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РЪКОВО
ОДСТВО N° 10
1
за прила
агане на Ди
ирективата за
з безопасн остта на дет
тските играчки (88/378
8/ЕИО)
Проблем
матична гра
аница: случ
чаи, при ко
оито същес
ствува затру
уднение да
а се опреде
ели дали
даден продукт е от обхвата на Директиватта 88/378/Е
ЕИО или не е детска игр
рачка ?

Този д
документ нее е задължи
ителен и чррез него се цели да се
е предоставяят насоки, които
к
ще
помогнаат на държ
жавите-членкки за приллагането на
а единен по
одход при класификац
цията на
детските
те играчки. Ръководство
вото е създаадено въз основа
о
на становищата
ст
а на голяма
а част от
експерти
тите от работ
отната група
а по безопасн
сност на детс
тските играчк
ки.
Илюстр
трациите в наастоящия доку
кумент са прим
имерни, те по
оказват наглед
едно възможно
ността да се осъществи
о
по-преци
изно класифи
икацията на детските
д
играч
ачки и тяхното
о съответстви
ие не се разгллежда.

1. Въвед
дение
За да ссе класифици
ира даден пр
родукт като д
детска играчк
ка или различ
чен от такаваа, за повечетто случаи,
определе
ението за деттска играчка,, посочено в член 1, точк
ка 1 на Дире
ективата 88/3378/ЕИО, е до
остатъчно
точно. Съ
ъществуват, обаче,
о
редиц
ца гранични сслучаи, при които
к
е трудн
но да се классифицира про
одукта. За
тези слуучаи, определението не е достатъчн
но точно, кое
ето налага необходимост
н
тта от въвеж
ждане на
допълниттелни критерии.
В ръко
оводство № 4 за прилага
ане на Дирекктивата за бе
езопасността на детскитее играчки са посочени
подход и процедура, които произв
водителят мооже да прило
ожи за случаи
и на колебан ие за класиф
фикацията
на продуукта.
Доклад
дът CR 1437
79 на CEN, озаглавен
о
„К
Класификация
я на детскит
те играчки – Указания”, съдържа
допълниттелна информация за предназначениеето и свойсттвата на детс
ските играчкии, позволява
аща да се
определя
ят подходящи
ите и неподхо
одящите детсски играчки за
з деца на въ
ъзраст под 366 месеца. В та
аблица 21
от доклада CR 14379 са посочени примерни „м
музикални ин
нструменти”, предназначенни за деца на възраст
д 36 месеца.
под и над
2. Случа
аи, при кои
ито е необх
ходимо разгграничаване
е на музика
алния инстр
трумент от детската
д
играчка
а, предназна
ачени за дец
ца
В пове
ечето случаи, малкият муззикален инст румент, койтто е детска играчка по см
мисъла на Дир
рективата
88/378/ЕИО може да се различи лесно
л
от този
и, който не е детска играч
чка. В допъл нение към до
оклада на
ията на детсските играчки
и според тях
хното преднаазначение и свойства,
CEN, CR 14 379 за класификаци
янето на кате
егорията на продукта можее да се основ
вава на следните критериии:
определя
- посочен
на цел, за ко
оято продук
ктът е предн
назначен: за
а възпроизве
еждане на муузика или на звуци, за
ритмичен
н акомпаниме
ент по опреде
елено темпо и
или просто да
а се издават ритмични звууци при удар;;
- свойст
тва (характе
ерни особен
ности) на пр
родукта: диззайн и матери
иали, избран и с цел да се
е подобри
качеството на звука, компактния
к
вид,
в
размеритте;
ужаващите продукта текстови
т
ма
атериали: на
алични или отсъствие
о
на елементи на
а солфеж,
- придру
техничесски инструкци
ии, схеми и па
артитури;
- място на продаж
жбата: магаззини за детсски играчки, магазини/ща
андове за беебешки арти
икули или
изирани магаззини за музик
кални артикуули (инструме
енти и партит
тури);
специали
- аудито
орията, към
м която е на
асочена рек
кламата на продукта: реалистично
р
представяне на самия
продукт и
или представ
вяне на даден
н продукт по начин, който лесно впечат
тлява децатаа;
- цената
а за продажба на проду
укта.
3. Детск
ка играчка или
и
музикал
лен инструм
мент
3.1. Илю
юстрациите са на проду
укти, които сса детски иг
грачки
С тях не се възп
произвежда музика. Преедназначени са за възпр
роизвеждане на различн
ни звуци.
ват се с простти движения: духане, удряяне, разклаща
ане. Предназн
начени са за деца под три
и години.
Задейств

