

Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego
W II kwartale 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Kontrola objęto działalność gospodarczą w 18 placówkach, tj.: 2 producentów, 3 sprzedawców hurtowych oraz 13 sprzedawców detalicznych w 3 prowadzących sklepy wielko powierzchniowe. 

Łącznie badaniem objęto 86 rodzajów sprzętu elektrycznego, takiego jak mały sprzęt AGD – 54 wyroby oraz oprawy oświetleniowe – 32 wyroby. 

USTALENIA KONTROLI:

Oznakowanie sprzętu elektrycznego.
Stwierdzono, że wszystkie badane wyroby oznakowane były znakiem CE w sposób widoczny, łatwo czytelny i nieusuwalny, bezpośrednio na wyrobie lub jego opakowaniu bądź w instrukcji obsługi. Oznakowanie CE było zgodne z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W instrukcjach obsługi 15 rodzajach małego sprzętu AGD, stwierdzono niepełne informacje warunkujące bezpieczne ich użytkowanie, tj.: brak informacji: „Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo”.

W przypadku 4 rodzajów małego sprzętu AGD stwierdzono brak informacji: „do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego(RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka”.

W przypadku 1 rodzaju małego sprzętu AGD stwierdzono brak informacji, że czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawką. 

Stwierdzono brak wyjaśnienia symbolu 5582 oraz znaku zakazu w przypadku 2 rodzajów małego sprzętu AGD.

Ponadto, w oznakowaniu 1 wyrobu małego sprzętu AGD, brak było oznaczenia modelu lub typu.

Na pozostałych wyrobach objętych badaniem zamieszczone były wszystkie informacje, których przestrzeganie jest warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu.

Na wszystkich badanych wyrobach, umieszczona była nazwa producenta lub znak towarowy.

Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedury oceny zgodności.
Sprawdzono deklaracje zgodności wystawione dla 33 wyrobów. Nieprawidłowości stwierdzono w deklaracji zgodności dołączonej do 1 wyrobu – mały sprzęt AGD, nie zawarto dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE. W toku kontroli wprowadzający wyrób do obrotu – importer, podjął dobrowolne działania polegające na uzupełnieniu w deklaracji zgodności dwóch ostatnich cyfr roku.
Pozostałe sprawdzane deklaracje zgodności wystawione były zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Rozwiązania konstrukcyjne.
W ocenie kontrolujących badane wyroby nie budziły zastrzeżeń dot. projektu, budowy, przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów czy jakości wykonania. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:
	skierowano do 4 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne o dostosowanie instrukcji obsługi do wymagań rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
	w toku kontroli 5 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze.
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