
Följande artiklar påverkas:

Artikelnumret hittar du på monteringsanvisningen, på spegelskåpets resp. lampsetets 
märkskylt eller på förpackningens utsida.

Om du har någon av ovanstående produkter, vänligen kontakta oss online och informera 
dig om nästa steg, för att se om din produkt faktiskt påverkas av den potentiella produk-
trisken. Vi ber om din omedelbara support. Endast på detta sätt kan vi skicka dig en er-
sättningsprodukt så fort som möjligt. 
Mer information om återkallelsen kan hittas på: www.pelipal.de/celia-leuchte

Du kan också ringa vår hotline eller kontakta oss via e-post:

a. Telefonhotline: 0080 0000 33333 (tillgänglig Mån-Fre kl. 08.00-16.00)
(gratis inom Tyskland)

b. E-post:   celia-leuchte@pelipal.de

För PELIPAL kommer produktsäkerheten först. Därför arbetar vi intensivt med att snabbt 
ersätta de berörda lamporna och ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta or-
sakar.

Lampset:

L-LISE-EP
L-LS-EP-300F
LISE-EP
LS-EP-300F
980.001110
980.001116

Spegelskåp:

40.407108
40.606035 
45.406814
45.407108
45.436814
45.606035

45.406409 
45.606036 
45.625011
45.686409
45.688012

PRODUKTÅTERKALLELSE: PELIPAL SPEGELSKÅP

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

OCH LAMPSET MED LAMPA CELIA 300

HAR LEVERERATS SEDAN OKTOBER 2016

PELIPAL återkallar alla artiklar med lampan CELIA-300 från en viss produktionslinje. Det 
kan inte uteslutas att det finns risk för elektriska stötar när lampan berörs. För din egen 
säkerhet, tänd inte lampan innan den har bytts ut. 



Så kan du ta reda på om din CELIA-300 lampa påverkas.

1. Steg Slå av lampan via strömbrytarmodulen och/eller väggströmbrytaren.

2. Steg: Märkskylten med REF-nummer är placerad upptill på lampans 
hölje.

3. Steg: Jämför REF-numren.

4. Steg: Om du har en lampa med numret REF: 16070061,
så berörs din lampa av återkallelsen. 

Lampan måste bytas ut (se nedan – Utbytesförfarande).

Vi avråder starkt från att du använder lampan igen. 

Låt lampan vara avstängd och se till att
inga andra personer i ditt hushåll använder den. 

FÖRFARANDE FÖR IDENTIFIE-
RING AV BERÖRDA LAMPOR

VARNING   Rör inte lampan!





Så bör du förhålla dig i händelse av ett nödvändigt utbyte.
1. Steg: Kontakta oss via ett av de tre följande 

kontaktalternativen:

a. E-post:   celia-leuchte@pelipal.de

b. Telefonhotline:
0080 0000 33333 (tillgänglig Mån-Fre kl. 08.00-16.00) 
(gratis inom Tyskland)

c. per Post:  Pelipal GmbH
Celia Leuchte
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
DE-33189 Schlangen

2. Steg: Ange artikelnumret för den köpta produkten.  
Artikelnumret hittar du på monteringsanvisningen, på  
spegelskåpets resp. lampsetets bifogade märkskylt eller på 

  förpackningens utsida.

3. Steg: Vi kommer omgående att skicka dig en ersättningslampa med 
utbytesmanual. 
Denna manual kan hittas på vår webbplats under: 
www.pelipal.de/celia-leuchte

4. Steg: Utbytet måste göras av en behörig elektriker. Vi erbjuder  
dig, att ersätta tillkommande kostnader för detta efter presentation av  
faktura. Vänligen skicka fakturan tillsammans med dina bankuppgifter till 
ovan nämnda adress.

5. Steg: Efter att bytet har utförts, vänligen skicka oss den gamla lampan i 
kartongen tillhörande den nya lampan.  
För återsändelsen av den utbytta lampan bifogas en returetikett.

FÖRFARANDE -  
BYTE AV LAMPA

Bildexempel på märkskylt 
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