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Kennisgeving van terugroepactie en stop op gebruik
ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge en Nano-Lok™ Wrap Back met dubbele lijn
Zelfintrekbare reddingslijn

Modellen Nano-Lok™ Edge en Nano-Lok™ Wrap Back met dubbele lijn

3M Fall Protection kondigt aan onmiddellijk het gebruik te stoppen van de 3M™ DBI-SALA® D Nano-Lok™ Edge en de
Nano-Lok™ Wrap Back zelfintrekbare reddingslijn met dubbele lijn, en roept de producten terug. Deze Nano-Loks met
dubbele lijn worden gebruikt als onderdeel van een persoonlijk valbeveiligingssysteem dat twee zelfintrekbare
reddingslijnen/apparaten (SRL's/SRD's) direct onder de dorsale D-ring van het harnas van een werknemer verbindt. De
Nano-Lok Edge met dubbele lijn is bedoeld om op voetniveau te worden verankerd, is ontworpen voor scherpe randen
en/of voorrandtoepassingen en bevat een schokbreker. De Nano-Lok Wrap Back is bedoeld om rond een anker te worden
gewikkeld en heeft een soortgelijke schokbreker. 3M heeft vastgesteld dat de schokbreker van deze apparaten bij een val
en onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet correct werkt, wat de werknemer in gevaar kan brengen met kans op
ernstig letsel of de dood. Er zijn geen meldingen van ongevallen of verwondingen in verband met dit probleem, deze
producten moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen.
3M lanceert in het belang van de veiligheid van werknemers een wereldwijde stop op het gebruik van de Nano-Lok Edgeen de Nano-Lok Wrap Back SRL-apparaten met dubbele lijn. 3M roept al deze apparaten op om te worden gerepareerd of
vervangen zodra er een oplossing is bepaald, getest en gecertificeerd. Als alternatief kunnen eindgebruikers ervoor kiezen
om geld terug te ontvangen voor hun geretourneerde apparaten, zoals hieronder beschreven. Deze terugroepactie/stop
op het gebruik heeft betrekking op alle modellen van de apparaten Nano-Lok Edge en Wrap Back SRL met dubbele lijn,
sinds de introductie in 2013. Deze terugroepactie/stop op het gebruik heeft geen invloed op de versies van deze modellen
met enkele lijn. Vanaf de datum van deze kennisgeving is geen enkel SRL-product van 3M met dubbele lijn goedgekeurd
voor gebruik over scherpe of schurende randen.
Gebruikers/eigenaars: Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Nano-Lok Edge en uw Nano-Lok Wrap Back SRL met
dubbele lijn en stel deze apparaten buiten gebruik. Ga vervolgens naar www.nanolokedgerecall.com en volg de
instructies voor het retourneren van uw apparaat.
Zodra een productoplossing beschikbaar is, zal 3M uw apparaat repareren of vervangen en het op kosten van 3M aan u
retourneren. Als alternatief, en alleen totdat een reparatie- of vervangingsoplossing beschikbaar is, kunt u uw apparaat
retourneren en ervoor kiezen om geld retour te ontvangen voor een bedrag van $ 400 USD als uw apparaat is vervaardigd
na 1 januari 2017, of $ 200 USD als uw apparaat is vervaardigd vóór 1 januari 2017. Het productiejaar en de
productiemaand staan op het etiket aan de achterkant van het apparaat.
Distributeuren: Neem contact op met onze klantenservice op +33 (0) 4 83 58 08 08 of mail ons op
informationfallprotection@mmm.com om een lijst te ontvangen van alle Nano-Lok Edge- en Wrap Back SRL-apparaten
met dubbele lijn die aan u zijn verkocht. Als u een van deze apparaten op voorraad hebt, stuur ze dan terug naar 3M Fall
Protection zodat u uw geld kunt terugkrijgen. Stuur deze kennisgeving onmiddellijk door naar al uw
klanten/gebruikers die Nano-Lok Edge- en Nano-Lok Wrap Back SRL-apparaten met dubbele lijn van u hebben
gekocht met een dringend verzoek dat zij deze kennisgeving lezen en naleven.
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Neem contact op met de Klantenservice van 3M voor assistentie, extra terugroepinformatie of alternatieve oplossingen
op +33 (0) 4 83 58 08 08 of via informationfallprotection@mmm.com.
Onze excuses voor het eventuele ongemak dat deze situatie voor u of uw klanten kan veroorzaken.
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