ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 20 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 08 έως 12 Σεπτεµβρίου 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 37
Πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρχές της Λετονίας έχουν προστεθεί στην
περιγραφή των κινδύνων της κοινοποίησης A12/1994/13, που δηµοσιεύθηκε στην εβδοµαδιαία
έκθεση 51/2013.
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

1
A12/1409
/14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια
Μάρκα: Miss Brum

Φύση κινδύνου

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια στο λαιµό
του ενδύµατος µπορεί να
παγιδευτούν. Μπορεί να
σχηµατιστεί µια θηλιά και
το παιδί θα µπορούσε να
στραγγαλιστεί.

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: BA 7156
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Πολύχρωµο
φόρεµα µε λουλούδια για
κορίτσια ηλικίας µέχρι 4
ετών. Το ένδυµα δένει και
ρυθµίζεται µε κορδόνια στο
λαιµό.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

2
A12/1410
/14

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Παιχνίδι για
σαπουνόφουσκες

Το σαπουνόνερο περιέχει
µεγάλη ποσότητα
µεσόφιλων αερόβιων
βακτηρίων (µετρούµενη
τιµή µέχρι 7.6 x 104
CFU/ml). Υπάρχει ο
κίνδυνος µόλυνσης καθώς
το διάλυµα µπορεί να
έρθει σε επαφή µε το
στόµα, τα χέρια και τα
µάτια.

Μάρκα: Sweet Toys
Όνοµα: GALAXY Pompero
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: R.S.A.
23.02733/MU
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
290613 / 8436033024607
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Περιγραφή: Πράσινο
πλαστικό σωληνάριο που
περιέχει διάλυµα
σαπουνιού. Το σωληνάριο
φέρει περιέκτη µε γλυκά
στα άκρα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

3
A12/1411
/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή
απελευθερώνει νικέλιο
µέχρι 4.09
µg/cm²/εβδοµάδα, που
υπερβαίνει την
επιτρεπόµενη τιµή 0.5
µg/cm²/εβδοµάδα. Το
νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που περιέχεται
σε αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Saison: 114,
GR: 621, order ref.:
4247500, χρώµα: άχρωµο
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αριθµός παρτίδας:
72732014, Bar code:
42475006211000200100
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ζευγάρι
σκουλαρίκια µε άχρωµα,
τεχνητά στρας, που
διατίθεται σε µαύρο
χαρτόνι µε εκτύπωση σε
ασηµί και λευκό, µέσα σε
ένα φακελάκι.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

4
A12/1412
/14

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι χαλάκι
παζλ

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πνιγµού επειδή περιέχει
µικρά κοµµάτια τα οποία
µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν και θα
µπορούσαν να
καταποθούν από µικρά
παιδιά.

Μάρκα: Denis
Όνοµα: Puzzle mats
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 70-201000
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot:
08/10/2013, EAN
3850223702017
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Παζλ µε
χρωµατιστά γράµµατα σε
πλαστική σακούλα µε
χρωµατιστή ετικέτα στο
εσωτερικό.
Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

5
A12/1413
/14

ΕΛΛΑ∆Α

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Μάρκα: Renault
Όνοµα: Kangoo
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Kangoo II
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν από
28/09/2012 έως
14/05/2013. Τύπος
έγκρισης:
e2*2001/116*0364,
e*2007/46*0006
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
αυτοκίνητο.

Τραυµατισµοί
Πιθανότητα αντιστροφής
των σωληνώσεων του
ABS στην υδραυλική
µονάδα. Η ανωµαλία
µπορεί να συµβεί σε
έντονο φρενάρισµα.
Πιθανές συνέπειες:
1) Πιθανότητα µείωσης
της πέδησης των εµπρός
φρένων και µπλοκάρισµα
πίσω τροχού.
2) Πιθανότητα µείωσης
της πέδησης των πίσω
φρένων και µπλοκάρισµα
εµπρός τροχού.
3) Πιθανότητα
δυσλειτουργίας του ESP:
ενίσχυση της
υπερστροφής ή της
υποστροφής.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Renault στη
χώρα µας,
αφορά 4
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές.

4) Πιθανότητα µη
λειτουργίας του ESP.

