
Karabiny/ExprEsKy   
Upozornění na bEzpEčnostvní 
svolání
Dobrovolné svolání Karabin a ExprEsEK, KtEré sE mají 
poDrobit KontrolE.

Produkty, kterých se týká svolání:

Salt Lake City, Utah (4/2/2016) - Black Diamond Equipment, Ltd., ve spolupráci s U.S. Consumer Product Safety 
Commission (CPSC), dobrovolně vyhlašují svolání karabin/expresek, protože hrozí defekt v zámku, který může vést k 
selhání karabiny nebo špatné funkci. 

Úplný seznam karabin, expresek, úvazků, slaňovacích setů, bezpečnostních setů je vypsán níže.

V některých karabinách, v pantu zámku nebu drátovém zámku může být pant špatně vyroben, což může vést k odd-
ělení zámku od těla karabiny.

Navíc u některých zámkových karabin mohl být špatně vyroben rukáv zámku, což vede ke špatnému uzavření kara-
biny.

Žádná zranění ani úrazy nebyly nahlášeny, nicméně v zájmu maximální bezpečnostni zákazníků se rozhodnul Black 
Diamond dobrovolně vyhlásit svolání produktů na základě kontroly zákazníkem.

Pokud vlastníte karabiny, nebo expresky, které spadají do rámce svolání, pak vás žádáme o provedení kontroly na 
základě níže uvedeného postupu. Pokud nevyhoví kontrole, pak kontaktujte Black Diamond a my vám produkt zdar-
ma vyměníme. 

Svolání zahrnuje následující typy karabin ve všech barevných provedeních, karabiny v expreskách i setech 
expresek, karabiny jako součást úvazků, slaňovacích setů a ochranných balíčků.

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

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

Drátové Karabiny



Produkty, kterých se týká svolání:

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

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

(Všechny barvy)

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

Karabina sE šroUbovaCím zámKEm

pEvné Karabiny



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

postUp Kontroly:
Pokud vlastníte některé z karabin nebo expresek popsaných výše, pak postupujte následovně za účelem 
prověření, zda mají být karabiny nebo expresky vráceny zpět do Black Diamond.

VýroBní kontrolní kóD 
 
Výrobní kód je čtyř nebo pětimístné 
číslo na hraně karabiny, které je 
vyryté.

  

POkUD jE VýROBNí 
kóD MEzi 

4350 A 6018, NEBO 
POkUD NEMůŽEtE 

NAjít VýROBNí kóD:

náSleDujte 
inStrukce ke 

kontrole

Zkontro-
lujte

POkUD VýROBNí kóD 
NENí MEzi 4350 A 6018 
NEBO OBSAHUjE “A”

ok
nevracejte do 

Black Diamond

ok



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

Jakmile jste zjistili, že se vaše karabiny/expresky kvalifikují pro svolání, pak identifikujte typ karabiny a 
následujte postupy kontroly specifické pro daný typ.

Pokud je vaše karabina:

  

náSleDujte PoStuP 
Pro DrátoVé karaBiny, 

který je níže

Zkontrolujte

FPo

  

náSleDujte PoStuP 
Pro karaBinu S PeVným 
zámkem, který je níže

Zkontrolujte

  

náSleDujte PoStuP Pro 
šrouBoVací zámkoVou 
karaBinu, který je níže

Zkontrolujte

FPo

Drátové Karabiny

Kontroly

pEvné Karabiny

Karabina sE šroUbovaCím zámKEm



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

vrátit

  

POkUD kONCE DRátU NEjSOU S 
tVAROVANýM kONCEM NEBO jE LzE VyjMOUt z 

těLA kARABiNy. 

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

 

POkUD jSOU kONCE 
DRátU S tVAROVANýM 

kONCEM A NELzE 
jE VyjMOUt z těLA 

kARABiNy.

ok
nevracejte do 

Black Diamond

postUp Kontroly DrátovýCH Karabin
Pokud vlastníte některý z typů drátových karabin z výše uvedeného seznamu a souhlasí rozsah výrobních čísel, 
pak pokračujte dle tohoto postupu, abyste zjistili, zda produkt vracet do Black Diamond.

kontrola DrátoVých karaBin 
 
Na drátových karabinách jsou konce 
drátu umístěny v části, kde je drát spo-
jen s tělem karabiny.

1. Okem zkontrolujte oba konce drátu 
a dobře zkontrolujte na obou stranách, 
zda je drát oploštělý (hrozí vyjmutí) nebo 
má správně ukončené konce. 

2. Prsty se pokuste vyjmout dráty.

1. 2. 

ok



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

kontrola PeVných karaBin

1. KroK Kontroly.

U pevných karabin se nacházejí nýty u 
pantu. U Oválné karabiny Light D karabiny 
je nýt také u nosu karabiny.

