PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. 1-112
PREKYBOS SODO, DARŽO, ŽEMĖS, MIŠKŲ ŪKIO MAŠINOMIS KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS (taikomas pardavėjams, platintojams ir importuotojams)
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.

2.1.8.

Reikalavimai gaminiui

Straipsnis,
dalis,
punktas

Atitikimas reikalavimams
Taip

Ne

Neaktualu

Pastabos

Ar gaminys paskelbtas RAPEX
arba Nesaugių ne maisto produktų
sąraše VVTAT interneto
svetainėje*
2. Mašinų saugos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas)
Ar ant sodo, daržo, žemės, miškų ūkio mašinos (toliau – mašina) arba jos duomenų lentelėje
nurodyta:
Reglamento
Įmonės (gamintojo) pavadinimas
1 priedo 1
ir gamintojo adresas?
d. 1.7.3. p.
Reglamento
Mašinos pavadinimas?
1 priedo 1
d. 1.7.3. p.
Reglamento
Serijos arba tipo žymuo?
1 priedo 1
d. 1.7.3. p.
Reglamento
Serijos numeris, jeigu yra?
1 priedo 1
d. 1.7.3. p.
Reglamento
Pagaminimo metai?
1 priedo 1
d. 1.7.3. p.
Reglamento
Informacija tinkanti mašinos tipui
1 priedo 1
ir svarbi saugiam naudojimui?
d. 1.7.3. p.
Reglamento
1 priedo 1
Atitikties žymėjimo ženklas CE?**
d.
1.7.3.p.
Informacija ir įspėjimai ant
Reglamento
mašinos pateikiami lengvai
1 priedo 1
suprantamais simboliais ar
d. 1.7.1. p.
piktogramomis?

2

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

*

Ar prie mašinos pridedama (pateikiama):
Reglamento
Mašinos EB atitikties deklaracija?
2 priedas
Reglamento
Naudojimo instrukcijos
1 priedo 1
(valstybine kalba)?
d. 1.7.4. p.
Ar instrukcijoje pateikiama, nurodoma:
Reglamento
Įmonės pavadinimas ir gamintojo
1 priedo 1
bei jo įgaliotojo atstovo adresas?
d. 1.7.4.2. p.
Reglamento
Mašinos pavadinimas?
1 priedo 1
d. 1.7.4.2. p.
Reglamento
Bendras mašinos aprašymas?
1 priedo 1
d. 1.7.4.2. p.
Brėžiniai, diagramos, aprašymai ir
Reglamento
paaiškinimai, būtini mašinai
1 priedo 1
naudoti, prižiūrėti ir taisyti bei
d. 1.7.4.2. p.
tikrinti jos tinkamą veikimą?
Reglamento
Numatytų mašinos naudojimo
1 priedo 1
sąlygų aprašymas?
d. 1.7.4.2. p.
Reglamento
EB atitikties deklaracijos turinį
1 priedo 1
išdėstantis dokumentas?
d. 1.7.4.2. p.
Reglamento
Įspėjimai dėl būdų, kuriais mašina
1 priedo 1
neturi būti naudojama?
d. 1.7.4.2. p.
Surinkimo, montavimo ir
Reglamento
sujungimo nurodymai, įskaitant
1 priedo 1
brėžinius, diagramas ir tvirtinimo
d. 1.7.4.2. p.
būdus?
Reglamento
Nurodymai, kaip pradėti naudoti
1 priedo 1
ir dirbti su mašina?
d. 1.7.4.2. p.
Reguliavimo ir priežiūros
operacijų, kurias turi atlikti
Reglamento
naudotojas, aprašymas, taip pat
1 priedo 1
prevencinės priežiūros priemonės, d. 1.7.4.2. p.
kurių reikia laikytis?
Reglamento
Informacija apie ore esančio
1 priedo 1
triukšmo sklaidą?
d. 1.7.4.2. p.
Informacija apie portatyvių
Reglamento
(nešiojamų, kilnojamų) rankomis
1 priedo 1
laikomų ir rankomis valdomų
d. 2.2.1.1. p.
mašinų perduodamą vibraciją?

- 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.
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- Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės informacija http://www.vvtat.lt „Nesaugūs
ne maisto produktai.
**
- Atitikties ženklą „CE“ turi sudaryti toliau nurodytos formos inicialai „CE“:
- Jei „CE“ ženklas sumažinamas arba padidinamas, turi būti laikomasi brėžinyje pateiktų proporcijų.

- Įvairios „CE“ ženklo dalys materialiame pavidale turi būti vienodo vertikalaus matmens, ne mažesnio kaip
5 mm.
- Žymėjimas „CE“ ženklu turi būti atliekamas prie pat gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimo.
Klausimyne nurodyti teisės aktai:
Techninis reglamentas mašinų sauga, sutrumpintai – Reglamentas.
Paaiškinimai: 1 priedas „Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai mašinų projektavimui ir gamybai.“

______________________________

