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Seznam uporabljenih simbolov
V tem diplomskem delu so navedene naslednje veličine in njihovi simboli:
Tabela 1: Seznam uporabljenih simbolov
Veličina / Oznaka

Enota

Ime

Simbol

Ime

Simbol

čas

t

sekunda//minuta//ura

s//min//h

frekvenca

f

hertz

Hz

napetost

U

volt//kilo-volt

V//kV

masa

m

kilogram

kg

dolžina

l

meter

m

ohm na centimeter

Ω/cm

specifična
upornost
površina

P

kvadratni centimeter

cm2

sila

F

Newton

N

hitrost

v

kilometer na uro
//meter na
sekundo//milimeter
na sekundo

km/h //m/s//mm/s

energija

A

joule

J

navor

M

newton-meter

Nm

temperatura

T

celzij/kelvin

°C/K

decibel

dB

kvadratni meter na
sekundo

m2 /s

kinematična
viskoznost
prostornina

V

kubični centimeter

cm3

upornost

R

ohm

Ω

tlak

P

kilo-paskal

kPa

Povzetek
Diplomska naloga se ukvarja z varnostjo igrač – brezpilotnih letalnikov (v
nadaljevanju droni). Predmet naloge je nizkocenovni kvadkopter, kupljen na spletu.
Varnost drona sem preveril tako, da sem najprej pregledal razno dokumentacijo, ki
ureja preskušanje dronov, pri čemer sem odkril, da direktive in standardi za tovrstne
igrače ne vsebujejo dovolj preskusnih postopkov ali navodil.
Na podlagi obstoječe dokumentacije sem izvedel preskuse na dronu. Ugotovil sem, da
proizvajalec zraven te igrače ni priložil deklaracije ES o skladnosti izdelka, zato sem
moral uporabiti deklaracijo ES o skladnosti drona drugega proizvajalca.
Pri diplomski nalogi sem s pomočjo merilnih pripomočkov izvedel preskuse, s
katerimi sem prišel do merilnih rezultatov. S temi rezultati sem ugotovil, ali je izdelek
dovolj varen za potrošnika in ali se proizvajalec drži vseh pravil, ki jih predpisuje EU
s tem, ko je izdelek na evropskem tržišču.
Pri preskušanju sem ugotovil, da dron ni popolnoma v skladu s to dokumentacijo,
ravno tako ni bil v celoti skladen s standardi ter direktivami.
Ključne besede: igrača, dron, varnost, standardi, direktive

Abstract
This thesis addresses the safety of toys, i.e. unmanned aerial vehicles (hereinafter: the
drone). The test subject is a low-cost quadcopter bought online.
I checked the safety of the drone by examining the documentation concerning drone
testing. I discovered that the directives and standards for such toys do not contain
sufficient test procedures or instructions. On the basis of the existing documentation,
I carried out tests on the drone. I noticed that the drone manufacturer did not enclose
the EC declaration of conformity, so I had to use the EC declaration of conformity of
another drone manufacturer.
In thesis, I carried out the tests with the help of measuring devices with which I
achieved the measurement results. With these results I found out whether the product
is sufficiently safe for the consumer and whether the manufacturer is in compliance
with all the rules prescribed by the EU when the product is on the European market.
While testing, I also found that the drone did not fully comply with documentation nor
was it fully compliant with the standards and directives.
Key words: toy, drone, safety, standards, directives
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1 Uvod
Dron je s tehnološkega vidika brezpilotno zračno plovilo (ang. unmanned aerial
vehicle), v resnici pa je to leteči robot. To vrsto plovil lahko upravljamo daljinsko ali
pa lahko letijo avtonomno prek vnaprej določenih točk. Da dron lahko leti avtonomno,
mora imeti senzorje za višino, GPS in senzorje za merjenje oddaljenosti od predmetov.
Vsako brezpilotno zračno plovilo seveda ne moremo poimenovati dron. Letalski
model je na primer tudi daljinsko upravljano brezpilotno zračno plovilo, vendar se
funkcijsko zelo razlikuje od drona. Prvotno so ga uporabljali za preskušanje teorij
načrtovanja zračnih plovil in njihovega delovanja, danes pa ga predvsem uporabljajo
letalski navdušenci. Čeprav so drone prvotno uporabljali za vojaške namene, npr. za
tarče pri usposabljanju zračne obrambe, zbiranje informacij in kasneje kot daljinski
sistem z orožjem, so jih tudi civilisti začeli pogosteje uporabljati. [1], [2]
Vedno pogosteje se dogaja, da ljudje kupujejo igrače ali druge stvari preko spleta. Ker
je dostopnost do dronov zaradi nižanja cen vedno večja, se vedno več ljudi odloča za
nakup le-teh. Teh izdelkov je na evropskem trgu vedno več, zato posledično prihaja
do slabšega nadzora, kar pomeni, da je možnost, da dobi neskladen izdelek potrošnik,
večja. Ker je tudi vedno več neizkušenih upravljalcev dronov, obstaja možnost, da se
nesreče zgodijo pri letenju, velika.
Namen te diplomske naloge je poiskati standarde in direktive ter raziskati njihovo
ustreznost za preskus dronov.
Cilj tega diplomskega dela je da ugotovim ali je nizkocenovni kvadkopter dovolj varen
za uporabnika.
To diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, ki je sestavljen iz sedem delov in
empirični del, ki je sestavljen iz dveh delov. V teoretičnem delu sem opisal kakšne
vrste dronov poznamo ter kje se že uporabljajo in kje bi drone lahko tudi koristno
uporabili. Opisal sem 14 najbolj odmevnih nesreč, odkar se droni tudi civilno
uporabljajo, ter obrazložil dele slovenske uredbe, ki ureja področje brezpilotnih
zrakoplovov ter opisal in barvno prikazal območja, v katerih veljajo omejitve za
brezpilotne zrakoplove v Republiki Sloveniji. Opisal sem tudi direktive ter standarde,
ki se nanašajo na drone.
V empiričnem delu so navedene in opisane posebne oznake, ki se pojavljajo na dronu
in/ali embalaži. V naslednjem poglavju pa so preskusi specifikacij drona preskusi
drona po standardu in ugotovitve na koncu preskusov.
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2 Vrste dronov
Danes obstaja mnogo različic dronov, ki jih bom opisal v nadaljevanju za vojaške in
civilne namene.
Drone delimo na štiri skupine:
1. krilati droni
2. propelerski droni
3. droni z enojnim rotorjem
4. hibridni droni

2.1 Krilati droni
Krilati dron je vrsta drona, ki za osnovno funkcijo letenja uporablja krila. Leti tako, da
ga poganja propeler, ki pod krili ustvarja vzgon. V vojski se uporablja drone tipa
Predator in Reaper (Slika 1). Za domačo uporabo se največkrat uporablja drone za
merjenje in kartiranje pri geometrih, podobne dronu na sliki 2. Prednost teh dronov je,
da lahko preletijo velike razdalje, kartirajo velika območja ker zelo hitro letijo. Niso
primerni za vertikalne vzlete in pristanke, obenem jih težje upravljamo in so cenovno
dražji. [3]

Slika 1: Dron tipa Predator (levo) in dron tipa Reaper (desno)

Slika 2: Krilati dron za merjenje in kartiranje pri geometrih
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2.2 Propelerski droni
Propelerski droni ali kopterji so vrste brezpilotnih letalnikov, ki za letenje uporabljajo
izključno propelerje. Za razliko od krilatih dronov lahko lebdijo in jih lahko
uporabljamo v tesnih prostorih, a se slabše odzivajo na zunanje vplive, kot je veter, in
imajo krajši čas letenja, saj za letenje porabijo več energije kot krilati droni. Poznamo
več vrst teh dronov, in sicer trikopterje, kvadkopterje, heksakopterje in oktokopterje.
Razlika med njimi je ta, da imajo več ali manj propelerjev, kot prikazuje slika 3, ter da
se razlikujejo po velikosti. Na primer, trikopter ima samo tri propelerje, ampak je velik
do velikosti dlani. Medtem ko oktokopter ima osem propelerjev, velik je lahko tudi do
2,5 m. [3]

Slika 3: Od trikopterja do oktokopterja (z leve proti desni)

2.3 Droni z enojnim rotorjem
Ta vrsta dronov uporablja za letenje glavni in repni rotor – prav zaradi daljših krakov
so učinkovitejši od propelerskih dronov. Primerni so za vertikalne pristanke in vzlete,
poleg tega lahko lebdijo, letijo velike razdalje in prenašajo večjo težo, so težje
upravljivi in so cenovno dražji. Ker niso zelo stabilni v primeru slabega pristanka, so
tudi nekoliko nevarnejši. Pogosto se jih uporablja pri geodetskih meritvah. [3]

2.4 Hibridni droni
V to kategorijo spadajo vsi droni, ki vsebujejo prednosti krilatih in propelerskih
dronov. Obstaja jih malo vrst, saj se še razvijajo – trenutno so na voljo krilati droni, ki
uporabljajo rotorje za vertikalne pristanke in vzlete, zračna plovila, ki uporabljajo
rotorje za vertikalne pristanke in vzlete ter se obenem nagnejo horizontalno, ter zračna
plovila z nagibnimi rotorji. Primerni so za vertikalne pristanke in vzlete ter za daljše
razdalje. Pogosto jih uporabljamo za dostavo. [3] 3 Področja uporabe dronov
Droni so se izkazali kot koristni za pomoč pri delu ali lažjemu opravljanju dela kot
tudi cenovno ugodni, zato se jih danes vedno več pojavlja tudi na področjih, kjer so
prej za isto delo potrebovali več ljudi ali celo pomoč helikopterja. V nadaljevanju bom
opisal 12 področij, kjer so se droni izkazali za zelo uporabne, čeprav je področij
uporabe še več.
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3 Področja uporabe dronov
Droni so koristni kot pomoč pri delu ali lažjemu opravljanju dela. Ravno tako so tudi
cenovno ugodni, zato se jih danes vedno več pojavlja tudi na področjih, kjer so prej
za isto delo potrebovali več ljudi ali celo pomoč helikopterja. V nadaljevanju bom
opisal 12 področij, kjer so se droni izkazali za zelo uporabne, čeprav je področij
uporabe še več.

