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Personal fall protection Working
equipment
line
- Rope access systems - descender
Rope adjustment
devices

EN 12841 : 2006 C
Year of
manufacture

i.

Incrementation

or name
h. Control
of inspector

of
g. Day
manufacture

f.

Individual number

00 000 AA 0000

e.

3 year guarantee
Patented

EN 12841

FAILURE TO HEED ANY OF THESE
WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE
INJURY OR DEATH.
(EN) Rope (core + sheath) static, semi-static (EN 1891) type A
(FR) Cordes (âme + gaine) statiques, semi-statiques EN 1891 type A
(DE) Seil (Kern + Mantel) statisch, halbstatisch (EN 1891) Typ A
(IT) Corda (anima + calza) statica, semistatica (EN 1891) tipo A
(ES) Cuerda (alma + funda) estática, semiestática (EN 1891) tipo A

≤ 11,5 mm

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

10,5 ≤

Legends

(EN) Hand
(FR) Main
(DE) Hand
(IT) Mano
(ES) Mano

(EN) Anchor
(FR) Amarrage
(DE) Anschlagpunkt
(IT) Ancoraggio
(ES) Anclaje

(EN) Climber
(FR) Grimpeur
(DE) Kletterer
(IT) Arrampicatore
(ES) Escalador

EN12841 : 2006 type C
EN341 : 1997 Class A

APAVE SUD Europe BP 193,
13322 Marseille Cedex 16
N°0082

Notified body that carried

b. out the CE type inspection

WARNING

Body controlling the

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

D21

(EN) Self-braking descender / belay device
(FR) Descendeur-assureur autofreinant

a. manufacture of this PPE

Traceability: datamatrix = product
reference + individual number

(EN) Load
(FR) Charge
(DE) Belastung
(IT) Carico
(ES) Carga

(EN) Harness
(FR) Harnais
(DE) Gurt
(IT) Imbracatura
(ES) Arnés

(EN) Fall
(FR) Chute
(DE) Sturz
(IT) Caduta
(ES) Caída

RIG

0082

c.

After removing the Instructions for Use from the equipment, make a copy of
it and keep the original as part of a permanent record that includes the usage
and inspection history for the equipment. Keep the copy of the Instructions
for Use with the equipment and refer to it before and after each use.
Additional information regarding auxiliary equipment can be found in NFPA
1500, Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program,
and NFPA 1983, Standard on Fire Service Life Safety Rope and System
Components.

MBS 14 kN
L (LIGHT USE)
MEETS NFPA 1983 (2006 ED.)
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THIS DESCENT CONTROL DEVICE MEETS THE AUXILIARY EQUIPMENT
REQUIREMENTS OF NFPA 1983, STANDARD ON FIRE SERVICE LIFE SAFETY
ROPE AND EQUIPMENT, 2006 EDITION.

NFPA CERTIFICATION FOR RIG

0082
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NFPA 1983 ed. 2006

1

Only the techniques
shown in the diagrams
that are not crossed
out and/or do not
display a skull and
crossbones symbol are
authorized.
This information is
non-exhaustive. Check
our Web site www.
petzl.com regularly to
find the latest versions
of these documents
and/or supplementary
information.
Contact PETZL
if you have any
doubt or difficulty
understanding these
documents.
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Field of application

(1) Moving side plate,
(2) Friction plate,
(3) Hinge,
(4) Cam,
(4bis) Cam axle,
(5) Fixed side plate,
(6) Handle,
(7) Safety gate.

1
2

3

D

Responsibility

WARNING, specific training in the activities
defined in the field of application is essential
before use.
This product must only be used by competent
and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent and
responsible person.
Gaining an adequate apprenticeship in
appropriate techniques and methods of
protection is your own responsibility.
You personally assume all risks and
responsibilities for all damage, injury or death
which may occur during or following incorrect
use of our products in any manner whatsoever. If
you are not able, or not in a position to assume
this responsibility or to take this risk, do not use
this equipment.

6

A

5

D

Principal materials
Aluminum alloy,
stainless steel, nylon.

Terminology :
C
D

C

Brake hand
B

A

3

Handle positions
(A) Transport,
(B) Work positioning,
(C) Belaying,
(D) Descent.

