
FOOTER II/XP
Adjustable foot loop for technical and aid climbing
Nastavitelný stoupací popruh pro technické lezení

1 CZ jedinečné číslo I EN unique No. I DE Eindeutige nummerr I FR 
Numéro unique I ES Número único

2 výrobní číslo I batch No. I Chargennummer I Numero de lot de 
fabrication I No. de serie

3 měsíc/rok výroby I month/year of manufacture I produkzion mo-
nat/jahr I mois/année de fabrication I mes/ańo de producción

4 model I model I Model I le modéle I modelo
5 nosnost I load capacity I Tragfähigkeit I capacité de charge I 

capacidad de carga 

CZ Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití  
nepoužívejte tento výrobek.

EN Reading and understanding instruction for use are required  
to use this product.

DE Das Lesen und Verstehen der Bedienungsa nweisung ist  
Voraussetzung  
für die Nutzung des Produkts.

FR Sans avoir lu attentivement ce mode d‘emploi, n‘utilisez  
pas ce produit.

ES Es necesario leer y comprender las instrucciones de uso  
de este producto.

CZ 3 roky záruka.
EN 3 years guarantee. 
DE 3 Jahre Garantie.
FR La garantie de 3 ans.
ES 3 años de garantia.

SINGING ROCK ETIKETA SLEDOVATELNOSTI I TRACEABILITY LABEL
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max. 150 kg5
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SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech republic

Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz 
www.singingrock.com

singingrock_officialsingingrock.page

ver. 16S97022200 0419

Singing Rock®



This equipment is not PPE (personal protective equipment) and 
shall not be used as a part of fall arrest system. 
Nejedná se o OOP (osobní ochranný prostředek). Nesmí být 
použit jako součást systému zachycení pádu.

connection with hand 
ascender 
připevnění k blokantu

shortening the tether 
zkrácení popruhu

extending the tether
prodloužení popruhu

cleaning 1 pH čištění 

pH
5,5–8,5

washing 1 praní 

30 °C

drying 1 sušení

max
22 °C

beware of salt 1
chraňte před solí

beware of chemicals 1
chraňte před chemikáliemi

 

MAINTENANCE I ÚDRŽBA

 Footer II XP
Weight/Hmotnost  90 g 105 g
Min. Length/min. délka 40 cm 30 cm
Mx. Length/max. délka 140 cm 170 cm
Max. load/Nosnost 150 kg 180 kg

right position of carabiner
správné umístění karabiny

Footer II

Footer II

XP

XP

180 kg


