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CAMALOTTM uLTrALighTS

Upozornění na bezpečnostní svolání prodUktů 
Camalot a Camalot Ultralight
BLACK DiAMOND CAMALOT & CAMALOT uLTrALighTS - SvOLávACí AKCe K iNSpeKCi.

Salt Lake City, Utah (13/4/2016)- Black Diamond Equipment, Ltd., ve spolupráci s U.S. Consumer Product Safety 
Commission (CPSC), dobrovolně vyhlašují svolání (požadavek na kontrolu), produktů CamalotTM a CamalotTM Ul-
tralight protože některé kusy mohly být nesprávně vyrobeny což může vést k selhání potenciálně vedoucí k vážnému 
zranění nebo smrti. 

Tato svolávací akce se týká všech velikostí Camalotů (.3-6), vyrobených mezi 18/5/2015 a 9/3/2016 s výrobními kódy 
mezi 5133 a 6067. Tato svolávací akce se také týká všech velikostí Camalotů Ultralight (.4 - #4) vyrobených mezi 
10/11/2015 a 4/3/2016 s výrobními kódy mezi 5309 a 6061. Jednotlivé produktové kódy jsou vyobrazené níže.

U velmi malého množství Camalotů a Camalotů Ultralight nejsou průběžné osičky uchycující segmenty Camalotů k 
hlavnímu tělu správně zakončeny (rozšířeny). To může vést k nižší pevnosti nebo k rozpadnutí na jednotlivé díly.

Doposud nebyla oznámena žádná zranění, nicméně v rámci maximální bezpečnosti zákazníků se Black Diamond 
dobrovolně rozhodl pro spuštění svolávací akce/žádost o inspekci.

V případě, že vlastníte jakýkoliv produkt spadající do svolávací akce, Black Diamond vás žádá o okamžité přerušení 
užívání a provedení inspekce dle instrukcí níže. V případě, že produkty při inspekci neuspějí, prosím kontaktujte 
Black Diamond a my vám zašleme zdarma nový CamalotTM nebo CamalotTM Ultralight.

prODuKTy, KTerýCh Se TýKá SvOLáNí



CAMALOTTM uLTrALighTSCAMALOTTM

prODuKTy, KTerýCh Se TýKá SvOLáNí
CamalotsTM: kusy vyrobené mezi 18/5/2015 a 9/3/2016 s výrobními kódy mezi 5133 a 6067 spadají do předmětu 
svolávací akce.   

CamalotsTM Ultralights: kusy vyrobené mezi 10/11/2015 a 4/3/2016 s výrobními kódy mezi 5309 a 6061 spadají do 
předmětu svolávací akce 

Čtyř nebo pěti-místný výrobní kód je umístěn na spodní rovné hraně na jednom z krajních segmentů CamalotuTM 
nebo CamalotuTM Ultralight.

Pouze kusy s výrobním kódem mezi 5309 a 
6061 spadají do předmětu svolávací akce. 
Jestliže máte CamalotTM Ultralight, který 
spadá do předmětu svolávací akce, postupujte 
prosím dle následujících instrukcí.     

Manufacturing Code Manufacturing Code

Pouze kusy s výrobním kódem mezi 5133 a 
6067 spadají do předmětu svolávací akce. 
Jestliže máte CamalotTM, který spadá do 
předmětu svolávací akce, postupujte prosím 
dle následujících instrukcí. 



OK

CamalotTM CamalotTM Ultralight CamalotTM CamalotTM Ultralight 

1. Ihned ukončete používaní produktu CamalotTM or CamalotTM Ultralights.

2. Pro odeslání požadavku klikněte zde.

3. Poznamenejte si své číslo případu svolávky. Zástupce reklamačního oddělení Black Diamond vám v následujících 

dvou pracovních dnech odešle zprávu obsahující:

 1. Autorizační číslo vrácení
 2. Adresa pro navrácení
 3. Bezplatný štítek na dopravu

4. Vraťte produkty do Black Diamond.

5. Black Diamond vám zašle náhradní produkt CamalotTM nebo CamalotTM Ultralight(s).

pOSTup vráCeNí:
Pokud váš CamalotTM nebo CamalotTM Ultralights neuspěl při kontrole, pak následujte kroky uve-
dené níže, za účelem navrácení produktu do Black Diamond a obdržení náhrady.

nazpět

JESTLIžE JSoU PoSTrAní PLáTky nA oBoU 
STrAnáCh A VšEChny konCE oSIČEk JSoU 

SPráVně TVAroVAné:

OK
Nevracejte do Black Diamond

JESTLIžE PoSTrAní PLáTky Po STrAnáCh 
ChyBí , LZE JE rUČně VyJMoUT nEBo konCE 

oSIČEk nEJSoU SPráVně TVAroVAné: 

NepOužívejTe
Vraťte do Black Diamond 

KONTrOLA prODuKTu:
Jestliže váš CamalotTM nebo CamalotTM Ultralights odpovídají kriteriům výše, zkontrolujte postraní plátky a 
ukončení postraních osiček na obou koncích vašich Camalotů.


