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Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзачiii знищенпя с: а) лотримання вимог, якi встановленi даним висновком за

результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортуванrш та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй
документацiТ; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на вiдповiднiсть
вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства
За результатами державноТ санiтарно-гiгiенiчноi самокати та аксесуари ТМ <Micro
Mobility Systems Ltd.)

(назва об' екта експертlrзи)

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цьоrо висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi згiдно маркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiiо правил тощо iнструкцiТ до iгор повиннi бути
зрозумiлими для дiтей тих вiкових груп, для яких вони призначенi. В iнструкцiТ (керiвництвi,
cxeMi по користуванню iграшками, iграми або на споживчiй упаковцi повиннi бути вказанi
правила та види обробки iграшок (iгор) (митгя, чищеннrI, дезинфекцiя та ik утилiзацiя в разi
потреби). Попереджувальний текст про можJIивiсть небезпеки iграшок, iгор наявнiсть
лрiбних деталей для дiтей BiKoM до 3-х poKiB i т.п. повинен бути надрукований напiвжирним
шрифтом, розмiром не менше 12 кеглiв, а слово "попередження" повинно бути видiлено
прописними буквами.
Висновок дiйсний п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для
здоров'я людини контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному
та документальному).
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: за показниками
безпеки для здоров'я людини, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та

документальному) та санiтарно-еiпiдемiологiчному контролю в зонi митного нагляду на
митнiй територii УкраТни.
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з
влIмогами цього висновку На об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за
встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацiТ i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними
програмами iнслектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраiЪи.
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