3.1 Policija
V policiji so droni zelo uporabni za pogajanje z ugrabitelji glede talcev, saj s pomočjo
kamere, ekrana, mikrofona in zvočnika, ki so pritrjeni na dronu, omogočajo ocenitev
situacije ter možnost pogajanja brez ogrožanja življenja pogajalca.
Z dronom se lahko tudi odkriva eksplozivna sredstva, ne da bi poslali človeka v
nevarno območje, in sicer da dron leti po območju in s kamero odkriva eksplozivna
sredstva.
Ravno tako so droni v policiji tudi uporabni za odkrivanje pogrešanih oseb v mestih
ali izven njih oz. iskanju pobeglih zapornikov. Policijski droni, opremljeni s toplotno
kamero, bralnikom registrskih tablic in programom za razpoznavo obrazov, že sedaj
zmanjšujejo možnost, da pogrešane osebe sploh ne najdejo. Če pa jo najdejo, jo najdejo
v zelo kratkem času. Droni za odkrivanje pogrešanih oseb lahko služijo tudi drugače.
Večkrat se uporabljajo za nadzor množice ali kraja kaznivega dejanja. Leta 2009 so v
Mehiki kamere na dronu ujele 34 umorov v teku in tako pomagale ujeti storilca.
Februarja 2005 je v različnim mestih na Nizozemskem policija z dronom odkrivala
nezakonite gojilnice konoplje. Čeprav Nizozemska dovoljuje gojenje do pet sadik za
lastno rabo, so ljudje gojili več sadik in s tem povzročili topljenje snega s strehe, kar
je vzbudilo zanimanje policije. V prihodnosti bodo po vsej verjetnosti droni tudi
opremljeni s spektroskopskimi senzorji, s katerimi bo lahko policija odkrivala
metamfetaminske laboratorije ter skladišča drog.
V policiji so droni posebej v pomoč forenzikom, saj omogočajo vpogled v območje
kaznivega dejanja, ne da se prostor kontaminira. Droni lahko s kamero policiji
pomagajo pri iskanju odvrženega orožja ali tudi pri ustvarjanju tridimenzionalnega
prostora, v katerem sta se storilec in žrtev gibala. [4]

3.2 Kmetijstvo
V kmetijstvu lahko drone predvsem uporabljamo za analiziranje zemlje ter zemljišča,
saj s preleti ustvarijo tridimenzionalno podobo območja, na katerem se lažje odločimo,
kje in kaj bomo sadili. Po sajenju pa nam tudi ob preletu zemljišča omogočajo analizo
tal, pri kateri ugotovimo, ali je potrebno dognojevanje ali zalivanje.
Drone se tudi uporablja za sajenje poljščin tako, da odvrže kapsulo, v kateri je seme z
vsem potrebnim za njegovo rast, na tisto mesto, kjer bo raslo. S tem se stroški sajenja
zmanjšajo celo do 85 %.
Nekateri droni, ki zaznajo oddaljenost od predmetov ter sledijo razgibanosti terena, se
uporabljajo tudi za škropljenje sadik. Preden to storijo, najprej posnamejo sadike, nato,
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kjer je potrebno, jih tudi poškropijo. S tem izboljšajo učinkovitost rasti in zmanjšujejo
vpliv kemikalij na podtalnico, poleg tega pa so tudi hitrejši od normalnega škropljenja.
Zaradi velikih površin, ki so največja ovira pri pregledovanju stanja rastlin, se namesto
dražjega pregledovanja s pomočjo satelita veliko kmetov poslužuje rabe dronov, s
katerim preslikajo celotno območje in s tem odkrivajo, kje so rastline slabe.
Droni s hiperspektralnimi, multispektralnimi ali termalnimi senzorji odkrivajo, kateri
deli zemljišča so presušeni. S tem lahko točno opazimo, kje je potrebno kaj izboljšati
glede namakanja. To pa opazimo takrat, ko rastline rastejo, oddajajo nekakšen toplotni
podpis, kateri nam pove zdravje rastlin.
Droni ocenjujejo tudi zdravje rastlin, če jih slučajno napadajo plesen ali bakterije. Ko
z dronom s pripeto kamero, ki zaznava normalno in bližnjo infrardečo svetlobo,
poslikamo rastline, takoj opazimo, katere rastline oddajajo drugačno svetlobo za
razliko od zdravih, zato takoj vemo, kdaj je potrebno tretiranje s pesticidi, fungicidi ali
insekticidi. [5]

3.3 Zaščita in reševanje
Z droni se poslužuje tudi pri zaščiti in reševanju, na primer po potresu ali močni ujmi,
saj z njimi lahko zelo hitro ocenimo situacijo. Če imamo na dronu pripeto infrardečo
ali toplotno kamero, lahko takoj najdemo izgubljenega človeka v gostem rastju ali
gosti megli oziroma relativno hitro najdemo človeka, ki je zakopan v ruševinah ali pod
plazom.
Pri zaščiti in reševanju se uporablja drone, ki so podobni kot pri policiji. [6]
Z droni lahko tudi rešujemo ljudi, ki so padli v razpoke v ledenikih ali skalah. Ravno
za ta namen so razvili in proizvedli dron z visokoločljivostno kamero ter močno
osvetlitvijo. Dron je obdan tudi s kletko, zato da ne ogrozi oseb, ko je v njihovi bližini.
[7]
Droni so uporabni tudi za iskanje preživelih, zasutih v snežnem plazu. Ker ne moremo
predvideti, kje se bo plaz sprožil, je nujno, da ko se plaz sproži, ukrepamo hitro, saj s
tem je verjetnost, da rešimo človeško življenje izredno velika. Ponavadi se zasute ljudi
išče ročno, največkrat na težkih in nestabilnih območjih ob težjih pogojih. Pri tem je
verjetnost, da človek preživi, skoraj nična, zato so razvili dva prototipa drona
imenovana AARA in Alcedo. Oba drona sta avtonomna, kar pomeni, da letita
samostojno, vendar vsaka naprava deluje na svoj način.
AARA deluje tako, da ko senzorji na območju zaznajo proženje plazu, sistem takoj
samodejno odpošlje dron na tisto območje s pomočjo GPS navigacije ter nato dron
pregleda območje za odsevniki, ki jih najdemo skoraj na vseh kombinezonih. Če dron
to opazi, pošlje lokacijo tega odsevnika v bazo. Ravno tako pošlje lokacijo
ponesrečenca, če le-ta ima oddajnik, ki se sproži, ko je človek zasut, nato tam, kjer je
našel oddajnik, območje obarva z zelo dobro vidno barvo.
Alcedo pa je malce drugačen od AARE. Oblikovan je tako, da je zložen v
reševalčevem nahrbtniku. Alcedo se uporabi šele takrat, ko reševalec pride na mesto
plazu. Ta dron ravno tako s pomočjo GPS navigacije in ultrazvoka pregleduje območje
plazu na višini 2,5 metra od plazu. S tem dronom ne moremo odkriti odsevnikov na
kombinezonu, ima pa sistem za iskanje aktivnih oddajnikov, ki ga smučarji imajo
takrat, ko vedo, da smučajo na plazovitih območjih. Ko dron najde mesto, kjer je
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smučar zakopan, odvrže dimno bombo, ki nato reševalcem točno pokaže, kje se
ponesrečenec nahaja. [8]

3.4 Gasilci in zaščita pred snežnimi plazovi
Ravno tako so tudi opremili dron za gasilce, ki pomaga netiti manjše požare, da bi
preprečili nastajanje večjih požarov na posebno vnetljivih območjih. To pomeni, da s
tem ko namensko prižigamo požare, odrežemo večjemu požaru dotok goriva oziroma
gorivnih sredstev. Ob tem zmanjšujemo širjenje škodljivcev in bolezni ter
odstranjujemo invazivne vrste rastlin, ki izrivajo avtohtone. Poleg tega zagotavljamo
ponovno rast podrasti, ki služi kot hrana za živali, in izboljšamo habitat za ogrožene
vrste živali in rastlin. Pepel služi kot gnojilo za rastline ter pomaga drevesom in ostalim
rastlinam, da bolje rastejo, s tem ko sprostimo prostor ob njih.
Ta dron nosi tovor velikosti pingpong žogic, kjer je prah fosforjevega permanganata.
Preden dron bombo odvrže, v žogico vbrizga tekoči glikol, ki sproži kemijsko reakcijo
gorenja v roku ene minute. Prednost tega sistema je, da lahko požigamo tla v določeni
obliki, kot je na primer kvadratna oblika.
Ideja metanja bomb se je prijela tudi pri proženju snežnih plazov. Namesto da se
zamudimo ves dan, da pridemo do območja, ki ga je potrebno razstreliti, lahko ljudje,
ki so zadolženi za proženje plazov, odpošljejo dron, ki po že prej določeni poti preleti
območje in spušča bombe, s katerimi z varne razdalje sprožimo plaz. Da dron točno
ve, kje lahko odvrže bombo, na podlagi podatkov, odčitanih s senzorjev, izvede
izračun, ki nam pove verjetnost, da se bo na tistem mestu sprožil plaz. Če ljudje, ki so
zadolženi za proženje plazov, vidijo, da je velika verjetnost, da se bo tam sprožil plaz,
se potem odločijo, ali bodo na tistem mestu odvrgli bombo. [9]

3.5 Reševanje iz vode
Prav tako so za namen reševanja iz vode razvili dron z namenom, da pomaga
reševalcem iz vode, s tem da obvešča stanje dogajanja na plaži in v vodi ter tudi rešuje,
če se kdo utaplja. Dron so posebej opremili z napihljivim obročem, ki ga odvrže v
območje utapljajočega človeka, še preden reševalec sploh priplava do njega. Seveda
ima dron tudi kamero, ki prikazuje situacijo, ter zvočnik, s katerim reševalci
komunicirajo s ponesrečencem. Prednost tega tipa drona je, da hitreje pride do
ponesrečenca, saj se izogne valovom in uporu vode, kar posledično vpliva na uspeh
reševanja človeka. Na čilski obali so marca 2015 izmerili, da je dron v povprečju
potreboval čas trideset sekund, da je dosegel ponesrečenca, kar je trikrat hitreje od
najhitrejšega plavalca. Druga prednost je, da je dron obarvan žive barve, ter ko prileti
nad osebo, ki je v težavah, se nad njim ustavi, tako da ga reševalec bolje vidi, kje se
ponesrečenec nahaja. Ta vrsta drona bo najbolje služila na območjih, kjer je pokritost
z reševalci manjša. [10]

