Rágókák, csörgők és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében megfelelt termékek

Sorszám

Vizsgálati paraméterek

A termék
megnevezése
(márkanév,
termékazonosító)

1.

Alexis Baby Mix
márkajelzésű,
Item no.: 9355
azonosító jelöléssel
ellátott
hűtőfolyadékos
dupla fagyi rágóka

Lengyelország

A követelmény
teljesült

–

–

A
követelmény
teljesült

–

A követelmény
teljesült

2.

Nuby
márkajelzésű,
493 azonosító
jelöléssel ellátott
twisty bugz rágóka

Kína

A követelmény
teljesült

–

–

A
követelmény
teljesült

–

–

3.

Babyono
márkajelzésű,
Cat. No 672
azonosító jelöléssel
ellátott csörgő

Lengyelország

A követelmény
teljesült

–

–

–

–

–

A termék
bemutatása

Származási
hely

Ütő vizsgálat

Kis alkatrészek
vizsgálóhengere

Hegyes
végződések

Tömítettség

A nem
megfelelőségből
adódó veszélyek
és azok mértéke

Figyelmeztető
felirat megléte

1
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Vizsgálati paraméterek

A termék
megnevezése
(márkanév,
termékazonosító)

4.

First Steps
márkajelzésű,
Item No: 257303
azonosító jelöléssel
ellátott csörgő

Egyesült
Királyság

A követelmény
teljesült

–

–

–

–

–

5.

Baby Bruin
márkajelzésű,
Kód: 55042617
azonosító jelöléssel
ellátott
hűtőfolyadékos
rágóka

Magyarország

–

–

–

A
követelmény
teljesült

–

A követelmény
teljesült

6.

Oball
márkajelzésű,
F3355, HCM 28113
azonosító jelöléssel
ellátott
labda-csörgő

Kína

A követelmény
teljesült

–

–

–

–

–

A termék
bemutatása

Származási
hely

Ütő vizsgálat

Kis alkatrészek
vizsgálóhengere

Hegyes
végződések

Tömítettség

A nem
megfelelőségből
adódó veszélyek
és azok mértéke

Figyelmeztető
felirat megléte
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Vizsgálati paraméterek

A termék
megnevezése
(márkanév,
termékazonosító)

7.

Canpol babies
márkajelzésű,
Cat. no. 2/459
azonosító jelöléssel
ellátott
rágókás csörgő

Kína

A követelmény
teljesült

–

–

–

–

–

8.

Simba
márkajelzésű,
Simba ABC
4011884 azonosító
jelöléssel ellátott
vízzel töltött,
hűsítő rágóka

Kína

–

–

–

A
követelmény
teljesült

–

A követelmény
teljesült

9.

dm babylove
márkajelzésű,
95162, BC 092015
jelöléssel ellátott
vízzel töltött,
hűsítő rágóka

Kína

–

–

–

A
követelmény
teljesült

–

A követelmény
teljesült

A termék
bemutatása

Származási
hely

Ütő vizsgálat

Kis alkatrészek
vizsgálóhengere

Hegyes
végződések

Tömítettség

A nem
megfelelőségből
adódó veszélyek
és azok mértéke

Figyelmeztető
felirat megléte

3

Sorszám

Rágókák, csörgők és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében megfelelt termékek

A termék
megnevezése
(márkanév,
termékazonosító)

Play Go
márkajelzésű,
Item no.: 1505
10.
azonosító jelöléssel
ellátott, gyöngyös
cumi csörgő

Vizsgálati paraméterek
A termék
bemutatása

Származási
hely

Kína

Ütő vizsgálat

Kis alkatrészek
vizsgálóhengere

Hegyes
végződések

Tömítettség

A nem
megfelelőségből
adódó veszélyek
és azok mértéke

Figyelmeztető
felirat megléte

A követelmény
teljesült

–

–

–

–

–
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