Χώρα προέλευσης:
ΓΑΛΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
6
A12/1414
/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν:
Επαναφορτιζόµενος φακός
µε LEDs

Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας επειδή:
• Η περιοχή της
εγκάρσιας τοµής των

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

Μάρκα: Steck
Όνοµα: Tölthető 16 LED
Reflektor kihajtható
olvasólámpával (Led
rechargeable Reflector)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: STL 2820
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
999082 232100
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος φακός
µε 8 LEDs µε
ενσωµατωµένο πτυσσόµενο
πορτατίφ µε 8 LEDs,
συσκευασµένος σε κουτί
από χαρτόνι. Το περίβληµα
του φακού είναι
κατασκευασµένο από
σκούρο κόκκινο πλαστικό,
µε ένα ασηµένιο κουµπί
λειτουργίας και µια κόκκινη
λυχνία LED φόρτισης. Η
µπαταρία µπορεί να
φορτιστεί µε ένα
ενσωµατωµένο καλώδιο
ρεύµατος το οποίο
βρίσκεται σε χώρο
αποθήκευσης του φακού.
Ένα λουρί ώµου είναι
συνδεµένο µε το φακό.
Τεχνικές παράµετροι: 32
Lumen, 4V / 1000 mAh,
230 V, 50Hz ~, Class II.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

πυρήνων στο καλώδιο
ρεύµατος δεν είναι
επαρκής. Σε περίπτωση
βραχυκυκλώµατος τα
καλώδια µπορεί να
υπερθερµανθούν και να
προκληθεί πυρκαγιά,
• οι διαστάσεις του φις
είναι µικρότερες από τις
απαιτούµενες, ως εκ
τούτου, ο χρήστης µπορεί
να αγγίξει την ακίδα του
φις κατά τη διάρκεια της
σύνδεσης,
• ο χώρος αποθήκευσης
του καλωδίου φόρτισης
έχει αιχµηρές άκρες, που
θα µπορούσαν να
προκαλέσουν βλάβη στο
καλώδιο, καταστώντας
προσβάσιµα ηλεκτροφόρα
τµήµατα,
• το προστατευτικό του
φωτιστικού µπορεί να
αφαιρεθεί µε το χέρι κατά
τη διάρκεια της φόρτισης,
µε αποτέλεσµα τα
ηλεκτροφόρα µέρη να
γίνονται προσβάσιµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

καταναλωτές.

7
A12/1415
/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµός,
στραγγαλισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Αµάνικο τζάκετ
για κορίτσια

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
περίσφιξης στην
κουκούλα µε µπαρέτες
στα άκρα. Το κορδόνι
είναι ελαστικό, και εάν
τραβηχτεί, επιστρέφοντας
οι µπαρέτες θα
µπορούσαν να χτυπήσουν
το πρόσωπο του παιδιού
προκαλώντας
τραυµατισµό στα µάτια
και στο πρόσωπο.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: Ideal
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: AG-06
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Αµάνικο
τζάκετ µε κουκούλα και
φερµουάρ. Η κουκούλα
είναι διακοσµηµένη µε
τεχνητή γούνα και
αφαιρείται µε φερµουάρ.
Φέρει µη στερεωµένο
ελαστικό κορδόνι
περίσφιξης µε πλαστικές
µπαρέτες στα άκρα. Το
προϊόν διατίθεται σε
κόκκινο, κίτρινο και
πράσινο χρώµα. Μεγέθη:
2-9.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΟ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

8
A12/1416
/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Ενσωµατωµένος
λαµπτήρας σποτ
Μάρκα: BRILUX
Όνοµα: "Pont lámpatest,
stabil" (still spotlight)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: APRE 39S
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
905148 003706
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Μεταλλικός,
ενσωµατωµένος λαµπτήρας
σποτ µε κεραµικό ντουί
E27 (διατίθεται δίχως
λάµπα). Τα κύρια µέρη
είναι: E27 ντουί µε
σήµανση: "102 CE",
πλακέτα σύνδεσης
ακροδεκτών µε σήµανση:
"TEILBAR 230 400V N, D,
S, FI, IMQ, KEMA-KEUR,
VDE, ÖVE, UL, SEV, CE",
καλώδιο µόνωσης µε διπλό
σύρµα µε σήµανση:
"SKYWAY H03VVH2-F",
καλώδιο βασικής µόνωσης
µε ένα σύρµα:
"1x0.75mm²
2002010105026530
SHENG LE 227 IEC".
Τεχνικές παράµετροι: ~230
V/50 Hz, max. 40 W R39
E14, F-jel, Class I.,IP20.
Συσκευασία: χρωµατιστό
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Ηλεκτροπληξία
Τα σύρµατα που
συνδέονται µε τα µπλοκ
ακροδεκτών και τα
σύρµατα βασικής
µόνωσης µπορεί να
αγγιχτούν ή να έρθουν σε
επαφή µε προσβάσιµα
µεταλλικά µέρη. Τα άκρα
των συρµάτων που
συνδέονται µε τα µπλοκ
ακροδεκτών δεν
προστατεύονται από το
τράβηγµα και τη
συστροφή, και τα
ηλεκτροφόρα µεταλλικά
τµήµατα θα µπορούσαν
να γίνουν προσβάσιµα.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν
επαρκείς προειδοποιήσεις
για ασφαλή χρήση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

