ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010

Δελτίο Τύπου
Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε.
για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα 10 έως 14 Μαΐου 2010 για τα μη ασφαλή προϊόντα του
Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν
εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως
μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί
-έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των
Προϊόντων».
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωμα που τα καθιστά
μη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ) έχει καθιερώσει τη δημοσίευση των εβδομαδιαίων
κοινοποιήσεων της Ευρωπ. Επιτροπής για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα, όπως μεταφέρθηκαν στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Κ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.efpolis.gr
Η Γ.Γ.Κ προβαίνει στη Δημοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειμένου αφενός να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άμεση απόσυρσή τους
και ταυτόχρονη ενημέρωση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
διαπίστωσης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αμέσως μετά από
κάθε ειδοποίηση μέσω του συστήματος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Κ θα επιβάλλει
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις με βάση το Νόμο 2251/94, σε όλους όσους εμπλέκονται στην
αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά.
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Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για ασφάλεια προϊόντων
πλην τροφίμων (RAPEX)
- Εβδομαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων μέσω RAPEX
Αναφορά 20 - 2010

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
0799/1
0

Ισπανία

Προϊόν

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδι –
στρατιωτικό αεροσκάφος
Μάρκα: R&T
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
Ref. 60799, nº 785 A B,
barcode: 8436019660799
Περιγραφή: Σετ από 6
μοντέλα στρατιωτικών
αεροσκαφών σε μπλίστερ
πακέτο που φέρει
προειδοποιητική σήμανση
που αφορά την
ακαταλληλότητα του
προϊόντος για παιδιά κάτω
των τριών ετών, καθώς και
τις λεπτομέρειες που
αφορούν τον εισαγωγέα και
το σήμα CE.

Φύση κινδύνου

Κίνδυνος πρόκλησης
τραυματισμών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς οι
τροχοί του αεροπλάνου
μπορούν να αφαιρεθούν
με ευκολία αφήνοντας
εκτεθειμένες αιχμηρές
ακίδες.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Απόσυρση από
την αγορά με
εντολή των
αρχών.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Παιχνιδιών και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

2
0800/10

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Σετ από παιχνίδια –
φορτηγά
Μάρκα: Hengyuxing Toys
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
Model No 2068-12, item No
0611C156, bar code:
8499690680890
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Κίνδυνος πρόκλησης
τραυματισμών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς οι
τροχοί του αεροπλάνου
μπορούν να αφαιρεθούν
με ευκολία αφήνοντας
εκτεθειμένες αιχμηρές

Απόσυρση από
την αγορά με
εντολή των
αρχών.

Περιγραφή: Σετ από εννιά
παιχνίδια – φορτηγά
συσκευασμένα σε μπλίστερ
πακέτο από χαρτόνι. Στο
μπροστινό και στο πίσω
μέρος του πακέτου υπάρχουν
οι ακόλουθες επιγραφές:
"Top the Builder, 12 Funny
Truck, Fun for all!!, Collect us
all!!, Style truck.". Το προϊόν
φέρει προειδοποιητική
σήμανση που αφορά τον
ηλικιακό περιορισμό για
παιδιά κάτω των 3 ετών.

ακίδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Παιχνιδιών και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
0801/10

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδια - άλογα
Μάρκα: Simba
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
Supplier reference No 10 432
6646, Reference PICWIC
1617444, Barcodes:
2400016174449 ή
4006592466466. Αριθμός
παρτίδας: 090711208
Περιγραφή: Σετ από δύο
παιχνίδια σε σχήμα αλόγου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
0802/10

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Μαλακό παιχνίδι –
κλειδοθήκη (μπρελόκ)
Μάρκα: Bukowski
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
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Κίνδυνος πρόκλησης
τραυματισμών

Εθελούσια
απόσυρση από
την αγορά και
Το προϊόν ενέχει
ανάκληση από
κίνδυνο πρόκλησης
τους
τραυματισμών, καθώς
καταναλωτές
φέρει μαγνήτη, ο οποίος μέσω του
ενδέχεται να
εισαγωγέα.
αποκολληθεί και να
καταποθεί.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
Το προϊόν δεν
δήλωση του
συμμορφώνεται με την
διανομέα της
Οδηγία Παιχνιδιών και
Simba στη
το σχετικό Ευρωπαϊκό
χώρα μας, δεν
πρότυπο EN 71.
αφορά
προϊόντα, που
έχουν εισαχθεί
από τον
επίσημο
αντιπρόσωπο.

