
*Vključuje tudi IRON CRUISER VIA FERRATA KOMPLET 
(#620122)

EASY RIDER 
(style #620105)

IRON CRUISER 
(style #620110)

IZDELKI VKLJUCENI V ODPOKLIC:

OBVESTILO O VARNOSTNEM ODPOKLICU SETOV 
VIA FERRATA 
PROSTOVOLJNI ODPOKLIC SETOV VIA FERRATA EASY RIDER IN IRON CRUISER - NA
PODLAGI PREGLEDA

Salt Lake City, Utah (13. april 2016) - Black Diamond Equipment, Ltd., je v sodelovanju s Komisijo za varnost 
izdelkov za potrošnike, ZDA, prostovoljno objavil odpoklic, oprt na uporabnikov pregled, setov Via ferrata  Easy 
Rider in Iron Cruiser, zaradi možnosti pomanjkljivih šivov, zaradi česar lahko odpovedo, kar bi lahko povzročilo resne 
poškodbe ali smrt. 

Ta odpoklic zajema set Easy Rider ferrata (modelna številka 620105) in set Iron Cruiser via ferrata  ( modelna številka 
620110), s proizvodnimi kodami od 5293 do 5350, izdelanimi med 26. oktobrom 2015 in 18. januarjem 2016. 

Komplet Iron Cruiser via ferrata (modelna številka 620122) prav tako spada v ta odpoklic. 
Pri zelo majhnem številu setov Via ferrata obstaja možnost, da manjkajo varnostni šivi (tri oranžne prešite črte pred 
stikom kraka z vponko), kar lahko povzroči odpoved seta že pod telesno težo. 

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 katerega od setov Via ferrata zajetih v tem odpoklicu, vas Black Diamond prosi, DA GA NEMUDOMA 
PRENEHATE UPORABLJATI in ga pregledate po spodnjem postopku. Če ima navedene pomanjkljivosti, kontaktirajte 
Black Diamond. Brezplačno vam ga bomo zamenjali z novim. 



Iron Cruiser

OK

Easy Rider Iron Cruiser Easy Rider

Manufacturing Code

ČE SO ORANŽNI VARNOSTNI ŠIVI PRISOTNI NA 
OBEH KRAKIH:

OK
Ne vračaj Black Diamondu

ČE ORANŽNI VARNOSTNI ŠIVI MANJKAJO NA 
OBEH KRAKIH:

 

NE UPORABLJAJ
Vrnite Black Diamondu

IDENTIFIKACIJA IZDELKA
V ta odpoklic so zajeti seti Easy Rider in Iron Cruiser via ferrata, izdelani med 26. oktobrom 2015 in 18. januarjem 
2016, s proizvodnimi kodami od 5293 do5350. 

Proizvodno kodo najdete tako, da odprete zadrgo na torbici sistema absorbcije energije. Nahaja se znotraj, na hrbtni strani 
male etikete. 

Le seti Via ferrata s proizvodno kodo med 5293 in 5350 
so zajeti v tem odpoklicu. Če imate set Iron Cruiser ali 
Easy Rider Via ferrata, ki spada v ta odpoklic, prosimo, 
sledite navodilom za pregled spodaj.

PREGLED IZDELKA:
Če se vaš set Via ferrata ujema z zgornjimi kriteriji, preglejte del, kjer se trakovi stikajo z vponkama. Zagotovo 
preglejte oba kraka. 

Manufacturing Code

VRNI



Če ima vaš set Iron Cruiser ali Easy Rider Via ferrata katero od navedenih pomanjkljivosti, prosimo, 
sledite spodnjim navodilom za vračilo izdelka Black Diamondu in brezplačno zamenjavo.

POSTOPEK VRACILA:

1. Takoj prenehajte uporabljati vaše sete.

2. blackdiamondequipment.com/recall Če želite vložiti zahtevo za odpoklic 

3.Bodite pozorni na vašo številko odpoklica. Black Diamondov predstavnik za reklamacije  vam bo v največ dveh 

delovnih dneh odgovoril z naslednjimi informacijami: 

 *Številka odobritve vračila

 *Naslov za vračilo

 *Etiketa za brezplačno pošiljanje

4. Vrnite set(e) Black Diamondu

5. Black Diamond vam bo poslal nov(e) set(e).



CAMALOTSTM
Size Style Number

.3 262103

.4 262104

.5 262105

.75 262107

#1 262110

#2 262120

#3 262130

#4 262140

#5 262150

#6 262160

Size Style Number

.4 262164

.5 262165

.75 262167

#1 262171

#2 262172

#3 262173

#4 262174

CAMALOTTM ULTRALIGHTS

OBVESTILO O VARNOSTNEM ODPOKLICU
CAMALOT IN CAMALOT ULTRALIGHT 
BLACK DIAMOND CAMALOT in CAMALOT ULTRALIGHT - ODPOKLIC NA PREGLED