  

POkUD jE 
ktERákOLiV 

HLAVičkA NýtU 
PLOCHá: 

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

 

zDA jSOU VšECHNy 
HLAVičky Nýtů 

zAOBLENé:

postUp při KontrolE pEvné Karabiny:
Pokud vlastníte některý z typů pevných karabin z výše uvedeného seznamu a souhlasí rozsah výrobních čísel, 
pak pokračujte dle tohoto postupu, abyste zjistili, zda produkt vracet do Black Diamond.

poKračU-
jtE KE 

KroKU 2

Positron / Nitron Oval / Light D



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

kontrola PeVných karaBin

2. KroK Kontroly.
zKontrolUjtE 
správnoU fUnKčnost zámKU 
Karabiny

Několikrát otevřete a zavřete palcem zámek 
kerebiny, a při opakování tlačte na zámek z 
různých úhlů.

  

POkUD 
zůStANE záMEk 

NEzACVAkNUtý NA 
NOSE kARABiNy

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

  

POkUD SE záMEk 
zAVíRá A OtEVíRá 

SPRáVNě. 

ok
nevracejte do 

Black Diamond

ok



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

  

POkUD jSOU 
VšECHNy HLAVičky 

Nýtů zAOBLENé

poKračU-
jtE KE 

KroKU 2

 

karaBina Se šrouBoVacím 
zámkem  

na šroubovacích karabinách je nýt v 
oblasti pantu, zámkový mechanismus 
se skládá ze zámkového rukávů a dvou 
stopovacích kroužků. 

Proveďte následující čtyři kroky kontroly, 
abyste zjistili zda karabiny vracet do 
Black Diamond.

1. KroK Kontroly.

okem zkontrolujte nýty na zámkové 
části, zda oba panty mají zaoblené 
hlavičky. Dobře zkontrolujte obě strany 
karabiny, abyste se ujistili, že na obou 
stranách je zakulacený nýt.

POkUD ktERékOLiV 
z NýtOVýCH HLAViC 

jSOU PLOCHé:

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

postUp Kontroly zámKové Karabiny:
Pokud vlastníte některý z typů karabin/expresek z výše uvedeného seznamu a souhlasí rozsah výrobních čísel, 
pak pokračujte dle tohoto postupu, abyste zjistili, zda produkt vracet do Black Diamond.



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

karaBina Se šrouBoVacím zámkem 

2. KroK Kontroly.

Několikrát otevřete a zavřete palcem zámek 
kerebiny, a při opakování tlačte na zámek z různých 
úhlů.

  

POkUD SE záMEk 
zAVíRá A OtEVíRá 

SPRáVNě. 

poKračU-
jtE KE 

KroKU 3

 

POkUD 
zůStANE záMEk 

NEzACVAkNUtý NA 
NOSE kARABiNy

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

karaBina Se šrouBoVacím 
zámkem 

3. KroK Kontroly.

okem zkontrolujte rukáv zámku. 
rukáv by měl být orientovaný tak, 
aby zašpičatělý konec směřuje ke 
konci zámku u pantu.

 

záMkOVý RUkáV Má 
šPAtNOU ORiENtACi.

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

FPo

  

záMkOVý RUkáV Má 
SPRáVNOU 
ORiENtACi.

poKračU-
jtE KE 

KroKU 4

FPo



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

 

POkUD NENí SPRáVNý POčEt 
StOPOVACíCH kROUŽků NEBO 

jSOU šPAtNě USAzENy.

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

 

OBA StOPOVACí kROUŽky jSOU 
PEVNě USAzENy.

poKračUjtE KE 
KroKU 5

karaBina Se šrouBoVacím 
zámkem 

4. KroK Kontroly.

okem zkontrolujte pozici 
stopovacích kroužků. Dobře 
zkontrolujte, že na každé straně 
zámkového rukávu je jeden 
stopovací kroužek. celkem tam 
jsou dva stopovací kroužky a oba 
musí být pevně usazeny.



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

 

záMkOVý RUkáV 
DOStAtEčNě 

PŘEkRýVá VýčNěLEk

ok
nevracejte do 

Black Diamond

ok

karaBina Se šrouBoVacím 
zámkem 

5. KroK Kontroly.

okem zkontrolujte polohu zámkového 
rukávu, když je v uzamčené pozici. 
rukáv by měl překrývat minimálně 
tolik konce karabiny, jak je ukázáno 
na obrázku níže.

 

záMkOVý RUkáV 
NEDOStAtEčNě 

PŘEkRýVá VýčNěLEk

nePoužíVejte
Vraťte do Black Diamond

vrátit

FPo



Máte otázky? Zkontrolujte často kladené dotazy (FAQ) (LINK) 

PostuP vrácení:
Pokud kterákoliv vaše karabina nebo expreska neprošla kontrolou, pak následujte korky uvedené 
níže, kterými navrátíte produkt Black Diamond abyste obdrželi náhradu.

1. Okamžitě přestaňte používat karabinu/expresku.
2. Podání žádosti www.blackdiamondequipment.com/carabinerrecall
3. Poznamenejte si své číslo případu svolávky. zástupce reklamací Black Diamond vám odešle následující zprávu:

 Autorizační číslo vrácení
 Adresa pro navrácení
 Bezplatný štítek na dopravu

4. Vraťte karabiny/expresky do Black Diamond.
5. Black Diamond vám zašle příslušný počet karabin/expresek jako náhradu.