Κίνδυνος πνιγμού
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγμού,
εξαιτίας της παρουσίας

Εθελούσια
απόσυρση από
την αγορά μέσω
του
μικροπωλητή.

7340031302753
Περιγραφή: Μαλακό παιχνίδι
– μπρελόκ σε σχήμα
αρκούδας.
Χώρα προέλευσης: Σουηδία

μικροσκοπικών
κομματιών, τα οποία
μπορούν να
αποσπαστούν με
ευκολία και να
καταποθούν από κάποιο
παιδί.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Παιχνιδιών και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71.

5
0803/10

Γερμανία

Κατηγορία: Αναπτήρες
Προϊόν: Αναπτήρας

Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μάρκα: Άγνωστη
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
Name/Type: 8I1, αριθμός
EAN 4029811209767

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο εγκαυμάτων,
καθώς δεν φέρει
μηχανισμό προστασίας
για τα παιδιά.

Περιγραφή: Αναπτήρες που
φέρουν απεικονίσεις σε
σχήμα καρδιάς ή σε σχήμα
συμβόλου του ζωδιακού
κύκλου.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 13869.

Εθελούσια
απόσυρση από
την αγορά μέσω
του μικροπωλητή
και απαγόρευση
πωλήσεων από
τις αρχές.

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

6
0804/10

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Κούκλα

Κίνδυνος πρόκλησης
τραυματισμών

Μάρκα: Wei Mei
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
6568 6569 /SL

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς
φέρει προσβάσιμες
αιχμηρές απολήξεις.

Περιγραφή: Κούκλα που
επιβαίνει σε ποδήλατου
σκούρου μπλε χρώματος και
φοράει φόρμα ροζ χρώματος.
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Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Παιχνιδιών και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε από
τις αρχές του
τελωνείου.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
0805/10

Αυστρία

Κατηγορία: Καλλυντικά
Προϊόν: Λευκαντική κρέμα Aufhellercreme, Fair&White Creme Eclaircissante
Μάρκα: Fair & White
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
EAN: 3 425123 645391
Περιγραφή: Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί,
περιεκτικότητας 50 ml/1.7
fl.oz, που φέρει λευκό
μεταλλικό σωληνάριο με
λευκό πλαστικό καπάκι και
μονόχρωμο εντυπωμένο
κείμενο.

Κίνδυνος χημικών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο χημικών,
καθώς εμπεριέχει
υδροκινόνη ως
λευκαντικό παράγοντα
σε αναλογία 4.2 ±
0.2%.

Ενημέρωση των
καταναλωτών
από το διανομέα.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Καλλυντικών
76/768/EEC.

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

8
0806/10

Αυστρία

Κατηγορία: Καλλυντικά
Προϊόν: Λευκαντική κρέμα Aufhellercreme, La Creme
Traitante Eclaircissante, Skin
Light
Μάρκα: Skin Light
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
Lot: CSL DI5, κωδικός
συσκευασία: 01122011
Περιγραφή: Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί,
περιεκτικότητας 50 ml / 1.7
fl.oz που φέρει λευκό
μεταλλικό σωληνάριο με
λευκό πλαστικό καπάκι, με
εκτυπώσεις σε διάφορα
χρώματα.
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Κίνδυνος χημικών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο χημικών,
καθώς εμπεριέχει
υδροκινόνη ως
λευκαντικό παράγοντα
σε αναλογία 6.6 ±
0.2%.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Καλλυντικών
76/768/EEC.

Ενημέρωση των
καταναλωτών
από το διανομέα.

Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

9
0807/10

Αυστρία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Ακανθώδες γάντι
Μάρκα: Άγνωστη
Tύπος/ αριθμός μοντέλου:
EAN: 4 250238 239321,
Article No 823932, ID130542
Περιγραφή: Γάντι από
μαλακό πλαστικό χωρίς
δάχτυλα, με πορτοκαλί και
βιολετί ακίδες. Το προϊόν
φέρει τη σήμανση CE και την
ένδειξη ότι «δεν είναι
κατάλληλο για παιδιά κάτω
των τριών ετών».

Κίνδυνος εγκαυμάτων
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο εγκαυμάτων,
καθώς αναφλέγεται
εύκολα και η φωτιά
εξαπλώνεται εύκολα σε
ολόκληρο το γάντι.

