Säkerhetstips
för leksaker
Leksaker är viktiga för barns utveckling.
För att se till att dina barn får en så bra
lekupplevelse som möjligt bör du hålla
följande säkerhetstips i minnet.

När du väljer en leksak
Köp alltid leksaker från pålitliga affärer och
Internetbutiker.

De är noggranna med vilka leksaker de säljer och accepterar i
allmänhet returer. Oseriösa handlare struntar däremot ofta i hälsooch säkerhetsaspekterna och säljer ibland också förfalskade leksaker.
Kontrollera noggrant leksaker som köpts på Internet, leksaker som
barnen fått i present och leksaker som köpts begagnade.

Läs alla varningar och anvisningar.

Var medveten om ålders- och säkerhetsrekommendationer – ta dem
på allvar. Köp aldrig leksaker som inte har CE märkning på själva
leksaken eller på förpackningen. Även om CE märket inte är avsett som
konsumentvägledning är det ändå ett åtagande från leksakstillverkaren
om att leksaken ska följa alla EU:s säkerhetsregler, som är bland de
strängaste i världen.

Välj leksaker som är lämpade för barnets ålder, förmåga och
färdighetsnivå.
Leksaker som inte är avsedda för barnets egen åldersgrupp
kan skada det. Se till att följa åldersrekommendationen
– särskilt 0–3 symbolen (se till höger) och orden ”Ej lämplig
för barn under 36 månader” som används tillsammans med
en angivelse om typen av fara.

Köp inte leksaker med små löstagbara delar till barn under
3 år,

eftersom barn i den åldern ofta stoppar leksaker i munnen och kan sätta
smådelar i halsen och kvävas.

Efter att du köpt en leksak
Följ noggrant anvisningarna om hur leksaken ska sättas
ihop och användas.
Spara anvisningarna och informationen som fanns i
leksaksförpackningen på ett säkert ställe.

Håll ett öga på barnen när de leker –

se till att de leker med alla leksaker som det är tänkt och att leksakerna
är lämpade för barnets ålder och förmåga. När barnen leker med vissa
leksaker – t.ex. sparkcyklar, rullskridskor och cyklar – bör de alltid ha på
sig hjälm och annan säkerhetsutrustning.

Kontrollera leksakerna då och då

så att de inte har gått sönder eller slitits så att de kan orsaka skada och
påverka barnets hälsa och säkerhet. Ta genast bort trasiga leksaker.

Ta bort allt förpackningsmaterial

och spara alltid anvisningarna. Se till att barnen inte leker med
förpackningsmaterial av plast, eftersom det finns en risk för kvävning.

Lär dina barn att hålla ordning på sina leksaker när de inte
leker med dem, för att undvika olyckor.
Låt inte leksakerna ligga i trappor eller på golvet på platser i hemmet
där ni rör er ofta.

Rapportera eventuella säkerhetsproblem med en leksak till
tillverkaren eller försäljningsstället.

Kontrollera hemsidan för EU:s system för snabbt
informationsutbyte (RAPEX) på adressen http://
ec.europa.eu/rapex. Där hittar du uppgifter om farliga produkter som har dragits in från marknaden
i ditt land, även leksaker. Om du har några frågor
om leksakssäkerhet ska du alltid fråga tillverkaren,
försäljningsstället eller lämplig myndighet.

