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KENNISGEVING VERPLICHTE GEBRUIKSSTOP (directe gebruiksbeëindiging vereist)

Lees de instructies in deze kennisgeving zorgvuldig door en volg ze op.
WAARSCHUWING! Alle ontvangers van deze kennisgeving inzake verplichte gebruiksstop moeten alle instructies
lezen, begrijpen en naleven. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
De missie van Honeywell is de wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen te zijn, aan de hand van
innovatieve oplossingen die levens beschermen en redden. In het kader van onze inzet voor deze missionstatement
informeren wij u over mogelijk niet-conforme remonderdelen in bepaalde modellen van Miller MightEvac en
MightyLite zelfoprollende vanglijnen die gemaakt zijn binnen een specifiek tijdsbestek. Hoewel er GEEN meldingen
zijn van incidenten als gevolg van deze niet-conformiteit, kan het voortgezette gebruik van het product resulteren
in ernstig letsel of de dood.
Hieronder vindt u de gedetailleerde instructies voor de directe maatregelen die u dient te nemen.

De in deze kennisgeving vermelde producten mogen niet langer worden gebruikt:
Deze kennisgeving betreft enkel de modellen die zijn opgesomd in Tabel 1 met geïdentificeerde productiedata of
hercertificeringsdata tussen 27 oktober 2016 en 6 oktober 2018. Modellen buiten deze termijn, en dus ook nieuwere
toestellen, vallen buiten het bestek van deze kennisgeving.

