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РЪКОВО
ОДСТВО N° 8
за прила
агане на Ди
ирективата за
з безопасн остта на дет
тските играчки (88/378
8/ЕИО)
Басейни
и, които са от
о обхвата на
н Директив
вата „Детски
и играчки”
Този д
документ не е задължител
лен; чрез негго се цели да
а се предоста
авят насоки, които ще пом
могнат на
държавитте-членки да определят дали
д
даден баасейн е от ил
ли е извън пр
риложното пооле на Дирек
ктивата за
безопасн
ността на деттските играчк
ки (88/378/ЕИ
ИО). Ръководсството е създ
дадено въз ос
основа на становищата
на голяма част от експертите от ра
аботната груп
па по безопассност на детс
ските играчкии.
вания на Ди
ирективата за
з детските играчки
I Изискв
Съглассно член 1 на Директивата
а за безопасн
ността на деттските играчки, детска игррачка е „всек
ки продукт

проектир
ран или явно предназначе
ен да се ползвва за игра от деца на възр
раст под 14 гоодини”.

II Категгории проду
укти
Обикно
овено, тези продукти
п
би трябвало да се класифиц
цират според
д начина на използването
о им или,
вземайки
и предвид иззискванията на Директиввата „Детски
и играчки”, класификация
к
ята им тряб
бва да се
извършва
а за всеки оттделен случай. При все тоова, с цел да
а се извърши класификацция на детски
и играчки,
можем да
а разграничим следните категории бассейни:
a) басей
йни за игра, в които дет
тето може д
да гази във водата
в
Тези продукти са ба
асейни за „га
азене във вод
да”, като дълб
бочината на водата е не пповече от 400
0 mm или
са басейни с атрактивни елементи, каквито саа надуваемитте предмети, или други с формата на животно.
же да е и частично
ч
заттворено просстранство с атрактивни елементи, прредставляващ
щи малки
Това мож
къщички.
овено, тези продукти са предназначчени за малк
ки деца и са
с от обхватта на Директтивата за
Обикно
безопасн
ността на детсските играчки
и.
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b) басей
йни, използв
вани за разв
влечение
Тези про
одукти са изра
аботени без атрактивни
а
ел
лементи, дъл
лбочината на водата в тяхх е 400 mm ил
ли повече
и не са д
детски играчкки.
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