C

B

4

B

Braking side
of the rope

A

Inspection, points to verify
Before each use
Verify that the product has no
cracks, deformation, marks,
excessive wear, corrosion, etc.
Check the condition of the cam.
If there is rope slippage, retire
the RIG (see chapter 7. Function
test).
Check the play and deformation
of the swinging side plate. If the
side plate can pass over the top
of the cam axle, retire the RIG
(see diagram).
Check the locking components
(safety gate, locking screw,
hinge).
Check the mobility of the cam and
of the handle, and the operation
of the springs (cam, safety gate,

A
ATTENTION

Compatibility

For all of your applications, verify
the compatibility of this product with
the other elements of your system
(compatibility = good functional
interaction).
Rope
WARNING, certain ropes can be
slippery and thus reduce the RIG’s
braking effectiveness, for example new
ropes, certain sheath constructions
and/or sheath treatments, wet or
frozen ropes, etc. (see the instructions
specific to the rope).
Connector
You must use a locking connector that
meets current standards.
Contact Petzl if you are uncertain
about the compatibility of your
equipment.
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Activities involving the use of this equipment
are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and
decisions.
Before using this equipment, you must:
- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and
limitations.
- Understand and accept the risks involved.
Failure to heed any of these warnings may
result in severe injury or death.

Nomenclature of parts

7

4

WARNING

Rope access descent.
EN 12841 type C rope adjuster.
Evacuating one or more persons.
EN 341: 1997 type A rescue descender.
This product must not be loaded beyond its
strength rating, nor be used for any purpose
other than that for which it is designed.

D21 rig D215000C (260410)
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automatic return of the handle).
Verify there are no foreign objects
(sand, etc.) in the mechanism
and no lubricant in the rope path.
Consult the details of the
inspection procedure to be
carried out for each item of PPE
on the Web at www.petzl.com/
ppe or on the PETZL PPE CDROM.
Contact PETZL if there is any
doubt about the condition of this
product.

Working principle

When the rope becomes taut (suspension or fall), the RIG pivots on the carabiner
and the cam pinches the rope, applying a braking force to it. By holding the braking
side of the rope, the brake hand helps engage the cam. The handle allows the cam to
be disengaged, to start descending. The use of gloves is recommended.

During each use
It is important to regularly
monitor the condition of the
product and its connections
to the other equipment in the
system. Make sure that all pieces
of equipment in the system are
correctly positioned with respect
to each other.
Verify that the connector is
always loaded on its major axis.
Verify that it is locked.
To reduce the risk of a free fall,
the rope between the descender
and the anchor must always
be taut.

6

Setting up of the descender

Attach the RIG with a locking
carabiner.
Open the moving side plate.
Put the handle in position (C)
to open the cam. Insert the
rope as indicated by the
diagrams engraved on the
device. Close the swinging
side plate (safety gate) on
the locked carabiner.
WARNING: the moving
side plate must be properly
engaged on the cam axle and
on the carabiner.
6A. Device on the harness
6B. Device on an anchor
You must add friction by
redirecting the braking
side of the rope through a
carabiner.
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position (D) descent while
holding the braking side of
the rope. Gradually pull on
the handle with the other
hand to allow the rope to
slide. When the handle is
released, the RIG brakes,
then jams the rope.
7B. Device on the anchor
Pull on the load side of the
rope: the rope must jam
in the device. If not, check
that the rope is correctly
installed.
WARNING, if your device
doesn’t work anymore
(rope slippage), retire it.

Function test
7B.

STOP !

3

6B.

Function test

Before each use, verify
that the rope is correctly
installed and that the
device is working properly.
You must always use a
backup safety system
when performing this test.
WARNING DANGER OF
DEATH, do not allow
anything to interfere
with the operation of the
device or its components
(cam, handle). Any
constraint on the device
negates the braking
action.
7A. Device on the harness
Pull on the anchored side
of the rope; the rope must
jam in the device. If not,
check that the rope is
correctly installed.
WARNING, if your device
doesn’t work anymore
(rope slippage), retire it.
Gradually put your weight
onto the device, handle in
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6A.
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FREE

7A.

FREE

P!

STO

STOP !

FR
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Rope access EN 12841: 2006 Type C

Working load
limit: 150 kg.

The RIG descender
(certified to
EN 12841: 2006) is a
type C rope adjuster
used to descend the
work rope. The RIG is a
braking device for rope
that allows the user to
manually control the
speed of descent and to
stop anywhere on the
rope by releasing the
handle.
To meet the requirements
of the EN 12841: 2006
type C standard, use
10.5-11.5 mm EN 1891
type A semi-static ropes
(core + sheath).
Note: Certification testing
was performed at 150 kg
using Petzl 10.5 to
11.5 mm ropes.
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8A. Descent
One person

Device attached to the
harness (handle in
position C). You control
the descent by varying
your grip on the braking
side of the rope. To
descend, pull gradually
on the handle (position D)
with one hand, holding
the braking side of the
rope with the other hand.
Release the handle to
stop the descent. When
the handle is released, it
returns automatically to
position (C).
Always hold the braking
side of the rope.

