ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 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 την εβδοµάδα 18 έως 22 Αυγούστου 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 34
Η κοινοποίηση A12/1131/14 που δηµοσιεύθηκε στην αναφορά 29/2014 έχει τροποποιηθεί για
να συµπεριλάβει τον αριθµό παρτίδας.
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A12/1312/

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

14

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή το κεφάλι της
κούκλας περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) (µετρούµενη
τιµή µέχρι 36.1%
κατά βάρος).
Οι φθαλικοί εστέρες
µπορούν να
προκαλέσουν βλάβες
στο αγέννητο παιδί µε
πιθανό κίνδυνο
εξασθένησης της
γονιµότητας και
αρνητικής επίδρασης
στην ανάπτυξη των
αναπαραγωγικών
οργάνων.

Μάρκα: WIKY
Όνοµα: Sofia, Fashion
Show
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 114253
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EAN:
(1)8590331142521,
(2)8590331142538,
(3)8590331142552
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή:
Πλαστικές κούκλες
ύψους 29 cm µε ξανθά
µαλλιά και αξεσουάρ:
1. ∆ύο τσάντες, γόβες,
βούρτσα, δύο ασηµένια
περιδέραια. 2. Τσάντα,

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
είναι απαγορευµένες
σε όλα τα παιχνίδια
και στα είδη παιδικής
φροντίδας, ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν τα
παιδιά να τα βάλουν

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

γόβες, βούρτσα,

στο στόµα.

ασηµένια περιδέραια.
3. Παπούτσια και
τσάντα. Οι κούκλες
είναι ντυµένες µε
διάφορα χρωµατιστά
φορέµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

2
A12/1313/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: ∆οκιµαστής
τάσης
Μάρκα: Mentavill
Όνοµα: Fáziskereső
IP54
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: BESTEST 9

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας
καθώς η µεταλλική
απόληξη είναι πολύ
µεγάλου µήκους, µε
αποτέλεσµα να µπορεί
κατά λάθος να την
αγγίξει ο χρήστης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

την Οδηγία Χαµηλής

παρτίδας/Barcode: 5
998282 130971

Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 61243.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
∆οκιµαστής ρεύµατος
µαύρου και κίτρινου
χρώµατος. Αναγράφει
ανάγλυφα στο
περίβληµα: "AC 100500V" και "SALANE".
Συσκευασία: µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

3
A12/1314/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Σετ
εργαλείων µε
δοκιµαστή τάσης
Μάρκα: Mingfeng
Όνοµα: Άγνωστο

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας
καθώς στο δοκιµαστή
τάσης η µεταλλική
απόληξη είναι πολύ
µεγάλου µήκους και η
στεφάνη προστασίας
στη λαβή είναι πολύ

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος

µικρή. Ως αποτέλεσµα
µπορεί κατά λάθος ο

Αριθµός

χρήστης να αγγίξει
την απόληξη.

παρτίδας/Barcode: 5
999036 006894

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Κωδικός ιστοσελίδας

την Οδηγία Χαµηλής

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 61243.

Περιγραφή:

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Εργαλειοθήκη, που
αποτελείται από 5
κατσαβίδια, ένα
δοκιµαστή τάσης και
µία µετροταινία (3µ).
Συσκευασία: blister.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

4
A12/1315/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Το κλειδί µπορεί

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

ακούσια να
αποµακρυνθεί από τη
θέση "run". Αν συµβεί

Μάρκα: Cadillac

αυτό, η ισχύς του
κινητήρα, η

Όνοµα: CTS, SRX

υποβοήθηση στο
υδραυλικό τιµόνι και

Τύπος/αριθµός

η ισχύς πέδησης

µοντέλου: Τύποι:

µπορεί να

GMX320, GMX322,

επηρεαστούν,

GMT265. EC αριθµοί

αυξάνοντας τον

τύπων έγκρισης:

κίνδυνο σύγκρουσης.

e13*2001/116*0086*

Ο χρόνος

01-*09,

µετακίνησης του

e13*2001/116*0260*

κλειδιού από τη θέση

00-*03 and *05-*11,

"run", σε σχέση µε

e13*2001/116*0142*
00-*03

την ενεργοποίηση του
αλγόριθµου του
αισθητήρα ανίχνευσης

Αριθµός

σύγκρουσης, µπορεί

παρτίδας/Barcode:

να οδηγήσει στο να

Τα επηρεαζόµενα

µην ανοίξουν οι

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Cadillac στη
χώρα µας,
αφορά περίπου
70 οχήµατα,
στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές.