Salt Lake City, Utah (13. april 2016) - Black Diamond Equipment, Ltd., je v sodelovanju s Komisijo za varnost 
izdelkov za potrošnike, ZDA, prostovoljno objavil odpoklic, oprt na uporabnikov pregled, vzmetenih varovalnih pripo-
močkov (kamalotov) Camalot TM in Camalot TM Ultralight, ker bi lahko bili posamezni kosi neustrezno sestavljeni in 
bi med uporabo lahko odpovedali ter potencialno povzročili poškodbe ali smrt. 

Ta odpoklic zajema vse velikosti CamalotovTM (od .3 do 6) izdelanih med 18. majem 2015 in 9. marcem 2016, s 
proizvodnimi kodami med 5133 in 6067. Ta odpoklic prav tako zajema vse velikosti CamalotTM Ultralight (od .4 do 
#4) izdelanih med 10. novembrom 2015 in 4. marcem 2016, s proizvodnimi kodami med 5309 in 6061. Posamezne 
modelne številke različnih velikosti so navedene spodaj.

V zelo majhnem odstotku CamalotovTM in CamalotovTM Ultralight zaključki osi, ki povezujejo glave z betom, niso 
pravilno zakovani. To lahko ogrozi nazivno moč naprave ali  pa med uporabo celo razpade. 

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 katerega od izdelkov zajetih v tem odpoklicu, vas Black Diamond prosi, DA GA NEMUDOMA PRENE-
HATE UPORABLJATI in ga pregledate po spodnjem postopku. Če ima navedene pomanjkljivosti, kontaktirajte Black 
Diamond. Pomanjkljiv CamalotTM ali Camalot TM Ultralight vam bomo zamenjali brezplačno. 

IZDELKI VKLJUCENI V ODPOKLIC:



CAMALOTTM ULTRALIGHTSCAMALOTTM

IDENTIFIKACIJA IZDELKA
Camaloti TM: odpis obsega enote s proizvodnimi kodami med 5133 in 6067, izdelane med 18. majem 2015 in 9. 
marcem 2016.   

CamalotTM Ultralight: odpis obsega enote s proizvodnimi kodami med 5309 in 6061, izdelane med 10. novem-
brom 2015 in 4. marcem 2016

Štiri- ali petmestna proizvodna koda se nahaja na ravnem dnu ene od zunanjih glav CamalotaTM ali CamalotaTM 
Ultralight.

Le enote s proizvodnimi kodami med 5309 in 
6061 so zajete v tem odpoklicu. Če posedu-
jete CamalotTM Ultralight, ki ga ta odpoklic 
zajema, prosimo, sledite navodilom za pregled 
spodaj.

Manufacturing Code Manufacturing Code

Le enote s proizvodnimi kodami med 5133 in  
6067 so zajete v tem odpoklicu. Če posedu-
jete Camalot TM, ki ga ta odpoklic zajema, 
prosimo, sledite navodilom za pregled spodaj.   



OK

CamalotTM CamalotTM Ultralight CamalotTM CamalotTM Ultralight 

Si tu Camalot™ o Camalot™ Ultralight no pasó el procedimiento de inspección de más arriba, por favor sigue 
los pasos dados más abajo para devolverlo a Black Diamond y recibir uno de reemplazo

VRNI

ČE STA STRANSKI PLOŠČICI PRISOTNI NA OBEH 
STRANEH IN SO VSI KONCI OSI PRAVILNO OB-

LIKOVANI:

OK
Ne vračaj Black Diamondu

ČE MANJKA STRANSKA PLOŠČICA, ČE JO JE 
MOGOČE ENOSTAVNO ODSTRANITI Z ROKO ALI 

ČE KONCI OSI NISO PRAVILNO OBLIKOVANI:  

NE UPORABLJAJ
Vrnite Black Diamondu

PREGLED IZDELKA:
Če se vaš Camalot ali Camalot Ultralight ujema z zgornjimi kriteriji, preglejte stranski ploščici in obliko koncev 
osi na obeh straneh kamalota. 