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

9
A12/1417
/14

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός, στραγγαλισµός

Προϊόν: Σφυρίχτρα

Η σφυρίχτρα µπορεί
εύκολα να σπάσει, να
απελευθερωθεί το µικρό
σφαιρίδιο στο εσωτερικό
και να γίνει προσιτό στα
µικρά παιδιά. Σε
περίπτωση κατάποσης, το
σφαιρίδιο µπορεί να
κολλήσει στο λάρυγγα και
τα µικρά παιδιά µπορούν
να πνιγούν.
Επιπλέον, το κορδόνι
στερέωσης της
σφυρίχτρας σχηµατίζει
σταθερή θηλιά και δεν
φέρει κανένα σηµείο
πιθανής ρήξης. Αυτό
µπορεί να προκαλέσει
στραγγαλισµό στο παιδί.

Μάρκα: Hema
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 14280064
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πορτοκαλί
παιχνίδι σφυρίχτρα µε
κορδόνι.
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός
Τα προϊόντα περιέχουν

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Σκουλαρίκια
Μάρκα: Bazar Byoux
Όνοµα: Ibiza
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
8712715996364

Κάδµιο (µετρούµενη τιµή
στα µεταλλικά µέρη
19.9% κατά βάρος). Το
κάδµιο είναι πολύ τοξικό
σε περίπτωση κατάποσης
ή εισπνοής.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Σκουλαρίκια
σε µαύρο πλαστικό που
αναγράφει “Bazar Byoux”
στο µπροστινό µέρος και
τον κωδικό EAN στο πίσω
µέρος.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισµός/χόµπι
Προϊόν: Ποδήλατο δρόµου
Μάρκα: Boardman
Όνοµα: Boardman Road
Sport Bicycle
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 62910
Boardman Road sport
51.5mm (s), 662423
Boardman Road Sport
53mm, 662621 Boardman
Road Sport 55.5mm,
662928 Boardman Road
Sport 57.5mm.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πρόκλησης
τραυµατισµών, καθώς η
µπροστινή δαγκάνα του
φρένου µπορεί να
χαλαρώσει ή να
αποσπαστεί από το
πλαίσιο, στην περίπτωση
που δεν είναι επαρκώς
σφιγµένη, µε αποτέλεσµα
ο αναβάτης να πέσει από
το ποδήλατο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14781.
Έχουν αναφερθεί 4
περιστατικά.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Αθλητικό
ποδήλατο δρόµου, που
συναρµολογείται στο
κατάστηµα πριν από τη
διάθεση στους
καταναλωτές.
Χώρα προέλευσης:
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Προϊόν: Αποκριάτικη
περούκα

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
εγκαυµάτων εξαιτίας της
υψηλής ευφλεκτότητας.

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Wig „Devil”
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 63/2691
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4029811280919
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Κόκκινη και
µαύρη περούκα διαβόλου
µε κόκκινα κέρατα.
Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-2.

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

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
Μάρκα: GETRICH
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: C-893
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών εξαιτίας
της παρουσίας µη
στερεωµένων κορδονιών
περίσφιξης στην περιοχή
της µέσης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Κόκκινο
παντελόνι για παιδιά. Στη
µέση φέρει µη στερεωµένο
κορδόνι περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα. Το προϊόν
είναι διακοσµηµένο µε
χαρακτήρες καρτούν και
την ένδειξη: “PINK”.
Μέγεθος: 104, 128.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην ακοή

Προϊόν: Παιχνίδι κινητό

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
βλάβης στην ακοή επειδή

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του

τηλέφωνο
Μάρκα: Άγνωστη

το επίπεδο ήχου είναι
πάρα πολύ υψηλό
(µετρούµενο επίπεδο:
100.3 dB).

