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KOMMISJONSBESLUTNING

2019/EØS/18/37

av 7. mars 2013
om de sikkerhetskravene til visse barneseter som europeiske standarder skal inneholde, i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet
(2013/121/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Det bør derfor fastsettes krav som skal sikre at slike
barneseter oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet
som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2001/95/EF.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for alminnelig produktsikkerhet —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:
TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1)

Produkter som er i samsvar med nasjonale standarder,
som gjennomfører europeiske standarder utarbeidet i
henhold til direktiv 2001/95/EF og som det er
offentliggjort en henvisning til i Den europeiske
unions tidende, omfattes av en formodning om
sikkerhet.

2)

Europeiske standarder skal utarbeides på grunnlag av
krav som skal sikre at produkter som er i samsvar med
standardene, oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv
2001/95/EF.

3)

Den europeiske standarden EN 14988-1:2006 (Del 1:
Sikkerhetskrav) og EN 14988-2:2006 (Del 2: Prøvingsmetoder) for høye barnestoler, må revideres. Det
er særlig behov for å innføre strengere sikkerhetskrav
med hensyn til faren for å falle ut av barnestolen og for
å bli viklet inn i snorer osv.

4)

5)

Ingen henvisning til den europeiske standarden
EN 1272:1998 (Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder)
for bordmonterte barnestoler er offentliggjort i Den
europeiske unions tidende. Som en følge av dette gir
de nasjonale standardene som gjennomfører den
europeiske standarden, ikke en formodning om
sikkerhet.

Det finnes ingen europeiske standarder for barnestoler
eller stolmonterte barneseter.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2013, s. 23,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2014 av
16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 28.
(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.

Artikkel 1
Definisjoner
I denne beslutning menes med følgende definisjoner:
a) «stolmontert barnesete» et produkt som er beregnet på å
bli festet på en voksenstol, for å heve sittestillingen for et
barn på inntil 36 måneder som kan sitte uten støtte,

b) «barnestol» en stol beregnet på et barn, med en størrelse
som er tilpasset barnets alder, og som er beregnet på å stå
på gulvet,

c) «høy barnestol» en frittstående stol som hever et barn i
alderen 6 til 36 måneder som kan sitte uten støtte, opp til
omkring spisebordshøyde, slik at barnet kan spise eller bli
matet når det er behørig sikret i sittestilling,

d) «bordmontert stol» en stol som vanligvis brukes for barn
som kan sitte uten støtte, og som er beregnet på å bli festet
til et bord eller en annen vannrett overflate.

Artikkel 2
Sikkerhetskrav
De særlige sikkerhetskravene til de produktene nevnt i artikkel
1 som europeiske standarder skal inneholde i henhold til
artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/95/EF, er oppført i vedlegget til
denne beslutning.
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Artikkel 3
Ikrafttredelse
Denne beslutning trer i kraft den tjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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VEDLEGG

