
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Tengda, 

μοντέλο YE20873, με γραμμοκώδικα 

5680150208737 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού αντικειμένου που  αποσπάται από 

την κουδουνίστρα. 

 

 

2 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη μάρκας RS toys 

/ RSTA, μοντέλο 9445, με κωδικό 

κατασκευής 01/9445, με γραμμοκώδικα 

8004817094452 και με χώρα κατασκευής 

το Χονγκ Κόνγκ. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία M & 

S KING OF TOYS CO. LIMITED και έχει 

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 

μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

ασφάλεια των παιδιών. 
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3 Παιχνίδι σετ όπλο, τόξο και βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 3193A,B,C, με κωδικό 

κατασκευής 1809G378, με γραμμοκώδικα 

5291410141901 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.G 

MEGATOYS LTD και έχει αποσυρθεί 

από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

 

4 Παιδικά σκούτερ (πατίνι) μάρκας OXELO, 

μοντέλα LEARN 500 YELLOW (model 

code : 8555205 ; article code : 2939386), 

LEARN 500 PINK (model code : 8555207 ; 

article code : 2939388), LEARN 500 BLUE 

(model code : 8555206 ; article code : 

2939387) και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής των πατινιών και μη 

συμμόρφωσης τους με το σχετικό 

πρότυπο ασφάλειας. 
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5 Ξύλινο παζλ σε μορφή φιδιού άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο YE31081, με 

γραμμοκώδικα 5680480310810 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών κομματιών του παζλ. 

 

 

6 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο NdfeB, και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να έλξη το ένα το άλλο. 

 

 

 


