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Kullanımı Durdurma ve Geri Çağırma Bildirimi
ACİL EYLEM GEREKMEKTEDİR
3M™ DBI-SALA® Çift Kol Nano-Lok™ kenar ve Çift Kol Nano-Lok™ Geri Sarımlı
Kendinden Geri Çekmeli Cankurtaran Halatları

Çift Kol Nano-Lok™ kenar ve Çift Kol Nano-Lok™ Geri Sarımlı Modelleri

3M Düşme Koruma Birimi, 3M™ DBI-SALA® Çift Kol Nano-Lok™ kenar ve Çift Kol Nano-Lok™ Geri Sarımlı Kendinden Geri
Çekmeli Cankurtaran Halatları için acil kullanımı durdurma ve geri çağırma duyurusu yaptı. Bu Çift Kol Nano-Lok’lar, iki
kendinden geri çekmeli cankurtaran halatını/cihazını (SRL’ler/SRD’ler) doğrudan çalışan kemerinin sırt D halkasının altına
bağlayan kişisel düşme koruması sisteminin parçası olarak kullanılır. Çift Kol Nano-Lok kenar, ayak seviyesinde sabitlenecek
şekilde üretilmiştir, keskin ve/veya ön kenar uygulamaları için tasarlanmıştır ve enerji emici içerir. Çift Kol Nano-Lok Geri
Sarımlı, bir ankraj etrafında sarılacak şekilde üretilmiştir ve benzer bir enerji emici içerir. 3M, düşme durumunda ve belirli
koşullarda, bu cihazlardaki enerji emicinin uygun şekilde devreye girmeyerek çalışanlar için ciddi yaralanma veya ölüm riski
oluşturduğunu belirlemiştir. Bu sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmemiş olsa da bu ürünlerin derhal
kullanımdan kaldırılması gerekmektedir.
3M, bu sorunu gidermek için çalışan güvenliğini sağlamak adına Çift Kol Nano-Lok kenar ve Çift Kol Nano-Lok Geri Sarımlı
SRL cihazlarının tüm dünyada kullanımını durdurma çalışması başlatmıştır. 3M, bir çözüm bulunduğunda, test edildiğinde
ve onaylandığında onarılmak veya değiştirilmek üzere tüm bu cihazları geri çağırmaktadır. Alternatif olarak, son kullanıcılar
aşağıda belirtilen şekilde iade edilen cihazlar için nakit para almayı seçebilir. Bu kullanımı durdurma/geri çağırma duyurusu,
2013’ten beri kullanıma sunulmuş tüm Çift Kol Nano-Lok kenar ve Çift Kol Geri Sarımlı SRL modellerini etkilemektedir. Bu
kullanımı durdurma/geri çağırma duyurusu, bu modellerin tek kollu versiyonlarını etkilememektedir. Bu duyurunun tarihi
itibarıyla, hiçbir 3M çift kol SRL ürününün keskin veya aşındırıcı kenarlar için kullanımı onaylı değildir.
Kullanıcılar/Ürün Sahipleri: Çift Kol Nano-Lok kenar ve Çift Kol Nano-Lok Geri Sarımlı SRL’nizi kullanmayı derhal bırakın
ve bu cihazları kullanımdan kaldırın. Daha sonra lütfen www.NanoLokEdgeRecall.com internet adresi üzerinden ürünü
nasıl iade edeceğinize ilişkin talimatları takip ediniz. Bir ürün çözümü sunulur sunulmaz, 3M cihazınızı onaracak veya
değiştirecek ve masrafları 3M’e ait olmak üzere size geri gönderecektir. Bir onarım veya değiştirme çözümü sunulana
kadar, alternatif olarak, cihazınızı iade edip cihaz, 1 Ocak 2017 tarihinden sonra üretildiyse 400 ABD Doları veya 1 Ocak
2017’den önce üretildiyse 200 ABD doları tutarında nakit alabilirsiniz. Üretim yılı/ayı, cihazın arka etiketinde yazılıdır.
Distribütörler: Size satılan tüm Çift Kol Nano-Lok kenar ve Çift Kol Geri Sarımlı SRL’lerinin listesini edinmek için lütfen +33
(0) 4 83 58 08 08
numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri departmanımızla iletişime geçin veya
informationfallprotection@mmm.com adresine e-posta gönderin. Stoklarınızda bu cihazlardan bulunuyorsa lütfen bunları
masrafları 3M’e ait olacak şekilde 3M Düşme Koruma Birimi’ne iade edin. Lütfen bu Duyuruyu sizden Çift Kol Nano-Lok
kenar ve Çift Kol Nano-Lok Geri Sarımlı SRL’leri satın almış müşterilerinize/kullanıcılarınıza gönderin ve onlardan acilen
Duyuruyu okumalarını ve bu duyuruya uygun şekilde hareket etmelerini isteyin.
Destek, geri çağırma ile ilgili ek bilgiler veya alternatif çözümler için lütfen +33 (0) 4 83 58 08 08 numaralı telefondan veya
informationfallprotection@mmm.com adresinden 3M Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
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Bu durumun size veya müşterilerinize vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı tüm içtenliğimizle özür dileriz.
31 Temmuz 2019
EMEA için etkilenen Part Numaraları:

