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ИНФОРМАЦИЯ на PETZL ОТНОСНО ЕЛЕМЕНТЪТ ЗА ОПОРА
GRIPREST НА СЕЧИВАТА NOMIC(реф. U21 2) и ERGO (реф. U22),

ВЕРСИИ 2010 г.

Научихме за случаи, при които механизма за регулиране на елемента GRIPREST (елементът в
края на дръжката, предназначен за опора на ръката) на сечивата NOMIC 2010 (U21 2) и ERGO (U22)
може да се повреди и опората неволно да промени положението си. В някои случаи GRIPREST не
може да стои фиксиран в желаната позиция.

Това се отнася за сечивата NOMIC и ERGO със серийни номера от 10208 до 10329, както и за
всички резервни части GRIPREST (U21 GR2). Тази информация в никакъв случай не касае
всички нови и стари версии на ледокопите QUARK, всички стари версии на NOMIC и всички
стари версии на QUARK ERGO.

След проведени разговори с потребители и задълбочени лабораторни анализи установихме, че
вследствие на повтарящи се удари или единичен силен натиск елементът GRIPREST може да
промени позицията, в която е регулиран. Зъбите в долната част на дръжката, чрез които се
регулира позицията на опората GRIPREST, могат да се повредят (вижте снимката). Ако това се
случи, потребителят няма да може да фиксира опората GRIPREST в желаната позиция (опората,
регулирана в положение S, M или L няма да държи).

Безопасността не е под въпрос, тъй като този проблем засяга трайността на системата за
регулиране на опората GRIPREST. Този дефект се покрива от гаранцията на Petzl.

Petzl намери решение, за да се блокира постоянно GRIPREST в желаното от потребителя
положение. Нашите екипи ще дадат приоритетно значение на тези ремонти, за да не се провали
вашият катерачен сезон. Тъй като този начин за решаване на проблема премахва възможността за
регулиране на позицията на опората GRIPREST, ние ви предлагаме да смените вашите сечива със
следващите версии на NOMIC и ERGO веднага, след като бъдат произведени.

ПРОЦЕДУРА ЗА ГАРАНЦИЯТА

Всички притежатели на повредени сечива NOMIC и ERGO (или които се съмняват, че има
повреда), могат да се свържат с дистрибутора на Petzl или да отнесат сечивата в магазина,
от който са ги закупили. Там ще получат по-подробна информация за начина и срока за
ремонт.

Благодарим на потребителите, които ни съобщиха за този проблем.

Поднасяме ви нашите големи извинения за причиненото неудобство.
Paul Petzl (президент), Romain Lécot (генерален директор) и целият екип Petzl.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА GRIPREST

След направени изследвания относно проблема с GRIPREST констатирахме, че може някои хора
неправилно да са разбрали как да използват опората GRIPREST. В някои случаи катерачите
прекарват въжето си през опората GRIPREST, докато завиват цев, други я използват, за да се
закачат към него с рапелното ухо на седалката, докато разучават трудни миксови или ледени
маршрути. Опората GRIPREST не е предназначена за такъв начин на използване и може да се
повреди, ако се ползва по гореописаните начини.

Якостта на опората GRIPREST е около 150 daN (150 кг). Когато прекарвате въжето през нея, може
лесно да превишите това натоварване поради "ефекта на макарата”.

Например човек с тегло 70 кг може да упражни повече от двойно натоварване върху опората
GRIPREST  (т.е. над 140 кг), когато увисне на въже, прекарано през нея. Като се добави теглото на
дрехите, обувките, инвентара плюс едно леко динамично увисване, натоварването върху опората
лесно ще превиши нейната максимална якост от 150 daN (150 кг).

Опората за ръката GRIPREST е елемент, предназначен само и единствено да служи за опора на
ръката. Всякакъв друг начин на употреба трябва да се изключи. Ако изпитвате необходимост да
използвате сечивото като точка за почивка, може да включите карабинер през отвора на сечивото,
намиращ се точно над опората GRIPREST.