3.6 Reševalci
Ker je srčna kap v porastu, se je študent Alec Momont s Tehnične univerze v Delftu
odločil, da bi ustvaril AED-dron z namenom, da reši več življenj. Za to se je odločil,
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ker je še vedno premajhna pokritost s stacionarnimi defibrilatorji, če pa že so, so težje
dostopni. Ta dron leti avtonomno, pošljejo ga ob klicu na 112. V dronu je vgrajen
defibrilator; da oživljanje poteka pravilno, ima še kamero, s katerim operater opazuje
situacijo, ter zvočnik in mikrofon, s katerima operater pomaga laikom oživljati
človeka, preden sploh pridejo reševalci. Sedaj je brez tega drona uspešnih oživljanj le
20 %, če pa bi dron uspešno implementirali kot sredstvo za oživljanje, bi povečali
možnost preživetja na 90 %, saj se dron izogne prometu in drugim oviram. [11]
Nezgode na mestih, kjer je zbrano mnogo ljudi, kot so koncerti, športni dogodki itn.,
skoraj zmeraj predstavljajo problem pri dostopu do poškodovanca. Zato se reševalci
poslužujejo uporabe dronov, s katerimi opazujejo kraj nesreče v tistem trenutku ne
glede na količino ljudi. S tem ko operaterji v živo opazujejo situacijo, lahko s podatki
iz opazovanja pomagajo reševalcem, da lažje pridejo do ponesrečenca/-cev.
Droni so se izkazali tudi kot uporabni za zgodnje opozarjanje na nevarnost, ki preti
reševalcem, ko rešujejo ljudi ob prometnih cestah, saj obstaja velika verjetnost, da se
kakšen nezbran voznik lahko zaleti vanje in s tem povzroči še večjo škodo. Z dronom
lahko reševalci tudi prenašajo opremo in zaloge, kot so zdravila in povoji, s katerimi
lahko pomagajo ponesrečencem. [12]
Več kot dve milijardi ljudi je brez oskrbe z nujnimi medicinskimi pripomočki, kot so
kri in cepiva, in sicer zaradi težko dostopnih območij. Zato so se pri ameriškem
proizvajalcu dronov Zipline odločili, da ustvarijo dron, ki to možnost izključuje. Dron
Zipline lahko dostavi kri in cepiva v območju do 75 km, tudi ko so močni vetrovi,
nalivi ali visoke gore. Ko odvrže paket s cepivom ali krvjo, se vrne nazaj do baze. Da
lahko avtonomno leti, mora najprej preleteti območje do 75 km, ga poslikati in zapisati
GPS-koordinate, kjer leti. Za večjo zanesljivost in varnost ta dron uporablja rezervne
motorje, baterije, GPS ter neodvisno elektroniko. Poleg tega je vsak dron opremljen
tudi z dodatnim padalom. [13]

3.7 Vojska
Vojaški droni/letala so opremljeni z veliko senzorji v njihovem nosu. To so barvne in
črno-bele TV-kamere, ojačevalci slik, radar, GPS-lokator, infrardeči senzorji, kot je
nočni vid, ter laserji za ciljanje tarče. Ker imajo vse te sisteme, lahko nanje priklopimo
vodene izstrelke. Čeprav so vojaški droni brezpilotni, jih mora nekdo voditi do cilja.
Za to imajo v vojaških bazah posebej usposobljene operaterje, ki z njim upravljajo,
analizirajo slike, ki jih je dron poslal, in nato ukrepajo glede na videno. Drona ne
vodijo z baze, s katere je vzletel, ampak iz baze Creech (Nevada, ZDA). Baza, s katere
je dron vzletel, skrbi le za vzlet in pristanek drona. To se pravi, da če hoče vojska dron
pilotirati, mora to početi s pomočjo satelita. Nam najbolj znana drona sta MQ-1B
Predator in MQ-9 Reaper, ki se ju uporablja na Bližnjem vzhodu. [14]

3.8 Dostava paketov
V okrožju Cambridgeshire v Veliki Britaniji je decembra 2016 podjetje Amazon prvič
uspešno izvedlo dostavo paketa, v katerem je bila naprava za sprotno gledanje TV
preko spleta ter pokovko, z dronom Amazon Prime Air. Za dostavo je potreboval pičlih
15 minut za 3,3 km.
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Poleg Amazona so tudi druga podjetja preskusila dostavo z dronom. Kitajsko podjetje
JD.com je junija 2016 poskusno zagnalo avtonomne drone, ki imajo doseg do 10
kilometrov, na podeželskih območjih v provinci Jiangsu, medtem ko je v Aucklandu,
Novi Zelandiji, istega leta tudi picerija Domino's Pizza preskusila dostavo hrane z
dronom Flirtey, ki lahko prenese do 2,5 kg teže. Dron Flirtey so prav tako uporabili v
mestecu Reno (Nevada, ZDA) – julija 2016 je podjetje 7-Eleven z dronom uspešno
dostavilo hrano in pijačo ter strankam omogočilo 24-urno dostavo z dronom.
Septembra 2016 je podjetje Google sodelovalo z mehiško restavracijo Chipotle pri
preskusu dostave burita z dronom na ameriški univerzi Virginia Tech. [15]

3.9 Merjenje in kartiranje pri geometrih
Ravno tako so se droni izkazali za merjenje in kartiranje zemljišč, saj znatno zmanjšajo
čas merjenja in kartiranja. To pa zato, ker je, da lahko izrišemo zemljišče v
tridimenzionalni obliki, potrebno pridobiti ogromno podatkov. Ker se zbira podatke
hitreje kot običajno, so merilci manj časa na terenu, kar pomeni, da se posledično
zmanjša nevarnost za poškodbe. Na dron je pripet tridimenzionalni senzor. Ker dron
leti zmeraj na isti višini preko določenih GPS-koordinat in v vsaki točki odpošlje
podatke, lahko zelo enostavno in hitro pridobimo podatke. [16], [17]

3.10 Sajenje dreves
Ker se gozdove hitreje krči, kot se jih posadi, se je podjetje Biocarbon Engineering iz
Oxforda (Velika Britanija) odločilo razviti dron, ki bo namesto ljudi hitreje sadil
semena dreves. Preden bo dron lahko sejal drevesa, mora najprej pregledati območje
s tridimenzionalno tehnologijo in tam, kjer je najslabše poraščeno z gozdom, odvrgel
semena po določenem vzorcu. Semena bodo shranjena v dronu v obliki kapsule s
hranili; ta tudi ublaži udarec, ko dron semena odvrže. [18]

3.11 Merjenje in kartiranje radioaktivnosti
Skupina znanstvenikov iz Univerze v Bristolu (Velika Britanija) se je zaradi nesreče
na jedrskem reaktorju v Fukušimi leta 2011 odločila razviti dron, s katerim lahko
merimo radioaktivnost. Za dron so v osnovi vzeli heksakopter, na katerega so pripeli
majhen senzor za radioaktivnost, s katerim meri in pošilja podatke operaterju, kje so
radioaktivna žarišča. To pomeni, da ljudem ob takih katastrofah sploh ne bo potrebno
biti na tistem območju, saj bo ta dron opravil delo namesto njih. [19]

