TRACEABILITY and MARKINGS

®

3 year guarantee - Made in France

GRIGRI 2

a.

(EN) Belay device with assisted braking
(FR) Appareil d’assurage à freinage assisté
(DE) Sicherungsgerät mit verstärkter Bremskraft
(IT) Apparecchio d’assicurazione con sistema frenante assistito
(ES) Aparato de aseguramiento con frenado asistido

Traceability: datamatrix = product
reference + individual number

b.

Individual number

00 000 AA 0000

185 g

of
c. Year
manufacture
of
d. Day
manufacture

prEN 15151-1 type 6

or name
e. Control
of inspector

individually tested

8.9

Patented

f.

Incrementation

11 mm

g.

Rope diameter

h.

Standards

Rope (core + sheath) dynamic (EN 892)
Corde (âme + gaine) dynamique (EN 892)
Seil (Kern + Mantel) dynamisch (EN 892)
Corda (anima + calza) dinamica (EN 892)
Cuerda (alma + funda) dinámica (EN 892)

8.9

9.4

10.3

11mm

Be attentive
Être attentif

ISO 9001
Copyright Petzl

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact
Tel: +33-(0)4 76 92 09 00

1. Field of application (text part) / Champ d’application (partie texte)
2. Nomenclature of parts / Nomenclature
5
2
4
6

1
3
7

points to verify (text part)
3. Inspection,
Contrôle, points à vérifier (partie texte)

4. Compatibility (text part) / Compatibilité (partie texte)
5. Working principle / Principe de fonctionnement
Always hold the braking side of the rope
Toujours tenir la corde côté freinage

FREE

Tie a knot in the bottom end of the rope
Faire un nœud en bout de corde

1
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THE DEVICE
MUST ALWAYS
BE ABLE TO
MOVE FREELY

FREE

THE CAM
MUST ALWAYS
BE ABLE TO
MOVE FREELY

7.

up and installation of the descender /
6. Setting
Mise en place et installation du descendeur
1.

Partner check

Belayer / Assureur

Climber / Grimpeur

2.

3.

www.petzl.com

Etc

8.

Function test / Test de fonctionnement

P!

STO
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9.

Belaying techniques / Techniques d’assurage

9A. Paying out slack / Donnez du mou

slack quickly when the leader is clipping. /
9B. Giving
Donnez du mou rapidement lorsque le leader mousquetonne

9C. Taking up slack / Avaler le mou

9D. Arresting a fall / Retenir une chute

STOP !

11. Lowering a climber in a toprope situation / Faire descendre le grimpeur en moulinette

10. Belaying a second in a top-rope situation / Assurer en moulinette

OK?

OK!
STOP !

Accessories /
Accessoires

FREINO
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+ 80°C
+ 176°F
H2O

- 40°C
- 40°F
+ 80°C
+ 176°F
- 40°C
- 40°F

+ 80°C
+ 176°F

(EN) Temperature
30 C maxi
(FR) Température
(DE) Temperatur
(IT) Temperatura
(ES) Temperatura
(PT) Temperatura
(NL) Temperatuur
(SE) Temperatur
(FI) Lämpötila
(NO) Temperatur

30 C
maxi

H2O
(RU) Температура
(CZ) Teplota
(PL) Temperatura
(SI) Temperatura
(HU) Hőmérséklet
(BG) Температура
(JP) 気温
(CN) 温度
(TH) อุณหภูมิ

H2O

30 C maxi

H2O

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento
(ES) Secado
(PT) Secagem
(NL) Het drogen
(SE) Torkning
(FI) Kuivaus
(NO) Tørking

(RU) Сушка
(CZ) Sušení
(PL) Suszenie
(SI) Sušenje
(HU) Szárítás
(BG) Сушене
(JP) 乾燥
(CN) 使干燥
(TH) ทำ�ให้แห้ง

30 C
maxi

PETZL
H2O

- 40°C
- 40°F

(EN) Storage and transport
(FR) Rangement et transport
(DE) Lagerung und Transport
(IT) Sistemazione e trasporto
(ES) Almacenamiento y
transporte
(PT) Armazenamento e
transporte
(NL) Opbergen en vervoeren
(FI) Säilytys ja kuljetus
(NO) Lagring og transport
(RU) Хранение и
транспортировка

