
ObvestilO O varnOstnem OdpOklicu 
zank nylOn runner
prOstOvOlJni OdpOklic zank nylOn runner, pOdvrŽeniH preGledu

IzdelkI vključenI v odpoklIc:

Salt Lake City, Utah (4. februar 2016) - Black Diamond Equipment Ltd., je  v sodelovanju s Komisijo za varnost 
izdelkov za potrošnike iz ZDA prostovoljno objavil odpoklic, oprt na uporabnikov pregled 18mm zank Nylon Runner 
dolžin 60cm (modelna številka 380060) in 120cm (modelna številka 380061) zaradi možnosti, da zanka ni nosilna in 
lahko odpove ob običajni uporabi. 

Ta odpoklic se nanaša na majhno število zank Nylon Runner, opremljenih z zaščitnim trakom, kar pomeni, da je 
izdelek pomanjkljiv, da ni nosilen in bo odpovedal ob običajni uporabi.

Kljub temu, da ni poročil o kakšni nesreči, se je Black Diamond v interesu varnosti uporabnika odločil za prostovoljni 
odpoklic, temelječ na pregledu uporabnika.  

Če ste lastnik katere od zank, ki so vključene v ta odpoklic, vas Black Diamond prosi, da jih pregledate po spodnjem 
postopku. Če imajo navedene pomanjkljivosti, kontaktirajte Black Diamond. Pomanjkljiv izdelek vam bomo zamenjali 
brezplačno. 

Ta odpoklic vključuje 18mm široke, 60 ali 120cm dolge zanke Nylon Runner, izdelane s proizvajalčevo kodo 
2014 in 2015. Velja za vse barve.

18MM nYlon RunneR 60cM
•	 380060

(Vse barve) (Vse barve)

18MM nYlon RunneR 120cM
•	 380061 

zanke nYlon RunneR 2014 zanke nYlon RunneR 2015



identiFikaciJa izdelka:
Predmet tega odpoklica so zanke Nylon Runner, ki odgovarjajo naslednjim kriterijem:

BARVA:
Močne barve: rdeča, modra, zlata, zelena, siva in vijoličasta.

CE ozNAkA:
CE0333, nahaja se na všiti etiketi. 

DimENzijE:
18mm široka in 60 ali 120cm dolga, merjena v poravnanem položaju.

PRoizVAjALČEVA koDA:
2014 ali 2015, nahaja se na všiti etiketi.
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1. Nemudoma prenehajte uporabljati zanko Nylon Runner
2. Vložite zahtevo za odpoklic www.blackdiamondequipment.com/runnerrecall
3. Bodite pozorni na vašo številko odpoklica. Black Diamondov predstavnik za reklamacije odgovoril z naslednjimi 
informacijami: 

 Številka odobritve vračila
 Naslov za vračilo
 Etiketa za brezplačno pošiljanje

4. Vrnite zanko Nylon Runner Black Diamondu
5. Black Diamond vam bo brezplačno poslal novo zanko.

  

ČE JE PRISOTEN ZAŠČITNI TRAK:

 NE UPoRABLjAj
Vrni Black Diamondu

vrni

ČE ZAŠČITNEGA 
TRAKU NI

ok
Ne vračaj 

Black Diamondu

preGled izdelka:
Če vaša zanka Nylon Runner ustreza zgoraj navedenim specifikacijam, prosimo, preglejte celotno dolžino zanke 
ali je še na kakšnem mestu zaščitni trak, kot na spodnji sliki:

postopek vRačIla:

Vprašanja? Prosimo, preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

Ok



Vponka/ komplet   
obVestilo o Varnostnem odpoklicu

prostoVoljni odpoklic Vponk in kompletoV, podVrženih pregledu

IzdelkI vključenI v odpoklIc

Salt Lake City, Utah (4.2.2016) - Black Diamond Equipment, Ltd., je, v sodelovanju s Komisijo za varnost izdelkov 
za potrošnike, ZDA , prostovoljno objavil odpoklic, oprt na uporabnikov pregled vponk/kompletov zaradi možnih 
pomanjkljivosti pri vratcih, ki lahko povročijo da vponka ne deluje pravilno ali odpove. 

