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ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 71-1 έχει την ισχύ Ελληνικού
Προτύπου.

Αυτό  το  Πρότυπο  αποτελεί  την  Ελληνική  έκδοση  του
Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΝ  71-1  και  αντικαθιστά  το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1:1988.

Η  έκδοση  αυτή  ταυτίζεται  απόλυτα  με  το  κείμενο  που
εγκρίθηκε  την  1997-11-23  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης.

Σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς
CEN/CENELEC «Κοινοί  Κανόνες  για  τις  Εργασίες
Τυποποίησης » και τον «Κανονισμό Σύνταξης και Εκδοσης
Ελληνικών  Προτύπων»  του  ΕΛΟΤ,  αυτό  το  Ευρωπαϊκό
Πρότυπο  είχε  επικυρωθεί   ως  Ελληνικό  Πρότυπο  την
1998-07-27,  και  η  απόδοσή του  στην  Ελληνική  γλώσσα
εγκρίθηκε την 2001-12-17.     

Την πιστή απόδοση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου στην
Ελληνική,  σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς
CEN/CENELEC,  επιμελήθηκε  η  Τεχνική  Επιτοπή
ΤΕ 12 “Ασφάλεια Παιχνιδιών”.

 ΕΛΟΤ 2001

Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού
του Προτύπου δεν επιτρέπεται  να αναπαραχθεί  ή χρησιμοποιηθεί  σε οποιαδήποτε  μορφή ή με
οποιοδήποτε  τρόπο,  ηλεκτρονικό  ή  μηχανικό,  περιλαμβανομένων  φωτοαντιγράφισης  και
μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313 • 111 45 • Αθήνα



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 71-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Ιούλιος 1998
ICS: 97.200.50                                                                                                                          Αντικαθιστά : ΕΝ 71-
1:1988

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ: παιχνίδια,  πλαστικά  προϊόντα,  ξύλινα  προϊόντα,  γυάλινα  προϊόντα,  προϊόντα  από  μέταλλο,
προδιαγραφές,  όροι  κατασκευής,  απαιτήσεις  ασφαλείας,  δοκιμές,  φυσικές  ιδιότητες,  μηχανικές
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Ελληνική έκδοση
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Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έγινε αποδεκτό από τη CEN την 1997-11-23.

Τα  μέλη  της  CEN  έχουν  υποχρέωση  να  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  των  Εσωτερικών  Κανονισμών  της
CEN/CENELEC που καθορίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους δίνεται σ' αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ισχύς
Εθνικού Προτύπου χωρίς καμία τροποποίηση.

Ενημερωμένοι  Κατάλογοι  και  βιβλιογραφικές  αναφορές  που  αφορούν  σε  τέτοια  Εθνικά  Πρότυπα  μπορεί  να
παραγγελθούν στην Κεντρική Γραμματεία της CEN ή σε οποιονδήποτε Οργανισμό μέλος της.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο υπάρχει σε τρεις επίσημες εκδόσεις (στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα).
Έκδοση  που  έγινε  με  ευθύνη  Οργανισμού  μέλους  της  CEN  με  μετάφραση  στην  Εθνική  του  γλώσσα  και
γνωστοποιήθηκε στην Κεντρική Γραμματεία της CEN, έχει την ίδια ισχύ με τις επίσημες εκδόσεις.

Μέλη της CEN είναι οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης των χωρών, Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας,
Ελβετίας,  Ελλάδας,  Ηνωμένου  Βασιλείου,  Ιρλανδίας,  Ισλανδίας,  Ισπανίας,  Ιταλίας,  Λουξεμβούργου,  Νορβηγίας,
Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Φινλανδίας.
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Πρόλογος

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 52 για την «ασφάλεια των παιχνιδιών»,
η γραμματεία της οποίας τελεί υπό την ευθύνη του Δανικού Οργανισμού Προτύπων (DS).

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο αντικαθιστά το EN 71-1:1988 (συμπεριλαμβανομένου του Διορθωτικού 1:1989).

Στο παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο πρέπει να δοθεί η ισχύς εθνικού προτύπου, με δημοσίευση    ταυτόσημου  κειμένου ή με
επικύρωση, το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 1999. Κάθε αντιτιθέμενο εθνικό πρότυπο πρέπει να αποσυρθεί μέχρι
τον Ιανουάριο 2001.

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών προς τη CEN και υποστηρίζει βασικές απαιτήσεις Οδηγίας/ιών της ΕΕ 

Οσον αφορά τη σχέση με Οδηγία(ες) ΕΕ, βλ. πληροφοριακό Παράρτημα ΖΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος προτύπου.

Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της CEN/CENELEC, οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης των ακόλουθων
χωρών έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία,  Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,  Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία,  Κάτω Χώρες,
Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.

Το παρόν πρότυπο αποτελεί το πρώτο μέρος του ευρωπαϊκού προτύπου για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Το παρόν μέρος του ΕΝ 71 είναι το αποτέλεσμα αναθεώρησης του ΕΝ 71-1:1988. Οι κυριότερες αλλαγές του παρόντος
μέρους του ΕΝ 71 σε σχέση με το ΕΝ 71-1:1988 είναι οι ακόλουθες: 

- εισαγωγή εκτενούς καταλόγου ορισμών

- αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, περιορισμών σχετικά με το σχεδιασμό, προς όφελος μιας προσέγγισης που
αναπτύχθηκε με σκοπό τη μείωση των κινδύνων

- εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων και δοκιμών όσον αφορά παιχνίδια για παιδιά κάτω των 36 μηνών και
παιχνίδια για παιδιά που είναι πολύ μικρά για να κάθονται χωρίς βοήθεια 

- εισαγωγή απαιτήσεων όσον αφορά καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για παιχνίδια καθώς και όσον
αφορά την ακουστική. Περισσότερο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την ακουστική θα εφαρμοστούν τρία
χρόνια μετά την ημερομηνία διάθεσης του παρόντος μέρους του ΕΝ 71

- εισαγωγή  απαιτήσεων  όσον  αφορά  τις  προειδοποιητικές  ενδείξεις  για  μπαλόνια,  ποδήλατα-παιχνίδια  και
παιχνίδια τα οποία προορίζονται να φέρουν το βάρος παιδιού κάτω των 36 μηνών καθώς και παιχνίδια που
περιλαμβάνουν μονόκλωνα νήματα.

Τα παρόν πρότυπο εμπεριέχει πέντε παραρτήματα:

- Παράρτημα Α (τυποποιητικό) – Καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για παιχνίδια.

- Παράρτημα Β (ενημερωτικό) – Οδηγός απαιτήσεων ανά κατηγορία παιχνιδιών.

- Παράρτημα Γ (ενημερωτικό) – Ιστορική αναδρομή και αιτιολόγηση.

- Παράρτημα Δ (ενημερωτικό) – Βιβλιογραφία. 

- Παράρτημα ΖΑ (ενημερωτικό) Κεφάλαια του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου σχετικά με βασικές απαιτήσεις
ή άλλες διατάξεις οδηγιών ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σε χώρες μη μέλη της ΕΕ μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές νομικές απαιτήσεις
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Εισαγωγή 

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

- Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

- Μέρος 2: Ευφλεκτότητα

- Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων

- Μέρος 4: Συλλογή  πειραμάτων χημείας και συναφών δραστηριοτήτων

- Μέρος 5: Χημικά παιχνίδια πλην συλλογών πειραμάτων χημείας

- Μέρος 6: Γραφικό σύμβολο προειδοποιητικής σήμανσης για την ηλικία

Σκοπός του προτύπου είναι η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των κινδύνων που δεν είναι άμεσα αντιληπτοί από το χρήστη,
δεν καλύπτονται ωστόσο οι κίνδυνοι που είναι εγγενείς με τη λειτουργία (για παράδειγμα αστάθεια πατινιών, αιχμηρές
βελόνες  σε  συλλογή εργαλείων  ραπτικής  κ.λπ.),  οι  οποίοι  είναι εμφανείς  στα παιδιά ή στα άτομα που έχουν  την
επιμέλειά τους. Εφόσον τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν
κανένα κίνδυνο  για  τα  παιδιά  για  τα  οποία  προορίζονται.  Θα πρέπει  επίσης  να  λαμβάνεται  υπόψη η  κανονική ή
προβλέψιμη χρήση, με δεδομένη τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών, που συνήθως δεν επιδεικνύουν τον ίδιο βαθμό
προσοχής με εκείνον του μέσου ενήλικα χρήστη. 

Κατά  γενικό  κανόνα,  τα  παιχνίδια  σχεδιάζονται  και  κατασκευάζονται  για  συγκεκριμένες  ηλικίες  παιδιών.  Τα
χαρακτηριστικά τους είναι ανάλογα της ηλικίας και του σταδίου ανάπτυξης των παιδιών και η χρήση τους προϋποθέτει
ορισμένες ικανότητες.

Τα ατυχήματα οφείλονται συχνά στο γεγονός ότι το παιχνίδι είτε δίνεται σε παιδιά για τα οποία δεν προορίζεται, είτε
χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε. Η επιλογή ενός παιχνιδιού πρέπει επομένως να
τυγχάνει μεγάλης προσοχής και προς τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η νοητική και φυσική ανάπτυξη του παιδιού
που θα χρησιμοποιεί το παιχνίδι.

Οι  απαιτήσεις  του  προτύπου  δεν  απαλλάσσουν  τους  γονείς ή εκείνους  που έχουν τη φροντίδα  του παιδιού από την
ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

iv
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2 Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το μέρος του ΕΝ 71 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες
των παιχνιδιών.

Το πρότυπο εφαρμόζεται στα  παιχνίδια για παιδιά. Με τον όρο «παιχνίδι» νοείται κάθε προϊόν ή υλικό σχεδιασμένο ή
σαφώς  προοριζόμενο  για  να παίζουν  παιδιά  ηλικίας  κάτω  των 14  ετών.  Αναφέρεται  σε  καινούργια  παιχνίδια  και
λαμβάνει υπόψη την περίοδο της προβλεπόμενης και κανονικής χρήσης και τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες
χρήσης με δεδομένο τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών. 

Περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών και για μικρά παιδιά
που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια. Τα μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, που προορίζονται για να τα κρατάει ή
να τα αγκαλιάζει το παιδί, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ως παιχνίδια που προορίζονται για
παιδιά κάτω των 36 μηνών. Το παρόν πρότυπο καθορίζει επίσης απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και
την επισήμανση. 

Το παρόν πρότυπο δεν καλύπτει μουσικά όργανα, αθλητικό εξοπλισμό ή παρόμοια αντικείμενα, περιλαμβάνει ωστόσο
τα ομοιώματά τους που χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια.. 

Το παρόν πρότυπο δεν καλύπτει το θέμα της προστασίας των παιχνιδιών από άποψη ηλεκτρολογική. Αυτό το θέμα
καλύπτεται από το ΕΝ 50088 σχετικά με την «ασφάλεια ηλεκτρικών παιχνιδιών».

Επιπλέον, δεν καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα τα οποία, κατά την έννοια του προτύπου, δεν θεωρούνται παιχνίδια:

- χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά παιχνίδια ( βλ. Γ.1),

- ομοιώματα σε σμίκρυνση κατασκευασμένα υπό κλίμακα με λεπτομέρειες, για ενήλικες συλλέκτες (βλ. Γ.1),

- εξοπλισμοί που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν συλλογικά σε γήπεδα αθλοπαιδιών,

- αθλητικοί εξοπλισμοί,

- ναυτικοί εξοπλισμοί για χρήση σε βαθιά νερά,

- διακοσμητικές  κούκλες  και  κούκλες  με  τοπικές  ενδυμασίες  καθώς  και  άλλα  παρόμοια  αντικείμενα  για
ενήλικους συλλέκτες,

- «επαγγελματικά»  παιχνίδια  εγκατεστημένα  σε  δημόσιους  χώρους  (μεγάλα  καταστήματα,  σταθμοί,  κ.λπ.)
(βλ. Γ.1),

- παιχνίδια- γρίφοι συναρμολόγησης (puzzles) με περισσότερα από 500 κομμάτια ή χωρίς πρότυπη εικόνα που
προορίζονται για ειδικούς,

- αεροβόλα όπλα ( βλ. Γ.1),

- πυροτεχνήματα, συμπεριλαμβανομένων καψουλιών επίκρουσης εκτός από τα καψούλια επίκρουσης που είναι
σχεδιασμένα ειδικά για παιχνίδια,

- σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων ( βλ. Γ.1),

- παιχνίδια εξακοντισμού μικρών βελών με μεταλλικές αιχμές σε πίνακα,

- ηλεκτρικοί φούρνοι,  σίδερα σιδερώματος και άλλα λειτουργικά προϊόντα που λειτουργούν με ονομαστική
τάση άνω των 24 V,

- προϊόντα που περιλαμβάνουν  θερμαντικά στοιχεία για χρήση υπό την  επίβλεψη ενήλικα σε παιδαγωγικά
πλαίσια,

- οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (βλ. Γ.1),

1
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- παιχνίδια με ατμομηχανή, 

- ποδήλατα σχεδιασμένα για αθλητικούς σκοπούς ή για μετακινήσεις σε δημόσιο οδικό δίκτυο,

- βιντεοπαιχνίδια που μπορούν να συνδεθούν σε οθόνη και λειτουργούν με ονομαστική τάση άνω των 24V,

- πιπίλες για βρέφη, 

- πιστές απομιμήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων,

- ψεύτικα κοσμήματα για παιδιά ( βλ. Γ.1).

Επίσης, κατά την έννοια του παρόντος προτύπου, τα ακόλουθα αντικείμενα δεν θεωρούνται παιχνίδια:

- βοηθήματα επίπλευσης όπως μπρατσάκια κολύμβησης (βλ. Γ.24),

- γυαλιά κολύμβησης, γυαλιά ηλίου και άλλα μέσα προστασίας των ματιών καθώς και προστατευτικά κράνη για
επιβαίνοντες σε ποδήλατα και τροχοσανίδες (βλ. Γ. 18),

- αντικείμενα  που  ωθούνται  από  το  παιδί  σε  ελεύθερη  πτήση  μέσω  ελαστικής  ταινίας  (για  παράδειγμα
αεροπλάνα, πύραυλοι). Τα αντικείμενα αυτά θεωρούνται εκτοξευτές λίθων (βλ. παραπάνω, ενδέκατο εδάφιο),

- τόξα τοξοβολίας με συνολικό μήκος, όταν δεν είναι τεντωμένα, άνω των 120 cm.

3 Τυποποιητικές παραπομπές

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο περιέχει, μέσω χρονολογημένης ή μη χρονολογημένης αναφοράς, διατάξεις και από άλλα
δημοσιεύματα.  Οι  εν  λόγω  τυποποιητικές  αναφορές  παρατίθενται  σε  κατάλληλα  μέρη  του  κειμένου  ενώ  τα
δημοσιεύματα αναγράφονται παρακάτω. Όσον αφορά τις χρονολογημένες αναφορές, οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις
ή αναθεωρήσεις οποιουδήποτε από τα εν λόγω δημοσιεύματα ισχύουν για το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο μόνο εφόσον
ενσωματωθούν σ’ αυτό με τροποποίηση ή αναθεώρηση. Όσον αφορά τις μη χρονολογημένες αναφορές ισχύει η πιο
πρόσφατη δημοσίευση του σχετικού δημοσιεύματος.

IEC 60126: 1973 Ζεύκτες  αναφοράς  IEC για  τη  μέτρηση  των  ακουστικών  βαρηκοΐας  με
χρήση ακουστικών με βυσματοειδή σύζευξη στο αυτί.

IEC 60318: 1970 Τεχνητό αυτί IEC, ευρυζωνικού τύπου για τη διακρίβωση ακουστικών για
χρήση στην ακοομετρία.  

IEC 60651: 1979 Μετρητές ηχητικής στάθμης.
ΕΝ 60804: 1985 Ολοκληρωτικοί -μέσης τιμής μετρητές ηχητικής στάθμης.
EN ISO 868: 1998 Πλαστικά  και  εβονίτης  –  Προσδιορισμός  σκληρότητας  διεισδύσεως  με

χρήση σκληρομέτρου (σκληρότητα κατά Shore).
EN ISO 3744:1994 Ακουστική – Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου

με χρησιμοποίηση της ηχητικής πίεσης – Τεχνική μέθοδος για συνθήκες
ελευθέρου ηχητικού πεδίου πάνω από ηχοανακλαστικό πεδίο.

EN ISO 3746:1995 Ακουστική – Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου
με  χρησιμοποίηση  της  ηχητικής  πίεσης  -  Συνοπτική  μέθοδος  με  τη
χρησιμοποίηση  περιβάλλοντος  μετρητικής  επιφάνειας  πάνω  σε
ηχοανακλαστικό επίπεδο.

ISO 4287-2:1984 Επιφανειακή  τραχύτητα  –  Ορολογία  –  Μέρος  2  :  Μέτρηση  των
παραμέτρων επιφανειακής τραχύτητας.

ISO 4593: 1993 Πλαστικά  –  Υμένια  και  φύλλα  –  Προσδιορισμός  πάχους  με  μηχανική
σάρωση.

ISO 6508:1986 Μεταλλικά υλικά – Δοκιμή σκληρότητας – Δοκιμή Rockwell (Κλίμακες Α-
Β-C-D-F-G-H-K).

ISO 7619: 1986 Ελαστικό – Προσδιορισμός σκληρότητας εγκοπής με σκληρόμετρα τσέπης.
ΕΝ ISO 11201:1995 Ακουστική  –  Θόρυβος  εκπεμπόμενος  από  μηχανήματα  και  συσκευές  –

Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και
σε άλλες καθορισμένες θέσεις – Τεχνική μέθοδος σε ουσιαστικά ελεύθερο
ηχητικό πεδίου πάνω σε ηχοανακλαστικό επίπεδο.
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ΕΝ ISO 11202:1995 Ακουστική  –  Θόρυβος  εκπεμπόμενος  από  μηχανήματα  και  συσκευές  –
Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και
σε άλλες καθορισμένες θέσεις – Επιτόπια συνοπτική μέθοδος.

ΕΝ ISO 11204:1995 Ακουστική  –  Θόρυβος  εκπεμπόμενος  από  μηχανήματα  και  συσκευές  –
Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και
σε  άλλες  καθορισμένες  θέσεις  –  Μέθοδος  που  απαιτεί  περιβαλλοντικές
διορθρώσεις.

4 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί.

3.1 Προσιτό 

Eπαφή υπό τις συνθήκες δοκιμής που περιγράφονται στο 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού).

3.2 Παιχνίδι για νερό 

Αντικείμενο, φουσκωτό ή μη, που προορίζεται να υποστηρίζει το βάρος του παιδιού και χρησιμοποιείται ως παιχνίδι σε
ρηχά νερά. 

3.3 Eπένδυση

Υλικό που συγκολλάται σε εύκαμπτο πλαστικό φύλλο. 

3.4 Ατέλεια 

Τραχύτητα που οφείλεται σε απρόσεκτη κοπή ή σε άσχημο φινίρισμα του υλικού. 

3.5 Παιχνίδι που προορίζεται να φέρεται κοντά στο αυτί

Παιχνίδι που έχει εμφανώς σχεδιαστεί για να εκπέμπει ήχο και προορίζεται να φέρεται κοντά στο αυτί, δηλαδή σε μια
υποθετική θέση που βρίσκεται κανονικά 2,5  cm από την  κοντινότερη πλευρά εκπομπής ήχου του παιχνιδιού που
μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο αυτί του παιδιού.  Παραδείγματα αυτού του είδους παιχνιδιού: τα τηλέφωνα που
κουδουνίζουν ή εκπέμπουν ένα  μπιπ από το ακουστικό και παιχνίδια με ακουστικά.

3.6  Απότομη αναδίπλωση

Ξαφνική ή αναπάντεχη δίπλωση μιας κατασκευής.

3.7  Σχοινί

Λεπτό επίμηκες στοιχείο που αποτελείται από ένα εύκαμπτο υλικό και περιλαμβάνει μονόκλωνες ίνες, υφασμένα ή
στριμμένα  κορδόνια,  λωρίδες  πλαστικοποιημένου  υφάσματος,  κορδόνια,  κορδέλες  και  άλλα  ινώδη  υλικά  που
αποκαλούνται γενικώς σπάγγοι.

3.8  Ρωγμή

Ρήγμα σε ένα υλικό σε όλο το πάχος του.

3.9  Σύνθλιψη 

Βλάβη ενός μέρους του σώματος που είναι αποτέλεσμα συμπίεσης ανάμεσα σε δύο επιφάνειες.

3.10Μηχανισμός κίνησης
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Σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων παιχνιδιού από τα οποία το ένα τουλάχιστον, κινείται με  τη βοήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας,  ελατηρίου  ή  οποιουδήποτε  άλλου  μηχανικού  μέσου,  συμπεριλαμβάνοντας  γρανάζια,  ιμάντες  και
μηχανισμούς κουρδίσματος.

3.11  Χείλος

Γραμμή που σχηματίζεται από την ένωση δύο επιφανειών, με μήκος μεγαλύτερο των 2,0 mm.

3.12  Διογκούμενο υλικό

Υλικό του οποίου ο όγκος αυξάνει όταν έρχεται σε επαφή με το νερό.

3.13  Μέσο στερέωσης

Μηχανική διάταξη η οποία στερεώνει δύο ή περισσότερα στοιχεία ενός παιχνιδιού μεταξύ τους (π.χ. οι βίδες).

3.14  Πληρωτικό υλικό 

Υλικό που προορίζεται αποκλειστικά να εμπεριέχεται σε παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια. 

3.15  Ποδήλατο-παιχνίδι με ελεύθερη τροχοκίνηση

Δίτροχο  όχημα  με  ή  χωρίς  σταθεροποιητές,  με  ύψος  σέλας  μικρότερο  ή  ίσο  των  435  mm,  το  οποίο  κινείται
αποκλειστικά με τη βοήθεια της μυϊκής δύναμης του χρήστη, κυρίως μέσω πεταλιών αλλά χωρίς μηχανική μετάδοση
κίνησης.

3.16  Λειτουργικό χείλος ή λειτουργική αιχμή

Χείλος  ή  αιχμή  απαραίτητη  για  τη  λειτουργία  του  παιχνιδιού  (π.χ.  πλακίδια  μικροσκοπίων,  ηλεκτρικοί  αγωγοί,
βελόνες).

3.17  Λειτουργικό παιχνίδι

Παιχνίδι που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, μία συσκευή ή μια εγκατάσταση που
προορίζεται  για  ενήλικους,  ενώ  συνήθως αποτελεί  ομοίωμα σε  σμίκρυνση,  όπως  π.χ.  μία  ηλεκτρική κουζίνα που
παράγει θερμότητα.

3.18  Χνούδι

Στοιχείο από υλικό ινώδους τύπου, το οποίο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από παιχνίδια με χνουδωτή επιφάνεια.

3.19  Παιχνίδι που προορίζεται να κρατιέται στο χέρι

Παιχνίδι που έχει εμφανώς σχεδιαστεί για να εκπέμπει ήχο και προορίζεται να κρατιέται στο χέρι όπως τα παιχνίδια που
κουδουνίζουν, τα παιχνίδια-εργαλεία, τα μουσικά παιχνίδια και τα ομοιώματα όπλων με καψούλια, με εξαίρεση τα
παιχνίδια που προορίζονται να φέρονται κοντά στο αυτί, ή παιχνίδια που ενεργοποιούνται από το παιδί ή με το στόμα.

3.20 Γραμμή στροφέα (μεντεσέ)

Γραμμή που εκτείνεται κατά μήκος ή παράλληλα με τη γραμμή που προβάλλεται διαμέσου του άξονα περιστροφής ή
παράλληλα με αυτόν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1 - Ορισμός γραμμής στροφέα

3.21  Μεγάλο και ογκώδες παιχνίδι

Παιχνίδι με εμβαδόν προβολής της επιφάνειας άνω των 0,26m2  ή με όγκο μετρούμενο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα
μικρά εξαρτήματα άνω των 0,08 m3 ή με μάζα μεγαλύτερη ή ίση των 4,5 kg.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Επιφάνεια της βάσης ενός παιχνιδιού με σταθερά πόδια είναι η επιφάνεια που περικλείεται από τις ευθείες γραμμές
που συνδέουν  τα εξωτερικά άκρα κάθε ποδιού της περιμέτρου.

3.22  Μέγιστο ύψος σέλας

Κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και την ανώτερη επιφάνεια του καθίσματος, η οποία μετριέται με το
κάθισμα σε οριζόντια θέση και το στέλεχος της σέλας τοποθετημένο στο κατώτερο σημείο.

3.23  Σύνδεση μερικής αλληλοκάλυψης

Αρθρωση της οποίας ένα χείλος καλύπτει μια παράλληλη επιφάνεια, αλλά δεν είναι απαραιτήτως στερεωμένη μηχανικά
σε όλα τα σημεία του μήκους της.

3.24  Συσκευασία

Υλικό που συνοδεύει το παιχνίδια κατά την αγορά του, αλλά δεν προορίζεται για παίξιμο. 

3.25  Χαρτί 

Υλικό που διατίθεται στο εμπόριο υπό μορφή χαρτιού  ή  χαρτονιού  και  του  οποίου το βάρος  δεν  υπερβαίνει  τα  400
g/m2.

3.26  Σωματίδιο 

Τρισδιάστατο στοιχείο μικρού μεγέθους (για παράδειγμα από διογκωμένο πολυστυρένιο). Εξαιρούνται τα ινώδη υλικά. 

3.27  Πλαστικό φύλλο 

Λεπτό φύλλο από πλαστικό, το οποίο αποτελεί μέρος του παιχνιδιού ή της συσκευασίας.

3.28  Βλήμα

Αντικείμενο που προορίζεται να εκτοξεύεται στο αέρα, σε ελεύθερη πτήση ή σε τροχιά.

3.29  Παιχνίδι με βλήματα με αποθηκευμένη ενέργεια

Παιχνίδι με βλήματα τα οποία εκτοξεύονται μέσω μηχανισμού εκτόξευσης ικανού να αποθηκεύει και στη συνέχεια να
ελευθερώνει ενέργεια.
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3.30  Παιχνίδι με βλήματα χωρίς αποθηκευμένη ενέργεια

Παιχνίδι με βλήματα τα οποία εκτοξεύονται μέσω ενέργειας που προσδίδεται από το παιδί. 

3.31  Κουδουνίστρα

Παιχνίδι που σχεδιάζεται για να εκπέμπει ήχο όταν ανακινείται. Προορίζεται για παιδιά πολύ μικρά για να κάθονται
χωρίς βοήθεια και που μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από το ίδιο το παιδί είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο.

3.32  Αφαιρούμενο εξάρτημα

Τμήμα ή εξάρτημα που προορίζεται να αφαιρείται χωρίς τη βοήθεια εργαλείου.

3.33  Παραγεμισμένο μαλακό παιχνίδι 

Παιχνίδι με ή χωρίς ένδυμα, του οποίου το σώμα είναι μαλακό, γεμισμένο με μαλακά υλικά που επιτρέπουν την εύκολη
συμπίεση του κύριου τμήματός του με το χέρι.

3.34  Σκλήθρα

Ακιδωτό θραύσμα. 

3.35  Ελατήριο

3.35.1  Ελικοειδές ελατήριο

Ελατήριο με μορφή πηνίου, βλ. Σχήμα 2, το οποίο λειτουργεί είτε με συμπίεση είτε με έκταση.

                   

Σχήμα 2 - Ελικοειδές ελατήριο

3.35.1.1 Ελατήριο συμπίεσης

Ελατήριο που επανέρχεται στην αρχική του θέση όταν απομακρύνεται η δύναμη συμπίεσης.

3.35.1.2 Ελατήριο έκτασης

Ελατήριο που επανέρχεται στην αρχική του θέση όταν απομακρύνεται η δύναμη τάσεως.

3.35.2 Σπειροειδές ελατήριο 

Ελατήριο τύπου ωρολογοποιίας (βλ. Σχήμα 3).

                       

Σχήμα 3 - Σπειροειδές ελατήριο
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3.36 Ζουληχτό παιχνίδι

Εύκαμπτο παιχνίδι που περιέχει διάταξη για την εκπομπή ήχου, όταν περνάει ο αέρας από το άνοιγμα που προβλέπεται
γι αυτό το σκοπό όταν ζουλιέται, και προορίζεται για παιδιά πολύ μικρά για να κάθονται χωρίς βοήθεια.

3.37  Παιχνίδι που παίζεται σε τραπέζι ή στο πάτωμα 

Παιχνίδι  που προορίζεται να παίζεται πάνω σε τραπέζι  ή στο πάτωμα, όπως για παράδειγμα μικρά αυτοκινητάκια,
μηχανικά ζωάκια και μεγάλα και ογκώδη παιχνίδια.

3.38  Μασητικό οδοντοφυΐας

Παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για μάσημα και προορίζεται αρχικά για να προσφέρει κάποια ανακούφιση στον πονόδοντο
των παιδιών.

3.39  Εργαλείο

Κατσαβίδι, κέρμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση βίδας, κλιπ ή παρόμοιας
διάταξης στερέωσης.

5 Γενικές απαιτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  -  O ορισμός  των  λέξεων  με  πλάγια  γράμματα  δίνεται  στο  κεφάλαιο  3.  Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  στο
παράρτημα Γ.

4.1  Υλικά (βλ. Γ.2)

Τα παιχνίδια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια πρέπει να είναι εμφανώς καθαρά και απηλλαγμένα από
παράσιτα. Το υλικό αξιολογείται οπτικά, με γυμνό οφθαλμό και χωρίς τη χρήση μεγεθυντικών οργάνων.

4.2  Συναρμολόγηση (βλ. Γ.3)

Αν  ένα  παιχνίδι  προορίζεται  να  συναρμολογηθεί  από  το  παιδί,  οι  απαιτήσεις  του  παρόντος  μέρους  του  ΕΝ  71
εφαρμόζονται  σε  κάθε  ένα  από  τα  κομμάτια  που  δίδεται  στο  παιδί  καθώς  και  το  συναρμολογημένο  παιχνίδι.  Οι
απαιτήσεις για το συναρμολογημένο παιχνίδι δεν εφαρμόζονται σε παιχνίδια στα οποία η συναρμολόγηση αποτελεί
σημαντικό μέρος της παικτικής τους αξίας.

Αν ένα παιχνίδι  προορίζεται  να συναρμολογηθεί  από ενήλικα,  οι  απαιτήσεις  εφαρμόζονται  στο  συναρμολογημένο
παιχνίδι.

Τα παιχνίδια που προορίζονται να συναρμολογηθούν, πρέπει να συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από λεπτομερείς οδηγίες
συναρμολόγησης. Οι οδηγίες πρέπει να ορίζουν, εάν χρειάζεται, αν το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα
ή αν πρέπει να ελεγχθεί από ενήλικα πριν τη χρήση.

4.3  Εύκαμπτα πλαστικά φύλλα (βλ. Γ.4)

Τα παιχνίδια με εύκαμπτα πλαστικά φύλλα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) φύλλα χωρίς επένδυση και με επιφάνεια μεγαλύτερη από 100 mm x 100 mm, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το
8.26.1 (πλαστικά φύλλα, πάχος) πρέπει να έχουν μέσο πάχος 0,038 mm ή περισσότερο,

β) φύλλα με μέσο πάχος κάτω των 0,038 mm και με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 mm x 100 mm πρέπει να είναι
διάτρητα  με  καθορισμένες  οπές  έτσι  ώστε  να  έχει  αφαιρεθεί  κατ’  ελάχιστο  το  1  %  κάθε  επιφάνειας
30 mm x 30 mm,
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γ) όσον  αφορά  τα  πλαστικά  μπαλόνια  οι  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στο  εδάφιο  α)  εφαρμόζονται  στα  διπλά
στρώματα  πλαστικών  φύλλων  (το  πάχος  δηλαδή  υπολογίζεται  χωρίς  να  έχει  φουσκωθεί  ή  καταστραφεί  το
μπαλόνι).

4.4  Σάκοι-παιχνίδια

Οι σάκοι-παιχνίδια από αδιάβροχο υλικό των οποίων η περίμετρος ανοίγματος είναι μεγαλύτερη των 380  mm δεν
πρέπει να έχουν διάταξη κλεισίματος με σπάγγο ή κορδόνι. 

4.5 Γυαλί  (βλ. 5.8 και Γ.5)

Προσιτό γυαλί  μπορεί  να χρησιμοποιείται  για την  κατασκευή παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά άνω των 36
μηνών εφόσον:

α) η  χρήση  του  είναι  αναγκαία  για  τη  λειτουργία  του  παιχνιδιού  (π.χ.  οπτικά  παιχνίδια,  γυάλινοι  λαμπτήρες
φωτισμού, γυαλί σε συλλογές πειραμάτων),

β) πρόκειται για υαλοΰφασμα  που χρησιμοποιείται για ενίσχυση,

γ) είναι υπό μορφή βόλων από συμπαγές γυαλί ή συμπαγών γυάλινων ματιών κούκλας.

4.6  Διογκούμενα υλικά  (βλ. Γ.6)

Η απαίτηση του 4.6 δεν εφαρμόζεται στους σπόρους που περιλαμβάνονται στις συλλογές καλλιέργειας φυτών.

