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.

Ανυψωτήρας Οχημάτων

Ανυψωτήρας Οχημάτων κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Peak και
με τύπο / αριθμό MR06 Mid-Rise 2.8t, ο οποίος εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού επειδή ο μηχανισμός χαμηλώματος του
οχήματος δυνατό να ενεργοποιηθεί κατά λάθος ενώ το σύστημα σύρτη ασφαλείας δεν
λειτουργεί αυτόματα.
Ο εισαγωγέας έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
2.

Ανυψωτήρας Οχημάτων

Ανυψωτήρας Οχημάτων κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
AUTOLIFT και με τύπο / αριθμό CR6270, ο οποίος εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού (α) λόγω απουσίας μηχανισμού
κλειδώματος των βραχιόνων, (β) επειδή το σύστημα σύρτη ασφαλείας δεν λειτουργεί
αυτόματα, (γ) επειδή ο μηχανισμός χαμηλώματος του οχήματος δυνατό να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος και (δ) επειδή υπάρχουν απροστάτευτοι υδραυλικοί σωλήνες.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
3.

Ασύρματη Μηχανή Γκαζόν

Ασύρματη Μηχανή Γκαζόν κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
Florabest και με τύπο / αριθμό Battery: FAP 36 A1, Lawnmower: FRMA 36/1 B1
(285014) / FRMA 36/2, ο οποίος εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο φωτιάς λόγω πιθανής ανάφλεξης της μπαταρίας από
κατασκευαστικό ελάττωμα.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
Το προϊόν εντοπίστηκε και στη Σλοβακία όπου λήφθηκαν ανάλογα μέτρα.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με
κωδικούς A12/0748/17 A12/0778/17 και A12/0779/17 (23η 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.
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