Όνοµα: Back Berry 9000
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ITEM No. 9000
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Το παιχνίδι
κινητό τηλέφωνο είναι από
µαύρο πλαστικό. Ένα
κόκκινο κορδόνι είναι
στερεωµένο στο τηλέφωνο,
το οποίο φέρει την ένδειξη:
"Music phone". Το παιχνίδι
λειτουργεί µε µπαταρίες και
παράγει ήχους.
Συσκευάζεται σε µπλίστερ
συσκευασία.

Επιπλέον, το προϊόν
ενέχει κίνδυνο
εγκαυµάτων επειδή σε
περίπτωση
βραχυκυκλώµατος µπορεί
να υπερθερµανθεί.

προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1 και EN 62115.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδι κινητό
τηλέφωνο
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Ben10 - music
Cellular Phone
Τύπος/αριθµός

Χηµικός, Βλάβη στην
ακοή

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Ο χώρος των µπαταριών
είναι εύκολα προσβάσιµος
και οι µπαταρίες-κουµπιά
θα µπορούσαν να
καταποθούν από τα παιδιά
και να προκληθεί βλάβη
στον γαστρεντερικό
σωλήνα. Επιπλέον, το

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

µοντέλου: No.6961/
No.6962
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
κινητό τηλέφωνο από
πράσινο και ροζ πλαστικό
µε ροζ κορδόνι. Λειτουργεί
µε 2 µπαταρίες-κουµπιά
(R1) και πιέζοντας τα
κουµπιά παράγει
διάφορους ήχους. Το
προϊόν διατίθεται σε
µπλίστερ συσκευασία.

προϊόν ενέχει κίνδυνο
βλάβης στην ακοή επειδή
το επίπεδο ήχου είναι
πάρα πολύ υψηλό
(µετρούµενο επίπεδο:
98.8 dB).
Επιπλέον, η κατάποση
των µικρών µπαταριών
από µικρά παιδιά µπορεί
να προκαλέσει πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
62115 και EN 71-1.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστικής
κούκλας

Οι κούκλες περιέχουν δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρούµενη τιµή µέχρι
20% κατά βάρος) και διισοεννεΰλιο-φθαλικό
εστέρα (DINP)
(µετρούµενη τιµή µέχρι
14%).

Μάρκα: Sikaly
Όνοµα: Beauteous
Mermaid Princess
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item number
214-XW64
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µε ξανθά µαλλιά
και φτερά και µωρό
γοργόνα, συσκευασµένα σε

Οι φθαλικές ενώσεις
µπορεί να προκαλέσουν
βλάβες στο αγέννητο
παιδί και υπάρχει πιθανός
κίνδυνος για εξασθένηση
της γονιµότητας και
αρνητική επίδραση στην
ανάπτυξη των
αναπαραγωγικών
οργάνων.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

διαφανές κουτί. Το φόρεµα
της µεγαλύτερης κούκλας
µπορεί να είναι µπλε,
κίτρινο ή κόκκινο.
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ΙΤΑΛΙΑ

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

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.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πυρκαγιά

Προϊόν: Παιχνίδι
τηλέφωνο

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς επειδή η
προστατευτική µόνωση
του εσωτερικού σύρµατος
θα µπορούσε να χαλάσει,
δηµιουργώντας κίνδυνο
βραχυκυκλώµατος που θα
µπορούσε να προκαλέσει
υπερθέρµανση στις
µπαταρίες. Επιπλέον, δεν
υπάρχουν ενδείξεις
σχετικά µε την παρουσία
µπαταριών που
αντικαθίστανται.

Μάρκα: B.
Όνοµα: Hellophone
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: BX117Z
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8006708011180
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Ροζ παιχνίδι
τηλέφωνο που λειτουργεί
µε µπαταρία µε
διαφορετικών χρωµάτων
κουµπιά, συσκευασµένο σε
συσκευασία δώρου. Το
τηλέφωνο εκπέµπει ήχους
και µηνύµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
62115.

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

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Μάρκα: AUDI
Όνοµα: AUDI A4, A5, A6,
A7, Q7, Q5
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Audi A6 (C7),
Μοντέλο 4G2, Audi A6
Avant (C7), Μοντέλο 4G5,
Audi A7 Sportback,
Μοντέλο 4GA, Audi A6
Allroad (C7), Μοντέλο
4GH, Audi Q7, Μοντέλο
4LB, Audi A5 Cabrio (B8),
Μοντέλο 8F7, Audi A4
(B8), Μοντέλο 8K2, Audi
A4 Avant (B8), Μοντέλο
8K5, Audi A4 Allroad (B8),
Μοντέλο 8KH, Audi Q5
(B8), Μοντέλο 8RB, Audi
A5 (B8), Μοντέλο 8T3,
Audi A5 (5-Usi), Μοντέλο
8TA.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν µεταξύ
Μαρτίου 2012 και
∆εκεµβρίου 2012
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.

