
TELEMARKOVÉ VÁZÁNÍ BLACK DIAMOND O2 

NÁVOD K POUŽITÍ  

 
Upozornění: 
Nebezpečí neoddělitelně patří k lyžování. Zvažte rizika spojená s tímto sportem dříve, než se rozhodnete aktivně účastnit. Jste odpovědní za 
své činy a svá rozhodnutí. Telemarkové vázání Black Diamond nemají žádný vypínací mechanismus - neodepínají se. Vázání BD 
v kombinaci se správnou obuví v dobrém stavu a s lyžemi není v žádném případě navrženo tak, aby snížilo riziko možného zranění popř. 
dalších událostí, které jsou s lyžováním neoddělitelně spojené. Vázání BD používáte na vlastní nebezpečí. 
 
Než začnete používat tento výrobek: 

• Pozorně si přečtěte všechny přiložené instrukce a upozornění a snažte se jim porozumět. 
• Seznamte se zásadami správného použití, možnostmi a omezeními.  
• Získejte dostatečnou praxi v používání telemarkového vázání a dalšího vybavení, které s telemarkem souvisí.  
• Naučte se dobře ovládat lyže a lyžařský styl.  

 
Pokud si z jakéhokoli důvodu následující informace nepřečtete, nebo se jimi nebudete řídit, mějte na paměti, že důsledkem mohou být vážná 
zranění, ochrnutí nebo dokonce smrt. 
 
 
O2 TELEMARKOVÉ VÁZÁNÍ 
První doporučení, které pro vás máme – vezměte své lyže a nové vázání k prodejci Black Diamond nebo do místního obchodu s lyžemi, ve 
kterém provádějí montáž vázání, a nechte si vázání namontovat od profesionála. Je to zaručený tip od lidí, kteří již namontovali tisíce párů 
vázání a vědí, že máte jen jednu možnost, abyste namontovali vázání správně. Pokud si i tak chcete namontovat vázání sami, čtěte následující 
informace. Nepospíchejte, pracujte rozvážně. Dvakrát měřte, jednou řežte, v tomto případě vrtejte. 
 
Co budete potřebovat:  

• Jeden pár nových lyží nebo lyží, ze kterých jste sundali vázání, v takovém případě musíte díry po starém vázání zalepit.  
• Jeden pár vázání Black Diamond O2 
• Šablona k montáži vázání papírová (přiložená v balení) nebo kovová montážní šablona BD, kterou doporučujeme.  
• Metr 
• Tužku na značení  
• Vrtačku s vrtáky do lyží s rozměry 4,1mm x 9mm (zkontrolujte doporučení výrobce vašich lyží) 
• Křížový šroubovák s hlavou typu Pozidrive #3 
• Plochý šroubovák 
• Průbojník na značení děr před začátkem vrtání 
• Voděodolné lepidlo podle doporučení výrobce lyží 
 

Postupujte pečlivě podle obrázků. Dvakrát měřte, jednou vrtejte.  
 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Vázání O2 se vyrábí ve dvou velikostech, pozorně si přečtěte níže uvedenou tabulku a ujistěte se o správnosti 
velikosti. 
 

VELIKOST BLACK DIAMOND SCARPA 
 

GARMONT 
 

DÉLKA PODRÁŽKY 
BOTY 

O1 STANDARDNÍ (Regular) 25.5 + 24.5+ 23,0+ 295 – 360 mm 
O1 MALÉ (Small) 23.0 – 24.0 22.0 – 24.0 20,0 – 22,5 265 – 295 mm  
 
U vázání O2 Small nesmí v zadní části patrony (30) vystupovat žádná část závitu! 
 
POZOR: Nepřipevňujte kovovou část špičky (C) přímo na lyži, vždy použijte podložku (N)(16). Podložky pod špičku (N) jsou symetrické a 
mohou být použity na pravou i levou stranu. Kovové části špičky (C) nejsou symetrické a rozlišují levou a pravou stranu. Rozlišení je 
možné podle otvoru pro pojistné lanko na vnější straně vázání na špičce. 
 
Kryty špičky chránící před namrzáním (E) také nejsou symetrické a rozlišují pravou a levou stranu. Dbejte označení R-pravá a L-levá na 
špičkách (C). 
 
* OBR. Abyste měli jistotu, že patní opěrka (I&J) je na správném místě, změřte podrážku boty a podle tabulky níže (C), zkontrolujte 
vzdálenost zadních děr pro šrouby v kovové části špičky (C) a přední díry na patní opěrce (I&J) a případně podle potřeby upravte (9). 
 
NASTAVENÍ TUHOSTI PATRONY 
Patrony (L) příliš nenapínejte. Správné nastavení tuhosti patrony zkontrolujeme tak, že upneme botu pevně do vázání a zapneme patní upínák 
(D), bota musí stát na patní opěrce. Při správném nastavení tuhosti patrony by vnitřní stříbrná část patrony měla vystupovat ze zadní 
části patrony o 5-10mm. Příliš napnutá pružina omezuje pohyb. Příliš volná pružina může způsobit samovolné uvolnění patrony. Chcete-li 
zvýšit tuhost, zvolte tužší patrony, které se dodávají v setech Cartridge Kits s pružinami ve třech různých tuhostech, Měkké (FreeFlex), 
Střední (Midstiff), Tuhé (Ridiculously Stiff). Pro Malé  (Small) vázání O2 v tuhostech Měkké (FreeFlex) a Střední (MidStiff). 
 
ÚDRŽBA 
Vázání BD O2 je připravené pro okamžité použití a mělo by i s minimální údržbou sloužit dlouho. Posypová sůl ze silnic, nečistoty a špína 
zkracují životnost vázání. Pokud je potřeba, opláchněte  lyže i s vázáním čistou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla a jiné chemikálie na 
vázání, ani na lyže – mohou poškodit plastové a kovové komponenty. Máte-li jakýkoli problém doneste vaše vázání k prodejci Black 
Diamond vybavení, který vám poskytne servis nebo kontaktujte BD na ski@bdel.com. 



OMEZENÁ ZÁRUKA 
Dovozce poskytuje záruku, která se vztahuje na defekty výrobku (Výrobek) týkající se materiálu a provedení a to po dobu standardní záruky 
dle platných zákonů ČR. Pokud Kupující zjistí, že výrobek vykazuje jakoukoli závadu výše uvedeného charakteru, musí Výrobek doručit na 
adresu prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo požadovat doklad o zakoupení výrobku při vyřizování jakýchkoli reklamací. 
 
ZÁRUKU NELZE UPLATNIT 
Záruky nelze uplatnit při běžném opotřebování a únavě materiálu věkem, pokud došlo k neautorizované úpravě, modifikaci nebo „vylepšení“ 
výrobku. Záruka neplatí, pokud byly Výrobky používány nesprávným způsobem nebo způsobem, který je v rozporu s účelem, pro který jsou 
určeny; pokud Výrobky nebyly správně a pravidelně udržovány a ošetřovány. Tato záruka vám poskytuje specifické právní nároky, další 
záruky jsou poskytovány v souladu se zákony příslušného státu. Záruky se nevztahují na Výrobky (viz výše), dále BD není odpovědný za 
žádné přímo, nepřímo i nehodou či náhodou způsobené škody vyplývající z použití Výrobku. Tato záruka zastupuje veškeré další záruky, 
vyjádřené či zahrnuté, včetně nikoli výhradně záruky obchodovatelnosti zboží a způsobilosti pro daný účel (některé státy nepovolují 
vyloučení nebo opomenutí záruk za škody způsobené nehodou či náhodou, nebo nedodržení zákonem stanovené záruční lhůty, pak se výše 
uvedené záruky a výjimky z nich nevztahují na vaši osobu).  
 
O2 TELEMARKOVÉ VÁZÁNÍ 
 
Náhradní díly 
Šrouby pro montáž  
 
* OBR. 
A Matice pro připevnění krytu špičky  
B Šrouby k připevnění kovové části špičky 
C Kovová část špičky 
D Šroub pro připevnění krytu špičky 
E Kryt špičky chránící před namrzáním 
F Patní upínání plastová část 
G Šrouby krytu patní opěrky 
H Stoupací hrazdičky (prodávané samostatně) 
I Kryt patní opěrky 
J Patní opěrka 
K Zadní lanka 
L Patrony 
M Přední lanka 
N Podložka 
O Spojka lanek 
P Záslepky šroubů patní opěrky  
 
* OBR. 
Potřebné nářadí 
 
* OBR. 
Máte-li jakékoli dotazy, volejte zákaznický servis Black Diamond (801)278-5533 nebo kontaktujte BD prostřednictvím e-mailu na 
ski@bdel.com dříve než začnete vrtat. 
 
* OBR. 
 
MĚŘENÍ 
1-5; č.4 - střed lyže 
 
VRTÁNÍ 
6-15; č.9 - Odpovídá vzdálenosti dle tabulky umístění patní opěrky 
 
MONTÁŽ 
16-26 
 
NASTAVENÍ 
27-30 
 
Tabulka umístění patní opěrky: 
 
Délka podrážky   Vzdálenost mezi zadními dírami  pro šrouby v kovové části špičky a přední dírou patní opěrky 
viz hodnoty viz odpovídající hodnoty 
 
Vyrobeno v Číně. 
 
Dovozce: HUDYsport, a.s., Bynovec 138, PSČ: 405 02 
www.hudy.cz 
 
* – odkazuje na originální příbalový leták Black Diamond 

           