ALMINNELIGE SIKKERHETSKRAV
Produktene skal ikke medføre sikkerhets- eller helserisiko for barn og omsorgspersoner når de brukes som forutsatt,
eller slik barn må forventes å bruke dem.
Dersom en type barnestol kan omdannes til en annen type stol (for eksempel fra høy barnestol til barnestol), skal den
overholde sikkerhetskravene for begge typer stoler.
Etiketter på produktene eller på emballasjen og medfølgende bruksanvisning skal gjøre brukerne oppmerksom på den
iboende faren og risikoen for skade som er forbundet med å bruke produktene, og på hvordan dette kan unngås.
Produktene må likevel ha en så sikker konstruksjon som mulig, og denne må derfor ikke erstattes av etiketter og
varsler.
Kjemiske krav
Alle produkter det vises til i artikkel 1, skal overholde Unionens regelverk.
Brannfarlige egenskaper
De produktene det vises til i artikkel 1, må ikke utgjøre umiddelbart brannfarlige elementer i barnets omgivelser. De
skal derfor være laget av materialer som ikke antennes dersom de blir direkte eksponert for en flamme eller gnist. Det
skal derfor tas hensyn til den siste versjonen av EN 71-2.
Bruken av kjemiske flammehemmende stoffer bør holdes på et minimum. Dersom det brukes kjemiske
flammehemmende stoffer, må giftigheten under bruk og ved disponering av kasserte produkter ikke medføre noen
helsefare for brukeren eller barnets omsorgspersoner, eller utgjøre noen fare for omgivelsene.
Emballasje
Poser av myk plast som brukes som emballasje, og som har en åpning som er større enn et barnehode, må ikke utgjøre
en kvelningsfare for barnet. Det er forbudt å bruke snorlukking eller snorer for å lukke denne typen emballasje, eller
for å lukke selvklebende emballasje (f.eks. emballasje av plastfolietypen).
Den emballasjen som inneholder produktene, må ikke utgjøre en kvelningsfare forårsaket av at nesen og munnen
dekkes til. Derfor bør plastemballasjen være perforert, dersom fuktigheten kan utestenges på annen måte.
Poser skal være tydelig merket med følgende eller et lignende varsel: «VARSEL! Oppbevar emballasjen utilgjengelig
for barn på grunn av kvelningsfare». De skal også være merket med et stort, klart symbol eller diagram som angir en
mulig fare.
Identifikasjon av produsent og importør
Produsentene(1) skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, når dette ikke er
mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten
kan kontaktes(2).
Importørene(3) skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, når dette ikke er
mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet(4).
SÆRLIGE SIKKERHETSKRAV
1.

STOLMONTERTE BARNESETER

1.1. Virkeområde
Disse sikkerhetskravene gjelder for stolmonterte barneseter beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg.
De gjelder ikke for puter, dyner eller andre produkter som er beregnet på å holde barnet fast på en stol uten å heve
barnets sittestilling.
(1)
(2)
(3)
(4)

Som definert i artikkel R1 i kapittel R1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF (EUT L 218 av
13.8.2008, s. 82).
Som angitt i artikkel R2 i kapittel R2 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF.
Som angitt i artikkel R1 i kapittel R1 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF.
Som angitt i artikkel R4 i kapittel R2 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF.

