
 
 

ARREST MOUNTAINEERING PIOLET 

 
PIQUETA PARA MONTANHISMO ARREST 

 
 

USE INSTRUCTIONS – INSTRUÇÕES DE USO 
 

ATTENTION (English)  
Carefully read these instructions. Do not use this product before 
reading them. Not reading the instructions may result in accidents, 
injury or even death. Mountaineering is inherently dangerous and you 
are responsible for your actions and decisions. If you are not willing to 
take risks, do not practice mountaineering. Only this leaflet is not 
enough to prepare you to use this product. Search for competent 
theoretical and practical instructions. 
 
This product will only work well if used together with other products 
that are in accordance to their European Norms, in an appropriately 
set safety system.  
 
This product should be used for sport mountaineering only and 
exclusively on snow and ice. It is designed for glacier travel and steep 
slopes, but not for vertical ice climbing. 
 
This product was designed to be used as a support for the climber, as 
an arrest device to stop a slide on a mountain slope and also as an 
anchor point on snow, but all these uses are possible and will only be 
effective if the user is trained for them. 
 
Some products can be effectively used by only reading a manual. Not 
this one, though! This product requires practical training. Also, this 
product has protruding points - without which it would not work well - 
that can hurt the user or people around him/her, if managed 
inappropriately or in a careless manner. Be careful.  
 
Do not let this device hit rocks or other structures, or fall, which may 
reduce it’s resistance. 
  
Inspection – before and after each use, always inspect this product, 
looking for cracks or damages of any type, as well as any possible 
signs of wear and missing parts. If the product shows any sign of 
damage, missing part or signs of wear, it must not be used and 
should be retired. After visual checking, proceed with the operational 
check of this device and safety system before climbing with it. 
 
Warranty – this product has a 6 months warranty against construction 
defects. The warranty does not cover incorrect use, uses for which 
this product was not designed, or the regular wear and tear of an 
used item. 
 
ATENÇÃO  (Português) 
Leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto sem 
antes ler as instruções de uso. Não as ler pode resultar em 
acidentes, ferimentos e até em morte. Montanhismo é uma atividade 
de risco inerente e você é responsável por suas ações e decisões. 
Se você não está disposto a correr riscos, não pratique 
montanhismo. Apenas estas instruções não são suficientes para usar 
este produto. Procure treinamento, teórico e prático, competentes. 
 
Este produto desempenhará sua função adequadamente somente se 
for utilizado com outros produtos em conformidade com suas Normas 
Européias, em um sistema de segurança apropriado 
 
Este produto deve ser utilizado somente para montanhismo esportivo 
e exclusivamente na neve e gelo. Ele foi projetado para trânsito em 
glaciar e planos inclinados, mas não para escaladas verticais.  
 
Este produto foi projetado para ser usado como ponto de apoio ao 
montanhista, como dispositivo para frear um deslizamento em uma 
encosta nevada e também como um possível ponto de ancoragem na 
neve, mas todas estas possibilidades somente serão efetivas se o 
usuário estiver instruído e treinado para tal. 
 
Alguns produtos podem ser usados com eficácia apenas com a 
leitura do seu manual. Este produto não! Ele requer treinamento 
prático. Também tenha em mente que este produto tem pontas 
protuberantes e afiadas, sem as quais não funcionaria, mas que 
podem ferir o usuário ou pessoas ao seu redor, se usado de forma 
incorreta ou pouco cuidadosa. Tenha cuidado. 
 

Não deixe este produto bater em rochas ou outros locais, ou cair, o 
que poderia reduzir a sua resistência. 
 
Inspeção: sempre, antes e após cada utilização, inspecione este 
produto à procura de trincas ou danos de qualquer tipo, assim como 
qualquer peça possivelmente faltando. Se o produto apresentar 
qualquer sinal de dano ou partes faltantes, ou sinas de desgaste, ele 
não deve ser usado e deve ser aposentado. Após a checagem visual, 
proceda a checagem operacional deste produto e do sistema de 
segurança, antes de começar a escalar. 
 
Garantia – este produto tem garantia de 06 meses contra defeitos de 
fabricação. A garantia não cobre uso indevido, usos para os quais 
este produto não foi projetado e o desgaste natural decorrente do 
uso. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Composição do produto: cabo em alumínio e cabeça 
e ponteira em aço. 

 
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR: 

SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA 
CNPJ: 53.942.793/0001-24 

 
www.alpenpassonline.com.br 

 
www.sisteroutdoors.com.br  
 info@sisteroutdoors.com.br  

CNPJ: 53.942.793/0001-24 


