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Käyttökielto ja tuotteen takaisinveto
VÄLITTÖMIÄ TOIMENPITEITÄ VAADITAAN
3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge ja Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back
Itsekelautuvat turvaköydet

Twin-Leg Nano-Lok™ edge- ja Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back -mallit

3M Fall Protection pyytää välittömästilopettamaan itsekelautuvien 3M ™ DBI-SALA®-Twin-Leg Nano-Lok ™ edge- ja TwinLeg Nano-Lok ™ Wrap Back -turvaköysien käytön ja palauttamaan nämä tuotteet. Näitä Twin-Leg Nano-Lok -turvaköysiä
käytetään osana henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, jossa kaksi itsekelautuvaa turvaköyttä/laitetta (SRL/SRD)
kytketään suoraan työntekijän valjaiden selkäosan D-renkaan alle. Twin-Leg Nano-Lok edge on tarkoitettu ankkuroitavaksi
jalkatasolle. Se on suunniteltu teräviin ja/tai etureunan käyttötarkoituksiin ja sisältää energianvaimentimen. Twin-Leg
Nano-Lok Wrap Back on tarkoitettu käärittäväksi ankkurin ympärille ja siinä on samanlainen energianvaimennin. 3M on
todennut, että putoamistilanteessa ja tietyissä olosuhteissa näiden turvaköysien energianvaimentimet eivät välttämättä
toimi oikein, mikä saattaa altistaa työntekijän vakavalle loukkaantumiselle tai kuolemalle. Tähän ongelmaan liittyvistä
onnettomuuksista tai vammoista ei ole ilmoitettu, mutta nämä tuotteet on poistettava käytöstä välittömästi.
Tämän tilanteen ratkaisemiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden vuoksi 3M asettaa maailmanlaajuisen käyttökiellon
Twin-Leg Nano-Lok edge- ja Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL -turvaköysille. 3M vetää kaikki nämä tuotteet takaisin
korjattaviksi tai vaihdettaviksi heti, kun ratkaisu ongelmaan on löydetty, testattu ja sertifioitu. Vaihtoehtoisesti
loppukäyttäjät voivat halutessaan saada rahallisen hyvityksen palautetuista tuotteista jäljempänä kuvatulla tavalla. Tämä
käyttökielto/takaisinveto koskee kaikkia Twin-Leg Nano-Lok edge- ja Twin-Leg Wrap Back SRL -malleja vuodesta 2013
alkaen. Tämä käyttökielto/takaisinveto ei koske näiden mallien yhden jalan versioita. Tämän ilmoituksen jättöpäivästä
alkaen mitään 3M:n twin-leg SRL -tuotetta ei ole hyväksytty käytettäväksi terävillä tai hankaavilla reunoilla.
Käyttäjät/omistajat: Lopettakaa heti Twin-Leg Nano-Lok edge- ja Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL -tuotteiden
käyttö ja poistakaa ne käytöstä. Seuraavaksi Siirry osoitteeseen www.NanoLokEdgeRecall.com ja noudata laitteen
palauttaa ohjeita. 3M korjaa tai vaihtaa tuotteen ja palauttaa sen 3M:n kustannuksella heti, kun ongelmaan on saatavilla
ratkaisu. Vaihtoehtoisesti ja vain siihen asti, kunnes korjaus- tai vaihtoratkaisu on saatavilla, voit palauttaa tuotteen ja
saada hyvityksenä 400 Yhdysvaltain dollaria, jos tuote on valmistettu 1.1.2017 jälkeen, tai 200 Yhdysvaltain dollaria, jos
tuote on valmistettu ennen 1.1.2017. Valmistusvuosi/-kuukausi on merkitty tuotteen takaosassa olevaan merkkiin.
Jälleenmyyjät: Ottakaa yhteys asiakaspalveluumme numeroon +33 (0) 4 83 58 08 08 tai lähettäkää meille sähköpostia
osoitteeseen informationfallprotection@mmm.com, niin voimme lähettää luettelon teille toimittamistamme Twin-Leg
Nano-Lok edge- ja Twin-Leg Wrap Back SRL -tuotteista. Jos teillä on varastossa näitä tuotteita, palauttakaa ne 3M Fall
Protectionille hyvitystä varten 3M:n kustannuksella. Toimita tämä ilmoitus välittömästi asiakkaille/käyttäjille, jotka
ovat ostaneet teiltä Twin-Leg Nano-Lok edge- ja Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL -tuotteita ja pyydä heitä
välittömästi lukemaan tämä ilmoitus ja toimimaan sen mukaisesti.
Jos tarvitsette neuvoja tai lisätietoja takaisinvedosta tai vaihtoehtoisista ratkaisuista, ottakaa yhteys 3M:n
asiakaspalveluun soittamalla numeroon +33(0)483580808 tai sähköpostitse osoitteeseen
informationfallprotection@mmm.com.
Pahoittelemme tämän tilanteen aiheuttamaa haittaa teille ja asiakkaillenne.
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