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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek 

1. 

A csomagolódobozra 

ragasztott címke szerint 

LE ROYAL márkajelű, 

R14925-3 

termékazonosító 

jelölésű, LED-es 

díszvilágítási füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

2. 

A csomagolódobozra 

ragasztott címke szerint 

LE ROYAL márkajelű, 

R14925-8 

termékazonosító 

jelölésű, LED-es 

díszvilágítási füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

3. 

A csomagolódobozra 

ragasztott címke szerint 

LE ROYAL márkajelű, 

R14925-9 

termékazonosító 

jelölésű, LED-es 

díszvilágítási füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

4. 

EMOS márkajelű, 

ZYK0203 

termékazonosító 

jelölésű, 50 db LED-et 

tartalmazó 

díszvilágítási füzér  

nincs nincs 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

5. 

SOMOGYI 

ELEKTRONIC 

márkajelű, KID 502 

termékazonosító 

jelölésű, izzólámpás 

füzérrel szerelt, világító 

ablakdísz 

 

 

- a fényforrások egy része 

0,025 Nm-nél kisebb 

forgatónyomaték hatására is 

elfordul a lámpafoglalatban. 

égési 
sérülés 

(nagy 

kockázat) 

6. 

SOMOGYI 

ELEKTRONIC 

márkajelű, KID 503 

termékazonosító 

jelölésű, izzólámpás 

füzérrel szerelt, világító 

ablakdísz 

 

 

- a fényforrások egy része 

0,025 Nm-nél kisebb 

forgatónyomaték hatására is 

elfordul a lámpafoglalatban. 

égési 
sérülés 

(nagy 

kockázat) 

7. 

100 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó, 

Globiz gyártmányú, 

56502A modellszámú 

díszvilágítási füzér 

 

- a villogtató egységben 

nincs hatásos vezetékteher-

mentesítés. 

áramütés 

(súlyos 

kockázat) 

8. 

EMOS márkajelű, 

ZYK0208 

termékazonosító 

jelölésű, 200 db LED-et 

tartalmazó 

díszvilágítási füzér  

nincs nincs 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

9. 

200 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó, 

Globiz gyártmányú, 

56504A modellszámú 

díszvilágítási füzér GP-

SW310DC0116-

IP44(EU)-1C 

modellszámú táp-

/villogtató egységgel 

 

nincs nincs 

10. 

100 db sárga színnel 

világító LED-et 

tartalmazó, a 

csomagolódobozon 

1101062, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

1101091 termék-

azonosító jelölésű 

díszvilágítási füzér 

(Színváltozatok: zöld-

1101067, kék-1101090, 

fehér-110 

1092, lila-1101096) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

11. 

138 db különböző 

színnel világító LED-et 

tartalmazó, a 

csomagolódobozon 

1101076, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

1101111 termék-

azonosító jelölésű 

díszvilágítási füzér 

(Színváltozatok: fehér-

1101106, 

kék-1101107, sárga-

1101112, hideg fehér-

1101113, kék-1101114) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a lengő csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

12. 

180 db meleg fehér 

színnel világító LED-et 

tartalmazó, a 

csomagolódobozon 

1101076, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

1101105 termék-

azonosító jelölésű 

díszvilágítási füzér 

(Színváltozatok: zöld-

1101009, színes-

1101076, kék-1101077, 

fehér-1101078, 

kék-1101079, 

kék-1101080, meleg 

fehér-1101106, piros-

1101108, zöld-1101109, 

fehér-1101112, 

kék-1101114) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

13. 

100 db cserélhető 

miniatűr izzólámpát 

tartalmazó, SOMOGYI 

ELEKTRONIC 

márkajelű, 

KIF 100 

termékazonosító 

jelölésű díszvilágítási 

füzér 

 

 

- a fényforrások egy része 

0,025 Nm-nél kisebb 

forgatónyomaték hatására is 

elfordul a lámpafoglalatban, 

- az izzólámpák 

behelyezéséhez és 

eltávolításához szükséges 

erők nagyobbak az 

előírtaknál, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 

(közepes 
kockázat), 

égési 
sérülés 

(nagy 

kockázat) 

14. 

SOMOGYI 

ELEKTRONIC 

márkajelű, 

ML 80/WW 

termékazonosító 

jelölésű, micro LED-es 

díszvilágítási füzér LR-

IP-03.502.1-L 

modellszámú 

elektronikus 

transzformátorral 

 

 

nincs nincs 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

15. 

120 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén LE 

ROYAL márkajelű, 

R14925-17 

termékazonosító 

jelölésű és "Karácsonyi 

ég sor" megnevezésű 

díszvilágítási füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

16. 