3.12 Fotografiranje in izdelava filmov ter reklam
Ker droni omogočajo lažje snemanje fotografij ter filmov, se veliko ljudi poslužuje
uporabe dronov. Zato v veliko filmih in reklamah vidimo posnetke, narejene izključno
z droni, ker je izdelava mnogo cenejša in hitrejša. Poleg tega nam omogoča snemanje
v tesnih prostorih ter videoposnetki so zelo dinamični. Lahko tudi fotografiramo razne
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dogodke, kot so poroke, ter naravo in divje živali. Praktično vsak proizvajalec vozil
sedaj že uporablja drone pri izdelavah reklam. [20]
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4 Nesreče pri uporabi dronov
Velikokrat se zaradi nepravilne uporabe, slabega znanja, namerne kršitve uporabe ter
programske napake ali slabih pogojev okolja lahko zgodi nesreča, ki se v najboljšem
primeru konča brez poškodb. Spodaj je naštetih štirinajst najbolj odmevnih nesreč z
droni.
1. Januarja 2015 je v zgodnjih jutranjih urah padel dron na zelenico pred Belo
hišo (Washington DC, ZDA). Ko je dron padel na tla, se je Bela hiša samodejno
zaklenila. Odvetniki so na sodišču presodili, da dron takrat ni bil obvladovan,
zato lastnika niso tožili.
2. Septembra 2013 je med kampanjo stranke CDU v Dresdnu dron padel ravno
pred nemško kanclerko Angelo Merkel in nemškega obrambnega ministra
Thomasa de Maiziera. Dron je pilotiral član druge stranke, ki je želel pokazati,
kako je, ko te nekdo z dronom opazuje. Čeprav ni bilo nobenega ranjenega, je
to dejanje sprožilo pomisleke glede dronov – omenjeni dron je imel
marsikatero napako.
3. Ko so decembra 2014 kot promocijo za ameriško verigo restavracij TGI
Friday's v New Yorku (ZDA) z dronom vozili od mize do mize belo omelo,
pod katerim so se ljudje poljubljali, je dron priletel fotografinji Georgini
Benvenuto v obraz in ji porezal lice in nos. Čeprav ni tožila restavracijsko
verigo, meni, da bi bilo treba biti previdnejši pri upravljanju dronov med
promocijskimi dogodki.
4. Na Geraldtonskem triatlonu, ki poteka vsako leto na zahodnoavstralski obali
Batavii, so aprila 2014 uporabljali dron za fotografiranje tekmovalcev. Dron je
padel na glavo triatlonski tekmovalki Raiji Ogden, ki so jo nato peljali v
bolnišnico, da so ji zašili glavo. Upravljalec drona Warren Abrams trdi, da je
dron padel, ko je nekdo iz množice prevzel nadzor nad dronom. Zaradi
nevarnega letenja je bil kaznovan z globo v višini 1700 $.
5. Avgusta 2013 je okoli 12. ure na glavno tribuno dirkalne proge Motorsports
Park (Virginija, ZDA) med tekom pred biki padel dron, s katerim so snemali
na množico ljudi. Ob padcu je bilo veliko ranjencev, ki so takoj poiskali
zdravniško pomoč.
6. V Washingtonu (ZDA) je pilot helikopterja ob snemanju požara za novice
opazil dron, ki je letel preblizu njega. Čeprav ni bilo nobenega ranjenega, je
ameriška uprava za letalski promet (FAA) ob tem dejanju dejala, da sprejme
skoraj 25 prijav na mesec glede dronov, ki letijo preblizu letal.
7. Julija 2014 se je dron skoraj zaletel v potniško letalo, ko je vzletalo z letališča
Heathrow v Londonu. Britanska agencija za letalski promet (CAA) je obsodila
to dejanje kot najvišjo možno kršitev.
8. Januarja 2015 je dron, ki je prevažal skoraj 3 kg metamfetamina, padel na
parkirišče supermarketa v Tijuani, Mehiki. Policija meni, da je prevelika teža
povzročila padec drona.
9. Med tekmo ameriškega nogometa nad stadionom Bank of America (Severna
Karolina, ZDA) je avgusta 2014 ljudi presenetil dron, ki je letel čez stadion.
Takrat je bil operater zadržan in izprašan. Ta incident je botroval, da je FAA
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določila cone, v katerih se ne sme leteti, če se pa slučajno to zgodi, se to
kaznuje.
10. Podobna situacija se je avgusta 2014 zgodila tudi v bejzbolskem stadionu
Comerica Park (Michigan, ZDA) med tekmo, ko je dron preletel igralce.
11. V narodnem parku Yellowstone (ZDA) je avgusta 2014 dron padel v izvir
Grand Prismatic. Takrat so bili čuvaji parka zelo zaskrbljeni, da bi lahko ob
odstranjevanju drona poškodovali izvir.
12. Sokol je napadel dron in povzročil padec le-tega v parku v Cambridgeu
(Massachusetts, ZDA). Ker to je zelo pogost pojav, da se droni srečujejo z
divjimi živalmi, so naravovarstveniki zelo zaskrbljeni. [21]
13. V britanskem okrožju Worcestershire je novembra 2015 dron ob nesreči
poškodoval oko 18-mesečnemu otroku. Ko se je dron zapletel v veje drevesa,
zaradi katerih se je začel vrteti nenadzorovano, je priletel na Oscarja Webba,
ki se je ravno takrat igral zunaj in mu je s propelerjem prerezal oko. [22]
14. V italijanskem mestu Madonna di Campiglio je decembra 2015 dron na
smučarskem prvenstvu skoraj padel na smučarja Marcela Hirscherja ravno, ko
je vozil drugo vožnjo slaloma. Smučarska organizacija FIS je nato komentirala,
da take nesreče se ne smejo več zgoditi, zato je prepovedala uporabo takih
sredstev za snemanje smučarskih prvenstev. [23]
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5 Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/2016)
Območja letenja brezpilotnih zrakoplovov v Sloveniji ureja Uredba o sistemih
brezpilotnih zrakoplovov iz Uradnega lista Republike Slovenije iz leta 2016 (Ur. l. RS,
št. 52/2016); ta določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo
brezpilotnih zrakoplovov. Brezpilotni zrakoplovi so kategorizirani po razredih:
 razred 5 – brezpilotni zrakoplovi do teže 5 kg
 razred 25 – brezpilotni zrakoplovi od teže 5 kg do 25 kg
 razred 150 – brezpilotni zrakoplovi od teže 25 kg do 150 kg
Območja po razredih so:
 razred I – območje, kjer ni objektov in ljudi;
 razred II – območje, kjer so pomožni objekti in objekti, ki niso namenjeni
bivanju ljudi;
 razred III – območje, kjer so stanovanjski, poslovni in rekreacijski objekti ter
objekti nizke gradnje (ceste);
 razred IV – območje, kjer so naselja (mesta, zaselki, vasi).
Letenje z brezpilotnim zrakoplovom je dovoljeno le na območjih razreda I in II,
medtem ko v območjih razreda III in IV je letenje prepovedano. Ravno tako se moramo
držati omejitev v bližini letališč ali vojaških poligonov. Omejena območja prikazuje
slika 4.

Slika 4: Omejena območja letenja z brezpilotnimi zrakoplovi
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 Rdeča barva predstavlja območje, v katerem je prepovedano
letenje. Rumen obroč okoli prepovedanega območja predstavlja
višino letenja glede na tla ali (AGL – Above Ground Level). V tem
primeru je AGL določen na 50 m nad površino zemlje.
 Turkizna in vijolična barva predstavljata območje, v katerem se
ob različnih dogodkih, kot so vojaške vaje, najavi zračnemu
prometu, ali je tistem času letenje v tem območju prepovedano ali
omejeno. To območje poznamo kot tudi NOTAM (Notice To
Airmen).
 Ravno tako kot rdeča barva tudi oranžna barva predstavlja
območje, v katerem je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi
prepovedano, rumena barva pa predstavlja višino letenja 50 m nad
tlemi.
 Zeleno območje predstavlja višino letenja z brezpilotnimi
zrakoplovi do 45 metrov nad referenčno točko letališča.

Brezpilotni zrakoplov z maso nad 5 kg mora imeti identifikacijsko ploščico, medtem
ko brezpilotni zrakoplov z maso pod 5 kg lahko ima identifikacijsko nalepko. Na obeh
mora biti naveden/a:
 identifikacijska oznaka
 operater ali lastnik letalskega modela
 naslov in kontaktni podatki operaterja ali lastnika
 masa zrakoplova
Upravljalec brezpilotnega zrakoplova mora zagotoviti, kadar plovilo leti, da ne ogroža
človeka in premoženja ljudi v primeru, če upravljalec izgubi nadzor nad zrakoplovom.
Držati se mora tudi tega, da ne moti javnega reda in miru ter da ne posega v zračni
prostor letalskega prometa. Ravno tako mora pred letom preveriti vremensko napoved
in delovanje zrakoplova. Z zrakoplovom se upravlja lahko samo podnevi. Vse, kar je
na zrakoplovu pritrjeno, ne sme odpasti. Med vzletanjem in pristajanjem mora
upravljalec poskrbeti, da pristane na podlagi brez ovir. Kadar zrakoplov leti, mora biti
med njim in oviro vsaj 30 metrov razdalje, od skupine ljudi pa vsaj 150 metrov.
Zrakoplov lahko upravljalec vodi lahko tako daleč, da ga lahko še vidi, razdalja med
upravljalcem in zrakoplovom je lahko največ 500 metrov. Zunaj kontroliranega
zračnega prostora lahko letimo do največ 150 metrov nad tlemi, če je več moramo
dobiti dovoljenje agencije.
Če posameznik leti v območju razreda III in IV, se globa giblje od 200 do 800 €.
Če zrakoplov ni označen skladno z 9. členom te uredbe, se kaznuje posameznika z
globo od 100 do 600 €. Če upravljalec krši 11. člen te uredbe, znaša globa od 200 do
800 €. [24]
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6 Direktive
Direktiva je listina, ki določa smernice, katere morajo članice Evropske skupnosti
upoštevati pri pisanju njihovih zakonov. Vsaka članica ES sama odloči, kako bo prišla
do končnih ciljev. [25]
V nadaljevanju bom obravnaval naslednje direktive, ki se in bi se lahko uporabljale pri
izdelavi dronov:





2014/53/EU (Dostopnost radijske opreme na trgu) [26]
2014/30/EU (Elektromagnetna združljivost) [27]
2009/48/ES (Varnost igrač) [28]
2011/65/EU (Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi) [29]
 2012/19/EU (Odpadna električna in elektronska oprema) [30]
 94/62/ES (Embalaža in odpadna embalaža) [31]