Εθελούσια
απόσυρση από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Παιχνιδιών και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
0808/10

Δημοκρατία
της Τσεχίας

Κατηγορία: Εξοπλισμός χόμπι
/ αθλητικός εξοπλισμός
Προϊόν: Ζώνη κολύμβησης
Μάρκα: Ricky
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ζώνη κολύμβησης Art. B-5
Περιγραφή: Ζώνη
κολύμβησης η οποία
ρυθμίζεται με μια μαύρη
ταινία που σφίγγει με ένα
μεταλλικό συνδετήρα. Το
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Κίνδυνος πνιγμού

Απαγόρευση
πωλήσεων με
Το προϊόν ενέχει
εντολή των
κίνδυνο πνιγμού, διότι ο αρχών.
μεταλλικός συνδετήρας
σφιξίματος μπορεί
εύκολα να χαλαρώσει.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 13138.

προϊόν είναι συσκευασμένο
σε πλαστική μεμβράνη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
0809/10

Γερμανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
Κίνδυνος τραυματισμού
οχήματα
Προϊόν: Επιβατικό αυτοκίνητο Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο τραυματισμού,
Μάρκα: Fiat - Punto
διότι λόγω ενός
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
ηλεκτρονικού
199, έγκριση τύπου ΕΕ
προβλήματος υπάρχει η
e3*2001/116*0217*00
πιθανότητα ξαφνικής
επανενεργοποίησης της
Περιγραφή: Τα επηρεαζόμενα λειτουργίας του
οχήματα κατασκευάστηκαν το αερόσακου του
2009.
συνοδηγού.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη
εικόνα.

12
0810/10

Πολωνία

Κατηγορία: Εξοπλισμός
φωτισμού
Προϊόν: Λάμπα
Μάρκα: Itre
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
είδος 1151/C-CO; μοντέλο:
ACTUS 1 COM.
Περιγραφή: Επιτραπέζια
λάμπα. Μεταλλική, ασημί
χρώματος βάση και πλαστικό
λευκής απόχρωσης.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, διότι
το καλώδιο παροχής
ρεύματος δεν
προστατεύεται σωστά
στο σημείο εισόδου στη
μεταλλική βάση της
λάμπας και δεν είναι
σωστά στερεωμένο
ώστε να προστατεύεται
από τυχόν απόσπαση.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία χαμηλής τάσης
(LVD) και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.
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Εθελούσιες
διορθωτικές
ενέργειες από τον
κατασκευαστή.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα της
FIAT στη χώρα
μας, αφορά 6
οχήματα, τα
οποία έχουν
ήδη ελεγχθεί
και
επισκευασθεί
πριν την
παράδοσή τους
στους τελικούς
ιδιοκτήτες.
Απόσυρση από
την αγορά με
εντολή των
αρχών.

13
0811/10

Αυστρία

Κατηγορία: Αντικείμενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισμός
Προϊόν: Αλλαξιέρα - Baby
care changing mat
Μάρκα: Bebe Jou
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Σειριακός αριθμός: 680056
Αριθμός παραγωγής: 62065
Περιγραφή: Σφηνοειδής
αλλαξιέρα, πορτοκαλί
χρώματος, που φέρει την
εικόνα ενός σκύλου.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

14
0812/10

Αυστρία

Κατηγορία: Εξοπλισμός
χόμπι/αθλητικός εξοπλισμός
Προϊόν: Περικάρπιο –
Απορροφητής κραδασμών
αγκώνα
Μάρκα: Tenex
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μαύρο
περικάρπιο σχεδιασμένο να
απορροφά κραδασμούς και
δονήσεις οι οποίες μπορούν
να μεταδοθούν στον καρπό
όταν κάποιος παίζει τένις,
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Κίνδυνος χημικών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο χημικών, διότι
περιέχει 0,26% δι(2εθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP).
Σύμφωνα με τον
Κανονισμό REACH έχει
απαγορευτεί η χρήση
των ακόλουθων
φθαλικών εστέρων στα
παιχνίδια: o δι(2εθυλεξυλ) φθαλικός
εστέρας (DEHP), o
διβουτυλο-φθαλικός
εστέρας (DBP) και ο
βενζυλο-βούτυλο
φθαλικός εστέρας
(BBP), ενώ ο
διισοεννεάνος φθαλικός
εστέρας (DINP), ο διισοδέκυλος φθαλικός
εστέρας (DIDP) και ο
δι-νι-όκτυλος φθαλικός
εστέρας (DNOP)
απαγορεύονται μόνο
όταν το παιχνίδι
τοποθετηθεί στο στόμα
του παιδιού.
Κίνδυνος χημικών
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο χημικών, διότι
περιέχει 29 g
υδραργύρου.

