Obvestilo o varnostnem odpoklicu
zank Nylon Runner
PROSTOVOLJNI ODPOKLIC ZANK NYLON RUNNER, PODVRŽENIH PREGLEDU
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.

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

Zanke Nylon Runner 2014

Zanke Nylon Runner 2015

18MM NYLON RUNNER 60CM
• 380060

(Vse barve)

18MM NYLON RUNNER 120CM
• 380061

(Vse barve)

IDENTIFIKACIJA IZDELKA:
Predmet tega odpoklica so zanke Nylon Runner, ki odgovarjajo naslednjim kriterijem:

Dimenzije:
18mm široka in 60 ali 120cm dolga, merjena v poravnanem položaju.
BARVA:
Močne barve: rdeča, modra, zlata, zelena, siva in vijoličasta.

CE oznaka:
CE0333, nahaja se na všiti etiketi.
PROIZVAJALČEVA KODA:
2014 ali 2015, nahaja se na všiti etiketi.
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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:

ČE ZAŠČITNEGA
TRAKU NI

OK

Če je prisoten zaščitni trak:

NE UPORABLJAJ

Ne vračaj
Black Diamondu

Vrni Black Diamondu

OK

Vrni

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

Postopek vračila:
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.

