
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЯСИТЕ ЗА РЪЦЕ, КОИТО СА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЯТ следното за ПОЯСИТЕ ЗА РЪЦЕ: 
 Тази категория продукти са лични предпазни средства (ЛПС) от II категория и са предназначени за 
ползване предимно от деца за да ги защитят от смъртни опасности или от такива, които могат да 
причинят тежки и необратими увреждания на здравето им. 
 Тези ЛПС са предназначени да намалят риска от евентуално удавяне на начинаещите деца, които се 
учат да плуват за да не доведе до смъртна злополука или трайното им инвалидизиране.  

 Изключително важно за безопасността на всеки потребител, в това число и на децата, е да използват 
ПОЯСИТЕ ЗА РЪЦЕ при обучението им по плуване. 
 На ПОЯСИТЕ ЗА РЪЦЕ производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие СЕ. Това 
показва, че ЛПС са произведени по европейските изисквания за безопасност. 
 ПОЯСИ ЗА РЪЦЕ са от групата помощни средства за обучение по плуване, като приложимият към тях 
хармонизиран стандарт БДС EN 13138-1:2014 ги определя, като устройства от клас B и в него са 

определени изискванията за тях.  
 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЯТ СЛЕДНОТО ПРИ ИЗБОРА на ПОЯСИТЕ ЗА РЪЦЕ: 
1. Производителят е задължен да постави на поясите за ръце трайната информация и на български език, 
която в законодателството е нарича: маркировка за идентификация и трябва да съдържа "ВНИМАНИЕ" и 

следната минимална информация след него: 
- Не предпазва от удавяне; 

- Винаги надувайте напълно всички въздушни камери, (ако това е приложимо за ЛПС, т. е. когато ЛПС има 
няколко камери за надуване); 
- Използвайте само под постоянно наблюдение от възрастен; 
- Да се поставят само в горната част на ръцете; 
- Да се носят всички компоненти.  
 
Важно! Тези графични символи могат да заместят предупредителният текст, както следва:  

Вместо текста „Да се поставят само в горната част на ръцете“, може да е поставен символът:  

              фигура 3 

 

Вместо текста „Да се носят всички компоненти“, може да е поставен символът:  

             фигура 4  
 
Необходима е още и следната информация, нанесена върху поясите за ръце: 
-диапазона от теглото на потребителя в kg, диапазон на размерите; диапазон на подходящата възраст на 

потребителя, ако е необходимо; 
-номерът на този европейски стандарт EN 13138-1: 2014; 
-типово обозначение на продукта, търговско наименование или модел, или код; 
-наименование или търговска марка на производителя, вносителя или доставчика. 
2. Всеки комплект от ПОЯСИ ЗА РЪЦЕ трябва да се придружава от инструкция за употреба на български 

език. Тя трябва да съдържа следната информация за ЛПС: 
- как да се надуват и изпускат поясите за ръце, както и средствата за закрепване на запушалките към тях; 

- как да се поставят и отстраняват поясите за ръце; 
- как да се гарантира правилно помощта при плуване на потребителя; 
- начина на съхранение и поддръжка; 
- как да бъдат избрани подходящите пояси за ръце за съответния потребител; 
-указания за това, че не трябва да се позволява на потребителя да дъвче тези продукти, тъй като парчета, 
които могат да бъдат отхапани / разкъсани / отделени от материала, могат да причинят опасност от 
задушаването му. 

-пълния адрес на производителя. 