Παιχνίδια και τμήματα παιχνιδιών που αποτελούνται από διογκούμενα υλικά, τα οποία χωρούν τελείως στον κύλινδρο
που περιγράφεται στο 8.2, δεν πρέπει, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το 8.14, να διογκώνονται περισσότερο από 50 %
κατά οποιαδήποτε διάσταση.

4.7  Χείλη (βλ. Γ.7)

Τα προσιτά χείλη δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού:

α) τα μεταλλικά ή γυάλινα χείλη παιχνιδιών θεωρούνται ως δυνητικός επικίνδυνα κοφτερά χείλη εάν είναι κοφτερά
όπως καθορίζεται στο 8.11 (αιχμηρότητα χειλών). Σε περίπτωση που τα χείλη δεν συμμορφώνονται τις απαιτήσεις
της δοκιμής, πρέπει να αξιολογούνται για να προσδιοριστεί αν παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού
λαμβάνοντας υπόψη την προβλέψιμη χρήση του παιχνιδιού. Ανεξάρτητα από το είδος των άκρων τους, τα χείλη
συνιστάται να δοκιμάζονται σύμφωνα με το 8.11.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  -  Τα  χείλη μπορούν  να  είναι  αναδιπλωμένα,  κυκλοτερή  ή  σπειροειδή  ώστε  να  καθίστανται  απρόσιτα  ή  να
προστατεύονται από επίστρωση πλαστικού ή άλλου παρόμοιου υλικού.

β) στις συνδέσεις μερικής αλληλοκάλυψης, εάν η απόσταση μεταξύ μεταλλικού φύλλου μέγιστου πάχους 0,5 mm
και  της  υποκείμενης  επιφάνειας  είναι  μεγαλύτερη  από  0,7  mm,  το  χείλος  του  μεταλλικού  φύλλου  πρέπει  να
συμμορφώνεται με την απαίτηση του εδαφίου α),

γ) τα μεταλλικά χείλη (συμπεριλαμβανομένων των μέσων στερέωσης όπως π.χ. οι κεφαλές στις βίδες) καθώς και τα
χείλη από άκαμπτο πολυμερές υλικό δεν πρέπει να εμφανίζουν ατέλειες ικανές να προκαλέσουν πληγές ή εκδορές.

Περίσσεια υλικού εύκαμπτων πολυμερών (π.χ. πολυολεφίνες) δεν θεωρείται ατέλεια.

δ) Οταν είναι απαραίτητο για την λειτουργία του παιχνιδιού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοφτερά χείλη σε παιχνίδια
που προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των 36 μηνών (πλάκες και πλακίδια μικροσκοπίων).

Οι δυνητικοί κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα κοφτερά αυτά χείλη πρέπει να επισημαίνονται στους χρήστες (βλ. 7.7).

Χείλη κομματιών  που  προορίζονται  να  χρησιμεύουν  ως  ηλεκτρικοί  αγωγοί  ή  πλάκες  και  πλακίδια  μικροσκοπίων
θεωρούνται λειτουργικά χείλη και υπό αυτή την ιδιότητα, δεν χρειάζεται να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη.
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4.8 Αιχμές και σύρματα (βλ. Γ.8)

Τα σύρματα και οι προσιτές αιχμές δεν πρέπει να παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού.

α) Οι αιχμές παιχνιδιών θεωρούνται ως δυνητικός επικίνδυνες σε περίπτωση που είναι αιχμηρές όπως καθορίζεται στο
8.12 (αιχμηρότητα άκρων). Εάν οι αιχμές δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής, επιβάλλεται να προσδιορίζεται
εάν παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του παιχνιδιού
( βλ. επίσης 5.1),

Οι μύτες μολυβιών και παρόμοιων εργαλείων γραφής και σχεδίασης δεν θεωρούνται ως αιχμηρά άκρα. 

β) Παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των 36 μηνών μπορούν να φέρουν αιχμηρά άκρα, εφόσον είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία του παιχνιδιού,

Οι δυνητικοί κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα αιχμηρά αυτά άκρα πρέπει να επισημαίνονται στους χρήστες (βλ. 7.7).

Αιχμές κομματιών που προορίζονται ως ηλεκτρικοί αγωγοί θεωρούνται ως  λειτουργικά άκρα και δεν χρειάζεται να
φέρουν προειδοποιητική ένδειξη.

γ) Παιχνίδια  που  περιέχουν  σύρματα  που  μπορούν  να  αναδιπλωθούν  και  σύρματα  που  χρησιμοποιούνται  για  να
παράσχουν ακαμψία ή για να διατηρείται η μορφή των παιχνιδιών (π.χ. σε  παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια) δεν
πρέπει να σπάζουν και να παρουσιάζουν αιχμές άκρα ή να προεξέχουν από το κάλυμμα του παιχνιδιού κατά τη
δοκιμή σύμφωνα με το 8.13 (ευκαμψία μεταλλικών συρμάτων).

4.9  Προεξέχοντα μέρη (βλ. Γ.9)

Σωλήνες και δύσκαμπτα στοιχεία που προεξέχουν από το παιχνίδι και τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν κινδύνους
τρυπήματος για τα παιδιά, πρέπει να προστατεύονται. Το προστατευτικό κάλυμμα δεν πρέπει να αφαιρείται κατά τη
διάρκεια των δοκιμών σύμφωνα με το 8.4.2.3 (δοκιμή έλξης, προστατευτικά εξαρτήματα).

Οι άκρες των ακτινών που φέρουν οι ομπρέλες-παιχνίδια πρέπει να προστατεύονται. Εάν το προστατευτικό κάλυμμα
αποσπαστεί όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το 8.4.2.3 (δοκιμή έλξης, προστατευτικά στοιχεία) οι ακτίνες δεν  πρέπει να
έχουν  αιχμηρά  άκρα  και  κοφτερά  χείλη  κατά  τις  δοκιμές  σύμφωνα  με  το  8.11  (αιχμηρότητα  χειλιών)  και  8.12
(αιχμηρότητα άκρων). Επιπλέον, εάν το προστατευτικό κάλυμμα αποσπαστεί ως ανωτέρω, οι ακτίνες πρέπει να έχουν
ελάχιστη διάμετρο 2 mm, ενώ πρέπει να έχουν λείες, στρογγυλεμένες άκρες χωρίς ατέλειες.

4.10  Μέρη κινούμενα μεταξύ τους

4.10.1  Πτυσσόμενοι μηχανισμοί (βλ. Γ.10)

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4.10.1 δεν εφαρμόζονται στα παιχνίδια που έχουν επιφάνειες πλάτους μικρότερου
των 140 mm (η καθεμία) που μπορεί να καθίσει το παιδί. 

Τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν πτυσσόμενους μηχανισμούς πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις:

α) τα  καροτσάκια  για  κούκλες  που  φέρουν  λαβή  ή  οποιοδήποτε  άλλο  τμήμα  του  παιχνιδιού  που  μπορεί  να
αναδιπλωθεί  πάνω στο  παιδί,  πρέπει  να  φέρουν  τουλάχιστον  μία  κύρια διάταξη κλειδώματος  καθώς και  μία
τουλάχιστον δευτερεύουσα διάταξη κλειδώματος, οι οποίες να δρούν απ’ ευθείας στο μηχανισμό δίπλωσης.

Τουλάχιστον μία από τις διατάξεις κλειδώματος πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοίγει το παιχνίδι. 

Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.18.2 α) (καροτσάκια για κούκλες) το παιχνίδι δεν πρέπει να  αναδιπλώνεται  και
καμία από τις διατάξεις κλειδώματος δεν πρέπει να απενεργοποιείται.

Δύο διατάξεις ίδιας κατασκευής (π.χ.  κρίκοι ασφαλείας) τοποθετημένες η μία στη δεξιά και η άλλη στην αριστερή
πλευρά του παιχνιδιού, θεωρούνται ως μία μόνο διάταξη κλειδώματος. 
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Εάν είναι δυνατόν να ανοίγει εν μέρει ένα καροτσάκι για κούκλες, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποια από τις διατάξεις
κλειδώματος, τότε οι δοκιμές που περιγράφονται στο 8.18.2 α) πρέπει να πραγματοποιούνται με το παιχνίδι σε αυτή τη
θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - «Ανοίγει εν μέρει» σημαίνει ότι το παιχνίδι ανοίγει κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει τη λανθασμένη
εντύπωση ότι είναι τελείως ανοικτό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καροτσιού για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο α).

Σχήμα 4 - Καροτσάκι για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο α)

β) Τα καροτσάκια για κούκλες τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνδυνο δίπλωσης της χειρολαβής ή οποιουδήποτε άλλου
τμήματος  του  παιχνιδιού  που  μπορεί  να  αναδιπλωθεί  πάνω  στο  παιδί,  πρέπει  να  είναι  εξοπλισμένα  με  μία
τουλάχιστον χειροκίνητη διάταξη κλειδώματος ή ασφάλεια.  

Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.18.2 β) (καροτσάκια για κούκλες) το παιχνίδι δεν πρέπει να αναδιπλώνεται και όλες
οι διατάξεις κλειδώματος δεν πρέπει να απενεργοποιούνται.

Εάν είναι δυνατόν να ανοίγει εν μέρει ένα καροτσάκι για κούκλες, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποια από τις διατάξεις
κλειδώματος, τότε οι δοκιμές που περιγράφονται στο 8.18.2 β) πρέπει να πραγματοποιούνται με το παιχνίδι σε αυτή τη
θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καροτσιού για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο β).

Σχήμα 5 - Καροτσάκι για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο β)

γ) Οι  πτυσσόμενοι  μηχανισμοί  άλλων  παιχνιδιών  που  υπόκεινται  σε  αναδίπλωση  (για  παράδειγμα  σανίδες
σιδερώματος, πτυσσόμενα τραπέζια και καρέκλες, κ.λπ.)και μπορούν να εκτελούν ψαλιδοειδείς κινήσεις πρέπει να
έχουν:
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1) ασφάλεια ή διάταξη κλειδώματος. Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.18.3 (άλλα παιχνίδια που υπόκεινται σε
αναδίπλωση),  το  παιχνίδι  δεν  πρέπει  να  αναδιπλώνεται  και  η  διάταξη  κλειδώματος  δεν  πρέπει  να
απενεργοποιείται

2) διάκενο τουλάχιστον 12mm. ανάμεσα στα κινητά μέρη που διαγράφουν την ψαλιδοειδή κίνηση.

δ) Παιχνίδια  που  δεν  καλύπτονται  από  τα  εδάφια  α),  β)  ή  γ),  αλλά  φέρουν  πτυσσόμενους  μηχανισμούς  και
προορίζονται να υποβαστάζουν ή είναι σχεδιασμένα για να υποβαστάζουν το βάρος ενός παιδιού και μπορούν να
τραυματίσουν τα δάκτυλα, πρέπει να είναι κατασκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το διάκενο ανάμεσα στα κινητά
μέρη, εάν  επιτρέπει να  περνά  ράβδος  διαμέτρου 5 mm., να επιτρέπει να περνά και ράβδος διαμέτρου 12 mm.

4.10.2  Μηχανισμοί κίνησης (βλ. Γ.11)

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4.10.2 α) και β) δεν εφαρμόζονται στους  μηχανισμούς κίνησης που δεν έχουν
επαρκή δύναμη να προκαλέσουν τραυματισμό των δακτύλων ή άλλων μελών του σώματος του παιδιού.

Οι μηχανισμοί κίνησης και τα κλειδιά κουρδίσματος πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι μηχανισμοί κίνησης πρέπει να προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τις δοκιμές που περιγράφονται στο
8.5 (δοκιμή πτώσης) και 8.7 (δοκιμή κρούσης), να μην εκθέτουν  προσιτά στο παιδί κοφτερά χείλη (βλ. 8.11) ή
αιχμές (βλ. 8.12) ούτε να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος,

β) οι μηχανισμοί κίνησης που αποτελούν μέρος παιχνιδιών μεγάλης μάζας και όγκου πρέπει να προστατεύονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τις δοκιμές που περιγράφονται στο 8.6 (δοκιμή σε ανατροπή) να μην εκθέτουν προσιτά
στο παιδί κοφτερά χείλη (βλ. 8.11) ή αιχμές (βλ. 8.12) ούτε να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο σύνθλιψης των
δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος,

 γ) το σχήμα και οι διαστάσεις των κλειδιών κουρδίσματος ή των μοχλών εκκίνησης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το
διάκενο  μεταξύ  του  κλειδιού  ή  του  μοχλού  και  του  σώματος  του  παιχνιδιού,  εάν  αφήνει  να  περνά  ράβδος
διαμέτρου 5 mm, να αφήνει και ράβδο διαμέτρου 12 mm. Τα κλειδιά ή οι μοχλοί δεν πρέπει να φέρουν οπές οι
οποίες να επιτρέπουν εισαγωγή ράβδου διαμέτρου 5 mm.

4.10.3  Στροφείς (μεντεσέδες) (βλ. Γ.12)

Η παρούσα απαίτηση δεν εφαρμόζεται εάν κάποιο από τα αρθρωμένα τμήματα με ένα ή περισσότερους στροφείς έχει
μάζα μικρότερη από 250 g.

Παιχνίδια που περιλαμβάνουν δύο τμήματα που αρθρώνονται μέσω ενός ή περισσότερων στροφέων και εμφανίζουν
κάποιο  διάκενο  μεταξύ  των  συνδεομένων  χειλέων κατά  μήκος  της  γραμμής  του  στροφέα,  πρέπει  να  είναι
κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εν λόγω διάκενο, εάν αφήνει να περνά ράβδος διαμέτρου 5  mm., να
αφήνει και ράβδο διαμέτρου 12 mm, όποια κι αν είναι η θέση των δύο τμημάτων.

4.10.4  Ελατήρια (βλ. Γ.13)

Τα ελατήρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Τα  σπειροειδή  ελατήρια δεν  πρέπει  να  είναι  προσιτά  σύμφωνα  με  το  8.10  (προσιτότητα  ενός  μέρους  ή
εξαρτήματος παιχνιδιού) εάν το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών είναι μεγαλύτερο από 3 mm., όποια κι
αν είναι η θέση χρήσης.

Η απαίτηση που διατυπώνεται στο β) δεν εφαρμόζεται στα ελατήρια που δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά
την αποφόρτισή τους (δηλαδή όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ελαστικότητάς τους).

β) Τα  ελικοειδή  ελατήρια τάσης δεν  πρέπει  να είναι προσιτά σύμφωνα με  το  8.10  (προσιτότητα ενός  μέρους ή
εξαρτήματος παιχνιδιού) εάν το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών, όταν εφαρμόζεται δύναμη εφελκυσμού
ίση με 40 Ν, είναι μεγαλύτερο από 3 mm. 

Η απαίτηση που διατυπώνεται στο γ) δεν εφαρμόζεται στα ελατήρια που δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά
από εφαρμογή δύναμης ίσης με 40 Ν, και στα ελατήρια που βρίσκονται τυλιγμένα γύρω από κάποιο εξάρτημα του
παιχνιδιού  (για  παράδειγμα  ράβδοι  οδήγησης)  έτσι  ώστε  να  μην  επιτρέπουν  την  εισαγωγή  του  δοκιμαστήρα
προσιτότητας Α σε μήκος μεγαλύτερο από 5 mm μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών. 
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γ) Τα ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης δεν πρέπει να είναι προσιτά σύμφωνα με το 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή
εξαρτήματος  παιχνιδιού)  εάν  το  διάστημα  μεταξύ  δύο  διαδοχικών  σπειρών  είναι  μεγαλύτερο  από  3  mm σε
κατάσταση ηρεμίας και εάν στο  ελατήριο μπορεί να εφαρμοστεί δύναμη ίση ή μεγαλύτερη από 40 Ν κατά τη
χρήση του παιχνιδιού.

4.11  Παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα(βλ. Γ.14)

Τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα παιχνίδια που φέρονται στο  στόμα και  τα αποσυνδεόμενα επιστόμια αυτών των παιχνιδιών δεν πρέπει να
εισέρχονται πλήρως στον  κύλινδρο κατά την διάρκεια της δοκιμής σύμφωνα με  το 8.2 (κύλινδρος για μικρά
εξαρτήματα),

β) εάν τα μη αποσπώμενα επιστόμια των παιχνιδιών που προορίζονται να ενεργοποιούνται με το στόμα αποσπώνται
κατά τη δοκιμή 8.9 (δοκιμή διαποτισμού), και κατόπιν κατά τις δοκιμές 8.3 (δοκιμή στρέψης) και 8.4 (δοκιμή
έλξης), δεν πρέπει να εισέρχονται πλήρως στον κύλινδρο κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά
εξαρτήματα),

γ) τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα και τα οποία περιέχουν εξαρτήματα που κινούνται ελεύθερα, όπως
μπίλιες  σε  σφυρίχτρες  ή  γλωσσίδες  σε  ηχητικά παιχνίδια  και  υποβάλλονται  σε  δοκιμή  σύμφωνα με  το  8.17
(αντοχή παιχνιδιών που ενεργοποιούνται  με  το στόμα) δεν  πρέπει να απελευθερώνουν  μέρη που  εισέρχονται
πλήρως στον κύλινδρο δοκιμής σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα),

δ) τα αφαιρούμενα ή τα μη αποσπώμενα επιστόμια που προσαρμόζονται σε μπαλόνια οφείλουν να συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα α) και β).

4.12 Μπαλόνια (βλ. 4.3 και Γ.15)

Η συσκευασία των μπαλονιών από ελαστικό πρέπει να φέρει προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.3).

Στη  συσκευασία μπαλονιών  από  φυσικό  καουτσούκ  πρέπει  να  αναγράφεται  ότι  τα  μπαλόνια  είναι  από  φυσικό
καουτσούκ. 

4.13 Σπάγγοι χαρταετών και άλλων ιπτάμενων παιχνιδιών  (βλ. Γ.16)

Οι σπάγγοι  χαρταετών  και  άλλων  ιπτάμενων  παιχνιδιών,  τα  οποία  λειτουργούν  ως  υλικός  σύνδεσμος  μεταξύ του
παιδιού και του παιχνιδιού και των οποίων το μήκος ξεπερνά τα 2m, πρέπει να είναι από υλικά των οποίων η ηλεκτρική
αντίσταση,  κατά τη μέτρηση σύμφωνα με το 8.19  (ηλεκτρική αντίσταση σπάγγων) να ξεπερνάει τα 100 ΜΩ ανά
εκατοστό σπόγγου.

Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από το πέταγμα του χαρταετού
κοντά σε ηλεκτρικά σύρματα καθώς και κατά τη διάρκεια καταιγίδας (βλ. 7.10).

4.14  Κλειστοί χώροι/κελύφη

4.14.1  Παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει το παιδί

Τα παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει το παιδί πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) κάθε παιχνίδι με πόρτα, καπάκι ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος, που έχει ενιαίο εσωτερικό χώρο με όγκο
μεγαλύτερο από 0,03 m3 και του οποίου όλες οι εσωτερικές διαστάσεις είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 150 mm,
πρέπει  να διαθέτει  δύο τουλάχιστον  ελεύθερα ανοίγματα αερισμού,  τουλάχιστον  650  mm2 το καθένα,  ενώ η
απόσταση μεταξύ τους πρέπει να  είναι  τουλάχιστον 150 mm. Η επιφάνεια αερισμού πρέπει να παραμένει τελείως
ελεύθερη  όταν  το  παιχνίδι  τοποθετείται  στο  έδαφος,  σε  οποιαδήποτε  θέση,  δίπλα  σε  δύο  κάθετες  επίπεδες
επιφάνειες που σχηματίζουν γωνία 90ο, έτσι ώστε να προσομοιάζει με γωνία δωματίου.
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Δεν απαιτείται επιφάνεια αερισμού  όταν ο ενιαίος  χώρος έχει  μόνιμο  χώρισμα ή ράβδους (τουλάχιστον  δύο)  που
περιορίζουν με αποτελεσματικό τρόπο την εσωτερική διάσταση κάτω των 150 mm. 

β) Στα παιχνίδια που έχουν πόρτα, καπάκι ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος, πρέπει το παιδί όταν βρίσκεται στο
εσωτερικό τους να μπορεί να ανοίγει από μέσα, ασκώντας το πολύ δύναμη 50 Ν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αυτή η απαίτηση αποκλείει κυρίως τη χρήση κουμπιών, φερμουάρ και άλλων παρόμοιων μέσων στερέωσης  πάνω σε
πόρτες, καπάκια ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος.

4.14.2  Μάσκες και κράνη (βλ. Γ.18)

Οι μάσκες και τα κράνη πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Οι μάσκες και τα κράνη που καλύπτουν τελείως το κεφάλι και είναι από αδιαπέραστο υλικό πρέπει να παρέχουν
συνολική  επιφάνεια  αερισμού  τουλάχιστον  1300  mm2  μέσω  δύο  τουλάχιστον  ανοιγμάτων  που  απέχουν
τουλάχιστον 150 mm ή διαμέσου μιας ενιαίας ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενιαίας ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού. 

Σχήμα 6 - Παράδειγμα ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού
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β) Κανένα από τα άκαμπτα υλικά που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως γυαλιά, κράνη αστροναυτών ή προστατευτικές
μάσκες προσώπου, δεν πρέπει πριν και μετά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.3 (δοκιμή στρέψης), 8.4 (δοκιμή έλξης,
γενικά), 8.5 (δοκιμή πτώσης), 8.7 (δοκιμή κρούσης) και 8.8 (δοκιμή συμπίεσης), να παρουσιάζουν κοφτερά χείλη
(8.11), αιχμηρά άκρα (8.12) ή αποσπώμενα κομμάτια που μπορούν να μπουν στο μάτι του παιδιού.

Η παρούσα απαίτηση ισχύει επίσης για παιχνίδια από άκαμπτα υλικά που φέρουν ανοίγματα για τα μάτια, όπως και για
παιχνίδια που καλύπτουν τα μάτια.

γ) Τα παιχνίδια που είναι απομιμήσεις μασκών ή προστατευτικών κρανών (για παράδειγμα κράνη μοτοσικλετιστών,
κράνη ασφαλείας σε βιομηχανίες, κράνη πυροσβεστών) πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποιητική ένδειξη (βλ.
7.9).

4.15  Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν τη μάζα (βάρος) του παιδιού (βλ. Γ.19)

4.15.1  Παιχνίδια που κινούνται από το παιδί ή από άλλα μέσα 

Τα παιχνίδια που κινούνται από το παιδί ή από άλλα μέσα και προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (π.χ.
τρίκυκλα ποδήλατα, πατίνια, αυτοκινητάκια, συρόμενα αμαξάκια, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες, αναπηδόντα μπαλόνια
και ξυλοπόδαρα με ελατήριο) πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις.

Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση, τα οποία καλύπτονται από το
4.15.2.

4.15.1.1  Προειδοποιητικές ενδείξεις και οδηγίες χρήσης

Τα παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού πρέπει, εάν κρίνεται απαραίτητο, να συνοδεύονται από
οδηγίες χρήσης και οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης. Πρέπει επίσης να εφιστάται η προσοχή του χρήστη όσον
αφορά τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του παιχνιδιού και τις απαραίτητες προφυλάξεις που
πρέπει να λαμβάνονται (βλ. 7.4).

Τα παιχνίδια τα οποία, λόγω κατασκευής, αντοχής, σχεδιασμού ή άλλων παραγόντων, είναι ακατάλληλα για παιδιά άνω
των 36 μηνών, πρέπει να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη σύμφωνα με το 7.17.

4.15.1.2  Αντοχή

Τα παιχνίδια που υποβάλλονται στις δοκιμές σύμφωνα με το 8.21 (στατική αντοχή) και 8.22 (δυναμική αντοχή), δεν
πρέπει να παρουσιάζουν:

α) προσιτά κοφτερά χείλη (βλ. 8.11),

β) προσιτά αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12),

γ) προσιτούς μηχανισμούς κίνησης, οι οποίοι παρουσιάζουν κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή άλλων μελών του
σώματος,

δ) δίπλωση η οποία να οδηγεί σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του προτύπου ΕΝ 71.

4.15.1.3  Ευστάθεια

Η απαίτηση που αναφέρεται στο 4.15.1.3 δεν εφαρμόζεται στα :

- τροχοπέδιλα, γραμμικά τροχοπέδιλα και τροχοσανίδες-παιχνίδια, 

- παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν, λόγω σχεδιασμού, σταθερή βάση (για παράδειγμα ξυλοπόδαρα με ελατήριο,
αναπηδόντα μπαλόνια, πατίνια),

- παιχνίδια,  που  προορίζονται  για  παιδιά άνω των  36  μηνών,  στα οποία  το  ίδιο  το  παιδί  διασφαλίζει  την
πλευρική ισορροπία με τα πόδια του (δεν περιορίζεται δηλαδή η πλευρική κίνηση των ποδιών) ενώ το ύψος
του  καθίσματος  τους  είναι  τέτοιο  ώστε  τα  παιδιά  που  ανήκουν  στην  ηλικιακή  ομάδα  για  την  οποία
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προορίζεται το παιχνίδι να μπορούν, όταν βρίσκονται καθισμένα, να αγγίξουν το έδαφος με τα δυο τους πόδια
(η ευστάθεια του μπροστινού και πίσω μέρους πρέπει να διατηρείται),

- παιχνίδια με ρόδες σε σειρά (π.χ. πατίνια). Οι εξωτερικές ρόδες στις οποίες η απόσταση των κέντρων είναι
μικρότερη ή ίση από 150 mm, θεωρούνται ως μία ρόδα.

Το παιχνίδι, όταν υποβάλλεται στη δοκιμή σύμφωνα με το 8.23.1 (ευστάθεια, παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν τη
μάζα του παιδιού) δεν πρέπει να ανατρέπεται.

4.15.1.4  Τροχοπέδηση

Η απαίτηση που αναφέρεται στο 4.15.1.4 δεν εφαρμόζεται στα :

- τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες-παιχνίδια και πατίνια

- παιχνίδια στα οποία η κινητήρια δύναμη ασκείται απευθείας από τα χέρια ή τα πόδια στον τροχό ή τους
τροχούς, με άμεση μηχανική μετάδοση (π.χ. αυτοκινητάκια με πετάλια ή τρίκυκλα), 

- παιχνίδια με ηλεκτρική ώθηση, τα οποία μπορούν να φέρουν τη μάζα του παιδιού κινούμενα χωρίς φορτίο
(βάρος), με μέγιστη ταχύτητα 1m/s, με ύψος καθίσματος χαμηλότερο των 300 mm και στα οποία τα πόδια του
παιδιού είναι τελείως ελεύθερα.

α) Τα παιχνίδια που κινούνται με μηχανική ή ηλεκτρική ώθηση, με ελεύθερη τροχοκίνηση, πρέπει να έχουν διάταξη
τροχοπέδησης. Εάν παιχνίδια αυτού του είδους έχουν μάζα μεγαλύτερη ή ίση με 30 kg, τότε το φρένο τους πρέπει
να διαθέτει σύστημα κλειδώματος, 

Εάν ένα παιχνίδι με φορτίο μάζας 50 kg επιταχύνει κατά την κάθοδο του πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης 10°, τότε
μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  ελεύθερη  τροχοκίνηση.  Το  ίδιο  το  παιχνίδι  όμως  δεν  θεωρείται  ότι  έχει  ελεύθερη
τροχοκίνηση όταν η απαραίτητη δύναμη έλξης για να μετακινηθεί σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα (2 ± 0,2)
m/s, φέροντας τη μάζα που ορίζεται σύμφωνα με το 8.21 (στατική αντοχή) είναι:

FT1 >     (M + 25) x 1,7

 ή 

FT2 >     (M + 50) x 1,7

όπου

FT1  είναι η  μέγιστη δύναμη έλξης, εκφρασμένη σε newtons, για ένα παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά κάτω των 36
μηνών

FT2  είναι  η  μέγιστη δύναμη έλξης, εκφρασμένη σε newtons, για ένα παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά άνω των 36
μηνών

Μ  είναι η μάζα του παιχνιδιού, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα.

Το παιχνίδι κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.30.1 (απόδοση φρένων για παιχνίδια εκτός από ποδήλατα–παιχνίδια) δεν
πρέπει να μετακινείται περισσότερο από 5 cm.

β) Τα παιχνίδια με ηλεκτρική ώθηση πρέπει να λειτουργούν με τη βοήθεια διακόπτη που να διακόπτει αυτόματα το
ρεύμα όταν δεν  είναι  πατημένος,  χωρίς  το  παιχνίδι  να  ανατρέπεται.  Η ενεργοποίηση των  φρένων  πρέπει  να
διακόπτει αυτόματα την τροφοδότηση ρεύματος.

4.15.1.5  Μετάδοση κίνησης και διάταξη των τροχών

Η μετάδοση κίνησης και η διάταξη των τροχών πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) οι κινητήριες αλυσίδες πρέπει να φέρουν, από την πλευρά της αλυσίδας (πλευρά Α) προστατευτικό περίβλημα το
οποίο να ξεκινάει από το δίσκο των πεταλιών και να φθάνει μέχρι τον κινητήριο οδοντωτό τροχό και, από την
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αντίθετη πλευρά (πλευρά Β), ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από το δίσκο των πεταλιών (βλ. σχήμα 7). Το
προστατευτικό περίβλημα δεν πρέπει να φέρει σχισμές ή οπές πλάτους μεγαλύτερου από 5 mm.

Η αφαίρεση του προστατευτικού περιβλήματος πρέπει να είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση εργαλείων.

β) Οι τροχοί  που  κινούνται  απευθείας με  πετάλια δεν πρέπει να φέρουν σχισμές ή οπές πλάτους μεγαλύτερου από
5 mm.

Η απαίτηση που  αναφέρεται  στο  γ)  δεν  εφαρμόζεται  στις  επιφάνειες  τριβής των  μηχανισμών  τροχοπέδησης,  στις
τροχοσανίδες ή στα τροχοπέδιλα.

γ) Εάν τα διάκενα ανάμεσα στους τροχούς και το σώμα του παιχνιδιού ή τα μέρη του (π.χ λασπωτήρες) αφήνουν να
περνά ράβδος διαμέτρου 5 mm, τότε πρέπει να αφήνουν να περνά και ράβδος διαμέτρου 12 mm,

δ) τα  τρίκυκλα  που  είναι  εφοδιασμένα  με  λαβή  που  χρησιμεύει  για  να  σπρώχνεται  το  παιδί,  πρέπει  να  είναι
κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος παγίδευσης των ποδιών του παιδιού στα
πετάλια  ή  κάποιο  άλλο  μέρος  του  τρίκυκλου  κατά  την  ώθηση  του  παιδιού  (π.χ.  μηχανισμός  ελεύθερης
τροχοκίνησης ή αναβατήρες ποδιών) .

Σχήμα 7 - Κινητήριες αλυσίδες και προστατευτικό περίβλημα αλυσίδας

4.15.2  Ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση (βλ. Γ.19)

Επιπρόσθετα  με  τις  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στα  4.15.1.2  και  4.15.1.5,  τα  ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη
τροχοκίνηση πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

4.15.2.1  Οδηγίες χρήσης

Τα  ποδήλατα-παιχνίδια  με  ελεύθερη  τροχοκίνηση πρέπει  να  συνοδεύονται  από  οδηγίες  συναρμολόγησης  και
συντήρησης. Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των γονιών ή αυτών που φροντίζουν το παιδί όσον αφορά τους πιθανούς
κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εν λόγω ποδηλάτων-παιχνιδιών  και  τις  απαραίτητες προφυλάξεις που
πρέπει να λαμβάνονται.

4.15.2.2 Eνδειξη ελάχιστης εισαγωγής του στελέχους της σέλας

Το στέλεχος της σέλας πρέπει να φέρει μόνιμη ένδειξη η οποία να δείχνει το ελάχιστο βάθος εισαγωγής του στελέχους
στο σωλήνα του σκελετού. Η απόσταση της ένδειξης, μετρούμενη από το κατώτερο άκρο, πρέπει να είναι ίση, αλλά όχι
μικρότερη, με δυόμισι φορές τη μεγαλύτερη διάμετρο του στελέχους. Η ένδειξη αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει την
αντοχή του στελέχους.
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4.15.2.3 Απαιτήσεις τροχοπέδησης

Τα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση πρέπει να διαθέτουν δύο ανεξάρτητα συστήματα τροχοπέδησης, εκ
των οποίων το ένα να ενεργεί στη μπροστινή ρόδα και το άλλο στην πίσω.

Εάν το φρένο ενεργοποιείται με το χέρι, η διάσταση d, του μοχλού του χειρόφρενου, η οποία μετράται στο μέσον του
(Β), όπως φαίνεται στο σχήμα 8, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 mm. Η κλίμακα ρυθμίσεων ενός ρυθμιζόμενου μοχλού
χειρόφρενου πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη της παραπάνω διάστασης. Το μήκος του μοχλού (l) δεν πρέπει να είναι
μικρότερο από 80 mm.

Κατά τη δοκιμή που περιγράφεται στο 8.30.2 (απόδοση φρένων για ποδήλατα-παιχνίδια), το παιχνίδι δεν πρέπει να
μετακινείται περισσότερο από 5 cm.