Popoln spisek vponk, kompletov, pasov, varovalnih in plezalnih paketov vključenih v odpoklic, je spodaj.

Pri nekaterih vponkah so lahko zakovice vratc (pri vponkah s polnimi vratci) in konci žic (pri vponkah z žičnimi vratci), 
ki povezujejo vratca s telesom vponke nepravilno izdelani, kar lahko povzroči ločitev vratc od vponke. 

Poleg tega je lahko pri nekaterih vponkah z matico nepopolno sestavljen tudi rokav vratic, kar lahko povzroči 
nepravilno zaklepanje vponke.

Kljub temu, da ni poročil o kakšni nesreči, se je Black Diamond v interesu varnosti uporabnika odločil za prostovoljni 
odpoklic temelječ na pregledu uporabnika.  

Če ste lastnik katere od vponk ali kompleta, ki so vključene v ta odpoklic, vas Black Diamond prosi, da jih pregledate 
po spodnjem postopku. Če imajo navedene pomanjkljivosti, kontaktirajte Black Diamond. Pomanjkljiv izdelek vam 
bomo zamenjali brezplačno.  

Ta odpoklic vključuje vponke v vseh barvah, vključno  s posamično prodanimi vponkami, vponkami v 
kompletih in setih, vponke kot del plezalnega pasu ali tiste, vsebovane v varovalnih in plezalnih paketih.

(Vse barve)

(Vse barve)

(Vse barve)

(Vse barve)

oz
•	 Oz Carabiner  - 210134

neuTRIno
•	 Neutrino Carabiner - 210230
•	 Neutrino Rackpack - 381052

ovAlWIRe
•	 Ovalwire Carabiner - 210076
•	 Wired Hexentric Set No. 4-10 - 220215
•	 Stopper Set No. 4-13 - 225215

HoodWIRe
•	 Hoodwire Carabiner - 210147

HoTWIRe 
•	 Hotwire Carabiner –  210129
•	 Hotwire 3pack – 381094 
•	 Hotwire Rackpack - 381067
•	 Posiwire Quickdraw - 381014 / 381016 / 

381081 / 381082
•	 Posiwire Quickpack - 381074 / 381105 / 

381106 
•	 Freewire Quickdraw - 381075 / 381076 / 

381012 / 381013 
•	 Freewire Quickpack - 381101 / 381102

vponke z žIčnImI vRATcI



IzdelkI vključenI v odpoklIc

Rocklock ScReWGATe
•	 Rocklock Screwgate Carabiner - 210275
•	 Big Air Package - 620081
•	 Momentum Harness Package - 651066
•	 Momentum DS Harness Combo - 651064
•	 Primrose Harness Package - 651067

(Vse barve)

(Vse barve)

(Vse barve)

(Vse barve)

ovAl
•	  Oval Carabiner - 210075
•	  Oval 3pack - 381097

poSITRon
•	 Positron Straight Gate Carabiner - 210153 

/ 210261
•	 Positron Bent Gate Carabiner - 210154
•	 Posiwire Quickdraw - 381014 / 381016 / 

381081 / 381082 
•	 Posiwire Quickpack - 381074 / 381105 / 

381106
•	 Positron Quickdraw - 381077 / 381078 / 

381044 / 381058
•	 Positron Quickpack - 381070 / 381103 / 

381104

nITRon
•	  Nitron Straight Gate Carabiner - 210155
•	  Nitron Bent Gate Carabiner - 210156

lIGHT d
•	  Light D Carabiner - 210080

nITRon ScReWGATe
•	 Nitron Screwgate - 210274 / 210284

poSITRon ScReWGATe
•	 Positron Screwgate Carabiner - 210283 / 

210271
•	 Positron Screwgate 3 pack - 381096

mInI peARABIneR ScReWGATe
•	 Mini Pearabiner Screwgate - 210074
•	 Big Air XP Package - 620083

vApoRlock ScReWGATe
•	 Vaporlock Screwgate Carabiner - 210277

vponkA z mATIco

vponke S polnImI vRATcI



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

postopek pregleda:
Če ste lastnik katere od zgoraj naštetih vponk ali kompletov, prosimo, sledite temu postopku, da ugotovite ali je 
potrebno vponko/komplet vrniti Black Diamondu.

