Θέμα: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER POINTERS)LASER POINTERS)
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι σήμερα
κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά προϊόντα LASER, είτε σε μορφή δεικτών (LASER POINTERS) ή σεLASER POINTERS) ή σε
μορφή gadget (LASER POINTERS) ή σεμπρελόκ με λέιζερ, μπρελόκ και φακοί με led και laser, αναπτήρες με laser), τα οποία
διατίθενται σε χαμηλές τιμές σε καταστήματα ειδών gadget, σε λαϊκές αγορές, παζάρια, καταστήματα
τουριστικών ειδών, περίπτερα, καταστήματα παιχνιδιών, ή και στο διαδίκτυο.
Τα λέιζερ (LASER POINTERS) ή σεlaser pointers) παρότι δεν είναι παιχνίδια, είναι πολύ ελκυστικά και έχουν χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ως παιχνίδια. Καθίστανται ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που μπορεί να
προκαλέσουν προσωρινές βλάβες στο δέρμα ή και μόνιμες στην όραση. Μπορεί να φαίνονται αβλαβή,
δεδομένου ότι συνήθως ενεργοποιούνται με μικρές μπαταρίες λιθίου, αλλά η πραγματικότητα και η
εμπειρία έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνα.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει όποιους οικονομικούς φορείς δραστηριοποιούνται
στην κατασκευή και εισαγωγή προϊόντων laser, ότι θα πρέπει :


να παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα με «δείκτες λέιζερ» μόνον των κατηγοριών 1, 1Μ, 2 ή
2M, είτε ως ανεξάρτητα προϊόντα, είτε και ως εξαρτήματα άλλων προϊόντων laser gadgets,



τα προϊόντα λέιζερ να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 60825-1, «Ασφάλεια
προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση του εξοπλισμού και απαιτήσεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τους γονείς:


να αποφεύγουν τα προϊόντα με δείκτες λέιζερ ή gadget με laser τα οποία δεν φέρουν επισήμανση
ότι ανήκουν στις κατηγορίες 1, 1Μ, 2 ή 2M,



να αποφεύγουν τα προϊόντα με δείκτες λέιζερ ή gadget με laser όταν η επισήμανσή τους δηλώνει
την κατηγορία 3Β, 3R ή κατηγορία ανώτερης αυτών, τα οποία απευθύνονται αυστηρά για άλλες
χρήσεις,



να εκπαιδεύουν τα παιδιά να χειρίζονται τα προϊόντα λέιζερ σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, και κυρίως, να μην κατευθύνουν την ακτίνα λέιζερ στο πρόσωπο άλλων ή στον
εαυτό τους.
ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ LASER ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ LASER Ή ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ
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