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Διακοπή χρήσης και ειδοποίηση ανάκλησης
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Δύο Ποδιών για άκρες και Nano-Lok™ Wrap Back
Δύο Ποδιών
Επανατυλισσόμενα Διασωστικά Σκοινιά

Μοντέλα Nano-Lok™ Δύο Ποδιών για άκρες και Nano-Lok™ Wrap Back
Δύο Ποδιών

Η 3M Fall Protection ανακοινώνει την άμεση διακοπή χρήσης και ανάκληση προϊόντος για τα επανατυλισσόμενα
διασωστικά σκοινιά 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Δύο Ποδιών για άκρες και Nano-Lok™ Wrap Back Δύο Ποδιών. Αυτά τα
διασωστικά σκοινιά Nano-Loks χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός συστήματος ατομικής προστασίας από πτώση, το οποίο
συνδέει δύο επανατυλισσόμενα διασωστικά σκοινιά/συσκευές (SRL/SRD) αμέσως κάτω από τον ραχιαίο D-κρίκο της
εξάρτυσης ενός εργάτη. Το Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες προορίζεται να αγκυρώνεται στην άκρη του ποδιού, είναι
σχεδιασμένο για εφαρμογές σε αιχμηρές ή/και απώτερες άκρες και περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο απορροφητή
ενέργειας. Το διασωστικό σκοινί Nano-Lok Wrap Back Δύο Ποδιών προορίζεται να τυλίγεται γύρω από μια αγκύρωση και
περιλαμβάνει έναν παρόμοιο ενσωματωμένο απορροφητή ενέργειας. Η 3M έχει καθορίσει ότι, σε περίπτωση πτώσης
και υπό ορισμένες συνθήκες, ο απορροφητής ενέργειας αυτών των συσκευών ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί σωστά,
εκθέτοντας τον εργάτη σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές περιστατικών ή τραυματισμών
σε σχέση με το θέμα αυτό, ωστόσο αυτά τα προϊόντα πρέπει να τεθούν άμεσα εκτός ενεργού χρήσης.
Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, προς όφελος της ασφάλειας των εργατών, η 3M ξεκινά μια παγκόσμια
διακοπή χρήσης των συσκευών SRL Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες και Nano-Lok Wrap Back Δύο Ποδιών. Η 3M
προβαίνει σε ανάκληση αυτών των συσκευών προκειμένου να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν μόλις
αναγνωριστεί, ελεγχθεί και πιστοποιηθεί μια λύση. Εναλλακτικά, οι τελικοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν
επιστροφή χρημάτων για τις επιστρεφόμενες συσκευές τους, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτή διακοπή
χρήσης/ανάκληση επηρεάζει όλα τα μοντέλα των συσκευών SRL Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες και Wrap Back Δύο
Ποδιών από όταν πρωτοκυκλοφόρησαν το 2013. Αυτή διακοπή χρήσης/ανάκληση δεν επηρεάζει τις εκδόσεις με ένα
πόδι αυτών των μοντέλων. Από την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης, κανένα προϊόν SRL δύο ποδιών της 3M δεν
είναι εγκεκριμένο για χρήση σε αιχμηρές ή τραχιές άκρες.
Χρήστες/Κάτοχοι: Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τις συσκευές SRL Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες και
Nano-Lok Wrap Back Δύο Ποδιών, και θέστε αυτές τις συσκευές εκτός ενεργού χρήσης.
Στη συνέχεια προχωρήστε στην διεύθυνση και ακολουθήστε τις οδηγίες προκειμένου να επιστρέψετε στην μονάδα σας.
Μόλις καταστεί διαθέσιμο ένα προϊόν για την επίλυση του προβλήματος, η 3M είτε θα επισκευάσει είτε θα
αντικαταστήσει τη συσκευή σας και θα σας την επιστρέψει με έξοδα της 3M. Εναλλακτικά, και μόνο μέχρι να καταστεί
διαθέσιμη μια λύση επισκευής ή αντικατάστασης, μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή σας και να επιλέξετε να λάβετε
επιστροφή ύψους 400 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά, εάν η συσκευή σας κατασκευάστηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, ή
200 δολαρίων ΗΠΑ εάν η συσκευή σας κατασκευάστηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2017. Το έτος/ο μήνας κατασκευής
είναι τυπωμένα στην πίσω ετικέτα της συσκευής.
Διανομείς: Παρακαλούμε επικοινωνήστε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας στο +33 (0) 4 83 58 08 08
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ή στείλτε μας email στο informationfallprotection@mmm.com για να λάβετε έναν κατάλογο όλων των συσκευών SRL
Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες και Wrap Back Δύο Ποδιών που έχουν πωληθεί σε εσάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε από
αυτές τις συσκευές σε απόθεμα, παρακαλούμε να τις επιστρέψετε στην 3M Fall Protection για πίστωση με έξοδα της
3M. Προωθήστε αμέσως την παρούσα Ειδοποίηση σε οποιουσδήποτε πελάτες/χρήστες έχουν αγοράσει από εσάς
συσκευές SRL Nano-Lok Δύο Ποδιών για άκρες και Nano-Lok Wrap Back Δύο Ποδιών, με ένα επείγον αίτημα να
διαβάσουν και να συμμορφωθούν με την παρούσα Ειδοποίηση.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της 3M για βοήθεια, πρόσθετες πληροφορίες
ανάκλησης ή εναλλακτικές λύσεις στο +33 (0) 4 83 58 08 08
informationfallprotection@mmm.com.
Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει αυτή η κατάσταση σε εσάς ή στους
πελάτες σας.
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