7.3.2019

7.3.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.2. Sikkerhetskrav
Klemfare ved mellomrom og åpninger
Stolmonterte barneseter skal være konstruert og produsert slik at de hindrer at deler av barnets kropp kommer i klem.
Fare forbundet med høydejustering av et stolmontert barnesete
Stolmonterte barneseter der sittehøyden kan justeres, skal ha minst én låsemekanisme for å sikre det stolmonterte
barnesetet i stillingen for normal bruk. Utilsiktet åpning av låsemekanismen(e) må forhindres.
Fare forbundet med bevegelige deler
Når det stolmonterte barnesetet er satt opp og er klart for normal bruk, må det ikke oppstå noen punkter som kan
utgjøre en fare for kutt- eller klemskader som følge av at det stolmonterte barnesetet eller deler av det forflyttes, ved at
barnet flytter sin kroppsvekt i setet eller ved at setet påføres en kraft som kommer utenfra (enten fra et annet barn, ved
et uhell av omsorgspersonen eller av en motordrevet mekanisme).
Stolmonterte barneseter som kan slås sammen, skal ha en mekanisme for dette som et barn ikke kan betjene, og som
omsorgspersonen ikke utilsiktet kan komme til å utløse. Det skal ikke være mulig å montere et stolmontert barnesete
for normal bruk uten å aktivere låsemekanismen.
Fare for fall
Når det stolmonterte barnesetet er montert for normal bruk, skal det sikre at barnet ikke faller ut av setet og at det ikke
velter når det lener seg i en hvilken som helst retning. For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og
faller eller glir ut av det stolmonterte barnesetet, skal det være konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise
seg og falle eller gli ut av setet.
Stolmonterte barneseter skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det skal
minst bestå av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen.
Den statiske og dynamiske mekaniske belastningen som oppstår ved rimelig, forventet bruk av det stolmonterte
barnesetet, må ikke føre til at sikringsutstyret, stroppene, forankringspunktene og fastspenningsutstyret blir permanent
skadet slik at sikkerheten og den normale virkemåten svekkes.
Når det stolmonterte barnesetet er satt opp og er klart til bruk, skal ryggstøtten være i passende høyde. Det skal også
være utstyrt med sidearmlener som er høye nok til å sikre at barnet ikke faller ut av barnesetet når det lener seg i en
hvilken som helst retning.
Fare for å vikles inn i snorer osv.
Snorer, bånd og lignende deler, unntatt barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr, som et barn som sitter i et
stolmontert barnesete kan få tak i, skal være så korte at det ikke kan dannes farlige løkker rundt barnets hals.
Énfibertråder må ikke brukes som snorer, bånd og lignende deler, eller som løkker eller sytråd.
Fare for å sette noe i halsen
For å forebygge faren for at barnet setter noe i halsen, skal stolmonterte barneseter ikke inneholde små deler, uansett
om det krever verktøy for å fjerne dem eller ikke, dersom barnet av egen kraft kan frigjøre dem, og de er små nok til å
få plass i barnets munn.
Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen.
Barnet må ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som
materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få
tak i dem.
Fare for svelging
For å unngå faren for svelging av små deler skal stolmonterte barneseter ikke inneholde separate eller små deler som
barnet av egen kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør. Giftige materialer eller giftig
overflatebehandling skal under ingen omstendighet brukes.
Fare for kvelning
Stolmonterte barneseter skal ikke ha overføringsbilder av plast som et barn kan gripe og av egen kraft få løs. De skal
ikke ha vanntette belegg som kan dekke både et barns nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning.
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Farlige kanter, hjørner og utstikkende deler
Alle tilgjengelige kanter, hjørner og utstikkende deler på et stolmontert barnesete skal være avrundet, og de skal ikke
