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Viktigt säkerhetsmeddelande  
Bålstöd för Mustang och Rabbit/Rabbit Up – av R82 A/S 

2020-04-06 

 

Bäste kund,  
Etac/R82 har mottagit information om att ändavslutningen på bålstödet för Mustang och Rabbit/Rabbit Up 
kan lossna utan användning av ett verktyg. Med denna information som bakgrund har vi beslutat att utfärda 
detta säkerhetsmeddelande till marknaden då ändavslutningen (röd markering) kan utgöra en potentiell 
kvävningsrisk för brukaren om denna plastbit tas bort från dess avsedda plats.  

 

Denna avsedda modellen av bålstöd har tillverkats under perioden 2017-04-01 till 2020-02-10.  
Gäller nedan benämning och artikelnummer; 

• Bröststöd för Rabbit/Rabbit Up (3 storlekar): 31861810, 31861820, 31861830. 

• Bröststöd för Mustang (3 storlekar): 31869810, 31869820, 31869830 

 
 

 
 
 
Brukarens säkerhet är av yttersta vikt för oss och vi har beslutat att utfärda detta säkerhetsmeddelande 
med syfte att lägga till följande säkerhetsinformation till befintliga bruksanvisningar beträffande små delar;  
("Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de tas bort från deras 
avsedda plats.")  
Uppdaterade bruksanvisningar finns tillgängliga på www.etac.se 
 
Säkerhetsmeddelandet är utfärdat endast i informationssyfte. 
 
Det är inte nödvändigt att skicka tillbaka några bålstöd eller ändavslutningar. 
Ersättningsplugg (art nr 312504000) kan beställas vid eventuellt behov. 
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Etac beklagar olägenheterna som kan uppstå på grund av säkerhetsmeddelandet. Köpare av berörda 
produkter ombeds att vidarebefordra denna information till alla som behöver vara informerade inom er 
organisation, och till annan organisation som har fått leverans av de potentiellt påverkade produkterna.  
 
Om ni har funderingar eller frågor som berör detta säkerhetsmeddelande är ni välkomna att kontakta Etac.  
 
 
 

Kontakt: 
Tel: 0371-58 73 99 
Öppettider: måndag–fredag 
kl. 08.00–16.00. 
E-post: quality@etac.com 

 
 

Undertecknad bekräftar att detta säkerhetsmeddelande har rapporterats till berörd regulatorisk myndighet. 
Detta dokument utgår från och är en översättning från originalet på engelska. 
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Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

________________________________ 

Ilija Manojlovski 

Kvalitetschef 

Etac Sverige AB 

 

 

 
 
 
 
 
 


