Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné
nepotravinářské výrobky

Číslo varování

0647/07

Kategorie

Strojní zařízení

Typ varování

Výrobky představující závažné riziko

Uživatel výrobku

Spotřebitel

Výrobek (*)

Akční dosah na elektřinu 82 x 2 mm

Značka

BRISTOOL ENGLAND

Název
Typ/číslo modelu (*)

BT/PL822–902

Číslo výrobní série / čárový kód (*)

6928920930365

Kategorie podle portálu OECD

Popis (*)

Výrobek má plastový kryt a povrch styku s materiálem, který
má být léčen, je vyroben z hliníku. Funkci tlačítka s hloubkou
hoblování také slouží jako přilnavost. Zařízení nemá
automaticky uzavírací ochranný štít ani prostředky
na spouštění. Stroj lze ovládat stisknutím tlačítka, kde může
být uzamčen s černým plastem. Stisknutím tlačítka se opět
uvolní zámek a toto tlačítko vypněte, pokud se uvolní tlačítko.
Hlavní části zařízení: výrobková zátka s nápisem „10/16A
250V YO-206“ + značky výrobce + VDE; síťový kabel
s nápisem „TRIACE H05VV-F 0,75 mm² X2C“ + VDE +
KEMA-KEUR“; jednookruhový spínač s nápisem „RJCEA
FA2–6/1B 6 (6)/250V ~ 12 (12)/125V ~ 5E4“ + CQC.
Technická specifikace: 230 V ~ 50 Hz; 710W; 16000 r/min
šířka a hloubka řezu: 82x2 mm.

Země původu

Čína

Varování odesláno z:

Maďarsko

Druh rizika

Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem

Riziko (*)

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem,
protože: Po tepelné zkoušce elektrická síla izolace klesá; —
většina informací v návodu k použití chybí informace týkající
se elektrické bezpečnosti, a o zraněních, protože: — výrobek
není vybaven žádným zařízením chránícím před stykem
s rotující částí a ochranou před náhodným provozem; Přepínač
může být uzamčen, když je stroj v provozu; Je možné snadno
odstranit tabulky s údaji, na nichž jsou uvedeny základní
informace; Návod k použití neobsahuje většinu obecných
pokynů týkajících se bezpečného používání, požár v důsledku
požáru v průběhu tepelné zkoušky. Výrobek není v souladu se
směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou
normou EN 60745.

Opatření přijatá oznamující zemí (*)

Stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a pokuta
nařízená orgány

Obrázky

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující
anglické znění.
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