6.1 Direktiva 2014/53/EU (Direktiva RED)
Poznana je tudi kot direktiva RED (ang. Radio Equipment Directive) in regulira
področje dostopnosti in uporabe radijske opreme na trgu Evropske skupnosti. Radijska
oprema je električni izdelek, ki oddaja in/ali sprejema radijske valove do frekvence
3000 GHz za namen komunikacije ali določanja pozicije.
Ta direktiva ne zajema radijske opreme, ki se uporablja v zvezi z javno, obrambno in
državno varnostjo. Ravno tako ne zajema nekomercialne radijske opreme, ki jo
uporabljajo radioamaterji, pomorske opreme, letalske proizvode ter opreme za
raziskave in razvoj, ker to področje urejajo že druge direktive.
Ta direktiva služi kot osnova za Pravilnik o radijski opremi RS (Ur. l. RS, št. 3/2016).
6.1.1 Splošne zahteve
Radijska oprema mora biti izdelana tako, da varuje zdravje in varnost ljudi in
premoženja ter da dosega ustrezno raven elektromagnetne združljivosti. Ravno tako
mora radijska oprema dobro izrabljati določen radijski spekter z namenom, da se
prepreči škodljive motnje. Radijska oprema mora biti narejena:
 da lahko medsebojno deluje tudi z dodatno opremo, kot so npr. univerzalni
polnilniki;
 da oprema tudi medsebojno deluje z drugo radijsko opremo;
 da se opremo lahko poveže z ustreznimi vmesniki;
 da oprema ne škoduje omrežju ali ne poslabšuje omrežnih storitev;
 da ima oprema ustrezno zaščito osebnih podatkov uporabnika in da ga zaščiti
pred raznimi goljufijami;
 da podpira določene funkcije za pomoč pri reševanju ter da ima funkcije, ki
invalidom olajšujejo uporabo;
 da podpira nalaganje programske opreme, kadar sta radijska in programska
oprema skladni.
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Da je pri kombinaciji radijske in programske opreme zagotovljena skladnost, mora
proizvajalec članicam ES podati informacije o skladnosti kombinacije radijske in
programske opreme z zgoraj navedenimi zahtevami. Če je oprema skladna s to
direktivo, se ji omogoči dostop na trgu in uporaba na območju ES.
6.1.2 Obveznosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov ter
distributerjev
Proizvajalec mora, preden da napravo na trg:
 zagotoviti, da je bila radijska oprema načrtovana in izdelana v skladu z zgoraj
navedenimi zahtevami.
 zagotoviti, da je radijska oprema izdelana tako, da se lahko v vsaj eni članici
ES uporablja brez kršitev zahtev o uporabi radijskega spektra.
 pripraviti tehnično dokumentacijo in izvesti ustrezen postopek ugotavljanja
skladnosti naprave. Če je ugotovljeno, da je oprema skladna z veljavnimi
zahtevami, se na opremo namesti oznako CE in se zraven pripravi izjavo ES o
skladnosti. Izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti 10 let po tem, ko
je bila oprema dana na trg.
 na radijski opremi označiti tip izdelka, serijo ali serijsko številko, ime
proizvajalca, registrirano trgovsko ime ali znamko ter poštni naslov, na
katerem je dosegljiv. Če velikost izdelka tega ne dopušča, se to navede na
embalaži, ali dokumentu, priloženem opremi.
 opremi priložiti navodila za uporabo in varnostne informacije, potrebne za
uporabo radijske opreme. V navodilih za uporabo morata biti navedena
frekvenčni pas, na katerem radijska oprema deluje, ter največja energija za
radijsko frekvenco, na kateri naprava deluje.
 vsakemu izdelku priložiti kopijo izjave ES o skladnosti.
Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, ki nato
opravlja naloge, določene s strani proizvajalca. Pooblaščeni zastopnik lahko:
 hrani izjavo ES o skladnosti izdelka ter tehnično dokumentacijo v obdobju 10
let po tem, ko je bila oprema dana na tržišče;
 sodeluje z nacionalnimi organi pri odstranjevanju tveganj radijske opreme;
 zagotovi nacionalnemu organu vse informacije in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti.
Uvozniki in distributerji lahko na trg dajo samo opremo, ki je skladna. Preveriti morajo
tudi, da je nameščena CE-oznaka ter da so izdelku priložene informacije in dokumenti.
Če uvoznik ali distributer upravičeno domneva, da izdelek ne izpolnjuje bistvenih
zahtev te direktive, mora poskrbeti, da se tak izdelek umakne s trga, dokler se neskladij
ne odpravi. Zagotoviti morajo tudi, da medtem ko je izdelek pod njihovo
odgovornostjo, ne prihaja do neskladnosti med skladiščenjem in prevozom. Če
uvoznik ali distributer da izdelek pod njegovim imenom ali blagovno znamko na trg,
potem zanj veljajo enaka pravila kot za proizvajalca.
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6.1.3 Ugotavljanje skladnosti izdelka
Pri postopku ugotavljanja skladnosti mora proizvajalec izpolniti obveznosti, kot so
priprava tehnične dokumentacije, izboljšava proizvodnega procesa do take meje, da se
zagotovi skladnost izdelka, CE-oznaka in izjava ES o skladnosti izdelka, ter zagotovi,
da radijska oprema izpolnjuje bistvene zahteve.
Tehnična dokumentacija mora vključevati vse podrobnosti o sredstvih, ki jih je
proizvajalec uporabljal za doseg skladnosti izdelka z bistvenimi zahtevami. V tehnični
dokumentaciji mora biti vsaj:
 splošen opis naprave, ki vsebuje fotografije ali ilustracije funkcij naprave,
različico programske opreme ter navodila za uporabo in namestitev;
 zasnovne in proizvodne načrte ter shematske prikaze sestavnih delov, itn.;
 opise in razlage risb in shem;
 seznam standardov, ki se uporabljajo deloma ali v celoti;
 izvod izjave ES o skladnosti izdelka;
 poročila o preskusih;
 obrazložitev izpolnjevanja bistvenih zahtev.
Vsak kos, ki izpolnjuje zahteve te direktive, mora biti opremljen s CE-oznako, ki se
namesti, preden je oprema dana na trg. Oznaka CE mora biti vidna, čitljiva in
neizbrisna, razen v primerih ko se oznake CE ne da namestiti na napravo, se jo namesti
na embalažo. Proizvajalec mora za vsak tip radijske opreme sestaviti izjavo ES o
skladnosti in jo hraniti skupaj s tehnično dokumentacijo še 10 let po tem, ko je bila
radijska oprema dana na trg.

6.2 Direktiva 2014/30/EU (Direktiva EMC)
Poznana je tudi kot direktiva EMC (ang. Electromagnetic Compatibility Directive) in
ureja področje elektromagnetne združljivosti proizvodov z namenom, da so proizvodi
skladni z ustrezno ravnjo elektromagnetne združljivosti na trgu Evropske skupnosti.
Elektromagnetna združljivost je zmožnost, da naprava deluje v svojem
elektromagnetnem okolju zadovoljivo in da pri njegovem delovanju ne proizvaja
prevelike elektromagnetne motnje (elektromagnetni šum oz. neželeni signal), s katero
lahko poslabša delovanje naprav v njegovi okolici.
Ta direktiva ne zajema:
 radijske opreme, ki se uporablja v zvezi z javno, obrambno in državno
varnostjo;
 nekomercialne radijske opreme, ki jo uporabljajo radioamaterji;
 pomorske opreme;
 letalske proizvode;
 opreme in sistemov za upravljanje zračnega letalskega prometa, kablov in žic;
 sprejemne radijske opreme;
 opreme za raziskave in razvoj ter izdelkov, ki praktično ne morejo prispevati
ali proizvesti toliko elektromagnetnih motenj, da bi lahko vplivali na druge
naprave ali da naprave delujejo normalno ob navzočnosti elektromagnetnih
motenj.
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Ta direktiva služi kot osnova za Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. l. RS,
št. 39/2016). [25]
6.2.1 Splošne zahteve
Da je izdelek skladen s to direktivo, mora biti načrtovan in izdelan tako, da
elektromagnetne motnje, ki jih proizvede, ne presegajo normalne stopnje obratovanja
radijske in telekomunikacijske opreme ter da je izdelek odporen pred kakršnokoli
elektromagnetno motnjo, ki lahko pride do nje ob normalni uporabi.
Oprema mora biti izdelana tako, da:
 elektromagnetne motnje, ki jih povzroča, ne povzročajo tolikšnih motenj, da bi
poslabšale delovanje drugih naprav;
 je odporna na elektromagnetne motnje v omrežju tako, da se njeno delovanje
ne poslabša do tolikšne meje, da naprava ne more več normalno delovati.
6.2.2 Obveznosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov ter
distributerjev
Proizvajalec mora, preden da napravo na trg:
 zagotoviti, da je bila oprema načrtovana in izdelana v skladu z zgoraj
navedenimi zahtevami;
 pripraviti tehnično dokumentacijo in izvesti ustrezen postopek ugotavljanja
skladnosti naprave. Če je ugotovljeno, da je oprema skladna z veljavnimi
zahtevami, se na opremo namesti oznako CE in se zraven pripravi izjavo ES o
skladnosti. Izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti 10 let po tem, ko
je bila oprema dana na trg;
 na opremi označiti tip izdelka, serijo ali serijsko številko, ime proizvajalca,
registrirano trgovsko ime ali znamko ter poštni naslov, na katerem je dosegljiv.
Če velikost izdelka tega ne dopušča, se to navede na embalaži, ali dokumentu,
priloženem opremi;
 opremi priložiti navodila za uporabo in varnostne informacije, potrebne za
uporabo opreme;
 vsakemu izdelku priložiti kopijo izjave ES o skladnosti.
Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, ki nato
opravlja naloge, določene s strani proizvajalca. Pooblaščeni zastopnik lahko:
 hrani izjavo ES o skladnosti izdelka ter tehnično dokumentacijo v obdobju 10
let po tem, ko je bila oprema dana na tržišče;
 sodeluje z nacionalnimi organi pri odstranjevanju tveganj opreme;
 zagotovi nacionalnemu organu vse informacije in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti opreme.
Uvozniki in distributerji lahko na trg dajo samo opremo, ki je skladna. Preveriti morajo
tudi, da je nameščena oznaka CE ter da so na izdelku priložene informacije in
dokumenti. Če uvoznik ali distributer upravičeno domneva, da izdelek ne izpolnjuje
bistvenih zahtev te direktive, mora poskrbeti, da se tak izdelek umakne s trga, dokler
se neskladij ne odpravi. Zagotoviti morajo tudi, da medtem ko je izdelek pod njihovo
odgovornostjo, ne pride do neskladnosti med skladiščenjem in prevozom. Če uvoznik
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ali distributer da izdelek pod njegovim imenom ali blagovno znamko na trg, potem
zanj veljajo enaka pravila kot za proizvajalca.

6.3 Direktiva 2009/48/EU (Direktiva o varnosti igrač)
Poznana je tudi kot direktiva o varnosti igrač. Ta določa osnovne in splošne zahteve
ter kriterije glede varnosti igrač za prosti pretok blaga znotraj Evropske unije.
Ta direktiva ne zajema:
 opreme za javna otroška igrišča,
 javne avtomatske igralne naprave,
 vozila igrače, opremljena z motorjem na notranje izgorevanje,
 igrače, ki delujejo na paro,
 frače in katapulte,
 okrasne predmete,
 zbirateljske izdelke,
 športne opreme,
 koles, višjih od 43,5 cm na sedežu,
 skirojev,
 vozil na električni pogon,
 plavalnih pripomočkov,
 sestavljank iz več kot 500 kosov,
 strelnega orožja s stisnjenim plinom,
 pirotehničnih izdelkov,
 izdelkov z ostrimi konicami (puščice)
 funkcionalnih električnih proizvodov, ki delujejo pri napetosti več kot 24 V,
 proizvodov za izobraževanje,
 elektronske opreme (računalniki in igralne konzole),
 interaktivne programske opreme,
 dud za dojenčke,
 svetil za otroke,
 transformatorjev za igrače,
 modnih dodatkov za otroke.
Ta direktiva služi tudi kot osnova za Uredbo o varnosti igrač v Sloveniji (Ur. l. RS, št.
34/2011). [26]
6.3.1 Splošne zahteve
Kot igrače se šteje vse proizvode, načrtovane za igro otrok do starosti 14 let. Če igrače
ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih zahtev, je obveznost članic ES, da prepovejo
trženje tistih izdelkov v ES. Igrače in kemijske igrače ne smejo ogrožati zdravja
uporabnikov ob njihovi normalni ali predvideni uporabi. Igrače morajo biti opremljene
z opozorili za nevarnosti ob uporabi igrače.
V opozorilih mora biti navedena najmanj najnižja ali najvišja starost uporabnika ali
mora pisati, da se igračo uporablja samo pod nadzorom odrasle ali usposobljene osebe.
Nekatere kategorije igrač morajo biti opremljene s posebnimi opozorili in varnostnimi
ukrepi. Med te kategorije spadajo:
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igrače, ki niso namenjene za otroke do starosti 36 mesecev,
igrače za prostočasne aktivnosti,
funkcionalne igrače,
kemijske igrače,
igrače, s katerimi se otroci vozijo,
vodne igrače,
igrače v živilih,
imitacije zaščitnih mask,
igrače, ki se obesijo čez zibelko, otroški voziček z vrvico ali elastiko,
vohalne igrače.