Σχήμα 8 - Διαστάσεις μοχλού χειρόφρενου

4.15.3  Κούνιες και παρόμοια παιχνίδια (βλ. 5.6 και Γ.20)

Οι κούνιες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:       

α) τα πλαίσια ή/και  τα  μέσα ανάρτησης κατά τη δοκιμή  σύμφωνα με  το  8.24 (αντοχή κούνιας),  δεν  πρέπει  να
παρουσιάζουν  κατάρρευση η οποία να οδηγεί σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του
προτύπου ΕΝ 71,

β) τα μέσα ανάρτησης, κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.29 (διάμετρος σχοινιών και αλυσίδων κούνιας), πρέπει να
έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm αν πρόκειται για σχοινιά ή αλυσίδες ή ελάχιστο πλάτος 10 mm αν πρόκειται για
ιμάντες.

Οι αλυσίδες πρέπει να έχουν μέγιστο άνοιγμα μεταξύ κρίκων 5 mm ώστε να μην μπορούν να σφηνωθούν τα δάκτυλα
του παιδιού (βλ. σχέδιο 9).

Οι κρίκοι ανάρτησης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε απροσδόκητη αποσύνδεσή τους (π.χ.
να είναι γυρισμένοι τουλάχιστον κατά 540° ή να έχουν μορφή ελατηριωτού γάντζου).

                                                      

Σχήμα 9 - Μέγιστο άνοιγμα κρίκων αλυσίδων για κούνιες
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γ) πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών για την ανάγκη τακτικού ελέγχου και συντήρησης των βασικών
εξαρτημάτων (βλ. 7.4). 

4.15.4  Ταλαντευόμενα αλογάκια και παρόμοια παιχνίδια (βλ. Γ.21)

Τα ταλαντευόμενα αλογάκια και τα παρόμοιά τους παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) το  σύστημα  ταλάντευσης  που  διαθέτουν  τα  αλογάκια  ή  άλλα  ταλαντευόμενα  παιχνίδια  πρέπει  να  έχει  όριο
κινήσεων  το  οποίο  να  περιορίζει,  ανά  πάσα  στιγμή,  τον  χρήστη  στο  εσωτερικό  του  τόξου  ταλάντωσης.  Η
συμμόρφωση προς την απαίτηση αυτή επαληθεύεται μέσω οπτικού ελέγχου, 

β) το  παιχνίδι  δεν  πρέπει  να  ανατρέπεται  κατά  τη  δοκιμή  σύμφωνα  με  το  8.23.1  (ευστάθεια,  παιχνίδια  που
προορίζονται να φέρουν τη μάζα του παιδιού),

γ) κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.21 (στατική αντοχή) τα παιχνίδια δεν πρέπει να διπλώνουν ή να καταρρέουν έτσι
ώστε να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του προτύπου ΕΝ 71.

 4.15.5  Παιχνίδια που δεν κινούνται από το παιδί 

Τα παιχνίδια που δεν κινούνται από το παιδί και προορίζονται να φέρουν το βάρος του (για παράδειγμα τσουλήθρες για
κήπους, κατασκευές αναρρίχησης, τραμπάλες) πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα παιχνίδια κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.21 ( στατική αντοχή) δεν πρέπει να διπλώνουν ή να καταρρέουν
έτσι ώστε να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του προτύπου ΕΝ 71.

Η απαίτηση που αναφέρεται στο β) δεν εφαρμόζονται στα παιχνίδια που διαθέτουν σύστημα στερέωσης στο έδαφος
καθώς και παιχνίδια τα οποία, για προφανείς λόγους, δεν μπορούν να θεωρηθούν ευσταθή (π.χ. μεγάλες μπάλες ή τα
μαλακά παραγεμισμένα ζώα-παιχνίδια).

β) Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.23.1 (ευστάθεια, παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν τη μάζα του παιδιού) τα
παιχνίδια δεν πρέπει να ανατρέπονται.

γ) Κάθε άνοιγμα στην κατασκευή, σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση με 600  mm από το έδαφος ή από κάθε άλλη
επιφάνεια μεγέθους ικανού να φέρει τη μάζα παιδιού, πρέπει να είναι είτε μικρότερο από 90 mm είτε μεγαλύτερο
από 230 mm. 

Κατά τη  δοκιμή σύμφωνα με  το  8.28  (ανοίγματα σε  κατασκευές  αναρρίχησης  και  παρόμοια  παιχνίδια),  αυτές  οι
απαιτήσεις  ικανοποιούνται  όταν ο  δοκιμαστής Γ δεν  εισέρχεται περισσότερο  από 100  mm ή εάν ο δοκιμαστής Δ
εισέρχεται περισσότερο από 100 mm. 

Οι κάθετες ράβδοι που σκοπό έχουν να προφυλάξουν το παιδί από πιθανή πτώση, δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
περισσότερο από 90  mm και ο δοκιμαστήρας Γ δεν πρέπει να εισέρχεται περισσότερο από 100  mm κατά τη δοκιμή
σύμφωνα με το 8.28 (ανοίγματα σε κατασκευές αναρρίχησης και παρόμοια παιχνίδια).

δ) Πρέπει  να  εφιστάται  η  προσοχή  των  χρηστών  στην  αναγκαιότητα  τακτικού  ελέγχου  και  συντήρησης  των
κυριότερων τμημάτων (βλ. 7.4).

4.16 Βαριά ακίνητα παιχνίδια

Τα βαριά ακίνητα παιχνίδια με μάζα μεγαλύτερη από 5 kg, που προορίζονται να τοποθετούνται στο έδαφος αλλά να μη
σηκώνουν τη μάζα του παιδιού, δεν πρέπει να ανατρέπονται όταν υποβάλλονται στη δοκιμή σύμφωνα με το 8.23.2
(ευστάθεια, βαριά ακίνητα παιχνίδια).

4.17 Βλήματα (βλ. Γ.23)

4.17.1  Γενικά

Τα βλήματα και τα παιχνίδια με βλήματα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) όλα τα άκαμπτα βλήματα πρέπει να έχουν άκρο του οποίου η ακτίνα να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2 mm
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β) τα ελαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως επιφάνειες πρόσκρουσης δεν πρέπει να αποσπώνται κατά τη δοκιμή
σύμφωνα με το 8.4.2.3.(δοκιμή έλξης, προστατευτικά εξαρτήματα)

4.17.2  Παιχνίδια με βλήματα χωρίς αποθηκευμένη ενέργεια 

Τα παιχνίδια με βλήματα χωρίς αποθηκευμένη ενέργεια πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Τα άκρα των βλημάτων με μορφή μικρών βελών πρέπει να είναι αμβλυμμένα ή να προστατεύονται από ελαστικό
υλικό (για παράδειγμα καουτσούκ), και να έχουν επιφάνεια πρόσκρουσης τουλάχιστον 3 cm2. Τα άκρα αυτά δεν
πρέπει  να  κατασκευάζονται  από  μέταλλο.  Ωστόσο  τα  άκρα  που  φέρουν  μεταλλικούς  μαγνητικούς  δίσκους
επιτρέπονται εάν η επιφάνεια του δίσκου είναι τουλάχιστον 3 cm2.

β) Οι στροφείς ελικοπτέρων και οι απλοί έλικες, που μπορούν να εκτελέσουν κατακόρυφη ή σχεδόν κατακόρυφη
ελεύθερη πτήση μέσω μηχανισμού με ελατήρια ή παρόμοιας διάταξης, πρέπει να φέρουν προστατευτικό δακτύλιο
γύρω από την περιφέρειά τους προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών. 

4.17.3  Παιχνίδια με βλήματα με αποθηκευμένη ενέργεια 

Βλήματα που εκτοξεύονται μέσω μηχανισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Η μέγιστη κινητική ενέργεια του βλήματος, όταν υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με το 8.25.1 (κινητική ενέργεια
βλημάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

1)   τα 0,08 J. στην περίπτωση άκαμπτων βλημάτων χωρίς ελαστικές επιφάνειες πρόσκρουσης,

2)  τα 0,5  J.  στην περίπτωση ελαστικών  βλημάτων ή  βλημάτων με  ελαστικές  επιφάνειες  πρόσκρουσης (π.χ.
καουτσούκ).

β) Η επιφάνεια  πρόσκρουσης  βελών,  των  οποίων  η  μέγιστη  κινητική  ενέργεια  υπερβαίνει  τα  0,08  J,  πρέπει  να
προστατεύεται από ελαστικό υλικό (π.χ. καουτσούκ). Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.25.1 (κινητική ενέργεια
βλημάτων),  η μέγιστη κινητική ενέργεια,  ανά μονάδα επιφάνειας της  ελαστικής  επιφάνειας πρόσκρουσης,  δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,16 J/cm2,

γ) εάν ένας μηχανισμός μπορεί να εκτοξεύει αντικείμενα διαφορετικά από τα βλήματα που παρέχονται μαζί με το
παιχνίδι, ή εάν ένα παιχνίδι μπορεί να εκτοξεύει βλήμα του οποίου η κινητική ενέργεια υπερβαίνει τα 0,08 J, πρέπει
να εφιστάται η προσοχή του χρήστη στον πιθανό κίνδυνο (βλ. 7.8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού των ματιών, συνιστάται θερμά οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν
παιχνίδια που να μην μπορούν να εκτοξεύουν βλήματα διαφορετικά από εκείνα που παρέχονται μαζί με το παιχνίδι.

4.17.4  Τόξα και βέλη 

Τα τόξα που πωλούνται μαζί με βέλη θεωρούνται, κατά την έννοια του παρόντος προτύπου, παιχνίδια. 

Τα βέλη που εκτοξεύονται από τόξα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα άκρα των βελών δεν πρέπει να κατασκευάζονται από μέταλλο. Ωστόσο, οι άκρες που φέρουν μεταλλικούς
μαγνητικούς δίσκους επιτρέπονται εάν η επιφάνεια του δίσκου είναι τουλάχιστον 3 cm2,

β) η μέγιστη κινητική ενέργεια των βελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται στο 4.17.3α) κατά τη
δοκιμή σύμφωνα με το 8.25.2 (κινητική ενέργεια τόξων και βελών),

γ) τα βέλη των οποίων η μέγιστη κινητική ενέργεια υπερβαίνει τα 0,08 J πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο 4.17.3 β).

4.18 Παιχνίδια για νερό 

Τα παιχνίδια για νερό πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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α) όλες οι είσοδοι αέρα που προβλέπονται για το φούσκωμα των παιχνιδιών για νερό πρέπει να διαθέτουν πώμα
μονίμως στερεωμένο στο παιχνίδι. Οταν το παιχνίδι είναι φουσκωμένο, πρέπει το πώμα να μπορεί να εισέρχεται
στο  εσωτερικό  του  παιχνιδιού  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην  εξέχει  από  την  επιφάνεια  του  παιχνιδιού
περισσότερο από 5 mm

Εάν το πώμα αποσπάται κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.3 (δοκιμή στρέψης) και 8.4 (δοκιμή έλξης, γενικά), δεν
πρέπει να εισέρχεται πλήρως στον κύλινδρο κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα).

β) Πρέπει  να  εφιστάται  η  προσοχή  των  χρηστών  στον  κίνδυνο  που  μπορεί  να  παρουσιάσει  η  χρησιμοποίηση
παιχνιδιών για νερό (βλ. 7.5).

4.19  Καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε παιχνίδια (βλ. Γ.25)

Οι απαιτήσεις για καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε παιχνίδια καθορίζονται στο παράρτημα Α και
το 7.14.

4.20Ακουστική (βλ. Γ.26)

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4.20 δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα παιχνίδια:

- τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα, των οποίων η ηχητική στάθμη καθορίζεται από το παιδί (π.χ.
σφυρίχτρες και ομοιώματα μουσικών οργάνων όπως τρομπέτες ή φλάουτα),

- τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται από το παιδί,  των οποίων η ηχητική στάθμη καθορίζεται από τη μυϊκή
ενέργεια του παιδιού (π.χ. ξυλόφωνα, κουδούνια, τύμπανα). Εντούτοις, οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή
σε κουδουνίστρες και ζουληχτά παιχνίδια,

- μαγνητόφωνα, μηχανήματα ψηφιακών δίσκων (cd-players),  και άλλα παρόμοια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι
απαιτήσεις αυτές έχουν ωστόσο εφαρμογή στα παιχνίδια που φέρουν ακουστικά εν γένει.

Κατά τη δοκιμή που καθορίζεται στο 8.31 (προσδιορισμός πίεσης της στάθμης ηχητικής εκπομπής), τα παιχνίδια που
έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν ήχο πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) το σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπής Α,  LpΑ,  που παράγεται από  παιχνίδια που προορίζονται να
φέρονται κοντά στο αυτί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 92 dB, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται σε ελεύθερο πεδίο.

Η τιμή των 92  dB ισχύει για τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος μέρους του ΕΝ 71. Μετά το
πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, η ισχύουσα τιμή θα είναι 80 dB.

Η πίεσης ηχητικής στάθμης εκπομπής Α, LpΑ, που παράγεται από παιχνίδια που προορίζονται να φέρονται κοντά στο
αυτί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 102 dB, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνητού αυτιού.

Η τιμή των 102 dB ισχύει για τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος μέρους του ΕΝ 71. Μετά το
πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, η ισχύουσα τιμή θα είναι 90 dB.

β) Εκπομπής ενός ήχου Α, LpΑ 1s, που παράγεται από κουδουνίστρες ή παιχνίδια που παράγουν ήχους όταν τα πιέζει
το παιδί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85 dB,

γ) μέγιστης εκπομπής C, που παράγεται από κουδουνίστρες ή ζουλιχτά παιχνίδια που παράγουν ήχους όταν τα πιέζει
το παιδί, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 110 dB,

δ) μέγιστης εκπομπής C, που παράγεται από ένα παιχνίδι που φέρει καψούλια επίκρουσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 140 dB.

Σημείωση - Η τιμή των 140 dB στη θέση μέτρησης αντιστοιχεί σε 150 με 160 dB σε απόσταση περίπου 2,5 cm.

Η τιμή των 140 dB ισχύει για τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος μέρους του ΕΝ 71. Μετά το
πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, η ισχύουσα τιμή θα είναι 125 dB.
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ε) Μέγιστης εκπομπής C, που παράγεται από οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού εκτός από τα παιχνίδια με καψούλια
επίκρουσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 125 dB,

στ) μέγιστης εκπομπής C, που παράγεται από κάποιο παιχνίδι υπερβαίνει τα 110 dB, πρέπει να εφιστάται η προσοχή
του χρήστη στους πιθανούς κινδύνους για την ακοή (βλ. 7.15).

4.21 Παιχνίδια που φέρουν πηγή θερμότητας

Οι απαιτήσεις που ακολουθούν δεν καλύπτουν τους καυστήρες που περιλαμβάνονται σε συλλογές πειραμάτων χημείας
ή άλλα παρόμοια είδη, καθώς και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες φωτισμού μέγιστης ισχύος 2,5 W και άλλα παρόμοια
είδη.

α) Τα παιχνίδια που φέρουν πηγή θερμότητας δεν πρέπει να αναφλέγονται όταν χρησιμοποιούνται με τη μέγιστη ισχύ
τους κατά τη δοκιμή που καθορίζεται στο 8.33 (μέτρηση της ανύψωσης της θερμοκρασίας),

β) η  ανύψωση θερμοκρασίας  των  τμημάτων  που  προορίζονται  να πιάνονται  με  το  χέρι,  για  παράδειγμα λαβές,
κουμπιά και παρόμοια αντικείμενα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές όταν το παιχνίδι υποβάλλεται
στη δοκιμή σύμφωνα με το 8.33 (μέτρηση της ανύψωσης της θερμοκρασίας):

- μέταλλο : 25 Κ,

- γυαλί, πορσελάνη: 30 Κ,

- πλαστικό, ξύλο: 35 Κ.

γ) Η ανύψωση της θερμοκρασίας άλλων προσιτών εξαρτημάτων του παιχνιδιού, όταν αυτά υποβάλλονται σε δοκιμή
σύμφωνα με το 8.33 (μέτρηση ανύψωσης της θερμοκρασίας), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

- μέταλλο: 45 Κ,

- άλλα υλικά: 55 Κ.

6  Παιχνίδια για παιδιά κάτω των 36 μηνών

Τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
κεφάλαιο 4 να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όπου εφαρμόζεται.

6.1 Γενικές απαιτήσεις  (βλ. Γ.27)

Η απαίτηση του 5.1 δεν ισχύει για τα ακόλουθα υλικά:

- χαρτί, ύφασμα, ελαστικά υλικά, νήμα, κορδόνια και χνουδωτά υλικά,

- κιμωλίες, μολύβια και παρόμοια αντικείμενα γραφής και σχεδίασης χωρίς αφαιρούμενα εξαρτήματα,

- μπαλόνια, 

- πηλός για την κατασκευή ομοιωμάτων και άλλα παρόμοια υλικά.

Οι γενικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) τα παιχνίδια και τα αφαιρούμενα εξαρτήματα αυτών δεν πρέπει, όποια και είναι η θέση τους, να χωρούν πλήρως
στον κύλινδρο κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.2 (βλ. Γ.27),

β) κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.3 (δοκιμή στρέψης), 8.4 (δοκιμή έλξης, γενικά),  8.5 (δοκιμή πτώσης), 8.7
(δοκιμή κρούσης) και 8.8 (δοκιμή συμπίεσης) κανένα αποσπώμενο κομμάτι του παιχνιδιού, όποια και είναι η θέση
του, δεν πρέπει να χωρά ολόκληρο στον κύλινδρο που ορίζεται στο 8.2, ή να παρουσιάζει προσιτά κοφτερά χείλη
(8.11), ή προσιτά αιχμηρά άκρα (8.12). Τα παιχνίδια που φέρουν ελατήρια πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του 4.10.4 (ελατήρια),
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γ) μεταλλικές αιχμές και σύρματα με διατομή μικρότερη ή ίση των 2  mm, ακόμα και στην περίπτωση που δεν
παρουσιάζουν  μυτερά  άκρα  όπως  καθορίζεται  στο  8.12,  θεωρούνται  ως  πιθανώς  επικίνδυνα  αιχμηρά  άκρα
Επιβάλλεται επομένως να καθοριστεί εάν παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο ατυχήματος λαμβάνοντας υπόψη την
προβλεπόμενη χρήση του παιχνιδιού,

δ) τα μεγάλα και ογκώδη παιχνίδια πρέπει να υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στην προαναφερόμενη
παράγραφο  β),  με  εξαίρεση  τη  δοκιμή  του  8.5  (δοκιμή  πτώσης)  και  με  την  προσθήκη  του  8.6  (δοκιμή  σε
ανατροπή).

Οι  απαιτήσεις  που  περιγράφονται  στο  ε)  δεν  ισχύουν  για  τα  μεγάλα  και  ογκώδη  παιχνίδια,  τα  βιβλία  και  άλλα
αντικείμενα από χαρτί ή χαρτόνι.  

ε) Τα  συγκολλημένα  ξύλινα  παιχνίδια καθώς  και  τα  παιχνίδια  που  φέρουν  πλαστικά αυτοκόλλητα πρέπει,  πριν
υποβληθούν στις δοκιμές που περιγράφονται στην παράγραφο β), να υποβάλλονται στη δοκιμή που περιγράφεται
8.9 (δοκιμή διαποτισμού).  Οι φλούδες επιχρίσματος χρωμάτων που αποσπώνται από τα βαμμένα παιχνίδια δεν
υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά μέρη). Ωστόσο, οι επιφάνειες με επικάλυψη
μεγάλου πάχους, όπως οι λουστραρισμένες επιφάνειες, πρέπει να υποβάλλονται στην παραπάνω δοκιμή,  

στ) οι επιφάνειες και τα προσιτά άκρα παιχνιδιών δεν πρέπει να έχουν σκλήθρες,

ζ) τα περιβλήματα των παιχνιδιών που προορίζονται για μικρά παιδιά που δεν μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια,
δεν πρέπει να παρουσιάζουν ρωγμές κατά τις δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο β). Πιθανές ρωγμές μπορούν να
γίνουν δεκτές μόνο στην περίπτωση που προδήλως δεν αποτελούν πηγή κινδύνου,  

η) κατά τις δοκιμές που περιγράφονται στα 8.3 (δοκιμή στρέψης) και 8.4 (δοκιμή έλξης, γενικά), στα παιχνίδια από
αφρώδες υλικό καθώς και παιχνίδια που περιέχουν  προσιτά  τμήματα από αφρώδες υλικό,  οι  σφικτήρες και τα
εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές δεν πρέπει να προκαλούν καταστροφές στο παιχνίδι ή σε κάποιο
τμήμα του ικανές να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. 

6.2 Πληρωτικά υλικά (βλ. Γ.28)

Τα πληρωτικά υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα  μαλακά  πληρωτικά  υλικά  δεν  πρέπει  να  περιέχουν  σκληρά  ή  αιχμηρά  αντικείμενα,  όπως  π.χ  μεταλλικά
ρινίσματα, καρφιά, βελόνες και σκλήθρες,

β) τα παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια  που περιέχουν μικρά τμήματα (για παράδειγμα εξαρτήματα κουδουνίστρας,
καμπανάκια, σωματίδια αφρού) ή το πληρωτικό υλικό από το οποίο μπορούν να αποσπαστούν με δάγκωμα ή
σχίσιμο  μικρά  τεμάχια  που  εισέρχονται  ολόκληρα  στον  κύλινδρο  που  ορίζεται  στο  8.2,  πρέπει  να  φέρουν
περίβλημα τέτοιο ώστε μετά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.4.2.2 (δοκιμή έλξης, ραφές και υλικά) το εμπρόσθιο
άκρο του δοκιμαστικού Α να μην μπορεί να εισέλθει ελεύθερα, όπως καθορίζεται στο 8.10, μέσω οποιουδήποτε
ανοίγματος της ραφής ή του περιβλήματος.  Πιθανά ανοίγματα μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο στην περίπτωση
που δεν αποτελούν προδήλως πηγή κινδύνου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  -  Πληρωτικά  υλικά από  τα  οποία  μπορούν  να  αποσπασθούν  με  δάγκωμα  ή  σχίσιμο  μικρά  τμήματα  είναι,  για
παράδειγμα τα αφρώδη πλαστικά, όχι όμως το χαρτί, το ύφασμα, ελαστικά υλικά, νήματα, κορδόνια και χνουδωτά υλικά.

5.3 Συγκόλληση πλαστικών φύλλων (βλ. Γ.29)

Τα πλαστικά φύλλα  σε παιχνίδια,  τα οποία αποσπώνται κατά τις  δοκιμές  που περιγράφονται  στο 8.26.2 (πλαστικά
φύλλα, συγκόλληση) και το 8.4.2.1 (δοκιμή έλξης, γενικά) και έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από100 mm x 100 mm,
πρέπει να έχουν ελάχιστο μέσο πάχος 0,038  mm όταν υποβάλλονται στη δοκιμή σύμφωνα με το 8.26.1 (πλαστικά
φύλλα, πάχος).

5.4 Κορδόνια παιχνιδιών (βλ. Γ. 30)

Τα κορδόνια παιχνιδιών πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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α) τα κορδόνια παιχνιδιών πρέπει να έχουν πάχος (μικρότερη διάσταση) ίσο ή μεγαλύτερο με 1,5 mm, υποβάλλονται
στη δοκιμή σύμφωνα με το 8.20 (πάχος κορδονιών),

β) το ελεύθερο μήκος των κορδονιών που υπάρχουν σε παιχνίδια, (π.χ συρόμενα παιχνίδια), τα οποία περιλαμβάνουν
εξαρτήματα που μπορούν να σχηματίσουν θηλιές πρέπει είτε:

- να μην υπερβαίνει τα 220 mm όταν επιμηκύνονται με τη βοήθεια δύναμης ίσης με 25 N ± 2 N, είτε

- όταν υποβάλλονται σε δύναμη ίση με 25 N ± 2 N, να διαχωρίζονται σε τμήματα τα οποία να μην υπερβαίνουν
τα 220  mm όταν επιμηκύνονται με τη βοήθεια δύναμης ίσης με 25  N ± 2  N.  Τα διαχωρισμένα τμήματα
πρέπει  να  μπορούν  να επανασυνδέονται  χωρίς  να  αλλοιώνονται  τα χαρακτηριστικά των  συνδέσεων  (βλ.
σχήμα 10).

Σχήμα 10 - Παράδειγμα σύνδεσης σχοινιών

Το ελεύθερο μήκος του κορδονιού  πρέπει να μετράται από το σημείο στερέωσης έως την άκρη του κορδονιού ή έως το
σημείο στερέωσης του άλλου τμήματος του παιχνιδιού. Στην περίπτωση που το σημείο στερέωσης έχει το ίδιο σχήμα
και μορφή με το κορδόνι, τότε αυτό το τμήμα πρέπει να μετράται ως τμήμα του κορδονιού. (βλ. σχήμα 11).

Σχήμα 11 - Σημεία στερέωσης κορδονιών

γ) Η περίμετρος οποιασδήποτε θηλιάς σε  κορδόνι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 380  mm όταν επιμηκύνεται με τη
βοήθεια δύναμης έλξης ίσης με 25 N ± 2 N,

δ) τα παιχνίδια με αυτοεπαναφερόμενα κορδόνια πρέπει να φέρουν μηχανισμό επαναφοράς δύναμης μικρότερης των
10 Ν, 

ε) τα  κορδόνια που  προορίζονται  να  στερεωθούν  αντιδιαμετρικά  σε  κούνιες,  παιδικά  κρεβάτια,  καροτσάκια  για
μωρά, κ.λπ, δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε μήκος τα 750 mm, όταν επιμηκύνονται με τη βοήθεια δύναμης ίσης με
25 N ± 2 N και, υπό τις συνθήκες αυτές, το μήκος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το αρχικό μήκος κατά ποσοστό
μεγαλύτερο από 40 %.

Πρέπει να προβλέπεται σχετική προειδοποίηση. (βλ. 7.12)

5.5 Παιχνίδια που περιέχουν υγρό (βλ. Γ.31)

Μετά από τις σχετικές δοκιμές σύμφωνα με τα κεφάλαια 4 και 5, τα παιχνίδια που περιέχουν μη προσιτό υγρό πρέπει να
υποβάλλονται στη δοκιμή που περιγράφεται στο 8.15 (διαρροή περιεχομένου από παιχνίδια που περιέχουν υγρό).  Κατά
τη δοκιμή δεν πρέπει να παρατηρείται διαρροή του περιεχομένου ή θραύση ή ρωγμή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
διαρροή περιεχομένου. 

Τα  μασητικά οδοντοφυΐας που περιέχουν υγρό πρέπει να φέρουν ένδειξη η οποία να επισημαίνει ότι δεν πρέπει να
τοποθετούνται σε καταψύκτη (βλ. 7.13).

5.6 Κούνιες  (βλ. 4.15.3 και Γ.20)

Οι κούνιες πρέπει να φέρουν πλάτη και σύστημα ασφαλείας, έτσι ώστε να εμποδίζεται το παιδί από το να πέσει από το
κάθισμά του
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Τα ακόλουθα μέσα θεωρούνται κατάλληλα γι αυτό το σκοπό:

- μια ράβδος σε σχήμα Τ ή μια προστατευτική ράβδος με εξάρτημα που περνά κάτω από τον καβάλο, με το
οριζόντιο τμήμα ευρισκόμενο σε θέση μεταξύ 200 mm και 300 mm πάνω από το κάθισμα,

- μια διάταξη πρόσδεσης του παιδιού στο κάθισμα, για παράδειγμα μια ζώνη με λουρί που να περνά κάτω από
τον καβάλο.

5.7 Περιορισμός ταχύτητας για παιχνίδια με ηλεκτροκίνηση 

Η μέγιστη ταχύτητα παιχνιδιών με ηλεκτροκίνηση και προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού πρέπει, κατά τη
δοκιμή σύμφωνα με το 8.32 (προσδιορισμός ταχύτητας για παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού
και λειτουργούν με ηλεκτροκίνηση) να είναι 8 km/h.

1.1 Γυαλί και πορσελάνη (βλ. 4.5 και Γ.5)

Προσιτά γυάλινα και προσιτά πορσελάνινα τμήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή παιχνιδιών που
προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

6.3 Σχήμα και μέγεθος ορισμένων παιχνιδιών (βλ. Γ.32)

Οι απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στα  5.9  α)  και  5.9  β)  δεν  ισχύουν  για  παραγεμισμένα  μαλακά  παιχνίδια,  για  τα
παραγεμισμένα μαλακά τμήματα των παιχνιδιών και τα τμήματα από ύφασμα.

Το σχήμα και το μέγεθος των παιχνιδιών που προορίζονται για μικρά παιδιά που δεν μπορούν να κάθονται χωρίς
βοήθεια πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εδαφίων α) και β).

Τα παιχνίδια που προορίζονται προδήλως για παιδιά αυτής της ηλικίας είναι τα ακόλουθα (ο κατάλογος  δεν είναι
περιοριστικός):

- παιχνίδια σε σχήμα κουδουνίστρας και ζουληχτά παιχνίδια με ή χωρίς ηχητική διάταξη,

- μασητικά οδοντοφυΐας, παιχνίδια ή τμήματα που προορίζονται που προορίζονται να μασώνται από το παιδί,

- παιχνίδια δραστηριοτήτων που μπορεί να κρατήσει το παιδί

- βιβλία και κύβοι με κάλυμμα από ύφασμα ή βινύλιο,

- αφαιρούμενα εξαρτήματα  παιχνιδιών που προορίζονται να στερεώνονται πάνω από κούνιες, πάρκα για νήπια,
ή καροτσάκια για βρέφη,

- αφαιρούμενα εξαρτήματα παιδικών μονόζυγων εκγύμνασης,

- τα πόδια των παιδικών μονόζυγων εκγύμνασης. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα α) και β) παρακάτω
ισχύουν ανεξάρτητα από το βάρος του μονόζυγου εκγύμνασης.

α) Κατά  τη  δοκιμή  σύμφωνα  με  το  8.16  (γεωμετρικό  σχήμα  ορισμένων  παιχνιδιών)  που  πραγματοποιείται  σε
παιχνίδια τέτοιου είδους, με βάρος μικρότερο ή ίσο με 0,5 kg, κανένα τμήμα του παιχνιδιού δεν πρέπει να ξεπερνά
τη βάση της καλίμπρας δοκιμής  Α,

β) κατά  τη  δοκιμή  σύμφωνα  με  το  8.16  (γεωμετρικό  σχήμα  ορισμένων  παιχνιδιών)  που  πραγματοποιείται  σε
παιχνίδια τέτοιου είδους, με καμπύλα, σχεδόν σφαιρικά, ημισφαιρικά ή κυκλικά άκρα και με βάρος μικρότερο ή
ίσο με 0,5 kg, κανένα τμήμα του παιχνιδιού δεν πρέπει να ξεπερνά τη βάση της καλίμπρας δοκιμής Β.

5.10 Παιχνίδια που περιέχουν μονόκλωνα νήματα (βλ. Γ.33)

Τα παιχνίδια που περιέχουν μονόκλωνα νήματα μήκους μεγαλύτερου από 50 mm μετά την εκδίπλωσή τους, φερόμενα
σε υφασμάτινη βάση, πρέπει να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.18).
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7 Συσκευασία

Η απαίτηση που αναφέρεται στο 6 α) δεν ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- συσκευασίες από  συρρικνούμενο  φιλμ,  που  κανονικά καταστρέφεται  όταν η  συσκευασία ανοιχθεί  από το
χρήστη,

- σάκους από διάτρητο φιλμ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4.3 β).

Η συσκευασία παιχνιδιών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι σάκοι από μαλακό πλαστικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εξωτερική ή εσωτερική  συσκευασία και των
οποίων η περίμετρος του ανοίγματος είναι μεγαλύτερη από 380  mm, πρέπει, κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το
8.26.1 (φύλλα από πλαστικό, πάχος), να έχουν μέσο πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,038 mm,

β) οι σάκοι από μαλακό πλαστικό υλικό με περίμετρο ανοίγματος μεγαλύτερη από 380 mm δεν πρέπει να κλείνουν
με σπάγγο  ή κορδόνι.

8 Σήμανση και οδηγίες χρήσης (βλ. Γ 34)

8.1 Γενικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Υπενθυμίζεται στους χρήστες του παρόντος προτύπου ότι οι κανονισμοί των διαφόρων κρατών παραμένουν σε ισχύ.

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σημειωθεί ότι:

- τα παιχνίδια πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες ευανάγνωστες προειδοποιήσεις κατά τρόπο ώστε να
μειώνονται οι εγγενείς με τη χρήση τους κίνδυνοι όπως περιγράφεται στις βασικές απαιτήσεις τη Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 88/378/ΕΕΚ της 3ης Μαίου 1988 σχετικά με την ασφάλεια παιχνιδιών (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΚ Νο L 187 της 16ης Ιουλίου 1988).