οχήµατα

αερόσακοι,

κατασκευάστηκαν
µεταξύ 2001 και 2014.

αυξάνοντας την
πιθανότητα
τραυµατισµού των

Κωδικός ιστοσελίδας

επιβατών σε

ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

ορισµένες
περιπτώσεις
ατυχηµάτων.

Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
Η.Π.Α.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
5
A12/1317/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

επικοινωνίας και µέσων
µαζικής ενηµέρωσης

Οι συγκολληµένες

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Κατηγορία:

συνδέσεις των
Προϊόν: Φορητό
ραδιόφωνο

καλωδίων δεν
προστατεύονται
µηχανικά και τα

Μάρκα: Nakai

σύρµατα µπορούν να
ελευθερωθούν. Τα

Όνοµα: Portable

ηλεκτροφόρα µέρη

AM/FM/TV Radio

του καλωδίου µπορεί

Cassette Recorder with
AC/DC Function

έρθουν σε επαφή µε
το χρήστη, καθώς οι
διαστάσεις της πρίζας

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: AK-7602AC

και του επίπεδου φις
δεν ταιριάζουν. Το
εµβαδόν διατοµής

Αριθµός

των αγωγών των

παρτίδας/Barcode: 2
545444 121013

εξωτερικών καλωδίων

Κωδικός ιστοσελίδας

ενδέχεται τα καλώδια
να υπερθερµανθούν.

δεν είναι επαρκές και

ΟΟΣΑ: 68000000 –
οπτικοακουστικά µέσα
/ φωτογραφία
Περιγραφή: Φορητό
ραδιόφωνο σε ασηµί
χρώµα που λειτουργεί
µε ρεύµα και

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 60065.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

µπαταρίες.
Συσκευασία: κίτρινο
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

6

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Συρόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/1318/
14

µικρά κοµµάτια που
µπορεί να

Μάρκα: Άγνωστη

καταποθούν από
µικρά παιδιά

Όνοµα: Άγνωστο

προκαλώντας

Τύπος/αριθµός

απόφραξη των
αεραγωγών.

µοντέλου: Art.
024038

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

την Οδηγία

παρτίδας/Barcode:
8590687024038

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Πράσινος
πλαστικός πελεκάνος

EN 71-1.

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

σε κίτρινους τροχούς
µε ένα λευκό κορδόνι
για να σύρεται. Το
παιχνίδι έχει τέσσερις
οπές διαφορετικών
σχηµάτων σε κάθε
πλευρά και υπάρχουν
οκτώ πλαστικά τεµάχια
σε διάφορα σχήµατα,
τα οποία προορίζονται
για εισαγωγή µέσα στις
οπές. Συσκευάζεται σε
λευκό πλαστικό δίχτυ
µε ετικέτα που
αναγράφει "TOYS".
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

7
A12/1319/

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός

14
Προϊόν: Ταινία LED

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα ηλεκτροφόρα µέρη

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

του καλωδίου
τροφοδοσίας της

Μάρκα: Lucide

συσκευή ελέγχου
είναι προσβάσιµα

Όνοµα: RGB SMD
Strip Light

κατά την σύνδεση
στην παροχή
ρεύµατος.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου:

Το προϊόν δεν

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

14251/03/99,
καλώδιο: YHY-1203000

συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό

Αριθµός

Ευρωπαϊκό πρότυπο

παρτίδας/Barcode: 5
411212 143259

EN 60598-1.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Ταινία
LED µε παροχή
ρεύµατος. Πωλείται σε
λευκή διαφανή χάρτινη
συσκευασία.
Ηλεκτρικές
προδιαγραφές: DS22,5W, 100-240V/12V,
κλάσης II/III,
IP20/IP68.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

8
A12/1320/

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός

14
Προϊόν: Φωτιστικό
οροφής
Μάρκα:
Electrogear/Harju
Όνοµα: Transdisc LED
SMD3014 Tnnistimella

Ηλεκτροπληξία
Τα επιθέµατα
συγκόλλησης των
LEDs είναι
προσβάσιµα και
ανεπαρκώς µονωµένα
και µπορεί να γίνουν
ηλεκτροφόρα,
προκαλώντας
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Τύπος/αριθµός

συµµορφώνεται µε

µοντέλου:
40541/TDL13S

την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο

Αριθµός

EN 60598-1.