122 db nem cserélhető 

miniatűr izzólámpát 

(rizsszemizzót) 

tartalmazó, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén LE 

ROYAL márkajelű, 

R14925-27 

termékazonosító 

jelölésű és "Karacsonyi 

ég sor" megnevezésű 

díszvilágítási füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs 

vezetéktehermentesítés, 

- a hálózati tápvezeték rövid, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

17. 

50 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó, 

LINHAI gyártmányú, 

EN50SC0 

termékazonosító 

jelölésű díszvilágítási 

füzér 

 

 

- a LED-ek áramvezető 

részeinek szigetelése nem 

megfelelő. 

áramütés 

(közepes 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

18. 

Christmas gifts 

márkajelű 

BN-LG-100WW/1 

modellszámú, 

100 db LED-et 

tartalmazó 

díszvilágítási füzér 

 

 

nincs nincs 

19. 

100 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó, 

SOMOGYI 

ELEKTRONIC 

márkajelű, 

KI 100 LED/P 

termékazonosító 

jelölésű díszvilágítási 

füzér 

 

 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 

(közepes 

kockázat) 

20. 

Márkajel nélküli, 188L 

LED fény 

termékazonosító 

jelölésű, további 

tagokkal bővíthető, 

LED-es díszvilágítási 

füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a lengő csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

21. 

nem cserélhető 

miniatűr izzólámpákat 

(rizsszemizzókat) 

tartalmazó, márkajel 

nélküli, N017-180M110 

termékazonosító 

jelölésű díszvilágítási 

füzér 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

22. 

24 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó 

díszvilágítási füzérrel 

szerelt, S&W 

márkajelű, 62927 

termékazonosító 

jelölésű, rózsacsokor 

kialakítású, dekorációs 

asztali lámpa 

(hordozható lámpatest) 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

23. 

24 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó 

díszvilágítási füzérrel 

szerelt, S&W 

márkajelű, 62928 

termékazonosító 

jelölésű, dekorációs 

asztali lámpa 

(hordozható lámpatest) 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

24. 

Nem cserélhető LED-

eket tartalmazó 

díszvilágítási füzérrel 

szerelt, S&W 

márkajelű, 62936 

termékazonosító 

jelölésű, rózsafa 

kialakítású, dekorációs 

állólámpa (hordozható 

lámpatest) 

       

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

25. 

72 db nem cserélhető 

LED-et tartalmazó 

díszvilágítási füzérrel 

szerelt, S&W 

márkajelű, 62924 

termékazonosító 

jelölésű, dekorációs 

állólámpa (hordozható 

lámpatest) 

       

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékek éles szélű 

részekkel érintkeznek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 

26. 

6 db RGB LED-et és 

hangszórót tartalmazó, 

márkajel nélküli, QY-

PAL066 

termékazonosító 

jelölésű, partifényeket 

előállító, vezérelhető, 

helyhez kötött 

lámpatest 

 

 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb méretű. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

Vámriasztás alapján ellenőrzött termékek 

1. 

ENTAC márkajelű,  

DL31V700L70P6C-

IP44 díszvilágítási 

füzérből és JT-EL/ 

FC31V9W-G1-IP44 

tápegységből álló 

termékegyüttes 

(204 db) 

 

 

nincs nincs 

2. 

ENTAC márkajelű, 

DL31V240L24P5C-

IP44 díszvilágítási 

füzérből és JT-EL/ 

FC31V3.6W-H4-

IP44 tápegységből 

álló termékegyüttes 

(504 db) 

 

 

nincs nincs 

3. 

Márkajel nélküli, 

M500 

termékazonosító 

jelölésű, 

jégcsapsorszerűen 

kialakított 

díszvilágítási füzér 

(6526 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 
(nagy 

kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

4. 

Márkajel nélküli, 

M300/300 termék-

azonosító jelölésű, 

függönyszerűen 

kialakított 

díszvilágítási füzér 

(6526 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darab-száma és 

hossza, 

- a csatlakozóaljzatok 

érintkezőhüvelyei nincsenek 

kellően besüllyesztve. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(nagy 
kockázat) 

5. 

A 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

62531 

termékazonosító 

jelölésű, a 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

56567 hivatkozási 

számú díszvilágítási 

füzér 

(10684 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza, 

- a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

6. 

A 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

62689 

termékazonosító 

jelölésű, a 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

56503 hivatkozási 

számú, függöny-

szerűen kialakított 

díszvilágítási füzér 

(9380 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza, 

- a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

7. 

A 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

62559 

termékazonosító 

jelölésű, a 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

61353 hivatkozási 

számú, függöny-

szerűen kialakított 

díszvilágítási füzér 

(10684 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darab-száma és 

hossza, 

- a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

8. 

