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D14 2O D14 2G D14 2B

Stažení a výměna: GRIGRI 2
Týká se GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B )  

s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136

Pokud vlastníte GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B) s prvními pěti 
číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136, prosím kontaktujte 
Petzl distributora pro vaši zemi a zadejte mu vaši úplnou doručovací 
adresu, aby mohl zařídit výměnu.

Důvod
Petzl odhalil, že nadměrné zatažení za páčku v otevřené poloze GRIGRI 2 
způsobí vnitřní poškození takové, že páčka GRIGRI 2 může zůstat 
zaseknutá v otevřené poloze. 

Když je páčka zaseknuta v otevřené poloze, je vyřazena asistovaná 
blokovací funkce. Takto poškozené GRIGRI 2 bude fungovat podobně 
jako manuální jistící prostředek (např. kyblík).
Při používání poškozeného GRIGRI 2 se zaseknutou páčkou v pozici viz. 
obr. 1, znásobí vyřazení blokovací funkce nebezpečí nekontrolovaného 
sestupu. 
Je důležité poznamenat, že selhání kontroly lana na jeho volném konci 
(brzdící strana) je chybou nesprávného používání GRIGRI 2 v jakémkoliv 
případě (viz. Návod k používání pro GRIGRI 2). 
GRIGRI2 s poškozenou páčkou musí být ihned vyřazeno z používání.

20. června 2011 bylo mezinárodní distributorskou sítí vráceno do firmy 
Petzl sedm poškozených GRIGRI 2. Doposud nemáme žádnou zprávu 
o jakémkoliv úrazu, způsobeném poškozenou páčkou GRIGRI 2.

Reakce firmy Petzl 
Protože bezpečnost uživatelů našich produktů je primární zájem, 
rozhodl  se Petzl provést následující akce: 
- od sériového čísla 11137 zvýšit mechanickou odolnost a pevnost páčky  
všech dalších GRIGRI 2  
- stáhnout z oběhu všechny GRIGRI 2 s prvními pěti číslicemi sériového 
čísla od 10326 do 11136 a vyměnit je za novéGRIGRI 2  
Petzl uhradí veškeré náklady spojené s touto výměnou.
Původní verze GRIGRI (D14) se tato výměna netýká!!!!!!!!!!!!!

«Přestože je možnost poškození páčky GRIGRI 2 velmi malé , naše 
odpovědnost vůči bezpečnosti uživatelů našich produktů nás vede 
k tomuto rozhodnutí. Chápeme, že výzva k výměně přichází v tu 
nejméně vhodnou dobu a celý tým Petzl tvrdě pracuje na tom, aby 
každému zajistil výměnu GRIGRI 2 co nejrychleji to bude možné. Každý 
ve firmě Petzl napomáhá k vyřešení tohoto případu. Děkujeme vám za 
vaši nepřetržitou přízeň a pochopení.»

Romain Lécot 
Petzl General Director
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