ha grader eller skarpe kanter.
Overflater
Alle overflater skal i den grad de er forenelige med det stolmonterte barnesetets funksjon, være så glatte at de ikke
fører til skrubbsår, kutt, rifter, brannsår eller andre personskader som kan oppstå ved et uhell når det stolmonterte
barnesetet er i bruk, eller som følge av barnets atferd.
Konstruksjon
Det stolmonterte barnesetet må ikke bryte sammen eller vise tegn på skader eller permanent deformasjon som kan
svekke barnesetets sikkerhet og normale virkemåte. Eventuelle mekanismer som kan justere høyden på et stolmontert
barnesete, skal ikke gjøre det mulig at den valgte høyden endres på grunn av den mekaniske belastningen som det
stolmonterte barnesetet utsettes for ved rimelig, forventet bruk.
Stolens festeutstyr
Stolens festeutstyr skal være konstruert slik at det stolmonterte barnesetet er festet til både stolens ryggstøtte og til
setet.
Stolens festeutstyr, stropper, forankringspunkter og fastspenningsutstyr må ikke kunne gå i stykker, løsne eller bli
atskilt fra det stedet der de sitter fast på grunn av den mekaniske belastningen de utsettes for ved rimelig, forventet
bruk.
Fare forbundet med feil størrelse
I produktinformasjonen skal det angis passende dimensjoner for setet og ryggstøtten for de stolene som produktet er
beregnet på.
1.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking
Produktet skal være merket med sikkerhetsinformasjon, som også skal tas med i bruksanvisningen.
Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der det stolmonterte barnesetet tilbys
for detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til
merking, må ikke lett kunne fjernes.
Sikkerhetsinformasjon
Viktig sikkerhetsinformasjon skal være klar og synlig. Informasjonen skal synes tydelig, også etter at barnesetet er
montert på en voksenstol og før barnet settes på det stolmonterte barnesetet. Informasjonen skal innledes med ordet
«VARSEL» og minst formidle følgende eller lignende budskap:
— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.»
— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr.»
— «Kontroller alltid at det stolmonterte barnesetet er sikkert og stabilt før det tas i bruk.»
— «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten støtte.»
Kjøpsinformasjon
Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende,
både skriftlig og som selvforklarende piktogram:
— dette eller et lignende budskap: «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg, og
som kan sitte uten støtte.»,
— passende dimensjoner for voksenstolen, dens sete og ryggstøtte.
Bruksanvisning
Det skal følge en bruksanvisning med det stolmonterte barnesetet. Bruksanvisningen skal inneholde:
— følgende eller en lignende melding: «VIKTIG! OPPBEVARES TIL SENERE BRUK.»,
— bruksanvisning for en riktig og sikker montering og bruk av det stolmonterte barnesetet,
— informasjon om hvilke typer voksenstoler barnesetet kan og ikke kan monteres på.
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Varslene i bruksanvisningen skal innledes med ordet «VARSEL!» og minst formidle følgende eller lignende budskap:
— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.»
— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr.»
— «Sørg for at stolens festeutstyr er montert og justert riktig før bruk.»
— «Kontroller alltid at det stolmonterte barnesetet er sikkert og stabilt før det tas i bruk.»
Bruksanvisningen skal også inneholde følgende informasjon:
— følgende eller en lignende melding: «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst
15 kg, og som kan sitte uten støtte.»,
— passende dimensjoner for voksenstolen, dens sete og ryggstøtte,
— en melding om at det stolmonterte barnesetet ikke bør brukes dersom deler av det er gått i stykker, revnet eller
mangler,
— en melding om at tilbehør eller reservedeler ut over dem som er godkjent av produsenten, ikke skal brukes,
— anbefalinger om rengjøring og vedlikehold.
2.

