Holmes återkallar Bionaire värmefläktar på grund av brandfara
Sammanfattning
Produktnamn: Bionaire värmefläktar i modellerna BFH261 och BFH910 med följande datumkoder: Modell
BFH261 (endast datumkoderna D160, D162, D164, D165, F224, F225 ) och modell BFH910 (endast
datumkoderna D162, D164, D165, F304 ).
Fara: Värmefläktarna har försätts med en tvåstiftig eurokontakt med för låg märkspänning, vilket kan utgöra en
brandrisk.
Åtgärd: Kunderna ska omedelbart sluta använda de återkallade värmefläktarna, koppla ur sladden och
kontakta Holmes för anvisningar om hur de får en ersättningsprodukt.
Kundkontakt: Holmes på +33 (0)1 49 64 20 60 när som helst eller online på www.bionaire.se (Sverige),
www.bionaire.fr (Frankrike och Belgien), www.bioaireeurope.com (hela Europa) och klicka på ”Fan Heater
Recall” (återkallelse av värmefläkt) för mer information.
Mer information om återkallelse
Beskrivning: Denna återkallelse gäller två modeller av Bionaire värmefläkt.
1. BFH910 som säljs i svart/silver, ca 31 cm hög, 20,5 cm bred och 20 cm lång med modellnummer och
datumkod präglade i plast högst upp på enhetens baksida, logotypen Bionaire finns längst ned på
enhetens framsida. De produkter som påverkas har följande datumkoder: Modell BFH910 (endast
datumkoderna D162, D164, D165, F304). Inga andra datumkoder påverkas.
Försäljning: Från oktober 2013 till november 2014 för omkring 45 euro. De föremål erinrade värmare
distribuerades i
Frankrike , Sverige och
Belgien .

2. BFH261 som säljs i vitt/grått, ca 25 cm hög, 20 cm bred och 15 cm lång med modellnummer och
datumkod präglade i plast på enhetens undersida, logotypen Bionaire finns mitt på enhetens framsida.
De produkter som påverkas har följande datumkoder: Modell BFH261 (endast datumkoderna D160,
D162, D164, D165, F224, F225). Inga andra datumkoder påverkas.
Försäljning: Från oktober 2013 till november 2014 för omkring 40 euro. De föremål erinrade värmare
distribuerades i Frankrike , Sverige och Belgien .

Kontakt: Holmes Products (Europe) Limited, 420 Rue d’Estienne D’Orves, Colombes, 92705, Frankrike,
telefon: +33(0)1 49 64 20 60, Fax: +33 (0)1 49 64 20 69

