanýz okolitého prostredia nafúknu
160-litrový balón AVABAGu(N) za 3 sekundy. Lavínový
airbag AVABAGpracuje na fyzikálnym princípe

„inverznej segregácie“. Keďje masa predmetov v
pohybe, tento efekt štandardne spôsobuje, že malé
čiastočky sa posúvajú smerom dole a veľké čiastky sa
pohybujú hore. Lavínový airbag AVABAGzvýši objem
postihnutého a výrazne posilní tento efekt. Vďakatomu
môže lavínový airbag AVABAGznížiť riziko celkového
zasypania. Môžeudržať vašu hlavu nad snehom a
vďaka objemu zabezpečiťochranu oblasti hlavy a krku.
Výrazná farba pomáha ľahšej lokalizácii zasypaného.

VÝHODYAVABAG VKOCKE:
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PRÍPRAVA SYSTÉMUKONTROLAPREDKAŽDÝMPOUŽITÍM:
Nasledujúce kontroly MUSÍTEVYKONAŤpredkaždým použitím kvôli zaisteniu správnej funkčnosti systému..

1. SPRÁVNA INŠTALÁCIA SYSTÉMU AVABAG(P)
Presvedčte sa, či systém ABVABAG(P)bol nainštalovaný správne. Aktivačný kábel so striebornou guľôčkou (O)
musí prejsť vodiacim kanálikom rukoväte (J) bez obmedzení a balón AVABAG(N)musí byť správne poskladaný
(viď strany 46 - 51).

VAROVANIE:Prinesprávnej inštalácii môže lavínový airbag AVABAGzlyhať.

2. SPRÁVNAMONTÁŽAKTIVAČNEJ RUKOVÄTE(T)
Strieborná guľôčka na aktivačnom kábli (O)musí byť jasne viditeľná v jednom z dvochokienok nastavenia dĺžky
(W),v pozícii L alebo S (pozri obrázok). Posunovačpozície (X)musí byť pevne prichytený k aktivačnej rukoväti
(T).Vodiaca tyč (U) na aktivačnej rukoväti (T) musí byť vložená do vodiaceho kanálika rukoväti (J) pre adekvátne
nastavenie dĺžky (W).

VAROVANIE:Nesprávnamontáž môže viesť k nechcenej automatickej aktivácii lavínového airbagu AVABAG.

1.

3.

5.

4.

2.

KOMPONENTY
Pre kompletnú funkčnosť lavínovéhoairbagu AVABAGpotrebujete tieto komponenty dostupné aj samostatne
u vášho špecializovaného predajcu. Detailný popis niektorých komponentov nájdete na obálke Návoduna
používanie lavínového airbagu AVABAG.

1.Batoh OROTOVOXAVABAG
2. Systém AVABAG(P) (Balón AVABAGu(N) je pevnou súčasťou (P)) s aktivačnou rukoväťou (T)
3. Aktivačný kľúč AVABAG
4. Návod na použitie lavínového airbagu AVABAG
5.Karbónová kartuša AVABAG300 bar (plná)

J

N

P
T

Ochranné viečko

DLHÁDĹŽKAUCHOPENIA(L)
Vodiaca tyč (U) vo vodiacom kanáliku

rukoväti (J) aaktivačný kábel sostriebornou
gulôčkou (O)nastavený do (W) pozície L

KRÁTKÁDĹŽKAUCHOPENIA (S)
Vodiaca tyč (U) vo vodiacom kanáliku
rukoväti (J) aaktivačný kábel so striebornou
gulôčkou (O)nastavený do (W) pozície S
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PRÍPRAVA SYSTÉMUKONTROLAPREDKAŽDÝMPOUŽITÍM:
4. SPRÁVNAÚROVEŇNAPLNENIA KARTUŠEAVABAG:

Skontrolujte aktuálnu hmotnosť kartuše AVABAGBEZOCHRANNÉHOVIEČKA.
Hmotnosť musí zodpovedaťhmotnosti uvedenej na kartuši AVABAG(+/- 5g / 0.18oz).
Ak sa hmotnosť odchyľuje od uvedenej hodnoty viac ako +/- 5g / 0.18oz, vymeňte
kartušu u špecializovanéhopredajcu.

