
WEZWANIE DO WYCOFANIA PRODUKTÓW IN-
DEX ASCENDER
DOBROWOLNE WEZWANIE DO WYCOFANIA PRZYRZĄDÓW INDEX ASCENDERS – PO 
DOKONANIU INSPEKCJI

PRODUKTY, KTÓRYCH DOTYCZY WEZWANIE DO WYCOFANIA:

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, przyrządów zaciskowych Index 
Ascender, gdyż niektóre przyrządy mogły zostać niepoprawnie złożone podczas produkcji, co może potencjalnie 
skutkować obrażeniami lub śmiercią. 

To wezwanie do wycofania produktów dotyczy zarówno praworęcznej (nr modelu 620003), jak i leworęcznej (nr 
modelu 620004) wersji przyrządów zaciskowych Index Ascenders, które zostały wyprodukowane pomiędzy 22 
grudnia 2014 r. a 25 lutego 2016 r. i są oznaczone kodami produkcyjnymi pomiędzy 4356 a 6015.

W przypadku niektórych przyrządów Index Ascenders nit mocujący ząbkowany element zaciskowy do korpusu 
przyrządu mógł zostać nieodpowiednio wykończony. Może to spowodować odłączenie się elementu zaciskowego 
i doprowadzić do oderwania się przyrządu od liny. Istnieje również możliwość, że nit mocujący plastikowy 
bezpiecznik na kciuka również nie został odpowiednio wykończony, co zwiększa niebezpieczeństwo oderwania się 
przyrządu od liny.

Nie ma doniesień o wypadkach. Jednak ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów, firma Black Diamond 
zdecydowała się na dobrowolne ogłoszenie wezwania do wycofania przyrządów Index Ascender, po ich uprzedniej 
inspekcji.
Jeśli jesteś właścicielem przyrządu Index Ascender, który podlega temu wezwaniu do wycofania produktów, firma 
Black Diamond wzywa cię do NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA UŻYTKOWANIA przyrządu oraz dokonania 
inspekcji przyrządu zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli przyrząd nie spełni wymagań inspekcji, prosimy o 
skontaktowanie się z firmą Black Diamond – dokonamy wymiany wadliwego przyrządu na nowy bez żadnych opłat 
dodatkowych. 

ASCENDEDORES INDEX  
(wersje prawo- i leworęczne)  

(styles 620003 & 620004)



OK

Manufacturing Code

IDENTYFIKACJA PRODUKTU:
Praworęczne oraz leworęczne przyrządy zaciskowe Index Ascender, wyprodukowane pomiędzy 22 grudnia 
2014 r. a 25 lutego 2016 r., oznaczone kodami produkcyjnymi pomiędzy 4356 a 6015 podlegają temu wezwan-
iu do wycofania produktów.

Kod produkcyjny to czterocyfrowy numer umieszczony wewnątrz przyrządu, obok ząbkowanego elementu zacisko-
wego. 

Tylko przyrządy zaciskowe z kodami produkcyjnymi 
pomiędzy 4356 a 6015 podlegają temu wezwaniu do wy-
cofania produktów. Jeśli jesteś właścicielem przyrządu 
Index Ascender, który podlega temu wezwaniu do wy-
cofania produktów, prosimy o dokonanie jego inspekcji 
zgodnie z poniższą procedurą. 

INSPEKCJA PRODUKTU:
Jeśli twój przyrząd Index Ascenders spełnia powyższe kryteria, sprawdź nity znajdujące się z tyłu przyrządu, 
łączące ząbkowany element zaciskowy z przyrządem oraz nity łączące plastykowy bezpiecznik na kciuka z 
ząbkowanym elementem zaciskowym. 

ZWROT

JEŚLI KTÓRYKOLWIEK NIT NIE JEST POPRAWNIE 

UFORMOWANY: 
NIE UZYWAC

Zwróć do firmy Black Diamond

JEŚLI OBA NITY ZOSTAŁY POPRAWNIE UFOR-
MOWANE JAK NA ZDJĘCIU:

OK
Nie zwracać do firmy Black Diamond.



PROCEDURA ZWROTU:
Jeśli twój przyrząd Index Ascender nie spełnił wymagań powyższej procedury inspekcyjnej, prosimy 
o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami w celu zwrócenia produktu do firmy Black Diamond 
oraz otrzymania zamiennika.

1. Natychmiast wycofaj przyrząd zaciskowy z użycia.

2. blackdiamondequipment.com/recall aby wysłać zgłoszenie zwrotu produktu.

3. Prosimy o zanotowanie numeru referencyjnego wycofania produktu. Przedstawiciel firmy Black Diamond skontak-

tuje 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) zaciskowy(-we) do firmy Black Diamond.

5. Firma Black Diamond wyśle ci zamiennik przyrządu zaciskowego / przyrządów zaciskowych.


