ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014
Θέµα: ∆ηµοσίευση 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 το διάστηµα 02 έως 03 Ιανουαρίου 2014 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 Ευρωπαϊκής 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 ∆ηµοσίευση 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.

Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX
Αναφορά 1
Πληροφοριακό σηµείωµα: Αυτή η αναφορά περιέχει επίσης κοινοποιήσεις επικυρωµένες στο
τέλος του 2013
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
Νο.

Κοινοποιούσα
χώρα

1

ΙΣΠΑΝΙΑ

A12/2009/

Προϊόν

Κατηγορία: Χηµικά

Φύση κινδύνου

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν δε φέρει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

προϊόντα

13
Προϊόν: Εντοµοαπωθη-

επαρκή επισήµανση

τικά επιθέµατα

ως βιοκτόνο προϊόν
και είναι ελκυστικό

Μάρκα: Dekora

για παιδιά. Τα παιδιά
ενδέχεται να το

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αγγίξουν ή να το
βάλουν στο στόµα

Τύπος/αριθµός

τους και να εκτεθούν

µοντέλου: 9000464

σε τοξικό κίνδυνο.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
435061727283
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 47000000 προϊόντα καθαρισµού /
υγιεινής
Περιγραφή: Κίτρινα
εντοµοαπωθητικά
επιθέµατα µε
χαµογελαστά πρόσωπα.
Πωλούνται σε πακέτα
των 12 τεµαχίων.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό (ΕΕ)
528/2012 σχετικά µε
τη διάθεση στην
αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων.

2

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Πάπιες από

Το προϊόν ενέχει

καουτσούκ

χηµικό κίνδυνο

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε
στα
σύνορα.

A12/2010/
13

επειδή περιέχει δι (2Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αιθυλεξυλ) φθαλικού
εστέρα (DEHP)

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

(28%) και
διβουτιλικό φθαλικό

Τύπος/αριθµός

εστέρα (DBP)

µοντέλου: ART.

(0.23%).

V039/38498
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 3
856007555466
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από
πάπιες από µαλακό
πλαστικό,
συσκευασµένες σε
διαφανές πολυµερές
πλέγµα (9 πάπιες σε µια
συσκευασία). Το
µέγεθος της πάπιας
είναι περίπου 4,5
εκατοστά.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
απαγορεύονται σε
όλα τα παιχνίδια και
είδη παιδικής
φροντίδας ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορεί να
τοποθετηθούν στο
στόµα του παιδιού.

Καταστροφή
του προϊόντος.

3

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Παιχνίδι

Το προϊόν ενέχει

τροµπέτα

κίνδυνο πνιγµού

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/2011/
13

επειδή περιέχει ένα
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟ

µικρό κοµµάτι (το
επιστόµιο) το οποίο

Όνοµα: Παιχνίδια

µπορεί εύκολα να
αποσπαστεί και να

Τύπος/αριθµός

καταποθεί από µικρά

µοντέλου: Item nº 03-

παιδιά.

211
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
349103032115
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
τροµπέτα που πωλείται
σε συσκευασία σελοφάν
µπλίστερ.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για την
Ασφάλεια Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό Πρότυπο
EN 71-1.

4

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A12/2012/

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

13

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Πλαστική

Το προϊόν ενέχει

κούκλα

χηµικό κίνδυνο

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε
στα σύνορα.

επειδή το κεφάλι της
Μάρκα: Guangda

κούκλας περιέχει δι(2-εθυλεξυλ)

Όνοµα: Fad Girl

φθαλικό εστέρα
(DEHP) και φθαλικό

Τύπος/αριθµός

δι-n-βουτυλο

µοντέλου: Item No.