BARNESTOLER

2.1. Virkeområde
Disse sikkerhetskravene gjelder for barnestoler som er beregnet på barn som kan sitte uten støtte. Dette omfatter
krakker, stoler (bestanddelene omfatter bein, sete og ryggstøtte) og lenestoler (bestanddelene omfatter sete, ryggstøtte
og armelener) for innendørs og utendørs bruk. Dette gjelder også for gyngestoler og sammenleggbare stoler. Kravene
gjelder dessuten for flerbruksprodukter som kan omgjøres til barnestoler. De gjelder også for barnestoler med hjul.
Også produkter som kombinerer barnestolens bruk med annen bruk (for eksempel lagring), må oppfylle kravene.
2.2. Sikkerhetskrav
Klemfare ved mellomrom og åpninger
Barnestoler skal være konstruert og produsert slik at barn ikke får lemmer, føtter og hender i klem, og slik at de i den
grad det er mulig ikke får fingrene i klem i mellomrom og åpninger.
Sammenleggbare barnestoler skal være konstruert og produsert slik at det ikke er fare for å få fingrene i klem.
Barnestoler skal ikke være så tunge at et barn kan få hode, armer eller bein i klem under dem.
Fare forbundet med bevegelige deler
Når barnestolen er klargjort for normal bruk i henhold til produsentens bruksanvisning, skal det ikke finnes noen
farlige bevegelige deler.
Møbelhjul og hjul
Barnestoler som er utstyrt med hjul eller møbelhjul, skal være konstruert slik at stabiliteten ikke svekkes.
Fare for fall
Barnestoler skal være stabile nok til at de ikke velter når det er barn i dem.
Stabilitet
Barnestoler skal være stabile.
Fare for å sette noe i halsen
For å forebygge faren for å sette noe i halsen skal barnestoler ikke inneholde små deler som barnet av egen kraft kan
frigjøre, og som kan få plass i barnets munn. Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en
fare ved at barnet kan sette det i halsen. Barnet må ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av
størrelsen på de elementene som materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse
elementene tilstrekkelig små eller få tak i dem.
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Fare for kvelning
Barnestoler skal ikke ha noen overføringsbilder av plast som et barn av egen kraft få løs. De skal ikke ha vanntette
belegg som kan dekke både nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning.
Fare for svelging
For å unngå faren for svelging av små deler skal barnestoler ikke inneholde separate eller små deler som barnet av egen
kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør. Giftige materialer eller giftig overflatebehandling skal
under ingen omstendighet brukes.
Overflater
Alle overflater skal i den grad de er forenelige med barnestolens funksjon, være så glatte at de ikke fører til skrubbsår,
kutt, rifter, brannsår eller andre personskader som kan oppstå ved et uhell når barnestolen er i bruk, eller som følge av
barnets atferd.
Farlige kanter
Barnestoler skal ikke ha skarpe kanter og spisser. Tilgjengelige kanter og hjørner skal være avrundet eller skråfaset. De
skal ikke ha spisser eller utstikkende overflater som kan medføre fare for stikkskade.
Konstruksjon
Barnestoler og barnestolenes deler, for eksempel sete, ryggstøtte og bein, skal kunne tåle de mekaniske belastningene
som de utsettes for ved rimelig, forventet bruk.
2.3. Sikkerhetsinformasjon
Varsler og bruksanvisninger skal informere foreldre eller omsorgspersoner om at en barnestol plassert under et vindu,
kan brukes som trinn, og kan utgjøre en fare for at barnet faller ut at vinduet.
Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der barnestolen tilbys for detaljsalg, og
med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til merking, må ikke lett
kunne fjernes.
3.