παρτίδας/Barcode: 6
438140 405418
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Φωτιστικό οροφής LED
µε αισθητήρα κίνησης.
Πωλείται σε άσπροµπλε κουτί από
χαρτόνι. Ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά: DS 15W, 220-240V, 50Hz,
κλάση II, IP65.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

9
A12/1321/

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός

14
Προϊόν: Τροφοδοτικό
LED

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Η µόνωση της

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

µονάδας παροχής
ρεύµατος δεν είναι
επαρκής. Επίσης δεν

Μάρκα: Άγνωστη

είναι επαρκής η

Ανάκληση από
τους τελικούς

Όνοµα: Waterproof
LED Power Supply

απόσταση ερπυσµού

καταναλωτές.

µεταξύ των
πρωτευόντων και των

Τύπος/αριθµός

δευτερευόντων

µοντέλου: 12V, 45W,
IP67 / LNM-45

περιελίξεων. Ως
αποτέλεσµα, ο
χρήστης θα µπορούσε

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

να πάθει
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Κωδικός ιστοσελίδας

συµµορφώνεται µε

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο

Περιγραφή:

EN 61347.

Τροφοδοτικό LED.
Πωλείται σε χάρτινο
κουτί. Ηλεκτρικές
προδιαγραφές:
Είσοδος: 110-260V,
50/60 Hz, 0,37-0,26A.
Έξοδος: 12V, 3,7A,
45W, lk I, IP67.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

10

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A12/1322/

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

14

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή το κεφάλι της
κούκλας περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) (µετρούµενη
τιµή 8.7% κατά
βάρος).
Οι φθαλικοί εστέρες
µπορούν να

Μάρκα: Sweet´ n FUN
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 24802,

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

LOT: 140319
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6920131248024
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα ύψους 8 cm µε
διαφορετικά µαλλιά,
ροζ φόρεµα και
κόκκινα παπούτσια.
Στη συσκευασία φέρει
επιπλέον αξεσουάρ:
ποδήλατο, τραπέζι
οµορφιάς ή βαλίτσα και
τσάντα µε
διαφορετικού

προκαλέσουν βλάβες
στο αγέννητο παιδί µε
πιθανό κίνδυνο
εξασθένησης της
γονιµότητας και
αρνητικής επίδρασης
στην ανάπτυξη των
αναπαραγωγικών
οργάνων.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
είναι απαγορευµένες
σε όλα τα παιχνίδια
και στα είδη παιδικής
φροντίδας, ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν τα
παιδιά να τα βάλουν
στο στόµα.

χρώµατος γλυκά
(Ηµεροµηνία λήξης:
15/03/2018, Καθαρό
Βάρος: 5g). Ηλικίες
3+.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

11

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A12/1323/

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

14

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Πλαστική

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο

Απόσυρση του

κούκλα
Μάρκα: T&V Market
Όνοµα: Fashion GIRL
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NO. 5552
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
T-V, EAN:
1546054941641
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα ύψους περίπου
27 cm µε µακριά
µαλλιά δεµένα
αλογοουρά και φόρεµα
µε φωτεινές ενδείξεις
και πρόσθετα αξεσουάρ
(ροζ καπέλο, ροζ
τραπέζι οµορφιάς,
χτένα σχήµατος
λουλουδιού – ροζ,
κίτρινο ή µπλε).
Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί µε
διαφανές πλαστικό
παράθυρο έκθεσης.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

επειδή το κεφάλι της
κούκλας περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) (µετρούµενη
τιµή 37.4% κατά
βάρος).
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις
DEHP, DBP και BBP
είναι απαγορευµένες
σε όλα τα παιχνίδια
και στα είδη παιδικής
φροντίδας, ενώ οι
φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν τα
παιδιά να τα βάλουν
στο στόµα.

προϊόντος από
την αγορά.

12

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Όπλο για
σαπουνόφουσκες

Η παρουσία

Καταστροφή του
προϊόντος.

