PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. 1-112
ELEKTROTECHNIKOS GAMINIŲ KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS
Priedas prie Patikrinimo akto / vertinamojo vizito pažymos (data, Nr.) _______________________
Tikrinimą atliko / vizitavo __________________________________________________________
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas)

Gaminio pavadinimas, identifikavimo duomenys_________________________________________
________________________________________________________________________________
Eil.
Nr.

1.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Reikalavimai gaminiui

Straipsnis,
dalis, punktas

2.2.4.

Taip

Ne

Neaktualu

Ar elektrotechnikos gaminys
nepaskelbtas RAPEX* arba
Nesaugių ne maisto produktų
sąraše VVTAT interneto
svetainėje**
2. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas
Darnieji standartai su priedais
Ar gaminio etiketėje ir/ar ant gaminio yra nurodyta:
Gamintojas ar gamintojo prekės
7 str. ir I
ženklas?
priedas I d.
7 str. ir I
Tipas/modelis?
priedas I d.
7 str. ir I
Vardinė įtampa (V)?
priedas I d.
7 str. ir I
Darbinė srovė (A)?
priedas I d.
7 str. ir I
Vardinis dažnis (Hz)?
priedas I d.
7 str. ir I
Vardinė naudojamoji galia (W)?
priedas I d.
Įspėjamieji ženklai ir/ar užrašai
7 str. ir I
atitinka darniųjų standartų
priedas I d.
reikalavimus?
Ar ant/prie gaminio yra nurodyta (pateikta):
CE žymuo (ar žymuo atitinka
10 str., 3
nustatytus reikalavimus ir yra ne
priedas
mažesnis nei 5 mm)? ***
Apsaugos nuo elektros smūgio
klasė arba atitinkamas žymuo?
1 priedo 3 d.
****

2.2.3.

Atitikimas reikalavimams

Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės
klasė (IP kodas, pvz IP41)?
CE atitikties deklaracija

1 priedo 3 d.
3 priedas

Pastabos
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(privaloma gaminiams, įvežtiems
iš trečiųjų šalių)?
3. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas
Darnusis standartas LST EN 60335 „Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga.
1-oji dalis. Bendrieji reikalavimai“
Ar naudojimo taisyklės ir įspėjamieji
3.1.
7.13 p.
užrašai pateikti valstybine kalba?
Ar naudojimo instrukcija valstybine
3.1.1. kalba iš esmės atitinka gamintojo
7.13 p.
parengtą instrukciją?
Ar nurodyta būtina ir sutampa
3.2. informacija ant gaminio ir jo
7.13 p.
pakuotės?
Ar laikomasi reikalavimų, kad
3.3.
7.14 p.
žymenys ant gaminio:
3.3.1. Lengvai matomi?
7.14 p.
3.3.2. Nenutrinami?
7.14 p.
4. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas
Ar gaminys neturi akivaizdžių saugos
4.1.
5 str.
trūkumų, kurie keltų pavojų?
5. Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje rinkos
priežiūros taisyklės
Ar gaminys atitinka tam tikrų
pavojingų medžiagų naudojimo
5.1. ribojimo reikalavimus (ar yra RoHS
7 ir 8 p.
žymuo ir/ar atitinkamas įrašas
atitikties deklaracijoje)?
6. Su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės
informacijos apie šiuos gaminius pateikimo techninis reglamentas
Ar gaminys turi spausdintą etiketę
6.1. apie gaminio energijos ir kitų svarbių
7 str.
išteklių suvartojimą?
7. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų
su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą
Ar gaminys atitinka šiam gaminiui
7.1. taikomus ekologinio projektavimo
8 str.
*****
reikalavimus?
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“.
***
CE žymuo (žymuo atitinka nustatytus reikalavimus ir yra ne mažesnis nei 5 mm).
*

****

Apsaugos nuo elektros smūgio klasių žymenys:
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Aktualių Ekologinių projektavimo teisės aktų sąrašas skelbiamas Europos Komisijos tinklalapyje
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/list_of_ecodesign_measures.pdf.
*****

______________________________

