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VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET - ÅTERKALLNING 
Knappmonteringen på ett begränsat antal 1,1” Omni-block och tillhörande varianter kanske inte är 
säkra. Om knappen kommer ut kan sidoplattan öppnas, vilket gör att repet faller ut vilket kan 
resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Det upptäcktes att ett litet antal block tillverkade från februari 
2020 till oktober 2022 kanske inte hade tillräckligt med gänglåsning eller tätningsmedel, vilket gjorde 
att ställskruven kunde backa ut. Under normala omständigheter är antingen gänglåset eller 
tätningsmedlet tillräckligt för att säkra knappen och förhindra detta problem. 
 
Rock Exotica utfärdar en återkallelse för Omni Block 1,1”-modell av block, tillverkade från februari 2020 
till oktober 2022. Dessa block måste returneras till oss för inspektion/reparation. 
 
Rock Exotica utfärdar också ett inspektionsmeddelande för alla block i Omni Block-stil gjorda från 2018 
till och med oktober 2022. Blocken kan inspekteras av användaren/kompetent person, eller om du inte 
är bekväm med att göra inspektionen kan du lämna tillbaka den till oss för inspektion. 
Inspektionskriterier beskrivs i slutet av dokumentet. 
 
Dessutom, som en påminnelse, bör alla produkter inspekteras före och efter varje användning. För 
Omni-blocken bör knapparna och ställskruvarna vara en del av denna inspektion, tillsammans med 
kontroll av sprickor/deformation/korrosion, sidoplattans verkan, remskiva och vridögla, bultar och 
allmänt tillstånd. Därför inkluderar vi kompletterande information om kontroll av knappsatsskruvarna 
för tidigare Omnis gjorda före 2018 
 

Återkallningsmeddelande för Omni 1,1” block, 20050xxx till 22304xxx: 
Stoppa användning, ta ur drift och returnera till Rock Exotica. 
 

Följ dessa steg för att avgöra om din Omni Pulley är föremål för 
återkallelse: 

a) Verifiera modellnumret på din Omni block som en 1,1” variant. 
b) Hitta serienumret på din Omni blocket. 

c) OM serienumret ligger på eller inom intervallet 20050xxx till 
22304xxx, är din Omni blocket föremål för återkallelse och måste 
returneras till Rock Exotica. Följ instruktionerna på sidan 4 för att 
returnera din remskiva för inspektion eller reparation. 
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Identifiera din Omni Pulley-modell 
Använd informationen nedan för att identifiera din modell och matcha det 
korrekta artikelnumret tillsammans med beskrivningen. 

 

Rock Exotica 1.1” Omni Variants 
Part #, Description     
P54   Omni-Block 1.1” (Single) 
P54-B   Omni-Block 1.1” (Single/Black) 
P54 D   Omni-Block 1.1” (Double)                                      
P54 D-B   Omni-Block 1.1” (Double/Black)                                
P54 SB-B   Omni-Block 1.1” SwivaBiner Top Single/Black)     
P54 D SB-B  Omni-Block 1.1” SwivaBiner Top (Double/Black)      

 
All other Rock Exotica Omni Models 
P51   Omni-Block 1.5” (Single) 
P51-B   Omni-Block 1.5” (Single/Black) 
P51 SH      Omni-Block 1.5” Shackle Top 
P51 SS      Omni-Block 1.5” Stainless Steel Sheave 
P51 D   Omni-Block 1.5” (Double) 
P51 D-B   Omni-Block 1.5” (Double/Black) 
P53   Omni-Block 2.0” (Single) 
P53-B   Omni-Block 2.0” (Single/Black) 
P53 D   Omni-Block 2.0” (Double) 
P53 D-B   Omni-Block 2.0” (Double/Black) 
P55   Omni-Block 2.6” (Single) 
P55-B   Omni-Block 2.6” (Single Black) 
MHP55   Omni-Rigging Block 2.6” 
MHP58   Omni-Rigging Block 4.5” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Identifiera ditt serienummer  
Återkallelsedatumen  
Återkallelsedatumen sträcker sig från februari 2020 till 
oktober 2022 för 1,1-tums Omni Pulley. Serienumren som 
motsvarar är: 

20050xxx till 22304xxx 
*Om du har några frågor om huruvida ditt serienummer 
faller inom denna period, vänligen kontakta oss på 
recall@rockexotica.com 

 

 
 
 
 
 

  
 

Various Locations of 

Serial Number: 
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Returnera din Omni för reparation 
Beroende på din plats kommer behandlingen av dina Omni-block för reparation att ske direkt med Rock 
Exotica eller med vårt världsomspännande nätverk av auktoriserade distributörer. Om du befinner dig 
utanför USA, vänligen hitta distributören närmast dig och klicka på länkarna som tillhandahålls för att 
returnera din utrustning för inspektion.for inspection. 

 Följ instruktionerna som är specifika för din region eller land: 

Förenta staterna 

Returformulär online : www.rockexotica.com/omni-recall#return 

Kanada 

Online Return Form (Canada customers only)  

Email: TNT WorkNRescue 

SYDAMERIKA 

Kunder i Sydamerika bör 
kontakta  recall@rockexotica.com för mer information. 

Storbritannien 

Online Return Form (UK Customers only) 

Email: Gustharts  

www.gustharts.com 

EUROPA 

Kunder i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Ungern, Irland och Polen bör gå 
till  www.rockexotica.de för instruktioner (du kommer att returnera den till vår distributör i Tyskland). 