- Τα παιχνίδια ή οι συσκευασίες των παιχνιδιών πρέπει να φέρουν, το όνομα ή/και την εμπορική ονομασία
ή/και το σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του εισαγωγέα
με τρόπο εμφανή ευανάγνωστο και ανεξίτηλο καθώς και τη σήμανση CE ως απόδειξη της συμμόρφωσης με
τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στην παραπάνω Οδηγία.

Οι  απαιτήσεις  που  εφαρμόζονται  για  τη  σήμανση  CE  αναφέρονται  στην  Οδηγία  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου
93/68/EEK της 22ας Ιουλίου 1993 (που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L
220 της 30 Αυγούστου 1993).

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Οδηγίες ή τη σχετική εθνική νομοθεσία.

8.2 Παιχνίδια που δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών (βλ. Γ.35)

Οι διατάξεις που αναφέρονται στο 7.2 δεν ισχύουν για παιχνίδια τα οποία, εκ της  λειτουργίας τους, των διαστάσεών
τους, των χαρακτηριστικών τους και των ιδιοτήτων τους ή άλλων περιοριστικών παραγόντων, κρίνονται προδήλως
ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Τα παιχνίδια που δεν προορίζονται, και μπορεί να είναι επικίνδυνα, για
παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη, για παράδειγμα:

«Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών».

ή

«Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών»,

μαζί με μια σύντομη ένδειξη των ειδικών κινδύνων που επιφέρουν τον περιορισμό αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Των παραπάνω προτάσεων μπορεί να προηγείται ο όρος «ΠΡΟΣΟΧΗ».

Η προειδοποιητική ένδειξη για την ηλικία πρέπει να είναι ευανάγνωστη στα σημεία πώλησης του προϊόντος.

Η προειδοποιητική ένδειξη για την ηλικία πρέπει να αναγράφεται πάνω στο ίδιο το παιχνίδι ή στη συσκευασία πώλησής
του. 
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Η ένδειξη των ειδικών κινδύνων μπορεί να αναγράφεται σε φυλλάδιο ή στις οδηγίες χρήσης.

Η προειδοποιητική ένδειξη για την ηλικία μπορεί να αντικατασταθεί από σύμβολο, όπως καθορίζεται στο ΕΝ 71-6
«Ασφάλεια παιχνιδιών-Μέρος 6: Γραφικό σύμβολο προειδοποίησης για την ηλικία».

8.3 Μπαλόνια από ελαστικό (βλ. 4.12 και Γ.15)

Η συσκευασία των μπαλονιών από ελαστικό πρέπει να φέρει την προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Παιδιά κάτω των 8 ετών διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας από ξεφούσκωτα ή κατεστραμμένα
μπαλόνια.  Απαιτείται  επίβλεψη  από  κάποιον  ενήλικα.  Φυλάτε  τα  αφούσκωτα  μπαλόνια  μακριά  από  παιδιά.  Τα
κατεστραμμένα μπαλόνια πρέπει να ρίχνονται αμέσως στα σκουπίδια».

Στη  συσκευασία  μπαλονιών  από  φυσικό  καουτσούκ  πρέπει  να  αναγράφεται  ότι  τα  μπαλόνια  είναι  από  φυσικό
καουτσούκ.

8.4 Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (βλ. 4.15.1.1,4.15.3,και 4.15.5)

Οι τσουλήθρες οι κούνιες οι κρίκοι, τα τραπέζια, τα σχοινιά και παρόμοια παιχνίδια που στηρίζονται σε εγκάρσια δοκό,
καθώς και άλλα παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες που
να εφιστούν  την  προσοχή  στην  ανάγκη  διενέργειας  περιοδικών  ελέγχων  και  συντήρησης  των  σημαντικών  μερών
(αναρτήσεις, στερεώσεις, αγκυρώσεις, κτλ.) και να επισημαίνουν ότι αν δεν γίνουν οι έλεγχοι αυτοί το παιχνίδι μπορεί
να ανατραπεί ή να προκαλέσει πτώση. Εφόσον είναι πρακτικώς δυνατό, οι οδηγίες πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο
παιχνίδι.

Πρέπει επίσης να δίνονται οδηγίες όσον αφορά τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού, υποδεικνύοντας τα μέρη εκείνα τα
οποία  μπορεί  να  εμφανίσουν  κινδύνους  σε  περίπτωση  κακής  συναρμολόγησης.  Πρέπει  επίσης  να  δίνονται
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη επιφάνεια εδάφους. 

8.5 Παιχνίδια για νερό (βλ. 4.18)

Τα παιχνίδια για νερό και η συσκευασία τους πρέπει να φέρουν την ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη».

Η προειδοποιητική αυτή ένδειξη πάνω στο παιχνίδι πρέπει να είναι ανεξίτηλη και να έχει χρώμα που να έρχεται σε
αντίθεση με το χρώμα του κορμού του παιχνιδιού. Το ελάχιστο ύψος των γραμμάτων πρέπει να είναι 3  mm.  Στην
περίπτωση παιχνιδιών που φουσκώνουν, η ένδειξη αυτή πρέπει να είναι σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 100 mm από
μία από τις βαλβίδες.

Καμία διαφήμιση ή εικονογράφηση δεν πρέπει να δηλώνει ή να αφήνει να υπονοείται ότι το παιδί θα είναι ασφαλές με
αυτό το παιχνίδι χωρίς επίβλεψη από κάποιον ενήλικα. 

8.6 Λειτουργικά παιχνίδια (βλ. Γ.36)

Τα λειτουργικά παιχνίδια ή η συσκευασία τους πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα».

Επιπλέον, τα παιχνίδια αυτά πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες που να αναφέρονται τόσο στη χρήση όσο και στις
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το χρήστη, με την προειδοποίηση ότι η μη τήρηση των προφυλάξεων
αυτών θα μπορούσε να εκθέσει το χρήστη σε κινδύνους. Επίσης να τονίζονται οι κίνδυνοι, που είναι εγγενείς με τη
συσκευή  ή  το  προϊόν  του  οποίου  το  παιχνίδι  αποτελεί  μοντέλο  υπό  κλίμακα  ή  απομίμηση.  Πρέπει  επίσης  να
υποδεικνύεται ότι το παιχνίδι πρέπει να κρατιέται μακριά από πολύ μικρά παιδιά. 
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8.7 Λειτουργικά κοφτερά χείλη ή αιχμηρά άκρα (βλ. 4.7 και 4.8)

Στην περίπτωση παιχνιδιών που περιλαμβάνουν λειτουργικά κοφτερά χείλη (βλ. 8.11) ή αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12), πρέπει
να εφιστάται η προσοχή για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από τα άκρα ή τα χείλη αυτά με σχετική
ένδειξη στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι, όπου εφαρμόζεται.  

7.8 Βλήματα (βλ. 4.17.1.γ)

Τα παιχνίδια με  βλήματα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στις οποίες να εφιστάται η προσοχή για τους
κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση βλημάτων διαφορετικών από εκείνα που παρέχονται ή συνιστώνται από τον
κατασκευαστή.  

Τα παιχνίδια που μπορούν να εκτοξεύουν βλήματα με κινητική ενέργεια μεγαλύτερη από 0,08 J πρέπει να συνοδεύονται
από την ακόλουθη ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο»

1.1 Απομιμήσεις προστατευτικού εξοπλισμού (βλ. 4.14.2)

Τα παιχνίδια που αποτελούν απομιμήσεις  προστατευτικού εξοπλισμού (κράνη μοτοσικλέτας,  κράνη ασφαλείας για
χώρους εργασίας, κράνη πυροσβεστών, για παράδειγμα) και η  συσκευασία  τους, εάν υπάρχει, πρέπει να φέρουν την
ακόλουθη ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρόκειται για παιχνίδι.  Δεν προσφέρει προστασία.»

8.8  Χαρταετοί (βλ. 4.13)

Οι χαρταετοί και τα άλλα ιπτάμενα παιχνίδια που φέρουν  κορδόνι   που συνδέει το παιδί με το παιχνίδι μήκους που
ξεπερνά τα 2m, πρέπει να φέρουν την ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.»

7.11 Τροχοπέδιλα και τροχοσανίδες

Τα τροχοπέδιλα και οι τροχοσανίδες για παιδιά, τα οποία προσφέρονται προς πώληση ως παιχνίδια, πρέπει να φέρουν
την  ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας.»

Περαιτέρω, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν μια υπόμνηση ότι το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση,
αφού απαιτεί  μεγάλη επιδεξιότητα,  για να  αποφεύγονται  ατυχήματα του χρήστη καθώς και τρίτων από πτώσεις  ή
συγκρούσεις. Πρέπει επίσης να γίνεται κάποια υπόδειξη ως προς το συνιστώμενο προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη,
γάντια, επιγονατίδες, επιδέσεις αγκώνα κ.λπ)

7.12 Παιχνίδια που προορίζονται να στερεώνονται από τη μια στην άλλη μεριά σε κούνιες, παιδικά
κρεβατάκια ή καρότσια για μωρά (βλ. 5.4)

Τα παιχνίδια που προορίζονται να στερεώνονται από τη μια στην άλλη μεριά σε κούνιες, παιδικά κρεβάτια ή καρότσια
για μωρά με τη βοήθεια κλωστής,  κορδονιού,  ελαστικού κορδονιού ή κορδέλας,  πρέπει  να φέρουν την  ακόλουθη
προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος από παγίδευση, απομακρύνετε το παιχνίδι όταν το μωρό αρχίζει να
σηκώνεται στα χέρια ή στα γόνατα.»

7.13 Μασητικά οδοντοφυΐας που περιέχουν υγρό (βλ. 5.5)

Τα μασητικά οδοντοφυΐας που περιέχουν υγρό πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Να ψύχεται μόνο μέσα σε ψυγείο οικιακής χρήσης και να μην τοποθετείται στην κατάψυξη.»
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7.14 Καψούλια επίκρουσης ειδικά για παιχνίδια (βλ. 4.19 και Παράρτημα Α)

Η συσκευασία των καψουλιών επίκρουσης πρέπει να φέρει την ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην πυροβολείτε σε εσωτερικό χώρο ή κοντά στα μάτια ή στα αυτιά.  Μη μεταφέρετε καψούλια χύμα
στην τσέπη.»

7.15 Ακουστική (βλ. 4.20 στ)

Τα παιχνίδια που παράγουν ήχους υψηλής ηχητικής στάθμης πρέπει να φέρουν στη  συσκευασία  τους την ακόλουθη
προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να μην χρησιμοποιείται κοντά στα αυτιά.  Κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.»

Για τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν καψούλια επίκρουσης πρέπει να προστίθεται :

«Μην πυροβολείτε σε εσωτερικούς χώρους!»

7.16 Ποδήλατα – παιχνίδια (βλ. 4.15.2.1)

Τα ποδήλατα- παιχνίδια πρέπει να φέρουν την ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να χρησιμοποιείται με προστατευτικό κράνος.»

Περαιτέρω, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν μια υπόμνηση ότι το ποδήλατο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
δημόσιο δρόμο. Επιπλέον, οι γονείς ή τα άτομα που ασχολούνται με τα παιδιά πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα παιδιά
γνωρίζουν πώς να χειρίζονται το ποδήλατο –παιχνίδι και ειδικά το σύστημα των φρένων.  

7.17Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (βλ. 4.15.1.1)

Τα παιχνίδια τα οποία, λόγω κατασκευής, αντοχής, σχεδιασμού ή άλλων παραγόντων, δεν είναι κατάλληλα για παιδιά
άνω των 36 μηνών, πρέπει να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη, για παράδειγμα:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών.»

μαζί με μια σύντομη αναφορά των ειδικών κινδύνων που επιφέρουν τον περιορισμό αυτό (για παράδειγμα, ανεπαρκής
αντοχή).

Η προειδοποιητική ένδειξη για την ηλικία πρέπει να είναι ευανάγνωστη στα σημεία πώλησης του προϊόντος.

7.18 Παιχνίδια που περιέχουν μονόκλωνα νήματα (βλ. 5.10)

Τα  παιχνίδια  που  περιέχουν  μονόκλωνα  νήματα  με  μήκος  μεγαλύτερο  από  50  mm μετά  την  εκδίπλωσή  τους,
στερεωμένα σε υφασμάτινη βάση, πρέπει να φέρουν την ακόλουθη προειδοποιητική ένδειξη:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!  Φέρει μακρύ τρίχωμα.  Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 10 μηνών.»

9 Μέθοδοι δοκιμών

9.1 Γενικές μέθοδοι δοκιμών

Το  παρόν  πρότυπο  καθορίζει  τις  δυνάμεις  ή/και  τα  φορτία  που  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  για  τις  δοκιμές  των
παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Στην περίπτωση που δεν καθορίζεται κάποια ομάδα ηλικίας,
ή στην περίπτωση που το παιχνίδι απευθύνεται σε περισσότερες από μία ομάδες ηλικίας, ή υπάρχει αμφιβολία για την
ομάδα ηλικίας στην οποία απευθύνεται το παιχνίδι, το παιχνίδι πρέπει να υποβάλλεται στην πλέον απαιτητική δοκιμή.

Οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται με τη σειρά που καθορίζεται στις απαιτήσεις. Στην περίπτωση που, κατά τη
διάρκεια της δοκιμής, κάποιο παιχνίδι καταστραφεί από σφιγκτήρα ή παρόμοιο εξάρτημα, η δοκιμή (ή οι δοκιμές) που
ακολουθεί πρέπει να πραγματοποιείται σε νέο παιχνίδι.
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9.2 Κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα (βλ. 4.6, 4.11, 4.18, 5.1, 5.2, και Γ.37)

Τοποθετείστε το παιχνίδι ή το εξάρτημα χωρίς να το συμπιέσετε και με όλους τους δυνατούς προσανατολισμούς, σε
κύλινδρο με τις διαστάσεις που εμφαίνονται στο Σχήμα 12.

                            

Σχήμα 12 - Κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα

Προσδιορίστε αν το παιχνίδι ή το εξάρτημα χωρά ολόκληρο στον κύλινδρο.

9.3 Δοκιμή στρέψης (βλ. 4.11, 4.14.2, 4.18 και 5.1)

Εάν ένα εξάρτημα του παιχνιδιού μπορεί να κρατηθεί ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη, εφαρμόστε σταδιακά στο
εξάρτημα ροπή στρέψης για χρονικό διάστημα ίσο με 5 sec κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού είτε μέχρι:

α) να επιτευχθεί περιστροφή κατά 180° από την αρχική θέση ή 

β) να εφαρμοστεί ζεύγος δυνάμεων τουλάχιστον 0,34 Nm.

Διατηρείστε  τη  μέγιστη  περιστροφή  ή  το  απαιτούμενο  ζεύγος  δυνάμεων  για  10  s.  Αφήστε  το  αντικείμενο  που
υποβάλλεται σε δοκιμή να επιστρέψει στη θέση ηρεμίας. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με φορά αντίθετη προς τη
φορά των δεικτών του ρολογιού.

Τα τμήματα που προεξέχουν από το παιχνίδι, τα κομμάτια ή τα σύνολα που είναι στερεωμένα σταθερά σε  προσιτό
στέλεχος ή άξονα σχεδιασμένο για να περιστρέφεται μαζί με τα ανωτέρω εξαρτήματα, πρέπει να υποβάλλονται στη
δοκιμή κρατώντας σταθερό το στέλεχος ή τον άξονα έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε περιστροφή.

Εάν κάποιο εξάρτημα που είναι στερεωμένο στο παιχνίδι μέσω κοχλία, ξεβιδωθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της
απαιτούμενης  στρέψης,  συνεχίζετε  να  εφαρμόζετε  το  απαιτούμενο  ζεύγος  μέχρι  υπέρβασής  του  ή  μέχρι  να
αποσυναρμολογηθεί το τμήμα ή μέχρι να καταστεί φανερό ότι το τμήμα δεν αποσυναρμολογείται.

8.4 Δοκιμή έλξης (βλ. Γ.38)

8.4.1 Εξοπλισμός

8.4.1.1 Μηχάνημα για εφαρμογή έλξης ή διάταξη νεκρού βάρους ικανή για την εφαρμογή δύναμης τουλάχιστον
90 Ν με ακρίβεια 2 Ν.

8.4.1.2 Σφιγκτήρες και μέσα πρόσδεσης

8.4.1.3 Διακενόμετρο, πάχους 0,4 mm ± 0,02 mm και με ακτίνα χείλους εισαγωγής περίπου 3 mm (βλ. σχήμα 13)
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Διαστάσεις σε mm

Σχήμα 13 - Διακενόμετρο

8.4.2 Διαδικασία 

8.4.2.1 Γενικά ( βλ. 4.11, 4.14, 4.18, 5.1 και 5.3)

Στην περίπτωση που μία απαίτηση αξιώνει την εφαρμογή 8.3 (δοκιμή στρέψης)και 8.4 (δοκιμή έλξης), τότε η δοκιμή
έλξης πρέπει να εφαρμόζεται μετά τη δοκιμή στρέψης στο ίδιο εξάρτημα του παιχνιδιού. 

Προσδιορίζεται αν το προς δοκιμή εξάρτημα μπορεί να πιαστεί εισάγοντας το διακενόμετρο ανάμεσα στο εξάρτημα και
την υποκείμενη επιφάνεια ή το κυρίως σώμα του παιχνιδιού, υπό γωνία μεταξύ 0° και 10° σε σχέση με την επιφάνεια
του παιχνιδιού και ασκώντας δύναμη (10 ± 1) Ν. Εάν το διακενόμετρο μπορεί να εισαχθεί περισσότερο από 2 mm, το
εξάρτημα θεωρείται ότι μπορεί να πιάνεται.

Εάν μπορεί να πιάνεται,  προσαρμόζονται πίσω από το εξάρτημα οι  κατάλληλες σφιγκτήρες λαμβάνοντας ιδιαίτερη
μέριμνα ώστε να μη προκληθεί ζημιά στο μηχανισμό στερέωσης ή το σώμα του παιχνιδιού.

Το  παιχνίδι  δένεται  στη  συσκευή  δοκιμής  και  εφαρμόζεται  δύναμη  έλξης  στο  υπό  δοκιμή  εξάρτημα  μέσω  των
σφιγκτήρων ή άλλων εξαρτημάτων.  

Εφαρμόζεται δύναμη:

- (50 ± 2) Ν όταν η μεγαλύτερη προσιτή διάσταση είναι μικρότερη ή ίση με 6 mm,

- (90 ± 2) Ν, όταν η μεγαλύτερη προσιτή διάσταση είναι μεγαλύτερη από 6 mm.

Η δύναμη εφαρμόζεται προοδευτικά σε διάρκεια 5 s και διατηρείται επί 10 s.

Εξετάζεται εάν το εξάρτημα αποσπάται.

8.4.2.2 Ραφές και υλικά (βλ. 5.2)

Χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες με σιαγόνες στις οποίες είναι προσαρμοσμένοι δίσκοι με διάμετρο 19 mm.

Αφού  απομακρυνθεί  κάθε  είδους  επένδυση  που  υπάρχει  στο  παιχνίδι,  στερεώνονται  οι  σιαγόνες  στο  υλικό  του
περιβλήματος  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  υφασμάτινης  ή  χνουδωτής  επιφάνειας.  Ο  σφιγκτήρας  στερεώνεται  στο
δυσμενέστερο σημείο από πλευράς αντοχής των ραφών (για παράδειγμα στη ραφή που ενώνει το κυρίως σώμα με το
πόδι) σε απόσταση 30  mm τουλάχιστον από τις πλευρές τις ραφής και σε ίση απόσταση και από τη μία και από την
άλλη πλευρά. Μεριμνάται  ώστε να ληφθεί αρκετή ποσότητα υλικού μεταξύ των δίσκων των σφιγκτήρων .

Εφαρμόζεται σταδιακά μεταξύ των σφικτήρων δύναμη (70 ± 2) Ν στη διάρκεια 5 s.  Η δύναμη διατηρείται για 10 s.

Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται μόνο μία φορά στο ίδιο σημείο του περιβλήματος του παιχνιδιού ή των ραφών.  
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Εξετάζεται  εάν  είναι  δυνατόν να εισχωρήσει το εμπρόσθιο τμήμα του δοκιμαστήρα Α εφαρμόζοντας μέγιστη δύναμη
10 Ν.

8.4.2.3 Προστατευτικά εξαρτήματα (βλ. 4.9 και 4.17.1)

Το υπό δοκιμή εξάρτημα υποβάλλεται σε δύναμη έλξης ίσης με (60 ± 2) Ν.

Εξετάζεται εάν το εξάρτημα αποσπάται από το παιχνίδι.

1.1 Δοκιμή πτώσης (βλ. 4.10.2, 4.14.2 και 5.1)

Το παιχνίδι αφήνεται να πέσει 5 φορές από ύψος (850 ± 50) mm πάνω σε χαλύβδινη πλάκα πάχους 4 mm, με επένδυση
πάχους 2 mm και σκληρότητας (75 ± 5)  Shore A σύμφωνα με το  EN ISO 868 ή το  ISO 7616, τοποθετημένη σε
οριζόντια μη ελαστική επιφάνεια.

Πριν ελευθερωθεί το παιχνίδι, προσανατολίζεται στη δυσμενέστερη θέση για την πτώση.

Εξετάζεται αν το περίβλημα παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά πολύ μικρά που δεν μπορούν να κάθονται χωρίς
βοήθεια  παρουσιάζει  κάποια  ρωγμή ή  ράγισμα.  Εξετάζεται  εάν  καθίστανται  προσιτά  μικρά  εξαρτήματα (βλ.  8.2),
κοφτερά χείλη (βλ. 8.11), αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12) ή επικίνδυνοι μηχανισμοί κίνησης. 

1.2 Δοκιμή ανατροπής (βλ. 4.10.2 και 5.1)

Το  παιχνίδι  τοποθετείται  σε  οριζόντιο  επίπεδο  όπως  περιγράφεται  στο  8.5  (δοκιμή  πτώσης)  και  ταλαντεύεται
σπρώχνοντάς το αργά, πέρα από το κέντρο βάρους του, τρεις φορές, εκ των οποίων η μία στη δυσμενέστερη θέση από
άποψη ανατροπής. 

Εξετάζεται εάν καθίστανται προσιτά μικρά εξαρτήματα (βλ. 8.2), κοφτερά χείλη (βλ. 8.11), αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12) ή
επικίνδυνοι μηχανισμοί κίνησης.

8.7 Δοκιμή κρούσης (βλ. 4.10.2, 4.14.2, 5.1 και Γ.39)

Το παιχνίδι  τοποθετείται στη δυσμενέστερη θέση από άποψη κρούσης,  πάνω σε επίπεδη και  οριζόντια χαλύβδινη
επιφάνεια.  Μεταλλικό βάρος με μάζα (1± 0,02) kg και διαμέτρου (80 ± 2) mm, αφήνεται να πέσει πάνω στο παιχνίδι
από ύψος (100 ± 2) mm. 

Η δοκιμή πραγματοποιείται μόνο μία φορά. 

Εξετάζεται  αν  το  περίβλημα  παιχνιδιών  που  προορίζονται  για  παιδιά  πολύ  μικρά για  να  κάθονται  χωρίς  βοήθεια
παρουσιάζει κάποια ρωγμή ή ράγισμα.  Εξετάζεται εάν καθίστανται προσιτά μικρά στοιχεία (βλ. 8.2), κοφτερά χείλη (βλ.
8.11), αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12) ή επικίνδυνοι μηχανισμοί κίνησης. 

8.8 Δοκιμή συμπίεσης (βλ. 4.14.2, 5.1, Γ. 40)

Κάθε  προσιτή  ζώνη της  επιφάνειας  του  παιχνιδιού,  που δεν  έρχεται  σε  επαφή με  την  επίπεδη επιφάνεια  κατά τη
διάρκεια  της  δοκιμής  πτώσης  (βλ.  8.5)  ή  της  δοκιμής  ανατροπής  (βλ.  8.6),  πρέπει  να  υποβάλλονται  σε  δοκιμή
συμπίεσης.  

Το παιχνίδι τοποθετείται σε οριζόντια άκαμπτη επιφάνεια, με το υπό δοκιμή τμήμα προς τα πάνω. Σε αυτό το τμήμα
εφαρμόζεται δύναμη συμπίεσης (110 ± 5) Ν με τη βοήθεια άκαμπτου μεταλλικού δίσκου διαμέτρου (30 ± 1,5)  mm.
Επιβεβαιώνεται ότι η περιφέρεια του δίσκου έχει καλώς στρογγυλεμένα άκρα.

Η δύναμη εφαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια 5 s. Διατηρείται για 10 s.

Εξετάζεται αν το περίβλημα παιχνιδιών που προορίζονται για μικρά παιδιά που δεν μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια
παρουσιάζει κάποια ρωγμή ή ράγισμα.  Εξετάζεται εάν καθίστανται προσιτά μικρά εξαρτήματα (βλ. 8.2), κοφτερά χείλη
(βλ. 8.11), αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12) ή επικίνδυνοι μηχανισμοί κίνησης. 
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7.9 Δοκιμή διαποτισμού (βλ. 4.11 και 5.1)

Το παιχνίδι ή το προς δοκιμή εξάρτημα βυθίζεται εξ ολοκλήρου σε αποσκληρυμένο νερό θερμοκρασίας (20 ± 5) °C επί
4  λεπτά.  Το  παιχνίδι  βγαίνει  από  το  νερό,  η  περίσσεια  νερού  απομακρύνεται  και  αφήνεται  σε  θερμοκρασία
περιβάλλοντος επί 10 λεπτά.

Ο κύκλος της δοκιμής επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. 

Εξετάζεται, αμέσως μετά τον τελευταίο κύκλο, εάν ενδεχομένως αποσπασθέντα εξαρτήματα χωρούν ολόκληρα στον
κύλινδρο όπως καθορίζεται στο 8.2. 

8.10 Προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού (βλ. 4.5,  4.7, 4.8, 4.10.2, 4.10.4, 4.15.1.2,
4.21, 5.1 και 5.8)

8.10.1 Αρχή

Αρθρωτός δοκιμαστήρας κατευθύνεται προς το μέρος ή το εξάρτημα που δοκιμάζεται. Αν ο δοκιμαστήρας έρχεται σε
επαφή με το μέρος ή το εξάρτημα αυτό, τότε αυτό θεωρείται ότι είναι προσιτό.  

8.10.2 Εξοπλισμός

Αρθρωτοί  δοκιμαστήρες  προσιτότητας  Α  όπως  προδιαγράφονται  στον  Πίνακα  1  και  εικονίζονται  στο  σχήμα  14,
κατασκευασμένοι από σκληρό υλικό. Η ανοχή στις διαστάσεις τους πρέπει να είναι ± 0,1 mm, εκτός από τα ζ και η των
οποίων η ανοχή από άποψη διαστάσεων είναι ± 1 mm.

Σχήμα 14 - Δοκιμαστήρας προσιτότητας

Πίνακας 1 - Διαστάσεις δοκιμαστήρων προσιτότητας

Ηλικία Δοκιμαστήρας Διαστάσεις 
   mm

α b c d e f g

Παιχνίδια  που  προορίζονται  για  παιδιά
κάτω των 36 μηνών

Α 2,8 5,6 25,
9

14,
7

44,
0

25,
4

464,3

Παιχνίδια  που  προορίζονται  για  παιδιά
μεγαλύτερα των 36 μηνών και μικρότερα
των 14 ετών

Β 4,3 8,6 38,
4

19,
3

57,
9

38,
1

451,6

Παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά και
των δύο ηλικιακών ομάδων

Α και Β (χρήση
και των δύο
δοκιμαστήρων)

Σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές
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8.10.3 Διαδικασία 

Απομακρύνονται όλα τα εξαρτήματα του παιχνιδιού που είναι σχεδιασμένα να μπορούν να αποσπώνται χωρίς τη χρήση
εργαλείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Οταν, σε συνδυασμό με το παιχνίδι, προβλέπεται να χρησιμοποιείται και ένα εργαλείο, τότε όλα τα εξαρτήματα του
παιχνιδιού που μπορούν να απομακρυνθούν με το εργαλείο αυτό, πρέπει να απομακρύνονται. 

Ο  ενδεδειγμένος  αρθρωτός  δοκιμαστήρας  προσιτότητας  κατευθύνεται  όπως  περιγράφεται  παρακάτω,  και  με  κάθε
πρόσφορη τοποθέτηση, προς το υπό εξέταση τμήμα ή εξάρτημα του παιχνιδιού. Αν χρειάζεται, ο δοκιμαστήρας μπορεί
να κάμπτεται σε οποιαδήποτε από τις αρθρώσεις του στην προσπάθεια επαφής του με το τμήμα ή το εξάρτημα του
παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Οταν το τμήμα συνίσταται σ’ ένα μυτερό άκρο που είναι κοντά σε μία επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε το διάκενο
μεταξύ του άκρου και της επιφάνειας να είναι 0,5 mm ή λιγότερο, το άκρο θεωρείται ως μη προσιτό και δεν χρειάζεται να γίνει η
διαδικασία που περιγράφεται στο β)

α) για τις τρύπες, κοιλότητες ή άλλα ανοίγματα των οποίων η ελάχιστη διάσταση (βλ. σημείωση 3) είναι μικρότερη
από τη διάμετρο του κολάρου του ενδεδειγμένου δοκιμαστήρα.

 Ο δοκιμαστήρας εισάγεται έτσι ώστε το ολικό βάθος εισαγωγής για την προσιτότητα να φθάνει μέχρι το κολάρο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Ελάχιστη διάσταση ενός ανοίγματος είναι η διάμετρος της μεγαλύτερης σφαίρας που μπορεί να περάσει διαμέσου
του ανοίγματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 - Κάθε άρθρωση του δοκιμαστήρα πρέπει να μπορεί να κάμπτεται μέχρι 90° ώστε να προσομοιώνεται η κίνηση των
φαλάγγων.

β) Το  ολικό  βάθος  εισαγωγής  για  την  ύπαρξη  προσιτότητας  προσδιορίζεται  εισάγοντας  τον  ενδεδειγμένο
δοκιμαστήρα,  με  την  επέκταση που  εικονίζεται  στο  σχήμα 14  προς  κάθε  κατεύθυνση μέχρι  2,25  φορές  την
ελάχιστη  διάσταση  της  τρύπας,  της  κοιλότητας  ή  του  ανοίγματος,  μετρώντας  από  οποιοδήποτε  σημείο  του
επιπέδου του ανοίγματος.  Αυτό ισχύει  για τις  τρύπες,  κοιλότητες  ή άλλα ανοίγματα των οποίων  η ελάχιστη
διάσταση είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του κολάρου του δοκιμαστήρα Α, αλλά μικρότερη από 187 mm όταν
χρησιμοποιείται ο δοκιμαστήρας Α, ή η ελάχιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του κολάρου του
δοκιμαστήρα Β, αλλά μικρότερη από 230 mm όταν χρησιμοποιείται ο δοκιμαστήρας Β..  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 - Κάθε άρθρωση του δοκιμαστήρα πρέπει να μπορεί να κάμπτεται μέχρι 90° για να εξομοιώνεται η κίνηση των
φαλάγγων.

γ) Το ολικό βάθος εισαγωγής για ύπαρξη προσιτότητας είναι απεριόριστο, εκτός κι αν στο εσωτερικό της πρώτης
τρύπας, της πρώτης κοιλότητας ή του πρώτου ανοίγματος υπάρχουν άλλες τρύπες, κοιλότητες, ή ανοίγματα των
οποίων  οι  διαστάσεις  αντιστοιχούν  με  τις  διαστάσεις  των  περιπτώσεων  α)  ή  β)  του κεφαλαίου  αυτού·  στην
περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία α) ή β) αντιστοίχως. Αυτό ισχύει για τις τρύπες, κοιλότητες ή άλλα
ανοίγματα των οποίων η ελάχιστη διάσταση  είναι  ίση  ή  μεγαλύτερη  από  187  mm όταν χρησιμοποιείται ο
δοκιμαστήρας Α, ή των οποίων η ελάχιστη διάσταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 230 mm όταν χρησιμοποιείται ο
δοκιμαστήρας  Β.  Αν  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  και  οι  δύο  δοκιμαστήρες,  το  απεριόριστο  της  πρόσβασης
προσδιορίζεται από το εάν η ελάχιστη διάσταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 187 mm. 

Εξετάζεται αν ένα υπό δοκιμή μέρος ή εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με το εμπρόσθιο μέρος του κολάρου του
δοκιμαστήρα προσιτότητας ( βλ. σημείωση 5) 

8.11 Αιχμηρότητα χείλους (βλ. 4.7, 4.10.2, 4.14.2, 4.15.1.2 και 5.1)

8.11.1 Αρχή

Συγκολλητική  ταινία  προσκολλάται  σε  άτρακτο,  η  οποία  κατόπιν  περιστρέφεται  κατά  360º  κατά  μήκος  του
εξεταζόμενου προσιτού χείλους. Η ταινία στη συνέχεια εξετάζεται για να διαπιστωθεί το μήκος του κοψίματος.  