2 m/s
maxi

150 kg
MAXIMUM

Rope access EN 12841: 2006 Type C

8B. Work positioning - secured stop

After stopping at the desired location, to go into
work positioning mode with hands free, lock the
device on the rope by moving the handle in the
direction opposite to that used for descent (turned
to position B) without using excessive force.
To unlock the system, firmly grip the braking side
of the rope and move the handle into descent
position (D) to descend.

Information regarding standard
EN 12841

ATTENTION, the RIG descender must be used
with a type A backup device on a second (safety)
rope (for example, the Petzl ASAP fall arrester).
The RIG descender is not suitable for use in an
EN 363 fall arrest system.
Connect your descender directly to the harness
with an EN 362 locking connector. All equipment
used with your descender must conform to
applicable regulations.
Do not allow the safety line to be loaded when the
working line is under tension.
A shock-load can damage the belay line.

9

Rescue evacuation EN 341 class A (1997)

Maximum descent height: 200 m
Normal working load: 30-150 kg

Lowering from an anchor-point

Device on the anchor: the braking side
of the rope must be redirected through a
carabiner. Hold the braking side of the rope
and move the handle up (position D) to
allow the rope to slide. Braking is regulated
by varying the grip on the braking side of
the rope. Release the handle to stop the
descent. Lock the device on the rope by
moving the handle to position B. Do not
force the handle to position A, as this can
damage the device.

Information regarding standard
EN 341

2 m/s
maxi

- Always tie a knot at the end of the rope.
- Equipment left in place must be protected
from the weather.
- Do not lose control during the
descent: descend at a reasonable speed.
- Warning, the device can overheat and
damage the rope during descent.
150 kg MAXIMUM

4

D21 rig D215000C (260410)

10 Supplementary information

regarding standards (EN 365)

Rescue plan
You must have a rescue plan and the means to rapidly
implement it in case of difficulties encountered while using
this equipment.
Anchors
The anchor point for the system should preferably be located
above the user’s position and should meet the requirements of
the EN 795 standard (minimum strength of 10 kN).
Various
- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous
situation can result if the safety function of one piece of
equipment is compromised by the operation of another piece of
equipment.
- WARNING DANGER, take care that your products do not rub
against abrasive or sharp surfaces.
- Users must be medically fit for activities at height.
- The instructions for use for each item of equipment used in
conjunction with this product must be respected.
- The instructions for use must be provided to users of this
equipment in the language of the country in which the product
is to be used.
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Petzl general information

Lifetime / When to retire your
equipment

For Petzl plastic and textile products,
the maximum lifetime is 10 years from
the date of manufacture. It is indefinite
for metallic products.
ATTENTION: an exceptional event can
lead you to retire a product after only
one use, depending on the type and
intensity of usage and the environment
of usage (harsh environments, sea,
sharp edges, extreme temperatures,
chemical products, etc.).
A product must be retired when:
- It is over 10 years old and made of
plastic or textiles.
- It has been subjected to a major fall
(or load).
- It fails to pass inspection. You have
any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage
history.
- When it becomes obsolete due to
changes in legislation, standards,
technique or incompatibility with other
equipment, etc.

Destroy retired equipment to prevent
further use.

Product inspection

In addition to the inspection before
each use, an in-depth inspection
must be carried out by a competent
inspector. The frequency of the indepth inspection must be governed by
applicable legislation, and the type and
the intensity of use. Petzl recommends
an inspection at least once every
12 months.
To help maintain product traceability,
do not remove any markings or labels.
Inspection results should be
recorded on a form with the following
details: type of equipment, model,
manufacturer contact information,
serial or individual number; dates
of: manufacture, purchase, first
use, next periodic inspection;
notes: problems, comments; name
and signature of the inspector.
See an example at www.petzl.fr/ppe or
on the Petzl PPE CD-ROM.

Storage, transport

+ 80°C
+ 176°F

Store the product in a dry place away
from exposure to UV, chemicals,
extreme temperatures, etc. Clean and
dry the product if necessary.

