
*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).