POSTOPEK VRACILA:

1. Takoj prenehajte uporabljati vaš CamalotTM ali CamalotTM Ultralight.

2. blackdiamondequipment.com/recall Če želite vložiti zahtevo za odpoklic 

3.Bodite pozorni na vašo številko odpoklica. Black Diamondov predstavnik za reklamacije  vam bo v največ dveh 

delovnih dneh odgovoril z naslednjimi informacijami: 

 *Številka odobritve vračila

 *Naslov za vračilo

 *Etiketa za brezplačno pošiljanje

4. Vrnite izdelek Black Diamondu.

5. Black Diamond vam bo poslal nove kamalote.



OBVESTILO O VARNOSTNEM ODPOKLICU 
PRIŽEME INDEX

PROSTOVOLJNI ODPOKLIC PRIŽEM INDEX, PODVRŽENIH PREGLEDU

IZDELKI VKLJUCENI V ODPOKLIC

Salt Lake City, Utah (13. 4. 2016) - Black Diamond Equipment, Ltd., je v sodelovanju s Komisijo za varnost 
izdelkov za potrošnike, ZDA, prostovoljno objavil odpoklic (oprt na uporabnikov pregled) prižeme Index, ker bi 
lahko bili posamezni kosi neustrezno sestavljeni in bi med uporabo lahko odpovedali ter potencialno povzročili 
poškodbe ali smrt.  

Ta odpoklic zajema desne (modelna številka 620003) in leve (modelna številka 620004) verzije prižeme Index, 
izdelane med 22. decembrom 2014 in 25. februarjem 2016, s proizvodnimi kodami med 4356 in 6015. 

Pri nekaterih prižemah Index je lahko zakovica, ki povezuje nazobčano zagozdo s telesom prižeme, nepravilno 
zaključena. To lahko povzroči, da se zagozda loči od prižeme in se ta zato odpne od vrvi. Prav tako obstaja 
možnost, da je zakovica plastične varnostne zaklopke nepravilno zaključena, kar lahko poveča možnost izpetja 
prižeme od vrvi. 

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 prižem zajetih v tem odpoklicu, vas Black Diamond prosi, DA JO NEMUDOMA 
PRENEHATE UPORABLJATI in jo pregledate po spodnjem postopku. Če ima navedene pomanjkljivosti, 
kontaktirajte Black Diamond in brezplačno vam bomo nepopolno prižemo zamenjali z novo. 

ASCENDEDORES INDEX  
(leve in desne verzije)  

(styles 620003 & 620004)



OK

Manufacturing Code

IDENTIFIKACIJA IZDELKA:
Predmet tega odpoklica so desne in leve prižeme Index, izdelane med 22. decembrom 2014 in 25. februarjem 
2016, s proizvodnimi kodami med 4356 in 6015.

Štirimestno proizvodno kodo najdete na notranji strani prižeme poleg nazobčane zagozde.

Le prižeme s proizvodnimi kodami med 4356 in 6015 so 
zajete v tem odpoklicu. Če imate prižemo, ki spada v ta 
okvir, prosimo, sledite navodilom za pregled spodaj.

PREGLED IZDELKA:
Če se vaša prižema Index ujema z zgornjimi kriteriji, preglejte zakovice, ki spajajo nazobčano zagozdo s tele-
som prižeme in zakovice, ki držijo plastično varnostno zaklopko.

VRNI

ČE KATERI OD KONCEV ZAKOVIC NI PRAVILNO 
ZAKLJUČEN:

NE UPORABLJAJ
Vrnite Black Diamondu

ČE STA OBA KONCA ZAKOVIC OBLIKOVANA 
PRAVILNO, KOT JE PRIKAZANO:

OK
Ne vračaj Black Diamondu



POSTOPEK VRACLA:
Če ima vaša prižema Index katero od navedenih pomanjkljivosti, prosimo, sledite spodnjim navodi-
lom za vračilo izdelka Black Diamondu in brezplačno zamenjavo.

1. Takoj prenehajte uporabljati vašo prižemo.

2. blackdiamondequipment.com/recall Če želite vložiti zahtevo za odpoklic 

3.Bodite pozorni na vašo številko odpoklica. Black Diamondov predstavnik za reklamacije  vam bo v največ dveh 

delovnih dneh odgovoril z naslednjimi informacijami: 

 *Številka odobritve vračila

 *Naslov za vračilo

 *Etiketa za brezplačno pošiljanje

4. Vrnite prižemo Black Diamondu.

5. Black Diamond vam bo poslal novo prižemo.


