
 

Safety Gate: Sistema de alerta rápido para os produtos não
alimentares perigosos 

Número de alerta A12/00329/20

Categoria Brinquedos

Tipo de alerta Produtos que representam um risco grave

Utilizador dos produtos Consumidor

Produto  (*) Conjunto de construção de brinquedos

Marca Kitoz Toys

Designação Kitoz Big Size Marble Race Run Maze Ball Track Funnel Slide
Building Block Brick Educational Toy

Tipo / número do modelo  (*) 

código de barras  (*) 

Número do lote  (*) 

Categoria no Portal da OCDE 86000000 — Brinquedos / Jogos

Descrição  (*) 

Conjunto de construção de brinquedos constituído por 149
peças e um saco de mangas de tecido.Permite a construção de
mazis de mármore.Incluído na lista como «Kitmod Big Marble
Race Rune Maze Ball Track Funnel Slick Educational compatível
com os brinquedos com Lego Duplo».

Descrição da embalagem  (*) O produto é vendido numa caixa de cartão e vendido em linha,
nomeadamente através da Alibaba.

País de origem República Popular da China

Alerta enviado por Reino Unido

Contrafeito * NO

Tipo de risco Engasgamento

Defeito técnico  (*) 

O produto tem pequenas peças soltas (margas), falta a
identificação da idade necessária e a sua descrição pode
sugerir a sua adequação para crianças com idade inferior a
3 anos.Um progenitor pode, erradamente, fornecer uma
criança pequena com o brinquedo, que pode então colocar as
pequenas partes na boca e bloqueá-las./o produto não
cumpre os requisitos da Diretiva Brinquedos e a norma
europeia pertinente EN 71-1.

Risco  (*) 

Medidas adotadas pelo país notificante  (*) Supressão desta lista de produtos pelo mercado em linha

Também foram detetados produtos e tomadas medidas em Irlanda
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(*) Trata-se de uma tradução automática, a Comissão Europeia declina qualquer responsabilidade quanto à sua exatidão. Em caso
de divergência, a versão em língua inglesa prevalece sobre os textos noutras línguas. 
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