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IZJAVA PROIZVAJALCA ROCK EMPIRE- SAMOVAROVALNI KOMPLET DYNAMAX
(CTD001), SET ZA FERATE DYNAMAX STREAK (SDS001), SET FERATA MAX
(SFM001)
Proizvajalec Rock Empire v svojem delovanju na prvo mesto postavlja varnost
uporabnikov in skrbi za redno preverjanje svojih proizvodov, ki jih ponuja na tržišču.
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev tako Rock Empire obvešča svoje stranke na področju
Slovenije o preventivnem varnostnem odpoklicu samovarovalnega kompleta Dynamax
(CTD001) s serijsko številko 170292. Po opravljenem testu, ki ga je izvedlo Hrvaško
ministrstvo za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, je bilo ugotovljeno, da preverjeni artikel iz
omenjene serije številka 170292 ni skladen z določili uredbe EN 958:2017.
Test je pokazal, da lahko obstaja možnost zmanjšane varnosti naprave, glede na določbe
uredbe EN 958:2017, 5. člena 10. odstavka Hrvaškega zakona o tehničnih zahtevah za
izdelke in ocenjevanje skladnosti (Narodne novine številka 80/2013, 14/2014). Zato se je
Rock Empire odločil za varnostni odpoklic samovarovalnega kompleta Rock Empire
Dynamax (CTD001), s serijsko številko izdelave 170292.
Samovarovalni komplet Dynamax je bil na voljo tudi v kompletu s pasom - Dynamax
Streak Set (SDS001) in Ferrata Max Set (SFM001).
Slike spodaj: Dynamax samovarovalni komplet (CTD001), komplet Dynamax Streak Set
(SDS001) in komplet Ferrata Max Set (SFM001):

V primeru, da ste omenjeni artikel kupili samostojno ali v kompletu, prosim preverite
serijsko številko artikla. Ta se nahaja na etiketi v notranjosti črne torbice z zadrgo, v
katerem je shranjen sistem za absorbcijo. V primeru, da je serijska številka 170292,
izdelek prenehajte uporabljati in se glede vračila artikla obrnite na Kibuba d.o.o.
(info@kibuba.com, tel: 040 166 484).
Lokacija serijske številke:
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