
 

 RETRGERE PRODUS DE PE PIAȚĂ   
 

Data lansării: 26/08/2021 

 

Dacă ați cumpărat unul din următoarele produse, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 iulie 2021 inclusiv,  

sunteți interesat de această notă informativă. 

 

                     

DENUMIRE PRODUS Manometru pentru scufundări 

Subea SCD  

Manometru/consolă de 

măsurare a adâncimii Subea 

SCD 

Pachet reglare Subea SCD 500 

DIN 

CODUL MODELULUI 8397258 8485008 8399225 

CODUL ARTICOLULUI 2354572 2532535 2364401 

 

Vă rugăm să nu mai utilizați acest produs.  

 

Ca urmare a proceselor noastre de asigurare a calității și siguranței, echipa Subea a identificat un risc potențial de scurgere la 

unul din loturile de furtunuri de înaltă presiune care conectează manometrul la reglator.  

Pentru alte numere de lot, puteți continua să folosiți produsul dvs. 

Numărul lotului vizat: 854/19 

 

Unde pot găsi acest număr de lot? 

1. Glisați tubul de protecție situat pe inelul de sertizare al manometrului. 

2. Citiți informațiile înscrise pe inelul de sertizare. 

3. Dacă numărul de lot este 854/19, vă rugăm să aduceți produsul dvs. înapoi la magazin. 

 
 



Ca măsură de precauție, vă invităm să returnați produsul dvs. la magazinul cel mai apropiat în scopul de 

fi rambursat sau de a fi înlocuit cu același produs, dacă este disponibil în magazin.  

 

În cazul în care ați achiziționat Manometrul pentru scufundări Subea SCD (8397258) sau 

Manometrul/consola de măsurare a adâncimii Subea SCD (8485008), vă rugăm să le demontați de la restul 

echipamentului dvs. 

 

 

Cum demontez manometrul sau consola de la echipamentul meu? 

1. Glisați tubul de protecție situat pe inelul de sertizare al manometrului.  

2. Cu o cheie franceză, deșurubați manometrul sau consola din prima parte a reglatorului. 
ATENȚIE: Nu folosiți echipamentul înainte de a înlocui manometrul sau consola. 

 
Dacă preferați ca echipele noastre să efectueze aceste servicii, puteți aduce echipamentul dvs. la cel mai apropiat magazin 

DECATHLON.  

Cu toate acestea, echipamentul dvs. va fi oprit pentru o anumită perioadă de timp, înainte de a fi returnat către dvs. 

 

 

În cazul în care nu vă puteți deplasa la magazin, vă rugăm să contactați centrul nostru de relații cu clienții la numărul 021.408.5005 

conform programului afisat pe www.decathlon.ro la sectiunea „contactati-ne”, pentru a obține răspunsuri la întrebările dvs. 
 

SUBEA vă mulțumește pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru neplăcerea cauzată. 

 

Julien JACQUEME, Responsabil marca SUBEA Plongée 

8 rue des Orangers 

Quai de Florida 

64700 HENDAYE 

 

 

Afișare până la 26.02.2022 

Décathlon SE, societate europeană cu un capital de 10.450.000 euro - 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138,900 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decathlon.ro/
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