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Regulation (EU) 2016/425
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
Conformity assessment I Posouzení shody
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019
Conformity to type I Shoda s typem
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EN 892:12+A1:16

EU declaration of conformity available on:
EU prohlášení o shodě naleznete na:
www.singingrock.com

Rope unpacking I Rozbalování lana
1

3

KATA 9,7
KATA DRY 9,7

4

climbing single rope
2

Kernmantel rope construction I Konstrukce dynamického lana
ultrasonic termination I zakončení utrazvukem
marking band I koncové značení

type, diameter I typ, průměr

9,7
EN 892
sheath I oplet
EN standard I EN norma

Reading and understanding instruction for use are required to use this product.
Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.

3

YEARS

!

3 years guarantee.
3 roky záruka.

Retain in case of a claim on the guarantee!
Uschovejte pro případnou reklamaci!
ver. 16S98022735 0918

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

singingrock.page

1

core I jádro

singingrock_ofﬁcial

rope diameter I průměr lana
weight I váha
sheat slippage I posuv opletu
static elongation I statický průtah
dynamic elongation I dynamický průtah
number of UIAA falls min I počet UIAA pádů
max. impact force I rázová síla

9,7 mm
61 g/m
0%
9%
30 %
5
7,7 kN

ROPE JOURNAL I DENÍK LANA
3

4

5

6
cm

2

min
.10

1

1

1/2

single rope
jednoduché lano

half rope
poloviční lano

correct use
správně

date of entry
datum poznámky

ascended metres
metry nastoupané

descended metres
metry slaněné

falls sustained
pády do lana

twin rope
dvojité lano

dangerous
nebezpečné

date of purchase: I datum zakoupení:
date of 1. use: I datum 1. použití:
putting out of use (reason): I vyřazení lana
(důvod):
Should the rope not fullfil the necessary parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

