
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

1. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A11/00034/21 

 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται κακής ποιότητας καθώς τα καλώδια ρεύματος είναι 

τοποθετημένα σε ατσάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο άκρες. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η μόνωση των καλωδίων 

αναμένεται να υποστεί βλάβη από τις αιχμηρές άκρες, προκαλώντας 

βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή (μπαταρία) και πιθανή πρόκληση έκρηξης 

κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να 

πέσει από το σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν πληροί τις 

απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 60335 και EN 62133. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A11/00035/21 

 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται κακής ποιότητας καθώς τα καλώδια ρεύματος είναι 

τοποθετημένα σε ατσάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο άκρες. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η μόνωση των καλωδίων 

αναμένεται να υποστεί βλάβη από τις αιχμηρές άκρες, προκαλώντας 

βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή (μπαταρία) και πιθανή πρόκληση έκρηξης 

κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να 

πέσει από το σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν πληροί τις 

απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 60335 και EN 62133. 

 

  

 

 

 

 

 

3. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης. 



Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00661/21 

 

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των 

στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της 

φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο 

χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, τα καλώδια ρεύματος είναι 

τοποθετημένα σε ατσάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο άκρες. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η μόνωση των καλωδίων του 

ρεύματος αναμένεται να υποστεί βλάβη από τις αιχμηρές άκρες, 

προκαλώντας βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή (μπαταρία) και πιθανή 

πρόκληση έκρηξης κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να 

χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να υποστεί τραυματισμούς. Το 

προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 

60335 και EN 62133. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης. 



Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00642/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

5 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών 

μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη 

και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

 

 

 

 

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00643/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

73 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών 

μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη 

και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

 

 

 



 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00644/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 

54 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών 

μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη 

και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Επιπρόσθετα, η 

συσκευασία του προϊόντος φέρει σήμανση CE όχι όμως το ίδιο το προϊόν. Το 

προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00657/21 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπρόσθετα, η συγκράτηση 

σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 85 %), η 

μάσκα δεν προσαρμόζει ορθά στο πρόσωπο και υπερβολική ποσότητα 

σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας 

τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα 

προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα 

ατομικής προστασίας. 

 

 

 

 

 

5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00658/21 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η 

ικανότητα φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο 



Οργανισμό. Επιπρόσθετα, η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι 

ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 67 %), η μάσκα δεν προσαρμόζει ορθά στο 

πρόσωπο και υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί 

να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 

με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

  

 

 

6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00659/21 

 

Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η 

ικανότητα φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο 

Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας και υγείας και να μην προστατεύει δεόντως ακόμη και εάν 

συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

 

 



 
 

 

7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00660/21 

 

Η μάσκα δεν προσαρμόζεται ορθά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα την 

ανεπαρκή συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο (μετρούμενη τιμή ≤ 66 %). 

Κατά συνέπεια υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί 

να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 

με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

8. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00110/21 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν 

ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ως εκ 

τούτου, να μην προστατεύει ορθά ακόμη και εάν συνδυάζεται με πρόσθετα 

μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 



 

 

 

 

 

 