VAROVANIE:Akkartuša AVABAGnie je správne naplnená, lavínový airbag
AVABAGsa nemusí aktivovať.

5. SPRÁVNÉUCHYTENIEKARTUŠEAVABAG

Krok 3 KONTROLA/NATIAHNUTIEAKTIVAČNÉHOMECHANIZMU sa musí vykonať
pred uchytením kartuše AVABAG,ináčhrozí prepichnutie kartuše AVABAG
a lavínový airbag AVABAGnebude ďalej použiteľný.

a. naskrutkujte kartušu AVABAGudozávitu kartuše (Q)až po zarážku tak, že
tesniaci krúžok na kartuši AVABAGnie je viditeľný.

b. Utiahnite oranžové pripevnenie kartuše (C),ktoré drží kartušu na správnom
mieste.

VAROVANIE:Aknie je kartuša AVABAGsprávne prichytená, lavínový
airbag AVABAGsa nemusí aktivovať.

✗

Q

1

Q

C

✔
a.
Vložte aktivačný kľúč AVABAG(1)stranou bez závitu
(s hladkým povrchom) bez tlaku na závit pre kartušu
(Q).Ak môžete vsunúť aktivačný kľúč (1) až po zarážku
(viď obrázok), je systém AVABAG(P)natiahnutý
a pripravený na aktiváciu. Ak aktivačný kľúč (1)
nemožno vsunúť celý až po zarážku,musíte natiahnuť
systém.

b.
Natiahnutie systému AVABAG(P)vykonáte bez použitia
sily naskrutkovaním aktivačného kľúča (1)stranou
so závitom do závitu pre kartušu (Q)až po zarážku.
Opakujte krok a. opäť a pritom skontrolujte, či bol
aktivačný mechanizmus natiahnutý.

VAROVANIE:Aknebol aktivačný mechanizmus
skontrolovaný alebo natiahnutý pred naskrutkovaním
kartuše, môže zlyhať systém alebo nastať nesprávna
aktivácia.

Systém aktivovanýa.

Systémneaktivovaný Systém aktivovaný (b.)

PRÍPRAVA SYSTÉMUKONTROLAPREDKAŽDÝMPOUŽITÍM:
3. KONTROLA/ NATIAHNUTIE AKTIVAČNÉHOMECHANIZMU SYSTÉMUAVABAG(P)

VBATOHUNÁJDETE
ZODPOVEDAJÚCEUPOZORNENIE:
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POUŽITIE:
AKONOSIŤ BATOH:

1.Utiahnite bezpečnostný popruh medzi nohami (M).Prevlečte bedrový popruh cez farebné očkopopruhu medzi nohami
(M) (viď obrázok).

.

2. Utiahnite obe pracky na bedrovoma hrudnom popruhu (L) jednu po druhej a uistite sa, že sú správne zamknuté na
svojom mieste (viď obrázok).

Ak ste vykonali všetky prípravy systému a uvedené bodypoužitia, váš lavínový airbag AVABAGjepripravený na
použitie.

VAROVANIE!
Na miestach, kde aktivácia môže vás alebo iné osoby

vystaviť nebezpečenstvu (v aute, alebo v dopravných prostriedkoch,
na vleku, v dave ľudí, na hrebeni, atď.), musíte zaistiť, že aktivačná
rukoväť (T) nebude náhodne aktivovaná. Ináč by nastala nechcená
aktivácia lavínového systému AVABAG.Pretoby mala byť aktivačná
rukoväť schovanáv ramennom popruhu (viď. strana 44).

Bezpečnostný kryt ventilu (D) je v hlavnej priehradke batohu (Z1).Presvedčte sa, že bezpečnostné uchytenie je
v hornej pozícii (zatlačte bezpečnostné uchytenie hore tak ďaleko, ako je to možné) a oranžový háčik a pútko na
uťahovanie je správne utiahnuté (viď obrázok).Toto je možné len v hornej pozícii.