PregleD ProizvajalČeve 
koDe 
 
Proizvajalčeva koda je štiri ali pet 
mestna številka vtisnjena na obod 
vponke.

  

ČE jE 
PROiZVAjALČEVA 

KODA MED 
4350 iN 6018 ALi ČE 
PROiZVAjALČEVE 
KODE NE MOREtE 

PREBRAti ALi jE NAjti
SleDi 

PoSToPku 
PregleDa

preglej

ČE PROiZVAjALČEVA 
KODA Ni MED 4350 iN 
6018 ALi VSEBUjE “A”

ok
Ne vračaj 

Black Diamondu

ok



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

Ko ste ugotovili da je vaša vponka/komplet predmet odpoklica, določite tip vponke in sledite določenemu 
postopku pregleda.

Če je vaša vponka:

  

SleDi PoSToPku 
PregleDa vPoNk z 

žižNimi vraTci SPoDaj

preglej

Fpo

  

SleDi PoSToPku 
PregleDa vPoNk S 

PolNimi vraTci SPoDaj

preglej

  

SleDi PoSToPku za 
vPoNke z maTico SPoDaj

preglej

Fpo

vponke z žIčnImI vRATcI

pReGledI

vponke S polnImI vRATcI

vponkA z mATIco



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

Vrni

  

KONCi žiC NiSO OBLiKOVANi V GLAViCO, tAKO DA 
jiH LAHKO iZtAKNEtE iZ tELESA  

Ne uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

 

KONCi žiC SO 
OBLiKOVANi V 

GLAViCO, tAKO DA jiH 
NE MOREtE iZtAKNiti 

iZ tELESA 

ok
Ne vračaj Black Diamondu

poSTopek pReGledA vponke z žIčnImI vRATcI
Če ste lastnik katere izmed zgoraj navedenih vponk z žičnimi vratci in je njena koda v navedenem  razponu, 
prosimo, sledite temu postopku, da ugotovite ali je potrebno vponko vrniti Black Diamondu. 

PregleD vPoNk z žiČNimi vraTci 
 
Na vponkah z žičnimi vratci se konci žic 
nahajajo na mestu, kjer so vratica spoje-
na s telesom vponke. 

1. Vizualno preglejte konce žičnih vratic. 
Pozorno poglejte z obeh strani vponke 
ali so konci žic oblikovani v glavico. 

2. S prsti poskusite razmakniti obe žici.

1. 2. 

ok



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

PregleD vPoNk S PolNimi vraTci

STopnjA pReGledA 1:

Na vseh vponkah s polnimi vratci je 
zakovica na tečaju vratic, pri vponkah Oval 
in Light D pa tudi na strani zaklepa.

  

ČE jE KAtERA OD 
GLAV ZAKOViC RAVNA: 

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

 

ČE SO VSE GLAVE 
ZAKOViC ZAOBLjENE:

postopek pregleda Vponk s polnimi Vratci:
Če ste lastnik katere izmed zgoraj navedenih vponk s polnimi vratci in je njena koda v navedenem razponu, 
prosimo, sledite temu postopku, da ugotovite ali je potrebno vponko vrniti Black Diamondu. 

nadaljujte 
do stopnje 

2

Positron / Nitron Oval / Light D



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

PregleD vPoNk S PolNimi vraTci

STopnjA pReGledA 2:
pReveRITe delovAnje vRATIc 
vponke

S palcem večkrat zaporedoma, z različnim 
pritiskom in pod različnimi koti, odprite in 
zaprite vratica vponke

  

ČE SE VRAtiCA 
ZAtiKAjO ZA NOS 

VPONKE ALi ČUtitE 
PREKOMERNO 

DRGNENjE

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

  

ČE SE VRAtiCA 
tEKOČE iN PROStO 

ODPiRAjO iN 
ZAPiRAjO 

ok
Ne vračaj Black Diamondu

ok



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

  

ČE SO VSE GLAVE 
ZAKOViC 

ZAOKROžENE

nadaljujte 
do stopnje 

2

 

vPoNka z maTico  

Na vponkah z matico se zakovica nahaja 
na tečaju vratic, mehanizem za zaklepan-
je pa sestavljajo zaklepni rokav (matica) 
in dva omejevalna prstana na vratcih.

izveditete naslednje štiri stopnje pregle-
da, da ugotovite ali je potrebno vponko 
vrniti Black Diamondu.