φθαλικό εστέρα

105

(DBP) πάνω από τα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
594167132244
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα περίπου 25 εκ.
∆ιατίθεται σε τέσσερεις
διαφορετικούς τύπους
µε κεφάλι και σώµα σε
λευκό, µωβ, πράσινο
και καφέ χρώµατα
αντίστοιχα και µε
αξεσουάρ. Τα προϊόντα
περιέχονται σε χάρτινο
κουτί µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

επιτρεπτά επίπεδα
(µετρούµενες τιµές:
7.23% κατά βάρος
DEHP, 0.19% κατά
βάρος DBP).
Επιπρόσθετα περιέχει
δι-ισοεννεΰλιοφθαλικό εστέρα
(DINP) (µετρηθείσα
τιµή: 8,74% κατά
βάρος).
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
απαγορεύονται σε
όλα τα παιχνίδια και
είδη παιδικής
φροντίδας ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν να
τοποθετηθούν στο
στόµα των παιδιών.

5

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός, Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Γυαλιά µε

Το πλαστικό των

µπαταρίες – κουµπιά

γυαλιών µπορεί

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/2013/
13

εύκολα να σπάσει
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αφήνοντας τις
µπαταρίες - κουµπιά

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

(µικρά τµήµατα)
προσβάσιµα. Η

Τύπος/αριθµός

κατάποση των

µοντέλου: Item No:

µπαταριών ενέχει

NB-237

κίνδυνο πνιγµού και

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
02018012378
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Πράσινα
πλαστικά παιχνίδια
γυαλιά που περιέχονται
σε συσκευασία σελοφάν
µπλίστερ µε µια
αυτοκόλλητη ετικέτα.
Εκπέµπουν φώς και

χηµικό κίνδυνο για τα
µικρά παιδιά.
Επιπρόσθετα η
επισήµανση και οι
οδηγίες είναι
ανεπαρκείς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για την
Ασφάλεια Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό Πρότυπο
EN 62115.

τροφοδοτούνται από
µπαταρίες - κουµπιά.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

6
A12/2014/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµεν
α παιδικής
φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από

κίνδυνο

Προϊόν: Μπανιέρα για

τραυµατισµών επειδή

µωρά

µπορεί εύκολα να

την αγορά.

σπάσει και δεν είναι
Μάρκα: Ouduoya

επαρκώς σταθερό,
ώστε αν το παιδί

Όνοµα: Lucky Baby

µετακινηθεί ενδέχεται
να ανατραπεί.

Τύπος/αριθµός

Επιπρόσθετα, οι

µοντέλου: 00776

προειδοποιήσεις και

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8

οι οδηγίες είναι
ανεπαρκείς.

421531007764
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 παιδική φροντίδα
Περιγραφή: Πορτοκαλί
µπανιέρα για µωρά µε
ετικέτα στη βάση. Το
προϊόν πωλείται χωρίς
συσκευασία.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

7

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A12/2015/

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

13

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστική
κούκλα
Μάρκα: TV Products

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει 7.9%
κατά βάρος δι (2εθυλεξυλ) φθαλικό

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε
στα
σύνορα.

εστέρα (DEHP).
Όνοµα: Doll - baby
"ZUZANKA“
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: PM-942
(στο τιµολόγιο)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: E
ANs: 8595194711785,
8595194711808
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Η
πλαστική κούκλα µωρό
είναι ύψους 45 εκ., έχει
ένα ροζ σκουφάκι,
άσπρο σώµα µε εικόνες
από αρκουδάκια, ροζ
µακρυµάνικο πουκάµισο
και ροζ πιπίλα. Η
κούκλα µιλάει, γελάει,
κλαίει και κοιµάται.
Πηγή ενέργειας:
µπαταρίες 2x1, 5 V AA
(δεν περιλαµβάνονται).
Συσκευασία: Κουτί από
χαρτόνι µε διάφανο
παράθυρο έκθεσης.
Χώρα
προέλευσης: ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
απαγορεύονται σε
όλα τα παιχνίδια και
είδη παιδικής
φροντίδας ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν να
τοποθετηθούν στο
στόµα των παιδιών.

8
A12/2016/
13

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
παντελόνι
Μάρκα: 4F
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: T4Z12JSPUT204

Τραυµατισµοί

µέτρα:
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο

Η εµπορία του

τραυµατισµών επειδή

προϊόντος

τα κουµπώµατα των

υπόκειται σε

φερµουάρ είναι πολύ

προϋποθέσεις.

