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Double Stop is a self-braking descender for single rope use and is 
certified according to the norm EN 12841:2006 Type C. Personal 
fall protection equipment - Rope access systems - Rope
adjustment devices [Authority: The European Union Per Directive 
89/686/EEC, 21/2003 Coll.]

USE: rescue, intervention, industry, sport: rope access, 
independent descent, assisted descent, emergency 
evacuations, work at height ...

POUŽITÍ: záchrana, intervence, prùmysl, sport: lanové parky, 
slaòování, asistovaný sestup, nouzové evakuace, výškové 
práce ...

Double Stop je samoblokovací slaòovací zaøízení pro jednoduchá 
lana. Zaøízení je certifikováno dle normy EN 12841:2006, typ C. 
Prostøedky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového pøístupu - 
Nastavovací zaøízení lana [Smìrnice 89/686/EEC, Naø. vlády 
21/2003 Sb.]

WARNING:
Activities at height are inherently dangerous. 
Understand and accept the risk involved before 
participating. You are responsible for your own 
actions and decisions. Before using this product, 
read and understand all instructions and warnings 
that accompany it and familiarize with its proper 
use, capabilities and limitations. We recommend 
that every climber seeks proper training in the use 
of the equpment. Failure to read and follow these 
warnings can result in severe injury or even death!

VAROVÁNÍ:
Aktivity ve výškách jsou ze své podstaty 
nebezpeèné. Uživatel musí pochopit a pøijmout 
riziko, kterému se vystavuje pøed použitím 
výrobku. Uživatel je plnì odpovìdný za své 
jednání a rozhodnutí. Pøed použitím tohoto 
výrobku si pøeètìte všechny pokyny, varování a 
návod k použití. Dùležité je porozumìt správnému 
použití a pøípadným omezením. Doporuèujeme, 
aby každý uživatel absolvoval øádný výcvik v 
používání tohoto zaøízení. Nedodržení varování a 
nesprávné použití mùže mít za následek vážné 
zranìní nebo dokonce smrt!
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