VAROVANIE:Bezpečnostnéutiahnutie uzáveru vyfukovacieho ventilu je pod označením vyfúknutie (E).Ak je
bezpečnostný kryt ventilu (D) otvorený, môže spôsobiť unikanie vzduchu a lavínový batoh AVABAGbude

aktivovaný nesprávne.

✔ ✗
D

M

PRÍPRAVA SYSTÉMUKONTROLAPREDKAŽDÝMPOUŽITÍM:
6. UISTITE SA, ŽEUPÍNANIE BEZPEČNOSTNÉHOKRYTUVENTILAJE ZATVORENÉ

BEZPEČNOSTNÝKRYTVENTILU UZAVRETÝ BEZPEČNOSTNÝKRYTVENTILU OTVORENÝ

VBATOHUNÁJDETE ZODPOVEDA-
JÚCEVAROVANIEVANGLIČTINE:
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POUŽITIE V LAVÍNOVEJ SITUÁCII
AKTIVÁCIALAVÍNOVÉHO AIRBAGUAVABAG:
Vprípade lavíny, ihneďaktivujte lavínový airbag. Je lepšie raz aktivovať lavínový batoh, aj keďto nie je treba, než ho
aktivovať neskoro. Preto náhle a tak pevne, ako je to možné, zatiahnite aktivačnú rukoväť. Balón AVABAGusanaplní
automaticky. NAFÚKNUTÝBALÓNAVABAGUVÁSŠTANDARDNENEOHROZÍPRI USKUTOČNENÍMOŽNÉHOÚNIKUALEBO
ZDĹHAVOMMANÉVROVANÍ.

VPRÍPADE LAVÍNY ZATIAHNITE AKTIVAČNÚRUKOVÄŤ
OKAMŽITE A TAK SILNO, AKOJE TOMOŽNÉ, ABYSTE
AKTIVOVALI LAVÍNOVÝ AIRBAGAVABAGANAFÚKLI
BALÓNAVABAGU!

SRÁVANIESAPOLAVÍNE
Dostaňte sa nabezpečnémiesto tak rýchlo, ako je to možné. Akmôžete, pomôžte ostatným. Majte nafúknutý

balón AVABAGunasebe tak dlho, kým trvá akútne nebezpečenstvo lavíny, alebo ažopustíte ohrozenú zónu.

Ak bol váš lavínový airbag AVABAGnafúknutý a použitý, po lavíne ho musíte vziať ku špecializovanému predajcovi na
údržbu.

INŠTRUKCIE NA PRAKTICKÉPRECVIČOVANIE
VÁŠHOLAVINOVÉHO AIRBAGU AVABAG

Až 12% používateľov airbagov nebolo schopných svoj
lavínový airbag aktivovať. Preto je veľmi dôležitý
pravidelný tréning, aby ste boli schopní aktivovať
lavínový airbag AVABAGbezpečne a získali cit
pre potrebnú aktivačnú silu v lavíne. Mali by ste
pre prípad núdze trénovať tak často, až uchytenie
aktivačnej rukoväte bude pre vás intuitívne.
BEZNASKRUTKOVANEJKARTUŠEmôžete
používať systém jednoducho pre nácvik (nasucho)
bez nafúknutia balónu AVABAG.Vďakatomu vám
nevzniknú žiadne náklady navyše ani starosti.

Vyberte kartušu AVABAGPRED nácvikom aktivácie.
Uistite sa, že systém AVABAG(P) je natiahnutý
(strana 38). Zatiahnite aktivačnú rukoväť náhle a tak
silno ako je možné.Počuťeľnélupnutie signalizuje
úspešnú aktiváciu. Toto je rovnaká sila, akú budete
potrebovať k aktivácii lavínového airbagu AVABAGaj
s kartušou.

PRECVIČUJTESITUÁCIESRUKAVICAMI,
PALČIAKMI, LYŽIARSKYMI PALICAMI PRI
LYŽOVANÍ VBEZPEČNOMLYŽIARSKOM

TERÉNE. TAKSI BUDETE ISTÍ PRI POUŽÍVANÍ
LAVÍNOVÉHO AIRBAGUAVABAG.

