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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА: 

 
 

 

 

 

СВЕТЛИННИ ГИРЛЯНДИ ЗА КОЛЕДНА УКРАСА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ 

 

 

 

Изискванията за маркировка върху светлинните гирлянди са: 

 СЕ маркировка; 

 търговска марка; 

 обявен производител, вносител; 

 означение на типа на лампите;  

 обявено напрежение и мощност; 

 символ за клас на защита ІІ, ако е приложимо; 

 степен на защита срещу прах и влага - ІР код, когато са за външен монтаж; 

Информацията може да бъде нанесена върху продукта или върху опаковката, или на етикет, 

прикрепен към гирляндата. 

Технически изисквания, които могат да се установят визуално: 

 Дължината на кабела между щепсела и първата лампа на електрическата гирлянда не 

трябва да е по-малка от 1,5 метра.  

 Светлинните гирлянди за ползване на открито, трябва да са снабдени с устойчив на 

пръски щепсел или да са оборудвани с присъединителна кутия за връзка с 

електрическата мрежа. 

Следете за наличието в инструкцията за употреба на следните предупреждения: 

 не свързвайте светлинната гирлянда към захранващата мрежа, докато тя е в опаковката, 

освен ако опаковката се ползва при излагане на гирляндата; 

 светлинна гирлянда за вътрешна употреба трябва да има предупреждение, че е само за 

ползване на закрито; 

 не свързвай светлинната гирлянда електрически с друга гирлянда; 

 ако светлинната гирлянда е защитена от прах и влага, т. е. е предназначена за използване 

на открито, да има  подобно предупреждение: „тази светлинна гирлянда не трябва да се 

използва без да са поставени всички уплътнители”; 

 за последователно свързани лампи сменете повредените лампи незабавно с лампи със 

същото напрежение и мощност, за да се избегне прегряване (отнася се само за вериги със 

сменяеми лампи); 

 не заменяйте лампа със стопяем предпазител с лампа без стопяем предпазител (отнася се 

само за вериги със сменяеми лампи); 

 осигурете на всички фасунги да са с поставени лампи (отнася се само за вериги със 

сменяеми лампи; 

 сменяемите лампи трябва да са от същия тип като тези, с които е доставена гирляндата 

или с тип, определен от производителя, ако лампите са не стандартни; 

 осветителни вериги, снабдени с несменяеми лампи трябва да бъдат придружени от 

информацията, че лампите не са заменяеми. 
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ИГРАЧКИ 

 

 

 

Купувайте ги от сигурни магазини с постоянен адрес (важи и за онлайнмагазините). Когато 

избирате играчки търсете върху тях или опаковката им маркировката „CE” и информация за 

адреса и наименованието на производителя и/или вносителя. Не купувайте играчки за деца под 

3 години върху чиито опаковки е наличен този знак: 

 

 

 

или е нанесено следното предупреждение: „Неподходящо за деца на възраст под 36 месеца”, с 

текст, поясняващ причината, поради която този текст е нанесен (обикновено риск от задавяне 

поради наличие на леснодостъпни или лесноотделящи се малки части); 

 

Не купувайте играчки, захранвани с достъпни без помощта на инструмент батерии (напр. т.нар. 

тип „бутон”, „копче, „часовникови” или R1). Поглъщането на такива батерии носи риск от 

задавяне или химическо изгаряне. 

 

                                               
 

След закупуването на играчка задължително се запознайте с предупрежденията и инструкциите 

за безопасна употреба, които трябва да бъдат на български език. Спазвайте препоръките за 

поддържане хигиената на играчките, предназначени за деца под 36 месеца. Тези играчки трябва 

задължително да имат указания за начина на почистването им. Например меките пълнени 

играчки трябва да имат трайно прикачен към шева на играчката етикет с нанесени символи 

както е показано по-долу. 

   
  

Меките пълнени играчки, съдържащи механизъм, се почистват повърхностно, за да не се 

увреди механизмът. 

Задължително наблюдавайте децата докато играят със следните категории играчки: 

- функционални - извършват определени действия и са умалени модели на 

продуктите, уредите или съоръженията, предназначени за употреба от възрастни като шевни 

машини, кафеварки и др.; 

- химически – предназначени за пряк контакт с химични вещества и смеси; 

- предназначени за ползване във вода – това са пояси, дюшеци и др.; 

- поставени в храни.  

Осигурете лични предпазни средства на децата си (за защита на главата, ръцете и краката) 

когато играят с кънки, ролкови кънки, ролери, скейтбордове, тротинетки, скутери, детски 

велосипеди и др. Съблюдавайте да не се движат с изброените играчки по пътното платно. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coin-cells.jpg
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Отстранете опаковката и я изхвърлете на подходящите за това места, когато тя не е част от 

играта. Уверете се, че децата не си играят с полимерни опаковки, които могат да причинят 

задушаване.  

 

Не изхвърляйте електрически и електронни играчки в общия поток битови отпадъци, 

обозначени със следната маркировка: 

       
 

Винаги съобщавайте на търговеца на дребно, от който сте купили дадена играчка, вносителя 

или производителя, за всякакви проблеми, свързани с нейната безопасност. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИ ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОЙЕРВЕРКИ 

 

 За потребителите е важно да обърнат внимание на някои от следните акценти при избора 

и използването на фойерверките: 

 На фойерверките производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие 

- СЕ. Това удостоверява, че фойерверките са произведени по европейските изисквания за 

безопасност. 

 Много важно е всеки продукт  да се придружава от инструкция за употреба, съставена от 

производителя на български език.  

 От инструкцията за употреба потребителят може да се информира за категорията на 

фойерверка, който трябва да бъде обозначен със следния код - F1, F2, F3 и F4. 

Потребителят трябва да има предвид, че фойерверки от категория F4 са за 

професионална употреба и не могат да бъдат продавани на гражданите .  

 Важно е потребителят да знае, че в зависимост от категорията, фойерверките са 

предназначени за използване само на открито, като категория F1 могат да се използват и 

в помещения и това задължително производителят го отбелязва върху етикета. 

 В инструкцията трябва да е указан начинът на употреба на фойерверка включително и 

начина на закрепване, ако е необходим, като се посочва и минималното отстояние на 

безопасност.  

 Върху опаковката на фойерверка трябва да е обозначено името на 

производителя/вносителя и неговият адрес, както и нетното еквивалентно количество 

взривно вещество в изделието. 
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 Важно е потребителите да знаят, че в зависимост от категорията  разстоянието за 

безопасност трябва да бъде най-малко, както следва: 

 Фойерверки от категория F1 – 1 м. 

 Фойерверки от категория F2 – 8 м. 

 Фойерверки от категория F3 – 15 м. 

 Забранено е  предоставянето на пазара на: 

 Фойерверки от категория F1 на лица под 12 години; 

 Фойерверки от категория F2 на лица под 16 години; 

 Фойерверки от категорияF3 
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