
KarabineK / eKspres   
informacja o wycofaniu produK-
tów ze względów bezpieczeństwa 
dobrowolne wezwanie do wycofania KarabinKów oraz 
eKspresów po uprzedniej inspeKcji przez użytKowniKa

Produkty, których dotyczy wezwanie do wycofania:

Salt Lake City, Utah (4 lutego 2016 r.) - firma Black Diamond Equipment Ltd we współpracy z komisją U.S. Consumer  
Product Safety Commission (CPSC) dobrowolnie zdecydowała się do wystosowania wezwania do wycofania kara-
binków / ekspresów, po uprzednim sprawdzeniu ich stanu przez użytkownika, ze względu na wadę ramienia zamka 
karabinka, która może spowodować usterki lub niewłaściwe funkcjonowanie karabinka. 

Poniżej zamieszczona jest pełna lista karabinków, ekspresów, uprzęży oraz zestawów wspinaczkowych, których 
dotyczy wezwanie do wycofania produktów.

W przypadku niektórych karabinków nity zamka (w przypadku karabinków o pełnym ramieniu) oraz końcówki drucia-
nego ramienia (w karabinkach z drucianym zamkiem), łączące ramię z korpusem karabinka, mogły zostać nieodpow-
iednio wyprodukowane, w wyniku czego może dojść do potencjalnego oderwania się ramienia zamka. 

Dodatkowo, w przypadki niektórych karabinków zakręcanych mogło dojść do nieprawidłowego zamontowania na-
krętki zabezpieczającej, w wyniku czego zakręcany karabinek nie może być poprawnie zamknięty. 

Nie było doniesień o żadnych wypadkach. Jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, firma Black Diamond 
zdecydowała się na ogłoszenie dobrowolnego wezwania do wycofania produktów po uprzedniej inspekcji przez 
użytkownika.

Jeśli posiadasz karabinki / ekspresy, które podlegają temu wezwaniu do wycofania, firma Black Diamond zwraca się 
z prośbą o ich inspekcję zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli dany produkt okaże się wadliwy, należy skontaktować 
się z firmą Black Diamond, która wymieni te karabinki / ekspresy bez żadnych opłat.

To wezwanie do wycofania produktów dotyczy poniższych modeli karabinków (we wszystkich kolorach), 
włączając w to te, które były sprzedawane jako pojedyncze karabinki, karabinki w ekspresach lub jako komple-
ty ekspresów, jak również jako elementy uprzęży, systemów asekuracyjnych oraz zestawów wspinaczkowych.

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

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

KarabinKi z ramieniem drucianym



Produkty, których dotyczy wezwanie do wycofania:

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

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

(Wszystkie 
kolory)

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

KarabineK zaKręcany

KarabinKi z ramieniem pełnym



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

Procedura insPekcji:
Jeśli posiadasz karabinki / ekspresy, które zostały wymienione na powyższej liście, prosimy o postępowanie zgod-
nie z poniższą procedurą, aby ustalić czy karabinek / ekspres powinien być zwrócony do firmy Black Diamond.

SprawDzanie koDu 
proDukcJi 
 
Kod produkcji to 4 lub 5 cyfrowy 
numer widoczny na grzbiecie 
karabinka.

  

JEśLi KOD PRODUKCJi 
MiEśCi Się POMięDzy 

4350 i 6018 LUB 
JEśLi NiE POtRAFiSz 

ODCzytAć LUB 
zNALEźć KODU 

PRODUKCJi:
poSTępuJ 
zgoDnie z 

proceDurą 
inSpekcJi

dokonaj 
insPekcji

JEśLi KOD PRODUK-
CJi NiE MiEśCi Się 

POMięDzy 4350 i 6018 
LUB zAWiERA “A”

ok
nie zwracaj do firmy 

Black Diamond

ok



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

Po stwierdzeniu czy twój karabinek / ekspres podlega wezwaniu do wycofania, należy określić typ karabinka 
oraz postępować zgodnie z procedurą inspekcyjną.

