Ostrożnie z ładowarkami
Smartfony i przenośne odtwarzacze multimedialne wymagają dość częstego ładowania
baterii. To sprawia, że korzystamy z nich również, gdy urządzenia są podłączone do
ładowarki sieciowej, a więc do gniazdka elektrycznego. To niebezpieczne zachowanie.
W takich przypadkach zła jakość urządzenia lub ich nieodpowiednie użytkowanie grozi
porażeniem prądem i poparzeniem.
W mediach i internecie pojawiają się od czasu do czasu wiadomości o porażeniach prądem osób
korzystających z telefonu komórkowego, smartfonu lub przenośnego odtwarzacza
multimedialnego w czasie, gdy urządzenie było podłączone do ładowarki sieciowej. Oprócz
porażenia może dojść do poparzenia ręki i głowy. Na świecie odnotowano niestety także kilka
przypadków śmiertelnych.
Co zrobić, żeby uchronić się przed zagrożeniem?
Najlepiej nie korzystać z urządzenia, gdy jest podłączone do ładowarki sieciowej. Niektórzy
producenci smartfonów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych wręcz podają takie zalecenie
w instrukcji obsługi. Jeżeli korzystamy z ładowarki sieciowej, nie dotykajmy mokrymi rękami ani
ładowarki ani urządzenia. Nie ładujmy urządzeń w miejscach narażonych na kontakt z wodą: np.
w łazience lub w kuchni. Nie wolno korzystać z ładowanego urządzenia podczas burzy. Nie
korzystajmy z ładowarek z uszkodzoną obudową lub przewodem zasilającym.
Przede wszystkim należy korzystać z ładowarek dostosowanych do urządzenia, które posiadamy,
a którego specyfikacja podana jest w każdej instrukcji obsługi. W większości przypadków
niebezpieczne ładowarki wyprodukowały nieznane firmy, bądź były to podróbki uznanych marek.
Dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej zapłacić więcej za markowy sprzęt niż znacznie
tańszy nieznanego producenta lub kupować używany w komisie.
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać krajowe i międzynarodowe normy. O tym, że
tak jest informuje odpowiedni znak na obudowie. W Unii Europejskiej jest to oznaczenie CE
(Conformité Européenne), a międzynarodowym znakiem zgodności z normami jest IEC
(International Electrotechnical Commission). Ale i największym uznanym firmom zdarza się
czasem wypuścić na rynek ładowarki z wadą mogącą doprowadzić do nieszczęścia.
Wykaz niebezpiecznych produktów, w tym i ładowarek, możemy znaleźć w internecie. W Unii
Europejskiej powstał system szybkiego alarmowania (RAPEX) o niebezpiecznych dla
konsumentów produktach nieżywnościowych. Informacje podają do systemu krajowe instytucje
zajmujące się kontrolą bezpieczeństwa produktów, jak również firmy, które wykryły wady w swoich
produktach. Wadliwe urządzenia są z reguły wycofywane z rynku, a producent wymienia je na
bezpieczne i sprawne. Lista takich produktów dostępna jest na tej stronie internetowej:
www.ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/. Zamieszczona tam
wyszukiwarka (w języku angielskim) pozwala na sprawdzenie interesującego nas typu urządzeń.
Wśród urządzeń elektrycznych znaczny odsetek stanowią zasilacze, ładowarki i adaptery do
gniazdek. Informacje o produktach niebezpiecznych zamieszcza również Urząd Ochrony
Konsumenta i Konkurencji na swojej stronie internetowej www.uokik.gov.pl/produkty.php.
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