50 db nem 

cserélhető miniatűr 

izzólámpát 

(rizsszemizzót) 

tartalmazó, márka- 

és 

termékazonosító 

jelölés nélküli 

díszvilágítási füzér 

(9379 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb, 

- a hálózati tápvezeték 

túlságosan rövid. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

9. 

A 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

56486 hivatkozási 

számú, zárt 

díszvilágítási 

füzérrel szerelt, 

fejét mozgató, 

világító rénszarvas 

(hordozható 

lámpatest) 

(9379 db)  

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

áramütés  

(nagy 
kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

10. 

A 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

62528 

termékazonosító 

jelölésű, a 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

62527 hivatkozási 

számú díszvilágítási 

füzér 

(9200 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetékútba éles szélek 

nyúlnak, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darab-száma és 

hossza, 

- a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

11. 

A 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

59231 hivatkozási 

számú, a 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

59232 

termékazonosító 

jelölésű, füzérből és  

HF márkajelű, GP-

SW2900C0209-

IP44(US) modell-

számú villogtató 

egységből álló 

termékegyüttes 

(9200 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a fényforrásokhoz 

forrasztott vezetékek 

szigetelése nem felel meg 

az előírt szigetelési 

tulajdonságoknak. 

- a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

12. 

A 

csomagolódobozra 

ragasztott címkén 

59216 

termékazonosító 

jelölésű, a 

csomagolódobozon 

DRF márkajelű, 

56567 hivatkozási 

számú díszvilágítási 

füzér 

(9290 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a fényforrásokhoz 

forrasztott vezetékek 

szigetelése nem felel meg 

az előírt szigetelési 

tulajdonságoknak. 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

13-14. 

F&F Srls 

Unipersonale 

gyártmányú, a 

csomagolódobozon  

64293, 64294 

cikkszámú 

díszvilágítási 

füzércsalád 

(9072 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozódugó az 

előírtnál kisebb, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés  

(súlyos 
kockázat) 

15-19. 

F&F Srls 

Unipersonale 

gyártmányú, a 

csomagolódobozon 

65134, 64300, 

64298, 64299, 

64288 cikkszámú 

díszvilágítási 

füzércsalád 

(1920 db) 

 

 

 

- az alapszigetelésű és 

szigetelés nélküli részek 

megérinthetőek, 

- a vezetékútba éles szélek 

nyúlnak, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a csatlakozóaljzatok 

érintkezőhüvelyei nincsenek 

kellően besüllyesztve, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darabszáma és 

hossza, 

- a fényforrásokhoz 

forrasztott vezetékek 

áramütés 
és 

égési 
sérülés  

 (súlyos 
kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

 

szigetelése nem felel meg 

az előírt szigetelési 

tulajdonságoknak. 

20-24. 

F&F Srls 

Unipersonale 

gyártmányú, a 

csomagolódobozon 

65102, 65107, 

65103, 65108, 

65109 cikkszámú 

díszvilágítási 

füzércsalád 

(7128 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- hiányzik az 

összekapcsolható füzérek 

teljes darab-száma és 

hossza. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

25-27. 

LBS márkajelű, 

99480L, 99300L, 

99400L cikkszámú 

díszvilágítási 

füzércsalád 

(7128 db)  

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a fényforrásokhoz 

forrasztott vezetékek 

szigetelése nem felel meg 

az előírt szigetelési 

tulajdonságoknak. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

28. 

LBS márkajelű, 

99100L cikkszámú 

díszvilágítási füzér 

(4512 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

 - a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 
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Sorszám 
Termék 

megnevezése 
Termék képe Megállapított hiányosságok Veszély  

29. 

LBS márkajelű, 

99180L cikkszámú 

díszvilágítási füzér 

(3240 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

 - a csatlakozóaljzat a 

féloldalas csatlakoztatást is 

lehetővé teszi, 

- a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

30. 

Márkajel nélküli, 

140L LED fény 

termékazonosító 

jelölésű 

díszvilágítási füzér 

(25300 db) 

 

 

- az alapszigetelésű részek 

megérinthetőek, 

- nincs hatásos 

vezetéktehermentesítés, 

- a vezetők keresztmetszete 

túlságosan kicsi, 

- a fényforrásokhoz 

forrasztott vezetékek 

szigetelése nem felel meg 

az előírt szigetelési 

tulajdonságoknak, 

 - a vízbehatolás ellen nem 

védett kivitelű terméket 

kültéri használatra ajánlják. 

áramütés 
és 

égési 
sérülés 

(súlyos 
kockázat) 

 