Jeśli twój karabinek to:

  

poSTępuJ zgoDnie z 
poniżSzą proceDurą 

DoTyczącą karaBinków 
z zamkiem Drucianym

dokonaj 
insPekcji

fPo

  

poSTępuJ zgoDnie z 
poniżSzą proceDurą 

DoTyczącą karaBinków 
z pełnym ramieniem 

zamka

dokonaj 
insPekcji

  

poSTępuJ zgoDnie z 
poniżSzą proceDurą 

DoTyczącą karaBinków 
z zakręcanym zamkiem

dokonaj 
insPekcji

fPo

KarabinKi z ramieniem drucianym

inspeKcje

KarabinKi z ramieniem pełnym

KarabineK zaKręcany



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

zwrot

  

JEśLi KOńCE DRUtU NiE Są zANitOWANE LUB 
MOżNA WyJąć KOńCóWEK DRUtU z KORPUSU 

KARABiNKA  

 nie używać
Zwróć do firmy Black Diamond

 

JEśLi KOńCE DRUtU 
Są zANitOWANE LUB 

NiE DA Się WyJąć 
KOńCóWEK DRUtU z 
KORPUSU KARABiNKA 

ok
nie zwracaj do firmy 

Black Diamond

procedura inspeKcji KarabinKa z ramieniem drucianym
Jeśli posiadasz którykolwiek z karabinków z drucianym ramieniem, który został oznaczony opisanym kodem 
produkcyjnym, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą, która pozwoli określić czy dany karabinek 
powinien zostać zwrócony do firmy Black Diamond.

SprawDzanie karaBinka z 
ramieniem Drucianym 
 
W karabinkach z drucianym ramieniem 
końcówki drutu znajdują się w 
miejscu, w którym druciane ramię jest 
zamocowane do korpusu karabinka. 

1. Dokonaj inspekcji wzrokowej obu 
zakończeń drucianego ramienia. 
Obejrzyj uważnie obie strony karabinka 
w celu upewnienia się, że oba 
zakończenia drucianego ramienia 
zostały zakute / zanitowane. 

2. Spróbuj palcami rozdzielić oba druty.

1. 2. 

ok



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

inSpekcJa karaBinka z ramieniem 
pełnym

inspeKcja KroK 1:

W karabinkach z pełnym ramieniem nit 
znajduje się w miejscu, w którym ramię 
zamka łączy się za pomocą zawiasu 
z korpusem karabinka. W przypadku 
modelów karabinków Oval Carabiner oraz 
Light D Carabiner występuje drugi nit w 
okolicach ząbka zamka.

  

JEśLi KtóRyś z 
DWóCH KOńCóW NitU 

NiE zOStAł zAKUty: 

 nie używać
Zwróć do firmy 
Black Diamond

zwrot

 

JEśLi OBA KOńCE 
NitU zOStAły zAKUtE 

/ zAOKRąGLONE:

procedura inspeKcji KarabinKa z ramieniem pełnym:
Jeśli posiadasz którykolwiek z karabinków z pełnym ramieniem, który został oznaczony opisanym kodem 
produkcyjnym, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą, która pozwoli określić czy dany karabinek 
powinien zostać zwrócony do firmy Black Diamond.

przejdź do 
KroKu 2

Positron / Nitron Oval / Light D



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

inSpekcJa karaBinka z ramieniem 
pełnym

inspeKcja KroK 2:
sprawdź działanie zamKa 
KarabinKa

Delikatnie otwórz i zamknij za pomocą 
kciuka zamek karabinka wiele razy, próbując 
wywierać nacisk na ramię karabinka pod 
różnym kątem. 

  

JEśLi RAMię zAMKA 
BLOKUJE Się

 nie używać
Zwróć do firmy 
Black Diamond

zwrot

  

JEśLi zAMEK OtWiERA 
Się / zAMyKA Się 

SWOBODNiE  

ok
nie zwracaj do firmy 

Black Diamond

ok



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

  

JEśLi OBA KOńCE 
NitU zOStAły zAKUtE 

/ zAOKRąGLONE:

przejdź do 
KroKu 2

 

karaBinek zakręcany 

on screwgate locking carabiners, a rivet 
w karabinkach z zakręcanym zamkiem 
nit znajduje się w miejscu, w którym 
ramię zamka łączy się za pomocą zawia-
su z korpusem karabinka. mechanizm 
zabezpieczający składa się nakrętki oraz 
dwóch pierścieni blokujących zamek.

przejdź poniższe cztery kroki procedury 
inspekcji, aby stwierdzić czy karabinek 
powinien być zwrócony do firmy Black 
Diamond. 

inspeKcja KroK 1:

Dokonaj inspekcji wzrokowej nitu zam-
ka, sprawdzając czy oba końce zostały 
zakute. obejrzyj uważnie obie strony 
karabinka w celu upewnienia się, że oba 
zakończenia nitu są zaokrąglone.