8.11.2 Εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός εικονίζεται στο Σχήμα 15. 
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Σχήμα 15 - Συσκευή δοκιμής χείλους

8.11.2.1   Χαλύβδινη άτρακτος

Η επιφάνεια δοκιμής της ατράκτου πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γρατσουνιές, χαραγές ή ατέλειες και να έχει
τραχύτητα επιφάνειας Rα, όχι μεγαλύτερη από 0,40 μm όταν η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το ISO 4287-2: 1984.  Η
σκληρότητα της επιφάνειας δοκιμής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 της κλίμακας Rokwell C, σύμφωνα με το
ISO 6508: 1986.  Η διάμετρος της ατράκτου πρέπει να είναι ίση με (9,35 ±0,12) mm.

8.11.2.2   Διάταξη περιστροφής της ατράκτου και εφαρμογής δύναμης σε αυτή

Η διάταξη πρέπει να μπορεί να περιστρέφει την άτρακτο με σταθερή γραμμική ταχύτητα περιστροφής (23 ± 4) mm/s
στη διάρκεια του 75 % της περιστροφής της κατά 360º και στο μεσαίο τμήμα της διαδρομής, ενώ η εκκίνηση και το
σταμάτημα της ατράκτου πρέπει να είναι ομαλό. Η διάταξη, φορητή ή μη και άσχετα με το σχεδιασμό της, πρέπει να
μπορεί να ενεργεί πάνω στην άτρακτο με δύναμη μέχρι 6Ν. κάθετη προς το διαμήκη άξονά της.  

8.11.2.3  Ταινία πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) ευαίσθητη στην πίεση για ηλεκτρική μόνωση σε υψηλές
θερμοκρασίες

Το πάχος του υποστρώματος από πολυτετραφθοροαιθυλένιο πρέπει να είναι μεταξύ 0,066 mm και 0,090 mm.  Η κόλλα
πρέπει να είναι ένα ευαίσθητο στην πίεση πολυμερές σιλικόνης με ονομαστικό πάχος 0,08 mm.  Το πλάτος της ταινίας
δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 6  mm.  Κατά τη διάρκεια των δοκιμών η θερμοκρασία της ταινίας πρέπει  να
διατηρείται στους (20 ± 5) ºC.  

8.11.3  Διαδικασία 

Βεβαιωνόμαστε ότι το χείλος που πρόκειται να υποβληθεί στη δοκιμή είναι προσιτό με τη μέθοδο που περιγράφεται στο
8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού)

Το παιχνίδι υποστηρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το  προσιτό χείλος που υποβάλλεται στη δοκιμή να μη κάμπτεται ή
μετακινείται όταν εφαρμόζεται η δύναμη της ατράκτου (βλ. 8.11.2.2). Βεβαιωνόμαστε ότι το υποστήριγμα δεν είναι σε
απόσταση μικρότερη από 15 mm από το χείλος που υποβάλλεται σε δοκιμή.

Εάν, για να υποβληθεί σε δοκιμή ένα ορισμένο  χείλος, πρέπει να απομακρυνθεί ή αποσυναρμολογηθεί κάποιο μέρος
του  παιχνιδιού,  με  αποτέλεσμα  να  επηρεάζεται  η  αντοχή  του  υποβαλλόμενου  σε  δοκιμή  χείλους,  το  χείλος
υποστηρίζεται έτσι ώστε η αντοχή του να πλησιάζει εκείνη την οποία έχει όταν το παιχνίδι είναι συναρμολογημένο. 
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Η άτρακτος περιτυλίσσεται με ένα στρώμα συγκολλητικής ταινίας (βλ. 8.11.2.3) για να ληφθεί επιφάνεια επαρκής για
την πραγματοποίηση της δοκιμής .

Η περιτυλιγμένη με την ταινία άτρακτος τοποθετείται έτσι ώστε ο άξονάς της να είναι υπό γωνία (90 ± 5)º σε σχέση με
την ευθεία ενός ευθύγραμμου  χείλους ή (90 ± 5)º σε σχέση με την εφαπτόμενη στο σημείο δοκιμής ενός καμπύλου
χείλους και η ταινία να είναι σε  επαφή με το πιο  κοφτερό τμήμα του  χείλους (δηλ.  τη δυσμενέστερη θέση)  όταν
στρέφεται η άτρακτος (βλ. σχήμα 15).

Στην άτρακτο εφαρμόζεται δύναμη (6 ± 0,5)Ν, σε απόσταση 3  mm από το χείλος προσβολής της ατράκτου,  και η
άτρακτος περιστρέφεται κατά 360º γύρω από τον άξονά της κατά μήκος του χείλους αφού εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει
περίπτωση κατά τη διάρκεια της περιστροφής της ατράκτου να παρουσιαστεί κάποια μετακίνηση μεταξύ ατράκτου και
χείλους.  Εάν με τη διαδικασία αυτή προκαλείται κάμψη του χείλους, εφαρμόζεται η μέγιστη δύναμη με την οποία δεν
προκαλείται μια τέτοια κάμψη του χείλους.  

Η ταινία απομακρύνεται από την άτρακτο προσέχοντας να μη διευρυνθεί τυχόν κόψιμο που μπορεί να  υπάρχει στην
ταινία, ή αποφεύγοντας την πρόκληση κάποιας χαραγής στην ταινία που μπορεί να μεταβληθεί σε κόψιμο. Μετριέται το
μήκος της ταινίας που έχει κοπεί, μέτρηση στην οποία περιλαμβάνονται και τυχόν ασυνεχή κοψίματα. Μετριέται επίσης
το μήκος της ταινίας που έχει έλθει σε επαφή με το  χείλος κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  Έπειτα υπολογίζεται το
ποσοστό του μήκους της ταινίας που κόπηκε κατά τη δοκιμή.  Εάν το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το 50% της
γραμμής επαφής της ταινίας με το χείλος, το χείλος θεωρείται κοφτερό.

 8.12 Αιχμηρότητα άκρων ( βλ. 4.8, 4.10.2, 4.14.2, 4.15.1.2, 5.1, και Γ.41)

8.12.1  Αρχή 

Δοκιμαστήρας αιχμών εφαρμόζεται σε προσιτό μυτερό άκρο και παρατηρείται αν το υπό δοκιμή άκρο διεισδύει ή όχι
κατά μία καθορισμένη απόσταση στο δοκιμαστήρα.

8.12.2  Εξοπλισμός

Δοκιμαστήρας αιχμών (π.χ. όπως εικονίζεται στο σχήμα 16).
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Σχήμα 16 – Δοκιμαστήρας αιχμών

Ορθoγώνιο άνοιγμα πλάτους (1,02 ± 0,02)  mm και μήκους (1,15 ± 0,02)  mm στο άκρο του καπακιού, ορίζει δύο
διαστάσεις αναφοράς. Η αισθητήρια κεφαλή είναι (0,38 ± 0,02) mm πίσω από το καπάκι. Μεταξύ της αισθητήριας

κεφαλής   και   ενός   ελατηρίου   επαναφοράς, το   οποίο   έχει   δύναμη N2,5 0 
0,3− , υπάρχει   απόσταση  ίση   με

(0,12 ± 0,02) mm.

8.12.3  Διαδικασία 

Βεβαιωνόμαστε ότι  η υπό δοκιμή αιχμή είναι προσιτή με τη μέθοδο που περιγράφεται το 8.10 (προσιτότητα ενός
μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού).

Το παιχνίδι που πρόκειται να δοκιμαστεί υποστηρίζεται έτσι ώστε η αιχμή να μη μετακινείται κατά τη διάρκεια της
δοκιμής.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται να υποστηρίζεται απ’ ευθείας η αιχμή.  Εν τούτοις, αν αυτό
είναι αναγκαίο, υποστηρίζεται σε απόσταση όχι μικρότερη των 6 mm από το υπό δοκιμή άκρο. 

Εάν τμήμα του παιχνιδιού πρέπει να απομακρυνθεί ή αποσυναρμολογηθεί για να δοκιμαστεί μια ορισμένη αιχμή και
επηρεάζεται έτσι η αντοχή της αιχμής που υποβάλλεται σε δοκιμή, η αιχμή υποστηρίζεται έτσι ώστε η αντοχή της να
πλησιάζει την αντοχή της αιχμής στο συναρμολογημένο παιχνίδι.  

Ο δοκιμαστήρας αιχμών (βλ. 8.12.2) ρυθμίζεται χαλαρώνοντας τον δακτύλιο σύσφιξης και στρέφοντας τον έτσι ώστε
να κινηθεί προς την ενδεικτική λυχνία μέχρι να αποκαλυφθεί το σημείο διακρίβωσης αναφοράς στον κύλινδρο. Το
καπάκι στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Κατόπιν το καπάκι
στρέφεται κατά φορά αντίθετη από αυτήν των δεικτών του ρολογιού.  Μέχρι να απομακρυνθεί η αισθητήρια κεφαλή
κατά (0,12 ± 0,02)mm από το σημείο που σταματάει η επαφή με το ξηρό στοιχείο, όπως εικονίζεται στο σχήμα 16.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σε περίπτωση που το καπάκι διαμέτρησης περιλαμβάνει και μικρομετρικές υποδιαιρέσεις, η απόσταση μπορεί εύκολα
να επιτευχθεί  στρέφοντας το καπάκι κατά την αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού φορά μέχρι να συμπέσει  η ενδεδειγμένη
μικρομετρική υποδιαίρεση με το σημείο διακρίβωσης αναφοράς.  

Η αιχμή εισάγεται στο άνοιγμα διαμέτρησης, κατά τη διεύθυνση που προσφέρει τη μεγαλύτερη αντοχή στην αιχμή, και
ασκείται δύναμη 4,5 Ν ώστε να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση στο ελατήριο χωρίς να ξυστεί η αιχμή στα χείλη
του ανοίγματος ή να εξέλθει από το άνοιγμα. 

Εξετάζεται αν η ενδεικτική λυχνία ανάβει ή όχι. 

Αν η υπό δοκιμή αιχμή διεισδύει σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση με 0,50 mm στη σχισμή διαμέτρησης, με αποτέλεσμα
να ανάψει η ενδεικτική λυχνία, και αν διατηρεί το αρχικό της σχήμα ενώ ασκείται σ’ αυτή δύναμη 4,5 Ν, η υπό δοκιμή
αιχμή θεωρείται μυτερή.  

8.13 Ευκαμψία μεταλλικών συρμάτων (βλ. 4.8 και Γ.42)

Εάν το μεταλλικό σύρμα φέρει περίβλημα, η δοκιμή πραγματοποιείται στο μεταλλικό σύρμα στην κατάσταση που
βρίσκεται στο παιχνίδι (δηλαδή χωρίς να αφαιρεθεί το μεταλλικό σύρμα από το παιχνίδι). 

Το  σύρμα σφίγγεται γερά ανάμεσα σε δύο μεταλλικούς κυλίνδρους, στρογγυλεμένες πένσες ή παρόμοια μεταλλικά
μέρη,  διαμέτρου (10 ± 1) mm. Εφαρμόζεται δύναμη (70 ± 2) Ν, κάθετη στο μεταλλικό σύρμα, σε σημείο που απέχει
50  mm από το σημείο στήριξης του σύρματος ή, εάν εξέχει λιγότερο από 50  mm, στο άκρο του σύρματος. Εάν το
σύρμα κάμπτεται περισσότερο από 60°, η δοκιμή συνεχίζεται όπως παρακάτω.

Το σύρμα κάμπτεται από την κάθετη θέση σχηματίζοντας γωνία 60° προς μία κατεύθυνση, στη συνέχεια 120° προς την
αντίθετη κατεύθυνση και τέλος επαναφέρεται στην αρχική του θέση (ένας κύκλος).  Η δοκιμή επαναλαμβάνεται 30
φορές με ρυθμό ενός κύκλου ανά δύο δευτερόλεπτα και με διακοπή 60 δευτερολέπτων ανά 10 κύκλους. Το σύρμα κατά
τη διάρκεια της δοκιμής διατηρείται τεντωμένο, έτσι ώστε να κάμπτεται στο σημείο ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους.

Παρατηρείται  εάν  το  σύρμα  παρουσιάζει  σπάσιμο  ή  μυτερά  άκρα  (βλ.  8.12),  αφαιρώντας,  εάν  χρειάζεται  προς
διευκόλυνση της δοκιμής, το περίβλημα. 
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8.14 Διογκούμενα υλικά (βλ. 4.6)

Το παιχνίδι τοποθετείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία (20 ± 5 ) °C και σχετική υγρασία μεταξύ 40 % και 65 % επί 7
ώρες πριν από τις δοκιμές.  Μετρώνται οι μέγιστες διαστάσεις του παιχνιδιού ή των αποσπώμενων εξαρτημάτων, κατά
μήκος  των  αξόνων  χ,  ψ  και  ζ  με  τη  βοήθεια  διαβήτη.  Κατόπιν  το  παιχνίδι  βυθίζεται  τελείως  σε  ένα  δοχείο  με
αποσκληρυμένο νερό στους (20 ± 5) °C κατά τη διάρκεια (24± 0,5) ωρών. Ελέγχεται αν η ποσότητα του νερού που
χρησιμοποιείται είναι αρκετή ώστε να υπάρχει περίσεια μετά το τέλος της δοκιμής.

Το αντικείμενο απομακρύνεται από το δοχείο με τη βοήθεια τανάλιας. Εάν δεν μπορεί να βγει από το δοχείο λόγω
ανεπαρκούς μηχανικής αντοχής, θεωρείται ότι η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

Αφήνεται  να  στραγγίσει  το  πλεόνασμα  νερού  κατά  τη  διάρκεια  1  min και  ξαναμετρώνται  οι  διαστάσεις  του
αντικειμένου.  

Υπολογίζεται η αύξηση των διαστάσεων χ, ψ και ζ ως ποσοστό της αρχικής μέτρησης.

8.15 Διαρροή περιεχομένου από παιχνίδια που περιέχουν υγρό (βλ. 5.5 και Γ.43)

Το παιχνίδι τοποθετείται σε θερμοκρασία ( 37 ± 1) °C για 4 τουλάχιστον ώρες. 

Μέσα σε 30  s μετά την απομάκρυνση του παιχνιδιού από το περιβάλλον της δοκιμής, εφαρμόζεται δύναμη N5 0,5
0 

+

στην εξωτερική επιφάνεια του παιχνιδιού, μέσω χαλύβδινης βελόνας διαμέτρου (1 ± 0,1)  mm με μύτη ακτίνας (0,5 ±
0,05) mm. 

Η δύναμη εφαρμόζεται σε διάστημα 5 s.  Διατηρείται επί 5 s.

Μετά το πέρας  της δοκιμής,  παρατηρείται εάν  το  παιχνίδι  παρουσιάζει  διαρροή.  Για να  εξακριβωθεί  εάν  υπάρχει
διαρροή,  στην  επιφάνεια  όπου  εφαρμόστηκε  η  δύναμη  τοποθετείται  χαρτί  χλωριούχου  κοβαλτίου,  εφαρμόζοντας

ταυτόχρονα σε κάποιο άλλο σημείο δύναμη πίεσης ίση με N5 0,5
0 

+ χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κατάλληλο εργαλείο

εκτός από βελόνα.  

Η δοκιμή επαναλαμβάνεται τοποθετώντας το παιχνίδι σε θερμοκρασία (5± 1) °C επί 4 τουλάχιστον ώρες.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το χαρτί χλωριούχου κοβαλτίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά τη δοκιμή στους 5 °C, καθώς η συμπύκνωση
μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα.

Μετά το πέρας των δοκιμών, παρατηρείται εάν το παιχνίδι παρουσιάζει διαρροή περιεχομένου.

8.16 Γεωμετρικό σχήμα ορισμένων παιχνιδιών (βλ. 5.9 και Γ.44)

Τοποθετείται και σφίγγεται η καλίμπρα δοκιμής Α που εικονίζεται στο σχήμα 17 έτσι ώστε ο άξονας του ανοίγματος να
είναι περίπου κατακόρυφος και το άνοιγμα να είναι ελεύθερο και από πάνω και από κάτω.  

 Διαστάσεις σε mm
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Σχήμα 17 - Καλίμπρα δοκιμής Α Σχήμα 18 - Καλίμπρα δοκιμής Β

Το παιχνίδι που υποβάλλεται σε δοκιμή προσανατολίζεται σε μια θέση που πιθανόν θα του επέτρεπε να εισχωρήσει στο
άνοιγμα της καλίμπρας. Το παιχνίδι τοποθετείται στο άνοιγμα έτσι ώστε η δύναμη στο παιχνίδι να είναι αποκλειστικά η
δύναμη που οφείλεται στο βάρος του.  

Εξετάζεται αν το παιχνίδι περνάει διαμέσου του ανοίγματος ή αν κάποιο τμήμα του παιχνιδιού προεξέχει από τη βάση
της καλίμπρας.

Για  τα  παιχνίδια  που  περιλαμβάνουν  άκρα  σε  σχήμα  περίπου  σφαιρικό,  ημισφαιρικό  ή  κυκλικό,  η  διαδικασία
επαναλαμβάνεται χρησιμοποιώντας την καλίμπρα δοκιμής Β που εικονίζεται στο σχήμα 18.

8.17 Αντοχή παιχνιδιών που ενεργοποιούνται με το στόμα (βλ. 4.11γ)  και Γ.45) 

Στο επιστόμιο του παιχνιδιού συνδέεται αντλία με έμβολο, η οποία μπορεί να φυσήσει ή να αναρροφήσει περισσότερο
από 300 cm 3 αέρα σε διάστημα λιγότερο από 3 s. Τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας, η οποία εμποδίζει την αντλία να
δημιουργήσει θετική ή αρνητική πίεση μεγαλύτερη από 13,8  kPa.  Το παιχνίδι υποβάλλεται σε 10 εναλλασσόμενους
κύκλους φυσήματος και αναρρόφησης όγκου αέρα ίσου με (295 ± 10)  cm 3, σε χρόνο 5  s το πολύ για κάθε κύκλο
συμπεριλαμβανομένου του αέρα που μπορεί να διαφύγει από τη βαλβίδα ασφαλείας. Εάν το στόμιο εξόδου του αέρα
είναι προσιτό, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ισχύουν και για το στόμιο εξόδου.  

Εξετάζεται εάν οποιοδήποτε αποσπώμενο εξάρτημα χωρά ολόκληρο στον κύλινδρο δοκιμής για μικρά εξαρτήματα
όπως ορίζεται στο 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα).

1.1 Πτυσσόμενοι μηχανισμοί (βλ. 4.10.1 και Γ.46)

8.18.1  Φορτία 

Το παιχνίδι φορτώνεται με βάρος (50 ± 0,5) kg.

Τα  παιχνίδια  που  φέρουν  ένδειξη  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα για παιδιά άνω των 36 μηνών, φορτώνεται με βάρος
(25 ± 0,2) kg. 

Οι διαστάσεις του βάρους ορίζονται στο Σχήμα 19.  
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8.18.2  Καροτσάκια για κούκλες

Το παιχνίδι προετοιμάζεται, διπλώνοντας και ξεδιπλώνοντάς το 10 φορές.

α) Καροτσάκια για κούκλες που καλύπτονται από το 4.10.1 α). 

Το παιχνίδι τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια κλειδωμένο και φορτώνεται με το κατάλληλο βάρος, φροντίζοντας
ώστε το φορτίο να φέρεται από το σκελετό. Όπου κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιείται υποστήριγμα ώστε να μην
προκαλείται ζημιά στο υλικό του καθίσματος. Το φορτίο εφαρμόζεται στο σκελετό, στη δυσμενέστερη θέση για τα
πτυσσόμενα τμήματα.  Το φορτίο εφαρμόζεται για διάστημα 5 min. 

Εξακριβώνεται  εάν  το  παιχνίδι  μπορεί  να  διατηρηθεί  εν  μέρει  στημένο  χωρίς  τη  χρησιμοποίηση  της  διάταξης
κλειδώματος. Σε καταφατική περίπτωση, εφαρμόζεται το ίδιο φορτίο σε αυτή τη θέση. 

Εάν το κάθισμα μπορεί να αποσπασθεί από τον σκελετό, η παραπάνω δοκιμή πρέπει να πραγματοποιηθεί  επί του
σκελετού  χωρίς  το  κάθισμα·  το  φορτίο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  σε  αυτή την  περίπτωση για  τη δοκιμή  πρέπει  να
τοποθετηθεί σε κατάλληλο υποστήριγμα.

Εξετάζεται  αν  το  παιχνίδι  αναδιπλώνεται και  εάν  οι  διατάξεις  κλειδώματος  ή  οι  ασφάλειες  εξακολουθούν  να
λειτουργούν κανονικά. 

β) Καροτσάκια για κούκλες που καλύπτονται από το 4.10.1 β). 

Το παιχνίδι τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια κλειδωμένο και φορτίζεται με την κατάλληλη μάζα, φροντίζοντας ώστε
το φορτίο να φέρεται από το σκελετό του. Όπου κρίνεται απαραίτητο,  χρησιμοποιείται υποστήριγμα ώστε να μην
προκαλείται ζημιά στο υλικό του καθίσματος.  Το φορτίο εφαρμόζεται στο σκελετό στη δυσμενέστερη θέση για τα
πτυσσόμενα τμήματα.  Το φορτίο εφαρμόζεται για διάρκεια 5 min. 

Εξακριβώνεται εάν το παιχνίδι μπορεί να διατηρηθεί στημένο ή εν μέρει στημένο χωρίς τη χρησιμοποίηση της διάταξης
μπλοκαρίσματος. Σε καταφατική περίπτωση, εφαρμόζεται το ίδιο φορτίο σε αυτή τη θέση. 

Εάν το κάθισμα μπορεί να αποσπασθεί από τον σκελετό, η παραπάνω δοκιμή πρέπει αν πραγματοποιηθεί  επί του
σκελετού  χωρίς  το  κάθισμα·  το  φορτίο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  σε  αυτή την  περίπτωση για  τη δοκιμή  πρέπει  να
τοποθετηθεί σε κατάλληλο υποστήριγμα.

Εξετάζεται  αν  το  παιχνίδι  αναδιπλώνεται και  εάν  οι  μηχανισμοί  κλειδώματος  ή  οι  ασφάλειες  εξακολουθούν  να
λειτουργούν κανονικά. 

8.18.3  Αλλα πτυσσόμενα παιχνίδια 

α) Το παιχνίδι ανοιγμένο, τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση και παρατηρείται εάν οι μηχανισμοί κλειδώματος παύουν
να λειτουργούν όταν το παιχνίδι κλίνει κατά γωνία (30 ± 1)° σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.

β) Το παιχνίδι τοποθετείται ανοιγμένο σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας (10 ± 1)°, προσανατολίζεται προς τη δυσμενέστερη
θέση για τα πτυσσόμενα τμήματα και ενεργοποιείται ο μηχανισμός κλειδώματος. Το παιχνίδι φορτώνεται με κατάλληλο
φορτίο για 5 min. Το φορτίο εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία που μπορεί να καθίσει το παιδί, στη δυσμενέστερη θέση για
τα  πτυσσόμενα  τμήματα.   Βεβαιώνεται  ότι  το  βάρος  φέρεται  από  το  σκελετό.  Εάν  χρειάζεται,  χρησιμοποιείται
υποστήριγμα ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο υλικό του καθίσματος (βλ. επίσης Γ.46).

Εξετάζεται αν το παιχνίδι αναδιπλώνεται ή εάν οι μηχανισμοί κλειδώματος εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

8.19 Ηλεκτρική αντίσταση κορδονιών (βλ. 4.13)

Τα δείγματα τοποθετούνται σε περιβάλλον με θερμοκρασία (25 ± 3) °C και σχετική υγρασία μεταξύ 50 % και 65 % για
7 ώρες τουλάχιστον, κατόπιν διεξάγονται οι δοκιμές σε αυτό το περιβάλλον.  

Προσδιορίζεται η ηλεκτρική αντίσταση μέσω κατάλληλης συσκευής.
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 8.20 Πάχος κορδονιών (βλ. 5.4) 

Μετράται το πάχος του κορδονιού υπό δύναμη έλξης ίση με (25 ± 2) Ν, σε τρία με πέντε σημεία του μήκους του και
υπολογίζεται το μέσο πάχος με απόκλιση κατά 0,1  mm. Για τα κορδόνια πάχους 1,5 mm περίπου, χρησιμοποιείται η
μέθοδος χωρίς άσκηση πίεσης, για παράδειγμα με οπτικό προβολέα. 

8.21 Στατική αντοχή (βλ. 4.15.1.2, 4.15.1.4, 4.15.5 και Γ.47)

Στo δυσμενέστερo σημείο της θέσης του παιχνιδιού όπου κάθεται ή στέκεται όρθιο το παιδί τοποθετείται φορτίο μάζας
(50 ± 0,5) kg και για διάστημα 5 min.  

Τα παιχνίδια τα οποία χαρακτηρίζονται ότι δεν είναι κατάλληλα για παιδιά άνω των 36 μηνών, εφαρμόζεται φορτίο  (25
± 0,2) kg.

Οι διαστάσεις του φορτίου καθορίζονται στο Σχήμα 19.

Εάν το παιχνίδι προορίζεται να φέρει ταυτόχρονα το βάρος πολλών παιδιών, υποβάλλονται ταυτόχρονα σε δοκιμή όλα
τα καθίσματα ή οι επιφάνειες όπου μπορούν τα παιδιά να σταθούν όρθια.  

Τα  παιχνίδια  τα  οποία,  λόγω  σχεδιασμού,  είναι  ασταθή  (για  παράδειγμα  ξυλοπόδαρα  με  ελατήριο)  πρέπει  να
διατηρούνται σε σταθερή θέση κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  

Εάν το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε το βάρος του παιδιού κατανέμεται σε διάφορα σημεία, το
προδιαγεγραμμένο φορτίο πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του παιχνιδιού. Σε αυτή τη
περίπτωση, εφαρμόζονται κι άλλα δοκιμαστικά φορτία λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σημείων στήριξης.

Εξετάζεται εάν το παιχνίδι παραμένει σύμφωνο με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος προτύπου. 

Σχήμα 19 - Φορτίο προσδιορισμού αντοχής και ευστάθειας

8.22  Δυναμική αντοχή (βλ. 4.15.1.2)

Στo δυσμενέστερo σημείο της θέσης του παιχνιδιού όπου κάθεται ή στέκεται όρθιο το παιδί τοποθετείται φορτίο μάζας
(50 ± 0,5) kg και για διάστημα 5 min.  

Στα  παιχνίδια  με  την  επισήμανση  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα  για  παιδιά  άνω  των 36 μηνών, εφαρμόζεται φορτίο
(25 ± 0,2) kg.

Οι διαστάσεις του φορτίου καθορίζονται στο Σχήμα 19.
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Το παιχνίδι φορτώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. Το παιχνίδι οδηγείται τρεις φορές με ταχύτητα            (2
± 0,2) m/s ενάντια σε άκαμπτο σκαλοπάτι ύψους 50 mm.  

Εάν το παιχνίδι προορίζεται να φέρει ταυτόχρονα το βάρος πολλών παιδιών, υποβάλλονται ταυτόχρονα σε δοκιμή όλα
τα καθίσματα ή οι επιφάνειες όπου μπορούν τα παιδιά να σταθούν όρθια.  

Εξετάζεται εάν το παιχνίδι παραμένει σύμφωνο με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος προτύπου. 

8.23  Ευστάθεια

8.23.1 Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (βλ. 4.15.1.3, 4.15.4 και  4.15.5)

Στo δυσμενέστερo σημείο της θέσης του παιχνιδιού όπου κάθεται ή στέκεται όρθιο το παιδί τοποθετείται φορτίο μάζας
(50 ± 0,5) kg και για διάστημα 5 min.  

Στα  παιχνίδια  που  φέρουν  ένδειξη  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα  για  παιδιά  άνω των 36 μηνών, εφαρμόζεται φορτίο
(25 ± 0,2) kg.

Οι διαστάσεις του φορτίου καθορίζονται στο Σχήμα 19.

Τοποθετείται το παιχνίδι σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας (10 ± 1)°, στη δυσμενέστερη θέση από άποψη ευστάθειας.

Εάν το παιχνίδι προορίζεται να φέρει ταυτόχρονα το βάρος πολλών παιδιών, υποβάλλονται ταυτόχρονα σε δοκιμή όλα
τα καθίσματα ή οι επιφάνειες όπου μπορούν τα παιδιά να σταθούν όρθια.  

Εξετάζεται εάν το παιχνίδι ανατρέπεται.

8.23.2  Βαριά ακίνητα παιχνίδια (βλ. 4.16)

Τοποθετείται το παιχνίδι στη δυσμενέστερη θέση σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας (5 ± 1)°. Τα κινητά μέρη τοποθετούνται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει η δυσμενέστερη θέση από άποψη ευστάθειας.

Εξετάζεται εάν το παιχνίδι ανατρέπεται.

8.24  Αντοχή κούνιας και παρόμοιων παιχνιδιών (βλ. 4.15.3)

8.24.1  Εξοπλισμός

α) για τις κούνιες που περιγράφονται στο 4.15.3, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο β) παρακάτω:

- φορτίο  μάζας (200 ± 10) kg,

β) για τις κούνιες που περιγράφονται στο 5.6, των οποίων τα σημεία ανάρτησης βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη
από 120 cm από το έδαφος:

- φορτίο μάζας (66±3) kg.

8.24.2  Διαδικασία

Το παιχνίδι υποβάλλεται στο κατάλληλο φορτίο για διάστημα μιας ώρας.

Διασφαλίζεται ότι το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα στο κάθισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλές μέθοδοι, με τη βοήθεια είτε κάποιας κατασκευής είτε κάποιου μέσου
ανάρτησης των βαρών στο κάθισμα.  

Για τις σύνθετες κούνιες, είτε είναι τύπου κούνιας για κήπους, με μπάρα τύπου Τ ή υπό μορφή βάρκας, εφαρμόζεται
διαδοχικά σε κάθε κούνια το κατάλληλο βάρος για διάστημα 1 ώρας.
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Για τις κούνιες υπό μορφή βάρκας και τις τραμπάλες (δηλαδή δύο καθίσματα, αλλά μόνο ένα σημείο στήριξης), πρέπει
να διασφαλίζεται ότι το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα και στα δύο καθίσματα.

Σε  δοκιμή  υποβάλλονται  επίσης  τα  σχοινιά  ανάρτησης  στις  κατασκευές  αναρρίχησης,  όπως  στις  περιπτώσεις  της
κούνιας,  με τη βοήθεια του κατάλληλου φορτίου.  (Οι υποδείξεις της παραγράφου 4.15.3  για τις  κούνιες  και τους
κρίκους ανάρτησης ισχύουν και γι αυτή την περίπτωση).

Εξετάζεται αν η κούνια αναδιπλώνεται και αν παραμένει σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του ΕΝ 71.

8.25 Προσδιορισμός κινητικής ενέργειας

8.25.1  Κινητική ενέργεια βλημάτων (βλ. 4.17.2, 4.17.4 και Γ.48)

Υπολογίζεται η κινητική ενέργεια του παιχνιδιού υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, με τη βοήθεια μέσου ικανού να
προσδιορίσει την ενέργεια με ακρίβεια 0,005 J. Πραγματοποιούνται 5 μετρήσεις. Ως κινητική ενέργεια του παιχνιδιού
θεωρείται η μέγιστη από τις πέντε μετρήσεις. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι κατά τις μετρήσεις επιτυγχάνεται η μέτρηση
της μέγιστης ενέργειας.  

Εάν το παιχνίδι περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδους βλήματα, η κινητική ενέργεια υπολογίζεται για κάθε τύπο
βλήματος ξεχωριστά.

8.25.2  Κινητική ενέργεια τόξων και βελών

Για τα τόξα,  χρησιμοποιείται  το  κατάλληλο βέλος  και  τεντώνεται  η χορδή με  μέγιστη δύναμη 30  Ν όσο μακριά
επιτρέπει το τόξο, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνονται τα 70 cm.

Υπολογίζεται η κινητική ενέργεια.

8.26 Πλαστικά φύλλα
8.26.1 Πάχος (βλ. 4.3, 5.3 και 6)

8.26.1.1 Εξοπλισμός

Όργανο μέτρησης πάχους με ακρίβεια 1 μm, σύμφωνα με το ISO 4593.

8.26.1.2 Διαδικασία

Αποκόπτονται τα ενωμένα μέρη των πλαστικών σάκων, χωρίς να σκίζονται, έτσι ώστε να προκύψουν δύο απλά φύλλα. 

Μετράται το πάχος σε 10 ισαπέχοντα σημεία επί της διαγωνίου επιφάνειας 100 mm x 100 mm. Υπολογίζεται η μέση
τιμή των μετρήσεων.  

8.26.2  Συγκόλληση (βλ. 5.3)

8.26.2.1 Εξοπλισμός 

Διακενόμετρο πάχους 0,4 mm ± 0,02 mm και ακτίνας επιφάνειας εισαγωγής περίπου 3 mm (βλ. σχήμα 13)

8.26.2.2 Διαδικασία

Εισάγεται το όργανο μέτρησης πάχους ανάμεσα στο εξάρτημα και την υποκείμενη επιφάνεια ή το κυρίως σώμα του
παιχνιδιού, ασκώντας δύναμη (25 ± 2) Ν υπό γωνία μεταξύ 0° και 10° σε σχέση με την επιφάνεια του παιχνιδιού.
Παρατηρείται αν η εισαγωγή του οργάνου μέτρησης είναι μεγαλύτερη από 2 mm.  

