SIMON RUS S.P.,
Zapoge 1R,
1217 Vodice,

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij igrač
Pred nakupom igrače se je potrebno seznaniti s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno
upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij igrač. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno
starost otroka, dovoljeno največjo obremenitev izdelka in uporabo.

OTROCI MLAJŠI OD 36. MESECEV
Nekatere igrače zaradi svoje vsebine oblike, in uporabnosti niso primerne ali so lahko nevarne za otroke,
mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom:
OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev ali Ni primerno za otroke,
mlajše od treh let.

Takšno označevanje se ne uporablja za stvari oziroma igrače, ki so zaradi svoje značilnosti, funkcije, dimenzij,
lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
OPIS: „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli
od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli
kombinacija teh aktivnosti. Na takšnih igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:
OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.
Igračam za prostočasne aktivnosti, ki so pritrjene na kakršnokoli ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam
za prostočasne aktivnosti so priložena navodila na oz. v embalaži, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in
vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, poškodbe uporabnika, če se tako preverjanje ne izvaja. Izdelku
morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če
niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se
namesti igračo.
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FUNKCIONALNE IGRAČE
OPIS: „funkcionalna igrača“ pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način
Kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave
ali stroja. Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:
OPOZORILO! Igrača se mora uporabljati le in smo pod neposrednim nadzorom
odrasle osebe.
Te igrače so opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora
upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim
( so navedene), ki so običajno ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model
ali imitacijo predstavlja igračo. Takšno igračo je potrebno shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti,
ki jo določi proizvajalec.

IGRAČE, KI SE Z VRVICAMI, VRVMI, ELASTIKAMI ALI TRAKOVI OBESIJO ČEZ POSTELJICO, ZIBELKO OTROŠKI
VOZIČEK…
Na igračah, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški
voziček, je navedeno naslednje opozorilo:
OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko
se otrok začenja postavljati na roke in kolena v plazeči položaj.

KOTALKE, ROLERJI,DRSALKE, DESKE, SKIROJI IN KOLESA
Kadar se izdelki prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo:
OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. Navodila za uporabo vključujejo
opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali
trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navedeno je tudi, kakšna je
priporočljiva zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.), ki naj se uporablja
istočasno z izdelkom.
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