PRIPOMÍNAME, ŽENANACVIČOVANIEAKTIVÁCIE
NEPOTREBUJETEKARTUŠEAVABAG.LAVÍNOVÝ
AIRBAGNIE JEPRIPRAVENÝNAPOUŽITIEVLAVÍ-
NOVEJNÚDZOVEJSITUÁCII BEZNASKRUTKOVANEJ
KARTUŠEAVABAG!
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a. b. c.

O

X

T

USCHOVANIE/ NASTAVENIE DĹŽKYAKTIVAČNEJ RUKOVÄTE
Aktivačná rukoväť môže byť nastavená do dvoch rôznych pozícií (viď obrázok vľavo a uprostred),
S = krátka, L = dlhá

Nastavujte dĺžku rukoväte iba vtedy, AKJEKARTUŠAVYBRANÁ.Ináčsa môže systém nechcene aktivovať.

Presvedčte sa, že rukoväť bola vložená do správneho vodiaceho kanálika (J) (viď obrázok dolu) v ramennom
popruhu. (Viďstrana 37: Kontrola pred každým použitím).
VAROVANIE!Namiestach, kde môžete vystaviť sami seba alebo iných nebezpečenstvu, by ste vždy mali zabezpečiť
vašu aktivačnú rukoväť pred nechcenou aktiváciou. To vykonáte zatlačením aktivačnej rukoväte (T) nahor, tak
ďaleko, ako je to možné. Tým ju bude možné schovaťdo garáže rukoväte (K).Uzavrite garáž aktivačnej rukoväte
na ramennom popruhu (K)až do koncazipsu (pozri ilustrácie vpravo).

AKTIVAČNÁRUKOVÄŤ(T) - NASTAVE-
NIEDĹŽKY(W) - KRÁTKAPOZÍCIA=S

AKTIVAČNÁRUKOVÄŤ(T) - NASTAVE-
NIE DĹŽKY(W) - DLHÁPOZÍCIA= L

AKTIVAČNÁ RUKOVÄŤ(T) SCHOVANÁ
VOVNÚTRI GARÁŽEAKTIVAČNEJ RUKOVÄTE(K)

VYBRANIE / DEMONTÁŽAKTIVAČNEJ RUKOVÄTE
Vyberte kartušu pred vybratím aktivačnej rukoväte (T).Vyberte aktivačnú rukoväť (T) z vodiacehokanálika (J)
nasledujúcim postupom:

a. Otvorte zámok na posúvači pozície (X) na zadnej strane aktivačnej rukoväte (T) zatlačením na zámok vhodným
predmetom.

b. Zatlačením aktivačného kábla so striebornou guľôčkou (O)nad aktivačnou rukoväťou (T) a zatlačením smerom
dolu k posúvaču pozície (X) môžete vytlačiť posúvač pozície (X) von z aktivačnej rukoväte (T).

c. Teraz vyberte striebornú guľôčku na aktivačnom kábli (O)z posúvačapozície (X).
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a. b. c.

W1

W2

O

V

T

X

MONTÁŽAKTIVAČNEJ RUKOVÄTE (T)

a. Pretiahnite aktivačný kábel so striebornou guľôčkou (O)očkom prívodu kábla (V) v aktivačnej rukoväti (T).

b. Strieborná guľôčka na aktivačnom kábli (O)je v posúvači pozície (X) v polohe potrebnej pre dĺžku nastavenia
L alebo S (W1/2).

c. Zatlačte posunovač pozície (X) do aktivačnej rukoväte (T), až sa zamkne do pozície a posunovač (X) je uložený
v aktivačnej rukoväti (T).

1. Vyskrutkujte kartušu zo systému AVABAG(P).Ak je
kartuša stále plná, uschovajte ju s naskrutkovaným
ochranným viečkom v originálnom obale na
bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a v miestnosti
s izbovou teplotou (okolo 20°C).

