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Rychlý průvodce k lyžím Skinbased™ avázání EA 2.0 od firmy
OAC:
Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt od firmy OAC. Níže
uvedené informace vám pomohou s použitím vašich nových lyží a
vázání Skinbased™.
Připevnění vázání EA 2.0:
Před-namontované vázání na setech lyží Skinbased™:
•Vsuňte přední pásek pod základní desku vázání, dávejte při tom pozor
na levou a pravou orientaci (pásek se provléká směrem k vnější straně
chodidla, aby zapínání končilo na vnější straně – viz ilustrace)
•Přední část pevně zatlačte na své místo, ta je zajištěna předním
páskem.
•Namontujte 23mm šroub na přední lyži s použitím šroubováku PZ3.
Současně zatlačte přední část směrem k základní jednotce.
•Vsuňte patovou posuvnou část na patní díl (všimněte si, zda jde o levé
nebo pravé vázání)
• Zajistěte patovou část v požadované poloze tím, že zatlačíte páčku do
určených děr v základní desce.

Montování EA 2.0 vázání na nenavrtaných lyžích:
•Díry k vázání korespondují s normovaným vzorem nordic 75mm.
•Doporučujeme použít vytištěnou šablonu nebo montovací upínák.
•Doporučená upevňovací pozice vázání je s předním šroubem na
balančním bodě lyže (podívejte se na montovací tabulku pro lyže
Skinbased™).
•Vyberte si vrták podle doporučení výrobce vašich lyží (lyže
Skinbased™: 4,1/13mm).
•Prosíme, zkontrolujte si dané parametry u výrobce vašich lyží ještě
před vrtáním!
•Doporučujeme použít na šrouby epoxidové lepidlo pro zajištění
dodatečné odolnosti.
• Základní jednotku upevněte pomocí dvou zadních šroubů. Nejprve
nastavte přední pásek a přední část, poté upevněte přední šroub.
•Prosíme, řiďte se přiloženou ilustrací k tomu, jak správně nastavit
přední pásky, přední části a zadní části. Prosíme, také si dejte pozor,
zda se jedná o pravé, či levé vázání.
• Zvolte si 28mm Nordic šrouby (růžový sáček) pro konvenčně
zkonstruované lyže. Nepoužívejte 28mm šrouby na lyže Skinbased™.
•Zvolte si 23mm Alpine šrouby (průhledný sáček) pro lyže vyztužené
kovovým plátem pod vázáním - jako jsou lyže Skinbased™.
•Šrouby vázání pořádně upevněte šroubovákem PZ3. Dotahujte
adekvátní silou.

Použití vázání EA 2.0:
•Délku vázání máte správně pokud bota sedí ve vázání bez zatížení
předepínacího patního mechanismu. Příliš pevné nastavení ztěžuje
zvednutí paty a může vyústit v poškození vázání.
•Při používání vyzkoušejte různé polohy. Všimnete si, že volnější
nastavení lépe využĳete při pohybu po rovině a pevnější vyniká při jízdě
ve zvlněném terénu nebo jinak těžším terénu. Experimentováním
objevíte plný rozsah výkonnosti vázání.
•Délka kotníkového pásku je nastavitelná změnou pozice střední části
pásku. Délka předního pásku se nastavuje změnou pozice přezky.
•Všechny šrouby, pásky a pružinovou jednotku pravidelně kontrolujte.
•Při expedicích doporučujeme s sebou nosit náhradní díly.
◊ Expedition spares 2.0 (položka: 6430033892992)
• Je možné, že se do mechanismu patové části dostane špína nebo jiné
nečistoty a zabrání tak správnému pohybu pružin. V takovém případě
byste měli odstranit patovou část od základní desky a vyčistit nečistoty.
Pokud je to potřeba, namažte desku a pružiny silikonovým sprejem.
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•Pro dlouhodobé skladování doporučujeme odstranit patovou jednotku
a uvolnit pružinu.
◊ Rubber springs 2.0 (položka: 6430033892985)
•Vázání EA 2.0 není bezpečnostní vázání a neuvolňuje automaticky
v případě pádu.
•Používejte pouze obuv s flexibilní podrážkou.

Lyže Skinbased™:
•Vaše lyže jsou připraveny k užívání. Oba povrchy, jak skluznice, tak
integrovaný stoupací pás, jsou předem navoskované.
•K těmto lyžím doporučujeme použití vázání OAC EA 2.0.
•K udržování skluznice doporučujeme používat pastový nebo tekutý
vosk.
•Nepoužívejte horké vosky/žehličku.

Udržování stoupacího pásu:
•K udržování kůže doporučujeme používat OAC Skin proof od firmy
Nikwax. Pro udržování v terénu používejte SkinbasedTM Calming Skin
Wax.
•Nedotýkejte se stoupacích pásů horkou žehličkou.

Skladování:
•Nechte lyže po použití uschnout.
•Skladujte lyže a vázání v čistém a suchém prostředí, mimo dosah
přímého slunce/UV záření a daleko od zdrojů tepla.

Omezení:
• Tato vázání jsou navržena a testována pro Nordic backcountry
lyžování v drsných podmínkách. Nicméně je možné, že by se mohla
jakákoli část vázání rozbít při nesprávném užití nebo v extrémně
náročných podmínkách.
•Vázání Skinbased™ NENÍ vázání, které by se automaticky vypínalo
v případě pádu.
•Vázání by se nesmí používat s botami s pevnou (=neflexibilní)
podrážkou.
•Nepoužívejte vázání s obuví, která má délku podrážky přes 37,5cm.
•Nepoužívejte vázání v podmínkách chladnějších než ˗30°C.
•Vázání není určeno pro alpské lyžování.

Bavte se a užĳte si pobyt venku! Pro více informací o montáži, péči a
udržování a opravě k dispozici na: www.skinbased.com/instructions

Upozornění:
Lyžování je ve své podstatě nebezpečné. Před lyžováním si uvědomte
a přĳměte rizika s ním spojená. Vy sami jste zodpovědní za své činy a
rozhodnutí. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny instrukce
a upozornění, která jsou s ním spojená, a seznamte se s tím, jak
správně produkt používat s jeho možnostmi a omezeními.
Doporučujeme, abyste si zajistili správné zaškolení k jeho užívání.
Neseznámení se s těmito upozorněními či jejich nedodržení, může vést
k vážnému zranění nebo smrti!

Omezená záruční lhůta:
Po dobu jednoho roku od nákupu, pokud zákon nestanoví jinak,
zaručujeme prodávajícímu obchodníkovi, že naše nepoužívané/
nové výrobky nemají vady materiálu ani výrobní vady. Pokud
obdržíte vadný produkt, vraťte jej prodejci u kterého jste produkt
zakoupili. Záruka se nevztahuje na výrobky, které vykazují běžné
opotřebení nebo které byly použity nebo udržovány nesprávným
způsobem, upraveny nebo změněny, nebo jakýmkoli způsobem
poškozeny.
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