Η δοκιμή επαναλαμβάνεται 30 φορές.

8.27 Bοριοπυριτικό γυαλί (βλ. Γ.5)

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι καθορισμού του βοριοπυριτικού γυαλιού, κυρίως βάσει του ειδικού του βάρους και του
δείκτη διάθλασης.  Η μέθοδος που βασίζεται στο ειδικό βάρος περιγράφεται παρακάτω.
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8.27.1  Εξοπλισμός

-    πυκνόμετρο 25 ml

- υδατόλουτρο στους (20 ± 1) oC

- απιονισμένο νερό

- ζυγαριά

8.27.2 Διαδικασία

- ζυγίζεται το πυκνόμετρο (Wb)

- διασφαλίζεται η καθαρότητα του τεμαχίου του γυαλιού, τοποθετείται στο πυκνόμετρο και ζυγίζεται (Wg)

- η λήκυθος γεμίζεται με νερό και τοποθετείται σε υδρόλουτρο μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του
περιεχομένου  στους  20  οC.  Το  πυκνόμετρο  συμπληρώνεται  με  νερό  και  πωματίζεται.  Εξάγεται  από  το
υδατόλουτρο, ξηραίνεται και ζυγίζεται (Wt)

- εκκενώνεται το πυκνόμετρο και επαναλαμβάνεται το στάδιο 3. Καταγράφεται το βάρος (Ww).

( )
bgtw

bg

WWWW

WW0,9982
   γυαλιούβάρος Ειδικό

−+−

−
=

Τα ειδικά βάρη αναφοράς του γυαλιού είναι:

-    υαλοπίνακας : 2,40± 0,05
-    νατριούχο : 2,48± 0,05
-    βοριοπυριτικό : 2,25± 0,05
-   συντηγμένη πυριτία : 2,21± 0,05

8.28 Ανοίγματα σε κατασκευές αναρρίχησης και παρόμοια παιχνίδια (βλ. 4.15.5)

Παιχνίδια με ανοίγματα σε ύψος μεγαλύτερο από 600 mm από το έδαφος ελέγχονται με τη βοήθεια δοκιμαστήρων, των
οποίων το υλικό και το μέγεθος κατασκευής περιγράφεται στα σχήματα 20 και 21. Αρχικά, ο δοκιμαστήρας Γ εισάγεται
κάθετα στο  άνοιγμα χωρίς  να λυγίζει  και  εξετάζεται αν  εισέρχεται περισσότερο από 100  mm. Σε  περίπτωση που
εισέρχεται περισσότερο από 100  mm, εισάγεται κατά τον ίδιο τρόπο ο δοκιμαστήρας Δ και εξετάζεται επίσης εάν
εισέρχεται περισσότερο από 100 mm.
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Σχήμα 21 – Δοκιμαστήρας Δ

Σχήμα 20 – Δοκιμαστήρας Γ

8.29  Διάμετρος σχοινιών και αλυσίδων κούνιας (βλ. 4.15.3)

Μετράται η διάμετρος του σχοινιού σε 5 σημεία, με τη βοήθεια μικρομέτρου ή βερνιέρου. Υπολογίζεται η μέση τιμή
διαμέτρου.  

Υπενθυμίζεται  ότι  το  ελεύθερο  άκρο  αλυσίδας  δεν  πρέπει  να  περνάει  από  σωλήνα  εσωτερικής  διαμέτρου

mmmm10
0 
0,5-

.

8.30  Απόδοση φρένων

8.30.1  Απόδοση φρένων για παιχνίδια διαφορετικά από τα ποδήλατα–παιχνίδια (βλ. 4.15.1.4)

Το παιχνίδι υποβάλλεται σε φορτίο όπως στο 8.21 (στατική αντοχή) και τοποθετείται σε κεκλιμένο επίπεδο (10 ± 1)ο,
καλυμμένο με λειαντικό χαρτί (οξείδιο αλουμινίου) P60, με το άξονα μήκους παράλληλο προς την κλίση. Εφαρμόζεται
δύναμη (50±2)Ν με φορά όμοια με τη φορά της συνήθους δύναμης που εφαρμόζεται στο μοχλό του φρένου. Η δύναμη
εφαρμόζεται στο ίδιο σημείο που εφαρμόζεται και κατά τη συνήθη λειτουργία του φρένου.  

Σε περίπτωση που το φρένο ενεργοποιείται μέσω πεταλιού, εφαρμόζεται δύναμη 50 Ν πάνω στο πετάλι, με φορά όμοια
με τη φορά τη συνήθους δύναμης που εφαρμόζεται στο φρένο.  

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει παραπάνω από ένα φρένα, υποβάλλεται σε δοκιμή το καθένα ξεχωριστά.  

Παρατηρείται αν το παιχνίδι μετατοπίζεται περισσότερο από 5 cm. 

8.30.2  Απόδοση φρένων για ποδήλατα παιχνίδια (βλ. 4.15.2.3)
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Το ποδήλατο-παιχνίδι υποβάλλεται σε φορτίο μάζας (50± 0,5) kg, με κέντρο βάρους 150 mm κάτω από την επιφάνεια
στην οποία κάθεται το παιδί. Το ποδήλατο-παιχνίδι τοποθετείται σε κεκλιμένο επίπεδο (10 ± 1)ο, με τον άξονα μήκους
του παράλληλο προς την κλίση. 

Σε περίπτωση που το  φρένο ενεργοποιείται μέσω μοχλού, εφαρμόζεται δύναμη (30 ± 2) Ν στο μέσον του και κάθετα
στον άξονα του.  

Σε περίπτωση που το φρένο ενεργοποιείται μέσω πεταλιού, εφαρμόζεται δύναμη (50 ± 2) Ν με φορά όμοια με τη φορά
της συνήθους δύναμης που εφαρμόζεται στο φρένο.  

Παρατηρείται αν το ποδήλατο- παιχνίδι μετατοπίζεται περισσότερο από 5 cm.

Κάθε φρένο υποβάλλεται σε δοκιμή ξεχωριστά.

8.31 Καθορισμός της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής (βλ. 4.20)

8.31.1   Συνθήκες εγκατάστασης και συναρμολόγησης

8.31.1.1 Γενικά

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε καινούριο παιχνίδι. Τα παιχνίδια με μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή
με εντελώς καινούριες μπαταρίες ή πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές παροχής ενέργειας, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση
του παιχνιδιού.

8.31.1.2 Περιβάλλον δοκιμής

Κάθε περιβάλλον που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Α του ISO 3746.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1 - Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα κανονικά επιπλωμένα δωμάτια, των οποίων ο όγκος δεν ξεπερνά τα
30 m3,   θεωρούνται κατάλληλα για μετρήσεις σε απόσταση 50 cm, υπό τον όρο ότι η μεγαλύτερη διάσταση του παιχνιδιού δεν
ξεπερνά τα 50 cm.  Για αποστάσεις μικρότερες από 25 cm, θεωρούνται κατάλληλα σχεδόν όλα τα είδη περιβάλλοντος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2 -  Εάν χρησιμοποιηθεί το ΕΝ ISO 11201,  πιο ακριβές, πρέπει το περιβάλλον δοκιμής να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του ΕΝ ISO 3744.

8.31.1.3 Συναρμολόγηση

Οι διατάξεις  δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση παιχνιδιών  και  ο  χειριστής του παιχνιδιού δεν
πρέπει να επηρεάζουν την ηχητική εκπομπή του παιχνιδιού που υποβάλλεται σε δοκιμή ούτε να προκαλούν αντηχήσεις
ικανές να αυξήσουν τα επίπεδα ακουστικής πίεσης στα σημεία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1  -  Συχνά είναι πιο πρακτικό να μπορεί να αναποδογυρίζει το υπό δοκιμή αντικείμενο παρά να μετατοπίζεται  το
μικρόφωνο.

Τα  παιχνίδια  που  προορίζονται  να  φέρονται  κοντά  στο  αυτί  και τα  παιχνίδια  που  προορίζονται  να  κρατούνται  στο  χέρι
συναρμολογούνται στην προσαρμοσμένη διάταξη δοκιμής, τουλάχιστον 100 cm πάνω από την επιφάνεια αντήχησης, ή τίθενται σε
λειτουργία από ένα ενήλικα, με τεντωμένο βραχίονα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2  -  Σε περίπτωση που προτιμηθεί χειριστής,  συνιστάται να φέρει συσκευή για την προστασία της ακοής κατά τη
διάρκεια των δοκιμών παιχνιδιών με ιδιαίτερα υψηλή ένταση ήχου.          

Τα σταθερά παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετούνται σε τραπέζι ή στο έδαφος, τοποθετούνται κατά τη δοκιμή
πάνω στην επιφάνεια αντήχησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Τα παιχνίδια αυτά μπορούν επίσης, σύμφωνα με τo ΕΝ ISO 11201, να τοποθετηθούν σε κανονικό τραπέζι δοκιμών.

Τα αυτοκινούμενα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετούνται στο τραπέζι ή στο έδαφος συναρμολογούνται πάνω
στην επιφάνεια αντήχησης, μέσα σε μια διάταξη δοκιμής, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε πλήρη ισχύ, χωρίς όμως
να μετακινούνται.
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Τα παιχνίδια με μηχανισμό τροχοπέδησης τοποθετούνται στην επιφάνεια αντήχησης μέσα σε διάταξη δοκιμής, κατά
τρόπο ώστε να μπορούν να μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες σε ευθεία γραμμή ανάμεσα από τα μικρόφωνα
μέτρησης (δοκιμή «περάσματος»). Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η τριβή πάνω στην επιφάνεια αντήχησης εμποδίζει την
ολίσθηση των τροχών.

Τα  παιχνίδια  με  χειροκίνητο  κουρδιστήρι  τοποθετούνται,  με  το  ελατήριο  του  κουρδιστηριού  στη  μέγιστη  δυνατή
συσπείρωση, πάνω στην επιφάνεια αντήχησης, έτσι ώστε το μπροστινό μέρος του παιχνιδιού να βρίσκεται (40 ± 1)cm
(απόσταση στον άξονα x) από τα μικρόφωνα της δοκιμής «περάσματος» (βλ. Σχήμα 25).

Τα ακουστικά που εισάγονται στο αυτί συναρμολογούνται σε τεχνητό αυτί σύμφωνα με το IEC 60126. Τα ακουστικά
που τοποθετούνται  πάνω από τα αυτιά συναρμολογούνται  πάνω σε  τεχνητό  αυτί  σύμφωνα με  το  IEC 60318.  Τα
ακουστικά που περιβάλλουν τα αυτιά συναρμολογούνται πάνω σε τεχνητό αυτί, σύμφωνα με το IEC 60318 αλλά με τη
βοήθεια ειδικής διάταξης προσαρμογής.  

Τα υπόλοιπα είδη παιχνιδιών συναρμολογούνται με τον τρόπο που κρίνεται καταλληλότερος σύμφωνα με τις αρχές που
περιγράφονται παραπάνω.  

8.31.1.4 Συνθήκες λειτουργίας

Το υπό δοκιμή παιχνίδι τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ή προβλέψιμες οδηγίες χρήσης ώστε να
προκύψει η μέγιστη ακουστική πίεση εκπομπής στο σημείο που βρίσκεται τοποθετημένο το μικρόφωνο, σημείο όπου
παρατηρείται η μέγιστη ηχητική στάθμη.  

Συγκεκριμένα:

- τα χειροκίνητα παιχνίδια,  εκτός  από τα παιχνίδια που διαθέτουν  μηχανισμούς  τροχοπέδησης,  τίθενται  σε
λειτουργία  με  το  χέρι  εφαρμόζοντας  τη  δύναμη  στο  προβλεπόμενο  ή  προβλέψιμο  σημείο  και  κατά  την
προβλεπόμενη ή προβλέψιμη φορά, παράγοντας τη μέγιστη ηχητική πίεση εκπομπής. Για τα παιχνίδια που
προορίζονται να ανακινούνται, εφαρμόζεται κίνηση ± 15 cm, 3 φορές/sec,

- η  κουδουνίστρα τίθεται σε κίνηση κρατώντας την από εκεί όπου προβλέπεται να πιάνεται ή, σε περίπτωση
αμφιβολίας,  από  το  σημείο  που  αφήνει  τη  μεγαλύτερη  απόσταση  ανάμεσα  στο  χέρι  και  το  τμήμα  της
κουδουνίστρας που παράγει ήχο. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο τρόπος που κρατιέται η  κουδουνίστρα δεν
αλλοιώνει τον παραγόμενο ήχο. Κρατώντας την  κουδουνίστρα, εκτελούνται με δύναμη και αργό ρυθμό 10
χτυπήματα προς τα κάτω. Για την κίνηση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως ο καρπός ενώ το αντιβράχιο μένει
περίπου οριζόντιο. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή στάθμη ήχου. Το χέρι
πρέπει να βρίσκεται διαγωνίως του μικροφώνου ενώ η  κουδουνίστρα πρέπει  να διατηρείται στο ύψος του
μικροφώνου, σε απόσταση 50 cm,

- Ο χειρισμός των παιχνιδιών που μπορεί να πιέσει το παιδί γίνεται πιάνοντάς τα με τα δύο χέρια και κρατώντας
τα από εκεί όπου προβλέπεται για το σκοπό αυτό ή, σε περίπτωση αμφιβολίας, το τμήμα που επιτρέπει την
επίτευξη του υψηλότερου δυνατού  επιπέδου ήχου.  Η ίδια ενέργεια  επαναλαμβάνεται  10  φορές,  με  αργό
ρυθμό, ακριβώς απέναντι από το μικρόφωνο. Το στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα διατηρείται σε
απόσταση 50 cm από το μικρόφωνο και προσανατολισμένο προς αυτό,

- τα παιχνίδια με μηχανισμό τροχοπέδησης τίθενται σε λειτουργία με μέγιστη ταχύτητα 2 m/s, παράγοντας τη
μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής,

- τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν καψούλια επίκρουσης τίθενται σε λειτουργία χρησιμοποιώντας τα καψούλια
επίκρουσης που συνίστανται από τον κατασκευαστή και διατίθενται στην αγορά,

- τα κασετόφωνα, μηχανήματα ψηφιακών δίσκων (cd-players) και παρόμοια ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία
συνοδεύομαι από κάσκες ή ακουστικά τίθενται σε λειτουργία με τυποποιημένες εγγραφές.

8.31.2  Διαδικασία μέτρησης

8.31.2.1 Χρήση Βασικών Διεθνών Προτύπων 
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Η ελάχιστη απαίτηση συνίσταται στον καθορισμό της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε συγκεκριμένα σημεία
γύρω από το παιχνίδι, σύμφωνα με τα EN ISO 11202 και ΕΝ ISO 11204,  τα οποία αποτελούν μεθόδους ελέγχου. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το EN ISO 11201, το οποίο είναι και πιο ακριβές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1 - Λόγω του μικρού αριθμού αντηχήσεων, ο οποίος οφείλεται στα όρια του δωματίου αυτή μέθοδος τείνει να δίνει
ελάχιστα μικρότερες τιμές από αυτές των EN ISO 11202 και ΕΝ ISO 11204.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Σε ορισμένες περιπτώσεις το ΕΝ ISO 11204 μπορεί να παρουσιάσει ακρίβεια μεθόδου στάθμισης.

8.31.2.2 Οργανα

Το σύστημα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του μικροφώνου και του καλωδίου, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του τύπου 1 ή τύπου 2 του IEC 60651 ή τους τύπους του IEC 60804, για την περίπτωση των συσκευών μέτρησης της
ενσωμάτωσης  και  του  μέσου όρου  του  επιπέδου  του ήχου.  Κατά τη  μέτρηση υψηλών  επιπέδων  ηχητικής  πίεσης
εκπομπής, για παράδειγμα σε παιχνίδια που χρησιμοποιούν καψούλια επίκρουσης, το μικρόφωνο αλλά και ολόκληρο το
σύστημα οργάνων πρέπει να είναι κατάλληλα να επεξεργάζονται υψηλά γραμμικά επίπεδα που υπερβαίνουν το μέγιστο
σταθμισμένο όριο C τουλάχιστον κατά 10 dB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η χρήση του ΕΝ ISO 11201 απαιτεί εξοπλισμό τύπου Α.

8.31.2.3 Τοποθέτηση μικροφώνων

8.31.2.3.1  Γενικά

Τα  μικρόφωνα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  σε  πολλές  θέσεις.  Στην  πράξη,  αυτό  πραγματοποιείται  συχνά  με  τη
μετακίνηση ενός μικροφώνου από τη μια θέση στην άλλη.  Είναι επίσης δυνατό, ως εναλλακτική λύση, να περιστραφεί
το αντικείμενο. Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της κατάλληλης απόστασης κατά τη διάρκεια της
μέτρησης. 

8.31.2.3.2  Παιχνίδια που προορίζονται να φέρονται κοντά στο αυτί

Εντοπίζεται η θέση που οδηγεί στη μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης (LpA) παιχνιδιού που προορίζεται να φέρεται κοντά
στο αυτί (βλ. 8.31.2.4),  μετακινώντας το παιχνίδι ή το μικρόφωνο μέτρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση
μέτρησης να είναι (2,5 ± 0,5) cm από την επιφάνεια του παιχνιδιού που βρίσκεται η κύρια πηγή θορύβου. Αυτή η θέση
θεωρείται η θέση του μικροφώνου για τις μετρήσεις. Όσον αφορά τις κάσκες και τα ακουστικά, τα σημεία τοποθέτησης
των μικροφώνων δίνονται από το εξάρτημα σύνδεσης.

8.31.2.3.3 Παιχνίδια που κινούνται από το παιδί και κρατιούνται στο χέρι

8.31.2.3.3.1  Παιχνίδια που χρησιμοποιούν καψούλια επίκρουσης

Ορίζονται έξι  θέσεις  μικροφώνων γύρω από το παιχνίδι.  Το  τμήμα του παιχνιδιού που εκπέμπει τον περισσότερο
θόρυβο τοποθετείται στην άκρη του συστήματος συντεταγμένων μέτρησης, προσανατολισμένο όπως κατά τη συνήθη
λειτουργία  του  και  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  οι  κύριοι  άξονες  του  παιχνιδιού  να  ταυτίζονται  με  τους  άξονες  του
συστήματος συντεταγμένων μέτρησης (σχήμα 22). Εάν το μήκος του παιχνιδιού ξεπερνά τα 50 cm, μετακινείται στο
επίπεδο xy κατά 45ο γύρω από τον άξονα z, χωρίς να αλλάξει η τοποθέτηση των μικροφώνων.  

Επιλέγονται δύο θέσεις μικροφώνων κατά μήκος κάθε άξονα, σε απόσταση κατά (50 ± 1) cm από την άκρη προς κάθε
κατεύθυνση, όπως καθορίζεται στο σχήμα 22.

Διαστάσεις σε cm.
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Σχήμα 22 - Θέσεις μικροφώνων για τη μέτρηση των επιπέδων ακουστικής πίεσης εκπομπής των παιχνιδιών που
κινούνται από το παιδί και κρατούνται στο χέρι

8.31.2.3.3.2 Κουδουνίστρες και παιχνίδια που μπορεί να πιέσει το παιδί

Το μικρόφωνο τοποθετείται στα 1,2 m πάνω από το έδαφος, σε απόσταση 0,5 m σε σχέση με την πηγή του ήχου, σε
δωμάτιο αρκετά μεγάλο ή ικανό να απορροφά τον ήχο σε τέτοιο βαθμό ώστε η αντήχηση να θεωρείται αμελητέα.  

8.31.2.3.3.3 Αλλα παιχνίδια που κρατούνται στο χέρι

Επιλέγονται έξι θέσεις για μικρόφωνο σε μία επιφάνεια μέτρησης υπό μορφή παραλληλεπιπέδου, η οποία βρίσκεται
τοποθετημένη 50  cm γύρω από το παραλληλεπίπεδο αναφοράς του παιχνιδιού, όπως καθορίζεται στο ΕΝ  ISO 3746
(βλ. σχήμα 23). Οι θέσεις βρίσκονται στο κέντρο κάθε πλευράς της επιφάνειας μέτρησης, σε απόσταση 50 cm από το
παραλληλεπίπεδο αναφοράς.

Σχήμα 23 - Θέσεις μικροφώνων για παιχνίδια που κρατούνται στο χέρι εκτός από παιχνίδια που χρησιμοποιούν
καψούλια επίκρουσης

8.31.2.3.4 Σταθερά ή αυτοκινούμενα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετούνται στο τραπέζι ή το έδαφος

Επιλέγονται έξι θέσεις μικροφώνου ή εννέα εάν το μήκος ή το πλάτος του παιχνιδιού είναι μεγαλύτερα από 100 cm, σε
επιφάνεια μέτρησης υπό μορφή παραλληλεπιπέδου, τοποθετημένη 50 cm γύρω από το παραλληλεπίπεδο αναφοράς του
παιχνιδιού, όπως καθορίζεται στο σχήμα 24. Οι πλευρές του παραλληλεπιπέδου μέτρησης, ύψους H, βρίσκονται πάντα
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σε απόσταση 50 cm από τις πλευρές του παραλληλεπιπέδου αναφοράς.  Όλες οι θέσεις του μικροφώνου βρίσκονται στο
παραλληλεπίπεδο μέτρησης.  

Σχήμα 24 - Θέσεις μικροφώνων για τη μέτρηση σταθερών ή αυτοκινούμενων παιχνιδιών που προορίζονται να
τοποθετούνται στο τραπέζι ή το έδαφος 

8.31.2.3.5 Παιχνίδια με «σύστημα τροχοπέδησης» και παιχνίδια που κινούνται με χειροκίνητο κουρδιστήρι

Για  τα  παιχνίδια  των  οποίων  το  πλάτος  δεν  ξεπερνά  τα  25  cm,  χρησιμοποιούνται  δύο  θέσεις  μικροφώνων
τοποθετημένες στα 50 cm από το άξονα x του συστήματος συντεταγμένων μέτρησης, όπως καθορίζεται στο σχήμα 25.

Για τα παιχνίδια των οποίων το πλάτος ξεπερνά τα 25 cm, χρησιμοποιούνται δύο θέσεις μικροφώνων τοποθετημένες σε
απόσταση 40  cm συν το μισό του πλάτους του παιχνιδιού στον άξονα x,  όπως καθορίζεται στο σχήμα 25  (40 +w/2,
βλ. σχήμα 25).

Το παιχνίδι τοποθετείται πάνω σε μια διάταξη δοκιμών ή σε ένα επίπεδο αντήχησης όπως κατά τη συνήθη λειτουργία
του, έτσι ώστε να επιτρέπει την κίνηση του παιχνιδιού κατά μήκος του άξονα x περνώντας ανάμεσα από τις θέσεις των
μικροφώνων.  

Διαστάσεις σε cm.

Σχήμα 25 - Θέσεις μικροφώνων για τη μέτρηση παιχνιδιών με «σύστημα τροχοπέδησης» και παιχνιδιών που
κινούνται με χειροκίνητο κουρδιστήρι (δοκιμή «περάσματος»)

8.31.2.4 Μετρήσεις
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Πριν την πραγματοποίηση των δοκιμών πρέπει να εφαρμοστούν οι συνήθεις τρόποι χρήσης.

Εάν έχει οριστεί με σαφήνεια ο κύκλος λειτουργίας του παιχνιδιού κατά τη δοκιμή, μετράται ο ανάλογος με το χρόνο
μέσος  όρος  της  στάθμης  ηχητικής  πίεσης  (συνεχές  ισοδύναμο)  για  κάθε  θέση  μικροφώνου,  κατά  τη  διάρκεια
τουλάχιστον ενός κύκλου. Οι περίοδοι ηρεμίας που υπερβαίνουν τα 15 s. δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην περίοδο
μέτρησης.

Για τις δοκιμές περάσματος, μετράται η μέγιστη ηχητική στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής C. Πραγματοποιούνται δύο
μετρήσεις για κάθε πλευρά.

Εάν το υπό δοκιμή παιχνίδι παράγει συνεχόμενο θόρυβο χωρίς να υπάρχει σαφώς καθοριζόμενος κύκλος λειτουργίας,
μετράται  ο  ανάλογος  με  το  χρόνο  μέσος  όρος  της  στάθμης  ηχητικής  πίεσης  (συνεχές  ισοδύναμο)  για  κάθε  θέση
μικροφώνου, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 15 s της περιόδου λειτουργίας με την υψηλότερη στάθμη θορύβου.

Μετράται  η  υψηλότερη  στάθμη  τουλάχιστον  τριών  ωθήσεων  (ενεργειών,  κύκλων),  για  κάθε  θέση  μικροφώνου.
Επαναλαμβάνεται η μέτρηση για κάθε θέση μικροφώνου.

8.31.2.4.1  Μετρήσεις για κουδουνίστρες και παιχνίδια που μπορεί να πιέσει το παιδί

Μετράται η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής Α μιας στοιχειώδους ενέργειας, LpA,  1s  και η μέγιστη στάθμη ηχητικής
πίεσης εκπομπής C, LpCpeak για 10 κινήσεις (πιέσεις, χτυπήματα). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αντί της στάθμης στοιχειώδους ενέργειας (SEL), μπορεί να μετρηθεί το LAeqκαι να καταγραφεί ο συνολικός χρόνος
μέτρησης t. Μπορεί επομένως να υπολογιστεί η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής μιας στοιχειώδους ενέργειας με τη βοήθεια της
εξίσωσης: SEL = LAeq + 10 lg(t).

8.31.2.4.2 Αποτελέσματα μέτρησης

Τα αποτελέσματα της ακουστικής μέτρησης πρέπει να καθορίζουν :

α) τη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής Α σε μια συγκεκριμένη θέση, LpA, σε decibels,

β) τη στάθμη ηχητικής  πίεσης  εκπομπής  Α μιας  στοιχειώδους ενέργειας  σε  μια  συγκεκριμένη θέση,  LpA,1s,  σε
decibels,

γ) τη μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής C σε μια συγκεκριμένη θέση,  LpCpeak σε decibels.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Λόγω του χαμηλού κόστους των παιχνιδιών, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται στο παρόν πρότυπο προσφέρει το
βαθμό ακρίβειας της συνοπτικής μεθόδου ελέγχου ISO καταβάλλοντας μικρότερη προσπάθεια μέτρησης απ’ ότι θα χρειαζόταν στην
αντίστοιχη μέθοδο στάθμισης που χρησιμοποιείται  συνήθως για τις μετρήσεις  των επιπέδων θορύβου.  Ωστόσο,  οι χρήστες  του
παρόντος προτύπου, καλούνται να χρησιμοποιούν την τεχνική μέθοδο  η οποία είναι πιο ακριβής, κυρίως αν η στάθμη του θορύβου
προσεγγίζει τις οριακές τιμές.

Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι ίσο με την υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε (LpA και LpCpeak), ανεξάρτητα από τη
θέση του μικροφώνου.

Για τις  κουδουνίστρες  και τα ζουληχτά  παιχνίδια,  το αποτέλεσμα είναι ίσο με το μέσο όρο των σταθμών ηχητικής
πίεσης μιας στοιχειώδους ενέργειας και της μέγιστης τιμής των υψηλότερων σταθμών.  Αφαιρούνται 10 dB από το
LpA1s, ώστε να προκύψει η τιμή της ενέργειας.

8.32 Προσδιορισμός ταχύτητας για παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού και
κινούνται με ηλεκτρική ώθηση (βλ. 5.7)

Στο κάθισμα του παιχνιδιού ή στην επιφάνεια στην οποία μπορεί να σταθεί όρθιο το παιδί τοποθετείται φορτίο μάζας
(25 ± 0,2) kg.

Οι διαστάσεις του φορτίου καθορίζονται στο σχήμα 19.

Το παιχνίδι τίθεται σε κίνηση σε οριζόντια επιφάνεια και προσδιορίζεται η μέγιστη ταχύτητά του.
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8.33 Μέτρηση ανύψωσης της θερμοκρασίας (βλ. 4.21)

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 ± 5)  οC, το παιχνίδι τίθεται σε λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσεως, μέχρι να επιτευχθεί θερμική ισορροπία.

Μετριέται η θερμοκρασία των προσιτών τμημάτων και υπολογίζεται η ανύψωση θερμοκρασίας.

Εξετάζεται αν το παιχνίδι αναφλέγεται.
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Παράρτημα Α 
(τυποποιητικό)

Καψούλια επίκρουσης ειδικά για παιχνίδια- Απαιτήσεις
Το παρόν παράρτημα ισχύει μέχρι τη δημοσίευση προτύπου σχετικά με τα καψούλια επίκρουσης (ήδη εκπονείται από
τη CEN/TC 212)

Α.1 Καψούλια επίκρουσης

Σε λογικά προβλεπόμενη χρήση, τα ειδικά για παιχνίδια καψούλια επίκρουσης δεν πρέπει να παράγουν θραύσματα
ικανά να προκαλέσουν κακώσεις στα μάτια, φλόγες, πυρακτωμένα υπολείμματα κ.α.

Α.2 Συσκευασία για καψούλια επίκρουσης

Η συσκευασία για καψούλια επίκρουσης πρέπει να φέρει προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.14).
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Παράρτημα ΖΑ
(ενημερωτικό)

Σημεία του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου που αφορούν βασικές απαιτήσεις ή
άλλες διατάξεις οδηγιών της ΕΕ

Το παρόν πρότυπο εκπονήθηκε στα πλαίσια εντολής που δόθηκε στη  CEN  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και υποστηρίζει τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 88/378/ ΕΟΚ.

Προσοχή: Είναι δυνατόν να ισχύουν και άλλες απαιτήσεις και οδηγίες ΕΕ για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο
παρόν πρότυπο.

Τα σημεία του παρόντος προτύπου που εμφαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα ΖΑ.1 προορίζονται για την υποστήριξη
των απαιτήσεων της οδηγίας 88/378/ ΕΟΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

Τα σημεία του παρόντος προτύπου που εμφαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα ΖΑ.2 προορίζονται για την υποστήριξη
των απαιτήσεων της οδηγίας 93/68/ ΕΟΚ σχετικά με τη σήμανση CE.

Πίνακας ΖΑ.1 Αντιστοιχία ανάμεσα στο παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο και την οδηγία 88/378/ ΕΟΚ

Βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 88/378/ ΕΟΚ 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ αυτής

Αντίστοιχα σημεία του παρόντος μέρους του ΕΝ 71,
συμπεριλαμβανομένων και αναφορών σε άλλα μέρη του
ΕΝ 71

Ι.1 α) και β) (Γενική) Πρόλογος, Εισαγωγή, 1, 4.20, HD 271, EN 50088

Ι.2 α) και β) (Γενική) Πρόλογος, Εισαγωγή,1, 4, 5, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.12, 7.17, 7.18

Ι.3 (Γενική) 7, παράρτημα Γ

ΙΙ.1 α) (Ειδική) 4.14, 4.15.1.2, 4.15.1.3, 4.15.3, 4.15.4, 4.15.5, 5.4, 5.6

ΙΙ.1 β) (Ειδική) 4.2,  4.4,  4.7,  4.8,  4.9,  4.10.2,  4.10.3,  4.10.4,  4.13,  4.14.2,  4,
15.1.2, 4.18, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10

ΙΙ.1 γ) (Ειδική) 4.10, 4.15.1.2, 4.15.1.3, 4.15.1.5, 4.15.3, 4.15.4, 4.15.5, 4.17.3,
5.6, 5.7 

ΙΙ.1 δ) (Ειδική) 4.6, 4.11, 4.18, 5, 5.1, 5.2

ΙΙ.1 ε) (Ειδική) 4.3, 4.4, 4.12, 4.14, 5, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 6

ΙΙ.1 στ) (Ειδική) 4.18

ΙΙ.1 ζ) (Ειδική) 4.14.1

ΙΙ.1 η) (Ειδική) 4.15.1.4, 4.15.2.3

ΙΙ.1 θ) (Ειδική) 4.17

ΙΙ.1 ι) (Ειδική) 4.21, ΕΝ 71-2, ΕΝ 71-4, ΕΝ 71-5

ΙΙ.2 α) (Ειδική) ΕΝ 71-2

συνεχίζεται
Βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 88/378/ ΕΟΚ 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ αυτής

Αντίστοιχα  σημεία  του  παρόντος  μέρους  του  ΕΝ  71,
συμπεριλαμβανομένων και αναφορών σε άλλα μέρη του
ΕΝ 71

ΙΙ.2 β),γ) και δ) (Ειδική) ΕΝ 71-4, ΕΝ 71-5, παράρτημα Α

ΙΙ.3.1,2και3 (Ειδική) 1, ΕΝ 71-3, ΕΝ 71-4, ΕΝ 71-5

ΙΙ.4 α), β) και γ) (Ειδική) ΕΝ 50088

ΙΙ.5 (Ειδική) 4.1, 5.2, 5.5
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ΙΙ.6 (Ειδική) Παράρτημα Δ

Διατάξεις της Οδηγίας
88/378/ ΕΟΚ

Αντίστοιχα  σημεία  του  παρόντος  μέρους  του  ΕΝ  71,
συμπεριλαμβανομένων και αναφορών σε άλλα μέρη του
ΕΝ 71 

Παράρτημα Ι (Ειδική) 1

Παράρτημα ΙV 1 (Ειδική) 7.2

Παράρτημα ΙV 2 (Ειδική) 7.4

Παράρτημα ΙV 3 (Ειδική) 7.6

Παράρτημα ΙV 4 (Ειδική) ΕΝ 71-4, ΕΝ 71-5

Παράρτημα ΙV 5 (Ειδική) 7.11

Παράρτημα ΙV 6 (Ειδική) 7.5

Αρθρο 11, Κεφάλαιο 5 (Γενική) Γ.34

Πίνακας ΖΑ.2 Αντιστοιχία ανάμεσα στο παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο και την οδηγία 93/68 ΕΟΚ

Διατάξεις της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ Αντίστοιχα σημεία του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου

Αρθρο 3, παράγραφος 5.2 (Ειδική) 7.1

Αρθρο 3, παράγραφος 6.3 (Ειδική) 7.1

Αρθρο 3, παράγραφος 8 (Ειδική) 7.1

Η ανταπόκριση στα κεφάλαια του παρόντος προτύπου αποτελεί ένα τρόπο συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες βασικές
απαιτήσεις και διατάξεις των σχετικών οδηγιών και των αντίστοιχων κανονισμών της ΕΖΕΣ. 