2. Vyberte aktivačný kábel so striebornou guľôčkou (O)
z aktivačnej rukoväte (T) (viď str. 45).

3. Otvorte celú priehradku AVABAGu(Z2)zatiahnutím
a roztrhnutím žltého trhacieho zipsu (A).

4. Odstráňte tri T-háky (F) z troch pútok AVABAG(S).

5. Otvorte oranžové upevnenie systému AVABAG(I)
a oranžovú upevňovaciu klipsňu AVABAGu(H),ktorá sa
používa na namontovanie systému AVABAG(P).

6. Vyberte systém AVABAG(P) a bezpečne zabalený ho
uložte na suché miesto s izbovou teplotou
(okolo 20° C).V tomto prípade by mal byť balón
AVABAGu(N) len voľne poskladaný.

Aktivačnárukovät (T)
je smontovaná.

VYBRANIESYSTÉMUAVABAG
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INŠTALÁCIA SYSTÉMUAVABAG
VAROVANIE: MODELYBATOHUAVABAGMAJÚ ROZDIELNYOTVORPREKÁBELRUKOVÄTE (G)

1. Pre otvorenie priehradky AVABAGu(Z2)otvorte kryt
trhacieho zipsu (B) a trhací zips (A).

2. Vytiahnite aktivačný kábel so striebornou guľôčkou
(O)z aktivačnej rukoväte (T) (pozri s. 45).Pretiahnite
aktivačný kábel so striebornou guľôčkou (O)otvorom
pre kábel rukoväte (G)v ramennom popruhu.

3. Vložte systém avabag (P) do vnútra AVABAGu(Y)
a upevnite k batohu pomocou oranžovej upevňovacej
klipsne AVABAGu(H) a upevnenia AVABAGu(I).

4. Teraz zabezpečtesystém vložením závitu kartuše
(Q)do otvoru sieťovinového vrecka (Z), ktoré
prechádza do hlavnej priehradky (Z1)s priehradkou
AVABAGu (Z2).

5. Použitím troch T-hákov (F) upevnite balón AVABAGu
(N) do pútok AVABAGu(S)podľa špecifikovanej farby.
Pre jednoduchšiu inštaláciu začnite s T-hákom (F)
s červeným pútkom a spojte ho s červeným očkom
AVABAGu(S) na balóne AVABAGu(N). Presvedčte sa,
že balón AVABAGu(N)nie je po inštalácii prekrútený.

6. Preložte balón AVABAGu(N) (viď str. 50 a 51)
v priehradke AVABAGU(Z2)a uzavrite ju.

7. Opätovnenamontujte kábel so striebornou guľôčkou
(O)do aktivačnej rukoväte (T) v požadovanej pozícii
(viď str. 46).

SPRÁVNEZBALENIE
ZBALENIE BATOHU:
Presvedčte sa, že ste zbalili batoh tak, že hroty alebo ostré predmety
nemôžu poškodiť priehradku AVABAGu(Z2),kartušu a systém AVABAG
(P).Žiadne dlhé predmety nesmú prechádzať z priehradky batohu (Z1)do
priehradky AVABAGu.Týmby blokovali aktiváciu balónu AVABAGu(N).
Keďje systém AVABAGinštalovaný, nemali by ste mať žiadne predmety
v priehradke AVABAGu(Z2).

NOSENIELYŽÍ / SNOWBOARDUABALENIEBATOHU:
ORTOVOXAVABAGlavínovýairbag batoh ponúka rôzne možnosti
uchytenia vášho športového vybavenia (viď Vlastnosti batohov na
produktovej visačke alebo navštívte stránku ortovox.com).
Presvedčte sa, že priehradka AVABAG(Z2)a označenie vyfúknutia (E) nie
sú pri zbalení batohu zablokované. Keďnosíte cepíny, vybavenie na ľad
alebo lyžiarske palice, prersvedčte sa, že majú ochranné kryty.