A12/1324/
14

µεσόφιλων αερόβιων
µικροοργανισµών στο

Μάρκα: Άγνωστη

σαπουνόνερο
υπερβαίνει τις οριακές

Όνοµα: BubbleZ

τιµές. Υπάρχει
κίνδυνος µολύνσεων

Τύπος/αριθµός

καθώς το διάλυµα

µοντέλου: ITEM NO:
90693

µπορεί να έρθει σε
επαφή µε το στόµα,
τα χέρια και τα µάτια

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

και µπορεί να
εισπνευστεί.

Παρτίδα: 357795, EAN
8711252906935

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

Κωδικός ιστοσελίδας

απαιτήσεις της

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Οδηγίας Ασφαλείας

Περιγραφή: Το
προϊόν αποτελείται από
ένα πορτοκαλί /
πράσινο πλαστικό όπλο
για σαπουνόφουσκες
και ένα ξεχωριστό µπλε
δοχείο µε διάλυµα
σαπουνιού.
Συσκευάζεται σε
µπλίστερ µε µπλε
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Παιχνιδιών.

13

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

A12/1325/

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός

14
Προϊόν: Σωλήνας LED

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν φέρει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ανεπαρκή ηλεκτρική
µόνωση.

Μάρκα: Electrogear
Το προϊόν δεν
Όνοµα: LED Valoputki

συµµορφώνεται µε

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

την Οδηγία Χαµηλής
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 47477

Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 62560

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
438140 474773
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Σωλήνας
LED σε µπλε χάρτινο
κουτί. Ηλεκτρικές
προδιαγραφές: DS18W-G13, 220-240V,
50Hz.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

14
A12/1326/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Οι προβολείς στη

Ανάκληση από
τους τελικούς

µεσαία σκάλα

όχηµα

ενδέχεται να µην
λειτουργούν. Μια

Μάρκα: Chevrolet

τέτοια απώλεια στην
περίπτωση που

Όνοµα: Corvette

χρειάζονται οι
προβολείς θα

Τύπος/αριθµός

µπορούσε να µειώσει

µοντέλου: Τύπος:

την ορατότητα του

GMX245. EC τύπος

οδηγού, αυξάνοντας

έγκρισης:

τον κίνδυνο

e13*2001/116*0150*
00-*02

σύγκρουσης.

καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Chevrolet στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα που
κατασκευάστηκαν
µεταξύ 2004 και 2007
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
Η.Π.Α.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
15
A12/1327/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Μοτοσικλέτα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Πιθανή αποδυνάµωση

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

του τεντωτήρα της
αλυσίδας λόγω

Μάρκα: BMW

φθοράς µπορεί
σταδιακά να οδηγήσει

Όνοµα: C650 GT και
C600 Sport

στο να µην είναι η
αλυσίδα αρκετά
τεντωµένη, µε

Τύπος/αριθµός

αποτέλεσµα βλάβη

µοντέλου: Codes NC
0133 και 0131

στον κινητήρα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
BMW στη χώρα
µας, δεν αφορά
µοτοσικλέτες,
που έχουν
εισαχθεί από
την επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Οχήµατα που
κατασκευάστηκαν
µεταξύ 10/01/2012 και
22/01/2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Μοτοσικλέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
16

ΗΝΩΜΕΝΟ

A12/1328/

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Φορτιστής
µπαταρίας
Μάρκα: Futaba
Όνοµα: Mains Charger

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Οι ακίδες του

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

µετασχηµατιστή είναι
πολύ χοντρές µε
συνέπεια να
απαιτείται υπερβολική
δύναµη για να
τοποθετηθεί και να

Τύπος/αριθµός

αφαιρεθεί ο

µοντέλου: PFBC32D/4

µετασχηµατιστής από
την πρίζα. Αυτό θα
µπορούσε να

Αριθµός

προκαλέσει ζηµιά

παρτίδας/Barcode:
5028967317721

στην πρίζα ή στον
µετασχηµατιστή και
να εκτεθούν τα

Κωδικός ιστοσελίδας

ηλεκτροφόρα µέρη µε

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

αποτέλεσµα να

Περιγραφή:

προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή / και
πυρκαγιά.

Φορτιστής µπαταρίας
ρεύµατος για

Το προϊόν δεν

ραδιόφωνα. Ο

συµµορφώνεται µε

φορτιστής είναι

την Οδηγία Χαµηλής

σχεδιασµένος για

Τάσης και το σχετικό

φόρτιση µόνον 4,8V

Ευρωπαϊκό πρότυπο

και 6,0V µπαταριών

EN 60950 και το

νικελίου - καδµίου και

σχετικό Εθνικό

υδριδίου µεταλλικού

πρότυπο BS 1363.