1

2

ф
на маракаси”
3.2. „Дрънкалки с формата
д
предп
полага възмоожност за лесно
л
объркв
ване на удаарните инстр
рументи с
Продуккти, чиито дизайн
дрънкалкки, но когато
о са с непре
етенциозен въ
ъншен вид, с малки разм
мери, с малкки дръжки и лесни за
държане и за използв
ване - чрез ра
азклащане, сл
ледва да се разглеждат
р
ка
ато детски игграчки, предн
назначени
на възраст по
од три години
и.
за деца н
Дрънка
алките и под
добните на тя
ях продукти, ако тежат по-малко
п
от 500
5
g (виж. тточка 5.8 от стандарт
EN 71-1:2
2005), трябва
а да отговарят на всички и
изисквания на
а точка 5 от стандарт
с
EN 771-1:2005.
Върху ттези продуктти не се поста
авя надпис с предупреждение: "Това не
н е дрънкаллка". Така отп
правеното
предупре
еждение би било
б
в против
воречие с преедназначение
ето на продукта като детскка играчката.
Действ
вителни разме
ери и външен
н вид:

3

3.3. Про
одукти, коит
то се продав
ват с други п
продукти: дайре
д
и мара
акаси, звънц
ци, кастанет
ти и/или
триъгъл
лник (триангел)
Дайреттата са играч
чки за деца над
н
три годи
ини, а марака
аси - за деца
а под 3 годи ни. Детските
е играчки,
наподобя
яващи ударн
ни инструмен
нти, трябва да са присспособени за
а ползване от по-малки
ите деца.
Дрънкалкките с форма
а на маракаси
и трябва да сее оценяват та
ака, както е посочено в точчка 3.2.
Ако да
адена играчкка е подходя
яща едноврем
менно за по--малки и за по-големи дееца, или в случай, че
възникне
е колебание за подходящ
щата възрастт, за която детската
д
игра
ачка е преднназначена, за
з същата
трябва да
а се извърша
ат възможно най-точни
н
изп
питвания и да
а се изследва
а изключителлно внимателн
но.
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3.4. Мал
лки дайрета
а
Тези продукти са де
етски играчки
и, предназначчени за деца на възраст над три годин и, поради по-трудното
е с тях, отко
олкото с мара
акаси или с дрънкалки: удрят
у
се и се
с разклащатт едновремен
нно. Явно,
боравене
същите ттези продукти
и, заради тяхн
ната големин
на, характерн
ни особености
и и начина наа боравене с тях, не са
подходящ
щи за деца на
а възраст под
д три години . Ако те пред
дставляват ри
иск за деца ппод три годин
ни, трябва
да са при
идружени от предупрежде
ението, посоччено в прилож
жение IV, точка 1 на Диреективата 88/378/ЕИО.
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3.5. Каст
танети
Тези пр
редназначени
и за деца на ввъзраст над 3 години, поради по-труднното боравене
е с тях.
родукти са пр

лки китари
3.6. Мал
Тези продукти са де
етски играчки
и, предназначчени за деца на възраст над три годин и, поради по-трудното
е с тях. Явно, същите тези
и продукти, зааради тяхната
а големина, характерни
х
оссобености и начина
н
на
боравене
боравене
е с тях, не са
а подходящи за деца на ввъзраст под три
т
години. Ако
А те предсттавляват рисск за деца
под три години, тряб
бва да са при
идружени от предупрежде
ението, посоч
чено в прилоожение IV, то
очка 1 на
вата 88/378/Е
ЕИО.
Директив

ейти
3.7. Фле
Тези продукти са де
етски играчки
и, предназначчени за деца на възраст над три годин и, поради по-трудното
е с тях: с тя
ях се възпро
оизвежда звуук чрез вдухв
ване на възд
дух, като еднновременно с това се
боравене
придърпв
ва подвижнатта част на игграчката. Флеейтите са опа
асни за деца на възраст ппод три годи
ини, които
учейки ссе да ходят, могат да па
аднат с флей
йта в устата. Явно, същите тези проддукти, заради
и тяхната
големина
а, характерни
и особености и начина на боравене с тя
ях, не са подх
ходящи за дееца на възрасст под три
години. Ако те пр
редставляват риск за д
деца под три
т
години, трябва да са придру
ужени от
еждението, по
осочено в приложение IV,, точка 1 на Директивата
Д
88/378/ЕИО.
8
предупре
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4. Проду
укти, които не са детски играчки
4.1. Про
одукти за ук
краса или за
а колекцион
ниране

4.2. Авт
тентични музикални
м
инструмен
нти
Те са предназнач
чени за сисстемно зауч
чаване на музика
м
и за
а възпроизввеждане на музика.
ментите са изработени
и
с цел да се п
постигане добро качест
тво на звука .
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