
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Yüksək toxunma müdafiəsi olan 
(“uşaqların müdafiəsi”) elektrik 
 yuvalarının  istismardan çıxarılması

Məhsulun istismardan çıxarılması
Mühüm təhlükəsizlik göstərişi

Bizim sınaq laboratoriyamız müəyyən etmişdir ki, 
09.12.2014 – 26.01.2016-cı il tarixləri arasında istehsal edilmiş 
və müxtəlif böyük topdansatış müəssisələri tərəfi ndən satılan 
yüksək toxunma müdafi əsi olan (“uşaqların müdafi əsi”) 
Gira elektrik yuvası qapaqlarında nöqsanlar meydana çıxa bilər.

Cari yoxlamalar nəticəsində aşkar edilmişdir ki, elektrik 
 yuvasının qapağındakı yüksək toxunma  müdafi əsini 
(“uşaqların müdafi əsi”) mümkün edən mexanizm – “avtomatik 
sürgü” – lazım gəldiyi kimi öz – özünə bağlanmaya bilər.

Diqqət: Bu səhv ona səbəb ola bilər ki, elektrik yuvası ilə 
düzgün davranmadıqda – yüksək toxunma müdafi əsi olmayan 
hər hansı bir adi elektrik yuvasında olduğu kimi – əhəmiyyətli, 
hətta həyati təhlükəli zədələnmələr yaradan cərəyan vurması 
baş verər.

Gira üçün təhlükəsizlik ən yüksək prioritetdir. 
Buna görə də, biz 09.12.2014 – 26.01.2016-cı il 
tarixləri arasında satılmış bütün yüksək 
 toxunma müdafi əsinə  (“uşaqların müdafi əsi”) 
malik elektrik yuvası qapaqlarını istismardan 
çıxarırıq.

Müvafi q məhsulları şəkilləri və artikul nömrələri 
ilə internetdə www.recall.gira.com/az_az 
 ünvanında tapa bilərsiniz.

Alıcılara müraciət:

Əgər Siz göstərilən müddət ərzində müvafi q məhsullardan 
almısınızsa, yaxud Sizin evinizdə həmin məhsullardan 
quraşdırıl ıbsa, dərhal elektrik quraşdırıcısına və ya elektik 
 malları mağazasına müraciət edin. Elektrik quraşdırıcısı 
evinizdəki qapaqların nöqsanlı olub-olmaması barədə Sizi 
məlumatlandıracaq. 
O, Sizə yardım edərək müvafi q nöqsanlı qapaqları əlavə 
ödənişsiz yeni, tam yararlı  qapaqlarla dəyişə bilər. 

Zəhmət olmasa, heç bir halda elektrik 
 yuvalarının qapaqlarını özünüz dəyişməyə cəhd 
etməyin! 

Qapaqlar dəyişənə kimi evinizdə, yaxud idarədə təhlükə altında 
olan insanların, xüsusən də uşaqların həmin elektrik yuvalarına 
cərəyan ötürücülərini daxil etməmısinə diqqət edin.

Aydınlıq gətirmək istəyirik ki: elektrik yuvalarının özü deyil, 
 yalnız qapaqlardakı “avtomat sürgü” nöqsanlıdır. Bu, o deməkdir 
ki: elektrik yuvalarında cərəyan keçiriciliyi ilə bağlı heç bir 
 problem yoxdur. Elektrik yuvaları tamamilə yararlıdır və düzgün 
istifadə zamanı hər hansı bir ümumi istifadə məqsədli normal 
müdafi əli elektrik yuvası kimi çalışır. Onlar bu cür istifadə oluna 
bilərlər. Yalnız yüksək toxunma müdafi əsi ("uşaqların müdafi əsi") 
mümkün olmayacaq.

Əlavə məlumatı pulsuz qaynar xəttlər vasitəsilə 
əldə edə bilərsiniz

Son istifadəçilər 
üçün +994 51 251 19 89

Elektrik malları 
mağazaları və satış 
müəssisələri üçün +994 51 251 19 89

yaxud da E-Mail 
vasitəsilə 
Müştərilər üçün: support@smartech.az

Elektrik malları 
mağazaları üçün: support@smartech.az

o cümlədən 
internetdə  www.recall.gira.com/az_az

Bu ehtiyat tədbirini anlayışla qarşılamağınızı xahiş edirik! 

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

Şəkil: Uşaqları müdafiəsi simvolu ilə tanınan yüksək toxunma 
müdafiəsinə (“uşaqların müdafiəsi”) malik Gira elektrik yuvası 
qapağının nümunəsi