Τραυµατισµοί
Στα επηρεαζόµενα
οχήµατα ενδέχεται σε
µεµονωµένες
περιπτώσεις, να
εισχωρήσει λάδι µέσω
των σωλήνων υποπίεσης
στον ενισχυτή δύναµης
πέδησης (σερβόφρενο).
Από αυτό µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στο
ελαστικό διάφραγµα του
ενισχυτή δύναµης
πέδησης (σερβόφρενο) µε
αποτέλεσµα τη µείωση ή
απώλεια της
υποβοήθησης δύναµης
πέδησης. Στην περίπτωση
αυτή το αυτοκίνητο
µπορεί να φρενάρει, αλλά
απαιτείται µια σαφώς
εντονότερη πίεση στο
πεντάλ φρένων.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
AUDI στη χώρα
µας, αφορά 5
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές.

Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
19
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆είκτες Laser

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης Laser

Το προϊόν δεν φέρει
σήµανση ως laser και
είναι ισχυρό, ώστε
ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στην όραση.

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: 1) 2 σε 1 Laser &
LED Light, 2) High-Tech
Ultra-Glowlite - LED Key
Chain
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Προϊόν 2:
αριθµός µοντέλου: BM
2942,
Προϊόν 2: Item No: 308
φακός,
Προϊόν 2: Lot no.
7914000001
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 γραφική ύλη / µηχανήµατα
γραφείου / αναλώσιµα
Περιγραφή: Μπρελόκ 2 σε
1 δείκτης laser και LED
φακός.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1
όσον αφορά την
επισήµανση.

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

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Φορτιστής
ρεύµατος
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: AC Adapter for
WU Game Pad
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: XYS-WU102 /
XYS-WU065

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή η
µόνωση µεταξύ των
πρωτευόντων και των
δευτερευόντων
περιελίξεων είναι
ανεπαρκής.

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

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Τροφοδοτικό
για WU Game Pad.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί, µε κείµενο στα
αγγλικά.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μαλακή κούκλα

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή περιέχει
17.2% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP) και µέχρι
1.07% κατά βάρος
διβουτυλ-φθαλικό εστέρα
(DBP).

Μάρκα: Funny Clown
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Αυτές οι φθαλικές
ενώσεις είναι τοξικές και
επιβλαβείς για την υγεία
των παιδιών, µε

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

5619772121407
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μαλακή
κούκλα µε κεφάλι σε
σχήµα φράουλας, δίχως
συσκευασία. Φέρει
ραµµένη ετικέτα που
αναγράφει τα στοιχεία
έδρας του εισαγωγέα, το
σήµα CE, το barcode,
ένδειξη προτεινόµενης
ηλικίας χρήσης και χώρα
παραγωγής (Κίνα).

αποτέλεσµα πιθανή βλάβη
του αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια
Μάρκα: Youngland

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών εξαιτίας
της παρουσίας
λειτουργικών κορδονιών
στη µέση που δένουν στο
πίσω µέρος.

Όνοµα: Rare Edition
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: S#4130000,
RN 16518
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Ροζ φόρεµα
για κορίτσια ηλικίας 12, 18
και 24 µηνών.
Χώρα προέλευσης:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ΒΙΕΤΝΑΜ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός, χηµικός

Προϊόν: Πλαστικό
αρκουδάκι µε φως

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πνιγµού καθώς ο κίτρινος
φιόγκος που είναι
στερεωµένος στο
αρκουδάκι µπορεί εύκολα
να αποσπαστεί και να
γίνει προσβάσιµος στα
µικρά παιδιά. Το
αρκουδάκι µπορεί πολύ
εύκολα να σχιστεί,
απελευθερώνοντας µικρά
σφαιρίδια από το
εσωτερικού του.
Επιπλέον, ο χώρος των
µπαταριών είναι
προσβάσιµος και οι
µπαταρίες-κουµπιά θα
µπορούσαν να
καταποθούν,
προκαλώντας βλάβη στον
γαστρεντερικό σωλήνα
του παιδιού.