6.3.2 Opozorila
Za igrače, ki niso primerne za otroke do starosti 36 mesecev, mora pisati »Ni primerno
za otroke mlajše od 3 let« in morajo biti opremljene z grafično podobo prečrtanega
otroka, pod katerim piše 0–3. Za igrače za prostočasne aktivnosti mora pisati »Samo
za domačo uporabo«, za funkcionalne igrače pa »Igrača se sme uporabljati samo pod
nadzorom odrasle osebe«. Na kemijske igrače mora pisati »Ni primerno za otroke,
mlajše od … let. Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe«, na igrače, s katerimi
se otroci vozijo, pa »Potrebno nositi zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu«.
Vodne igrače morajo imeti opozorilo »Uporabljajte samo v primerno plitvi vodi za
otroka pod nadzorom odrasle osebe«, medtem ko na igračah v živilih mora pisati »V
živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe«. Imitacije zaščitnih mask morajo
biti označene s »Ta igrača ne nudi zaščite«, medtem ko igrače, ki se z vrvico ali
elastiko obesijo čez zibelko, otroški voziček ipd. naj bi vsebovale »Da bi preprečili
poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, morate, medtem ko otrok vstaja, odstraniti
igračo«. Za vohalne igrače mora pisati »Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo
alergije«.
Če so zgoraj navedena opozorila v nasprotju z uporabo igrače, potem ne smejo biti
nameščene na njej. Pred vsakim opozorilom mora biti nameščena beseda Opozorilo,
ki mora biti z besedilom dobro vidna.
6.3.3 Posebne varnostne zahteve
Da je igrača skladna s to direktivo, mora biti podvržena preskusom fizikalnih in
mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih lastnosti, higiene in
radioaktivnosti. V nadaljevanju bom te lastnosti tudi opisal.
1. Mehanske in fizikalne lastnosti
 Igrače in deli igrač morajo biti zgrajeni tako, da vzdržijo pritiske med uporabo,
ne da bi se zlomili ali poškodovali, prav tako morajo biti vezni elementi na
igračah načrtovani tako, da ne bi povzročili telesne poškodbe.
 Igrače in deli igrač ter embalaža morajo biti narejeni tako, da ne predstavljajo
tveganja zadušitve.
 Igrače za uporabo v vodi ne smejo izgubiti plovnosti in igrače, v katere se
vstopa, se morajo od znotraj z lahkoto odpreti.
 Igrače, s katerimi se lahko vozimo, morajo imeti učinkovit zavorni sistem glede
na velikost igrače.
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 Če igrača vsebuje projektil, ne sme predstavljati tveganja, da ob izstrelitvi ne
poškoduje otroka.
 Igrače morajo biti izdelane tako, da najvišja in najnižja temperatura ob dotiku
ne predstavlja tveganja poškodb.
 Igrače, ki proizvajajo zvok, ne smejo proizvesti zvoka tako močnega, da bi
lahko poškodoval otrokov sluh.
 Igrače za prostočasne aktivnosti ne smejo predstavljati tveganja zdrobitve,
ujetja delov telesa, oblačil, padca, udarca ali utopitve.
2. Vnetljivost
 Igrače ne smejo goreti, če so neposredno izpostavljeni plamenu, in niso lahko
vnetljive; če se že vnamejo, gorijo počasi ali pa so načrtovane tako, da
mehansko ustavljajo gorenje.
 Igrače ne smejo biti eksplozivne ali ne smejo imeti eksplozivnih elementov.
3. Kemijske lastnosti
 Igrače ne smejo predstavljati tveganja glede zdravja ljudi zaradi kemičnih
snovi.
 Snovi, ki so rakotvorne, ne smejo biti v igračah.
 Dišavne snovi so v igračah dovoljene, če so označene na embalaži. Vohalne
igrače se ne uporabljajo za otroke, mlajše od 36 mesecev.
4. Električne lastnosti
 Igrače ne smejo biti napajane z nazivno napetostjo več kot 24 V, razen če ima
igrača zagotovljeno zaščito proti električnemu udaru.
 Deli igrač pod napetostjo, ki lahko povzročijo udar, morajo biti ustrezno
izolirani.
 Igrače ne smejo biti načrtovane tako, da bi lahko površine ob dotiku povzročile
opekline.
 Igrače morajo biti izdelane tako, da laserji, LED-diode itn. ne povzročijo
poškodb kože ali oči.
5. Higiena
 Igrače morajo biti izdelane tako, da ne povzročajo okužb, bolezni ali
kontaminacije.
 Igrače za otroke, mlajše od 3 let, morajo biti izdelane tako, da se jih lahko čisti.
6. Radioaktivnost
 Igrače ne smejo biti radioaktivne.
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6.3.4 Obveznosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov in
distributerjev
Proizvajalec mora, preden da igračo na trg:
 zagotoviti, da je bila igrača načrtovana in izdelana v skladu z zgoraj
navedenimi zahtevami;
 pripraviti tehnično dokumentacijo in izvesti ustrezen postopek ugotavljanja
skladnosti igrače. Če je ugotovljeno, da je igrača skladna z veljavnimi
zahtevami, se nanjo namesti oznako CE in se zraven pripravi izjavo ES o
skladnosti. Izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti 10 let po tem, ko
je bila oprema dana na trg;
 na igrači označiti tip izdelka, serijo ali serijsko številko, ime proizvajalca,
registrirano trgovsko ime ali znamko ter poštni naslov, na katerem je dosegljiv.
Če velikost izdelka tega ne dopušča, se to navede na embalaži, ali dokumentu,
priloženem opremi;
 igrači priložiti navodila za uporabo in varnostne informacije, potrebne za
uporabo opreme;
 vsakemu izdelku priložiti kopijo izjave ES o skladnosti.
Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, ki nato
opravlja naloge, določene s strani proizvajalca. Pooblaščeni zastopnik lahko:
 hrani izjavo ES o skladnosti izdelka ter tehnično dokumentacijo v obdobju 10
let po tem, ko je bila igrača dana na tržišče;
 sodeluje z nacionalnimi organi pri odstranjevanju tveganj igrače;
 zagotovi nacionalnemu organu vse informacije in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti igrač.
Uvozniki in distributerji lahko na trg dajo samo izdelke, ki so skladni. Preveriti morajo
tudi, da je nameščena CE-oznaka ter da so izdelku priložene informacije in dokumenti.
Če uvoznik ali distributer upravičeno domneva, da izdelek ne izpolnjuje bistvenih
zahtev te direktive, mora poskrbeti, da se tak izdelek umakne s trga, dokler se neskladij
ne odpravi. Zagotoviti morajo tudi, da medtem ko je izdelek pod njihovo
odgovornostjo, ne pride do neskladnosti med skladiščenjem in prevozom. Če uvoznik
ali distributer da izdelek pod njegovim imenom ali blagovno znamko na trg, potem
zanj veljajo enaka pravila kot za proizvajalca.

6.4 Direktiva 2011/65/EU (Direktiva RoHS2)
Poznana je tudi kot direktiva RoHS2 (ang. Restriction of Hazardous Substances
Directive) in določa pravila o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni opremi
z namenom, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Električna oprema uporablja za svoje
delovanje električni tok ali elektromagnetno polje.
Ta direktiva zajema:
 velike in male gospodinjske aparate,
 opremo za informacijsko tehnologijo ter telekomunikacije,
 zabavno elektroniko,
 razsvetljavo,
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električna orodja,
igrače ter opremo za prosti čas in šport,
medicinske pripomočke,
instrumente za spremljanje in nadzor,
avtomate,
vso ostalo električno opremo, ki ni navedena v tej direktivi.

Ta direktiva se ne uporablja za:
 vojaške opreme,
 opreme za rabo v vesolju,
 opreme, ki se namesti na drug del opreme, ki ne spada pod to direktivo,
 velikih nepremičnih industrijskih orodij in naprav,
 potniških in tovornih sredstev razen dvokoles,
 necestnih premičnih strojev,
 aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev,
 sončnih celic za proizvajanje elektrike,
 raziskovalne in razvojne opreme.
6.4.1 Splošne zahteve
Električna oprema, dana na trg ES, vključno s kabli in rezervnimi deli za popravilo ali
za ponovno uporabo, ne vsebuje snovi, kot so:
 svinec
 živo srebro
 kadmij
 šestvalentni krom
 polibromirani bifenili in difeniletri
Te snovi ne smejo presegati meje, ki je določena s to direktivo. V napravah ne sme
presegati vrednost svinca 0,1 %, živega srebra 0,1 %, kadmija 0,01 %, šestvalentnega
kroma 0,1 %, polibromiranega bifenila 0,1 % in polibromiranega difelinetra 0,1 %
skupne mase naprave. Pri tem je potrebno tudi upoštevati premaze, ki so na napravi.
Če so vrednosti teh elementov znotraj te meje, potem se izdelek šteje kot skladen s to
direktivo, drugače pa je neskladen.
6.4.2 Obveznosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov ter
distributerjev
Proizvajalec mora, preden da napravo na trg:
 zagotoviti, da je bila električna ali elektronska oprema načrtovana in izdelana
v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami;
 pripraviti tehnično dokumentacijo in izvesti ustrezen postopek ugotavljanja
skladnosti naprave. Če je ugotovljeno, da je električna ali elektronska oprema
skladna z veljavnimi zahtevami, se na opremo namesti oznako CE in se zraven
pripravi izjavo ES o skladnosti. Izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec
hraniti 10 let po tem, ko je bila oprema dana na trg;
 hraniti in voditi register neustreznih električnih ali elektronskih izdelkov ter
njihovega odpoklica;
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 na opremi označiti tip izdelka, serijo ali serijsko številko, ime proizvajalca,
registrirano trgovsko ime ali znamko ter poštni naslov, na katerem je dosegljiv.
Če velikost izdelka tega ne dopušča se to navede na embalaži ali dokumentu,
priloženem opremi.
Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, ki nato
opravlja naloge, določene s strani proizvajalca. Pooblaščeni zastopnik lahko:
 hrani izjavo ES o skladnosti izdelka ter tehnično dokumentacijo v obdobju 10
let po tem, ko je bila oprema dana na tržišče;
 sodeluje z nacionalnimi organi pri dejavnostih, s katerim zagotavlja skladnost
električne ali elektronske opreme;
 zagotovi nacionalnemu organu vse informacije in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti električne ali elektronske opreme.
Uvozniki in distributerji lahko na trg dajo samo opremo, ki je skladna. Preveriti morajo
tudi, da je nameščena CE-oznaka ter da so izdelku priložene informacije in dokumenti.
Če uvoznik ali distributer upravičeno domneva, da izdelek ne izpolnjuje bistvenih
zahtev te direktive, mora poskrbeti, da se tak izdelek umakne s trga, dokler se neskladij
ne odpravi. Zagotoviti morajo tudi, da medtem ko je izdelek pod njihovo
odgovornostjo, ne pride do neskladnosti med skladiščenjem in prevozom. Če uvoznik
ali distributer da izdelek pod njegovim imenom ali blagovno znamko na trg, potem
zanj veljajo enaka pravila kot za proizvajalca.

6.5 Direktiva 2012/19/EU (Direktiva WEEE)
Poznana je tudi kot direktiva WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment
Directive) ter določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja z zmanjševanjem
odpadne električne in elektronske opreme.
Ta direktiva se uporablja za:
 velike in male gospodinjske aparate,
 opremo za informacijsko tehnologijo in telekomunikacije,
 zabavno elektroniko,
 sončne celice za proizvajanje elektrike,
 razsvetljavo,
 električna in elektronska orodja,
 igrače,
 opremo za prosti čas in šport,
 medicinske pripomočke,
 nadzorne instrumente,
 avtomate,
 opremo za toplotno izmenjavo,
 zaslone,
 monitorje, katera površina je večja od 100 cm2,
 sijalke.
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Ta direktiva ne zajema:
 vojaške opreme,
 opreme, ki je načrtovana posebej in pride nameščena na drugo vrsto opreme,
 žarnice z žarilno nitko,
 vesoljske opreme,
 velikih nepremičnih orodij in naprav,
 potniških in tovornih prevoznih sredstev razen dvokoles brez homologacije,
 necestnih premičnih strojev,
 raziskovalne in razvojne opreme,
 medicinskih pripomočkov.
6.5.1 Načrtovanje, proizvodnja, zbiranje in odstranjevanje proizvodov
Članice ES morajo spodbujati sodelovanje med proizvajalci električnih in elektronskih
izdelkov ter izvajalci recikliranja in predelave odpadne električne in elektronske
opreme z namenom, da se zagotavlja ponovna uporaba odpadnih materialov, s katero
se zmanjša vpliv na okolje.
Za zmanjševanje odpadne električne in elektronske opreme se mora preprečevati
odmet električnih in elektronskih izdelkov med nerazvrščene odpadke. To zlasti velja
za naprave za toplotno izmenjevanje, saj vsebujejo snovi, ki vplivajo na tanjšanje
ozonskega plašča, fluorirane toplogredne pline, fluorescentne sijalke z vsebnostjo
živega srebra itn.
Za odpadno električno in elektronsko opremo iz zasebnih gospodinjstev mora biti
zagotovljen najmanj brezplačen prevzem naprav na odlagališčih in zbirnih centrih. Pri
nakupu nove naprave mora biti kupcu zagotovljeno, da lahko, ko izdelek zaključi svojo
življenjsko dobo, zamenja izdelek z novim pri prodajalcu.

6.6 Direktiva 94/62/ES (Direktiva o embalaži in odpadni embalaži)
Poznana je kot direktiva o embalaži in odpadni embalaži. Določa osnovne zahteve
glede ravnanja z embalažo in odpadno embalažo z namenom, da se prepreči
kakršenkoli škodljiv vpliv na okolje znotraj ES. Da se škodljiv vpliv na okolje
odpravlja, ta direktiva navaja ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže
ter predlaga uporabo biološko razgradljivih materialov, kjer je to mogoče, in možnost
recikliranja v primerih, ko to ni mogoče.
Ta direktiva zajema vso embalažo, dano v promet ES, in vso odpadno embalažo v vseh
okoljih.
6.6.1 Zahteve za izdelavo in sestavo embalaže
 Embalaža mora biti izdelana tako, da sta prostornina in masa omenjeni na
najmanjšo vrednost, ki še ne vpliva na varnost, higieno in sprejemljivost
proizvoda.
 Embalaža mora biti oblikovana tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali
predelati z namenom ohranjanja čistega okolja.
 Embalaža ne sme vsebovati prevelike količine nevarnih in zdravju škodljivih
snovi.
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6.6.2 Zahteve za primernost embalaže za ponovno uporabo
 Fizikalne lastnosti embalaže morajo omogočati ponovno uporabo v
predvidljivih pogojih.
 Izrabljena embalaža mora biti iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati.
6.6.3 Zahteve za primernost embalaže za predelavo
 Embalaža, ki se jo lahko reciklira, mora biti izdelana tako, da se lahko določen
odstotek embalaže lahko reciklira.
 Embalaža, ki se jo lahko uporabi za pridobivanje energije, mora biti narejena
tako, da odda ob njenem razkrajanju največjo možno energijsko vrednost.
 Embalaža, ki se jo lahko kompostira, mora biti narejena tako, da ne ovira
procesa kompostiranja.
 Embalaža, ki je biološko razgradljiva, mora biti narejena tako, da se ob
razkrajanju spremeni v biomaso, ogljikov dioksid ali nestrupeno tekočino.
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7 Standardi
Standard je dokument, ki nastane s soglasjem skupine strokovnjakov ter ga kasneje
odobri priznani organ. Določa pravila in smernice ter je namenjen za večkratno
uporabo. Z njim lahko dosežemo optimalno stopnjo urejenosti na področju ki ga
zajema. Temelji na izkušnjah, priznanih rezultatih znanosti in tehnike. [32]
V nadaljevanju bom obravnaval naslednje standarde, ki se in bi se lahko uporabljali
pri izdelavi dronov:
 EN 71-1:2015 [33]
 EN 71-2:2011 [34]
 EN 71-3:2013 [35]
 EN 62115:2005 [36]
 EN 300 440 V2.1.1:2017 [37]
 EN 301 489-1 V2.2.0:2017 [38]
 EN 62479:2010 [39]
 EN 50272-1:2010 [40]
 EN 50272-4:2007 [41]

7.1 EN 71-1:2015 (Varnost igrač – 1. del: Mehanske in fizikalne
lastnosti)
Ta standard določa zahteve in metode preskušanja za mehanske in fizikalne lastnosti
igrač. Ta standard obsega vse nove igrače, namenjene za uporabo pri igri otrok do
starosti 14 let. Ravno tako ta standard obsega tudi igrače, namenjene za otroke do 36
meseca starosti ter določa zahteve glede pakiranja in označevanja igrač.
Praviloma so igrače oblikovane in izdelane za določeno starost otrok. Njihove
značilnosti so povezane s starostjo in stopnjo razvoja otrok, njihova uporaba pa
predpostavlja določene sposobnosti otroka. Nesreče so pogosto posledica ob igranju z
igračo, ki ni namenjena za njegovo starost ali pa je uporabljena za namene, za katere
ni bila zasnovana.
Cilj tega standarda je čim bolj zmanjšati nevarnosti, ki niso očitne uporabnikom.
Vendar ta standard ne pokriva vseh tveganj, kot so npr. nestabilnost dvokolesnih
skuterjev ali ostrih igel v kompletih za šivanje. Ob predpostavki, da se igrače normalno
uporabljajo, ne smejo predstavljati nevarnosti za otroke, za katere so namenjene.
Standard EN 71-1 ne pokriva:
 glasbenih inštrumentov,
 športne opreme, vključno z rolerji in rolkami, namenjenimi za otroke z maso
nad 20 kg,
 igralne opreme za javno uporabo,
 igralnih naprav za javno uporabo,
 igralnih vozil z motorji na izgorevanje,
 parnih motorjev v igračah,
 frač in katapultov,
 dekorativnih stvari za zabave,
 zbirateljskih izdelkov, kot so zmanjšani modeli, kiti zmanjšanih modelov,
dekorativne lutke, zgodovinske kopije igrač in kopije strelnega orožja,
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koles z višino sedeža, višjo od 435 mm, merjeno od tal,
skirojev in električno gnanih vozil za rabo na cesti,
vodne opreme za uporabo v globoki vodi in opreme za pomoč pri plavanju,
sestavljank z več kot 500 kosi,
pištol, ki za svoje delovanje uporabljajo stisnjen plin,
lokov, ki so večji od 120 cm,
ognjemetov,
igrač, ki imajo ostre špice, kot so npr. puščice za pikado,
funkcionalnih učnih igrač, kot so npr. električne pečice in drugi izdelki,
definirani v direktivi 2009/48/ES, ki za svoje delovanje potrebujejo napetost
nad 24 V,
izdelkov za učno rabo v šolah,
elektronske opreme, kot so npr. igralne konzole,
interaktivne programske opreme,
pomirjevalnih igrač za dojenčke,
svetil za otroke,
električnih transformatorjev za igrače.