54



© ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1

Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)

Οδηγός απαιτήσεων ανά κατηγορία παιχνιδιών
Ο πίνακας Β.1 «Οδηγός απαιτήσεων ανά κατηγορία παιχνιδιών» δημιουργήθηκε για να χρησιμεύσει ως οδηγός για τους
χρήστες του παρόντος προτύπου ΕΝ 71.

Ανάλογα με τη λειτουργία ή/και τη σχεδίαση του παιχνιδιού, είναι δυνατό να υπάρξουν και άλλες απαιτήσεις στα
πλαίσια  του  προτύπου,  και  μπορεί  να  χρειαστεί  να  πραγματοποιηθούν  οι  αντίστοιχες  συμπληρωματικές  δοκιμές.
Συνιστάται  επομένως  στους  χρήστες  του  προτύπου  να  μελετήσουν  προσεκτικά  το  σύνολο  του  προτύπου  πριν
αποφασίσουν ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για κάθε παιχνίδι.

Συνιστάται επίσης να δουν τις σχετικές απαιτήσεις για τις προειδοποιητικές ενδείξεις και τις οδηγίες χρήσεως που
προβλέπονται στο κεφάλαιο 7.
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Παράρτημα Γ
(πληροφοριακό)

Ιστορικό και αιτιολόγηση των απαιτήσεων του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου 
Κύριος στόχος του παρόντος προτύπου δεν είναι οι περιορισμοί στην εξέλιξη της σχεδίασης των παιχνιδιών αλλά η
καθιέρωση  μιας  προσέγγισης   συνδεδεμένης  με  τον  κίνδυνο.  Για  τη  σωστή  ανάγνωση  του  προτύπου,  πρέπει  να
αφομοιωθούν οι παρακάτω ορισμοί:

- κίνδυνος καλείται κάθε δυνητική πηγή βλάβης 

- διακινδύνευση καλείται το ποσοστό της πιθανότητας εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου ικανής να προκαλέσει
βλάβη και ο βαθμός σοβαρότητας της βλάβης 

- βλάβη ονομάζεται ο σωματικός τραυματισμός ή/και προσβολή της σωματικής υγείας

Με την προοπτική ενός μελλοντικού διεθνούς προτύπου, το παρόν πρότυπο προσπαθεί κατά το δυνατό να εναρμονιστεί
με τους αμερικανικούς ομοσπονδιακούς κανόνες (US Federal Regulations) και το ASTM f-963-95 Standard Consumer
Safety Specification σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Στο αμερικανικό πρότυπο οι μετρήσεις δίνονται κατά το
Αγγλοσαξονικό  σύστημα,  και  μετατράπηκαν  σε  μετρικές  μονάδες,  γεγονός  που  εξηγεί  την  ακρίβεια  ορισμένων
απαιτήσεων (για παράδειγμα, το απαιτούμενο πάχος των 0,0015 ιντσών ενός πλαστικού φύλλου στο Αγγλοσαξονικό
σύστημα μετατρέπεται σε 0,038 mm).

Για  τις  περισσότερες   από  τις  απαιτήσεις,  η  προβλεπόμενη  πηγή  κινδύνου  παρατίθεται,  σε  συνδυασμό  με  την
αιτιολόγησή της, παρακάτω.

Γ.1  Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο  εφαρμογής  παρουσιάζεται  ένας κατάλογος  κάποιων  αντικειμένων  που  δεν  θεωρούνται  στα πλαίσια του
παρόντος προτύπου ως παιχνίδια.  Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξουν κάποια σχόλια:

- στα «χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά παιχνίδια» περιλαμβάνονται όλα τα γιορτινά διακοσμητικά (Πάσχα,
απόκριες, κ.λπ),

- στα «ομοιώματα υπό σμίκρυνση κατασκευασμένα υπό κλίμακα με λεπτομέρειες, για ενήλικους συλλέκτες»
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα ομοιώματα πλοίων, αλλά και τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή αυτών των ομοιωμάτων σε σμίκρυνση,

- στα «επαγγελματικά» παιχνίδια τα εγκατεστημένα σε δημόσιους χώρους περιλαμβάνονται για παράδειγμα τα
παιχνίδια, με ή χωρίς κερματοδέκτη, που χρησιμοποιούνται για τη διασκέδαση των παιδιών ενόσω οι γονείς
κάνουν τα ψώνια τους,

- με τον όρο «αεροβόλα όπλα» εννοούνται τα όπλα που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα ή κάποιο άλλο αέριο
για την εκτόξευση μεταλλικών ή πλαστικών σφαιρών, αλλά και μικρών βελών, και που χρησιμοποιούνται
συχνά από ενήλικες σε διαγωνισμούς. Η πώληση αυτών των παιχνιδιών σε παιδιά, υπόκειται σε ρυθμίσεις σε
πολλές χώρες. Αυτή η κατηγορία δεν περιλαμβάνει ωστόσο τα πιστόλια-παιχνίδια τα οποία, για παράδειγμα,
εκτοξεύουν νερό με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα,

- στις «σφεντόνες και εκτοξευτές λίθων» περιλαμβάνονται επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
παιχνίδια  (για  παράδειγμα  αεροπλανάκια  και  πύραυλοι)  τα  οποία  εκτοξεύονται  στον  αέρα  από  το  παιδί
ελευθερώνοντας κάποιο λάστιχο,

- στα  «οχήματα  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης»  περιλαμβάνεται  επίσης  ο  ίδιος  ο  κινητήρας  και  τα
ανταλλακτικά,

- στα «ψεύτικα κοσμήματα για παιδιά» δεν περιλαμβάνονται τα κοσμήματα τα οποία αποτελούν εξάρτημα, για
παράδειγμα,  μιας  κούκλας,  και  που  δεν  προορίζονται  να  τα  φοράει  το  παιδί,  ούτε  τα  εργαλεία  που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψεύτικων κοσμημάτων για παιδιά.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η σήμανση  CE δεν πρέπει να τοποθετείται σε προϊόντα που εξαιρούνται από το παρόν
πρότυπο (εκτός  εάν  αποτελούν  μέρος  του  πεδίου  εφαρμογής  κάποιας  άλλης  οδηγίας  ΕΕ,  η  οποία  να  απαιτεί  την
τοποθέτηση  της σήμανσης CE) 
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Γ.2Υλικά (βλ. 4.1)

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των παιχνιδιών πρέπει να είναι, σύμφωνα με αυτή την απαίτηση,
καινούρια ή, αν είναι ανακυκλωμένα, ποιότητας τέτοιας ώστε τα επίπεδα πρόσμειξης των επικίνδυνων ουσιών να μην
υπερβαίνουν τα επίπεδα που ανιχνεύονται στα καινούρια υλικά, ενώ πρέπει να είναι απηλλαγμένα από οποιαδήποτε
μόλυνση από ζώα ή παράσιτα 

Γ.3  Συναρμολόγηση (βλ. 4.2) 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τα παιχνίδια που πρέπει να συναρμολογηθούν πριν από τη χρήση τους και που μπορεί να
παρουσιάσουν κάποιο κίνδυνο εάν δεν συναρμολογηθούν σωστά ( για παράδειγμα οι κούνιες κήπων και τα παιχνίδια
που  προορίζονται  να  φέρουν  το  βάρος  του  παιδιού,  τα  οποία,  για  πρακτικούς  λόγους,  παρέχονται  μη
συναρμολογημένα).

Αυτές  οι  απαιτήσεις  ισχύουν  αποκλειστικά  για  τη  συναρμολόγηση  στην  οποία  υπεισέρχεται  ο  παράγοντας  της
ασφάλειας. Επομένως, δεν αφορούν, για παράδειγμα, τη συναρμολόγηση ενός πλαστικού ομοιώματος σε σμίκρυνση.

Για προφανείς λόγους,  δεν είναι δυνατό να καθοριστούν κριτήρια ασφαλείας για τις κατασκευές που φτιάχνουν τα
παιδιά χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, κύβους. 

Γ.4Εύκαμπτα πλαστικά φύλλα (βλ. 4.3)

Σκοπός αυτών των απαιτήσεων είναι η μείωση της δυνατότητας ασφυξίας που θα μπορούσε να προκληθεί από κάποια
λεπτή εύκαμπτη πλαστική ταινία που μπορεί να καλύψει το πρόσωπο του παιδιού ή να αναρροφηθεί.

Λεπτά εύκαμπτα πλαστικά φύλλα μπορούν συχνά να κολλήσουν στο στόμα ή τη μύτη του παιδιού, εμποδίζοντάς το να
αναπνεύσει. Ο κίνδυνος αυτός ελαχιστοποιείται όταν το πάχος του φύλλου ξεπερνά τα 0,038 mm. 

Για τα μπαλόνια,  βλ. το Γ.15 του παρόντος παραρτήματος.

Γ.5Γυαλί και πορσελάνη (βλ. 4.5 και 5.8)

Σκοπός αυτών των απαιτήσεων είναι ο περιορισμός του κινδύνου κοπής που μπορεί να προκληθεί από σπασμένο γυαλί.

Συνιστάται, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγεται η χρήση προσιτού γυαλιού, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι
αναγκαίο για τη λειτουργία του παιχνιδιού. 

Η πορσελάνη χρησιμοποιείται κυρίως για σερβίτσια-παιχνίδια· συνιστάται να περιορίζεται η χρήση της σε παιδιά άνω
των 36 μηνών, λόγω του προφανούς κινδύνου που παρουσιάζει η σπασμένη πορσελάνη.

Η μέθοδος δοκιμής που περιγράφεται στο 8.27 για το βοριοπυριτικό γυαλί αναφέρεται και στο ΕΝ 71-4. 

Γ.6Διογκούμενα υλικά (βλ. 4.6)

Στόχος αυτής της απαίτησης είναι ο περιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένα παιχνίδια, των οποίων το
μέγεθος  αυξάνεται  σε  μοιραίο  βαθμό  μετά  από  κατάποση.  Έχουν  προκληθεί  θανατηφόρα  ατυχήματα  λόγω  της
κατάποσης τέτοιων παιχνιδιών από παιδιά. 

Η  απαίτηση  του  ΕΝ  71-1:1988,  η  οποία  περιόριζε  την  αύξηση  του  μεγέθους  των  σπόρων  στο  5  %,  θεωρήθηκε
υπερβολική.

Γ.7Χείλη ( βλ. 4.7) 
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Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων πρόκλησης πληγών και εκδορών από τα κοφτερά
χείλη κάποιου παιχνιδιού.

Το πρότυπο αναφέρεται μόνον στα μεταλλικά και τα γυάλινα χείλη εφόσον δεν υπάρχουν μέθοδοι δοκιμών για τα
πλαστικά  χείλη.  Συνιστάται  ωστόσο  στους  κατασκευαστές  να  αποφεύγουν,  στο  μέτρο  του  δυνατού,  τη  χρήση
πλαστικών κοφτερών χειλέων στην κατασκευή παιχνιδιών.

Κρίθηκε  ότι  η  μέθοδος  αξιολόγησης  κοφτερών  χειλέων  πρέπει  να  συνοδεύεται   από  μια  υποκειμενική  εκτίμηση
προκειμένου να καθοριστεί εάν τα χείλη είναι πράγματι επικίνδυνα. Υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να φέρουν χείλη τα
οποία, ενώ κρίνονται ως κοφτερά σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών, στην πραγματικότητα δεν παρουσιάζουν κάποιο
κίνδυνο 

Η παρουσία  ατελειών  πάνω σε  χείλη  εντοπίζεται  με  ψηλάφηση κατά μήκος  του  χείλους.  Για  να  θεωρηθεί  ότι  η
απαίτηση περί τραχύτητας δεν ικανοποιείται αρκεί τα χείλη να μην ικανοποιούν την απαίτηση κατά τη δοκιμή που
πραγματοποιείται με τη βοήθεια του εξοπλισμού δοκιμών για τα χείλη. 

Αποδείχθηκε αδύνατη η κατασκευή ηλεκτρικών αγωγών (π.χ. σε συσσωρευτές) που να μην εμφανίζουν κοφτερά χείλη.
Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται ωστόσο ως ήσσονος σημασίας και υφίσταται ανοχή για τα χείλη αυτά.  

Γ.8  Μύτες και σύρματα (βλ. 4.8) 

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την παρουσία αιχμηρών άκρων,
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αμυχές στο δέρμα, κ.λπ. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι δεν καλύπτουν κινδύνους
σχετικούς με τα μάτια, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα για να μπορούν να προστατευθούν.

Κρίθηκε  ότι  η  μέθοδος  αξιολόγησης  αιχμηρών  άκρων  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  μια  υποκειμενική  εκτίμηση
προκειμένου να καθοριστεί εάν οι αιχμές είναι πράγματι επικίνδυνες. Υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να φέρουν άκρα
τα οποία, ενώ κρίνονται ως αιχμηρά σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών, στην πραγματικότητα δεν παρουσιάζουν κάποιο
κίνδυνο.  Μπορούμε  να  αναφέρουμε  για  παράδειγμα  τις  αιχμές  των  καθαριστικών  εργαλείων  πίπας  που
χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια, οι οποίες είναι πολύ μικρές για να προκαλέσουν κάποιο τσίμπημα στο δέρμα. 

Ωστόσο, για παιδιά κάτω των 36 μηνών, άκρα που δεν θεωρούνται αιχμηρά σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής είναι
πιθανό να παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους.  Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 5.1γ) ισχύουν και για τις αιχμές με
διατομή μικρότερη ή ίση των 2 mm.

Τα μεταλλικά σύρματα που μπορούν ή πρέπει να αναδιπλώνονται, είτε βρίσκονται καλυμμένα από κάποιο άλλο υλικό
είτε όχι,  υποβάλλονται σε δοκιμή ευκαμψίας και δεν πρέπει παρουσιάζουν σπάσιμο ή μυτερά άκρα. Τα μεταλλικά
σύρματα χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή εύκαμπτων παιχνιδιών από μαλακό υλικό που προορίζονται για
παιδιά κάτω των 36 μηνών.  Εάν κάποιο μεταλλικό σύρμα σπάσει, μπορεί να σκίσει το περίβλημα και να παρουσιάσει
κάποιο κίνδυνο για το μικρό παιδί.

Γ.9  Προεξέχοντα μέρη (βλ. 4.9)

Στόχος αυτών των απαιτήσεων είναι η ο περιορισμός των κινδύνων τραυματισμού όταν το παιδί πέφτει πάνω σε μη
προστατευμένους σωλήνες ή σε δύσκαμπτα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα τιμόνια των ποδηλάτων-παιχνιδιών, οι
μοχλοί των μικρών αυτοκινήτων και οι σκελετοί καροτσιών. Αυτά τα προεξέχοντα μέρη πρέπει να προστατεύονται.  Το
μέγεθος και το σχήμα του προστατευτικού καλύμματος δεν έχουν καθοριστεί, αλλά πρέπει να προβλέπεται μια επαρκώς
μεγάλη επιφάνεια 

Εφόσον οι απαιτήσεις αφορούν με τον κίνδυνο πτώσης του παιδιού πάνω στο παιχνίδι, είναι σχετικές αποκλειστικά με
τις κάθετες ή σχεδόν κάθετες προεξοχές. Το παιχνίδι υποβάλλεται σε δοκιμή προσανατολισμένο στη δυσμενέστερη
θέση.  

Εάν η προεξοχή παρατηρείται σε μικρό παιχνίδι που ανατρέπεται όταν ασκείται στα άκρα του κάποια δύναμη, τότε ο
κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. 

Γ.10Πτυσσόμενοι μηχανισμοί (βλ. 4.10.1)

Στόχος των απαιτήσεων είναι ορισμένοι, αλλά όχι όλοι οι κίνδυνοι σύνθλιψης, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών που
μπορούν να προκύψουν λόγω βίαιης αναδίπλωσης των παιχνιδιών που περιλαμβάνουν πτυσσόμενους μηχανισμούς. 

Στοχεύουν επίσης στον περιορισμό του κινδύνου παγίδευσης του παιδιού μέσα σε κάποιο αναδιπλωμένο καροτσάκι για
κούκλες ή σύνθλιψης των δακτύλων του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
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Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων οφειλομένων σε αναδίπλωση καροτσιών για κούκλες, των
οποίων η λαβή αναδιπλώθηκε πάνω στο κεφάλι ή το λαιμό του παιδιού ενώ προσπαθούσε να σκαρφαλώσει πάνω στο
καροτσάκι  ή να καθίσει μέσα.  Πρέπει επομένως τα καροτσάκια για κούκλες να φέρουν δύο διατάξεις κλειδώματος
ή/και ασφάλειες όπως τα κανονικά καροτσάκια. 

Ορισμένα καροτσάκια για κούκλες φέρουν λαβή που δεν αναδιπλώνεται πάνω αλλά παραπλεύρως του παιχνιδιού όταν
αυτό κλείνει απότομα.  Ο κίνδυνος σ΄ αυτές τις περιπτώσεις είναι μικρότερος και, κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητο
να φέρουν δύο ξεχωριστά συστήματα κλειδώματος. 

Ωστόσο, θεωρείται πρακτικά αδύνατο να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος σύνθλιψης κατά την αναδίπλωση των παιχνιδιών.
Συνιστάται  στους  κατασκευαστές  να  περιορίζουν  στο  μέτρο  του  δυνατού  αυτούς  τους  κινδύνους,  αφήνοντας  για
παράδειγμα ένα διάκενο 12 mm ανάμεσα στα κινητά τμήματα ή χρησιμοποιώντας διατάξεις ασφαλείας. Πρέπει επίσης
να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό των παιχνιδιών που φέρουν πτυσσόμενους μηχανισμούς προκειμένου να
αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η πραγματοποίηση ψαλιδοειδών κινήσεων των κινητών τμημάτων. 

Τα εδάφια α) β) και γ) αφορούν όλα τα παιχνίδια που υπόκεινται σε αναδίπλωση. Το εδάφιο δ) αφορά τα παιχνίδια με
κινητά τμήματα (για παράδειγμα τη διάταξη εκσκαφής τρακτέρ) η απαίτηση ότι πρέπει να μπορούν να φέρουν το βάρος
του παιδιού εξαιρεί τα μικρά παιχνίδια. 

Γ.11Μηχανισμοί κίνησης (βλ. 4.10.2)

Σκοπός αυτών των απαιτήσεων είναι ο περιορισμός των κινδύνων που προκαλούνται από τα εκτεθειμένα αιχμηρά χείλη
ή άκρα όταν το παιχνίδι  έχει  πάθει ζημιά.  Στοχεύουν επίσης στην αποφυγή αμυχών ή εκδορών όταν τα δάκτυλα
παγιδεύονται σε κάποιο στόμιο, κουρδιστήρι ή ανάμεσα στο κουρδιστήρι και το σώμα του παιχνιδιού.

Οι μηχανισμοί κίνησης προστατεύονται για την αποφυγή σύνθλιψης ή τραυματισμού των δακτύλων ή άλλων μελών του
σώματος του παιδιού.  Τα παιχνίδια που προβλέπεται να συναρμολογούνται από ενήλικα πρέπει να δοκιμάζονται μετά
τη συναρμολόγηση (βλ. 4.2).  

Οι μικροί μηχανισμοί εξαιρούνται, όπως και οι μηχανισμοί των μικρών αυτοκινήτων, διότι η ισχύς τους δεν κρίνεται
επαρκής ώστε να προκαλέσει τραυματισμό των δακτύλων.  Η δύναμη του παιχνιδιών αυτών ελέγχεται εισάγοντας το
δάκτυλο ή ένα μολύβι στο μηχανισμό. 

Σε  περίπτωση  που  οι  μηχανισμοί  καθίστανται  προσιτοί,  ή  τα  κινητά  μέρη παρουσιάζουν  κίνδυνο  σύνθλιψης  των
δακτύλων ή πρόκλησης κάποιου άλλου τραυματισμού του παιδιού, θεωρείται ότι η απαίτηση δεν ικανοποιείται.   

Τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών υπόκεινται σε περισσότερο ολοκληρωμένες δοκιμές,
σύμφωνα με το 5.1.  Οι θήκες των παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά πολύ μικρά για να μπορούν να κάθονται
χωρίς βοήθεια, δεν πρέπει να παρουσιάζουν ρωγμές κατά τις δοκιμές (βλ. 5.1).  Πιθανές ρωγμές μπορούν να γίνουν
δεκτές μόνο στην περίπτωση που δεν θεωρείται ότι το παιχνίδι αποσυντίθεται και εκτίθενται κοφτερά χείλη ή άκρα,
καθώς και μικρά τμήματα. 

Γ.12Στροφείς (μεντεσέδες) (βλ. 4.10.3)

Στόχος της απαίτησης αυτής είναι ο περιορισμός των κινδύνων σύνθλιψης που συνδέονται με τη διαφορά μεγέθους των
διακένων κατά μήκος των στροφέων, διότι τα δάκτυλα μπορούν να εισέλθουν ανάμεσα σε κάποια σημεία και όχι σε
κάποια άλλα. 

Η απαίτηση ισχύει μόνο για τις αρθρώσεις των οποίων τα δύο τμήματα έχουν μάζα μεγαλύτερη ή ίση με 250 g και των
οποίων το κινητό τμήμα μπορεί να θεωρηθεί ως «πόρτα» ή «καπάκι». Για τις ανάγκες της παρούσας απαίτησης, η πόρτα
ή το καπάκι θεωρούνται ως μέσα κλεισίματος σχετικά ευρείας επιφάνειας η οποία επεκτείνεται μέσω κάποιου στροφέα.
Εάν τα υπόλοιπα αρθρωμένα τμήματα δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική επιφάνεια ή άξονα τότε το πιθανότερο είναι
να ανήκουν στην κατηγορία των πτυσσόμενων μηχανισμών (βλ. 4.10.1).

Η απαίτηση ισχύει για την παγίδευση ή τη σύνθλιψη των δακτύλων ανάμεσα στα χείλη κατά μήκος της γραμμής του
στροφέα και τις παράλληλες με αυτήν επιφάνειες (βλ. σχήμα 1), αλλά όχι σε άλλα χείλη ή επιφάνειες της άρθρωσης.
Αφορά αποκλειστικά τη δύναμη που μπορεί να εφαρμοστεί στα χείλη του στροφέα, όταν ανοιγοκλείνει η πόρτα ή το
καπάκι. 

Θεωρήθηκε  αδύνατο  να  καθοριστεί  η  «επιφάνεια»  του  στροφέα  αντί  της  «γραμμής».  Συνιστάται  ωστόσο  στους
κατασκευαστές να λαμβάνουν υπόψη τους και να προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή
άλλων μελών του σώματος, αφήνοντας για παράδειγμα διάκενο 12  mm  μεταξύ των κινητών τμημάτων,  κοντά στη
γραμμή του στροφέα..

Γ.13Ελατήρια (βλ. 4.10.4)
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Στόχος της απαίτησης αυτής είναι να εμποδίσει παγίδευση ή σύνθλιψη των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών ή
άλλων μελών του σώματος, από τα παιχνίδια που περιέχουν ελατήρια.  

Γ.14Παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα(βλ. 4.11) 

Στόχος αυτών των απαιτήσεων είναι να εμποδίζουν την αθέλητη κατάποση παιχνιδιών που ενεργοποιούνται με το
στόμα και των επιστομίων τους, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. 

Το  μέγεθος των παιχνιδιών αυτών καθώς και των αποσυνδεόμενων επιστομίων τους (για παράδειγμα το επιστόμιο
τρομπέτας) πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη μπορεί το παιδί να το καταπιεί ή να το εισπνεύσει. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν αποσπώνται τα μικρά τμήματα των παιχνιδιών που ενεργοποιούνται με το στόμα,
για παράδειγμα τα τμήματα μιας αρμόνικας ή μιας σφυρίχτρας, τα παιχνίδια αυτά υποβάλλονται σε δοκιμή φυσήματος
και αναρρόφησης όπου ένας ορισμένος όγκος αέρα περνάει μέσα από το παιχνίδι 

Η απαίτηση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού για το οποίο προορίζεται. 

Γ.15Μπαλόνια (βλ. 4.3, 4.12 και 7.3)

Τα μπαλόνια μπορούν να είναι φτιαγμένα από διαστελόμενο ελαστικό ή πλαστικό. Τα μπαλόνια που κατασκευάζονται
από μεταλλοποιημένο πλαστικό είναι γενικά πιο ανθεκτικά από τα μπαλόνια από καουτσούκ και δεν παρουσιάζουν
τους ίδιους κινδύνους πνιγμού ή ασφυξίας. Γι αυτό το λόγο, δε χρειάζεται να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.3).

Τα  μπαλόνια  από  ελαστικό  δεν  υπάγονται  στο  4.3  «εύκαμπτα  πλαστικά  φύλλα»,  διότι  δεν  είναι  φτιαγμένα  από
πλαστικό. Τα μπαλόνια από πλαστικό είναι γενικά τόσο ανθεκτικά που δεν μπορεί να τα σκίσει το παιδί· πρέπει ωστόσο
να μετράται το πάχος του διπλού στρώματος του πλαστικού φύλλου (χωρίς δηλαδή να σκιστεί το μπαλόνι). 

Τα προϊόντα από ελαστικό μπορεί να προκαλούν σε ορισμένα άτομα έντονα αλλεργικά συμπτώματα. Γι αυτό το λόγο
τα μπαλόνια από ελαστικό πρέπει να φέρουν σχετική επισήμανση. 

Γ.16Κορδόνια χαρταετών (βλ. 4.13) 

Στόχος της απαίτησης αυτής είναι να προστατεύσει το χρήστη του χαρταετού από πιθανή ηλεκτροπληξία σε περίπτωση
επαφής με ηλεκτροφόρα σύρματα.  Πρέπει επίσης να τονιστεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από το πέταγμα του
χαρταετού κατά τη διάρκεια καταιγίδας .

Γ.17Παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει το παιδί (βλ. 4.14.1)

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων παγίδευσης του παιδιού στο εσωτερικό κάποιου
κλειστού χώρου, όπως μιας σκηνής ή κουτιού για παιχνίδια και η αποτροπή κάθε κινδύνου πνιγμού από παιχνίδια που
περιβάλλουν το κεφάλι, όπως οι κάσκες αστροναυτών.

Η απαίτηση αυτή αφορά όλα τα παιχνίδια που έχουν μορφή κλειστού χώρου στον οποίο μπορεί να μπει το παιδί, είτε
έχει σχεδιαστεί γι αυτό το λόγο είτε όχι.  Ακόμα κι αν προβλέπεται κάποια διάταξη αερισμού, πρέπει επιπλέον να
μπορεί το παιδί να βγαίνει εύκολα από το παιχνίδι, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Γ.18Μάσκες και κράνη (βλ. 4.14.2)

Στόχος αυτών των απαιτήσεων είναι η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όταν φοράει το παιδί τη μάσκα ή το κράνος, και
η  μείωση,  σε  περίπτωση  θραύσης,  των  κινδύνων  που  προκαλούνται  από  το  γείσο  του  κράνους  μοτοσικλέτας  ή
παρόμοιων αντικειμένων που μπορούν να πληγώσουν τα μάτια.    

Οι εύκαμπτες μάσκες δεν πρέπει να προσκολλώνται στο πρόσωπο του παιδιού, εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την
αναπνοή του.  

Οι  απαιτήσεις  αυτές  αφορούν και  τα προϊόντα που αποτελούν  απομιμήσεις  προστατευτικού  εξοπλισμού αλλά δεν
προβλέπεται  ωστόσο  να  παρέχουν  κάποια  προστασία  στο  παιδί.  Γι  αυτό  το  λόγο  αντικείμενα  όπως  τα  γυαλιά
κολύμβησης, οι μάσκες καταδύσεων, οι οποίες προσφέρουν κάποια προστασία στο παιδί, δεν θεωρούνται παιχνίδια και
επομένως δεν καλύπτονται από το παρόν πρότυπο.  
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Γι αυτό το είδος προϊόντων, βλ. ΕΝ 166, ΕΝ 167 και ΕΝ 168, ατομική προστασία οφθαλμού (υπό εκπόνηση).

Τα γυαλιά ηλίου για παιδιά δεν θεωρούνται παιχνίδια εφόσον πρέπει να παρέχουν προστασία κατά των υπεριωδών
ακτινών, και να ικανοποιούν επομένως τις απαιτήσεις του ΕΝ 170 «Ατομική προστασία οφθαλμού». Παρ’ όλα αυτά, οι
απαιτήσεις αυτές δεν ισχύουν για γυαλιά ηλίου για κούκλες, χνουδωτά αρκουδάκια, κ.λπ. εάν είναι πολύ μικρά για να
φορεθούν από παιδί και θεωρούνται επομένως παιχνίδια. 

Γ.19Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (βλ. 4.15) 

Σκοπός των απαιτήσεων αυτών είναι η πρόληψη ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν λόγω της έλλειψης αντοχής
και ευστάθειας, καθώς και της ανεπάρκειας στη δυνατότητα τροχοπέδησης των οχημάτων-παιχνιδιών. Αναφέρονται
επομένως σε κινδύνους σχετικούς με τη μετάδοση της κίνησης με τη βοήθεια αλυσίδων και τη διάταξη των τροχών που
θα μπορούσε να συνθλίψει τα δάχτυλα ή άλλα μέλη του σώματος που μπορεί να βρεθούν παγιδευμένα. 

Το παρόν πρότυπο καλύπτει τα ποδήλατα με μέγιστο ύψος σέλας 435 mm.  Αυτά τα μικρά ποδήλατα δεν προορίζονται
να  χρησιμοποιούνται  στο  δρόμο  ή  σε  δημόσιες  οδούς  και  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  κάτω  από  αυτές  τις
συνθήκες.  Τo  ISO  8098:1989,  Οροι ασφαλείας ποδηλάτων για μικρά παιδιά (επί  του παρόντος  υπό αναθεώρηση),
καλύπτει τα ποδήλατα με μέγιστο ύψος σέλας μεταξύ 635 mm και 435 mm. Παρόλο που δεν συνιστάται, τα ποδήλατα
αυτά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από μικρά παιδιά στο δρόμο και κοντά σε κυκλοφορία αυτοκινήτων. Σε ορισμένες
χώρες, μπορεί να υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικές με τον εξοπλισμό ή/και  τη χρήση ποδηλάτων για μικρά παιδιά.  

Η αντοχή του  παιχνιδιού ελέγχεται  μέσω δοκιμής της  στατικής  και  δυναμικής  αντοχής,  η οποία  συνίσταται  στην
εφαρμογή κάποιου φορτίου.  Έχουν καθοριστεί δύο φορτία: 50  kg για τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά άνω
των 36 μηνών και 25 kg για παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Εάν υπάρχει αμφιβολία για την
κατηγορία της ηλικίας για την οποία προορίζεται το παιχνίδι, εφαρμόζεται το μεγαλύτερο φορτίο. Οι διαστάσεις των
φορτίων είναι καθορισμένες. Ωστόσο όταν υποβάλλονται σε δοκιμή αντικείμενα όπως ξυλοπόδαρα με ελατήριο, διότι
το φορτίο πρέπει να κατανέμεται και στα δύο στηρίγματα για τα πόδια· είναι επομένως αδύνατο να καθοριστεί γενικά ο
τρόπος κατανομής των φορτίων. Η αντοχή των στηριγμάτων για τα πόδια, αποτελεί σημαντική παράμετρο ασφαλείας,
διότι πιθανή θραύση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.  

Τα φορτία καθορίζονται σύμφωνα με ανθρωπομετρικά δεδομένα και λαμβάνεται υπόψη η φθορά των παιχνιδιών κατά
τη διάρκεια ζωής τους.

Οσον αφορά τις δοκιμές ευστάθειας, εξαιρούνται τα τροχοπέδιλα και οι τροχοσανίδες για προφανείς λόγους, εφόσον
αυτά τα αντικείμενα δεν είναι ευσταθή. Εξαιρούνται επίσης τα παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του
παιδιού αλλά δεν είναι ευσταθή, όπως τα ξυλοπόδαρα με ελατήρια.

