
Karabiner/Kortslynge   
Varsel om tilbaKeKalling
FriVillig tilbaKeKalling aV Karabinere og Kortslynger, under 
Forutsetning aV inspeKsjon

tilbaKeKallingen gjelder Følgende produKter:

Salt Lake City, Utah (4.2.2016) - Black Diamond Equipment Ltd. har i samarbeid med U.S. Consumer Product Safety 
Commission (CPSC), frivillig utstedt en tilbakekalling av karabinere/kortslynger som på grunn av mulige defekter i 
porten kan svikte eller ikke fungere som den skal. Tilbakekallingen skjer under forutsetning av at brukeren selv gjør 
en produktinspeksjon.

Den fullstendige listen over de karabinere, kortslynger, seler og sikringsmidler som denne tilbakekallingen gjelder for, 
finner du nedenfor.

På enkelte karabinere, kan naglene (på karabinere med vanlig port) og wire-endene (på karabinere med wire-port) 
som fester porten til selve rammen på karabineren være feilprodusert, noe som potensielt kan føre til at porten vil 
løsne.

I tillegg, på enkelte skrukarabinere, kan låsehylsen være feilmontert, noe som kan føre til at karabineren ikke låses 
korrekt og sikkert.

Ingen ulykker har blitt rapportert, men for å ivareta sikkerheten til våre kunder har Black Diamond besluttet å sende 
ut en tilbakekalling, under forutsetning av at brukeren gjør en produktinspeksjon.

Dersom du eier karabinere/kortslynger som omfattes av denne tilbakekallingen, ber Black Diamond deg om å 
kontrollere disse etter prosedyrene som er gitt nedenfor. Dersom dine produkter ikke blir godkjent i inspeksjonen, 
erstatter Black Diamond disse gratis for deg.

Denne tilbakekallingen gjelder følgende karabinere i alle farger, inkludert de som er solgt som individuelle 
karabinere, karabinere i kortslynger og pakker med kortslynger, og også karabinere i seler og pakker med 
sikringsmidler.

(Alle farger)

(Alle farger)

(Alle farger)

(Alle farger)

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

KARAbINERE mED WIRE-pORT



tilbaKeKallingen gjelder Følgende produKter:

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

(Alle farger)

(Alle farger)

(Alle farger)

(Alle farger)

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

KARAbINER mED SKRULåS

KARAbINER VANLIG pORT



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

inspeKsjonsprosedyre:
Dersom du eier en eller flere av karabinerne/kortlsyngene opplistet ovenfor, følg denne inspeksjonsprosedyren 
for å fastslå om de bør returneres til Black Diamond.

Inspeksjon av 
proDuksjonskoDe 
 
Produksjonskoden er et fire- eller 
femsifret nummer som er innrisset 
på karabinerens ramme.

  

HVIS PRODUkSjON-
SkODEN ER MELLOM  
4350 OG 6018, ELLER 
HVIS PRODUkSjON-

SkODEN ER ULESELIG 
ELLER MANGLER:

Følg Ins-
peksjons-

proseDyren

inspiser

HVIS PRODUkSjON-
SkODEN IkkE ER ET 

TALL MELLOM 4350 OG 
6018, ELLER DEN INNE-

HOLDER EN “A”

ok
skal ikke returneres til 

Black Diamond.

oK



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

Når du har fastslått om din karabiner/kortslynge er berørt av denne tilbakekallingen må du finne ut hvilken 
type karabiner du har, og videre følge de spesifikke inspeksjonsprosedyrene som er gitt.

Hvis karabineren din er:

  

Følg proseDyren 
neDenFor For 

karaBInere meD wIre-
port

inspiser

Fpo

  

Følg proseDyren 
neDenFor For 

karaBInere meD vanlIg 
port

inspiser

  

Følg proseDyren For 
skrukaraBInere unDer

inspiser

Fpo

WIREGATE CARAbINERS

INSpEKSjONER

SOLID GATE CARAbINERS

LOCKING SCREWGATE CARAbINERS



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

retur

  

HVIS WIRE-ENDEN ER FLAT OG WIREN kAN 
FjERNES FRA kARABINEREN 

må Ikke Brukes
Returner til Black Diamond

 

HVIS WIRE-ENDENE ER 
AVRUNDEDE OG DU 

IkkE kAN DRA WIREN 
LøS FRA kARABINEREN

ok
Skal ikke returneres til 

Black Diamond.

prosedyre For inspeKsjon aV Karabiner med wire-port
Dersom du eier en eller flere av karabinerne med wire-port opplistet ovenfor, følg denne inspeksjonsprosedyren 
for å fastslå om de bør returneres til Black Diamond.

Inspeksjon av karaBIner meD 
wIre-port 
 
På karabinere med wire-port, møtes 
wire-endene der selve porten er festet til 
karabinerens ramme. 

1. kontroller begge wire-endene og 
påse at disse er avrundede. Se nøye på 
begge sider av karabineren for å påse at 
begge wire-endene er avrundede. 

2. Prøv å dra de to sidene på wiren fra 
hverandre.

1. 2. 

oK



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

Inspeksjon av karaBInere meD 
vanlIg port:

INSpEKSjON TRINN 1:

På alle karabinere med vanlig port, er na-
glen plassert ved hengselen der porten 
er festet. På karabinerne Oval og Light D, 
er det også plassert en nagle i den enden 
hvor porten åpnes.

