EU anser barn under 14 år som sårbare forbrukere og er derfor beskyttet av et relativt komplekst
lovverk. Rammeverket for loven som omhandler husker/lekeapparat finnes is direktiv 2009/48/EC
(Safety in Toys). Her defineres sikkerhetskritereiene som leker må oppfylles før de kan markedsføres i
EU, inkludert Norge.
Lovverket skiller mellom to viktige bruksområder: Offentlig bruk, og privat bruk. RKC leverer kun
lekeapparater som er godkjent til privat bruk, etter gjeldende lovverk.
Direktivet «Safety in toys» spesifiserer ingen tekniske detaljer for konstruksjonen.
Dette utvikles av «European Standardization Organizations» (CEN, CENELEC), hvor «Norsk Standard»
(NS) er medlem. Vedrørende huskestativ så er EN 71 del 1,3 og 8 viktigst, ref. tabellen under.
For forbrukeren er følgende punkter viktig:


Alltid kjøp leker fra pålitelige butikker og nettsteder. De tar ansvar for lekene de selger, og vil
vanligvis akseptere returer.



Velg leker som passer for barnets alder, evner og ferdighetsnivå. Ulike deler av lekeapparater
er utformet for å utvikle barnas ferdigheter i aktiviteter som balanse, klatring, bevegelighet
og for å bygge opp motoriske ferdigheter. Leketøy som ikke er ment for barnets aldersgruppe
kan skade barnet.



Les alle advarsler og instruksjoner. Vær oppmerksom på alder- og sikkerhetsanbefalinger, ta
dem på alvor. Aldri kjøp leker som ikke har CE-merket synlig på produktet, eller emballasjen.



Følg monteringsveiledningen nøye for riktig montering og bruk. Oppbevar
monteringsveiledningen og informasjon som er pakket med lekeapparatet på et sikkert sted.



Lekeapparatet må plasseres på en plan og jevn overflate, dekket med et egnet materiale for
å absorbere støt. Gummiheller fra RKC er utviklet til dette formålet.



Avstanden mellom huskestativ og andre gjenstander må være minimum 2 meter.



Våren bør starte med en generell tilstandskontroll av lekeapparatet:
Stabilitet i konstruksjonen og bevegelige deler.
Forankring til bakken, og dens styrke må sjekkes minimum hver 1 til 3 måned.
Grunnforhold, korrosjon av tilbehør og råte i treverket må sjekkes hvert år.
Bevegelige deler oljes, slitte og defekte deler må byttes med originale deler levert av RKC.
Bolter, muttere og tau må strammes.



Forankringen må festet til treverket med gjennomgående bolter og låsemuttere.
Forankring, bolter og låsemuttere følger ikke med lekeapparatet, men selges separat.



For huskestativ skal det kun brukes hengsler med nylonforinger. Det er forbudt å kun bruke
metalloppheng uten hengsler.



Vi anbefaler å fjerne tilbehøret om vinteren da grunnforholdene ikke er egnet for sikker lek
(hard og frossen grunn). For å unngå varme huskeseter anbefaler vi å sette huskestativet i
skyggen. Sjekk om temperaturen på huskesetet er for høy i varmt vær.



Om nødvendig, vask plastdeler med såpevann.



Hold barn som leker under oppsyn



ESO

For sklier, klatrevegger og stiger: Enkelte klær har utforming med større fare for kvelning,
som hetter, knapper og snorer. Dette kan henge fast og utgjøre en
risiko.
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