Τα συρόμενα αμαξάκια αποτελούν τροχοφόρα παιχνίδια, μέσα στα οποία μπορούν να καθίσουν ένα ή περισσότερα
παιδιά, ενώ το όχημα σύρεται από άλλο παιδί ή ενήλικα. 

Τα  παιχνίδια στα οποία το ίδιο  το παιδί  διασφαλίζει  την  πλευρική ισορροπία με  τα πόδια του,  δεν  χρειάζεται να
ικανοποιούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα παιχνίδια μέσα στα οποία το παιδί είναι εντελώς εγκλεισμένο. Για ένα παιδί είναι
φυσικό να τοποθετήσει, εάν μπορεί, τα πόδια του κατά τρόπο ώστε να περιορίσει την ταλάντευση. Ωστόσο, τα παιχνίδια
που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σταθερότητας. 

Οι απαιτήσεις τροχοπέδησης προδιαγράφουν φρένα για όλα τα παιχνίδια που μπορούν να φέρουν το βάρος του παιδιού
και έχουν ελεύθερη τροχοκίνηση, με εξαίρεση τα παιχνίδια στα οποία η κινητήρια δύναμη μεταδίδεται απ’ ευθείας στον
τροχό,  όπως τα τρίκυκλα με πετάλια στην μπροστινή ρόδα, τα αυτοκινητάκια με πετάλια και άλλα αυτοκίνητα με
ηλεκτρική ώθηση όπου τα πόδια του παιδιού μένουν ελεύθερα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να σταματήσει το
όχημα.

Προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  ελεύθερη  τροχοκίνηση  των  οχημάτων,  είναι  συχνά  πιο  εύκολο  και  πρακτικό  να
δοκιμάζεται  το  παιχνίδι  σε  κεκλιμένο  επίπεδο  και  να  προσδιοριστεί  εάν  επιταχύνει  κατεβαίνοντας  το  κεκλιμένο
επίπεδο.  Η  χρήση  του  ακόλουθου  τύπου  συνιστάται  μόνο  σε  περίπτωση  αμφιβολίας.  Ο  ολοκληρωμένος  τύπος
υπολογισμού της ελεύθερης τροχοκίνησης είναι (Μ+ 25) x g x sin10o το sin10o ισούται με 0,173 και πολλαπλασιασμένο
με 9,81 ισούται με 1,70. 

Δεν υπάρχει περιορισμός της ταχύτητας, στα πλαίσια του προτύπου, για τα ηλεκτρικά παιχνίδια που προορίζονται για
παιδιά μεγαλύτερα των τριών ετών. Ωστόσο, στις εθνικές νομοθεσίες κάποιων κρατών μπορεί να υπάρχουν θεσπισμένα
κάποια περιοριστικά όρια. 
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Γ.20Κούνιες (βλ. 4.15.3 και 5.6) 

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων που προκύπτουν από την κακή προσαρμογή των
πλαισίων και των αναρτήσεων καθώς και από πιθανό πνιγμό του παιδιού ανάμεσα στα σκοινιά.

Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα είδη από κούνιες. Η πιο συνηθισμένη, που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους,
προορίζεται για παιδιά πολύ μικρά που δεν μπορούν ακόμα να περπατήσουν και συνήθως προορίζεται να αναρτάται, για
παράδειγμα από το πλαίσιο μιας πόρτας.   Οι δοκιμές για κούνιες τέτοιου είδους,  πραγματοποιούνται με εφαρμογή
φορτίου μάζας 200  kg, προβλέποντας την πιθανή χρήση της κούνιας από μεγαλύτερο παιδί. Ωστόσο, εάν η κούνια
συναρμολογείται σε ξεχωριστό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει εγκάρσια δοκό μέγιστου ύψους 120  cm πάνω από το
έδαφος, η αντοχή της κούνιας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή με φορτίο μάζας 66 kg.  

Εχουν ήδη καταγραφεί ατυχήματα κατά τα οποία μικρά παιδιά έχουν πέσει από την κούνια μετά από ανατροπή του
καθίσματος.  Τα σχοινιά ανάρτησης πρέπει να στερεώνονται στις τέσσερις γωνίες του καθίσματος ώστε να μπορούν να
στηρίζουν το κέντρο βάρους του παιδιού.

Οι  κούνιες  που  προορίζονται  για  παιδιά  άνω των 36  μηνών,  πάνω στις  οποίες  μπορεί  να  σκαρφαλώσει  το παιδί,
υποβάλλονται σε δοκιμή με τη βοήθεια φορτίου μάζας 200 kg. Για τις σύνθετες κούνιες, με μπάρα σε σχήμα Τ ή υπό
μορφή βάρκας, κάθε κούνια ξεχωριστά φορτίζεται με μάζα 200 kg για διάρκεια 1 ώρας.

Οι κούνιες με κατακόρυφο κεντρικό άξονα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στις κατασκευές αναρρίχησης,
υποβάλλονται σε δοκιμή με φορτίο μάζας 200 Kg σαν να επρόκειτο για κοινές κούνιες. 

Οι τραμπάλες (δηλαδή τα παιχνίδια με δύο καθίσματα αλλά με ένα μόνο σημείο στήριξης) και τα παρόμοια παιχνίδια
δεν θεωρούνται κούνιες. Καλύπτονται από το 4.15.5.

Εάν στη σύνθεση της κούνιας περιλαμβάνονται σχοινιά ή υλικά από ύφασμα, πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος  πνιγμού,  σε περίπτωση που το κεφάλι πιαστεί  στα σχοινιά.  Πρέπει  να
προβλέπεται η χρήση πλαστικών καλυμμάτων τα οποία καλύπτουν, σε κάθε περίπτωση, το κύριο μέρος των σχοινιών.

Αυτό το είδος παιχνιδιών παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε παιδικές
χαρές, ενώ είναι ορισμένες φορές δύσκολο να καθοριστεί σε ποια κατηγορία από τις δύο ανήκουν. Κατά κανόνα, τα
αντικείμενα που αγοράζονται  από ιδιώτες  και  προορίζονται  αποκλειστικά για χρήση στο  σπίτι  ανήκουν  στο  πεδίο
eεφαρμογής του παρόντος προτύπου ΕΝ 71. Η CEN/TC 136/SC1 εκπονεί τα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό για
παιχνιδότοπους σε δημόσιους χώρους. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει επομένως να μελετώνται επιμελώς αυτά τα
πρότυπα.   

Γ.21Ταλαντευόμενα αλογάκια και παρόμοια παιχνίδια (βλ. 4.15.4)

Στόχος της απαίτησης αυτής είναι η εγγύηση της αντοχής και της πλευρικής ευστάθειας, στο μπροστινό και πίσω μέρος
του παιχνιδιού, ώστε να μη μπορεί το αλογάκι να αναποδογυρίσει ξαφνικά. 

Γ.22Παιχνίδια που δεν κινούνται από το παιδί (βλ. 4.15.5)

Η απαίτηση που αναφέρεται στο 4.15.5 γ) έχει ως στόχο της τον περιορισμό του κινδύνου παγίδευσης του κεφαλιού του
παιδιού,  για παράδειγμα σε μια κατασκευή αναρρίχησης.  Τα 230  mm  αναφέρονται  στο  πλάτος  του κεφαλιού του
παιδιού και τα 90 mm στο πλάτος του λαιμού, σύμφωνα με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα.  

Μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να καθοριστεί εάν πρόκειται για παιχνίδι ή για προϊόν που προορίζεται για εξοπλισμό
παιχνιδότοπων.  Συνιστάται  στους  χρήστες  του  παρόντος  προτύπου  να  συμβουλεύονται  προς  επαλήθευση  και  το
πρότυπο σχετικά με τον εξοπλισμό για παιχνιδότοπους.

Γ.23Βλήματα (βλ. 4.17)

Οι απαιτήσεις  αυτές αναφέρονται  σε  ορισμένους αλλά όχι  σε  όλους,  απρόβλεπτους πιθανούς  κινδύνους,  οι  οποίοι
οφείλονται  σε  παιχνίδια  που  εκτοξεύουν  βλήματα  και  στο  γεγονός  ότι  πολλές  φορές  τα  αυθεντικά  βλήματα
αντικαθίστανται από αυτοσχέδια βλήματα.

Τα  όπλα ή οι  λοιπές  διατάξεις  φόρτισης  μέσω ελατηρίου  αποτελούν  τυπική περίπτωση παιχνιδιών  των οποίων  η
κινητική ενέργεια καθορίζεται από τα ίδια τα παιχνίδια και όχι από το παιδί. Το φυσοκάλαμο αποτελεί παράδειγμα
παιχνιδιού με βλήματα του οποίου η κινητική ενέργεια καθορίζεται από το φύσημα του παιδιού.
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Τα παιχνίδια που κινούνται στο έδαφος κατά μήκος πίστας ή κάθε άλλης επιφάνειας δεν θεωρούνται ως παιχνίδια-
βλήματα ακόμα κι όταν εγκαταλείπουν το έδαφος κατά τη διάρκεια κάποιου τμήματος της διαδρομής τους.

Η ταχύτητα των βλημάτων μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση άμεσων ή έμμεσων μέσων.

Γ.24Παιχνίδια για νερό (βλ. 4.18)

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων πνιγμού που οφείλονται στην ξαφνική απώλεια της
πλευστότητας των φουσκωτών παιχνιδιών για νερό, λόγω της διαφυγής του αέρα από το πώμα εισόδου του αέρα.
Στοχεύουν επίσης στην πληροφόρηση των ενηλίκων και των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη
χρήση αυτών των παιχνιδιών σε βαθιά νερά. Το πρότυπο αυτό αφορά φουσκωτά παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν
το βάρος του παιδιού και χρησιμοποιούνται για παιχνίδι σε ρηχά νερά, κατά γενικό κανόνα κάτω από την επιτήρηση
ενήλικα.

Τα πώματα εισόδου αέρα δεν πρέπει να μπορούν να αποσπώνται ενώ πρέπει να προστατεύονται κατά οποιασδήποτε
αφαίρεσης λόγω αμέλειας. Συχνά προβλέπονται βαλβίδες αντεπιστροφής προκειμένου να διευκολύνεται το φούσκωμα
του παιχνιδιού.  

Δεν περιλαμβάνονται ωστόσο άλλα προϊόντα, όπως οι μεγάλες φουσκωτές βάρκες, τα οποία λόγω του μεγέθους και του
σχεδιασμού τους,   προορίζονται  να χρησιμοποιούνται  σε  βαθιά νερά.  Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα μπρατσάκια
κολύμβησης και παρόμοια βοηθητικά πλευστότητας, τα οποία δεν θεωρούνται παιχνίδια αλλά βοηθήματα κολύμβησης.

Οι μπανιέρες-παιχνίδια, οι οποίες χρησιμοποιούνται γενικά σε εσωτερικούς χώρους, μέσα σε αληθινές μπανιέρες, δεν
περιλαμβάνονται σ’ αυτό το κεφάλαιο, όπως και οι φουσκωτές μπάλες θαλάσσης, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται
κυρίως στην παραλία και όχι μέσα στο νερό.

Γ.25Καψούλια επίκρουσης ειδικά για παιχνίδια (βλ. 4.19) 

Στόχος  των  απαιτήσεων  αυτών  είναι  ο  περιορισμός  του  κινδύνου  κακώσεων  στα  μάτια  από  σπίθες,  φλόγες  και
πυρακτωμένα  κατάλοιπα  λόγω  της  ακούσιας  έκρηξης  των  καψουλιών  επίκρουσης   όταν  βρίσκονται  εκτός  του
όπλου-παιχνιδιού  και  του  ιδιαίτερα  επικίνδυνου  εκρηκτικού  χαρακτήρα  αυτών  των  καψουλιών,  ακόμα  κι  όταν
χρησιμοποιούνται σωστά, σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής ή παραγωγής. 

Η  καθυστέρηση που  έχει  σημειωθεί  σχετικά  με  τον  καθορισμό  των  τιμών  του  φορτίου  ώθησης  για  τα  καψούλια
επίκρουσης οφείλεται στο χρόνο που αποφασίστηκε να διατεθεί στη CEN/TC212 για να ολοκληρώσει τις εργασίες της
και στους κατασκευαστές για να εναρμονίσουν τα προϊόντα τους με τις νέες απαιτήσεις του 4.20 και του παραρτήματος
Α. 

Γ.26Ακουστική (βλ. 4.20) 

Στόχος των απαιτήσεων είναι ο περιορισμός του κινδύνου βλάβης της ακοής λόγω της υψηλής στάθμης του ήχου, είτε
είναι συνεχής είτε μεμονωμένος. Ισχύουν μόνο για παιχνίδια που έχουν σκόπιμα σχεδιαστεί για να εκπέμπουν ήχους,
δηλαδή αυτά που περιλαμβάνουν ηχητικές  διατάξεις  (ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί  μηχανισμοί,  ηχητικούς κινητήρες,
καψούλια επίκρουση, ηχητικά στοιχεία κ.λπ).

Οι ορισμοί του 3.5 (παιχνίδια που προορίζονται να φέρονται κοντά στο αυτί), 3.19 (παιχνίδια που προορίζονται να
κρατούνται στο χέρι), 3.31 (κουδουνίστρες), 3.36 (ζουληχτά παιχνίδια) και 3.37 ( παιχνίδια που παίζονται σε τραπέζι ή
στο έδαφος) δίνονται για να διευκολύνουν την ερμηνεία του 4.20 (ακουστική) και 8.31 (προσδιορισμός της στάθμης
ηχητικής πίεσης εκπομπής).

Πολλά παιχνίδια εκπέμπουν συνεχείς ή/και μεμονωμένους ήχους. Η ευαισθησία του παιδιού στους έντονους θορύβους
είναι βασικά άγνωστη.  Ωστόσο, οι επιστήμονες θεωρούν ότι, λόγω του μειωμένου μεγέθους του ακουστικού σωλήνα
του παιδιού σε σχέση με τον ακουστικό σωλήνα των ενηλίκων, η ένταση είναι διαφορετική και το καθιστά πολύ πιο
ευαίσθητο στους ήχους υψηλής συχνότητας. 

Οι  μεμονωμένοι  ήχοι  παρουσιάζουν  περισσότερους  κινδύνους  λόγω  της  δυσκολίας,  για  το  ανθρώπινο  αυτί,
προσδιορισμού της ηχητικής στάθμης εξαιτίας της συντομίας του χρόνου εκπομπής.  Έχει αποδειχθεί ότι μία και μόνη
έκθεση σε υψηλές στάθμες ήχου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αλλοίωση στην ακοή. 

Τα παιχνίδια που παράγουν ήχους πρέπει επίσης να ικανοποιούν όλες τις υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις του παρόντος
προτύπου. 
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Γ.27Γενικές  απαιτήσεις  σχετικά  με  παιχνίδια  που  προορίζονται  για  παιδιά  κάτω  των  36
μηνών (βλ. 5.1)

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο έλεγχος της αντοχής και της ανθεκτικότητας των παιχνιδιών που προορίζονται
για μικρά παιδιά, και τα οποία υποβάλλονται γενικά σε σκληρή μεταχείριση.  Σκοπός τους είναι επίσης ο περιορισμός
των κινδύνων πνιγμού ή ασφυξίας και αναρρόφησης μικρών αντικειμένων από τη μύτη ή το στόμα, καθώς και των
κινδύνων που παρουσιάζουν για τα δάκτυλα, κ.λπ.  τα κοφτερά χείλη ή τα μυτερά άκρα και τα ελατήρια λόγω της
σύνθλιψης των δακτύλων.

Είναι γνωστό ότι τα μικρά παιδιά έχουν τη συνήθεια να τα βάζουν όλα στο στόμα. Tα παιχνίδια που προορίζονται για
αυτά τα παιδιά καθώς και τα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελούνται πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος τέτοιο ώστε
να  αποφεύγεται  κάθε  κίνδυνος  ασφυξίας.  Πρέπει  επίσης  να  είναι  επαρκώς  γερά  για  να  αντέχουν  την  σκληρή
μεταχείριση.

Το  πρόγραμμα δοκιμών για αυτά τα παιχνίδια είναι παρόμοιο  με το πρόγραμμα που πραγματοποιείται  στις  ΗΠΑ,
σχετικά με την κανονική και καταχρηστική χρήση.

Οσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τις αιχμές που αναφέρονται στο 5.1 γ), παραπέμπουμε στα σχόλια του Γ.8.

Οι απαίτηση που αναφέρεται  στο  5.1γ)  αφορά τον  καθορισμό  της αντοχής και  της  ανθεκτικότητας της θήκης  για
μουσικά παιχνίδια, κουδουνίστρες κ.α, που περιλαμβάνει μικρά αντικείμενα, επικίνδυνα κοφτερά χείλη ή μυτερά άκρα.
Εάν η θήκη σκιστεί, υπάρχει πιθανότητα διαφυγής των αντικειμένων αυτών με εμφάνιση κινδύνων για το παιδί.

Η δοκιμή διαποτισμού επιτρέπει κυρίως τον έλεγχο της σταθερότητας των κολλημένων συνδεόμενων τμημάτων ενός
παιχνιδιού. Οι άλλες ιδιότητες του παιχνιδιού που μπορεί να επηρεαστούν από τη διαδικασία διαποτισμού δεν πρέπει να
λαμβάνονται  υπόψη,  με  εξαίρεση  τις  μεγάλου  πάχους  επικαλύψεις  επιφανειών  όπως  το  βερνίκι,  που  μπορεί  να
ξεκολλήσουν.

Τα αυτοκόλλητα και οι χαλκομανίες από πλαστικό, αυτοκόλλητες ή μη, που κολλώνται στο παιχνίδι και αποκολλώνται
κατά τη δοκιμή διαποτισμού, πρέπει να υποβάλλονται στη δοκιμή για πλαστικά φύλλα (βλ. 4.3) και στη δοκιμή για
μικρά εξαρτήματα (βλ. 8.2)

Οι  ρόζοι  των  ξύλων  στα παιχνίδια  από  ξύλο,  εκ  φύσεως  δεν  είναι  ποτέ  πανομοιότυποι,  οπότε  είναι  δύσκολο  να
εξαχθούν  συμπεράσματα  για  το  επίπεδο  ασφάλειας  κάποιας  κατηγορίας  παιχνιδιών,  από  το  γεγονός  ότι  ένα
συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να παρουσιάζει κάποιο ρόζο που μπορεί να ξεκολλήσει. Οι μικροί ρόζοι στα ξύλα που
αφαιρούνται εύκολα τραβώντας τους ή σπρώχνοντάς τους, θεωρούνται μικρά αποσπώμενα εξαρτήματα.

Γ.28Πληρωτικά υλικά (βλ. 5.2)

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τους κινδύνους που συνδέονται με αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραύματα ή
εκδορές όταν καθίστανται προσιτά, ή ασφυξία όταν εισπνέονται ή τραυματισμό όταν καταπίνονται.

Σημειώνεται ότι τα παιχνίδια από μαλακό υλικό και τα παιχνίδια με περίβλημα τα οποία μπορεί να δαγκώσει ή να
αφαιρέσει κομμάτια το παιδί (παιχνίδια από αφρό, για παράδειγμα) υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στο
8.3 (δοκιμή στρέψης) και 8.4 (δοκιμή έλξης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 5.1. 

Γ.29Συγκόλληση πλαστικών φύλλων (βλ. 5.3)

Στόχος των απαιτήσεων αυτών είναι ο περιορισμός των κινδύνων πνιγμού και ασφυξίας σε περίπτωση που ένα παιδί
αποκολλήσει το πλαστικό φύλλο ή τις χαλκομανίες ενός βιβλίου ή ενός παιχνιδιού και τα τοποθετήσει στο πρόσωπο ή
στο στόμα.

Γ.30Κορδόνια παιχνιδιών (βλ. 5.4)

Η απαίτηση αυτή έχει σκοπό να εμποδίσει πιθανό αυτό-στραγγαλισμό των παιδιών με το κορδόνι κάποιου παιχνιδιού
που μπορεί να σχηματίσει θηλιά γύρω από το λαιμό του. Αφορά επίσης τον κίνδυνο να μπερδευτεί το παιδί με κάποιο
κορδόνι που φέρει μηχανισμό επαναφοράς όπως τα κορδόνια των μουσικών παιχνιδιών. 

Τα μη-υφασμένα κορδόνια (μονόκλωνα) δεν μπορούν εύκολα να σχηματίσουν θηλιά.

Η απαίτηση που αναφέρεται στο 5.4 α) έχει ως στόχο τη μείωση του πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού του παιδιού με
το  κορδόνι  παιχνιδιού  που  στερεώνεται  από  τη μια  μεριά  και  την  άλλη για  παράδειγμα κρεβατιού.  Εάν  το  παιδί
προσπαθήσει να σταθεί όρθιο στο κρεβάτι του, μπορεί να μπερδευτεί με το κορδόνι, μπορεί το κορδόνι να σχηματίσει
θηλιά γύρω από το λαιμό του, ή μπορεί, πέφτοντας, να μπερδευτεί το κορδόνι γύρω από το λαιμό του παιδιού. 
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Γ.31Παιχνίδια που περιέχουν υγρό (βλ. 5.5 και Γ.43)

Στόχος  των  απαιτήσεων  αυτών  είναι  ο  περιορισμός  των  κινδύνων  που  συνδέονται  με  τη  διάτρηση  δακτυλίων
οδοντοφυΐας και παρόμοιων προϊόντων ή/και  το παιδί  μπορεί να έρθει  σε  επαφή με  μολυσμένα υγρά ή υγρά που
μολύνονται λόγω της διάτρησης του παιχνιδιού.

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  αυτή η απαίτηση δεν  ισχύει  για ηλεκτρολύτες  μπαταριών.  Δεν ισχύει  επίσης  για  βαφές,
δακτυλομπογιές και άλλα παρόμοια αντικείμενα που περιέχονται σε δοχεία.  

Η σήμανση που απαιτείται στο 7.3 έχει ως στόχο της να γνωστοποιήσει στους γονείς πως πρέπει να φροντίζουν να μη
δίνουν στο παιδί παγωμένα μασητικά οδοντοφυΐας, τα οποία μπορεί να το βλάψουν. 

Γ.32Σχήμα και μέγεθος ορισμένων  παιχνιδιών (βλ. 5.9 και Γ.44)

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τους πιθανούς κινδύνους πρόσκρουσης με παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά πολύ
μικρά για να μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια.  

Για να καθορίσουμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους ακόλουθους παράγοντες:
εάν  είναι  λογική  η  πρόθεση  που  δηλώνει  ο  κατασκευαστής  (στην  ετικέτα,  για  παράδειγμα),  τη  διαφήμιση,  την
προώθηση και τη διάθεση στο εμπόριο και το αν τα παιχνίδια θεωρούνται γενικά ότι ταιριάζουν στην εν λόγω ηλικιακή
ομάδα.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ένα παιδί αρχίζει να κάθεται χωρίς βοήθεια γύρω στους πέντε μήνες.

Γ.33Παιχνίδια που περιέχουν μονόκλωνα νήματα (βλ. 5.10)

Η  στερέωση  μονόκλωνων  ινών  σε  υπόστρωμα  από  ύφασμα  δεν  είναι  σύμφωνη  με  την  παραδοσιακή  μέθοδο
κατασκευής, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ένα παιχνίδι που κατασκευάστηκε κατ’ αυτό τον τρόπο προκάλεσε το θάνατο
ενός παιδιού 5 μηνών.  Η παρούσα απαίτηση δεν ισχύει για μονόκλωνα μαλλιά στερεώνονται σε κεφάλι κούκλας, ούτε
για το τρίχωμα που χρησιμοποιείται για χνουδωτά αρκουδάκια και άλλα ζωάκια, κ.λ.π. τα οποία δεν προκάλεσαν ποτέ
ατυχήματα. 

Γ.34Επισήμανση και οδηγίες χρήσης (βλ. 7.1)

Κατά γενικό κανόνα, οι προειδοποιητικές ενδείξεις , τα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται
στην/στις εθνική(-ές) γλώσσα(-ες) του κράτους στο οποίο το παιχνίδι κυκλοφορεί. 

Τα παιχνίδια μικρού μεγέθους  που πωλούνται χωρίς συσκευασία (και  προέρχονται για παράδειγμα από βιτρίνες  ή
αυτόματους διανομείς) πρέπει να φέρουν κατάλληλες προειδοποιητικές ενδείξεις κ.λ.π. Δεν αρκεί να τοποθετείται η
προειδοποιητική ένδειξη μόνο πάνω στη βιτρίνα. 

Οι  γενικές  οδηγίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  σύνταξης  και  παρουσίασης  των  πληροφοριών  που  απευθύνονται  στους
καταναλωτές παρουσιάζονται στον Οδηγό ISO/IEC 37 «Οδηγίες χρήσης για καταναλωτικά προϊόντα που ενδιαφέρουν
τους καταναλωτές».

Γ.35Προειδοποίηση για παιχνίδια που δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών     (βλ.
7.2)

Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία παιχνίδια που θεωρείται ότι λόγω των χαρακτηριστικών τους προορίζονται για
παιδιά κάτω των 36  μηνών  δεν  πρέπει  να περιέχουν  μικρά εξαρτήματα,  πρέπει  να ικανοποιείται πλήρως.  Αυτή η
προειδοποιητική ένδειξη δεν απαλλάσσει τους κατασκευαστές, ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, από
την υποχρέωση ικανοποίησης αυτής της απαίτησης.

Πρέπει ωστόσο να μην συγχέονται οι όροι «προειδοποιητική ένδειξη» και «προτεινόμενη χρήση», και να αποφεύγονται
οι άσκοπες προειδοποιητικές ενδείξεις για να μην μειωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους.

Γ.36Προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με λειτουργικά παιχνίδια 

Το κείμενο της 7.6 είναι απόσπασμα της Οδηγίας. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η έκφραση «πολύ μικρά παιδιά»
αναφέρεται σε παιδιά κάτω των 36 μηνών

Γ.37Κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα (βλ. 8.2) 
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Ο κύλινδρος προέρχεται από τον American Code of Federal Regulations, βλ., τίτλος 16, τμήμα 1000 ως το τέλος από
παρ. 1501 έως σχήμα 1. Για τις ανάγκες του παρόντος προτύπου, στις διαστάσεις προστέθηκαν κατάλληλες ανοχές.

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  εξαρτήματα  που  υποβάλλονται  σε  δοκιμή  πρέπει  να  χωρούν  εξ’  ολοκλήρου  στο
δοκιμαστικό  κύλινδρο.  Μπορούμε  να  σιγουρευτούμε  ότι  κανένα  μέρος  του  αντικειμένου  δεν  προεξέχει,
χρησιμοποιώντας ένα διαφανές πλαστικό φύλλο πάνω στο άνοιγμα του κυλίνδρου. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το
αντικείμενο που υποβάλλεται σε δοκιμή δεν πρέπει να συμπιέζεται. 

Γ.38Δοκιμή έλξης (βλ. 8.4)

Οταν οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε εύκαμπτα υλικά για παράδειγμα, οι σιαγόνες που χρησιμοποιούνται για την
εφαρμογή  φορτίου  ή  δύναμης  στο  εξάρτημα  μπορούν  να  του  προκαλέσουν  βλάβη ή  στο  υλικό  πάνω  στο  οποίο
στηρίζεται, επηρεάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις δοκιμές. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιπες δοκιμές πρέπει να
πραγματοποιούνται σε καινούριο παιχνίδι.

Γ.39Δοκιμή κρούσης (βλ. 8.7)

Η δυσμενέστερη θέση μπορεί να είναι, οι πλαστικές ραφές συνένωσης σε κουδουνίστρες ή παρόμοια παιχνίδια.

Γ.40Δοκιμή συμπίεσης (βλ. 8.8)

Η δοκιμή αυτή περιορίζεται στα τμήματα των παιχνιδιών που, κατά τη δοκιμή πτώσης, δεν έρχονται σε επαφή με την
επιφάνεια από καουτσούκ σκληρότητας Shore A, όποιος και να είναι ο προσανατολισμός του παιχνιδιού. 

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο μεταλλικός δίσκος τοποθετείται οριζόντια πάνω στην επιφάνεια δοκιμής· στην αντίθετη
περίπτωση η δύναμη μπορεί να εφαρμόζεται σε μειωμένη επιφάνεια.

Γ.41Αιχμηρότητα άκρων (βλ. 8.12)

Αναφορά: American Code of Federal Regulations, βλ. τίτλος 16, μέρος 1000 ως το τέλος, από παρ. 1500.48 σχήμα 1.
Πριν από την εισαγωγή της στο American Code of Federal Regulations, η συσκευή δοκιμών για αιχμές υποβλήθηκε σε
πολυάριθμες  δοκιμές.  Ακόμη  όμως  οδηγεί  στην  απόρριψη  των  αιχμών  οι  οποίες,  στην  πραγματικότητα,  δεν
παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο τραυματισμού για το παιδί. Ωστόσο, σε αυτό το πρότυπο, καμία αντικειμενική δοκιμή
δεν  επιτρέπει  την  αντιμετώπιση  του  ζητήματος,  ενώ  κρίνεται  απαραίτητο  να  υπάρξει  περισσότερο  υποκειμενική
αξιολόγηση.

Συνιστάται να ενσωματωθεί η συσκευή δοκιμών για αιχμές σε μια μεγαλύτερη διάταξη, η οποία να επιτρέπει την
εφαρμογή δύναμης 4,5 N. Τα μυτερά άκρα μπορούν επομένως να αξιολογηθούν σε κατακόρυφη θέση, αφήνοντας να
πέσει η διάταξη δοκιμής με υποστήριξη υπό την επίδραση του ίδιου του βάρους της.

Γ.42Ευκαμψία μεταλλικών συρμάτων (βλ. 8.13)

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, πρέπει να επιδιώκεται το σύρμα να κάμπτεται στο σημείο επαφής με τις σιαγόνες και
όχι στις 120ο λόγω της ευκαμψίας σε όλο το μήκος του.

Γ.43Διαφυγή περιεχομένου από παιχνίδια που περιέχουν υγρό (βλ. 8.15 και Γ.31)

Κατά τη χρήση χαρτιού χλωριούχου κοβαλτίου, ελέγχεται αν το νερό που ανιχνεύεται είναι αποτέλεσμα διαφυγής και
όχι συμπύκνωσης μέσα στο μασητικό οδοντοφυΐας. Η σημείωση καθορίζει ότι η δοκιμή πραγματοποιείται μόνο μετά
από επώαση στους (37 ± 1) οC.

Γ.44Γεωμετρικό σχήμα ορισμένων παιχνιδιών (βλ. 8.16 και Γ.32)

Πρέπει να δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός  ότι  το παιχνίδι  εφαρμόζεται στις  καλίμπρες  αποκλειστικά υπό την
επίδραση του δικού του βάρους.

Γ.45Ανθεκτικότητα παιχνιδιών που ενεργοποιούνται με το στόμα (βλ. 8.17)

Το προηγούμενο πρότυπο περιείχε μια απαίτηση σχετική με την πίεση, η οποία δεν μπορούσε να ισχύει για όλες τις
περιπτώσεις.
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Το παρόν πρότυπο στηρίζεται στις δοκιμές που περιγράφονται στο 8.13 του προτύπου ASTM F963,  για τα παιχνίδια
που προορίζονται να φέρονται στο στόμα. Η δοκιμή βασίζεται στον όγκο αέρα που διεισδύει στο παιχνίδι, με έλεγχο
της μέγιστης πίεσης που μπορεί να εφαρμόζεται.

Γ.46Πτυσσόμενοι μηχανισμοί (βλ. 8.18)

Τα φορτία που χρησιμοποιούνται κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να προκαλούν βλάβη στα καθίσματα από εύθραυστα
υλικά, όπως ύφασμα. Εάν χρησιμοποιηθεί υποστήριγμα για τα φορτία, αρκεί να θεωρηθεί  το βάρος του ως μέρος του
φορτίου.

Γ.47Στατική αντοχή (βλ. 8.21)

Στο παρόν πρότυπο πρέπει να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο ύψος για τα φορτία, καταργώντας την απαίτηση μάζας με
κέντρο βάρους στα 400 mm όπως στο προηγούμενο πρότυπο.

Οταν το βάρος του παιδιού κατανέμεται σε περισσότερα σημεία του παιχνιδιού, ο τεχνικός των δοκιμών πρέπει να
μεριμνά για τον  τρόπο κατανομής αυτού του φορτίου.  Το κέντρο βάρους δεν  λαμβάνεται υπόψη και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σάκοι άμμου ή παρόμοια αντικείμενα.

Γ.48Κινητική ενέργεια βλημάτων, τόξα και βέλη (βλ. 8.25)

Οταν το παιχνίδι διατίθεται με περισσότερα είδη βλημάτων, ελέγχεται η ενέργεια του καθενός από αυτά καθώς κάθε
αλλαγή του φορτίου τους και, σε ορισμένα συστήματα, της σκληρότητάς τους, μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές
από το ένα βλήμα στο άλλο.

Η κινητική ενέργεια ενός βλήματος ορίζεται από τον τύπο:

Κινητική ενέργεια =1/2 mv2

όπου:

m η μάζα του βλήματος, σε χιλιόγραμμα

v  η ταχύτητα του βλήματος, σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
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