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ŽAISLŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
Priedas prie Patikrinimo akto / vertinamojo vizito pažymos (data, Nr.) _______________________
Tikrinimą atliko / vizitavo __________________________________________________________
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

Gaminio (prekės) pavadinimas, identifikavimo duomenys__________________________________
________________________________________________________________________________
Atitikimas reikalavimams
Eil.
Nr.

1.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Žaislų saugos techninis reglamentas
Ar laikomasi draudimo neparduoti
žaislo paskelbto RAPEX* arba
Nesaugių prekių sąraše VVTAT
interneto svetainėje? **
Ženklinimas
PASTABA. Platintojas privalo
patikrinti, ar žaislo ženklinime
nurodytas CE ženklas, gamintojas,
importuotojas ir identifikacijos
kodas.
Ar nurodytas gamintojas ir jo
adresas?
Ar nurodytas importuotojas ir jo
adresas?
Ar nurodytas identifikacijos kodas
(tipo, partijos, modelio numeris) ar
kitas elementas, leidžiantis nustatyti
žaislų tapatumą?
Ar nurodytas CE ženklas?
Ar nurodyti įspėjimai, kurie
nulemia sprendimą įsigyti žaislą
(pvz., nurodomas minimalus ir
maksimalus naudotojų amžius, ir
kiti taikomi įspėjimai turi būti
nurodomi ant vartotojui skirtos
pakuotės ar kitaip aiškiai matomi
vartotojui prieš įsigijimą)?
Ar nurodytas įspėjimas atitinka
pagal funkcijas, matmenis ir

Reglamento
punktas

Regl.
II skirsnis

7.6 p.
9.4 p.

7.5 p.

7.2 p.

14.6 p.

14.3 p.

Taip

Ne

Neaktualu

Pastabos

2

2.7.

3.

3.1.
3.2.

savybes nustatytai žaislo
paskirčiai?
Ar įspėjimai ir saugos instrukcijos
pateikti lietuvių kalba?
Techninių dokumentų aprašas –
žaislo byla
PASTABA. Platintojas turi
įsitikinti, ar žaislo tiekėjas į rinką
turi žaislo atitikties deklaracijos
kopiją ir bandymų ataskaitas.
Ar pateikta EB atitikties
deklaracijos kopija?
Ar pateiktos bandymų ataskaitos?

4.

Specialiųjų saugos reikalavimų
aprašas

4.1.

Ar žaislas kelia įtarimą, kad gali
neatitikti Reglamento 2 priedo
reikalavimų?

14.7 p.

Regl. 7
priedas

1.4 p.
1.7 p.

Regl. 2
priedas

Nurodyti įtarimą
keliančias
aplinkybes ir
Reglamento 2
priedo punktą.

RAPEX – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir
saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema.
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm.
**
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės informacija http://www.vvtat.lt
„Nesaugūs ne maisto produktai“.
*

____________________