νικελίου και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε
πακέτα µπαταριών
χωρητικότητας πάνω
από 600mAh.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

17
A12/1329/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Βραχιόλι
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα:
Blumenarmband
(βραχιόλι λουλουδιών)

Χηµικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Το µαύρο υλικό του

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

προϊόντος περιέχει
αζωχρώµατα που
απελευθερώνουν την
αρωµατική αµίνη 4αµινοαζωβενζόλιο σε
συγκέντρωση
µεγαλύτερη από το
επιτρεπόµενο όριο

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός

των 30 mg / kg. Αυτή
η αρωµατική αµίνη
είναι γνωστό ότι είναι
καρκινογόνος.

παρτίδας/Barcode:
Barcode:

Το προϊόν δεν

4026649055481 / MGB
No 534736

συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας

Υποχρεωτικά
µέτρα:
∆ιάφορα.

ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κάθε
συσκευασία περιέχει 2
"βραχιόλια
λουλουδιών" από
µαύρο, κόκκινο και
κίτρινο υφασµάτινο
υλικό στο σχήµα
λουλουδιών, ραµµένο
σε λευκό λάστιχο.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

18
A12/1330/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

∆ονήσεις του

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

κινητήριου άξονα,
που µεταφέρονται
στον αισθητήρα που

Μάρκα: Cadillac

βρίσκεται στο πάτωµα
πάνω από αυτόν,

Όνοµα: CTS(D)

µπορεί να οδηγήσουν
στο να ανοίξουν οι

Τύπος/αριθµός

αερόσακοι οροφής

µοντέλου: Τύπος:

(RRAB) και να

GMX322, EC αριθµός

προκαλέσουν

τύπου έγκρισης:

τραυµατισµό στους

e13*2001/116*0260*
07

επιβαίνοντες του

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα που

οχήµατος.

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Cadillac στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία.

κατασκευάστηκαν
µεταξύ 18.10.2010 και
02.06.2011
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
Η.Π.Α.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
19
A12/1331/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία
υποδήµατα

Χηµικός
Τα προϊόντα ενέχουν
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχουν
εσωτερική σόλα 8.3
mg/kg).

Όνοµα: Damen Bio
Clog

Το Χρώµιο (VI) είναι

µοντέλου: KL-Art.
8296624, LFN No
2967790
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EAN-Code:
4300175978514
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Τσόκαρα
µε σκούρο µπλε
συνθετικό πάνω µέρος,
καφέ δερµάτινο πάτο
και µαύρη συνθετική

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Χρώµιο (VI) (στην

Μάρκα: Comfort

Τύπος/αριθµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Υποχρεωτικά
µέτρα:
∆ιάφορα.

ταξινοµηµένο ως
ερεθιστικό και µπορεί
να προκαλέσεις
αλλεργικές
αντιδράσεις.

σόλα. Μέγεθος 37.
Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

20
A12/1332/
14

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Πολύµπριζο
Μάρκα: Qiaosheng
Όνοµα: Displacement
Function Adapter

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

∆εν υπάρχει σύνδεση

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

γείωσης. Μπορεί να
υπερθερµανθεί κατά
την κανονική χρήση.
Τα διάκενα και οι
αποστάσεις ερπυσµού
είναι ανεπαρκείς.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1500W

Είναι κατασκευασµένο
από υλικά µη
ανθεκτικά στη φωτιά.

Αριθµός

Το εµβαδόν της

παρτίδας/Barcode:
EAN 2013010913046

εγκάρσιας διατοµής
των αγωγών του

Κωδικός ιστοσελίδας

καλωδίου είναι πολύ
µικρό.

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Περιγραφή: Λευκό

την Οδηγία Χαµηλής

πολύµπριζο µε µπλε

Τάσης και το σχετικό

διακόπτη ON/OFF.

Ευρωπαϊκό πρότυπο

∆ιατίθεται σε πλαστική

EN 60884.

