Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0896/07

Categorie

Articole pentru îngrijirea copilului i echipamente pentru copii

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Biciclete pentru copii de vârstă mică

Marcă

ALTRIX SUPER WILDHORSE 12"

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

BSP07011568

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

Bicicletă pentru copii de vârstă mică cu 12 de roi i un cadru rou. Acesta este echipat cu două sisteme de
frânare, cu o frână acionată manual pe roata din faă i cu o ruptură a roii din spate.

ara de origine

Necunoscut

Alertă transmisă
de

Slovacia

Tip de risc

Leziuni

Risc (*)

Produsul prezintă un risc de rănire din cauza: Un plafon maxim al capătului cablului de frână nu suportă
efortul necesar de îndepărtare. Acesta poate fi îndepărtat în mod accidental de către un copil. Există riscul
unei leziuni dureroase prin intermediul capătului neprotejată al cablului de frână; — ghidonul nu este
suficient de extins i păzit până la capete. Acestea prezintă un risc de alunecare de pe ghidon i, prin
urmare, de cădere a unui copil în timpul mersului. Bicicleta — bicicletă nu este echipată cu un parapet
complet. Prezintă un risc de constricie dureroasă a degetelor de la un copil i care joacă în acelai timp cu
apărătoarea de lan, — avertismentele de sigurană necesare din instruciunile furnizate de producător nu
sunt complete. Acest produs nu este conform cu standardul european relevant EN 14765.

Măsurile adoptate
de ara care a
Retragerea voluntară de pe piaă i returnarea de la consumatori
emis notificarea (*)

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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