
 
 
 
 
 

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. Γωνιακός Τριβέας 

 
Γωνιακός Τριβέας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας VERTO, άγνωστης  
ονομασίας, με τύπο / αριθμό μοντέλου 51G053, με γραμμικό κωδικό παρτίδας 
5902062013576, έτος κατασκευής 2017, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Σλοβενία. 
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  Σε περίπτωση που ο δίσκος κοπής σπάσει, ο χρήστης θα μπορούσε να πληγεί από 
ιπτάμενα σωματίδια.  
 

 Έγινε  ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες. 
 
2. Σκούτερ εξισορρόπησης  
 

Σκούτερ εξισορρόπησης κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Alpha Ride, 
ονομασίας smartboard alpha I5, με τύπο / αριθμό μοντέλου Alpha JY-420201και, με 
γραμμικό κωδικό παρτίδας Alpha 1711067, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γαλλία. 

 

 

 
 

Το προϊόν δεν έχει επαρκή αντοχή στην υγρασία και το νερό και ο εξωτερικός 
συνδετήρας φόρτισης στο διαμέρισμα των μπαταριών, θα μπορούσε να βρεθεί υπό τάση και 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Η συσκευή μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να 
λειτουργεί χωρίς την χρήση του διακόπτη χειρισμού που προορίζεται για τον σκοπό αυτό, 
γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς.  
 

Έγινε ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με 

κωδικούς A11/10089/18 και A12/1732/18 (47η εβδομάδα) 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 22405663. 
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