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Produktåterkallande
SKA ÅTGÄRDAS OMEDELBART
3M™ DBI-SALA® 5m (16 ft) Talon™ och Protecta® 6m Rebel™ Art. nr.: 3101041
Fallskyddsblock
Berörda artikelnummer är: Protecta – 3101041. DBI-SALA - 3101045, 3101046, 3101047, 3101048, 3101049,
3101050, 3101050C, 3101051, 3101051B, 3101051C, 3101052 och 3101054.
Berör endast lot # från 12092430 till 18062730
3M Fall Protection har upptäckt att ett litet antal fallskyddsblock av 5m Talon och 6m Rebel är felaktiga på grund av ett
monteringsfel. Detta meddelande gäller endast för versionen 5m Talon och 6m Rebel listad ovan; inga andra versioner av Talon
eller Rebel är felaktiga. Det har inte förekommit några rapporter om fallrelaterade skador på grund av denna felaktighet. Detta
monteringsfel kan leda till att blocken inte hindrar ett fall, vilket kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
3M Fall Protection gör ett globalt produktåterkallande för att inspektera och reparera eller byta ut, utan kostnad för
slutanvändaren. Detta gäller alla fallskyddsblock av 5m Talon och 6m Rebel, berörda artikelnummer listas ovan, med lot # från
12092430 till 18062730. Artiklar som tillverkats före eller efter dessa lot # berörs inte av detta meddelande.
Berörda artikelnummer är: Protecta – 3101041. DBI-SALA - 3101045, 3101046, 3101047, 3101048, 3101049, 3101050, 3101050C,
3101051, 3101051B, 3101051C, 3101052 och 3101054.

Slutanvändare: Sluta omedelbart att använda och utför en inspektion av alla 5m Talon och 6m Rebel. Om du hittar en berörd
5m Talon eller 6m Rebel, ta omedelbart enheten ur bruk och kontakta 3M:s kundtjänst på +33 (0) 497 1000 10 eller på
informationfallprotection@mmm.com för att returnera enheten. Vi kommer att, på 3M:s bekostnad, inspektera enheten och
reparera eller byta ut och skicka tillbaka din Talon™ eller Rebel™. För att minimera eventuella störningar för din verksamhet,
kommer vi också att ge dig en lista över auktoriserade reparationsverkstäder nära dig som kommer att slutföra inspektionen och
eventuell reparation. Om det under inspektionen bestäms att din Talon eller Rebel kräver ytterligare ersättning av delar utöver
denna åtgärd, kommer vi kostnadsfritt göra detta.
Distributörer: Efter mottagandet av detta meddelande, kontakta vår kundserviceavdelning på +33 (0) 497 1000 10 eller via e-post
på informationfallprotection@mmm.com för att få en lista över enheter som såldes till dig med de berörda lot #. Om du har några
berörda Talon eller Rebel i lager ska du skicka tillbaka dem omedelbart till 3M Fall Protection för att bytas ut. Skicka omedelbart
detta produktåterkallande till de kunder som har köpt den berörda produkten från dig och ge dina kunder den hjälp som de
behöver för att slutföra processen.
3M kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder. Vi ber om
ursäkt för eventuella besvär som denna situation kan ha orsakat dig eller dina kunder. Vi uppskattar ditt fortsatta stöd av
produkterna och tjänsterna hos 3M Fall Protection.
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