Jak správně porozumět výstražným upozorněním
s lékařem, pokud dojde ke spolknutí magnetu (magnetů). Obsahuje
silné magnety: Držte mimo dosah
výrobků citlivých na magnety,
jako jsou platební karty, počítače,
magnetické nosiče dat a lékařské
přístroje (kardiostimulátory atd.).

1 Používejte pouze pod přímým

dohledem dospělé osoby.

2 Obsahuje malé části. Nebezpečí

spolknutí, vdechnutí, udušení.

3 Není vhodné pro děti mladší

3 let. Dlouhá šňůra. Nebezpečí
uškrcení.

19 Hořlavá kapalina a výpary.

4 Používejte pouze pod přímým do-

hledem dospělé osoby. Nebezpečí
poranění funkčně ostrými hroty
a hranami.

5 Nemiřte na oči nebo obličej.
6 Nebezpečí pádu. Nenechte děti

mladší 3 let sedět nebo hrát si bez
dohledu dospělé osoby.

7 Výrobek je učební pomůcka, která

se smí používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

8 Nebezpečí popálení (horkými

částmi). Používejte pod přímým
dohledem dospělé osoby.

9 Používejte pouze v mělké vodě

Směrnice o hračkách (2009/48/ES) platná od 20. 7. 2011
předepisuje všem prodejcům hraček a podobného zboží
přiložit k výrobkům případná výstražná upozornění a zveřejnit je v katalozích a na internetu.
Přitom vznikají kuriózní situace a nesrovnalosti, které nelze
na první pohled vždy odhalit. Díky tomu např. nemusí být
ostré nůžky pro dospělé označeny žádným výstražným
upozorněním (neboť se nejedná o hračku), ale speciální
nůžky, které byly vyvinuty pro malé děti a nejsou nebezpečné, toto upozornění musí obsahovat. Nad upozorněními, „že se nesmí dětská koloběžka používat v silničním
provozu“, nebo „není zboží vhodné ke konzumaci“, občas
žasneme. Ale celkově vzato nejsou tato výstražná upozornění pouze povinností, ale jsou důležitá. A to především
tehdy, když se jedná o věci, jako jsou „spolknutelné malé
části, u kterých hrozí nebezpečí zadušení (2)“.
Abychom vám pomohli a vše zpřehlednili, naleznete
v jednotlivých textech o výrobcích následujícím způso1
2
3
bem označená výstražná upozornění:
... (čísla
odkazují na příslušná výstražná upozornění, z následujícího přehledu). Můžete v klidu zkontrolovat, zda výrobek
vykazuje nezbytné vlastnosti.
Výstražná upozornění nenahrazují zkušenosti a dozor. Samozřejmě je důležité, aby děti získaly vlastní zkušenosti
a naučily se odhadovat nebezpečí, přesto je zapotřebí doprovod nebo vysvětlení dospělé osoby. Ale to víte nejlépe
sami a můžete správně odhadnout možné nebezpečí.

a pod přímým dohledem dospělé
osoby.

10 Nepoužívejte v blízkosti uší.

Nesprávné použití může vést k poškození uší.

11 Nepoužívejte v blízkosti vedení

vysokého napětí nebo při bouřce.

12 Používejte s ochrannými pro-

13 Nesmí používat děti starší 3 let.

Nebezpečí přetížení.

14 Nepoužívejte v blízkosti otevřené-

ho ohně, hořlavé.

15 Nebezpečí zadušení obalovou fólií.

Důkladně ji odstraňte.

16 Tento výrobek je hračka.

Není určen ke konzumaci.

17 Není vhodné pro děti mladší 3 let.

Lupy nikdy nevystavujte přímému
slunečnímu záření. Skrz lupu se nikdy nedívejte do slunce. Nebezpečí
poškození očí.

Přejeme vám i dětem spoustu zábavy s našimi výrobky!
Pokud byste měli další dotazy ohledně bezpečnosti našeho sortimentu, kdykoliv se na nás obraťte.

(malé) magnet(y). Spolknuté
magnety se mohou přitáhnout
ve střevech a způsobit vážná
poranění. Okamžitě se poraďte

20 Způsobuje těžké podráž-

dění očí. Může způsobit
ospalost, závratě a alergické
reakce. Pro případ nutné konzultace s lékařem uschovejte obal nebo
etiketu. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Po použití si řádně umyjte
ruce. Při zasažení očí několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Při přetrvávajícím podráždění očí: poraďte
se s lékařem/vyhledejte lékařskou
pomoc.

21 Obsahuje: 5-chlor-2-methyl-2H-i-

sothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolávat
alergické reakce.

22 Při vkládání baterií dbejte na jejich

středky. Nepoužívejte v silničním
provozu.

18 Tento výrobek obsahuje malý

Může způsobit ospalost,
závratě a alergické reakce.
Pro případ nutné konzultace
s lékařem, uschovejte obal nebo
etiketu. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Chraňte před horkem, rozpálenými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zápalnými
zdroji. Při práci nekuřte. Používejte
venku nebo v dobře větraných
prostorách. Uchovávejte uzavřené.
Obsah/obal odevzdejte k likvidaci
nebezpečného odpadu.

správnou polaritu. Používejte pouze kvalitní baterie stejného typu.
Při použití baterií nekombinujte
různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií
jednoho typu. Nikdy nenabíjejte
obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Baterie nevystavujte působení
horka, slunečního záření či jiných
zdrojů tepla. Baterie nevhazujte
do ohně! Baterie udržujte mimo
dosah dětí. Pokud přístroj delší
dobu nepoužíváte, vyjměte baterie
z přístroje. Baterie nevhazujte
do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci
baterií.

23 Může být korozivní pro

kovy. Způsobuje těžké
poleptání kůže a poškození
očí.

24 Obtížně hořlavý materiál.
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