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D14 2O D14 2G D14 2B

Stiahnutie a výmena: GRIGRI 2
Týka sa GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B )

s prvými piatimi číslami sériového čísla od 10326 do 11136

Pokiaľ vlastníte GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B) s prvými piatimi
číslami sériového čísla od 10326 do 11136, prosím kontaktujte Petzl
distribútora pre vašu zem a zadajte mu vaši úplnú doručovaciu
adresu, aby mohol zariadiť výmenu.

Dôvod
Petzl odhalil, že nadmerné zaťaženie veľkou silou za páčku v otvorenej
polohe GRIGRI 2 spôsobí vnútorné poškodenie, také, kedy páčka GRIGRI 
2 môže zostať zaseknutá v otvorenej polohe.

Keď je páčka zaseknutá v otvorenej polohe, je vyradená asistovaná
blokovacia funkcia. Takto poškodené GRIGRI 2 bude fungovať podobne
ako manuálny istiaci prostriedok (napr. kýblik).
Pri používaní poškodeného GRIGRI 2 so zaseknutou páčkou v pozícii viď.
obr. 1, sa znásobí vyradením blokovacej funkcie nebezpečenstvo  
nekontrolovaného zostupu.
 
Je dôležité poznamenať, že zlyhanie kontroly lana na jeho voľnom konci
(brzdiaca strana) je chybou nesprávneho používania GRIGRI 2 v 
akomkoľvek prípade (viď. Návod na používanie pre GRIGRI 2). 
GRIGRI 2 s poškodenou páčkou musí byť ihneď vyriadené z používania. 
 
20. júna 2011 bolo cez našu distribútorskú sieť vrátené do firmy
Petzl sedem poškodených GRIGRI 2. Doposiaľ nemáme žiadnu správu
o akomkoľvek úraze, spôsobenom poškodenou páčkou GRIGRI 2.

Reakcia firmy Petzl
Pretože bezpečnosť užívateľov našich produktov je náš primárny 
záujem, z bezpečnostných dôvodov sa Petzl rozhodol urobiť nasledujúce 
akcie:
- od sériového čísla 11137 zvýšiť mechanickú odolnosť a pevnosť páčky
všetkých ďalších GRIGRI 2.
- stiahnuť z obehu všetky GRIGRI 2 s prvými piatimi číslami sériového 
čísla od 10326 do 11136 a vymeniť ich za nové, upravené GRIGRI 2.
Petzl uhradí všetky náklady spojené s nákladmi na poštovné, aby sa
uskutočnila výmena.
Predchádzajúcej verzie GRIGRI sa tato výmena netýka!!!!!!!!!!!!!

«Aj keď je potencionálne nebezpečenstvo poškodenia páčky 
GRIGRI 2 veľmimalé , náš záväzok voči bezpečnosti užívateľov 
našich produktov nás viedlo k tomuto rozhodnutiu. Chá-
peme, že v práve začínajúcej lezeckej sezóne prichádza výzva 
na výmenu v tu najnevhodnejšiu dobu a náš tým tvrdo pra-
cuje na tom, aby sme každému zaistili výmenu GRIGRI 2 čo
najrýchlejšie ako to bude možné. Každý vo firme Petzl  a 
pomáha k vyriešeniu tohto prípadu. Ďakujeme vám za vašu 
nepretržitú priazeň.»

Romain Lécot 
Petzl General Director
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