Oznámení o stažení výrobků společnosti DMM

17. září 2015

Společnost DMM vydává oznámení, že některé vyrobené karabiny vykazují vadnou funkci zavírání západky.
V tomto dokumentu jsou podrobně popsány výrobky, na které se stažení vztahuje, a obsahuje také pokyny pro určení, zda by
příslušný výrobek měl být vrácen do společnosti DMM prostřednictvím společnosti RP Climbing s. r. o. která zajišťuje prodej a
distribuci výrobků DMM na českém trhu.
U malého procenta karabin může vzájemné působení mezi vnitřní vinutou pružinou (která způsobuje zavření západky) a tlačným
prvkem v západce (součástí, která přidržuje pružinu proti tělu karabiny) způsobit změnu polohy tlačného prvku v západce, což
může omezit zavření západky.
1.
Toto upozornění a nutnost kontroly uživatelem se týká všech výrobků v níže uvedené tabulce. Tuto vadnou funkci
mohou mít všechny modely, ve všech barvách a se všemi typy západek:

A33# Ultra D

A36# Aero HMS

A82# Zodiac

A84# Klettersteig

A872 Belay Master

A89# Boa 25kN

A90# Boa 30kN

A91# Captive Eye

A98K# Sidewinder

C41# 10mm Steel
Offset D

C45# 10mm Steel Oval

C81# 12mm Steel
Offset D

C84# 12mm Steel
Klettersteig

C85# 12mm Steel Boa

C96# Steel Captive Eye

s následujícími výrobními čísly (která jdou po sobě):
výroba 2014 - 14138xxxxX až 14365xxxxX
výroba 2015 - 15001xxxxX až 15254xxxxX
Výrobní číslo se nachází na hřbetu karabiny.

Pokud vaše karabiny splňují výše uvedená kritéria, proveďte prosím kontrolu prováděnou uživatelem
podle podrobného popisu na následující straně.
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2.

Kontrola tlačného jazýčku pružiny v západce prováděná uživatelem

Za pomoci následujících informací prosím určete typ tlačného prvku v západce (jazýčku), který je namontován ve vaší karabině,
a následně určete, zda se toto stažení vztahuje i na vaši karabinu.
Proveďte prosím následující kontrolu tlačného prvku v západce:
Tlačný prvek se nachází uvnitř západky karabiny.
Lze jej vidět ve výřezu ve spodní části zámku.

Zkontrolujte pohledem, zda je na tlačném prvku v západce „dělící rovina“. Tlačný prvek v západce ve vaší karabině si prohlédněte pečlivě, může být
nutné zámek otevřít, a zcela nezbytný je také dobrý zdroj světla. Lepšího kontrastu dělící roviny pomůže dosáhnout také natáčením karabiny ve světle.
PATRNÁ DĚLÍCÍ ROVINA = OK

BEZ DĚLÍCÍ ROVINY = STAHOVÁNA

V POŘÁDKU, NESTAHOVÁNA

STAHOVÁNA

Nemá vadnou funkci.

Nebezpečí vadné funkce – NEPOUŽÍVEJTE.

Nevracejte zpět do společnosti DMM, používejte i nadále.

Okamžitě vyřaďte z používání, uložte odděleně
a postupujte dle pokynů níže.

V POŘÁDKU, NESTAHOVÁNA
U určitých speciálních karabin je používán pružinový
tlačný prvek z nerezové oceli. Má stříbrnou/šedou barvu
a stažení se na něj nevztahuje.

3.
V případě, že identifikujete vadné karabiny dle výše uvedeného návodu, vyřaďte je okamžitě z používání
a odešlete je k výměně do společnosti RP Climbing s. r. o. na adresu uvedenou v zápatí tohoto dokumentu, společně
s vyplněným reklamačním protokolem na další straně.
Máte-li jakoukoliv pochybnost ohledně výsledků kontroly, postupujte stejně.
Prosíme o upozornění dalších uživatelů karabin od společnosti DMM.
Našimi prioritami, které máme právě teď, je zvýšit informovanost o tomto problému tak, abychom mohli zajistit účinnou
výměnu u všech našich zákazníků.
Tým společnosti RP Climbing s. r. o.
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REKLAMAČNÍ PROTOKOL
UŽIVATEL
*Jméno a Příjmení:
*Adresa:
ulice, město, PSČ

Zěmě:

*Telefon:

*E-mail:

VÝROBEK:
*Název výrobku:

*Velikost:

*Popis reklamované vady:

*Datum zakoupení výrobku:

*Číslo nákupního dokladu:

FOTO:
Datum:

Podpis:

*Barva:

*Množství:

