
Návod k použití kovových pout ESP typu HM-01

Před použitím pout si důkladně prostudujte tento návod k obsluze.

Pouta HM-01 jsou kompletně vyrobena z vysoce odolné 
nerezové oceli, která je zdravotně nezávadná a nezpůso-
buje kožní alergie (na rozdíl od pout, která jsou pokove-
ná niklem nebo chromem). Mechanická pevnost pout 
splňuje vysoké požadavky standardu NIJ 0307.01 
(americký, mezinárodně uznávaný standard pro 
kovová pouta).

1. Nošení pout

• Pro pohodlný transport pout doporučujeme 
naše nylonové pouzdro HMH-01 s kovovým kli-
pem – viz obr. 2. To pouta dokonale chrání před 
znečištěním i mechanickým poškozením. Uvnitř 
pouzdra je navíc umístěna i praktická kapsa na 
uložení klíčku.

• Pouta dodáváme se dvěma klíčky (standardní univerzální klíček) – viz obr. 3.

• Oba klíčky noste vždy u sebe! Jeden klíček by měl být snadno dostupný pro pohoto-
vé odemknutí pout – například na svazku vašich klíčů. Druhý klíček pak noste jako 
záložní ve zmíněné kapse pouzdra pro případ nouzového použití.

• Během transportu mějte pouta ve stavu jednoduchého zamknutí, které dovoluje 
jejich pohotové použití.

• POZOR! Dvojité uzamknutí zabraňuje jakémukoliv otáčení pohyblivé čelisti A. Brání 
tedy nejen samovolnému utažení pout na ruce spoutané osoby, ale i samotnému 
otevření pout!

2. Zamykání pout

• Jednoduché zamknutí: Nasaďte jednu část otevřených pout na zápěstí 
osoby a otáčejte pohyblivou čelistí A, dokud se její ozubení B nezafixu-
je v západkovém mechanismu uvnitř pouta. Podle potřeby pouto úměr-
ně utáhněte a opakujte postup na druhém zápěstí.

• POZOR! Dbejte vždy na to, aby pouta nebyla utažená příliš a nezpůsobila tak poutané 
osobě nadměrnou bolest či zranění.

• Po zajištění obou zápěstí proveďte okamžitě dvojité zamknutí. Zabráníte tím dalšímu 
utahování pout na ruce. Zároveň jsou pouta mnohem lépe zajištěna proti pokusům 
o jejich nežádoucí odemknutí.

• Dvojité zamknutí: Když jsou pouta uzamčena jednoduchým zámkem (viz předchozí 
body), hrotem na klíčku stlačte kolík zámkového mechanismu C na boku obou pout – 
viz obr. 4. Pohyblivé čelisti pout A se tím uzamknou proti pohybu v obou směrech.

3. Odemykání pout

• Při odemykání pout v žádném případě nevyvíjejte nadměrnou sílu. Pokud nedojde k poža-
dovanému odemčení pouta, zkuste otočit klíčkem opačným směrem. Pamatujte, že druhé 
pouto odemknete otočením klíčku v opačném směru, než jakým jste odemkli pouto první, 
neboť je zámkový mechanismus v poutech zrcadlově převrácený.

• Jednoduché odemknutí: Otočte klíčkem v otvoru D, dokud neucítíte odpor zámkového mecha-
nismu. Pohyblivou čelistí A půjde opět volně otáčet a pouta můžete otevřít.

• Dvojité odemknutí: V tomto případě je nutné otočit klíčkem v obou směrech. Nejdříve musíte uvolnit dvojitý zámek 
(kolík C se vrátí do původní polohy). Otočením klíčku v opačném směru čelist A odemknete a půjde s ní opět volně otáčet.
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4. Bezpečnostní pokyny

• Ihned po spoutání osobu prohledejte a odeberte jí všechny předměty, které by mohly sloužit k otevření pout, jejímu 
útěku či útoku na vás. Stejně tak to platí i o předmětech v okolí spoutané osoby.

• POZOR! Spoutaná osoba by měla být neustále pod dozorem. 

• Při uvolňování spoutané osoby může být tato osoba agresivní. Učiňte proto vhodná opatření, aby se tak nestalo.

• K nasazení pout je zapotřebí disponovat patřičnými legislativními důvody. Tento výrobek nesmí být používán k jinému 
účelu, než pro který je primárně určen. Firma ESP se naprosto distancuje od jakéhokoliv neodborného či protizákonné-
ho použití tohoto produktu.

• Pouta smějí používat pouze svéprávné osoby starší 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. Údržba pout

• Pouta pravidelně kontrolujte. Sledujte, zda nejsou mechanicky poškozena nebo výrazně znečištěna (zejména v oblasti 
zámkového mechanismu). Při každé kontrole několikrát otočte pohyblivou čelistí A a vyzkoušejte, že funguje jednodu-
ché i dvojité zamykání na obou poutech.

• Zámkový mechanismus pout příležitostně mírně promažte olejem. Přebytečný olej z povrchu pout setřete suchým had-
říkem.

• Pouta chraňte před silnými nárazy, znečištěním a chemickými látkami. V případě namočení pout (např. při dešti), pouta 
po použití důkladně vysušte.

• Pokud dojde k silnému znečištění pout (písek, bahno), lze pouta promýt silným proudem vody a vysušit. Přesto dopo-
ručujeme taková pouta dále nepoužívat.

6. Technické údaje

• Hmotnost: 360 g.

Vyzkoušejte také jednorázová textilní pouta ESP
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HT-01

Víceúčelový nůž

Plastový zásobník na textilní pouta

● lze použít i k přeříznutí automobilového pásu

● minimální pevnost proti roztržení: 140 kg
nízká hmotnost a skladnost● 
patentované řešení● 
černý nebo žlutý textilní pásek● 

HK-02

HTH

● na 3, 6 nebo 9 ks pout
několik možností uchycení na opasek či MOLLE● 

vyroben z odolného polyamidu● 

vše zakoupíte na

www.obrana.cz