H2O
H2O

30 C maxi

30 C

H2O

30 C maxi
(CZ)
Skladování a doprava
(PL) Pakowanie i transport
C
(SI)30
Shranjevanje
inPETZL
transport
maxi
(HU) Tárolás, szállítás
(BG) Транспорт и
съхранение
(JP) 持ち運びと保管方法
(KR) 보관과 운송
(CN) 運輸及儲存
(TH) การขนส่งและการ
เก็บรักษา

+ 80°C
+ 176°F
- 40°C
- 40°F

(EN)maxi
Maintenance
(FR) Entretien
(DE) Wartung
(IT) Manutenzione
(ES) Mantenimiento
(PT) Manutenção
(NL) Onderhoud
(SE) Underhåll
(FI) Huolehtiminen
(NO) Vedlikehold

(RU) Техническое
обслуживание
(CZ) Údržba
(PL) Konserwacja
(SI) Vzdrževanje
(HU) Karbantartás
(BG) Поддържане
H2O
(JP) メンテナンス
30 C maxi
(KR)
(CN) 保養
(TH) การซ่อมแซม

PETZL
PETZL

PETZL

H2O

30 C maxi

H2O

(EN) Cleaning Disinfection
(FR) Nettoyage Désinfection
(DE) Reinigung Desinfektion
(IT) Pulizia Disinfezione
(ES) Limpieza Desinfección
(PT) Limpeza Desinfecção
(NL) Reiniging Ontsmetting
(SE) Rengöring Desinficering
(FI) Puhdistus Desinfiointi
(NO) Rengjøring Desinfisering
(RU) Чистка Дезинфекция

PETZL
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30 C
maxi

(CZ) Čištění Desinfekce
(PL) Czyszczenie Dezynfekcja
(SI) Čiščenje/razkuževanje
(HU) Tisztítás
(BG) Почистване
Дезинфекция
(JP) 手入れ方法 消毒
(KR)
(CN) 清洗 消毒
(TH) ทำ�ความสะอาดโดย
ใช้สารฆ่าเชื้อ

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Gefährliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) produtos perigosos
(NL) Gevaarlijke producten
(SE) Farliga produkter
(FI) Vaaralliset tuotteet
(NO) Farlige produkter
(RU) Опасная продукция

(CZ) Nebezpečné výrobky
(PL) Produkty niebezpieczne
(SI) Nevarne kemikalije
(HU) Veszélyes termékek
(BG) Опасни продукти
(JP) 有害物質
(KR)
(CN) 危险產品
(TH) วัตถุอันตราย

H2O

(HU) MAGYAR
Jelen használati utasítás kizárólag a hozzá tartozó ábrákkal
együtt érvényes.

Kizárólag azok a használati módok megengedettek, melyek az
ábrákon nincsenek áthúzva vagy halálfejes piktogrammal megjelölve.
Mindenkinek ajánljuk, hogy a termékek legújabb használati módozatairól
és a kiegészítő információkról tájékozódjon minél gyakrabban a www.
petzl.com internetes honlapon.
Ha kétsége vagy megértési problémája támad, kérjük, forduljon
bizalommal a Petzl-hez.

1. Felhasználási terület

A GRIGRI 2 biztosítóeszköz körszövött (köpeny + mag), a CE EN 892
szabványnak és az UIAA előírásainak megfelelő, 8,9 - 11 mm átmérőjű,
dinamikus egészkötéllel használható, de legoptimálisabban
9,4 - 10,2 mm átmérőjű kötéllel működik.
Sziklamászásnál segítségével biztosítható és leereszthető az elölmászó
vagy a másodmászó.

A GRIGRI 2 használata előtt ismerkedjen meg a biztosítás
technikáival.
A GRIGRI 2 fékezőrendszere mellett ugyanúgy szükség van a
biztosítás elemi szabályainak betartására: a mászó mozgását
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a szabad kötélszálat
szilárd kézben kell tartani stb.

FIGYELEM

A sziklamászás veszélyes sport.
Mindenki maga felel döntéseiért, tetteiért és azok
következményeiért.

A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:
- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi használati
utasítást.
- Kimondottan a termék használatára vonatkozó oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korlátait.
- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak,
és elfogadja azokat.

A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos
balesetet vagy halált okozhat.

