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(EN) Hard ice tools 
(FR) Piolet traction 
(DE) Bevorzugte Eispickel 
(IT) Piccozze du cascanta 
(ES) Piolet para traccion 
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Nomenclature 
of parts

1.Strength

2. Maintenance

4 A. Climbing : Basic technique

3. Adjusting the leash

0082

(FR) Piolets traction
(DE) Bevorzugte Eispickel
(IT) Piccozze a trazione
(ES) Piolets para traccion

(EN) Technical ice axes

Made in France 
3 year guarantee

Maxi 400 daN

500 mm
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maxi

4 B. Climbing : Expert technique

Yaniro

T

TB

maxi
200 daN

UIAA

 0082  EN 13089
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Made in France
3 year guaranteeUIAA

(EN) Piolet alpinisme
(FR) Piolet alpinisme
(DE) Piolet alpinisme
(IT) Piolet alpinisme
(ES) Piolet alpinisme
(PT) Piolet alpinisme
(NL) Piolet alpinisme
(DK) Piolet alpinisme
(SW) Piolet alpinisme

50 cm
75 cm700 g
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WARNING
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.

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

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

Body controlling the 
manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la 
fabrication de cet EPI
Organisation, die die 
Herstellung dieser PSA 
kontrolliert
Organismo che controlla la 
fabbricazione di questo DPI
Organismo controlador de la 
fabricación de este EPI

Notified body intervening for the CE type examination
Organisme notifié intervenant pour l’examen CE de type 
Zertifizierungsorganisation für die CE-Typenüberprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l’esame CE del tipo
Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

ISO 9001
Copyright Petzl
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(HU) MAGYAR

Technikai jégcsákányok
Ez a használati utasítás a Petzl Charlet technikai jégcsákányokra 
vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza és csakis az egyes 
eszközökhöz mellékelt használati utasítással 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 tájékozódjon minél gyakrabban a www.
petzl.com internetes honlapon.
Ha kétsége vagy megértési problémája támad, kérjük, forduljon 
bizalommal a Petzl-hez.
Felhasználási terület
Jégcsákány meredek terepen való közlekedéshez, nehéz 
gleccserutak és jégesések megmászásához.
FIGYELMEZTETÉS: A jégszerszámok extrém használata 
(például a dry-tooling) erősen igénybe veszik azok anyagát és 
meggyorsíthatják elhasználódásukat. Az ilyen használat (a csőr 
vagy a nyél emelőként való használata vagy csavarva terhelése 
stb.) az eszköz gyorsabb elhasználódását és/vagy használat közben 
való eltörését okozhatja. A Petzl Charlet eszközök használhatók 
dry tooling-ra, de kizárólag jól biztosított utakban. A dry tooling-
ra használt jégcsákányokat kizárólag erre a tevékenységre 
szabad használni és minden használat előtt alaposan felül kell 
vizsgálni. Ne használja a dry tooling-ra használt eszközeit 
más tevékenységre. A dry tooling során elfáradó anyagban az 
erőhatások szabad szemmel nem látható repedéseket okozhatnak, 
miközben az ilyen utakban a biztosítópontok nem teljesen 
biztonságosak.
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.
Gondoskodni kell a megfelelő mentési lehetőségekről (mentési 
terv), hogy a gyors és hatékony segítségnyújtás érdekében. Ehhez 
természetesen a mentési technikák alapos ismeretére van szükség.
Részek megnevezése
(1) Kalapács vagy lapát, (2) Csőr, (3) Fej, (4) Nyél (5) Markolat, 
(6) Hegy.
Alapanyagok: a kapa és a csőr acélból, a nyél alumíniumötvözetből 
készült.
Ellenőrzés, megvizsgálandó részek
Minden használat előtt
Szemrevételezze a jégcsákány állapotát. Ne használja, ha bárhol 
repedést észlel.
Vizsgálja meg a csavarok feszességét.
A használat során
Az eszköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a 
használat során is rendszeresen ellenőrizni kell.

Használati utasítás
1. ábra: Teherbírás
Teherbírásuk alapján kétféle jégcsákányt különböztetünk meg:
- Nagy teherbírású, T-vel jelölt technikai jégcsákányok. Ebben a 
kategóriában az 50 cm-es nyél előírt minimális szakítószilárdsága 
3,5 kN.
A Petzl Charlet technikai (T) jégcsákányai kivétel nélkül 4 kN-t 
bírnak.
- A technikai jégcsákányokénál kisebb teherbírású, B-vel jelölt 
jégcsákányok. Ebben a kategóriában az 50 cm-es nyél előírt 
minimális szakítószilárdsága 2,5 kN.
2. ábra: Karbantartás
Minden használat után szárítsa meg a jégcsákányt. A korrózió 
megelőzésére használjon valamilyen kenőanyagot.
A csőrt és a hegyet kizárólag reszelővel élezze. Az acél 
alkatrészeket óvja a hőtől.
A csőr kicserelésénél használjon új csavarokat. Húzza meg 
többször erősen a csavarokat. Ne feledkezzen meg a fogazott 
tárcsáról.
3. ábra. A csuklóheveder beállítása
Hegymászásnál a csuklóhevedert kesztyűben és a jégcsákány 
terhelése közben állítsa be. Keze a nyél legvégén legyen.
4. ábra: Közlekedés
4A. Alaptechnikák
4B. Haladó technikák

5. ábra. Hogyan használjuk a jégcsákányt esés 
megtartásánál
Esés megtartásánál nincs idő mérlegelésre az alkalmazott 
technikát illetően. Gyakorolja valamennyi technikát, hogy az 
adott szituációban (a lejtő meredekségétől, a hó minőségétől stb. 
függően) a legmegfelelőbbet alkalmazhassa.
Az ajánlott technika sokoldalúan használható és segítségével 
gyorsan olyan testhelyzetbe kerülhetünk, melyben a csúszás 
megállítható.
FIGYELEM, ha a hágóvas beakad a kemény hóba vagy a jégbe, 
kibillenhet egyensúlyi helyzetéből és elveszítheti a kontrollt.
6. ábra: Biztosítás
6A. A standhoz használjon jégcsavarokat vagy ‘dead man’-t. A 
beütött jégszerszámok nem elegendőek a stand kialakításához.
6B. Kikötési pont kialakítása jégcsákány segítségével.

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 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-ROM-
ján 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.