- 40°C
- 40°F

Modifications, repairs

Modifications and repairs outside of
Petzl facilities are prohibited (except
replacement parts).
+ 80°C
80°C
+ +176°F
+ 176°F
Against all material or manufacturing
defect. Exclusions: normal -wear
40°C
40°Cor
and tear, oxidation, modifications
- -40°F
40°F
alterations, incorrect storage,- poor

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

3-year guarantee

H2O
H2O

30 C maxi
30 C maxi

(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

maintenance, negligence, uses for
which this product is not designed.

Responsibility

PETZL is not responsible for the
consequences, direct, indirect or
accidental, or any other type of
damage befalling or resulting from the
use of its products.

(RU) Хранение и
транспортировка
(CZ) Skladování a doprava
(PL) Pakowanie i transport
(SI) Shranjevanje in transport
(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)
การขนส่งและการเก็บรักษา

H2O
H2O

H2O
H2O

30 C maxi 30 C
maxi
30 C maxi

H2O

30 C maxi

(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

H2O

PETZL

30 C maxi

H2O

H2O

xi
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PE

+ 80°C
+ 176°F
H2O

- 40°C
- 40°F

+ 80°C
+ 80°C
+ 176°F
+ 176°F
- 40°C H2O
- 40°C
- 40°F
- 40°F

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

PETZL
PETZL

30 C
maxi

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

(EN) Maintenance
(FR) Entretien
(DE) Wartung
(IT) Manutenzione
30 C
(ES)
C
maxi30Mantenimiento
(PT)maxi
Manutenção
(NL) Onderhoud
(SE) Underhåll
(FI) Huolehtiminen
(NO) Vedlikehold

PETZL
(RU) Техническое
PETZL

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

PETZL

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

(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

30 C maxi

(HU) MAGYAR
Kizárólag azok a használati módok megengedettek, melyek
az ábrákon nincsenek áthúzva vagy halálfejes piktogrammal
megjelölve.
Ezek az információk nem teljesek. 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.

6. Kötélre helyezés

1. Felhasználási terület

7. A működőképesség ellenőrzése

Önfékező ereszkedő- és biztosítóeszköz

Ereszkedőeszköz kötélen való közlekedésre.
EN 12841 szabványnak megfelelő, C típusú biztosítóeszköz.
Egy vagy több személy mentésére.
EN 341: 1997 szabványnak megfelelő, mentésre használható A
típusú ereszkedőeszköz.
A terméket tilos a megadott szakítószilárdságánál nagyobb
terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken
kívüli célra használni.

FIGYELEM

A termék használata közben végzett tevékenységek
természetükből adódóan veszélyesek.
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.
- Arra jogosult személytől megfelelő 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) Fékpofa, (3) Nyitótengely,
(4) Blokkolókerék, (4b) Nyelv tengelye, (5) Fix oldalrész, (6) Kar,
(7) Biztonsági zár.
A kar pozíciói
(A) Szállítás, (B) Munkahelyzet pozicionálása, (C) Biztosítás,
(D) Ereszkedés.
Szóhasználat
Fékezőoldali kéz: fékezőoldali kötélszál.
Alapanyagok
Alumíniumötvözet, rozsdamentes acél, poliamid.

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek

Minden egyes használatbavétel előtt
Ellenőrizze, nem láthatók-e a terméken repedések, deformációk, az
elhasználódás vagy korrózió nyomai vagy egyéb károsodások.
Ellenőrizze a blokkolókerék állapotát. Ha a kötél megcsúszik az
eszközben, ne használja tovább a RIG-et (lásd a 7. pontban a
működőképesség vizsgálatát is).
Ellenőrizze a nyitható oldalrész játékát és esetleges deformációját.
Ha az oldalrész át tud haladni a blokkolókerék tengelye fölött, ne
használja tovább a RIG-et (lásd az ábrát).
Ellenőrizze a záróelemeket (biztonsági zár, zárócsavar,
nyitótengely).
Ellenőrizze a blokkolókerék és a kar szabad mozgását és a
rugók működőképességét (blokkolókerék, biztonsági zár, a kart
automatikusan visszahúzó rugó).
Az eszközbe nem kerülhet idegen test vagy anyag (homok stb.).
A személyi védőfelszerelés ellenőrzésére vonatkozóan részletes
tájékoztatást talál az EPI PETZL CD-ROM-on vagy a www.petzl.
fr/EPI internetes honlapon.
Kétséges esetben forduljon bizalommal 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 záródását
A kötél az ereszkedőeszköz és a kikötési pont között mindig legyen
feszes, mert ezzel is csökkenthető az esetleges lezuhanás veszélye.