Otvor pre kábel rukoväte (G)pri modeli ASCENT30/ 28 S Otvor pre kábel rukoväte (G)pri modeli
FREERIDER22 / 20 S // ASCENT22



SK

5150

E

A1

e. f.a. b. c. d.
zložiť ľavékrídlo
SOŽLTÝM očkom

zložiť pravékrídlo
SČERVENÝMočkom!

7. Ak je v balóne AVABAGu(N) stále nejaký vzduch
aj po zložení,môžete ho vyfúknuť opakovaným
stlačením označenia pre vyfúknutie (E)na vonkajšej
strane batohu

8. Uzavrite celý zips na priehradke AVABAGu(Z2)
a presvedčte sa, že nie je zachytená látka balóna.

9. Vložte jazdec zipsu do oranžového vnútra trhacieho
zipsu (A1)vľavo (viď. f.).

10.Uzavrite kryt trhacieho zipsu (B)a presvedčte sa, že
žltý trhací zips (A) je bez napätia. Umiestnite voľný
koniec zipsu od krytu trhacieho zipsu (B)v batohu.

11. Vhlavnej priehradke (Z1)zatlačte na oranžový
bezpečnostný kryt ventilu (D) nahor a zabezpečte
ho oranžovým hákom a upevňovacím popruhom
(viď str. 40).

12.Natiahnite systém AVABAG(P) zaskrutkovaním
aktivačného kľúča (viď str. 38).

13.Naskrutkujte naplnenú kartušu (viď str. 39).

Pozrite sa na STR. 54 - ÚDRŽBAPONAFÚKNUTÍV
LAVÍNE!

1. Vyskrutkujte použitú kartušu zo systému
AVABAG (P).

2. Otvorte bezpečnostný kryt ventilu (D) v hlavnej
priehradke (Z1)v batohu AVABAG(viď str. 40). Aby
ste to vykonali, uvoľnite zvýraznený oranžový hák,
upevňovacie pútko a potiahnite bezpečnostný kryt
ventilu smerom dole.

3. Vyfúknite balón AVABAGu(N)výfukovým ventilom
(R),zatlačením na označenie Vyfúknutie (E) z vonkajšej
strany batohu AVABAG.

OPÄTOVNÉSFUNKČNENIE POAKTIVÁCII
4. Posuňte zips priehradky AVABAGu(Z2)na začiatok

trhacieho zipsu (A),ktorý musí byť celkom otvorený.

5. Položte batoh ramennými popruhmi smerom nadol
na čistý podklad bez ostrých predmetov a hrotov
a rozprestrite prázdny balón AVABAG(N).

6. Preložte airbag podľa nasledujúcich ilustrácií
a. až e., vždy poskladaním cik-cak do harmoniky.
Presvedčte sa podľa zobrazenia v b. & d.preložením
vonkajších krídel VRÁTANEpútok AVABAGu(S).
V krokoch c., d. (druhý obrázok) a e., preklad by mal
byť NAŠÍRKUDLANE.

.
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KAŽDOROČNÁKONTROLA
Vykonaním nasledujúcich kontrol sa presvedčíte,či
váš systém AVABAGnepotrebuje väčšiu údržbu.

1. Rozbaľte balón AVABAG(N) pred každou novou
sezónou, najmenej raz ročne. (TONEZNAMENÁ
AKTIVÁCIUS KARTUŠOU).Skontrolujte, či
balón nie je poškodený a poskladajte ho
naspäť (viď str. 50/51). Uistite sa, že celý
systém AVABAG(P)je pri inštalácii suchý.

2. Vykonajte cvičnú aktiváciu BEZ
KARTUŠEminimálne raz ročne.

Q1

AVABAGKARTUŠA(KARBON300 BAR)
(DOSTUPNÉSAMOSTATNE)
• Systém AVABAGmožno použiť len v kombinácii s kartušou AVABAG.
• Kartuša AVABAGje navrhnutá iba na použitie so systémom AVABAG.
• Kartuša AVABAGspĺňa nariadenie 1999/36 / EC.
• Skontrolujte hmotnosť kartuše AVABAGpred každou inštaláciou (viď str. 39).
• Kartuša AVABAGnesmie byť upravovaná.
• Nevystavujte kartušu AVABAGupôsobeniutepla (priamemu slnečnému
žiareniu, horáku varičov, sporáku, radiátora).

