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Viktig säkerhetsmeddelande:
Med hänsyn till våra kunders säkerhet vill vi uppmärksamma Er på att snäpplåsen för ryggbandet på
de mobila duschstolarna Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP och Ocean E-VIP
som tillverkats mellan oktober 2012 och april 2013 (SN14395471 till 14556826 eller SN
12L04001901 till 13E04002959) kan öppnas av sig själva när produkten används i bakåtlutat läge.

Via vår marknadsövervakning har vi noterat att vissa snäpplås till ryggbandet inte klarar av att hålla emot den dragkraften/motståndet som de ska
klara av. Vi har kommit fram till att det beror på att formsprutningen inte
uppfyllde kraven i konstruktionsspecifikationen för snäpplåsen. Fästets
hankoppling har ett överhäng i 90 graders vinkel och fylldes inte helt, trots
att det angavs i specifikationen.
Som en förebyggande åtgärd vill vi därför be Er att byta ut hankopplingen på samtliga fem snäpplås
på de berörda produkterna (se anvisning för utbyte på sida 2 )
Denna information gäller produkter som tillverkats mellan oktober 2012 och april 2013 (SN
14395471 till 14556826 eller SN 12L04001901 till 13E04002959).
Fyll i mottagningsbekräftelsen om Ni införskaffat/innehar produkter inom de berörda
serienummerintervallen och skicka den tillbaka till Invacare. Om Ni är berörd så skickar vi
snäpplås för utbyte till Er. Bekräfta med hjälp av den bifogade återrapporteringsfilen att
kontrollen utförts och att snäpplåsen bytts ut samt att de gamla kasserats.
Det åligger Er att se till att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all relevant
personal inom Er organisation och/eller i Er kundbas.
Invacare är medveten om att detta kan medföra vissa besvär, men informationen är mycket viktig för
våra kunders och användares säkerhet.

Om du har frågor beträffande detta meddelande, eller om du vill ha mer information, ber vi dig kontakta
INVACARES kundservice på telefon 08-5223 70 28, växel 08-761 70 90 eller fax 08-761 81 08.
Invacare intygar att behörig myndighet har informerats.
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