OAC EA SIDE - KÄYTTÄJÄN OHJEET
1.

SITEIDEN ASENNUS

Siteissä on nordic norm 75 –standardin
mukainen ruuvinjako. Siteen paikka
määritetään
asentamalla
siteen
kärkiruuvi suksen tasapainopisteeseen.
Pakkauksen mukana tulevan sapluunan
tai
erillisen
asennustyökalun
käyttäminen helpottaa reikien porausta.
Sukseen tulee porata vähintään 13mm
syvät esireiät ruuveille 4,1mm terällä.
Tarkista
ensin
suksen
paksuus
asennuskohdassa!
Suosittelemme
kaksikomponenttisen epoksi–liiman (ei
pika
epoksi)
käyttöä
ruuvien
lukitsemiseksi, jotta ruuvien pitävyys
varmistuu kaikissa käyttöolosuhteissa.

kannan
herkän
nousemisen
hiihdettäessä ja voi johtaa jopa siteen
rikkoutumiseen.

Säilytä siteet UV:lta suojattuna tasaisessa
lämmössä, poissa lämmönlähteiden
välittömästä läheisyydestä.

Kantaosan
ja
varvasosan
kiinnityshihnojen
pituutta
voidaan
säätää solkien asemaa säätämällä.
Kantaosan hihnassa on valmiina useita
asennusreikiä. Varvasosa on varustettu
pitkällä kärkihihnalla. Myös kärkihihnan
lukon
paikkaa
voidaan
siirtää
tarvittaessa. Mikäli kärkihihna tuntuu
liian isolta, on varaosana saatavilla 40mm
lyhyempi
kärkihihna
(item:
6430033893180 Toe strap alu/eva 404)

5.

Kokeile käytössä erilaisia säätöjä.
Huomaat,
että
tasamaalla
vuorotahtihiihdossa
voit
käyttää
löysempää sidettä kuin laskiessa tai
vaikeassa maastossa. Kokeilun kautta
löydät
kaikki
EA
siteen
erikoisominaisuudet.

-

Side asennetaan sukseen seuraavasti:

Liian kireä säätö, jäykkäpohjainen kenkä
tai siteeseen kohdistuva suuri voima voi
aiheuttaa
oranssin
säätövivun
poistumisen
paikaltaan.
Tämä
mekanismi on suunniteltu, jotta siteen
rikkoutumiselta
vältyttäisiin.
Tässä
tapauksessa ota kantaosa irti siteestä,
aseta vipu paikalleen ja aseta kanta
takaisin oikeaan asemaan.

-

3.

Siteen mukana toimitetaan 6x28mm
sideruuvit. Vaihtoehtoinen ruuvikoko
5,5x23mm on saatavilla varaosana.

-

-

-

-

2.

Kiinnitä runko-osa kahdella ruuvilla
sukseen.
Käytä
pakkauksen
mukana toimitettavia sideruuveja.
Älä käytä liiallista voimaa ruuvien
kiristyksessä.
Pujota
kärkihihna
paikalleen
rungon alta, kiinnitettyjen ruuvien
etupuolelta. Huom. oikea ja vasen!
Työnnä kärkikappale paikalleen
tiukasti. Kärkikappale kiinnittää
samalla kärkihihnan paikalleen,
mahdollistaen hihnalle pienen
liikkeen.
Kiinnitä eturuuvi sukseen, työntäen
etukappaletta
samanaikaisesti
siteen runkoa vasten.
Liu’uta takakappale pohjalevyyn.
Lukitse takakappale sopivaan
kohtaan painamalla oranssin vivun
hakaset
pohjalevyssä
oleviin
lukituskohtiin.
SITEEN SÄÄTÄMINEN

Siteen
saa
säädettyä
kuhunkin
jalkineeseen sopivaksi kantaosan paikkaa
siirtämällä.
Siirtäminen
tapahtuu
nostamalla oranssia lukitusvivun päätä
niin, että lukitus vapautuu. Tämän
jälkeen kantaosaa voidaan liu’uttamalla
siirtää sopivaan asemaan. Siteen ollessa
oikein
säädetty
kenkä
menee
vaivattomasti siteeseen, ilman jousien
venytystä. Liian kireä asetus estää

HUOLTO JA TARKISTUKSET

Tarkista säännöllisesti, että kärki- ja
kantaosan lukitussolkien kiinnitysruuvit
eivät ole löystyneet. Tarkista myös, että
siteen
kiinnitysruuvit
eivät
ole
löystyneet. Tarkista, että kantaosan
jousto toimii. Keväällä sulavan lumen
aikaan voi jousiin mennä hiekkaa tms.,
joka estää jousia toimimasta. Vedä
tällöin kantaosa ulos pohjalevystä ja
puhdista sisällä olevat epäpuhtaudet
pois. Tarvittaessa voit myös voidella
jousia silikonisprayllä.
Parhaan toimivuuden takaamiseksi
suosittelemme siteen puhdistamista
lumesta, jäästä ja epäpuhtauksista
säännöllisesti retkien aikana.
Lisätietoa huollosta www.skinbased.com
Suosittelemme pidemmille retkille
mukaan otettavaksi seuraavia varaosia:
-

Kokonainen pohjalevy
Kärkihihna soljella
Kumijouset /pr

Nämä osat on saatavilla erikseen
myytävänä
settinä:
(item:
6430033892398 EA Expedition spares)
4.

SÄILYTYS

RAJOITUKSET

OAC tuotteet on suunniteltu ja testattu
retkeily- ja vaellushiihtoon vaativissa
olosuhteissa. Väärin käytettyinä tai
ylivoimaisissa olosuhteissa ne kuitenkin
saattavat rikkoutua.

-

EA siteet EIVÄT ole automaattisesti
laukeavat siteet.
Siteitä
ei
tule
käyttää
jäykkäpohjaisilla jalkineilla
Siteet eivät sovellu jalkineille,
joiden pohjan pituus ylittää 37,5cm
Siteitä ei tule käyttää kylmemmässä
kuin -30C
Siteet eivät sovellu alppihiihtoon.

6.

RAJOITETTU TAKUU

-

-

EA–siteillä on vuoden takuuaika tuotteen
alkuperäisestä ostopäivästä. Takuu ei
kata normaalia käyttöä ja kulumista,
kuten suksien kanttien aiheuttamat
viillot, eikä omista muokkauksista
johtuvia vikoja tai jos tuotetta on
käytetty tarkoitukseen, johon se ei ole
suunniteltu. Takuu ei myöskään kata
tuotteen väärinkäytöksiä tai tuotteen
huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja.
Jos ostaja huomaa tuotteessa takuun
kattavan vian, tulee tuote palauttaa
kauppaan, josta tuote on hankittu. Jos
tämä ei ole mahdollista tulee ostajan olla
yhteydessä
maahantuojaan.
Tuote
tullaan korjaamaan tai vaihtamaan
harkintamme mukaisesti. Pidämme
oikeuden vaatia ostokuitin esittämistä
kaikkien
reklamaatiotapausten
yhteydessä.
7.

VAROITUS

EA -siteet on suunniteltu ainoastaan
retkihiihtoon. Ennen tuotteen käyttöä on
luettava ja tutustuttava tuotteeseen ja
sen oikeaan käyttöön, ominaisuuksiin ja
rajoituksiin. Tuotteen varomaton käyttö
voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan!
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