  

HVIS ETT ELLER FLERE 
AV NAGLEHODENE ER 

FLATE: 

må Ikke
 Brukes 

Returner til Black Diamond

retur

 

HVIS ALLE 
NAGLEHODENE ER 

AVRUNDEDE:

prosedyre For Karabinere med Vanlig port:
Dersom du eier en eller flere av karabinerne med vanlig port som er opplistet ovenfor, som har en produksjon-
skode mellom tallene som er oppgitt, følg denne inspeksjonsprosedyren for å fastslå om de bør returneres til 
Black Diamond.

gå til 
trinn 2

Positron / Nitron Oval / Light D



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

Inspeksjon av karaBInere meD 
vanlIg port:

INSpEKSjON TRINN 2:
KONTROLLER pORTEN på 
KARAbINEREN

Åpne og lukk porten med tommelen din flere 
ganger, og legg press på porten fra flere 
vinkler.

  

DERSOM PORTEN 
HENGER SEG FAST I 

TAPPEN øVERST 

må Ikke
 Brukes 

Returner til Black Diamond

retur

  

DERSOM PORTEN 
ÅPNER SEG FRITT 

ok
Skal ikke returneres til 

Black Diamond.

oK



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

  

HVIS ALLE NAGLE-
ENDENE ER 

AVRUNDEDE:

gå til 
trinn 2

 

karaBIner meD skrulås  

på karabinere med skrulås, er en nagle 
plassert ved hengselen der porten er fes-
tet. låsemekanismen består av en låse-
hylse og to ringstoppere på porten.

utfør følgende fire trinn for å fastslå om 
din karabiner bør returneres til Black Di-
amond.

INSpEKSjON TRINN 1:

kontroller at naglen som holder porten 
har to avrundede ender. se nøye på beg-
ge sider av karabineren for å påse at 
begge sidene av naglen har avrundede 
ender.

HVIS EN AV NAGLE-
ENDENE ER FLAT:

må Ikke
 Brukes 

Returner til 
Black Diamond

retur

prosedyre For inspeKsjon aV sKruKarabiner:
Dersom du eier en eller flere av skrukarabinerne som er opplistet ovenfor, følg denne inspeksjonsprosedyren for 
å fastslå om de bør returneres til Black Diamond.



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

karaBIner meD skrulås 

INSpEKSjON TRINN 2:

Åpne og lukk porten med tommelen din flere 
ganger, og legg press på porten fra flere vinkler.

  

DERSOM PORTEN 
ÅPNER SEG FRITT

gå til 
trinn 3

 

DERSOM PORTEN 
HENGER SEG FAST I 

TAPPEN øVERST

må Ikke
 Brukes 

Returner til 
Black Diamond

retur



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

karaBIner meD skrulås 

INSpEKSjON TRINN 3:

kontroller låsehylsen. Hylsen 
skal være plassert slik at den 
avsmalnede delen peker mot den 
hengslede delen av porten.

 

LÅSEHyLSEN HAR 
IkkE kORREkT 

POSISjON

må Ikke
 Brukes 

Returner til 
Black Diamond

retur

Fpo

  

LÅSEHyLSEN ER 
HAR kORREkT 

POSISjON

gå til 
trinn 4

Fpo



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

 

HVIS DET IkkE ER RIkTIG ANTALL 
SkRUSTOPPERE ELLER DISSE IkkE 

ER GODT FESTET

må Ikke Brukes
Returner til Black Diamond

retur

 

BEGGE SkRUSTOPPERNE ER 
GODT FESTET

gå til trinn 5

karaBIner meD skrulås 

INSpEKSjON TRINN 4:

kontroller posisjonen til 
skrustopperne. se nøye og påse at 
det er én skrustopper på hver side 
av låsehylsen, slik at det er totalt to 
skrustoppere og at begge er godt 
festet.



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

 

LÅSEHyLSEN 
DEkkER TAPPEN 
TILSTREkkELIG

ok
Skal ikke returneres til 

Black Diamond.

oK

karaBIner meD skrulås 

INSpEKSjON TRINN 5:

kontroller posisjonen til låsehylsen i 
låst posisjon. Hylsen skal dekke minst 
så mye av tappen som vist på bildet 
under.

 

LÅSEHyLSEN 
DEkkER IkkE TAPPEN 

TILSTREkkELIG

må Ikke
 Brukes 

Returner til 
Black Diamond

retur

Fpo



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

prosedyre For retur:
Dersom en eller flere av dine karabinere/kortslynger ikke ble godkjent i inspeksjon, følg trinnene 
under for å returnere produktene til Black Diamond, og motta nye.

1. Stopp all bruk av dine karabinere/kortslynger umiddelbart.
2. Sende inn en forespørsel om retur. www.blackdiamondequipment.com/carabinerrecall
3. Noter deg ditt saksnummer. En representant fra Black Diamond vil svare  med følgende informasjon:

 Et returnummer
 En returadresse
 En returseddel

4. Returner karabineren(e)/kortslyngen(e) til Black Diamond.
5. Black Diamond sender deg ny(e) karabiner(e)/kortslynge(r).


