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AVANSERT JUSTERBART DAVITSYSTEM M/FORSKYVNING
ENDRINGSMELDING (EMEA-VERSJON)

Avansert justerbart davitsystem med forskyvning er utformet for inngang i- eller tilbaketrekking/redning fra
begrensede områder og kummer. Daviten svinger for enkel evakuering og har justering for begrenset klaring oppover.
Disse systemene tillater montering av vinsj, SRL eller SRL for evakuering bak eller foran på masten.
Capital Safety har fastslått at DBI-SALA Avanserte davitsystemer ikke fullt ut innfrir enkelte av de spesifiserte
belastningene for visse davitjusteringsposisjoner som representert i "Bruksanvisning" (IFU) og produktmerking. Det
har ikke vært noen rapporterte ulykker eller skader relatert til dette temaet.
Capital Safety har gjennomgått utformingen av davitsystemene, har avklart belastningsklassifiseringene for spesifikke
davitjusteringsposisjoner og har revidert alle systemer produsert etter 1. januar 2016 slik at de løser disse problemene.
Denne endringen gjelder kun for systemer med en øvre mast med rekkevidde på 59 til 108 cm (se punkt B nedenfor)
produsert før 1. januar 2016. Vær oppmerksom på at dette ikke er en tilbakekalling av produktene. Denne
endringen vil være tilgjengelig uten kostnad for alle sluttbrukere i et ettermonteringssett. Denne meldingen gjelder for
følgende CE-sertifiserte systemer:
A. Øvre mast med en kort rekkevidde på 29,2 til 69,8 cm krever ikke et ettermonteringssett
men har en endret bruksanvisning med klargjøring av nye drifts- og bruksgrenser. Dette
gjelder for følgende partinumre: 8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 &
8568384. Før 2013 var partinumrene: 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 &
8518384. For å få en utgave av den endrede bruksanvisningen IFU 5902341, skann
strekkoden eller angi denne nettadressen i din nettleser:
http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783

B. Øvre mast med en lang rekkevidde på 59 til 108 cm, inkludert følgende partinumre:
8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 & 8568387. Før 2013 var
partinumrene: 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386 & 8518387. Endringen
gjelder også for disse enhetene. For å få en utgave av den endrede supplerende
bruksanvisningen IFU 5903931, se en video av den endrede bruksanvisningen IFU
5903931 og laste ned oppdatert systembruksanvisning, skann strekkoden eller angi denne
nettadressen i din nettleser: http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120
Sluttbrukere: Hvis du foretrekker at Capital Safety eller et reparasjonssenter som er godkjent av Capital Safety skal
utføre endringen, kontakt vår kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10. Eller, hvis du foretrekker å utføre endringen
selv, kontakt vår kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10 for å be om at et ettermonteringssett sendes direkte til deg
uten kostnad. Pass på at du ber om ettermontering nr. 8515657 for øvre mast med en rekkevidde på 59 til 108 cm. De
endrede bruksanvisningene IFU 5903931 som det er henvist til over angir prosedyren for montering av
ettermonteringssettet. Hvis du har spørsmål eller tanker, kontakt vår kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10.
Distributører: Hvis du har Avansert justerbart davitsystem med forskyvning på lager som er produsert før 1. januar
2016 må du returnere davitene til Capital Safety eller et godkjent servicesenter for ettermonteringen. Kontakt vår
kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10 for å få et returnummer for å returnere enheten til Capital Safety.
Capital Safety vil legge denne meldingen ut på sin hjemmeside på www.capitalsafety.com. Vennligst rett eventuelle
andre spørsmål du måtte ha til teknisk støtteavdeling via e-post til følgende adresse
technicalservicesEU@capitalsafety.com eller via telefon på +33 (0) 4 97 10 00 10.
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