HØYE BARNESTOLER

3.1. Virkeområde
Disse sikkerhetskravene gjelder for høye stoler beregnet på barn som kan sitte uten støtte, er mellom cirka 6 og 36
måneder og veier høyst 15 kg. Dersom en høy barnestol er konstruert for å kunne omgjøres til en barnestol, skal denne
også overholde sikkerhetskravene for barnestoler.
Dersom deler av en høy barnestol er konstruert for å kunne tas av (for eksempel et brett eller en fotstøtte), gjelder
sikkerhetskravene for høy barnestol både med og uten disse delene.
Produkter med en betydelig lekeverdi skal dessuten overholde kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/48/EF(1) om sikkerhetskrav til leketøy (for eksempel en høy barnestol som kan omgjøres til en gyngehest).
3.2. Sikkerhetskrav
Allment
Forbindelsesskruer for direkte fastspenning (for eksempel selvgjengende skruer) må ikke brukes for å montere deler
som er konstruert for å kunne fjernes eller løsnes når den høye stolen demonteres med henblikk på transport eller
lagring.
Utsatte kanter eller utstikkende deler skal være avrundet eller skråfaset, og de skal ikke ha grader eller skarpe kanter.
Fare for fall
For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og faller eller glir ut av den høye stolen, skal den være
konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise seg og falle eller gli ut av stolen.
Den høye stolen skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det skal minst bestå
av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen.
(1)

EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1.
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Et barn skal ikke av egen kraft eller ved hjelp av en ytre kraft kunne slå i stykker sikringsutstyret, stroppene,
forankringspunktene og fastspenningsutstyret, eller få dem til å løsne eller bli atskilt fra det stedet der de sitter fast.

Sikringsutstyrets konstruksjon skal ta hensyn til barnets mulige bevegelser i den høye stolen.

Den høye stolens ryggstøtte må være i passende høyde. Den skal også være utstyrt med sidearmlener som er høye nok
til å sikre at barnet ikke faller ut av stolen når det lener seg i en hvilken som helst retning.

For å unngå personskader som skyldes at barnet dytter og/eller presser føttene sine mot spisebordet og på den måten får
stolen til å velte bakover, skal den være konstruert slik at den er stabil nok til ikke å velte.

Fare for å vikles inn i snorer osv.
Det skal ikke finnes noen snorer, bånd eller lignende deler (med unntak av sikringsutstyret) på høye stoler, som kan
utgjøre en fare for at barnet vikles inn i snorer osv.

Klemfare ved mellomrom og åpninger
Høye barnestoler skal være konstruert og produsert slik at de hindrer at deler av barnets kropp kommer i klem.

Fare forbundet med bevegelige deler
For å unngå fare for kutt- og klemskader, skal det ikke finnes punkter der slik fare kan oppstå. Dersom slike punkter
ikke kan unngås av bruksmessige årsaker, skal det treffes hensiktsmessige tiltak slik at de er sikre.

Deler av en høy barnestol som kan legges sammen eller tas av, må låses på en slik måte at et barn som bruker
produktet, eller et annet barn, ikke kan åpne låsemekanismen, eller en voksen utilsiktet kan komme til å åpne den.

Låsemekanismer for sammenleggbare høye barnestoler
Det kreves låsemekanismer for å hindre at en høy barnestol slår seg sammen når det sitter et barn i den, og mens et
barn settes opp i eller tas ut av den.

For å unngå faren ved feil bruk av en høy barnestol skal enten vekten fra barnet som bruker stolen, hindre den i å slå
seg sammen, eller så skal minst én av låsemekanismene automatisk aktiveres når den høye stolen brukes.

