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Made in France

Read this notice
carefully
Lire attentivement
cette notice
Gebrauchsanweisung
aufmerksam lesen
Leggere attentamente
queste istruzioni
Lea atentamente esta
ficha técnica
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3 year guarantee
Garantie 3 ans
Garantie 3 Jahre
Garanzia 3 anni
Garantía 3 años

SPEEDY

4

P14

Steel maillon for anchors
(rapid opening / closing)
Maillon aluminium pour amarrage
(ouverture / fermeture rapide)
Aluminiumverbindungsglied für
Fixpunkte (schnelles Öffnen und
Schließen)
Maglia rapida di alluminio per
ancoraggio (apertura / chiusura
rapida)
Maillón de aluminio para anclajes
(abertura / cierre rápido)
23 g
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Unscrew + pull = easy opening
Dévisser + tirer = ouverture facile
Aufschrauben + ziehen = leichtes Öffnen
Svitare + tirare = apertura facile
Desenroscar + tirar = abertura fácil

15 kN
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SPELEO
Use only as an anchor for caving
Utiliser uniquement comme amarrage pour
la spéléo
Zum Verwenden ausschließlich als
Höhlenverankerung
Utilizzare esclusivamente come ancorragio
per la speleologia
A utilizar únicamente como anclaje para
espeleologia
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Petzl általános információk
Élettartam / Leselejtezés
A Petzl mőanyag és textil termékeinek
maximális élettartama 10 év a gyártás
dátumától. A fémeszközök élettartama
korlátlan.
FIGYELEM: adott esetben bizonyos
körülményektıl (a használat intenzitásától, a
használat környezeti feltételeitıl: maró vagy
vegyi anyagok jelenlététıl, éleken való
felfekvéstıl, extrém hımérsékleti
viszonyoktól stb.) függıen a termék
élettartama akár egyetlen használatra
korlátozódhat.
A terméket le kell selejtezni, ha:
- Több, mint 10 éves és tartalmaz mőanyag
vagy textil alkatrészeket.
- Nagy esés (vagy erıhatás) érte.
- A termék valamely felülvizsgálatának
eredménye nem kielégítı. A használat
biztonságosságát illetıen bármilyen kétely
merül fel.
- Nem ismeri pontosan a termék elızetes
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 késıbbiekben se
lehessen használni.
A termék vizsgálata
A minden használat elıtt elvégzendı
vizsgálatok kívül vizsgáltassa meg a
terméket alaposan egy arra jogosult
szakemberrel. A felülvizsgálat gyakorisága
függ a hatályos jogszabályoktól, a használat
gyakoriságától, intenzitásától és
körülményeitıl. A Petzl javasolja a termékek
felülvizsgálatát legalább 12 havonta.
A termékrıl ne távolítsa el a címkéket és
jelzéseket, melyekkel a nyomon
követhetıség biztosított.
A felülvizsgálat eredményét
jegyzıkönyvben kell rögzíteni, melynek
tartalmaznia kell a következıket: típus,
modell, gyártó adatai, sorozatszám vagy
egyedi azonosítószám, a vásárlás és az elsı
használatbavétel dátuma, a következı
felülvizsgálat idıpontja; valamint az
esetleges megjegyzéseket: hibák,
megjegyzések, az ellenırzést végzı személy
neve, aláírása.
Példákat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon
vagy a Petzl CD-ROM-ján az egyéni
védıfelszerelések felülvizsgálatáról.

Raktározás, szállítás
A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi
anyagoktól távol esı, normal hımérséklető
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 következıkre:
normális elhasználódás, módosítások vagy
házilagos javítások, helytelen tárolás,
hanyagság, nem rendeltetésszerő használat.

Felelısség
A PETZL nem vállal felelısséget semmiféle
olyan káreseményért, amely a termék
használatának közvetlen, közvetett,
véletlenszerő vagy egyéb következménye.