4. Kompatibilitás

Vizsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése többi
elemével valamennyi tevékenységi körben, amiben az eszközt
használni fogja (kompatibilitás = az eszközök jó együttműködése).
Kötél
FIGYELEM, egyes kötelek csúszósak lehetnek és ezekkel használva
a RIG fékezőhatása csökkenhet, pl. az új vagy kis átmérőjű kötelek,
bizonyos köpeny- és impregnálástípusok, a nedves vagy jeges kötél
stb. (lásd a kötél használati utasítását).
Összekötőelem
Használjon a hatályos szabványoknak megfelelő, zárható
karabinert.
Ha a kompatibilitással kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
kétsége merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal a Petzl-hez.

5. Működési elv

Miközben a kötél nyúlik (belelógás vagy esés), a RIG teste ráterhel
a karabinerre és a blokkolókerék rászorul a kötélre és lefékezi
a zuhanást. A kötél fékezőoldali szálát tartó kezével segítheti a
blokkolókerék működését. Ereszkedés megkezdésekor a kötél
blokkolása a karral oldható. Kesztyű használata ajánlott.
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A RIG-et mindig zárható nyelvű karabinerrel csatlakoztassa.
Nyissa ki a mobil oldalrészt. Forgassa a kart (C) állásba és nyissa
a blokkolókereket. Helyezze a kötelet az eszközbe a gravírozott
ábráknak megfelelően. Ügyeljen a helyes irányok betartására. Zárja
a nyitható oldalrészt (biztonsági nyelv) a lezárt nyelvű karabineren.
FIGYELEM, a mobil oldalrésznek megfelelően kell záródnia a
blokkolókerék tengelyén és a karabineren.
6A. Az eszköz csatlakoztatása a beülőhöz
6B. Az eszköz csatlakoztatása a kikötési ponthoz
A fékerő növelése érdekében a fékezőoldali kötél beakasztása
fékezőkarabinerbe mindig kötelező.
Minden használatbavétel előtt ellenőrizze a kötél behelyezését az
eszközbe és az eszköz kifogástalan működését. Ezt a tesztet mindig
önbiztosítás mellett kell végezni.
VIGYÁZAT, ÉLETVESZÉLY: az eszközt vagy annak elemeit
(blokkolókerék, kar) semmilyen külső tárgy ne akadályozza a
működésben. Az eszköz bármilyen akadályoztatása gátolhatja
a fékezést.
7A. Az eszköz csatlakoztatása a beülőhöz
Húzza meg a kötelet a kikötési pont felőli oldalon. Az eszköznek
le kell blokkolnia. Ellenkező esetben ellenőrizze a kötél helyes
behelyezését.
VIGYÁZAT, ha azt tapasztalja, hogy az eszköz nem mindig
működik megfelelően (megcsúszik a kötélen), selejtezze le.
Fokozatosan terheljen bele az eszközbe, miközben a kar ereszkedő
(D) állásban van. A szabad kötélszálat tartsa szilárdan a kezében.
A másik kezével fokozatosan húzza meg a kart és engedje a kötelet
az eszközben csúszni. Ha elengedi a kart, a RIG fékez és blokkolja
a kötelet.
7B. Eszköz a kikötési ponthoz csatlakoztatva
Húzza meg a kötelet a terhelés felőli oldalon. Az eszköznek le
kell blokkolnia. Ellenkező esetben ellenőrizze a kötél helyes
behelyezését.
VIGYÁZAT, ha azt tapasztalja, hogy az eszköz nem mindig
működik megfelelően (megcsúszik a kötélen), selejtezze le.

8. Közlekedés kötélen
EN 12841: 2006 C típus

Maximális teher, mellyel az eszköz használható: 150 kg.

A RIG az EN 12841: 2006 szabványnak megfelelő, kötélre szánt,
C típusú kötéltechnikai ereszkedőeszköz a munkakötélen való
lefelé haladásra. A RIG olyan kötélre szánt fékezőeszköz, melynek
segítségével a felhasználó manuálisan szabályozhatja az ereszkedés
sebességét. A kar elengedése lehetővé teszi a megállást a kötél
bármely pontján.
Az EN 12841: 2006 szabvány C típus a körszövött, félstatikus,
EN 1891 A típusnak megfelelő, 10,5 - 11,5 mm átmérőjű
körszövött (köpeny + mag felépítésű) kötél használatát írja elő.
Megjegyzés: a bevizsgálás 150 kg tömegű testtel, 10,5 - 11,5 mm
átmérőjű Petzl kötelekkel történt.