σακούλα µε µπλε
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

21

ΕΣΘΟΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα µε γλυκά

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP) πάνω
από τα επιτρεπόµενα
επίπεδα (µετρούµενη
τιµή µέχρι 30% κατά
βάρος).
Οι φθαλικοί εστέρες
µπορούν να
προκαλέσουν βλάβες
στο αγέννητο παιδί µε
πιθανό κίνδυνο
εξασθένησης της
γονιµότητας και
αρνητικής επίδρασης
στην ανάπτυξη των
αναπαραγωγικών
οργάνων.

A12/1333/
14

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Diana
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: YT08284
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Lot NO.:04/2013, EAN
6933893315170
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Κούκλα
(µήκους 297 mm) µε
καφέ µαλλιά και λευκό
φόρεµα συσκευασµένη
σε διαφανές πλαστικό
κουτί. Στο κουτί
περιέχει χρωµατιστά
γλυκά τυλιγµένα σε
σελοφάν. Ηµερ. λήξης:
04/2018.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
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A12/1334/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: ∆οκιµαστής
τάσης
Μάρκα: Salane
Όνοµα: Άγνωστο

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας
καθώς η µεταλλική
απόληξη είναι πολύ
µεγάλου µήκους και η
στεφάνη προστασίας
στη λαβή είναι πολύ

Τύπος/αριθµός

µικρή. Ως αποτέλεσµα

µοντέλου: 888 / AC
100-500V

µπορεί κατά λάθος ο
χρήστης να αγγίξει
την απόληξη.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής

Κωδικός ιστοσελίδας

Τάσης και το σχετικό

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Ευρωπαϊκό πρότυπο

Περιγραφή:
∆οκιµαστής τάσης µε
διαφανή λαβή.
Συσκευασία: µπλε
πλαστικό.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

EN 61243.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

23

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Σετ µουσικών
οργάνων

Το προϊόν περιέχει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/1335/
14

µικρά κοµµάτια τα
οποία µπορούν

Μάρκα: QING XING
TOYS

εύκολα να
αποκολληθούν και να
καταποθούν από

Όνοµα: Baby Toys
Mini Music Set
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NO. 701

µικρά παιδιά
προκαλώντας
απόφραξη των
αεραγωγών.
Το προϊόν δεν

Αριθµός

συµµορφώνεται µε

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

την Οδηγία
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Κωδικός ιστοσελίδας

Ευρωπαϊκό πρότυπο

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

EN 71-1.

Περιγραφή: Σετ
παιχνιδιών
αποτελούµενο από τρία
µουσικά πλαστικά
όργανα (τροµπέτα,
µαράκες και ντέφι) σε
µπλίστερ συσκευασία
µε χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Αποκριάτικο
ένδυµα

Το υλικό του

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/1336/
14

αποκριάτικου
ενδύµατος είναι

Μάρκα: Άγνωστη

εξαιρετικά εύφλεκτο.
Στην περίπτωση που

Όνοµα: Halloween
Play Set

το παιδί φορέσει τη

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

στολή και πιάσει
φωτιά, το παιδί

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: CJ
0529085

µπορεί να πάθει
εγκαύµατα.
Το προϊόν δεν

Αριθµός

συµµορφώνεται µε

παρτίδας/Barcode: 5
998273 718812

την Οδηγία
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Κωδικός ιστοσελίδας

Ευρωπαϊκό πρότυπο

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

EN 71-2.

Περιγραφή:
Αποκριάτικη στολή από
µαύρο πλαστικό φιλµ
µε λευκό στρίφωµα. Το
προϊόν συσκευάζεται σε
διαφανή πλαστική
σακούλα και
κρεµάστρα από
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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A12/1338/
14

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία:
Κοσµήµατα

Χηµικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Τα προϊόντα που

Απόσυρση του

Προϊόν: Κολιέ

µπορούν να
προκαλέσουν

Μάρκα: Bazar Byoux

προϊόντος από
την αγορά.

δηλητηρίαση από
κάδµιο (µετρούµενη

Όνοµα: Άγνωστο

τιµή του καδµίου στα
µεταλλικά µέρη των

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος

αποµιµήσεων
κοσµηµάτων είναι
16% κατά βάρος).

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EAN: 8712715996388

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό

Κωδικός ιστοσελίδας

REACH.

ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ µε
µαύρη πλαστική
ετικέτα µε την
εµπορική επωνυµία και
τον κωδικό EAN.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΛΕΤΟΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

A12/1359/
14

Προϊόν: Συρόµενο
παιχνίδι

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Μικρά κοµµάτια του

Καταστροφή του
προϊόντος.

