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Ανάκληση πριζών με αυξημένη προστασία 
επαφής ("προστατευτικό παιδιών")

Ανάκληση προϊόντος
Σημαντική υπόδειξη ασφαλείας

Τα εσωτερικά εργαστήρια ελέγχου της εταιρείας μας διαπί-
στωσαν ότι τα καλύμματα πριζών με αυξημένη προστασία 
επαφής ("προστατευτικό παιδιών"), που διακινήθηκαν από 
την Gira στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως 
26.01.2016 μέσω διαφόρων χονδρεμπόρων ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, ενδέχεται να εμφανίζουν ελαττώματα.

Τρέχοντες έλεγχοι έδειξαν ότι η διάταξη στο κάλυμμα της 
πρίζας, που καθιστά εφικτή την αυξημένη προστασία επαφής 
("προστατευτικό παιδιών") - το λεγόμενο "Shutter" - δεν κλείνει 
πάντα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο. 

Προσοχή: Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση 
μη ενδεδειγμένης χρήσης της πρίζας, για παράδειγμα αν 
εισαχθούν αγώγιμα υλικά, - να προκύψει - όπως θα συνέβαινε 
σε κάθε συνηθισμένη πρίζα χωρίς αυξημένη προστασία 
επαφής - ηλεκτροπληξία, με συνέπεια σοβαρούς ή και 
θανατηφόρους τραυματισμούς.

Η ασφάλεια έχει τη μέγιστη προτεραιότητα 
στην Gira. 
Για αυτό τον λόγο, ανακαλούμε προληπτικά τα 
πιθανώς πληττόμενα καλύμματα πριζών με 
αυξημένη προστασία επαφής ("προστατευτικό 
παιδιών"), τα οποία διακινήθηκαν στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ 09.12.2014 και 26.01.2016. 
Τα πληττόμενα προϊόντα μπορούν να βρεθούν 
με εικόνες και τον εκάστοτε αριθμό προϊόντος 
στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.recall.gira.com/gr

Μήνυμα προς τους πελάτες:

Επικοινωνήστε αμέσως με τον ηλεκτρολόγο σας ή τον εξειδι-
κευμένο έμπορο ηλεκτρολογικών ειδών, εφόσον αγοράσατε 
πληττόμενα προϊόντα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
παραπάνω ή τέτοια έχουν τοποθετηθεί στον χώρο σας. Ο 
ηλεκτρολόγος σας θα σας ενημερώσει για το αν είναι προ-
βληματικά τα καλύμματά σας. Θα σας βοηθήσει περαιτέρω 
και μπορεί να αντικαταστήσει δωρεάν τα καλύμματα που πε-
ριλαμβάνονται στην ανάκληση με νέα, στα οποία η προστα-
σία επαφής λειτουργεί πλήρως. 

Μην αποπειραθείτε σε καμία περίπτωση να 
αντικαταστήσετε μόνοι σας την πρίζα! 

Προσέξτε ιδιαίτερα το γεγονός πως μέχρι την αντικατάσταση 
των καλυμμάτων, απειλούμενα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά, δεν 
επιτρέπεται να μπορούν να τοποθετήσουν αγώγιμα υλικά 
μέσα στις πρίζες που βρίσκονται στο σπίτι ή στον χώρο σας. 

Δηλώνουμε ρητά: Δεν πλήττονται οι πρίζες οι ίδιες, αλλά 
μόνο το "Shutter" (διάφραγμα) στα καλύμματα. Αυτό σημαίνει 
το εξής: Η τροφοδοσία ρεύματος στις πρίζες δεν επηρεάζεται. 
Οι πρίζες οι ίδιες λειτουργούν κανονικά και διασφαλίζουν τη 
στάνταρ προστασία επαφής, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, 
όπως κάθε συνηθισμένη πρίζα. Συνεπώς μπορούν να συνεχί-
σουν να χρησιμοποιούνται. Μόνο η αυξημένη προστασία
επαφής ("προστατευτικό παιδιών") δεν είναι πιθανώς δεδομένη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στις δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές της εταιρείας 
μας

για τελικούς πελάτες 
 0030 2107 4855 60

Χονδρέμποροι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 
ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι
 0030 2107 4855 60

ή μέσω e-mail 
για πελάτες: gira_support@expo.gr

για ειδικευμένους ηλεκτρολόγους:
 gira_support@expo.gr

καθώς και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.recall.gira.com/gr

Ζητάμε την κατανόησή σας για αυτό το προληπτικό μέτρο 
ανάκλησης! 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland

Εικόνα: Παράδειγμα για το κάλυμμα μίας πρίζας Gira με αυξημένη 
προστασία επαφής ("προστατευτικό παιδιών"), αναγνωρίζεται από 
το ανάγλυφο σύμβολο προστατευτικού παιδιών