Εθελούσια παύση
πωλήσεων.
Σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα στην
Ελλάδα, το
προϊόν έχει
αποσυρθεί από
τα σημεία
πώλησης. Η Γ.Γ
Καταναλωτή
συνιστά στους
καταναλωτές,
που το έχουν
στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το
χρησιμοποιούν.

Απαγόρευση
πωλήσεων με
εντολή των
αρχών.

γκολφ, κλπ.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

15
0813/10

Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Τηλέφωνο παιχνίδι Τηλέφωνο με μουσική

Κίνδυνος βλάβης της
ακοής

Μάρκα: Beautiful Woman
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1106, Αριθ. είδους.:
4963668, κωδικός EAN:
8713149636680

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο βλάβης της
ακοής, διότι το επίπεδο
έντασης του ήχου είναι
84,8 dB, υπερβαίνοντας
το επιτρεπτό όριο των
80 dB.

Περιγραφή: Δύο τηλέφωνα
παιχνίδια, τα οποία
λειτουργούν με μπαταρία και
διασυνδέονται με ένα λευκό
καλώδιο. Είναι
κατασκευασμένα από ροζ και
λευκό πλαστικό με μωβ
κουμπιά.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία για τα παιχνίδια
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ
71.

Απαγόρευση
πωλήσεων και
απόσυρση από
την αγορά με
εντολή των
αρχών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

16
0814/10

Μάλτα

Κατηγορία: Δείκτες λέιζερ
Προϊόν: Δείκτης λέιζερ - 210
mm (8.5") Εύκαμπτος LED
φακός
Μάρκα: Rolson
Τύπος/αριθμός μοντέλο:
60736
Περιγραφή: 210 mm (8.5")
εύκαμπτος LED φακός με
λέιζερ κλάσης 3A. Ασημί
χρώματος σώμα με μαύρο
λαιμό (14 cm μήκος) και

Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
Τηλ: 210-38.02.085 • Fax: 210-38.20.471
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Κίνδυνος βλάβης της
όρασης
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο βλάβης της
όρασης, διότι έχει
ενσωματωμένο λέιζερ
κλάσης 3, το οποίο είναι
επικίνδυνο εάν μια
ακτίνα ευθείας πορείας
ή ακόμα και
ανακλώμενη, σε
επιφάνεια ανάκλασης,
χτυπήσει το γυμνό μάτι.

Εθελούσια παύση
πωλήσεων και
απόσυρση από
την αγορά από
τον διανομέα και
τον εισαγωγέα.
Σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα στην
Ελλάδα, το
προϊόν έχει
αποσυρθεί από

ασημί χρώματος κεφαλή. Το
προϊόν έχει τρεις μπαταρίες
κουμπί και ένα μαγνήτη στη
βάση.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825.

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

17
0815/10

Ουγγαρία

Κατηγορία: Εξοπλισμός
φωτισμού
Προϊόν: Επιτραπέζια λάμπα
Μάρκα: Techno-Lux
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
R08W19 (Gumi SERCE 1044)
Περιγραφή: Επιτραπέζια
λάμπα σε μορφή καρδιάς. Το
αμπαζούρ αποτελείται από
κόκκινο ελαστικό υλικό που
μοιάζει με καουτσούκ. Η
βάση είναι μια μεταλλική
σπείρα.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
Τηλ: 210-38.02.085 • Fax: 210-38.20.471
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Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, διότι η
σύνδεση μεταξύ του
ντουί και του καλωδίου
δεν είναι ασφαλισμένη
απέναντι σε πιθανή
χαλάρωση και έτσι
ενεργά μέρη είναι
προσβάσιμα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία χαμηλής τάσης
(LVD) και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

τα σημεία
πώλησης. Η Γ.Γ
Καταναλωτή
συνιστά στους
καταναλωτές,
που το έχουν
στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το
χρησιμοποιούν.

Απόσυρση από
την αγορά με
εντολή των
αρχών.

