WEZWANIE DO WYCOFANIA PRODUKTÓW
CAMALOTTM & CAMALOTTM ULTRALIGHT
BLACK DIAMOND CAMALOTTM & CAMALOTTM ULTRALIGHTS – WEZWANIE DO DOKONANIA
INSPEKCJI
Salt Lake City, Utah (7 kwietnia 2016 r.) - Black Diamond Equipment, Ltd., we współpracy z Amerykańską Komisją
ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (U.S. Consumer Product Safety Commission – CPSC), dobrowolnie
ogłasza wezwanie do wycofania, po wcześniejszej inspekcji, mechanicznych kości Camalot™ oraz Camalot™ Ultralight, gdyż niektóre przyrządy mogły zostać niepoprawnie złożone podczas produkcji, co może potencjalnie skutkować obrażeniami lub śmiercią.
To wezwanie do wycofania dotyczy wszystkich rozmiarów przyrządów Camalots™ (.3 do 6), wyprodukowanych
pomiędzy 18 maja 2015 r. a 9 marca 2016 r. i posiadających kody produkcyjne pomiędzy 5133 i 6067. To wezwanie
do wycofania również dotyczy wszystkich rozmiarów przyrządów Camalot™ Ultralights (.4 do 4) wyprodukowanych
pomiędzy 10 listopada 2015 r. a 4 marca 2016 r. i posiadających kody produkcyjne pomiędzy 5309 i 6061. Numery
pojedynczych modeli w różnych rozmiarach są wypisane poniżej.
W przypadku bardzo małego odsetka przyrządów Camalot™ lub Camalot™ Ultralight osie łączące krzywki z trzonem przyrządu mogły zostać niepoprawnie zanitowane. Może to skutkować osłabieniem wytrzymałości przyrządu
oraz ewentualnym rozpadnięciem podczas użytkowania.
Jak dotąd nie ma doniesień o wypadkach, jednak ze względów bezpieczeństwa konsumentów firma Black Diamond
zdecydowała się ogłosić dobrowolne wezwanie do wycofania produktów po ich uprzedniej inspekcji.
Jeśli jesteś posiadaczem któregokolwiek z produktów, które podlegają wezwaniu do wycofania, firma Black Diamond zaleca jego NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA, a następnie dokonanie inspekcji przyrządu
zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli przyrząd nie przejdzie inspekcji, prosimy o kontakt z firmą Black Diamond; wadliwe przyrządy Camalot™ lub Camalot™ Ultralight zostaną wymienione na nowe bez żadnych opłat dodatkowych.

PRODUKTY, KTÓRYCH DOTYCZY WEZWANIE DO WYCOFANIA:
CAMALOTSTM

CAMALOTTM ULTRALIGHTS
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IDENTYFIKACJA PRODUKTU:
CamalotsTM: przyrządy wyprodukowane pomiędzy 18 maja 2015 r. a 9 marca 2016 r., z kodami produkcyjnymi
pomiędzy 5133 a 6067, podlegają temu wezwaniu do wycofania produktów.
CamalotTM Ultralights: przyrządy wyprodukowane pomiędzy 10 listopada 2015 r. a 4 marca 2016 r., z kodami produkcyjnymi pomiędzy 5309 a 6061, podlegają temu wezwaniu do wycofania produktów.

Cztero- lub pięciocyfrowy kod produkcyjny znajduje się na spodzie płaskiej krawędzi jednej z zewnętrznych krzywek
przyrządu Camalot™ lub Camalot™ Ultralight.

CAMALOTTM

CODE

Jedynie przyrządy z kodami produkcyjnymi
pomiędzy 5133 a 6067 podlegają temu wezwaniu do wycofania produktów. Jeśli twój
przyrząd Camalot™ podlega temu wezwaniu
do wycofania, dokonaj inspekcji zgodnie z
poniższą procedurą.

CAMALOTTM ULTRALIGHTS

CODE

Jedynie przyrządy z kodami produkcyjnymi
pomiędzy 5309 a 6061 podlegają temu wezwaniu do wycofania produktów. Jeśli twój
przyrząd Camalot™ Ultralight podlega temu
wezwaniu do wycofania, dokonaj inspekcji
zgodnie z poniższą procedurą.

INSPEKCJA PRODUKTU:
Jeśli twój Camalot™ lub Camalot™ Ultralight spełnia powyższe kryteria, dokonaj sprawdzenia płytek bocznych
oraz nitów na zakończeniu osi po obu stronach przyrządu.

CamalotTM

CamalotTM Ultralight

JEŚLI PO OBU STRONACH ZNAJDUJĄ SIĘ PŁYTKI
BOCZNE I WSZYSTEKIE ZAKOŃCZENIA OSI ZOSTAŁY ODPOWIEDNIO ZANITOWANE:

OK

CamalotTM

CamalotTM Ultralight

JEŚLI BRAKUJE PŁYTKI BOCZNEJ, ELEMENT MOŻNA ZDJĄĆ Z OSI RĘKĄ LUB KTÓRAŚ Z OSI NIE
ZOSTAŁA OSPOWIEDNIO ZANITOWANA:

NIE UZYWAC

Nie zwracać do firmy Black Diamond.

Zwróć do firmy Black Diamond

OK

ZWROC

PROCEDURA ZWROTU:

Jeśli twój przyrząd Camalot™ lub Camalot™ Ultralight nie spełnił wymagań inspekcji opisanych powyżej,
prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą w celu zwrócenia wadliwego produktu do firmy Black
Diamond oraz otrzymania nowego zamiennika.
1. Należy natychmiast zaprzestać użytkować przyrząd Camalot™ lub Camalot™ Ultralight.
2. blackdiamondequipment.eu/recall, aby złożyć zawiadomienie o wycofaniu produktu.
3. Prosimy o zanotowanie numeru referencyjnego wycofania produktu. Przedstawiciel firmy Black Diamond skontaktuje się z tobą w ciągu 2 dni roboczych w celu przekazania ci następujących informacji:
*Numer autoryzacyjny zwrotu
*Adres do zwrotu
*Zwolniona od opłat etykieta nadawcza
4. Zwróć przyrząd(y) do firmy Black Diamond.
5. Firma Black Diamond wyśle do ciebie zamiennik przyrządu Camalot™ lub Camalot™ Ultralight.