παιχνιδιού µπορούν
Μάρκα: Άγνωστη

εύκολα να
αποκολληθούν (τα

Όνοµα: Άγνωστο

παξιµάδια µπορεί να
ξεβιδωθούν και να

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 02905

αποµακρυνθούν από
το παιχνίδι χωρίς τη
χρήση εργαλείων) και

Αριθµός

να καταποθούν από

παρτίδας/Barcode:

µικρά παιδιά
προκαλώντας

5901448340060

απόφραξη των
αεραγωγών. Τα αυτιά

Κωδικός ιστοσελίδας

του σκίουρου έχουν

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

αιχµηρά άκρα που

Περιγραφή: Πλαστικό

µπορεί να
προκαλέσουν
τραυµατισµό.

συρόµενο παιχνίδι,
αποτελούµενο από

Το προϊόν δεν

κόκκινο σκίουρο σε

συµµορφώνεται µε

πράσινη πλατφόρµα µε
τέσσερις µπλε ρόδες.

την Οδηγία
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
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ΗΝΩΜΕΝΟ

A12/1361/

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Χώρα προέλευσης:
ΠΟΛΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκό πρότυπο

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Η παραγωγική

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

14
Προϊόν: Οικιακό
καθαριστικό

EN 71-1.

διαδικασία
προσαρµογής του
πώµατος ασφαλείας

Μάρκα: Oven Pride/
BBQ Pride

για παιδιά στο
µπουκάλι δεν ήταν
100%

Όνοµα: Oven Pride

αποτελεσµατική ώστε

Complete Oven

να εξασφαλιστεί η

Cleaner/ BBQ Pride
BBQ Grill Cleaner

ασφάλεια για το παιδί,
µε αποτέλεσµα µια
σειρά από πώµατα να

Τύπος/αριθµός

µπορούν απλά µε το

µοντέλου: Όλα τα

στρίψιµο να

προϊόντα στην παλιά

ανοίγουν. Αυτή η

συσκευασία - προ
Ιανουάριου 2013

κατάσταση ενέχει τον
κίνδυνο κάποιο παιδί
να µπορεί να ανοίξει

Αριθµός

το µπουκάλι και να

παρτίδας/Barcode:

πιει το περιεχόµενο,

Όλα τα προϊόντα στην

προκαλώντας

παλιά συσκευασία προ Ιανουάριου 2013

εγκαύµατα στο στόµα
και τα εσωτερικά
όργανα.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 47000000 –
προϊόντα υγιεινής /
καθαρισµού
Περιγραφή:
Καθαριστικό φούρνου
και ψησταριάς. Το
προϊόν περιέχεται σε
πλαστικό µπουκάλι 500
ml το οποίο είναι
συσκευασµένο σε κουτί
από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

A12/1337/
14

Προϊόν

Κατηγορία:
Μηχανήµατα

Φύση κινδύνου

Κοψίµατα,
Τραυµατισµοί

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του

Προϊόν: Μηχανήµατα

Λόγω της έλλειψης

επεξεργασίας ξύλου /
δασοκοµίας

προφύλαξης (οι
λεπίδες µπορούν
εύκολα να αγγιχτούν,

Μάρκα: Wuhan Haiyu

ο τροφοδότης µπορεί

Technology
Development

να ανοίξει εύκολα
χωρίς τη χρήση
εξοπλισµού, τα

Όνοµα: Woodchipper

κινούµενα µέρη είναι
προσβάσιµα) και του

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: CH6

τρόπου που η µηχανή
έχει σχεδιαστεί,
υπάρχει µια συνολική

Αριθµός

απουσία εφαρµογής

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

των αρχών της
ασφάλειας.

Κωδικός ιστοσελίδας

Το προϊόν δεν

ΟΟΣΑ: 82000000 –

συµµορφώνεται µε

εργαλεία / εξοπλισµός
/ ισχύς

την Οδηγία
Μηχανηµάτων
2006/42/EC.

Περιγραφή:
Μηχάνηµα που είναι
εγκατεστηµένο σε
ελκυστήρα µε σκοπό
να χρησιµοποιηθεί ως
εξοπλισµός για
σµίλευση ξύλου.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

προϊόντος από
την αγορά.

