
Nõuanded 
mänguasjade 

ohutuks 
kasutamiseks

Mänguasjad on lapse arengu seisukohast 
väga olulised. Võimaldamaks lastele 
meeldivaid kogemusi, pidage meeles 

järgmisi nõuandeid.



Mänguasja valides

Ostke mänguasju alati usaldusväärsetest kauplustest ja 
veebipoodidest.
Sellised poed hoolitsevad müüdavate mänguasjade eest ning on üldiselt 
nõus ka mänguasju tagasi võtma. Petturitest kaupmehed tavaliselt 
ignoreerivad tervise- ja ohutusnõudeid ning võivad müüa ka võltsitud 
mänguasju. Kontrollige hoolikalt mänguasju, mis on ostetud Internetist, 
mis on lastele kingitud või mis on ostetud kasutatuna.

Lugege läbi kõik hoiatused ja kasutusjuhendid.
Võtke tõsiselt kõiki ea ja ohutusega seotud soovitusi. Ärge kunagi 
ostke mänguasju, mille peal või mille pakendil ei ole CE-märgist. Kuigi 
CE-märgis ei ole mõeldud tarbijate suunamiseks, on see siiski garantii 
tootjalt, et mänguasi vastab ELi ohutusnõuetele, mis on ühed karmimad 
maailmas.

Valige mänguasi, mis vastab lapse eale, võimetele ja 
oskustele. 
Mänguasjad, mis ei ole mõeldud lapse vanuserühmale, 
võivad last vigastada. Järgige vanusesoovitusi, eelkõige 0–3 
keelumärki (vt paremal) ning lauset „Ei sobi alla 36 kuu 
vanustele lastele”, millele on lisatud ka ohu kirjeldus. 

Ärge ostke alla 3aastastele lastele mänguasju, millel on 
väikesed lahtitulevad osad, 
sest sellises vanuses lapsed panevad mänguasju sageli suhu ning väiksed 
osad võivad neid lämmatada.  



Pärast mänguasja ostmist

Järgige hoolikalt mänguasja kokkupanemise ja kasutamise 
juhendit. 
Hoidke juhendit ja mänguasjaga kaasas olevat teavet kindlas kohas.

Hoidke mängivatel lastel silma peal –
jälgige, et kõiki mänguasju kasutataks ettenähtud viisil ning et 
mänguasjad oleksid lapsele ea ja oskuste kohased. Teatavate 
mänguasjade puhul, nagu tõukerattad, rulluisud ja jalgrattad, tuleb alati 
kasutada kiivrit ja muud turvavarustust.

Kontrollige mänguasju aeg-ajalt,
sest purunenud või kulunud mänguasi võib põhjustada vigastusi ning 
ohustada lapse tervist. Kõrvaldage katkised mänguasjad kohe.

Eemaldage kõik pakendid 
ning säilitage alati kasutusjuhend. Vaadake, et laps ei mängiks 
kilepakendiga, sest see võib põhjustada lämbumist.

Õpetage oma lastele mänguasju ära panema, et vältida 
õnnetusi. 
Ärge jätke mänguasju treppidele või põrandale kohas, kus tihti käiakse.

Teatage alati probleemist mänguasja ohutusega tootjale 
või kauplusele, kust te mänguasja ostsite.

Vaadake ka ELi kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) vee-
bisaiti http://ec.europa.eu/rapex. Seal on teave 
ohtlike toodete (k.a mänguasjad) kohta, mis teie 
riigis on turult kõrvaldatud. Kui teil on küsimusi 
mänguasja ohutuse kohta, siis küsige tootjalt, jae-
müüjalt või asjaomaselt ametiasutuselt.