Μάρκα: EUROJUGUETES
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. TY1333 03357
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430373033572
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Μαλακό
πλαστικό παιχνίδι σε σχήµα
καθιστό αρκουδάκι µε
εσωτερικό φως. Το δείγµα
είναι κόκκινου χρώµατος,
µε µάτια, µύτη και στόµα
µαύρου χρώµατος. Το
αρκουδάκι φέρει κίτρινο
φιόγκο στη δεξιά πλευρά
στο στήθος. Το προϊόν
πωλείται χωρίς
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
παιχνιδιών και τα σχετικά
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN
71-1 και EN 62115.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κατηγορία: Αναπτήρες

Εγκαύµατα, πυρκαγιά

Προϊόν: Φαντεζί
αναπτήρες

Το προϊόν είναι ελκυστικό
στα παιδιά. Έτσι είναι
πιθανό το παιδί να παίξει
µε αυτό και να υποστεί
εγκαύµατα εξαιτίας της
φλόγας ή να προκληθεί
πυρκαγιά.

Μάρκα: CHAMP
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 114 WGR: 626,
auftr: 7348200
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
απόφαση 2006/502/ΕΚ
της Επιτροπής για την
απαγόρευση της διάθεσης
στην αγορά φαντεζί
αναπτήρων.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Αναπτήρας σε
σχήµα κινητού τηλέφωνου,
µήκους 5,5 cm / πλάτους 4
cm.
Χώρα προέλευσης:
ΓΑΛΛΙΑ
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ αστυνοµικού

Οι βεντούζες µπορεί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

παιχνιδιού
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Police Set
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item No.:
780058
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2220002341699

εύκολα να αποσπαστούν
από τα βέλη: τα παιδιά θα
µπορούσαν να τις βάλουν
στο στόµα και να
αποφράξουν οι
αεραγωγοί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Προειδοποίηση
των
καταναλωτών για
τους κινδύνους.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ
αστυνοµικού παιχνιδιού
που περιλαµβάνει παιχνίδι
όπλο, σήµα αστυνοµίας,
χειροπέδες και 3 βέλη µε
πορτοκαλί βεντούζες,
συσκευασµένα σε διαφανές
µπλίστερ µε χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός στραγγαλισµός

Προϊόν: Παιχνίδι
σφυρίχτρα

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πνιγµού επειδή µπορεί
εύκολα να σπάσει και τα
µικρά κοµµάτια θα
µπορούσαν να
καταποθούν από παιδιά.
Επίσης υπάρχει ο
κίνδυνος στραγγαλισµού
επειδή το κορδόνι µπορεί
να σφιχτεί γύρω από το
λαιµό του παιδιού.

Μάρκα: Wibra
Όνοµα: Watervogelfluit
('Waterbird whistle')
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1541.1699
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2015411699000 /
6402144
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

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

παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
σφυρίχτρα σε σχήµα
πουλιού κίτρινου, µπλε ή
πράσινου χρώµατος µε
κορδόνι στερεωµένο στο
παιχνίδι. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Λεωφορεία και
πούλµαν
Μάρκα: EvoBus
Όνοµα: Citaro, Conecto,
Intouro, Tourino
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύποι: 628 02,
628 03, 628 04, 628 21,
628 B01, 633 01, 444 02.
Ονοµασίες πώλησης:

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί, πυρκαγιά
Ο σωλήνας παροχής
καυσίµου ενδέχεται να
παρουσιάσει διαρροή στο
σηµείο σύνδεσης µε το
σωλήνα επιστροφής
καυσίµου. Υπάρχει
κίνδυνος διαρροής
καυσίµων στο δρόµο και,
σε ορισµένες περιπτώσεις,
σε θερµά εξαρτήµατα του
κινητήρα, η οποία µπορεί
να οδηγήσει σε φωτιά στο
χώρο του κινητήρα.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
EvoBus στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

Mercedes-Benz Citaro,
Conecto, Intouro, Tourino
EC τύπος έγκρισης /
γενικός αριθµός
πιστοποίησης: 628 02:
e1*2007/46*0087*XX,
628 03:
e1*2007/46*0090*XX,
628 04:
e1*2007/46*0089*XX,
628 21:
e1*2007/46*0097*XX,
628 B01:
e1*2007/46*0036*XX,
633 01:
e1*2007/46*0012*XX,
444 02:
e1*2007/46*0201*XX
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν µεταξύ
Μαρτίου 2010 και Απριλίου
2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Λεωφορεία
και πούλµαν.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία.

