
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥΦΕΚΙΑ REMINGTON, ΜΟΝΤΕΛΟ 700™ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ SEVEN™ 
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ X-MARK PRO® (XMP®)

Η Remington έχει διαπιστώσει ότι ορισμένα 
τουφέκια που ανήκουν στο Μοντέλο 700 και στο 
Μοντέλο Seven με σκανδάλες XMP θα 
μπορούσαν να εκπυρσοκροτήσουν ακούσια, υπό 
ορισμένες συνθήκες. Τα μοντέλα που 
επηρεάστηκαν είχαν κατασκευαστεί μεταξύ 1ης 
Μαΐου 2006 και  
9ης Απριλίου 2014. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μια ακούσια εκπυρσοκρότηση 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Ανακαλούνται αποκλειστικά τα 
μοντέλα τουφεκιών 700 και Seven με σκανδάλες 
XMP.

Για να προσδιορίσετε εάν το τουφέκι σας 
υπόκειται σε ανάκληση, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Εντοπίστε τον αριθμό παραγωγής του 
τουφεκιού, στο σημείο που συναντά η κάνη 
το κοντάκι: 
I. στα τουφέκια για χρήση με το δεξί, ο 

αριθμός παραγωγής βρίσκεται στα 
αριστερά του χρήστη. 

II. στα τουφέκια για χρήση με το 
αριστερό, ο αριθμός παραγωγής 
βρίσκεται στα δεξιά του χρήστη. 

2. Εντοπίστε τον αριθμό παραγωγής και 
εισαγάγετέ τον στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.xmprecall.remington.com. Θα 
ενημερωθείτε εάν η τρέχουσα ανάκληση 
αφορά και το δικό σας τουφέκι. 

3. Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε εάν η 
ανάκληση αφορά το δικό σας τουφέκι, 
κάνοντας έναν οπτικό έλεγχο. 
I. Εάν η όψη της σκανδάλης έχει 

εγκοπές, το τουφέκι σας δεν 
διαθέτει σκανδάλη XMP και ΔΕΝ 
εμπίπτει σε αυτή την ανάκληση. 

II. Εάν η όψη της σκανδάλης είναι 
λεία, το τουφέκι σας διαθέτει 
σκανδάλη XMP και ΟΝΤΩΣ 
εμπίπτει σε αυτή την ανάκληση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Εάν το τουφέκι σας 
επηρεάζεται ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. ΜΗΝ επιχειρήσετε να κάνετε 
διαγνωστικό έλεγχο ή να επισκευάσετε μόνοι σας 
τα τουφέκια που ανακαλούνται. 

Η Remington προτείνει τη δωρεάν 
αντικατάσταση των σκανδαλών XMP σε όλα τα 
τουφέκια που επηρεάζονται. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα αντικατάστασης 
σκανδαλών διατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.xmprecall.remington.com. 
Μεταβείτε στην τοποθεσία και επιλέξτε τη δική 
σας χώρα για να δείτε λεπτομέρειες ή 
επικοινωνήστε στα εξής στοιχεία: 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ: D. DIAMANTOPOULOS
& CO., info@diamanco.gr

Η Remington σάς ευχαριστεί για τη συνεργασία 
και σας ζητά συγγνώμη για οποιαδήποτε 
αναστάτωση. 

Remington®