JEśLi KtóRyś z 
DWóCH KOńCóW NitU 

NiE zOStAł zAKUty:

 nie używać
Zwróć do firmy 
Black Diamond

zwrot

procedura inspeKcji KarabinKa zaKręcanego:
Jeśli posiadasz którykolwiek z zakręcanych karabinków z powyższej listy, który został oznaczony opisanym ko-
dem produkcyjnym, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą, która pozwoli określić czy dany karabinek 
powinien zostać zwrócony do firmy Black Diamond.



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

karaBinek zakręcany 
 
inspeKcja KroK 2:

Delikatnie otwórz i zamknij za pomocą kciuka 
zamek karabinka wiele razy, próbując wywierać 
nacisk na ramię karabinka pod różnym kątem. 

  

JEśLi zAMEK OtWiERA 
Się / zAMyKA Się 

SWOBODNiE  

przejdź do 
KroKu 3

 

JEśLi RAMię zAMKA 
BLOKUJE Się

 nie używać
Zwróć do firmy 
Black Diamond

zwrot



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

karaBinek zakręcany 
 

inspeKcja KroK 3:

Dokonaj inspekcji wzrokowej 
nakrętki zabezpieczającej. nakrętka 
powinna być zorientowana w taki 
sposób, żeby jej zwężany koniec 
był skierowany w kierunku zawiasu 
zamka.

 

NAKRętKA zNAJDUJE 
Się W NiEPOPRAWNEJ 

POzyCJi 
nie używać

Zwróć do firmy 
Black Diamond

zwrot

fPo

  

NAKRętKA zNAJDUJE 
Się W POPRAWNEJ 

POzyCJi

przejdź do 
KroKu 4

fPo



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

 

JEśLi LiCzBA PiERśCiENi BLOKU-
JąCyCH JESt NiEPOPRAWNA LUB 
PiERśCiENiE Są NiEODPOWiEDNiO 

zAMONtOWANE

nie używać
Zwróć do firmy Black Diamond

zwrot

 

OBA PiERśCiENiE BLOKUJąCE Są 
MOCNO zAMOCOWANE

przejdź do 
KroKu 5

karaBinek zakręcany 
 
inspeKcja KroK 4:

Dokonaj inspekcji wzrokowej 
pierścieni blokujących. uważnie 
sprawdź czy po każdej stronie 
nakrętki zabezpieczającej znajduje 
się po jednym pierścieniu – w sumie 
powinny być dwa pierścienie, z 
których każdy powinien być mocno 
przytwierdzony.



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

 

NAKRętKA 
POPRAWNiE 

zAKRyWA ząBEK 
zAMKA

ok
nie zwracaj do firmy 

Black Diamond

ok

karaBinek zakręcany 
 
inspeKcja KroK 5:

Dokonaj inspekcji wzrokowej 
pozycji nakrętki zabezpieczającej w 
pozycji “zablokowanej”. nakrętka 
powinna zakrywać przynajmniej tak 
dużo ząbka zamka jak pokazano na 
poniższym zdjęciu.

 

NAKRętKA 
NiEDOStAtECzNiE 
zAKRyWA ząBEK 

zAMKA

nie używać
Zwróć do firmy Black 

Diamond

zwrot

fPo



Questions? Please consult the Frequently Asked Questions section on our website (LINK) 

Procedura zwrotu:

1. Natychmiast należy wycofać z użycia krabinki / ekspresy.
2. Wyślij zgłoszenie wycofania produktu. www.blackdiamondequipment.com/carabinerrecall
3. Należy zapisać numer zgłoszenia. Przedstawiciel firmy Black Diamond skontaktuje się z wami w celu podania nas-
tępujących informacji: 

 Numer identyfikacyjny zwrotu produktu
 Adres zwrotny
 Etykieta wysyłki 

4. zwróć karabinek (karabinki) / ekspres (ekspresy) do firmy Black Diamond.
5. Firma Black Diamond wyśle ci zastępcze karabinki / ekspresy.


