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Stažení produktu
Mechanický prusik ZIGZAG pro arboristy 
Sku. D22

Tato informace navazuje na informaci o bezpečnostním varování z 19. dubna 2013

Shrnutí faktů
V pátek 12. dubna 2013 byla společnost Petzl informována o náhodném pádu, 
ke kterému došlo ve školícím středisku v Německu. K pádu došlo v souvislosti se 
selháním připojovacího otvoru pro konec lana na produktu Petzl ZIGZAG.
Do této chvíle jsme byli informováni ještě o jednom naprosto stejném selhání tohoto 
produktu, bez vážných následků.

Toto selhání bylo způsobeno specifickým vzpříčením karabiny v připojovacím otvoru a 
jejím zatížením (viz foto).

Petzl je toho názoru, že k této nesprávné poloze karabiny by mohlo dojít při 
nepozornosti během běžného používání, což by mohlo potenciálně způsobit vážné 
poranění nebo smrt.

Pokračování v používání produktu ZIGZAG představuje nebezpečí vážného 
poranění nebo smrti.

Petzl - plán postupu
Firma Petzl se rozhodla okamžitě stáhnout veškeré produkty ZIGZAG.

V rámci bezpečnostních opatření vás žádáme: 
- s okamžitou platností zastavte používání produktu ZIGZAG 
- kontaktujte zástupce Petzl pro vaši zemi a domluvte se na postupu vrácení produktu ZIGZAG
Můžete využít jednu z následujících možností: 
- výměna za jiné produkty Petzl  v celkové hodnotě (vaše cena ZIGZAG + 30%) 
- úplné vrácení částky, za jakou jste ZIGZAG zakoupili (včetně daně a poštovného)

Více informací naleznete na Petzl internetových stránkách:
- nejčastější dotazy ZIGZAG recall FAQ 
- kontaktujte zástupce Petzl ve vaší zemi (www.petzl.com/pro/contact)

V současné době probíhá vývoj nové verze ZIGZAG, která bude dostupná v lednu 2014.

Firma Petzl si je plně vědoma nepříjemností spojených s tímto problémem. Prosíme přijměte naše omluvy. Děkujeme za 
vaši pokračující důvěru.
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FAQ - nejčastější dotazy
Stažení produktu Petzl ZIGZAG

Proč stahujete produkt ZIGZAG?
V pátek 12. dubna byla firma Petzl informována o náhodném pádu v Německu. Podle výpovědi zraněné osoby byl pád 
způsoben selháním připojovacího otvoru pro konec lana u mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. Vyšetřování a následné 
zkoušky firmy Petzl ukázaly, že toto selhání nastalo při specifickém vzpříčení karabiny v připojovacím otvoru a následném 
zatížení mimo hlavní podélnou osu, kdy došlo k páčení. Ačkoliv je poviností každého uživatele kontrolovat správné 
postavení karabin, zastává firma Petzl názor, že k této nesprávné poloze může dojít při nepozornosti během běžného 
používání. Nepozorné zatížení systému při této poloze karabiny může způsobit vylomení připojovacího otvoru produktu 
ZIGZAG a přivodit vážné zranění, nebo smrt. 23. dubna 2013 jsme byli informováni o dalším naprosto stejném selhání 
bez vážných následků. Protože další používání produktu ZIGZAG představuje nebezpečí vážného poranění nebo smrti, 
rozhodla se firma Petzl stáhnout ZIGZAG z trhu.

Týká se stažení i mého produktu ZIGZAG?
Ano. Stahují se všechny produkty ZIGZAG. 
Toto stažení se týká všech kusů s výrobním číslem 13108****** a nížší.

Staly se ještě další nehody, u kterých byl použit ZIGZAG?
Doposud nám není znám žádný další případ, kromě dvou uvedených výše.

Jaký je zdravotní stav poraněné osoby?
Poraněná osoba byla hospitalizována dva dny a potom propuštěna. Nyní je v domácím léčení a přejeme mu brzké 
uzdravení.

Co jste učinili v případě těchto problémů?
- 15.dubna 2013 jsme zveřejnili bezpečnostní informace oznamující nehodu v Německu a vydali příslušná doporučení k 
používání. 
- Čtyři dny později, 19. dubna, jsme zveřejnili příčiny nehody a požádali uživatele, aby přestali ZIGZAG používat. Ve stejné 
době jsme zastavili výrobu a prodej tohoto produktu. 
- 24. dubna 2013 jsme zveřejnili zprávu o stahování všech produktů ZIGZAG z trhu.
Zároveň jsme zahájili výzkum a vývoj nové verze ZIGZAG, která přijde na trh v lednu 2014.

Jak budou kompenzováni zákazníci, kteří si ZIGZAG zakoupili?
V rámci stažení produktu Petzl nabízí dvě varianty:
- výměnu za jiné produkty značky Petzl (celková hodnota zboží = vaše nákupní cena ZIGZAG + 30%)
- plné vrácení částky, za jakou zákazník ZIGZAG koupil)

Jak mám provést vrácení?
Zástupce značky Petzl pro vaši zemi vás bude informovat o tom, jak postupovat. Pro vrácení/výměnu je třeba doložit 
doklad o nákupu zboží. 
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Raději bych si vybral jiné produkty značky Petzl. Jak mám postupovat?
Poté, co kontaktujete distributora ve vaší zemi, zašlete produkt s dokladem o koupi a dozvíte se částku, v jaké výši si 
můžete vybrat produkty Petzl. Celková částka je vaše cena ZIGZAG plus 30% (včetně poštovného). Prosím kontaktujte 
distributora/zástupce firmy Petzl pro vaši zemi.

Ztratil jsem doklad o koupi. Co mám dělat?
Požádejte prodejce, aby vám vystavil kopii dokladu a kontaktujte distributora/zástupce firmy Petzl pro vaši zemi.

Kam mám ZIGZAG poslat?
Prosím kontaktujte zástupce firmy Petzl pro vaši zemi. Seznam zástupců naleznete na www.petzl.com/pro/contact

Uhradíte poštovné?
Ano, poštovné spojené se zasláním produktu ZIGZAG vám bude uhrazeno.

Mohu si ZIGZAG ponechat a upravit si ho (zajistit otvor a kontrolovat karabinu)?
Ne. Je důležité ZIGZAG přestat používat a okamžitě nám ho vrátit. Současné způsoby zajištění horní karabny proti 
vzpříčení použité na produktu ZIGZAG plně nezaručí, že se karabina neotočí a nevzpříčí. Žádným způsobem ZIGZAG 
neupravujte. Prosíme postupujte podle našich pokynů.