• Kartušu AVABAGuschovávajtepri izbovej teplote (približne 20° C)na bezpečnom
a suchom mieste, v originálnom obale a s ochranným skrutkovacím vekom.

• Kartuša AVABAGje plnená dusíkom.
• Pri izbovej teplote má kartuša AVABAGplniaci tlak 300 bar.
• Kartuša AVABAGjenavrhnutá tak, aby bola funkčná pri teplotách od -30 do + 40° C.
• Používajte kartušu AVABAGlen v rozpätí udaných teplôt.

VÝMENA:
Prázdne kartuše AVABAGmožnovrátiť autorizovanému špecializovanému predajcovi. Tam
si možno kúpiť naplnenou kartušu AVABAGpodľaprincípu zálohovaných fliaš.

Pozistení akéhokoľvek poškodenia musí funkčnosť
systému AVABAGskontrolovať

výrobca.

3. Pravidelne kontrolujte stav batohu kvôli prípadnému
poškodeniu.

4. Skontrolujte systém AVABAG(P)v neaktivačnej
polohe: Ihla (Q1)je viditeľná v závite kartuše (Q).Toto
musí byť jasne viditeľné (viď obr.).

systém AVABAG(P)
závit kartuše (Q)
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ÚDRŽBAPONAFÚKNUTÍVLAVÍNE:
Každénafúknutie v lavíne môže smerovať k limitnej
záťaži materiálu a poškodeniu lavínového systému
AVABAG.Preto je po nafúknutí v lavíne vhodný
podrobný generálny servis.
Po použití v lavíne musí byť váš systém AVABAG(P)
a batoh skontrolovaný výrobcom.
Preto by ste mali vziať váš systém AVABAG
k vášmu špecializovanému predajcovi.

ZÁKAZNÍCKYSERVIS:
Systém AVABAG(P) je navrhnutý pre 20 aktivácií
s kartušou a 100cvičných aktivácií bez kartuše.
Každýsystém, ktorý bol často aktivovaný, treba
podrobiť celkovej prehliadke. Podrobný generálny
servis musí byť vykonaný každých 5 rokov od dátumu
zakúpenia.
Servis je spoplatnený a obsahuje revíziu celého
lavínového airbagu AVABAG.Vprípade servisu prineste
batoh AVABAGso systémom AVABAGaj s kartušou
AVABAGk autorizovanému predajcovi AVABAGov.

USKLADNENIE:
Systém AVABAGmusí byť uskladnený na suchom
mieste, mimo dosahu detí, pri izbovej teplote
(približne 20°C).

Kartuša AVABAGmôže v priebehu uskladnenia zostať
upevnená na systéme AVABAG.Napriek tomu musíte
skontrolovať hmotnosť kartuše pred každým použitím.
Pri dlhodobom uskladnení odporúčame uskladniť
kartušu oddelene mimo systému AVABAG.
Po oddelení od systému AVABAGmusí byť kartuša
uskladnená so skrutkovacím ochranným vekom
a v originálnom obale.

ČISTENIE:
Na čistenie systému AVABAGa batohov AVABAGmožno
použiť len vodu. Nepoužívajte rozpúšťadlá a agresívne
pracie prostriedky.
Po čistení musí byť celý systém AVABAGpred ďalším
použitím vysušený pri izbovej teplote, inak hrozí
namrznutie systému.

ŽIVOTNOSŤ:
Pri vykonávaní pravidelnej odporúčanej údržby,
ročných kontrolách a správnom používanímá systém
AVABAGmaximálnu životnosť 10rokov.

