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1 Δείκτης λέιζερ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

303 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 

λέιζερ. 

 

 

2 Ξύλινο παζλ σε μορφή αεροπλάνου 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο C01722, με 

κωδικό κατασκευής 21284, με 

γραμμοκώδικα 5991800017228 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών κομματιών που αποσπώνται 

από το παζλ. 

 

 

3 Χρωματιστό σετ με μαρκαδόρους μάρκας 

Grafix, μοντέλο 25 pieces / 150003, με 

κωδικό παραγωγής 201050, με 

γραμμοκώδικα 8715427063430 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 

χημικών ουσιών, στο μαρκαδόρο με γκρίζο 

χρώμα, που μπορεί να προκαλέσουν 

αλλεργική αντίδραση στο δέρμα του 

παιδιού, έκζεμα, ακόμη και ελαφρύ  

έγκαυμα. 
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4 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας 

Sonia, μοντέλο P25479 / SO-8817AF, με 

γραμμοκώδικα 8586022425479 και με 

χώρα κατασκευής το Χονγκ Κονγκ. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 

ασφαλίσεως με αποτέλεσμα την 

παγίδευση των δαχτύλων του παιδιού στα 

μετακινούμενα μέρη του παιχνιδιού. 

 

 

5 Συσκευή αποτρίχωσης με λέιζερ μάρκας 

Benus, μοντέλο CW-808 και με χώρα 

κατασκευής την Κορέα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 

συσκευή. 

 

 

6 Δείκτης λέιζερ μάρκας HT Supplies, 

μοντέλο 407653, με γραμμοκώδικα 

8785252431766 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 

λέιζερ. 
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7 Συσκευή με λέιζερ για προβολείς ομίχλης 

αυτοκινήτου άγνωστης μάρκας, μοντέλο sj-

F061 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 

συσκευή λέιζερ. 

 

 

8 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά πολύχρωμά 

σφαιρίδια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

ZA3157 (808C), με γραμμοκώδικα 

1401404632148 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσότερων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να ελκύσει το ένα το άλλο. 

 

  

9 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

μάρκας Speks, μοντέλο deep end, με 

γραμμοκώδικα 850021697204 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσότερων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να ελκύσει το ένα το άλλο. 
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10 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

μάρκας Speks, μοντέλο denim, με 

γραμμοκώδικα 850021697150 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσότερων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να ελκύσει το ένα το άλλο. 

 

 

11 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

μάρκας Speks, μοντέλο original, με 

γραμμοκώδικα 850021697143 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσότερων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να ελκύσει το ένα το άλλο. 
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12 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

οχταποδιού, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

C9597, με γραμμοκώδικα 5881800095978 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 

παιχνίδι. 

 

 

13 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο MRT-478 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 

παιχνίδι. 

 

 

 

 


