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االتحاد األوروبي
التاريخ 5 :أفريل 8102
نشرت اللجنة األوروبية تقريرين عدد  21و  1122 /21عبر نظام التحذير السريع وذكر مخاطر استعمال عديد المنتجات على صحة المستهلك :
 أسرة أطفال مواد تجميل لعب لباس أطفال هواتف جوالة وأجهزة كمبيوتر.وذكرالتقرير التدابير المتخذة في البلد األوروبي المبلغ من أجل منع أو تقييد تسويقها أو استخدامها أو سحبها من السوق.

المصدر:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=2802&Year=2018
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=2812&Ye ar=2018

رقم التنبيهA12 / 0432/18 :
الفئة :أغراض للعناية باألطفال ومعدات لألطفال
المنتج :سرير أطفال
العالمة التجاريةDaillot :
االسم :مجموعة ""Ergo
النوع  /عدد النموذجLD-P1 ،LH-P1 ،LS-P1 ،LD-P2 ،LH-P2 ،LS-P2 :
،LD-RR-1 ،LH-RR-1 ،LS- RR-1 ،LD-RR-2 ،LH-RR-2 ،LS-RR-2 ،
LD-H1 ،LH-H1 ،LS-H1 ،LD-H2 ،LH-H2 ،LS-H2
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي :غير معروف
نوع الخطر :اختناق
الفجوات والمساحات والحواف الحادة في أجزاء مختلفة من السرير.
يمكن لألطفال إدخال أصابعهم في الفجوات وجعلها عالقة أو جرحهم .عالوة على ذلك ،
يمكن أن يكون رأس الطفل يمر من بعض الثغرات  ،مما يؤدي إلى الخنق.
ال يتوافق المنتج مع المعيار األوروبي .
التدابير التي أمرت بها السلطات العامة (إلى :الصانع) :استدعاء المنتج  ،استدعاء المنتج
من المستخدمين النهائيين

رقم التنبيهA12 / 0433/18 :
الفئة :أغراض للعناية باألطفال ومعدات لألطفال
المنتج :تغيير االدباش
العالمة التجاريةBABY 9 :
االسم :جدول التغيير
اكتب  /رقم النموذجBUTTERFLY FMS-96200150 )1 :؛
WEL FMS-96200470 )2 ،
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي :غير معروف
نوع الخطر :جرح
هناك فجوة بين الحمام وطاولة التغيير.
يمكن للطفل إدخال الرأس في الفجوة.
ال يتوافق المنتج مع المعيار األوروبي.
التدابير المتخذة من قبل المشغلين االقتصاديين :سحب المنتج من المستخدمين النهائيين

رقم التنبيهA12 / 0415/18 :
الفئة :معدات االتصاالت واإلعالم
المنتج :كمبيوتر محمول
العالمة التجاريةLENOVO :
االسم :ثينك باد  X1الكربون
النوع  /رقم الموديل :النوع HQ-Z36JCN S / N PF-0QQJQM22
رقم الدفعة  /الباركود :تاريخ التصنيع20/11 :
نوع الخطر :االشتعال
قد يقع تلف البطارية.
يمكن للبطارية ان تسحن مما يؤدي إلى نشوب حريق.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيه األجهزة الراديوية.

رقم التنبيهA12 / 0426/18 :
الفئة :معدات االتصاالت واإلعالم
المنتج :مزود الطاقة
العالمة التجاريةamazonbasics :
االسم :مصرف الطاقة المحمولة
النوع  /رقم الموديل :الموديل 000،PB10 (10 :ميللي أمبير في الساعة)
رقم الدفعة  /الرمز الشريطيASIN: B00LRK8JDC :
نوع الخطر :الحروق الكيميائية والنار
بطارية مصرف الطاقة يسخن بسهولة  ،يمكن أن تنفجر أو تتسرب.
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إشتعال النيران أثناء عدم مراقبته أو تعرض المستخدمين
لحروق أو حروق كيميائية عند حمل مزود الطاقة في جيبهم.
التدابير المتخذة من قبل المشغلين االقتصاديين :استرجاع المنتج من المستخدمين النهائيين
 ،تحذير المستهلكين من المخاطر  ،سحب المنتج من السوق .

رقم التنبيهA12 / 0404/18 :
الفئة :مستحضرات التجميل
المنتج :كريم الوجه
العالمة التجاريةKARIN HERZOG :
االسمDAY PROTECTION :
النوع  /رقم الطراز :الحماية اليومية  SPF 10 (50مل)
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي55212000 :
نوع الخطر :الكيميائية
يحتوي كريم على مادة méthylisothiazolinone
يمكن أن يسبب التهاب الجلد لألشخاص.
ال يتوافق المنتج مع الئحة منتجات مستحضرات التجميل.
التدابير المتخذة من قبل المشغلين االقتصاديين :سحب المنتج

رقم التنبيهA12 / 0405/18 :
الفئة :االجهزة الكهربائية والمعدات
المنتج :خالط كهربائي
العالمة التجاريةLafe :
االسمKielichowy :
اكتب  /رقم النموذجS / N: 0616 ،KTM: 4504 ،BKP001 :
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي0021012500525 :
نوع الخطر :صعقة كهربائية
مقاومة الرطوبة غير كافية.
يمكن أن تتالمس المياه مع األجزاء االكهربائية.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيه الجهد المنخفض والمعايير األوروبية ذات الصلة.
التدابير التي اتخذها المشغلون االقتصاديون :استرجاع المنتج من المستخدمين النهائيين
(بواسطة :الموزع)

رقم التنبيهA12 / 0412/18 :
الفئة :اآلالت
المنتج :المنشار
العالمة التجاريةMAKITA :
اكتب  /رقم النموذجEA7900P50E :
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي :غير معروف
نوع الخطر :الجروح
الفرامل التلقائية غير سريعة.
شفرة المنشار يمكن أن تتصل بالمستخدم.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيه الماكينات والمعايير األوروبية ذات الصلة .
التعليقات التي تطلبها السلطات العامة :استرجاع المنتج من المستخدمين النهائيين

