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Navodila za uporabo plezalnih oprimkov MRclimbing in Freestone
Uvod

Zaradi varnosti je potrebno z oprimki pri namestitvi in odstranitvi ravnati previdno. V času življenske
dobe je potrebno njihovo vzdrževanje in pregledovanje.
Pred montažo oprimkov na plezalno steno skrbno preberite ta navodila in se prepričajte da jih razumete!
Če potrebujete dodatna pojasnila, vas prosimo, da nas kontaktirate.

Montaža

Oprimke pritrdite na površino plezalne stene na točke, ki so za to predvidene. V primeru dvoma glejte
navodila proizvajalca plezalne stene.
Za pritrditev oprimkov uporabite običajne imbus vijake M10 s cilindrično glavo primerne dolžine.
(Za pritrditev nekaterih oprimkov Freestone lahko uporabite tudi imbus vijake M10 z ugrezno glavo.)
Najmanjša dolžina vijaka je tista, pri kateri vijak prodre v t-matico vsaj 10mm globoko.
Skoraj vsi oprimki velikosti S do MEGA imajo dodatno manjšo luknjo za pritrditev s pomožnim vijakom.
Kadar oprimke uporabljate na plezalni steni z leseno osnovo brez protidrsnega premaza priporočamo, da
za preprečitev možne rotacije oprimkov uporabite samorezni lesni vijak debeline 4 ali 4,5mm primerne
dolžine, ki ga privijete skozi to luknjo direktno v leseno ploščo. Vijak mora biti dolg toliko, da prodre v
leseno ploščo vsaj 15mm globoko.
Če želite v celoti zadostiti pogojem evropskega standarda za plezalne oprimke EN12572-3, morate vse
oprimke, ki imajo dodatno manjšo luknjo pritrditi tudi s pomožnim lesnim vijakom.
Oprimke velikosti GIGA morate vedno pritrditi tudi z lesnim vijakom oziroma več vijaki, če je na oprimku
za to predvidenih več lukenj. (Najprej privijte imbus vijak M10 s cilindrično glavo, nato lesne vijake.) Za
oprimke velikosti GIGA velja še dodatni pogoj, da mora biti površina stene kamor boste pritrdili oprimek
povsem ravna.
Maksimalni vrtilni moment s katerim privijete glavni vijak (imbus vijak M10 s cilindrično glavo) ob
pritrditvi oprimka na plezalno steno se razlikuje glede na velikost oprimkov in je sledeč: za velikosti XS,
S, M, L in XL 20Nm, za velikosti XXL, MEGA in GIGA 30Nm.

Namen uporabe

Plezalni oprimki MRclimbing in Freestone so namenjeni za uporabo na umetnih plezalnih stenah, ki so
skladne s standardom za plezalne stene EN12572-1 ali EN12572-2.
MRclimbing plezalni oprimki so primerni za rekreativno plezanje, trening in tekmovanja. Uporabni so za
vse nivoje plezalcev, od otrok in popolnih začetnikov do tekmovalcev na najvišjem nivoju.
Lahko jih uporabljate na kateremkoli naklonu - od položnih navznoter nagnjenih sten do povsem
vodoravnega stropa.
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Oprimki MRclimbing in Freestone so namenjeni izključno za športno plezanje. Niso primerni za
“drytooling”, za tehnično plezanje ali katerokoli drugo obliko plezanja.
Izjema sta le seta oprimkov MRclimbing “Hook” in “Ice”, ki sta narejena posebej za “drytooling”.

Čiščenje

Priporočamo redno čiščenje oprimkov, saj je tako plezanje mnogo prijetnejše.
Ko so oprimki pričvrščeni na plezalni steni, za hitro čiščenje uporabite najlonsko ščetko (mnogo plezalcev
uporablja kar zobno krtačko) ali ščetko z naravnimi ščetinami.
Za temeljito čiščenje oprimke odstranite s plezalne stene. Najlažje jih očistite z namenskeim čistilom
za plezalne oprimke (sledite navodilom proizvajalca čistila). Lahko uporabite tudi visokotlačni čistilec
ali pa kar najlonsko ščetko, milnico in toplo vodo. (Pozor: agresivna čistila, ki niso namenjena čiščenju
plezalnih oprimkov lahko povzročijo zbledenje barv oprimkov.)

Tudi plezalni oprimki niso večni

Ob običajni uporabi oprimki zdržijo mnogo let.
Kljub temu se včasih zgodi, da se kakšen poškoduje, predvsem pri premeščanju (z višine pade na tla in se
odkruši, se zlomi ali pa samo poči zaradi prekomerneega privitja), le izjemoma se kakšen zlomi ali poči
tudi med plezanjem.
Če opazite, da je oprimek kakorkoli poškodovan (zlomljen, odkrušen, počen,…), ga takoj prenehajte
uporabljati in ga zavrzite. Uporaba poškodovanih oprimkov je nevarna. Popravila niso mogoča.

Po končani uporabi

Zaradi nuje po ohranitvi čistega okolja neuporabne oprimke odvrzite v primeren koš za smeti.
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