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Meddelande för upphörande av användning och återkallande
MÅSTE ÅTGÄRDAS OMEDELBART
3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge och Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back
Självindragande livlinor

Modellerna Twin-Leg Nano-Lok™ edge och Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap
Back

3M Fall Protection skickar ut en uppmaning till omedelbart upphörande av användning samt ett återkallande av de
självindragande livlinorna 3M™ DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ edge och Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back. Dessa TwinLeg Nano-Lok-produkter används som en del av ett personligt fallskyddssystem som ansluter två självindragande
livlinor/anordningar (SRL/SRD) direkt under den dorsala D-ringen i användarens sele. Twin-Leg Nano-Lok edge är avsedd
att förankras på fotnivå, är designad för skarpa och/eller framkantiga tillämpningar och har en energiabsorberare. TwinLeg Nano-Lok Wrap Back är avsett att lindas runt ett ankare och har en liknande energiabsorberare. 3M har fastställt att
under ett fall och under vissa förhållanden kanske inte energiabsorberaren för dessa enheter utlöses korrekt, vilket kan
leda till allvarlig skada eller död för användaren. Det har inte rapporterats några olyckor eller skador i samband med detta
problem. Dessa produkter måste dock tas ur användning omedelbart.
För att hantera denna situation lanserar 3M av användarsäkerhetsskäl en global uppmaning att sluta använda de
självindragande livlinorna Twin-Leg Nano-Lok edge och Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back. 3M återkallar alla dessa enheter
för reparation eller byte så snart en lösning har identifierats, testats och certifierats. Alternativt kan slutanvändare välja
att acceptera kontanter för sina returnerade enheter enligt beskrivningen nedan. Detta meddelande för upphörande av
användning och återkallande berör alla modeller av de självindragande livlinorna (SRL) Twin-Leg Nano-Lok edge och TwinLeg Wrap Back sedan deras introduktion 2013. Detta meddelande för upphörande av användning och återkallande berör
inte enbensversionerna (single leg) av dessa modeller. Från och med dagen för detta meddelande är inga 3M twin-leg
SRL-produkter godkända för användning över skarpa eller nötande kanter.
Användare/ägare: Sluta omedelbart använda SRL-enheterna Twin-Leg Nano-Lok edge och Twin-Leg Nano-Lok Wrap
Back och avlägsna dem från platser där de har använts. Sedan besök www.NanoLokEdgeRecall.com och följ
instruktionerna om hur du kan skicka tillbaka din enhet. Så snart en produktlösning finns tillgänglig kommer 3M antingen
att reparera eller byta ut din enhet och returnera den till dig på 3M:s bekostnad. Alternativt, och endast till och med en
reparations- eller ersättningslösning finns tillgänglig, kan du returnera din enhet och välja att få kontanter motsvarande
beloppet 400 USD om din enhet tillverkades efter 1 januari 2017, eller 200 USD om din enhet tillverkades före 1 januari
2017. Tillverkningsåret/-månaden är tryckt på etiketten på enhetens baksida.
Distributörer: Kontakta vår kundtjänst på +33 (0) 4 83 58 08 08 eller skicka e-post till oss på
informationfallprotection@mmm.com för att få en lista över alla SRL-enheter av modellerna Twin-Leg Nano-Lok edge
och Twin-Leg Wrap Back som har sålts till dig. Om du har någon av dessa enheter i lager ska du returnera dem till 3M Fall
Protectionför kreditoch på 3M:s bekostnad. Vänligen vidarebefordra omedelbart detta meddelande till
kunder/användare som har köpt SRL-enheterna Twin-Leg Nano-Lok edge och Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back, med en
uppmaning om att de omedelbart läser och följer detta meddelande.
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Vänligen kontakta 3M:s kundtjänst för hjälp, ytterligare information om återkallande eller alternativa lösningar på +33 (0)
4 83 58 08 08 eller informationfallprotection@mmm.com.
Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella besvär som denna situation kan leda till för dig eller dina kunder.
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