Barn må ikke ved et uhell kunne utløse eller betjene låsemekanismene.

Alle låsemekanismer skal fortsette å virke skikkelig når de utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved
rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen.

Fare for å sette noe i halsen
Ingen deler av stolen som et barn av egen kraft kan løsne, må være så små at de kan få plass i barnets munn. Ingen av
delene som kan tas av stolen uten bruk av verktøy, må være så små at de kan få plass i barnets munn. Et barn skal ikke
av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen. Barnet må heller ikke
utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som materialene inneholder,
eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få tak i dem.

Sikringsutstyr
Den høye barnestolen skal være konstruert slik at barnet holdes fast i sittestilling og hindres i å falle ut når det reiser
seg og mister balansen, enten ved hjelp av et sikringsutstyr som består av en skrittsele og en vannrett del, eller ved
hjelp av en hel sele. Dersom den høye barnestolen har ryggstøtte som kan legges ned, skal den ha en hel sele.

Statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen, må ikke forårsake
permanente skader som kan svekke sikkerheten ved og den normale virkemåten for hele selens skritt- og midjesele
samt stropper.

Dersom en høy barnestol er utstyrt med en sele eller forankringspunkter for belte, må ikke statisk og dynamisk
mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen forårsake permanente skader som kan svekke
sikkerheten ved og den normale virkemåten for dette utstyret.
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Dersom en høy barnestol er utstyrt med en hel sele eller et belte, skal disse være justerbare, og statisk og dynamisk
mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen må ikke forårsake permanente skader som
kan svekke sikkerheten ved og den normale virkemåten for dette utstyret.
Sidevern
Den høye barnestolen skal være utstyrt med sidearmlener eller annet sidevern.
Ryggstøtte
Den høye barnestolen skal også være utstyrt med en ryggstøtte som er høy nok til å sikre at barnet ikke faller ut av
stolen når det lener seg i en hvilken som helst retning.
Ryggstøtte som kan legges ned
Den mekanismen som gjør det mulig å justere ryggstøtten, må ikke gli fra én stilling til en annen når den utsettes for
statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen.
Møbelhjul og hjul
Barnestoler som er utstyrt med hjul eller møbelhjul, skal være konstruert slik at stabiliteten ikke svekkes.
Konstruksjon
Den høye barnestolens virkemåte må ikke svekkes når stolen utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved
rimelig, forventet bruk.
Den høye barnestolen må ikke bryte sammen og låsemekanismen skal fortsatt være aktivert når stolen utsettes for
statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk.
Stabilitet
Dersom deler av en høy barnestol er konstruert for å kunne tas av (for eksempel et brett eller en fotstøtte), gjelder
stabilitetskravene for høy barnestol både med og uten disse delene.
Når den høye barnestolen utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk, må den
ikke velte til siden, bakover eller framover.
3.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking
Allment
Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der den høye barnestolen tilbys for
detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til merking,
må ikke lett kunne fjernes.
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjonen skal være klar og synlig. Den skal innledes med ordet «VARSEL» og minst formidle
følgende eller lignende budskap:
— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.»
— «Bruk alltid sikringsutstyret.»
— «Kontroller alltid at den høye barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.»
Kjøpsinformasjon
Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende
eller et lignende budskap, både skriftlig og som selvforklarende piktogram: «Dette produktet er beregnet på barn opp til
36 måneder som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten støtte.» Ytterligere sikkerhetsinformasjon må tilføyes dersom
produktet kan endres slik at det enten kan brukes til lek eller som barnestol, som kan justeres for å passe barnet på
forskjellige utviklingstrinn (produkter som «vokser med barnet»).
Merking
Høye barnestoler skal være tydelig merket med følgende eller et lignende varsel: «VARSEL! FORLAT ALDRI
BARNET UTEN TILSYN.» Et passende piktogram skal brukes sammen med varselet.
Bruksanvisning
Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om bruken av den høye barnestolen og innledes med ordene «VIKTIG!
OPPBEVARES TIL SENERE BRUK», eller en lignende melding.
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Bruksanvisningen skal inneholde følgende eller lignende varsler som innledes med ordet «VARSEL!»:
— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.»
— «Bruk ikke den høye barnestolen med mindre alle deler er riktig montert og justert.»
Bruksanvisningen skal også inneholde følgende varsler:
— sørg for at selen er riktig montert,
— vær oppmerksom på faren med åpen ild eller andre sterke varmekilder, som elektriske varmeovner, gassapparater
o.l., i nærheten av den høye barnestolen.
Følgende sikkerhetsinformasjon skal framgå av bruksanvisningen:
— en monteringstegning, en liste og/eller beskrivelse av alle deler og verktøy som trengs for å montere stolen, og et
diagram over bolter og andre låsemekanismer,
— en melding om at den høye barnestolen ikke skal brukes før barnet kan sitte uten støtte,
— en melding om at den høye barnestolen ikke bør brukes dersom deler av den er gått i stykker, revnet eller mangler,
— anbefalinger om rengjøring og vedlikehold.
4.

