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Használat leállítása és termékvisszahívás
AZONNALI INTÉZKEDÉST IGÉNYEL
3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge és Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back
Magától visszahúzódó biztosítókötelek

Twin-Leg Nano-Lok™ edge és Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back modellek

A 3M Fall Protection bejelenti, hogy azonnali hatállyal leállítja a következő termékek használatát és visszahívja azokat: 3M™
DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge és a Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back magától visszahúzódó biztosítóköteleket. Ezek
a Twin-Leg Nano-Lok termékek leesés elleni személyes védőeszközök, amelyek két magától visszahúzódó
biztosítókötelet/eszközt (SRL-t/SRD-t) kapcsolnak össze közvetlenül a munkavállaló hevederének hátoldali D-gyűrűje alatt.
A Twin-Leg Nano-Lok edge modellt lábszinten kell rögzíteni, külső vagy kiugró éleken történő használatra készült, és
tartalmaz egy energiaelnyelőt. A Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back modellt egy horgony köré kell tekerni, és egy hasonló
energiaelnyelőt tartalmaz. A 3M megállapította, hogy eséskor és bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az
eszközök energiaelnyelője nem működik megfelelően, ami súlyos sérüléseket vagy halált okozhat a munkavállalónál. A
problémával kapcsolatban nem érkezett bejelentés balesetről vagy sérülésről, de a termékeket azonnal ki kell vonni a
használatból.
A probléma megoldása és a munkavállalók biztonsága érdekében a 3M globálisan leállítja a Twin-Leg Nano-Lok edge és
Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL eszközök használatát. A 3M minden ilyen eszközt visszahív javításra vagy cserére, amint
a megoldást sikerül azonosítani, tesztelni és tanúsítani. A végfelhasználók készpénz visszatérítését is kérhetik a
visszaküldött eszközökért, az alábbiakban leírtak szerint. Ez a leállítás/visszahívás a Twin-Leg Nano-Lok edge és Twin-Leg
Wrap Back SRL-ek összes modelljét érinti a 2013-as bevezetés óta. Ez a leállítás/visszahívás nem érinti ezeknek a
modelleknek az egyszáras változatait. Ezen értesítés napjától kezdve egyetlen 3M kétszárú SRL termék használata sem
engedélyezett éles vagy koptató élek felett.
Felhasználók/tulajdonosok: Azonnal szüntesse meg a Twin-Leg Nano-Lok edge és Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL
eszközök használatát, és vonja ki ezeket az eszközöket a használatból. Kérjük, keresse fel a www.NanoLokEdgeRecall.com
weboldalt és kövesse az ott lkeírt utasításokat a termékek visszaküldésére vonatkozóan. Amint rendelkezésre áll a
megoldás, a 3M kijavítja vagy lecseréli az eszközt, majd visszaküldi Önnek a 3M költségén. Alternatív megoldásként, és
csak addig, amíg a javítás vagy csere nincs megoldva, visszaküldheti az eszközöket, és 400 dollár készpénz-visszatérítést
kaphat, ha az eszközt 2017. január 1. után, illetve 200 dollárt, ha az eszközt 2017. január 1. előtt gyártották. A gyártási
év/hónap az eszköz hátlapján található.
Forgalmazók: Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz +33 (0) 4 83 58 08 08 vagy küldjön e-mailt az
informationfallprotection@mmm.com címre, ha szeretné beszerezni az Önnek értékesített Twin-Leg Nano-Lok edge és
Twin-Leg Wrap Back SRL-ek listáját. Ha ezek közül bármelyik eszköz raktáron van, kérjük, küldje vissza azokat a 3M Fall
Protection részére jóváírásért, a 3M költségére. Kérjük, azonnal továbbítsa ezt a közleményt bármely olyan
ügyfelének/felhasználójának, aki Twin-Leg Nano-Lok edge vagy Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL-t vásárolt Öntől,
annak érdekében, hogy ezek a vásárlók, felhasználók is elolvashassák és kövessék az itt leírtakat.
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Kérjük, hogy segítségért, a visszahívással kapcsolatos további információkért és alternatív megoldásokért forduljon a 3M
ügyfélszolgálatához a +33 (0) 4 83 58 08 08
-es telefonszámon vagy az informationfallprotection@mmm.com címen.
Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért, amelyet ez az ügyfeleinek okoz.
2019. július 25.

