BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

MOGELIJK ONTPLOFFINGSGEVAAR
betreffende vrijstaande tafelmodelgaskookplaten en vrijstaande gasfornuizen van de merken:

De waarschuwing geldt voor een beperkt aantal apparaten, geproduceerd in de periode van januari 2009 tot en met oktober 2011. Er kan mogelijk een defect zijn ontstaan aan
de gaskoppeling. Onder bepaalde omstandigheden kan hierdoor gas ontsnappen. Dit kan in zeer zeldzame gevallen potentieel explosiegevaar veroorzaken. Wij bieden iedere
consument die in het bezit is van een betroffen apparaat aan om de betreffende gaskoppeling gratis te laten vervangen. De vervanging wordt door een erkende technicus uitgevoerd
bij de consument thuis. Het probleem is hiermee volledig opgelost.
Controleer of de waarschuwing geldt voor uw apparaat door de volgende stappen te nemen:

1

Noteer het typenummer (E-Nr.) en het FD-nummer van uw
apparaat (zie voor het typeplaatje de afbeeldingen hieronder).

Vrijstaande tafelmodel
gaskookplaten:
de betroffen apparaten
hebben de bedienings
knoppen aan de rechterzijde.

2

Controleer vervolgens op www.gascookingsafety.com of deze
veiligheidsactie ook betrekking heeft op uw apparaat.
Voor meer informatie en assistentie kunt u contact met ons
opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 1908.

Vrijstaande tafelmodel
gaskookplaten:
het typeplaatje is te vinden
aan de onderkant van het
apparaat of in de handleiding.

Vrijstaand gasfornuis
met opberglade:
het typeplaatje is te
vinden aan de binnenzijde van de lade.

Vrijstaand gasfornuis
zonder opberglade:
het typeplaatje is te
vinden aan de binnenzijde van de oven.

Typenummer (E-Nr). / FD-nummer

Let op: om ieder mogelijk risico te vermijden, dienen consumenten wiens apparaat het betreft,
de gaskraan van het apparaat dicht te draaien. De gaskookplaat mag niet worden gebruikt,
totdat de gaskoppeling is vervangen.
We bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door deze vrijwillige veiligheidsactie kan worden veroorzaakt
en bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip. Kunt u niet goed controleren of deze waarschuwing
geldt voor uw apparaat, of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via de website of via het gratis
telefoonnummer.

www.gascookingsafety.com
BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

BSH Home Appliances Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG en van het merk Bosch van Robert Bosch GmbH.

voorbeeld typeplaatje

Tel. 0800 1908 (gratis)

IMPORTANT SAFETY NOTICE
POSSIBLE RISK OF EXPLOSION
in tabletop gas hobs and freestanding gas cookers of the brands:

A limited number of appliances from the production period January 2009 to October 2011 is affected. The reason is potential damage to a gas connection fitting. In certain
circumstances, gas can escape and in extremely rare cases a risk of explosion can arise. We are offering the free replacement of the connection fitting by a certified service engineer
to every owner of an affected appliance. The replacement is carried out at the owner’s home and resolves the issue completely.

Check whether your appliance is affected as follows:

1

Please note down the model number and batch number on the
type plate on your appliance (see diagram below).

Tabletop gas hobs:
Affected appliances
have the control knobs
on the right.

2

Then check on www.gascookingsafety.com whether your model
is affected. If you need further help you can also call the toll-free
number 0800 1908.

Tabletop gas hobs:
The type plate is on the
bottom of the appliance or
in the instructions.

Freestanding gas
cooker with drawer:
The type plate is inside
the drawer.

Freestanding gas
cooker without drawer:
The type plate is in the
interior of the oven.

Model number (E-Nr). / Batch number (FD)

Please note: To avoid any potential hazard until the connection fitting is replaced, owners of an
affected appliance should turn off the gas supply to the appliance and use it no longer.
We apologise for any inconvenience caused by this voluntary safety campaign and thank you for your
understanding and patience. If you have trouble checking whether your appliance is affected or if you have any
further questions, please contact us via the website or by calling the toll-free number.

www.gascookingsafety.com

example of type plate

Free service hotline: 0800 1908.

BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.
BSH Home Appliances Group is a Trademark Licensee of Siemens AG for the brand Siemens and of Robert Bosch GmbH for the brand Bosch.