µακριά και
προεξέχουν από το
κάτω άκρο του
ενδύµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το

Αριθµός

σχετικό Ευρωπαϊκό

παρτίδας/Barcode: 5

Πρότυπο 14682.

900416928217
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
ενδύµατα
Περιγραφή: Μαύρο
αθλητικό παντελόνι µε
τσέπες στο πίσω µέρος
και µια µεγάλη ελαστική
ζώνη στο εσωτερικό
τµήµα της µέσης του
ενδύµατος. Φέρει
φερµουάρ στις δυο
πίσω τσέπες και στο
κάτω µέρος στα πόδια.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

Υποχρεωτικά

9
A12/2017/
13

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
παντελόνι
Μάρκα: 4F
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: T4Z12JSPMD200

Τραυµατισµοί

µέτρα:
Το παντελόνι ενέχει
κίνδυνο

Η εµπορία του

τραυµατισµού λόγω

προϊόντος

της παρουσίας µη

υπόκειται σε

στερεωµένων

προϋποθέσεις.

κορδονιών στη µέση.
Επιπλέον τα κορδόνια
στο παντελόνι στα
µεγέθη 122 και 146
είναι πολύ µακριά και
µπορεί να
προκαλέσουν

Αριθµός

τραυµατισµούς, εάν

παρτίδας/Barcode: 5

για παράδειγµα

900416923335

πιαστούν στις
εγκαταστάσεις

Κωδικός ιστοσελίδας

παιδικής χαράς ή σε

ΟΟΣΑ: 67000000 –

κινούµενα

ενδύµατα

αντικείµενα.

Περιγραφή: Στις

Το προϊόν δεν

πλαϊνές και στις τσέπες

συµµορφώνεται µε το

στο πίσω µέρος του

σχετικό Ευρωπαϊκό

παντελονιού υπάρχουν

Πρότυπο 14682.

ραµµένα φερµουάρ.
Στο δεξί πόδι υπάρχει
το σύµβολο «4F».
Επίσης υπάρχει µια
µεγάλη ελαστική ζώνη
και κορδόνι περίσφιξης
στο εσωτερικό της
µέσης του παντελονιού.
Μήκος των ελεύθερων
άκρων του κορδονιού

Υποχρεωτικά

περίσφιξης: 290 χιλ.
(µέγεθος 122), 145 χιλ.
(µέγεθος 146), 95 χιλ.
(µέγεθος 152), 160 χιλ.
(µέγεθος 158).
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

10
A12/2018/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Προϊόντα

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απαγόρευση
της
κυκλοφορίας
του προϊόντος
στην αγορά και
άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

που µοιάζουν µε
τρόφιµα

κίνδυνο πνιγµού
Προϊόν: ∆ιακοσµητικά

επειδή εξαιτίας της

κεριά

χαρακτηριστικής
µορφής, χρώµατος

Μάρκα: Trend

και µεγέθους,
ενδέχεται

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

λανθασµένα να
εκληφθεί ως

Τύπος/αριθµός

τρόφιµο. Μικρά

µοντέλου: N°:101391

κοµµάτια θα

5, N°:10140253, N°:

µπορούσαν εύκολα

0140277 και

να αποκολληθούν

N°:10139189

από το προϊόν και

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9004181144189,
9004181185359,
9004181185366 και
900418184772

αυτό µπορεί να
οδηγήσει τα παιδιά να
τα βάλουν στο
στόµα, να τα
πιπιλίσουν, ή να τα
καταπιούν, κάτι που
θα µπορούσε να

Καταστροφή
του προϊόντος.

οδηγήσει σε κίνδυνο
Κωδικός ιστοσελίδας

πνιγµού.