PREPRAVA:
Lavínový batoh AVABAGmožno vziať aj do lietadla.
Spoločne s naplnenou kartušou ho uvádzajú pravidlá
IATA(Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu)
o preprave nebezpečných predmetov (tabuľka. 2.3a.)
Systém AVABAGmusí byť v batohu AVABAG.Počas
prepravy kartuša AVABAGmusí byť kvôli predchádza-
niu náhodnej aktivácie odpojená od systému AVABAG
a prepravovaná len s ochranným skrutkovacím vekom
vo vnútri batohu AVABAG.
Pre ďalšie prepravné informácie a nariadenia sa
informujte u aerolínií,s ktorými budete letieť.

ZASIELANIE KARTUŠEAVABAG:
Ak si želáte kartušu AVABAGzaslať,informujte sa
u dopravnej spoločnosti. Informácie požadované
dopravcom môžete nájsť na kartuši.

ÚDRŽBA, USKLADNENIE, TRANSPORT
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• Vžiadnom prípade by ste nemali podstupovať vyššie
riziko len preto, že používate lavínový airbag AVABAG.

• Lavínový airbag AVABAGjekonštruovaný tak, aby
znižoval riziko zasypania.Napriek tomu sú situácie,
v ktorých to nie je možné, alebo to je možné len
obmedzene.

• Systém AVABAGmusí byť aktivovaný manuálne.
Naplnená kartuša AVABAGje potrebná pre správnu
aktiváciu.

• Lavínový airbag AVABAGvyžadujeopatrné zaobchád-
zanie a kontrolu pred každým použitím, aby ste sa
presvedčili, že všetko je funkčné.

• Systém AVABAGmôžebyť použitý len s kartušou
AVABAG.

• Systém AVABAGmôžebyť použitý len v kombinácií
s jedným z nasledujúcich modelov batohov AVABAG:
ASCENT22 AVABAG, ASCENT30 AVABAG, ASCENT28
S AVABAG,FREERIDER 22 AVABAGa FREERIDER20
S AVABAG.Len keď je systém AVABAGnainštalovaný
správne, môže snižovať riziko zasypania.

ORTOVOXsazrieka zodpovednosti, ak je jednotka
AVABAGpoužitá v kombinácii s iným batohom, ktorý
nebol menovaný vyššie.

• Ortovoxnie je zodpovednýza zranenia, ktoré sa môžu
stať následkom lavíny, keď bol použitý lavínový airbag
AVABAG.

• Lavínový airbag AVABAGNIE JE náhrada za iné
záchranné lavínové vybavenie (lavínový vyhľadávač,
sonda, lopata).

• Je zakázané akokoľvek zasahovaťdo systému
AVABAG,lebo to môže spôsobiť zlyhanie lavínového
airbagu AVABAG.

• Údržbu a kompletnú kontrolu systému môže
vykonávať iba výrobca. Na tieto úkony treba priniesť
systém AVABAGk vášmu špecializovanému predajcovi.

• Uschovajte systém AVABAGnasuchom mieste, mimo
dosahu detí a pri izbovej teplote (približne 20° C).

TECHNICKÉINFORMÁCIE
• Objem balóna AVABAG:cca160litrov
• Hmotnosť systému: cca. 690 gramov
• Časnaplnenie balóna: cca. 3 sek.
• Prevádzkovéteploty: od -30 do + 40° C

CERTIFIKACIE / VÝROBCA
VÝROBCA:
ORTOVOXSportartikel GmbH,
Rotwandweg 5,
82024 Taufkirchen
Germany

TYP:AVABAGlavinový airbag systém
Norma výrobku: Pr EN 16716:2015

AVABAGje registrovaná ochranná známka spoločnosti
ORTOVOXSportartikel GmbH.

Lavinový airbag systém AVABAGje certifikovaný TÜV
Süd Product Service GmbHv súvislosti s auditom
značky GS(bezpečnostné označenie výrobku), v súlade
so smernicou PPEdirective 89/686 EECaj smerníc CE.

TÜVSüd Product Service GmbH,
Daimlerstr. 11,D-85748 Garching
Test center number 0123

SERVIS:
Kontaktujte špecializovaného predajcu AVABAG
ohľadom zákazníckehoservisu alebo otázok, ktoré sa
týkajú vášho lavínového airbag systému AVABAG.

VAROVANIE