8A. Ereszkedés
Egy személy

Eszköz a beülőhöz csatlakoztatva (a kar C állásban). Az ereszkedés
sebességét a lefelé lógó kötélszál erősebb vagy gyengébb kézben
tartásával szabályozhatja. Ereszkedéshez egyik kezével tartsa
folyamatosan lehúzva a kart (D állásban), másik kezével pedig
tartsa kézben a szabad kötélszálat.
A megállás a kar egyszerű elengedésével történik. Ha elengedi a
kart, az automatikusan C állásba kerül.
A szabad kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani.

8B. Munkahelyzet pozicionálása - biztonságos megállás

A kívánt helyen történő megállást követően a kart az ereszkedéssel
ellentétes irányban (B állásig) erőltetés nélkül eltolva az eszköz a
kötélen fixálható, így a felhasználó mindkét keze szabaddá válik a
munkavégzéshez.
A blokkolás oldásához tartsa szorosan a szabad kötélszálat, és
húzza át a kart D pozícióba az ereszkedéshez.

Információk az EN 12841 szabvánnyal kapcsolatban

FIGYELEM: a RIG ereszkedőeszköz használata során mindig
kötelező egy A típusú kötéltechnikai eszköz (pl. Petzl ASAP
mobil zuhanásgátló) egyidejű használata is egy második, ún.
biztosító kötélszálon.
A RIG ereszkedőeszköz nem használható EN 363 szabványnak
megfelelő zuhanást megtartó rendszer elemeként.
Az ereszkedőeszközt mindig közvetlenül a beülőhevederhez
kell csatlakoztatni egy EN 362 szabványnak megfelelő
zárható összekötőelemmel. Az ereszkedőeszközzel együtt
használt felszerelés elemeinek meg kell felelniük a hatályos
jogszabályoknak.
Miközben a munkaállványzatot vagy -kötelet terheli, ügyeljen arra,
hogy a biztosítórendszer tehermentes legyen.
A dinamikus túlterhelés károsíthatja a biztosítórendszer elemeit.

9. Mentőfelszerelés
EN 341 classe A (1997)

Az ereszkedés maximális magassága: 200 m
Normál munkaterhelés: 30-150 kg

Eresztés kikötési pontból

Eszköz csatlakoztatása a kikötési ponthoz: a lefelé lógó kötélszálat
át kell vezetni egy fordítókarabineren. Fogja meg erősen a szabad
kötélszálat és a kötél tehermentesítéséhez tolja a kart felfelé
(D állásba). Az eresztés sebességének szabályozása a szabad
kötélszál erősebb vagy gyengébb kézbentartásával történik. A
megállás a kar egyszerű elengedésével történik. A blokkolás a
B pozíción való áthaladáskor történik meg. Ne erőltesse a kart az
A állásig, mert ettől az eszköz megrongálódhat.

Információk az EN 341 szabvánnyal kapcsolatban

- A kötél végére mindig kössön csomót.
- Gondoskodjon a véglegesen telepített eszközök megfelelő
védelméről az időjárás viszontagságaival szemben.
- Kontrollálja az ereszkedést, ne engedje túlgyorsulni az eszközt.
- Figyelem, ereszkedés közben az eszköz felmelegedhet és
károsíthatja a kötelet.

10. Kiegészítő információ a vonatkozó
szabványról (EN 365)

Mentési terv
Legyen elérhető távolságban egy mentőfelszerelés szükség
esetére.
Kikötési pontok
A rendszer kikötési pontja a felhasználó fölött helyezkedjen el
és feleljen meg az EN 795 szabvány előírásainak (legalább 10 kN
szakítószilárdság).
Egyebek
- Többféle felszerelés használata esetén veszélyt jelenthet, ha az
egyik felszerelés biztonsági működése a másik eszköz biztonsági
működését akadályozza.
- VIGYÁZAT, VESZÉLY: mindig ügyeljen arra, hogy felszerelése
ne érintkezzen dörzsölő felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A felhasználó egészségi állapota feleljen meg a magasban végzett
tevékenység követelményeinek.
- Használat során a rendszer valamennyi elemének használati
utasítását be kell tartani.
- A felhasználónak a termékkel együtt a termék használati
utasítását is rendelkezésére kell bocsátani a forgalomba hozás
helyének nyelvén.

11. 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.
Példákat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon vagy a Petzl CD-ROMján az egyéni védőfelszerelések felülvizsgálatáról.

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.