STopnjA pReGledA 1:

vizualno preglejte ali sta glavi zakovic na 
vratcih zaobljeni. Pazljivo preglejte obe 
strani vponke, da se prepričate, da sta 
oba konca zakovic na obeh straneh zao-
bljena.

ČE jE KAtERA OD 
GLAV ZAKOViC RAVNA

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

postopek pregleda Vponke Z matico
Če ste lasnik katere od zgoraj navedenih vponk z matico in je ta znotraj razpona proizvajalčevih kod, prosimo, 
sledite temu postopku, da ugotovite ali je potrebno vponko vrniti Black Diamondu.



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

vPoNka z maTico 

STopnjA pReGledA 2:

S palcem večkrat zaporedoma, z različnim 
pritiskom in pod različnimi koti, odprite in zaprite 
vratica vponke

  

ČE SE VRAtiCA 
tEKOČE iN PROStO 

ODPiRAjO iN 
ZAPiRAjO

nadaljujte 
do stopnje 

3

 

ČE SE VRAtiCA 
ZAtiKAjO ZA NOS 

VPONKE ALi ČUtitE 
PREKOMERNO 

DRGNENjE

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

vPoNka z maTico 

STopnjA pReGledA 3:

vizualno preglejte zaklepni rokav 
(matico). Bodite pozorni, da je 
zašiljeni del rokava usmerjen proti 
tečaju na dnu vratic. 

 

ZAKLEPNi ROKAV 
(MAtiCA) jE 

NEPRAViLNO 
OBRNjENA 

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

Fpo

  

ZAKLEPNi ROKAV 
(MAtiCA) jE OBRNjENA 

PRAViLNO

nadaljujte 
do stopnje 

4

Fpo



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

 

ČE jE ŠtEViLO OMEjEVALNiH 
PRStANOV NEPRAViLNO ALi StA NA 

NEPRAVEM MEStU

Ne uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

 

OBA OMEjEVALNA PRStANA SE 
tESNO PRiLEGAtA

nadaljujte do 
stopnje 5

vPoNka z maTico 

STopnjA pReGledA 4:

vizualno preglejte položaj 
omejevalnih prstanov. Preverite ali 
je na vsaki strani matice en, skupaj 
torej dva in da se tesno prilegata.



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

 

ZAKLEPNi ROKAV 
(MAtiCA) PRAViLNO 

POKRiVA NOS VPONKE

ok
Ne vračaj 

Black Diamondu

ok

vPoNka z maTico 

STopnjA pReGledA 5:

vizualno preglejte položaj zaklepnega 
rokava (matice) v zaklenjenem 
položaju. matica mora prekrivati 
najmanj toliko nosa vponke, kot je 
prikazano spodaj. 

 

ZAKLEPNi ROKAV 
(MAtiCA) NEZADOStNO 
POKRiVA NOS VPONKE

Ne 
uPoraBljaj
Vrni Black Diamondu

Vrni

Fpo



Vprašanja? Prosim preverite “Pogosto zastavljena vprašanja” (LINK) 

poSTopek vRAčIlA
Če ima vaša vponka ali komplet katero od navedenih pomanjkljivosti, prosimo, sledite spodnjim 
navodilom za vračilo izdelka Black Diamondu in brezplačno zamenjavo.

1. Nemudoma prenehajte uporabljati vaše vponke/komplete
2. Vložiti zahtevo za odpoklic www.blackdiamondequipment.com/carabinerrecall
3. Bodite pozorni na vašo številko odpoklica. Black Diamondov predstavnik za reklamacije odgovoril z naslednjimi 
informacijami: 

 Številka odobritve vračila
 Naslov za vračilo
 Etiketa za brezplačno pošiljanje

4. Vrnite vponke/ komplete Black Diamondu.
5. Black Diamond vam bo poslal nove vponke/ komplete. 


