
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Kontaktligzdu ar paaugstinātu pieskaršanās 
 aizsardzību („Bērnu aizsardzību“) atsaukšana

Produkta atsaukšana
Svarīgs drošības norādījums

Mūsu pārbaudes laboratorijā tika konstatēts, ka kontaktligzdu 
pārsegiem ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu 
aizsardzību“), kurus laika posmā no 09.12.2014. līdz 26.01.2016. 
uzņēmums Gira pārdevis ar dažādu elektropreču tirdzniecības 
uzņēmumu starpniecību, iespējami defekti.

Aktuālajās pārbaudēs konstatēts, ka mehānisms kontaktligz-
das pārsegā, kas nodrošina paaugstinātu pieskaršanās aizsar-
dzību („Bērnu aizsardzību“) – tā sauktais „Shutter“ (aizslēgs) – 
iespējams, ne vienmēr automātiski noslēdzas kā paredzēts.

Uzmanību! Tādēļ, nepareizi lietojot kontaktligzdu, piemēram, 
iebāžot elektrību vadošus priekšmetus, tāpat kā parastajās 
kontaktligzdās bez paaugstinātas pieskaršanās aizsardzības, 
iespējams strāvas trieciens ar smagām, dažkārt pat dzīvībai 
bīstamām traumām.

Drošība uzņēmumam Gira ir pirmajā vietā. 
Tādēļ drošības nolūkos mēs atsaucam poten-
ciāli bojātos kontaktligzdu pārsegus ar paaug-
stinātu pieskaršanās aizsardzību („Bērnu aizsar-
dzību“), kuri pārdoti laika posmā no 09.12.2014. 
līdz 26.01.2016..

Potenciāli bojātie produkti ar attēliem un attiecī-
gajiem preču numuriem atrodami interneta 
vietnē www.recall.gira.com/lv.

Aicinājums klientiem: 

Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu elektromontieri vai 
elektropreču pārdevēju, ja iepriekš minētajā laika posmā esat 
iegādājies attiecīgos produktus un/vai šādi produkti pie jums 
tikuši iemontēti. Elektromontieris Jums paziņos, vai Jūsu pār-
segi ir potenciāli bojāti. Viņš var Jums palīdzēt un bez maksas 
nomainīt potenciāli bojātos pārsegus, uz kuriem attiecas at-
saukšana, pret jauniem pārsegiem ar pilnībā funkcionējošu 
pieskaršanās aizsardzību. 

Nekādā gadījumā nemēģiniet patstāvīgi nomainīt 
kontaktligzdu pārsegus! 

Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību, lai līdz pārsegu nomainīšanai 
apdraudētās personas, it īpaši bērni, Jūsu mājsaimniecībā vai 
iestādē nevarētu kontaktligzdās iebāzt nekādus elektrību vado-
šus priekšmetus. 

Mēs īpaši uzsveram: pašas kontaktligzdas nav bojātas, bojāti var 
būt tikai pārsegos iemontētie aizslēgi („Shutter“). Tas nozīmē: 
elektrības padeve kontaktligzdām nav traucēta. Pašas kontakt-
ligzdas ir pilnībā funkcionējošas un, pareizi lietojot,  nodrošina 
standarta pieskaršanās aizsardzību tāpat kā jebkura cita kon-
taktligzda. Tātad tās var turpināt lietot. Tikai paaugstinātā pie-
skaršanās aizsardzība („Bērnu aizsardzība“), iespējams, nav 
 garantēta.

Papildu informāciju varat saņemt, zvanot uz 
mūsu bezmaksas palīdzības tālruni

galapatērētājiem 00371 294 243 44

elektropreču vairumtirgotājiem un 
elektrouzņēmumiem 00371 294 243 44

vai pa e-pastu 
klientiem: hotline@gira.lv

elektrouzņēmumiem: hotline@gira.lv

kā arī internetā www.recall.gira.com/lv

Mēs atvainojamies par sagādātajām neērtībām saistībā ar šo 
piesardzības nolūkos īstenoto produktu atsaukšanu! 

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

Attēls: Gira kontaktligzdas pārsega ar paaugstinātu pieskaršanās 
aizsardzību („Bērnu aizsardzību“) piemērs, īpaša pazīme - iespiests 
bērnu aizsardzības simbols


