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SYSTEMY PRZECIWWAGOWE 3M™ DBI-SALA (OSHA I CE)
ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI PRODUKTU
Systemy przeciwwagowe 3M™ DBI-SALA składają się z centralnej podstawy z możliwością
dopasowania do wielu opcji kotwiczenia przeznaczonych do zastosowań ratunkowych w ograniczonej
przestrzeni. Dostępne opcje kotwiczenia mogą zawierać stojak na obciążniki do zastosowań
wykorzystujących przeciwwagę oraz zespół kołowy umożliwiający wykorzystanie pojazdu jako
przeciwwagi systemu.
Firma 3M Fall Protection stwierdziła, że pewne systemy przeciwwagowe nie spełniają w pełni
wszystkich specyfikacji w zakresie obciążenia we wszystkich pozycjach, jak podano w „Instrukcji
obsługi” (Instruction for Use, IFU) oraz na etykietach umieszczonych na produkcie. Nie zgłoszono
żadnych wypadków ani przypadków doznania obrażeń ciała w związku z tą kwestią. Dotyczy ona tylko
następujących systemów: OSHA – numery katalogowe: 8300010, 8511892, 8512894, 8514496,
8520775, 8530088, 8530146, 8530226 8530256, 8530355 & CE P/N’s 8562894, 8564496. Prosimy
pamiętać, że niniejszy dokument nie dotyczy wycofania produktu.
Aby rozwiązać przedmiotową kwestię, firma 3M Fall Protection opracowała zmianę w budowie jednego
elementu, który jest stosowany we wszystkich systemach przeciwwagowych (sekcja środkowa, numer
katalogowy: 8513593 (OSHA) lub 8541688 (CE)). Zmiana ta jest stosowana we wszystkich systemach
przeciwwagowych wyprodukowanych po 1 marca 2017 r. i będzie dostępna w ramach bezpłatnej
usługi modernizacji dla wszystkich użytkowników końcowych, którzy kupili posiadane systemy przed
1 marca 2017 r.

Część do modernizacji systemu przeciwwagowego i sekcji środkowej
Użytkownicy końcowi: Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, dostępnym pod numerem
telefonu +33 (0) 4 97 10 00 10 lub adresem e-mail informationfallprotection@mmm.com, aby otrzymać
bezpłatny zestaw modernizacyjny. Numery katalogowe zestawów modernizacyjnych: 8549057 (OSHA)
i 8549058 (CE). Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane kontaktowe, adres do wysyłki oraz
informacje na temat modelu posiadanego przez Państwa systemu, wyślemy do Państwa bezpłatny
zestaw modernizacyjny. Po jego otrzymaniu prosimy wykonać określone czynności związane ze
zwrotem sekcji środkowych, objętych zakresem modernizacji. Należy zwracać je na opłaconą skrytkę
pocztową.
Aktualne
wersje
IFU
można
znaleźć
na
stronie
http://capitalsafety.webdamdb.com/#folder/2643471. Prosimy wyszukać IFU dotyczącą Państwa
systemu.
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Dystrybutorzy: Jeżeli posiadają Państwo na magazynie systemy przeciwwagowe 3M™ DBI-SALA, które
zostały wyprodukowane przed 1 marca 2017 r., prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod
numerem telefonu +33 (0) 4 97 10 00 10 lub wysłać wiadomość e-mail na adres
informationfallprotection@mmm.com, aby otrzymać zestaw modernizacyjny. Prosimy przekazać niniejsze
Zawiadomienie dotyczące modernizacji wszelkim klientom, którzy kupili od Państwa systemy objęte zakresem
modernizacji i zapewnić wszelką pomoc wymaganą przez klientów w związku z konieczności zmodernizowania
ich systemów. Jeżeli nie otrzymali Państwo od nas historii sprzedaży, prosimy zadzwonić do nas pod numer +33
(0) 4 97 10 00 10 lub wysłać wiadomość e-mail na adres informationfallprotection@mmm.com.
17 października 2017 r.
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