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Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς
σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές
στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών κουβερτών:
1.

Αγοράζετε τις ηλεκτρικές κουβέρτες από αναγνωρισμένους κατασκευαστές επειδή
αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

2.

Πριν από την αγορά των ηλεκτρικών κουβερτών, βεβαιώνεστε ότι αυτές:

•

Φέρουν τη σήμανση CE.

•

Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά
αυτά περιλαμβάνονται η ονομαστική τάση σε βολτ (V), η ονομαστική συχνότητα (Ηz) ή το
σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας (
για εναλλασσόμενο ρεύμα) και η ονομαστική
ισχύς σε βατ (W) ή το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ (A).
Φέρουν τo όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό

•

σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.
•

Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται
εύκολα.
•

Συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα.

•

Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα (conversion
plug).

3.

Για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών κουβερτών, βεβαιώνεστε ότι αυτές:

•

Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

•

Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης.

•

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον όταν είναι πλήρως ξεδιπλωμένες.

•

Χρησιμοποιούνται για το σκοπό που προορίζονται:
i.
Είτε ως κάλυμμα δηλαδή πάνω από εμάς, όπως η τυπική κουβέρτα,
ii.
είτε ως υπόστρωμα δηλαδή κάτω από εμάς, όπως το σεντόνι στο οποίο κοιμόμαστε.

•

Δεν αγγίζονται με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

•

Δεν χρησιμοποιούνται σε κρεβάτια ανήμπορων ανθρώπων, βρεφών, ή ανθρώπων που
πάσχουν από κάποιο πρόβλημα που τους καθιστά υπερευαίσθητους στη θερμότητα.

•

Δεν αποθηκεύονται όσο είναι ακόμα ζεστές.

•

Κατά την αποθήκευση, δεν τοποθετούνται πάνω τους βαριά αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522.

ζητηθούν

από

το

Τμήμα