Om te bepalen of uw MightEvac en/of MightyLite zelfoprollende vanglijn betrokken is bij deze kennisgeving,
volgt u direct de volgende stappen:
• Stap 1: Zoek het modelnummer op het productlabel en de productiedatum (zie figuur 1).
• Stap 2: Als het modelnummer op het label wordt vermeld in de lijst van tabel 1 EN de
productiedatum tussen 27 oktober 2016 en 6 oktober 2018 ligt, moet u direct stoppen met het
gebruik van dit product.
• Stap 3: Als het toestel is gehercertificeerd of gerepareerd (zie figuur 2) tussen 27 oktober 2016 en 6
oktober 2018, moet u direct stoppen met het gebruik van dit product.
• Stap 4: Nadat u de betrokken toestellen hebt geïdentificeerd, gaat u naar
https://industrialsafety.honeywell.com/ content/his/us/en/stopuse.html om een aanvraag in te
dienen om uw toestel aan Honeywell te retourneren voor reparatie
Wij hebben reeds een oplossing opgesteld voor de niet-conforme remonderdelen van de betrokken modellen van
de Miller MightEvac en MightyLite zelfoprollende vanglijnen, die inhoudt dat het remonderdeel wordt vervangen in
ons reparatiecentrum. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak en de mogelijke bedrijfsverstoring.
Wij raden ten stelligste aan om de betrokken toestellen niet langer te gebruiken, gelet op de veiligheidsrisico's.
Ons team is hard aan het werk om een gestroomlijnd retour- en reparatieproces op te stellen. De vervanging van het
remonderdeel zal zonder kosten voor u gebeuren. Wij zullen u later nadere details van het retour- en
vervangingsproces bezorgen. Voor vragen over de bepaling of uw product onder deze kennisgeving valt, kunt u
contact opnemen met Honeywell op 00 800 33442803 of e-mailen naar is.ppe.techsupport.europe@honeywell.com.
Wij kunnen u geruststellen dat hier geen andere valbeschermingsproducten van Miller bij betrokken zijn, en dat ze veilig
in gebruik blijven.
Honeywell vervaardigt al meer dan 75 jaar industriële persoonlijke beschermingsmiddelen, en de veiligheid van onze
klanten is ALTIJD onze hoogste prioriteit.
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Tabel 1: Lijst van de modelnummers die onder dit Veiligheidsbericht vallen.
Mightylite zelfoprollende vanglijnen
RL100BG/100FT
RL30P-Z7/30FT
RL65G-Z7LEK/65FT 1002828
RL100G/100FT-USS
RL30SS-Z7/30FT
RL65SS-S/65FT
1004574
RL100G-Z7/100FT
RL40K-Z7/40FT
RL65SS-Z7/65FT
1004575
RL100SS-S/100FT
RL40MG/40M-AUS
RL80K-Z7/80FT
1004594
RL100SS-Z7/100FT
RL50BG/50FT
140059/30FT
1004595
RL120G-Z7/120FT
RL50BG-Z7/50FT
150077/30FT
1002828C
RL130G/130FT-POR
RL50BSS-Z7/50FT
170016/57FT6IN
1004571C
RL130G-Z7/130FT
RL50G-Z7/50FT
170053/LW6771
1004572C
RL130SS-Z7/130FT
RL50G-Z7LE/50FT
20A901
1004574C
RL140G/140FT-SPA
RL50G-Z7LEK/50FT
2JFC9
1004574C
RL175G-Z7/175FT
RL50P-S/50FT
2JFD3
1004575C
RL175SS/175FT
RL50P-Z7/50FT
36WA16
1004593C
RL175SS-S/175FTRL50SS-S/50FT
45J014
1004594C
POR
RL175SS-Z7/175FT
RL50SS-Z7/50FT
45J015
1004595C
1002820
RL30G-Z7/30FT
RL65G-Z7/65FT
45J018
1002827
RL30MG/30M-AUS
RL65G-Z7LE/65FT
45J019
1005149
MightEvac zelfoprollende vanglijnen met evacuatieophaling
MR100GB/100FTMR130G-Z7/130FT
MR50G-Z7/50FT
MR80K-Z7/80FT
POR
MR100GB-Z7/100FT
MR130SB-Z7/130FT MR50S/50FT
120032/100FT
MR100GCMMR130SX-Z7/130FT MR50SB-S-Z/50FT 1XEU2
Z7/100FT
MR100GC-Z7/100FT
MR130S-Z7/130FT
MR50SB-Z7/50FT
20A766
MR15MGB/15MMR100GX/100FT
MR50SCN/50FT
20A773
AUS
MR30MGB/30MMR100GX-Z7/100FT
MR50SC-S/50FT
36WA24
AUS
MR100G-Z7/100FT
MR40K/40FT
MR50SC-Z7/50FT
45JK01
MR50SS-SMR100SB-S/100FT
MR40KB-Z7/40FT
5YH35
Z7/50FT
MR100SB-S-Z/100FT
MR40KC/40FT
MR50SX/50FT
1005160
MR100SB-Z7/100FT
MR40KC-Z7/40FT
MR50SXM/50FT
1005161
MR50SXMMR100SC-Z7/100FT
MR40KX/40FT
1014370
Z7/50FT
MR100SX/100FT
MR40K-Z7/40FT
MR50S-Z7/50FT
1005149-A
MR100S-Z7/100FT
MR50GB/50FT-POR
MR80KB/80FT
1014390-A
MR130GB-Z7/130FT
MR50GB-CE/50FT
MR80KB-Z7/80FT 1014390
MR130GC-Z7/130FT
MR50GB-Z7/50FT
MR80KC/80FT
MR130GX-Z7/130FT
MR50GX-Z7/50FT
MR80KC-Z7/80FT
RoofStrider MightyLite Kits
RM50G/50FT
SRM50G/50FT
SRM50P-Z7/50FTC SRM65G-Z7/65FTC

SRM30G/30FT
SRM30G-Z7/30FTC
6139853/
1034911

SRM50SSZ7/50FTC
SRM50P/50FT
SRM65G/65FT
Reparatieonderdelen
6139872/
7286980/1
Tripodkits
1034912
1034913
SRM50G-Z7/50FTC

1034910

•

Figuur 1: Variabel Label
Elk toestel bezit een Variabel Label aan de voorkant of achterkant van het toestel. Het
specifieke model en de productiedatum zijn op het Variabel Label gedrukt.

•

Figuur 2: Voorbeeld Hercertificatielabel
Een gehercertificeerd toestel heeft een Hercertificatiedatumlabel met de oorspronkelijke
productiedatum naast de Hercertificatiedatum

