ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
(RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα
προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων:
1.

Φορητός λειαντήρας

Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Modeco
Expert, με τύπο / αριθμό MN-93-021 και κωδικό παρτίδας 2014-07-30 HF-4323, ο
οποίος εντοπίστηκε στη Πολωνία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών καθότι ο προφυλακτήρας δεν προφυλάσσει
επαρκώς τον χρήστη. Επίσης, το μηχάνημα μπορεί να επανεκκινήσει μετά από διακοπή
της παροχής ρεύματος, χωρίς την απελευθέρωση και την εκ νέου ενεργοποίηση του
διακόπτη από τον χρήστη.
Η αρμόδια αρχή της Πολωνίας επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην διάθεση
του προϊόντος.
2.

Φορητός λειαντήρας

Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Modeco
Expert, με τύπο / αριθμό MN-93-004 και κωδικό παρτίδας 2015-08-15 HF-3116, ο
οποίος εντοπίστηκε στην Πολωνία.
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Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών καθότι (α) λόγω των διαστάσεων του
προφυλακτήρα δεν παρέχεται επαρκής προφύλαξη στον χρήστη από ιπτάμενα
θραύσματα (β) το μηχάνημα μπορεί να επανεκκινήσει μετά από διακοπή της παροχής
ρεύματος χωρίς την απελευθέρωση και την εκ νέου ενεργοποίηση του διακόπτη από
τον χρήστη και (γ) οι οδηγίες χρήσης δεν πληροφορούν επαρκώς τον χρήστη για όλους
τους κινδύνους.
Η αρμόδια αρχή της Πολωνίας επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην διάθεση
του προϊόντος.
3.

Φορητός λειαντήρας

Φορητός λειαντήρας ισπανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Stayer,
ονομασίας “Angle Grinder - Green Line”, με τύπο / αριθμό FH911 και γραμμικό κωδικό
8427648181304, ο οποίος εντοπίστηκε στην Μάλτα.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας δεν
προστατεύει επαρκώς τον χρήστη. Σε περίπτωση θρυμματισμού του δίσκου, ιπτάμενα
θραύσματα δυνατό να τραυματίσουν τον χρήστη στα μάτια.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
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Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με
κωδικούς A12/0346/17, A11/0055/17 και A11/0056/17 (12η εβδομάδα του 2017), στην
ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση
που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά
τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.
28.3.2017
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