Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0606/12

Categorie

Articole pentru îngrijirea copilului i echipamente pentru copii

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Cărucior pentru copii

Marcă

Stsinghua

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

QH-121

Numărul
lotului/cod de
bare (*)
Categorie portal
OCDE
Descriere (*)

Cărucior de vară cu un cărucior de vară cu o inscripionare brodată, într-o limbă străină.Este disponibil în
diverse culori.Produsul este vândut în ambalaje transparente din polietilenă.

ara de origine

China

Alertă transmisă
de

Bulgaria

Tip de risc

Leziuni

Risc (*)

Produsul prezintă un risc de vătămare din cauza faptului că— în zona accesibilă există puncte de tăiere i
evacuare între pările mobile, care se închid la o distană mai mică de 12 mm (mecanismele de meninere a
hotei), care pot provoca imobilizarea i ieirea degetelor copilului;În zona accesibilă există deschideri
accesibile mai mari de 5 mm, mai mici de 12 mm, mai mici de 10 mm, ceea ce poate duce la prinderea i la
desprinderea degetelor copilului, cauzând astfel vătămări sau fracturi;— esătura scaunului nu este suficient
de strictă, nici ataată, ceea ce poate cauza căderea copilului de pe scaun;— pările textile care au ca scop
meninerea copilului în loc nu au rezistenă la încercare i, prin urmare, există riscul ca acesta să intre pe un
cărucior;— scaunul nu are decât un singur mecanism de blocare (pentru a se evita riscul de pliere
neintenionată a unui cărucior ca urmare a aciunilor efectuate de adult sau de copil);cărucior trebuie să
aibă cel puin două mecanisme de blocare).În plus, ambalajul nu prezintă avertismentele i instruciunile
necesare pentru utilizare în limba bulgară.Produsul nu este conform cu standardul european relevant EN
1888.

Măsurile
adoptate de ara
care a emis
notificarea (*)

Interdicie de comercializare, retragere de pe piaă i returnare de la consumatori dispuse de autorităi.

Imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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