ΟΟΣΑ: 75000000 οικιακά / έπιπλα

Το προϊόν δεν

γραφείου / επίπλωση

συµµορφώνεται µε
την Οδηγία

Περιγραφή:

87/357/EΟΚ για

∆ιακοσµητικά κεριά σε

προϊόντα τα οποία

σχήµα και χρώµα

εµφανίζονται να είναι

φρούτων (πορτοκάλι

άλλα από ότι

και µήλο). Υπάρχει µια

πραγµατικά είναι,

ετικέτα επικολληµένη

θέτοντας σε κίνδυνο

πάνω στο κερί µε την

την υγεία ή ασφάλεια

επιγραφή «Trend» και

των καταναλωτών.

µια εικόνα του ήλιου.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

11
A12/2019/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Αντικείµενα παιδικής
φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού
Προϊόν: Κάθισµα για
κολύµπι
Μάρκα: Suarch
Όνοµα: "25x18" Baby
boat - BEN 10

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απαγόρευση
της
κυκλοφορίας
του προϊόντος
στην αγορά και
άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

κίνδυνο πνιγµού
επειδή η φουσκωτή
βάρκα είναι
εφοδιασµένη µε
βαλβίδα επιστροφής
και σε περίπτωση
τυχαίου ανοίγµατος
του πώµατος της
βαλβίδας η βάρκα

Τύπος/αριθµός

ξεφουσκώνει µε

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟ

κίνδυνο πνιγµού του
παιδιού.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν

ΑΓΝΩΣΤΟ

συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό

Κωδικός ιστοσελίδας

πρότυπο ασφαλείας

ΟΟΣΑ: 54000000 -

EN 13138.

παιδική φροντίδα
Περιγραφή: Παιδικό
σωσίβιο σε σχήµα
βάρκας σε πράσινο
χρώµα µε ένα πηδάλιοτιµόνι και µια κόκκινη
σφυρίχτρα, µεγέθους
’’25x18’’, προοριζόµενα
για παιδιά ηλικίας 3 –
14 ετών. Το προϊόν
τοποθετείται µέσα σε
συσκευασία σελοφάν. Η
βάρκα έχει δυο
ανοίγµατα για τα πόδια
και φέρει την επιγραφή
«ΒΕΝ 10», εικόνες των
χαρακτήρων
κινουµένων σχεδίων και
κάποιες προειδοποιήσεις
σε ξένη γλώσσα.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

12
A12/0001/

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα βασικά µονωµένα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

εξοπλισµός

14
Προϊόν: Φωτιστικό

καλώδια δεν
προστατεύονται από

Μάρκα: Düwi

το τράβηγµα και τη
συστροφή και θα

Όνοµα: Lampafüggeszt

µπορούσαν να

ek

αποκολληθούν,
αφήνοντας έκθετα τα

Τύπος/αριθµός

ηλεκτροφόρα άκρα

µοντέλου: Μοντέλο:

των καλωδίων.

13055
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 4
008297 130550
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 ηλεκτρικά είδη
Περιγραφή: Φωτιστικό
που κρέµεται από την
οροφή (ταβάνι). ∆υο
εκδόσεις µε τον ίδιο
αριθµό µοντέλου αλλά
διαφορετικό
περιεχόµενο. Τεχνικές
παράµετροι: 230V, E27
µέγιστο, 60 W, Κλάση
ΙΙ.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 60598.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

Άλλα επίπεδα κινδύνου
Νο.

Κοινοποιούσα
χώρα

13

ΒΕΛΓΙΟ

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Αντλία

Το προϊόν ενέχει

µπαλονιών νερού

κίνδυνο

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A11/0096/
13

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

τραυµατισµών επειδή
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟ

µπορεί εύκολα να
εκραγεί και κοµµάτια

Όνοµα: Fun Kit Water

του πλαστικού

Bomb

µπορούν να
προκαλέσουν

Τύπος/αριθµός

τραυµατισµούς.

µοντέλου: 10018801 -

Έχουν αναφερθεί

B-089

ατυχήµατα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 4
892429008981
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για την
Ασφάλεια Παιχνιδιών.

Περιγραφή: Πλαστική
αντλία νερού για το
γέµισµα µπαλονιών, σε
διάφορα χρώµατα.
Χώρα
προέλευσης: ΚΙΝΑ

