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Varsel om bruksopphør og produkttilbakekalling
KREVER ØYEBLIKKELIG HANDLING
3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge og Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back
Selvinntrekkende livliner

Modellene Twin-Leg Nano-Lok™ edge og Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap
Back

3M Fall Protection kunngjør øyeblikkelig bruksopphør og produkttilbakekalling for 3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™
edge og Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back selvinntrekkende livline. De aktuelle Twin-Leg Nano-Lok-modellene brukes som
en del av et personlig fallsikringssystem som kobler sammen to selvinntrekkende livliner/enheter (SRL/SRD) direkte under
den dorsale D-ringen på arbeidstakerens sele. Twin-Leg Nano-Lok edge er beregnet på forankringspunkt ved føtter, er
utformet for bruksområder med skarpe kanter og/eller over kant, og har en energidemper. Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back
er beregnet på å bli viklet rundt et forankringspunkt og har en lignende energidemper. 3M har fastslått at ved et fall og
under visse forhold kan det hende at energidemperen i disse enhetene ikke utløses på riktig måte, noe som kan utsette
arbeidstakeren for alvorlig personskade eller død. Det har ikke blitt rapportert om ulykker eller personskader knyttet til
dette problemet, men produktene må tas ut av bruk øyeblikkelig.
For å utbedre situasjonen av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet lanserer 3M et globalt bruksopphør for Twin-Leg NanoLok edge og Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL. 3M tilbakekaller alle disse enhetene slik at de kan bli reparert eller skiftet
ut så snart en løsning er identifisert, testet og sertifisert. Sluttbrukere kan eventuelt velge å få refusjon for de returnerte
enhetene som beskrevet nedenfor. Bruksopphøret/tilbakekallingen gjelder alle modeller av Twin-Leg Nano-Lokedge og
Twin-Leg Wrap Back SRL siden lanseringen i 2013. Bruksopphøret/tilbakekallingen påvirker ikke enkeltlineversjonene av
disse modellene. Fra og med datoen for denne kunngjøringen er ingen 3M Twin-Leg SRL-produkter godkjent for bruk
over skarpe eller slitende kanter.
Brukere/eiere: All bruk av Twin-Leg Nano-Lok edge og Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL må opphøre øyeblikkelig og
enhetene tas ut av bruk. Neste, gå til: www.NanoLokEdgeRecall.com og følg instruksjonene om hvordan du kan
returnere dine enheter. Så snart en produktløsning er tilgjengelig, vil 3M enten reparere eller skifte ut enheten din og
returnere den til deg på 3Ms bekostning. Eventuelt, og bare frem til en løsning for reparasjon eller utskiftning er
tilgjengelig, kan du returnere enheten og velge å motta et beløp på USD 400 hvis enheten ble produsert etter 1. januar
2017, eller USD 200 hvis enheten ble produsert før 1. januar 2017. Produksjonsåret/-måneden er trykket på etiketten på
enhetens bakside.
Forhandlere: Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling på +33 (0) 4 83 58 08 08 eller send en e-post til
informationfallprotection@mmm.com for å få en liste over alle Twin-Leg Nano-Lok edge og Twin-Leg Wrap Back SRL
som er solgt til deg. Hvis du har noen av disse enhetene på lager, kan du returnere dem til 3M Fall Protection for
kreditering på 3Ms bekostning. Vennligst send dette varselet umiddelbart til alle dine kunder/brukere som eventuelt
har kjøpt Twin-Leg Nano-Lok edge og Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back SRL fra deg, sammen med en innstendig
anmodning om at de leser og følger dette varselet.
Ta kontakt med 3Ms kundeservice hvis du trenger hjelp, tilleggsinformasjon om tilbakekallingen eller alternative
løsninger, på +33 (0) 4 83 58 08 08 eller informationfallprotection@mmm.com.
Vi beklager enhver ulempe dette måtte medføre for deg og kundene dine.
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