Felelősség

FIGYELEM: használat előtt a felhasználási területnek megfelelő elméleti és
gyakorlati képzés elengedhetetlen.
A terméket csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy
a felhasználók legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek
felügyelete alatt.
A megfelelő módszerek elsajátítása és a szükséges óvintézkedések
megtétele mindenkinek saját felelőssége.
Mindenki maga viseli a kockázatot és felelősséget termékeink helytelen
használatából adódó bárminemű kárért, balesetért vagy halálesetért. Ha
Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget vállalja, kérjük, ne
használja a terméket.

2. Részek megnevezése

(1) Nyitható oldalrész, (2) Blokkolókerék, (3) Nyitótengely, (4) Fékpofa,
(5) Kar, (6) Fix oldalrész, (7) Nyílások az eszköz csatlakoztatására.
Alapanyagok: alumínium, rozsdamentes acél, poliamid.

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek
Minden egyes használatbavétel előtt:

Ellenőrizze, nem láthatók-e a terméken repedések, deformációk,
karcolások, korrózió nyomai stb. Ügyeljen az elhasználódás jeleire.
Ellenőrizze a blokkolókerék és a kar szabad mozgását, a rugók
működését.
Ellenőrizze a blokkolókerék és a fékpofa állapotát.
Ellenőrizze, hogy nem került-e az eszközbe idegen test vagy anyag
(homok stb.) és hogy a kötél vájata nem szennyezett kenőanyaggal.
Az egyéni védőfelszerelések felülvizsgálatára vonatkozó további
információkat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon.
Ha bármilyen kétsége merülne fel az eszköz használhatóságával
kapcsolatban, kérjük, forduljon a Petzl-hez.

A használat során

Az eszköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a használat
során is rendszeresen ellenőrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a
felhasznált eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el.
Ügyeljen arra, hogy a karabinert mindig a hossztengely irányában
terhelje. Ellenőrizze a karabiner zárórendszerét.
VIGYÁZAT: Ügyeljen az idegen testekre, melyek akadályozhatják a
blokkolókerék működését.

4. Kompatibilitás

Vizsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése és a használt
biztosítórendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó
együttműködése).

Kötelek

Dinamikus, körszövött, a CE (EN 892), UIAA szabvány előírásainak
megfelelő, 8,9-11 mm átmérőjű egészkötelekkel használható.
Vigyázat, új kötéllel használva a GRIGRI 2 fékereje kisebb lehet.
Általában véve a kötél átmérője, állapota, elhasználtsága, impregnálása
befolyásolhatja a fékezés hatékonyságát és a kötél adásának nehézségét.
Legyen óvatos és újra ismerkedjen meg a GRIGRI 2 használatával a
biztosítás és ereszkedés során, valahányszor másik kötelet használ, mint
a megszokott.
A kötél átmérőjével kapcsolatban a következőket kell szem előtt tartani:

9,4≤∅≤10,3 mm:   

Ilyen átmérőjű kötelekkel az eszköz optimálisan működik.

10,3<∅≤11 mm:  

Elhasználódott vagy nagy átmérőjű kötél esetén gyakrabban
alkalmazható a 9B ábrán látható technika, melynek segítségével a kötél
könnyebben kiadható.

8,9≤∅<9,4 mm:  

Mivel a vékony kötelek kevésbé kézhezállóak, ezek használatánál
óvintézkedésekre van szükség. Ereszkedés vagy lezuhanás esetén
ezek a kötelek nehezebben kontrollálhatók. A GRIGRI 2 használata
vékony kötelek esetén nagy odafigyelést és a biztosítás és ereszkedés
technikáinak magas szintű ismeretét igényli.
FIGYELEM, bizonyos (új, jeges, nedves, sáros stb.) kötelek az eszközben
megcsúszhatnak és csökkenthetik a GRIGRI 2 fékerejét.

Karabiner a GRIGRI csatlakoztatására

Használjon a hatályos szabványoknak megfelelő, zárható karabinert.
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5. Működési elv

Esés megtartásakor a GRIGRI 2 elfordul a karabineren, a kötél megfeszül
és a blokkolókerék beszorítja és így lefékezi a kötelet. A a blokkolókerék
a lefelé futó kötélszálat tartó kézzel szabályozható, ezért ezt a szabad
kötélszálat fontos mindig szilárdan kézben tartani. A GRIGRI 2 szabad
működését semmi ne akadályozza. Ügyelni kell arra, hogy a GRIGRI 2 és a
blokkolókerék mindig szabadon el tudjon fordulni.

