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MDT ICS 97.200.50

Deskriptory: toys, children, safety, accident prevention, consumer information, graphic symbol,
utilization, design

 

BEZPEČNOST HRAČEK Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny

 

Safety of toys Part 6: Graphical symbol for age warning labelling

Sécurité des jouets Partie 6: Symbole graphique d'avertissement sur l'âge

Sicherheit von Spielzeug Teil 6: Graphisches Symbol zur Kennzeichnung mit einem
altersgruppenbezogen Warnhinweis

 



Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-08-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní
předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě
bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s
jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv
člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen
zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B - 1050 Brusel
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Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 52 „Bezpečnost hraček" se
sekretariátem v DS.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice
(směrnic) EU.

Této evropské normě bude nejpozději do února 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
budou zrušeny nejpozději do února 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít tyto země: Belgie,
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 



Úvod

 

Tato evropská norma na bezpečnost hraček se skládá z následujících částí:

Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Část 2: Hořlavost

Část 3: Migrace určitých prvků

Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny
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1 Předmět normy

 

Tato část evropské normy stanoví požadavky na používání a provedení grafické značky pro varovné
označení věkové skupiny u hraček, které nejsou vhodné pro děti mladší než 3 roky.

Toto opatření se nevztahuje na hračky, které jsou vzhledem ke své funkci, rozměrům, vlastnostem
nebo jiným podstatným okolnostem pro děti mladší než 3 roky zjevně nevhodné.

Účelem značky je informovat dospělé osoby, že hračka by mohla být pro dítě mladší než 3 roky
nebezpečná.

 

-- Vynechaný text --


