
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОДУКТ
Начална дата: 26.08.2021 г.

Ако сте купили някой от следните продукти между 1 ЯНУАРИ 2020 г. и 31 ЮЛИ 2021 г. включително,
тази информация се отнася до Вас.

НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЛАЗЕН
МАНОМЕТЪР SCD SUBEA

КОНЗОЛА ЗА ВОДОЛАЗНО
ГМУРКАНЕ С МАНОМЕТЪР
И ДЪЛБОКОМЕР SCD
SUBEA

КОМПЛЕКТ ВОДОЛАЗЕН
РЕГУЛАТОР SCD 500 DIN
SUBEA

РЕФЕРЕНТЕН
НОМЕР

8397258 8485008 8399225

АРТИКУЛЕН
НОМЕР

2354572 2532535 2364401

Молим Ви повече да не използвате този продукт
В рамките на процедурите за контрол на качеството и безопасността на продуктите екипите на Subea
установиха потенциален риск от изпускане за една партида маркучи под високо налягане, свързващи
манометъра с водолазния регулатор.
Номер на засегнатата партида: 854/19
За партидите с други номера можете да продължите да използвате продукта си.

Къде да видите този партиден номер?
1. Плъзнете черния защитен маншон, разположен върху съединителния пръстен на манометъра.
2. Прочетете информацията върху съединителния пръстен.
3. Ако партидният номер е 854/19, донесете продукта в магазина.



От съображения за безопасност Ви приканваме да върнете продукта в най-близкия магазин, за
да получите възстановяване на сумата, заплатена за него, или за да го замените със същия
продукт при наличност в магазина.

В случай че сте купили водолазен манометър SCD Subea (8397258) или конзола за водолазно
гмуркане с манометър и дълбокомер SCD Subea (8485008), демонтирайте ги от останалото си
оборудване.

Как да демонтирате манометъра или конзолата от оборудването си?
1. Плъзнете черния защитен маншон, разположен върху съединителния пръстен на манометъра.
2. С гаечен ключ 14 отвинтете манометъра или конзолата от първата степен на водолазния регулатор.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте оборудването си, докато не замените манометъра или конзолата.

Ако предпочитате това да бъде извършено в наш сервиз, можете да донесете оборудването си в най-близкия
магазин.
Имайте предвид, че е възможно оборудването Ви да бъде задържано в сервиза известно време, преди да Ви бъде
върнато.

Нашият център за обслужване на клиенти е на Ваше разположение, за да отговори на въпросите Ви
на телефон:

02 902 10 70
от понеделник до неделя от 09:00 до 18:00 часа

Екипът на SUBEA Ви благодари за разбирането и Ви моли да го извините за причиненото неудобство.

Жюлиен Жакем, Лидер на марката SUBEA
ул. „Де-з-Оранже“ 8
Ке дьо Флорид
64700 Андай

Да се обявява до 26.02.2022 г.
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