FIGYELEM, az eszköz működésének bárminemű akadályozása
kiiktatja a kötél fékezését, így ÉLETVESZÉLYES!

6. A GRIGRI 2 kötélre helyezése és rögzítése

Helyezze a kötelet a piktogramok által jelzett módon és irányban az
oldalrészre és a blokkolókerék köré.
Zárja a GRIGRI 2 nyitható oldalrészét és akasszon a két csatlakozónyílásba
egy zárható nyelvű karabinert. Csatlakoztassa a karabinert a beülő
bekötési pontjához a beülő használati utasításának megfelelően. Zárja a
karabiner nyelvét.

7. A mászótárs ellenőrzése

A mászás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék egymást és
felszerelésüket mászótársával:
- a biztosítórendszer csatlakoztatását,
- a kötél bekötését,
- a GRIGRI 2-ben futó kötél irányát,
- a kötél hossza megfelelő-e a mászott úthoz,
- a kötél szabad végén van-e csomó.

8. A működőképesség ellenőrzése

Minden használat előtt tesztelje le a kötél helyes behelyezését és
ellenőrizze a GRIGRI 2 működőképességét.
Húzza meg erősen a kötél mászó felé eső szálát, miközben a szabad
kötélszálat kézben tartja. A kötélnek le kell blokkolnia a a GRIGRI 2-ben.

VIGYÁZAT, ha a kötél az eszközben nem blokkol, az
életveszélyes a mászóra nézve!

Ilyen esetben ellenőrizze a kötél helyes irányú behelyezését.

9. A biztosítás technikái

A GRIGRI 2-vel való biztosítás során mindig tartsa be a
következő fontos alapszabályokat:
- A szabad kötélszálat mindig szilárdan tartsa kézben.
- Ne fogjon rá az eszközre teljes tenyérrel.
- Kísárje folyamatos figyelemmel a mszó mozgását, különösen a
karabiner beakasztása előtt.
A biztosítás technikái megfelelő oktatást igényelnek. Jelen
használati utasítás nem elegendő a technikák elsajátításához.

9A. A kötél adagolása

Biztosítás során tartsa a kötélen a kezeit a következő «alaphelyzetben»
(lásd a rajzot).
A biztosító személy egyik kezével tartja a szabad kötélszálat, a másik keze
a mászó felőli kötélszálon van.
A kötél adagolása könnyebb, ha a kötelet beletolja az eszközbe, mint ha
kifelé húzza belőle (az eszköz elfordul és befékez).
Ebben a helyzetben könnyedén lehetséges:
- A kötél kiadása és behúzása.
- Esés megtartása (lásd a 9D bekezdést).
Kezei mindig maradjanak ebben a helyzetben, kivéve ha az elölmászó
éppen akaszt a köztesbe és gyorsan kell adni a kötelet.

A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.

9B. A kötél gyors kiadása, ha az elölmászó éppen akaszt a
köztesbe

Időnként, amikor az elölmászó éppen akaszt a köztesbe és gyorsan kell
adni a kötelet, előfordulhat, hogy a biztosító személynek nehézséget
okozhat a kötél gyors adása.
Egyszerű technika erre, ha a biztosító személy közelebb lép a sziklafalhoz.
Egy másik lehetőség, hogy a szabad kötélszálat továbbra is kézben
tartva a hüvelykujját a nyitható oldalrész élére helyezi és hüvelykujjával
lenyomva tartja a blokkolókereket.
Másik kezével húzza a mászó felőli kötélszálat.
Kezei egy pillanat alatt visszatérhetnek a biztosítás alaphelyzetébe.

VIGYÁZAT, ezt a technikát megfontoltan és csupán a lehető
legrövidebb ideig szabad alkalmazni.

Esés megtartásakor ugyanis ilyenkor fennáll a veszélye, hogy benyomva
tartja a GRIGRI 2 blokkolókerekét, ami kiiktatja a kötél fékezését.

A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.
Ne tartsa hüvelykujját folyamatosan a blokkolókeréken.

9C. Kötél behúzása

Miután az elölmászó beakasztotta a kötelet a köztesbe, a kötél
behúzásához azonnal térjen vissza kezeivel a biztosítás «alaphelyzetébe».
A kötelet mindaddig folyamatosan be kell húzni, míg a mászó el nem ér a
köztes magasságába. Inentől adni kell neki a kötelet.