BORDMONTERTE BARNESTOLER

4.1. Virkeområde
Disse sikkerhetskravene gjelder for bordmonterte stoler beregnet på barn som kan sitte uten støtte (fra 6 måneder), og
som veier høyst 15 kg.
4.2. Sikkerhetskrav
Allment
Bordmonterte barnestoler skal når de er klare for bruk, være montert slik at det ikke er fare for at barnet eller
omsorgspersonen blir klemt, skjærer seg eller kommer til skade.
Klemfare ved mellomrom og åpninger
For å unngå at barnet kommer i klem skal bordmonterte barnestoler ikke ha rør med åpne ender, eller mellomrom eller
åpninger som kan forårsake personskade på barnet.
Bordmonterte barnestoler skal være konstruert slik at de hindrer barnet i å falle ut gjennom mellomrom eller åpninger.
Farlige kanter, hjørner og utstikkende deler
Alle tilgjengelige kanter, hjørner og utstikkende deler på en bordmontert barnestol skal være avrundet og skråfaset, og
de skal ikke ha grader eller skarpe kanter.
Fare for å sette noe i halsen
For å forebygge faren for at barnet setter noe i halsen, skal stolene ikke inneholde små deler, uansett om det krever
verktøy for å fjerne dem eller ikke, dersom barnet av egen kraft kan frigjøre dem, og de er små nok til å få plass i
barnets munn.
Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen.
Barnet må heller ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som
materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få
tak i dem.
Fare for svelging
For å unngå faren for at et barn ved feil bruk av en bordmontert barnestol svelger små deler, skal den ikke inneholde
separate eller små deler som barnet av egen kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør.
Fare for kvelning
Stolene skal ikke ha noen overføringsbilder av plast som et barn kan gripe og av egen kraft få løs. De skal ikke ha
vanntette belegg som kan dekke både et barns nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning.
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Selvgjengende skruer
Forbindelsesskruer (for eksempel selvgjengende skruer) må ikke brukes for å sikre deler som er konstruert for å kunne
fjernes eller løsnes når den bordmonterte barnestolen demonteres med henblikk på transport eller lagring.
Fare forbundet med bevegelige deler
Når den stolmonterte barnestolen er klargjort for normal bruk i henhold til produsentens bruksanvisning, skal det ikke
finnes noen farlige bevegelige deler.
Fare for fall
For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og faller eller glir ut av den bordmonterte barnestolen, skal
den være konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise seg og falle eller gli ut av stolen.
Den bordmonterte barnestolen skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det
skal minst bestå av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen.
Et barn skal ikke av egen kraft eller ved hjelp av en ytre kraft kunne slå i stykker sikringsutstyret, stroppene,
forankringspunktene og fastspenningsutstyret, eller få dem til å løsne eller bli atskilt fra det stedet der de sitter fast.
Sikringsutstyrets konstruksjon skal ta hensyn til barnets mulige bevegelser i den bordmonterte barnestolen.
Når den bordmonterte barnestolen er satt opp og er klar til bruk, skal ryggstøtten være i passende høyde. Den skal også
være utstyrt med sidearmlener som er høye nok til å sikre at barnet ikke faller ut av stolen når det lener seg i en hvilken
som helst retning.
Fotstøtter
Stolen skal ikke være utstyrt med fotstøtte.
Avtakbare seter
Dersom setet kan tas av rammen, skal fastspenningsinnretningene som forankrer setet til rammen, være konstruert slik
at de hindrer setet i utilsiktet å løsne fra rammen.
Setet skal forbli festet til rammen når den utsettes for mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den
bordmonterte barnestolen.
Konstruksjon
Statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den bordmonterte barnestolen må ikke
forårsake permanente skader som kan svekke stolens sikkerhet og normale virkemåte.
Forankringsstøtte
Forankringsstøtten skal sikre at den bordmonterte barnestolen ikke beveger seg når stolen er festet til støtteflaten, ved
rimelig, forventet bruk. Forankringen av den bordmonterte barnestolen må tåle skumping.
Stabilitet
Bordmonterte barnestoler må ikke slå seg sammen eller velte av de statiske eller dynamiske mekaniske belastningene
den utsettes for ved rimelig, forventet bruk.
4.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking
Allment
Produktet skal være merket med sikkerhetsinformasjon, som også skal tas med i bruksanvisningen.
Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der den bordmonterte barnestolen tilbys
for detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til
merking, må ikke lett kunne fjernes.
Kjøpsinformasjon
Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende,
både skriftlig og som selvforklarende piktogram:
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— dette eller et lignende budskap: «Dette produktet er beregnet på barn som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten
støtte.»
— passende dimensjoner for den støtteoverflaten som den bordmonterte barnestolen kan festes til.
Det skal også gis følgende informasjon:
— «Denne bordmonterte barnestolen kan ikke brukes på alle bord. Bruk den ikke på glassbord, bord med løse
bordplater, bordklaffer, bord med enkeltfot, spillebord eller campingbord».
Merking
Den bordmonterte barnestolen skal være synlig og permanent merket med følgende:
— Varselet «VARSEL! Forlat aldri barnet uten tilsyn» skal være synlig når den bordmonterte barnestolen er i bruk.
— Varselet «VARSEL! Bruk alltid barnesikringsutstyret og festeutstyret til bordet.»
— Varselet «VARSEL! Kontroller alltid at den bordmonterte barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.»
— Meldingen «Høyeste vekt: 15 kg.»
Bruksanvisning
Informasjon om riktig og sikker montering av den bordmonterte barnestolen skal være angitt i bruksanvisningen.
Informasjonen skal være presis og entydig, og den skal inneholde minst følgende eller lignende budskap:
— «Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk og oppbevar den til senere bruk. Barnet ditt kan skade seg dersom
du ikke følger bruksanvisningen.»
— «Denne bordmonterte barnestolen egner seg ikke for barn som ikke kan sitte uten støtte.»
— «VARSEL! Forlat aldri barnet uten tilsyn.»
— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og festeutstyret til bordet.»
— «Kontroller alltid at den bordmonterte barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.»
— «Denne bordmonterte barnestolen kan ikke brukes på alle bord. Bruk den ikke på glassbord, bord med løse
bordplater, bordklaffer, bord med enkeltfot, spillebord eller campingbord».
— «Kontroller at bordet ikke velter når den bordmonterte barnestolen er i bruk.»
— «Bruk ikke duker eller andre objekter på støtteoverflaten som kan hindre at forankringselementene virker som de
skal. Sørg for at det er rent og tørt på bordets konstruksjon og overlate.»
— «Denne bordmonterte barnestolen skal ikke brukes av barn som veier mer enn 15 kg.»
— «Kontroller festeskruene regelmessig og trekk til ved behov.»
— «VARSEL! Bruk ikke den bordmonterte barnestolen dersom noen av delene er gått i stykker eller mangler.»
— «Bruk ikke andre reservedeler enn dem som er godkjent av produsenten eller distributøren.»
— «Fest ikke den bordmonterte barnestolen et sted der barnet kan bruke føttene til å skyve fra mot en del av bordet,
en annen stol eller konstruksjon, ettersom dette kan føre til at den bordmonterte barnestolen løsner fra bordet.»
Passende dimensjoner for støtteoverflaten skal være spesifisert.
_____________
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