Kunder i Norge bör kontakta www.aaksafety.no 

Kund i Belgien, Luxemburg och Nederländerna bör kontakta www.rescue3benelux.eu 

ASIEN 

Kunder i Kina eller HONG KONG bör kontakta 

Kunder i KOREA bör kontakta  www.denalicompany.co.kr 

Kunder i SINGAPORE bör kontakta www.camperscorner.com.sg 

Kunder i THAILAND bör kontakta www.seaairthai.com  

AUSTRALIEN 

Kunder i Australien bör kontakta www.southerncross.net.au  
 

HAR FRÅGOR? 
Vi har skapat en specifik e-postadress, 
utformad för att snabbt kunna svara på 
dina återkallelserelaterade frågor. 
 
Vi uppmanar dig att inte ringa eller e-
posta andra konton som du kan ha 
använt för standardkundtjänst tidigare, 
eftersom dessa inte är utformade för 
svara på specifika frågor om Omni-
blocken och returnera/reparera dem 
enligt återkallelsen. 
 
För den snabbaste och mest direkta 
hjälpen, vänligen maila: 

Recall@rockexotica.com 
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NYA ZEELAND 

Kunder i Nya Zeeland bör kontakta www.treetools.co.nz 

Indien 

Kunder i Indien bör kontakta www.mtandt.com eller klicka här  

Sydafrika 

Kunder i Sydafrika bör kontakta www.ropeworkz.co.za eller klicka här  

 

Om din plats inte täcks ovan, kontakta återförsäljaren eller distributören där produkten ursprungligen 
köptes eller kontakta recall@rockexotica.com för mer information.  
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Inspektionsmeddelande för Omni-block från 2018 till februari 2020: 
Inspektera före nästa användning 
 

Följ dessa steg: 
a) Identifiera platsen för ställskruvarna på din Omni-blocket. 
b) Jämför bilderna i inspektionskriterierna med ditt block. 

c) Följ inspektionsinstruktionerna för att avgöra om du måste returnera dina oni-block 
för ytterligare inspektion av Rock Exotica och reparera vid behov. 

 
Om du inte är bekväm med att göra inspektionen kan du lämna tillbaka din(a) enhet(er) till 
oss så kan vi utföra inspektionen åt dig. 

Inspektionsutvärdering (från 2018 till nuvarande) 

Besiktningskriterierna nedan gäller för Omni-block tillverkade från ca 2018 till nuvarande 
datum. Serienumret som motsvarar denna period börjar på 18001xxx. 
 

Brunaktig / Gulaktig 
Tätningsmedlet är jämnt 

med eller något under ytan. 

STATUS: GODKÄND  

 

 

Inget tätningsmedel 
STATUS: RETUNERA

 
     

Vit/grå 
Tätningsmedlet är något under, 

även med eller 
 ovanför ytan. 

STATUS: GODKÄND 

 

 

 

Brunaktig / Gulaktig 
Tätningsmedel är ovanför 

ytan. 
STATUS: RETUNERA 

 

 

  Ställskruvens placering 
är ovanför varje knapp på omni 
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Inspektionsutvärdering (före 2018) 

Inspektionskriterierna nedan gäller för Omni-block tillverkade före 2016. Serienumret som 
motsvarar denna period inkluderar alla tillverkningsdatum på eller före 15365xxx. 

Omni-block före ca 2016 gjordes på ett lite annorlunda sätt. Knappsatsskruven har gänglåsning men 
inget tätningsmedel ovanpå. Den korrekta positionen för ställskruven är densamma som alla senare 
Omni’s – den ska vara något under ytan (se bilder). Inspektera och om din inte är under ytan, vänligen 
returnera den så reparerar vi den. 

Precis som alla Omni’s måste detta vara en del av inspektionen före och efter varje användning. 

För att göra framtida inspektion enklare och för extra säkerhet rekommenderar vi att du lägger epoxi 
ovanpå ställskruven. Standard tvåkomponents epoxi lämplig för metall finns tillgänglig i järnaffärer (följ 
tillverkarens instruktioner). Rengör helt enkelt området från smuts eller fett etc., täck ställskruven med 
epoxi och torka av överskottet så att epoxin är ungefär i nivå med Omni-kroppen. Lite högt eller lågt är 
okej, men se till att ställskruven är täckt. 

Vänta tills epoxin har härdat, kontrollera att den är hård och du är klar. 

Obs: Om du inte är bekväm med att göra detta själv kan du skicka din Omni till oss så gör vi det och 
returnerar det till dig. Se information om hur du returnerar din enhet för inspektion på sidan 4. 

 

 
Ungefär 2016 – 2018 

Vit/grå 
Tätningsmedlet är något 

under, även med eller 
 ovanför ytan. 

STATUS: GODKÄND 

 

 

 

 
Sätt skruven ovanför ytan 

STATUS: RETUNERA 

 

     

 

2016 och tidigare år 
Ställskruv även med yta 

eller något under. 

STATUS: GODKÄND  

   

 

  

Ställskruvens placering 
är ovanför varje knapp på omni 
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MHP58- Specifik bedömning  
Inspektionskriterierna nedan hänvisar endast till MHP58, Material-Handling 4,5” Omni, oavsett 
datumintervall. 

 

 
Tätningsmedel finns 
Något under, även 
med eller ovanför 

ytan. 
STATUS: GODKÄND 

 

 

 

 No Sealant  
STATUS: 

RETUNERA

 

     
 

 

 

  

 

Ställskruvens placering 
är ovanför varje knapp på omni 


