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Našim partnerům

Oznámení k bezpečnému používání
Týká se křídlových držadel pro modely ReTurn 7400 a 7500

Ovlivněná zařízení

Křídlová držadla pro ReTurn7400 a ReTurn7500, u nichž šrouby nejsou správně vloženy do
držadel – na obrázku 1 označeno červeně. Vztahuje se jen na modely ReTurn, u nichž je žebřík
připojen k podvozku jako na obrázku 2. Všechny modely ReTurn7400 a ReTurn7500 s touto
konstrukcí, dodané do května 2011, mohou mít toto křídlové držadlo. Týká se také náhradních dílů
„křídlová držadla“, číslo položky 7322, dodaných v období červen 2009 až červenec 2011.

Obr. 1 Křídlová držadla pro ReTurn, kde je
vidět připojení šroubu v držadle.

Obr. 2 Připevnění žebříku na příslušných
modelech ReTurn. Křídlové držadlo, západka a
žebřík.

Podrobné informace a důvod pro nápravné bezpečnostní oznámení

V období duben 2009 až květen 2011 používala společnost Handicare AB křídlové držadlo, u nějž se
může šroub a držadlo po opakovaném dotažení oddělit. To způsobuje malou vůli v připojení žebříku,
která zapříčiňuje velké zatížení připojovacích děr žebříku. V konečném důsledku to může způsobit
mechanickou únavu materiálu žebříku.
Společnost Handicare v květnu 2011 změnila dodavatele křídlových držadel, takže křídlové držadlo
má nyní konstrukci, díky níž zůstává šroub bezpečně v držadle, obr. 3, a tím udržuje západku těsně u
žebříku a minimalizuje vznik vůle.

Obr. 3 Nový, bezpečnější model křídlového držadla. Závit vede do držadla.
V rámci prevence se společnost Handicare rozhodla vyměnit všechna křídlová držadla, u nichž je
připojení šroubu viditelné.

Akce, které musejí podniknout naši partneři

Měli byste neprodleně provést kontrolu všech zařízení ReTurn, která mají příslušné křídlové držadlo.
Zkontrolujte všechna používaná zařízení a zařízení ve skladech. Demontujte a zlikvidujte všechny
ovlivněné díly.
Kontrola křídlových držadel a žebříků ReTurn
Kontrolu křídlových držadel a žebříků proveďte podle níže uvedeného schématu:
Odšroubujte
křídlové držadlo. Je
připojení křídlového
držadla vidět jako
na výše uvedeném
obr. 1? Je závit
poškozený?

Ano

Je západka
poškozená,
poškrábaná
nebo
prasklá?
Ne

Ne
Je západka
poškozená,
poškrábaná
nebo prasklá?

Ano

Žebřík důkladně
zkontrolujte. Mají
otvory pro křídlová
držadla nepravidelný
tvar? Je materiál
kolem otvorů
poškozen?

Vyměňte křídlová
držadla.
Ano

Ne

Ano

Vyměňte žebřík,
křídlová držadla
a západky.

Ne
Není potřeba nic
dělat.

Vyměňte křídlová
držadla a západky.

Vyměňte
křídlová držadla
a západky.

U všech zařízení ReTurn kontrolujte křídlová držadla, západky a žebříky, až na nich v budoucnu
budete provádět servis či opravy podle nejnovější verze servisní příručky.

Komu předat toto oznámení k bezpečnému používání

Toto oznámení musíte předat všem těm ve vaší organizaci, kdo o něm musí vědět, a případně i jiné
organizaci, do níž byla potenciálně nebezpečná zařízení předána.

Další informace a technické rady
Společnost Handicare AB dodá křídlová držadla, západky a žebříky pro výměnu příslušných
komponent. Chcete-li objednat spojovací prvky nebo žebříky, kontaktujte naše zákaznické služby na
adrese customerservice@handicare.se nebo telefonu +46 (0)8 557 62 200.
Pokud máte otázky nebo potřebujete technické poradenství, kontaktujte tyto osoby:
Per-Erik Johansson
Technická podpora
per-erik.johansson@handicare.se
Telefon: +46 (0)8 557 622 26

Christoffer Andersson
Technická podpora
christoffer.andersson@handicare.se
Telefon: +46 (0)8 557 622 35

Společnost Handicare AB se upřimně omlouvá svým partnerům za nepříjemnosti, které to může
způsobit.
Toto oznámení bylo předáno příslušným úřadům.
Jménem společnosti
Handicare AB

Malin Wallström
Manažer pro jakost a životní prostředí