A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.

9D. Esés megtartása

Esés megtartásához markolja meg erősen a szabad kötélszálat és húzza
azt lefelé.
Javaslat dinamikus biztosításra: ugorjon fel kissé vagy lépjen egyet előre,
hogy a mászó eséséből eredő rántást csillapítsa.

A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.

10. Felsőbiztosítás

Folyamatosan húzza be a kötelet. Két kézzel csúsztassa a kötelet
a GRIGRI 2-ben. A szabad kötélszálat soha ne engedje el. Esés
megtartásához lásd még a 9D bekezdést.

A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.

11. Mászó leeresztése

A biztosító személy teljesen behúzza a kötelet és beleül a kötélbe, hogy
az feszes legyen. A szabad kötélszálat mindvégig szilárdan fogja.
Miután a mászó beleterhelt a kötélbe, le lehet őt ereszteni.
A biztosító személy fokozatosan kilazítja a blokkolást a kar meghúzásával.
A szabad kötélszálat nem engedi el. A kar segít az ereszkedés
szabályozásában, de a szabályozás elsősorban a szabad kötélszál
kézbentartásával történik.
A kötél végére mindig kössön csomót. A szabad kötélszálat mindig
szilárdan kézben kell tartani.
Fékezőkarabiner, pl. Petzl FREINO hozzáadásával a fékerő növelhető és az
ereszkedés jobban kontrollálhatóvá tehető.

12. Petzl általános információk
Élettartam / Leselejtezés

A Petzl műanyag és textil termékeinek maximális élettartama 10 év a
gyártás dátumától. A fémeszközök élettartama korlátlan.
FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől (a használat
intenzitásától, a használat környezeti feltételeitől: maró vagy vegyi
anyagok, tengervíz jelenlététől, éleken való felfekvéstől, extrém
hőmérsékleti viszonyoktól stb.) függően a termék élettartama akár
egyetlen használatra korlátozódhat.
A terméket le kell selejtezni, ha:
- Több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil alkatrészeket.
- Nagy esés (vagy erőhatás) érte.
- A termék valamely felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. A
használat biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel.
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit.
- Használata elavult (jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy
az újabb felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya stb. miatt).

A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a
későbbiekben se lehessen használni.

A termék vizsgálata

A minden használat előtt elvégzendő vizsgálatok kívül vizsgáltassa meg
a terméket alaposan egy arra jogosult szakemberrel. A felülvizsgálat
gyakorisága függ a hatályos jogszabályoktól, a használat gyakoriságától,
intenzitásától és körülményeitől. A Petzl javasolja a termékek
felülvizsgálatát legalább 12 havonta.
A termékről ne távolítsa el a címkéket és jelzéseket, melyekkel a nyomon
követhetőség biztosított.
A felülvizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek
tartalmaznia kell a következőket: típus, modell, gyártó adatai,
sorozatszám vagy egyedi azonosítószám, a vásárlás és az első
használatbavétel dátuma, a következő felülvizsgálat időpontja; valamint
az esetleges megjegyzéseket: hibák, megjegyzések, az ellenőrzést végző
személy neve, aláírása.
Példát lásd: www.petzl.fr/epi

Raktározás, szállítás

A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi anyagoktól távol eső, normál
hőmérsékletű stb. helyen kell tárolni. Szükség esetén tisztítsa meg és
szárítsa meg a terméket.

Javítások, módosítások

Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kívül elvégzett bármilyen
módosítása vagy javítása (kivéve a pótalkatrészek cseréjét).

3 év garancia

Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a
következőkre: normális elhasználódás, módosítások vagy házilagos
javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat.

Felelősség

A Petzl nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményért, amely
a termék használatának közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb
következménye.
Jelen használati utasítás információi nem terjednek ki minden részletre.
További információk a www.petzl.com honlapon található GRIGRI-ről
készült videofilmben találhatók.

Nyomon követhetőség és jelölés

a. Jelen egyéni védőfelszerelés ellenőrzését elvégző szerv
b. A CE vizsgálatokat elvégző hivatalos szerv
c. Nyomon követhetőség: adatsor = termék cikkszáma + egyedi
azonosítószáma
d. Átmérő
e. Egyedi azonosítószám
f. Gyártás éve
g. Gyártás napja
h. Ellenőrzés vagy az ellenőrző személy neve
i. Sorszám

