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Rotaļlietas veids
Brīdinājuma teksts
Rotaļlietas,
kas
nav „Brīdinājums!
Brīdinājums! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem”
gadiem
paredzētas bērniem, kuri vai „Brīdinājums! Nav piemērots bērniem,, kas jaunāki par trim gadiem”
Frāze „Nav piemērots bērniem,, kas jaunāki par trim
tri gadiem” var tikt
jaunāki par 36 mēnešiem
aizstāta ar brīdinājuma simbolu, kam jābūt kopā ar vārdu „Brīdinājums”:

Lateksa baloni

Dabīgās gumijas lateksa
baloni
Rotaļlietas lietošanai ūdenī
Funkcionālās rotaļlietas
Rotaļlietas, kuras izšauj
šāviņus ar kinētisko enerģiju,
kas ir lielāka par 0,08 J
Aizsargmasku un ķiveru
imitācijas
Rotaļu pūķi

Un norādījums par konkrēto risku, kura dēļ noteikts ierobežojums,
piemēram: „Sīkas detaļas. Nosmakšanas risks”, „Gara aukla.
Nožņaugšanās riksks”
„Brīdinājums
Brīdinājums!! Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, var aizrīties vai
nosmakt no nepiepūstiem vai saplīsušiem baloniem. Nepieciešama
pieaugušo uzraudzība. Sargājiet nepiepūstus balonus no bērniem.
Saplīsušus balonus nekavējoties izmetiet.”
„Izgatavots no dabīgās gumijas lateksa”.
„Brīdinājums
Brīdinājums!! Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā!”
„Brīdinājums
Brīdinājums!! Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā!”
„Brīdinājums
Brīdinājums! Netēmēt acīs vai sejā!”

„Brīdinājums
Brīdinājums!! Tā ir rotaļlieta. Nesniedz aizsardzību.”

„Brīdinājums
Brīdinājums! Nelietot virszemes augstsprieguma līniju tuvumā
tuvum vai
pērkona ne
negaisa laikā.”
Skrituļslidas, skrituļdēļi un „Brīdinājums
Brīdinājums! Jāvalkā aizsargaprīkojums! Neizmantot satiksmē. Nav
citas rotaļlietas, uz kurām piemērots bērniem, kuru svars pārsniedz 20 kg (maksimāli 20 kg)”
kg)
brauc (ride-on toys)
Rotaļlietas, uz kurām brauc „Brīdinājums.
Brīdinājums. Šai rotaļlietai nav bremzes”
(ride-on
toys),
bez
bremzēšanas ierīces
Elektriski
vadāmas „Brīdinājums.
Brīdinājums. Jāvalkā aizsargaprīkojums.. Neizmantot satiksmē.”
satiksmē.
rotaļlietas, uz kurām brauc „Brīdinājums.
Brīdinājums. Šī rotaļlieta nav ppiemērota
iemērota bērniem līdz 3 gadiem (vai
attiecīgi 6 gadiem) tās maksimālā ātruma dēļ.
dēļ.”
(ride-on toys)
Rotaļlietas, kuras paredzēts „Brīdinājums
Brīdinājums!! Lai novērstu iespējamās traumas no sapīšanās, noņemiet
no
iekārt virs (pāri) šūpulīša, šo rotaļlietu, kad bērns sāk celties uz rokām un ceļgaliem rāpošanas
pozīcijā.”
gultiņas vai ratiņiem (ar pozīcijā
auklām, gumijām, lentēm)
Ar šķidrumu pildītie zobu „Brīdinājums.
Brīdinājums. Atdzesēt tikai ledusskapī, nelikt saldētavas nodalījumā.”
riņķīši

Pistoni,
kas
paredzēti Brīdinājums! Nešaut telpās vai tuvu acīm un ausīm. Vaļējus pistonus
izmantošanai rotaļlietās (no nenēsāt kabatā.
standarta LVS CEN/TR
15071:2005)
Akustiskās rotaļlietas
„Brīdinājums! Nelietot tuvu pie auss! Nepareiza lietošana var radīt
dzirdes traucējumus!”
Akustiskās rotaļlietas, kurās Brīdinājums. Nešaut telpās! Lietot tikai pistonus, ko ieteicis ražotājs.
izmanto
pistonus,
pievienojams
papildu
brīdinājums
Rotaļu divriteņi
„Brīdinājums! Braucot jālieto aizsargķivere! Neizmantot satiksmē”
Rotaļlietas, kuras paredzētas „Brīdinājums! Nedrīkst lietot bērni, kas vecāki par 36 mēnešiem.”
bērna svara noturēšanai un
paredzētas,
piemēram,
bērniem jaunākiem par 36
mēnešiem
Rotaļlietas, kas sastāv no „Brīdinājums! Garo matu dēļ nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 10
monošķiedrām,
kuru mēnešiem!”
iztaisnotais garums pārsniedz
50 mm
Rotaļu skuteri
„Uzmanību! Jāvalkā aizsargaprīkojums! Neizmantot satiksmē. Nav
piemērots bērniem, kuru svars pārsniedz 20 kg (maksimāli 20 kg)!” (vai
attiecīgi 50 kg)
Šūpuļzirdziņi un līdzīgas „Brīdinājums! Nokrišanas risks. Neatstājiet bērnu līdz 36 mēnešiem
rotaļlietas
sēžot vai spēlējoties bez uzraudzības”
Magnētiskie/elektriskie
„Uzmanību! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
eksperimentālie komplekti
Rotaļlieta satur mazu(s) magnētu(s). Norīti magnēti var savstarpēji
pievilkties izraisot nopietnu vai nāvējošu ievainojumu. Ja magnēti tiek
norīti vai ieelpoti, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību”
Minētais brīdinājums nav nepieciešams, ja magnētu magnētiskās
plūsmas indekss ir mazāks par 50kG2mm2 (0,5 T2mm2) vai tie neietilpst
sīko detaļu cilindrā.
Rotaļlietas, kas paredzētas „Brīdinājums. Garš kabelis. Nožņaugšanās risks.”
bērniem, kas jaunāki par 36
mēnešiem, ar elektriskajiem
kabeļiem, kas pārsniedz 300
mm
Rotaļlietas ar auklām vai „Brīdinājums. Nav piemērots bērniem līdz 18 mēnešiem. Gara
ķēdēm,
kas
paredzētas aukla/Gara ķēde. Nožņaugšanās risks.”
bērniem no 18 līdz 36
mēnešiem

