3M Fall Protection

Capital Safety Group EMEA
Le Broc Center, Bâtiment A
Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex
France

Telephone: +33 (0) 4 97 10 00 10
Facsimile:
+33 (0) 4 93 08 79 70
Website:
www.3m.com/fallprotection
E-mail: informationfallprotection@mmm.com

INSPECTIEBERICHT – LADSAF X2 & X3
ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
3M-valbescherming (voorheen Capital Safety) heeft een klein aantal Lad-Saf X2/X3- meelopers
geïdentificeerd waarvan de vergrendelingshendel niet goed werkt. Deze fout kan ertoe leiden dat
de kabel in de meeloper tijdens gebruik los komt te zitten. We geloven dat deze assemblagefout
slechts in een beperkt aantal eenheden voorkomt en hebben de fout inmiddels gecorrigeerd. Er
hebben zich geen ongevallen voorgedaan en niemand heeft letsel opgelopen als gevolg van dit
probleem.
Eingebruikers: Voer onmiddellijk een inspectie uit (zie hieronder). Deze inspectie maakt deel uit
van de aanbevolen inspectie vóór elk gebruik van alle X2 (#6160030, 6160037, 6160047) en X3
(#6160054)-meelopers zoals deze hieronder wordt omschreven. Mocht u tijdens uw inspectie een
meeloper vinden met deze fout, stel deze dan buiten gebruik en neem contact op met onze
Klantenservice via +33 497 10 00 10 of stuur een e-mail naar LADSAFEMEA@mmm.com om een
vervangend product aan te vragen. Zodra we de desbetreffende foutieve meeloper van u hebben
ontvangen, sturen we u binnen 24 uur gratis een nieuwe meeloper ter vervanging toe.

Juist: vergrendelingshendel (A) moet naar
(B) gedraaid worden voordat de zijplaat (C)
terug kan worden getrokken

Onjuist: zijplaat (C) kan terug worden
getrokken zonder de
vergrendelingshendel (A) los te draaien
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De juiste bediening van de meeloper wordt hierboven in groen aangegeven. De
vergrendelingshendel (A) moet naar positie (B) gedraaid worden om de kabelgeleider
(C) terug te kunnen trekken. Als uw meeloper op deze manier werkt, dan werkt hij
naar behoren. Als u de zijplaat (C) terug kunt trekken door aan de bovenste roller te
trekken zonder eerst hendel (A) naar positie (B) te hebben gedraaid, dan moet u de
meeloper buiten dienst stellen (zie het rode voorbeeld hierboven).

Bekijk de video op https://youtu.be/IjknN2vkE2w voor meer informatie over de
bediening en het gebruik van de Lad-Saf X2 & X3-meelopers of scan deze
QR-code om de video op een mobiel apparaat te bekijken.
Distributeurs: Neem contact op met onze klantenservice op +33 497 10 00
10 of stuur een e-mail naar LADSAFEMEA@mmm.com om een lijst met alle
aan u verkochte meelopers op te vragen. Mocht u een onjuist werkende
meeloper in voorraad hebben, bel dan met +33 497 10 00 10 of stuur een email naar LADSAFEMEA@mmm.com zodat we u een “QA”-nummer kunnen geven waarmee u de
meeloper naar 3M-valbescherming terug kunt sturen.
N.B.: Stuur dit inspectiebericht naar al uw klanten die de desbetreffende meelopers via u hebben
gekocht en assisteer hen in alle opzichten bij het vervangingsproces als zij hierom vragen.
3M-valbescherming zal dit bericht ook op www.capitalsafety.com plaatsen. Mocht u aanvullende
vragen hebben, bel ons dan op via +33 497 10 00 10 of stuur een e-mail naar
LADSAFEMEA@mmm.com.
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