BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
PRODUCT
Datum bekendmaking: 26-08-2021
Indien je een van de volgende producten kocht in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2021,
dan is deze mededeling belangrijk voor jou.

BETREFFENDE

Subea SCD-drukmeter

Subea SCD-console
drukmeter / dieptemeter

Ontspannerset Subea SCD
500 DIN

MODELNUMMER

8397258

8485008

8399225

ARTIKELNUMMER

2354572

2532535

2364401

We vragen om deze producten niet langer te gebruiken
Dankzij onze kwaliteits- en veiligheidsprocedures vond het Subea-team een mogelijk lek in een batch
hogedrukslangen die de drukmeter met de ontspanner verbinden.
Artikelen die hier niet vermeld worden, kan je blijven gebruiken.
Betreffend batchnummer: 854/19
Waar vind ik dit batchnummer terug?
1. Verschuif de zwarte beschermhuls die rond de ring van de drukmeter zit
2. Lees de informatie die vermeld staat op de ring
3. Indien het batchnummer 854/19 is, verzoeken we je om het artikel in te leveren bij je winkel

Bij wijze van voorzorgsmaatregel verzoeken we je om je aankoop terug te brengen naar je
dichtstbijzijnde winkel, waar je een terugbetaling of, indien voorradig, een nieuw model van hetzelfde
product aangeboden krijgt.
Indien je de Subea SCD-drukmeter (8397258) of de Subea SCD-console drukmeter / dieptemeter
(8485008) hebt gekocht, verzoeken we je deze te ontkoppelen van je overige materiaal.

Hoe ontkoppel ik de drukmeter of console van mijn overige materiaal?
1. Verschuif de zwarte beschermhuls die rond de ring van de drukmeter zit
2. Schroef de drukmeter of console met een Engelse sleutel los van de eerste fase van de ontspanner
WAARSCHUWING: Vervang de drukmeter of console voordat je je materiaal opnieuw gebruikt
Indien je deze ingreep liever door onze diensten laat uitvoeren, kan je je materiaal naar je dichtstbijzijnde
DECATHLON-winkel brengen.
In dat geval zal je je materiaal even moeten missen voordat je het terugkrijgt.

Onze klantendienst staat klaar om al je vragen te beantwoorden via:
op het nummer 02 208 26 60 van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 20.00 uur
en zaterdag van 9.00 tot 19.00
SUBEA dankt je voor het begrip en verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak.
Julien JACQUEME, manager van het SUBEA-duikmerk
Rue des Orangers 8
Quai de Florida
64700 HENDAYE

Zichtbaar tot 26-02-2022
DECATHLON SE, Europese vennootschap met een kapitaal van 10.450.000 euro - 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306
138 900