7.1.1 Splošne zahteve
 Igrača mora biti ob pregledu čista. Če igračo lahko sestavi otrok, potem se
zahteve nanašajo za vsak posamezen del igrače, če pa igračo sestavlja odrasla
oseba, potem se zahteve nanašajo za celotno igračo. Zato mora v navodilih
izrecno pisati, kdo lahko sestavlja igračo.
 Igrače, ki so sestavljene iz fleksibilnih plastičnih ploskev, morajo, če nimajo
opore ali če so ploskve večje od 100 cm2, imeti povprečno debelino ploskev
0,038 mm ali več in biti preluknjane tako, da je odstranjen vsaj 1% površine
ploskve dimenzij 3 cm x 3 cm.
 Igrače, ki so v obliki vreč ter imajo odprtino večjo od 38 cm in tudi zatezno
vrvico, morajo biti narejene tako, da prepuščajo zrak in da imajo vsaj dve luknji
vsaj 15 cm narazen.
 Igrače, ki vsebujejo steklene dele in so namenjene za otroke do starosti 36
mesecev, morajo stekleni deli biti narejeni tako, da se ne razbijejo.
 Elastični materiali v igračah se po končanih preskusih ne smejo raztegniti za
več kot 50 % skupne dolžine in ostati raztegnjeni.
 Robovi igrač in kovinske osti ne smejo predstavljati nevarnosti za poškodbe,
ravno tako velja za štrleče dele igrač, zato mora biti vse ustrezno zaščiteno.
 Gibljivi deli igrač, ki imajo drsne in zložljive mehanizme, morajo, ko so v
operativni legi, biti in ostati v tej poziciji neglede na obremenitev ter morajo
imeti med deli, ki so strižni, vsaj 12 mm prostora.
 Gonilni mehanizmi igrač, če lahko poškodujejo človeka, morajo biti zaščiteni
tako, da je dostop do njih onemogočen.
 Igrače, in deli igrač, ki se da v usta, ne smejo biti manjše od prostornine valja,
ki se ga uporablja pri preskušanju tega standarda.
 Embalaža, v kateri se nahajajo baloni, mora imeti opozorilo »Otroci pod
starostjo 8 let se lahko zadušijo z nenapolnjenimi baloni, zato je potreben
nadzor odrasle osebe«. Če so baloni iz naravne gume, mora to pisati tudi na
embalaži.
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 Vrvi na igračah-zmajih ali drugih letečih igračah, ki so daljše od 2 m, morajo
biti narejene iz materiala, ki ima specifično upornost 100 MΩ/cm, zaradi
možnosti, da se zmaje upravlja v bližini daljnovodov.
 Pokriti deli igrač, kot so vrata, pokrovi igrač, v katere lahko otrok vstopi, ter
maske in čelade, ki pokrivajo celoten obraz in ki so neprepustne, morajo imeti
vsaj dva zadostna prezračevalna sistema, oddaljena vsaj 150 mm. Pokrove
igrač, ki se jih da odpreti, se odpira z največjo silo 50 N. Igrače s pokrovi, ki
so postavljeni pokončno, morajo na pokrovih imeti dodatne podporne
mehanizme, maske in čelade pa morajo imeti opozorilo »Ta igrača ne nudi
zaščite«.
 Igrače, ki nosijo maso otroka do 20 kg, kot so npr. rolerji, morajo imeti
opozorila glede varovalne opreme: »Potrebna zaščitna oprema. Ne uporabljati
v prometu. Maksimalna teža 20 kg«. Igrače, ki so težke 30 kg in nimajo zavor,
morajo imeti opozorilo »Ta igrača nima zavor«, razen če igrača sama ne
poskrbi za zaviranje, kot je npr. električna igrača. Pri električnih igračah mora
pisati opozorilo glede starosti otroka: »Ta igrača je neprimerna za otroke do
starosti … let zaradi hitrosti igrače«. Zraven teh igrač pa mora še zraven biti
priloženo navodilo za uporabo, sestavljanje in vzdrževanje. Potencialne
nevarnosti morajo biti dobro vidne uporabniku. Igrače, ki zaradi njihove oblike
niso primerne za otroke do starosti 36 mesecev, morajo biti opremljene z
opozorilom.
 Pri preskušanju nosilnosti jahalnih igrač ne smejo ob preskušanju na igrači
nastati ostri robovi ali ostre špice, se pokazati pogonski sklopi in se igrače ne
smejo podreti. Pri preskušanju stabilnosti igrač se ne sme igrača prevrniti.
Mehansko ali električno gnane igrače vozila s prostim tekom morajo imeti vsaj
eno zavoro.
 Težke nepremične igrače z maso nad 4,5 kg, ki ležijo na tleh, vendar ne
prenašajo mase otroka, se ne smejo prevrniti.
 Projektili morajo imeti radij konice večji od 2 mm. Odporni materiali, uporabni
kot udarne površine, kot so sesalne kapice, se ne smejo ločiti od nosilca.
Helikopterji, ki uporabljajo kot pogon vzmet, morajo imeti okoli rotorja obroč,
da ne pride do poškodb ob uporabi.
 Vodne igrače in napihljive igrače morajo imeti pokrovčke na ventilih stalno
pritrjene ter pokrovček mora iti v ventil, vendar ne sme iti vanjo za več kot 5
mm.
 Igrače, ki oddajajo zvok, ne smejo biti preglasne. Glasnost je odvisna od
kategorije igrače.
 Če imajo igrače grelno enoto, ki ne deluje na elektriko, se ne smejo vžgati ob
maksimalni obremenitvi, ravno tako tudi temperatura na zunanjosti ne sme
preseči definirane.
7.1.2 Splošne zahteve za igrače do starosti 36 mesecev
 Igrače za otroke do starosti 36 mesecev ne smejo pri preskusu z valjem biti v
celoti znotraj njega.
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 Med preskušanjem igrače ne smejo razpasti na takšne dele, ki bi lahko šli
znotraj valja v celoti, oz. ne smejo pri igračah nastati ostri robovi ali špičaste
konice.
 Kovinske konice in žice s prerezom manj kot 2 mm ne smejo predstavljati
tveganja med igro.
 Ohišje igrače, ki nosi maso otroka, ne sme preveč spokati ob preskusu.
 Pri polnjenih mehkih igračah polnilo ne sme vsebovati kakšnih trdnih in
špičastih snovi, kot so igle, žeblji …
 Odstranljivi plastični listi, ki so večji od 10 cm x 10 cm, morajo biti debeli
najmanj 0,038 mm.
 Igrače z vrvmi ali kabli, če so samopovratne, morajo kabli oz. vrvi imeti premer
najmanj 1,5 mm, če se pa pri igračah lahko naredi zanko, morajo vrvi biti dolge
največ 300 mm. Če imajo igrače kable ali vrvi daljše od 300 mm, potem mora
biti to posebej navedeno v opozorilih.
 Igrače s tekočino ne smejo po preskusih spuščati.
 Električne igrače, s katerimi se otroci lahko vozijo, ne smejo presegati hitrosti
več kot 6 km/h.
 V igračah za otroke do 36 meseca starosti ne sme biti steklenih in porcelanastih
delov.
 Igralne figurice morajo biti ovalne oblike in ne smejo presegati skupne dolžine
64 mm.
7.1.3 Pakiranje in opozorila
 Pakiranje
 Plastični listi in vrečke, narejene iz prožne plastike, ki se uporablja v notranjosti
in zunanjosti embalaže, morajo imeti debelino najmanj 0,038 mm.
 Plastične vrečke, ki imajo odprtino večjo od 380 mm, ne smejo imeti vrvice za
namen zapiranja.
 Opozorila
 Opozorila na igračah ne smejo biti zavajajoča ali nepravilna.
 Na igrači ne sme biti eno ali več opozoril, če so v nasprotju z uporabo igrače.
 Pred opozorilom mora pisati Opozorilo ali Opozorila, ki mora(jo) biti dobro
viden/-a in čitljiv/-a.
 Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, morajo imeti zraven pritrjena
opozorila.
 Če igrača ni primerna za otroke do 36 meseca starosti, mora to na igrači tudi
pisati in biti podprto z grafičnim simbolom, ki je prečrtan otrok pod katerim
piše 0–3.
 Če igrača vsebuje majhne dele, mora pisati: »Nevarnost zadušitve zaradi
majhnih delov.«
 Če ima igrača dolg kabel, mora v opozorilu pisati: »Dolg kabel. Nevarnost
zadušitve.«
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 Na balonih mora biti napisano opozorilo: »Otroci pod starostjo 8 let se lahko
zadušijo z nenapolnjenimi baloni, zato je potreben nadzor odrasle osebe«. Če
so baloni iz naravne gume, mora pisati: »Narejeno iz naravne gume.«
 Vodne igrače morajo imeti opozorilo: »Uporabljajte samo v primerno plitvi
vodi za otroka pod nadzorom odrasle osebe.«
 Funkcionalne igrače morajo imeti opozorilo: »Igrača se sme uporabljati samo
pod nadzorom odrasle osebe.«
 Igrače, ki imajo kinetično energijo večjo od 0,08 J, morajo imeti opozorilo:
»Ne meriti v oči in obraz.«
 Imitacije zaščitnih mask in čelad morajo imeti opozorilo: »Ta igrača ne
zagotavlja zaščite.«
 Zmaji in ostale letalne naprave morajo imeti opozorilo: »Ne leti preblizu
daljnovodov ob nevihtah.«
 Rolerji, rolke … do 20 kg morajo imeti napisano opozorilo: »Potrebna je
zaščitna oprema. Ni za uporabo v prometu. Nosilnost do 20 kg.«
 Igrače brez zavornega sistema morajo imeti opozorilo: »Ta igrača nima zavor.«
 Električno gnana vozila morajo imeti opozorilo: »Potrebna je zaščitna oprema.
Ni za uporabo v prometu. Ta igrača ni primerna za otroke, mlajše od … let.«
 Igrače, ki se jih obesi čez zibelko, voziček,… morajo imeti opozorilo: »Da
preprečite zaplete, odstranite igračo, ko otrok pleza iz zibelke …« Igrače za
izraščanje zobkov morajo imeti opozorilo: »Hladiti v hladilniku. Ne dati v
zamrzovalno skrinjo.«
 Eksplozivne kapice morajo imeti opozorilo: »Ne sprožiti v prostoru ali v bližini
oči in ušes. Ne nositi v žepu.«
 Kolesa igrače morajo imeti opozorilo: »Potrebna je zaščitna oprema. Ni za
uporabo v prometu.«
 Gugalniki morajo v opozorilih imeti navedeno »Lahko pride do padca. Ne
pustite otrok, mlajših od 36 mesecev, v bližino nenadzorovane«.
 Magnetni/električni seti morajo imeti opozorilo: »Ni primerno za otroke do 8
leta starosti. Ta izdelek vsebuje majhne magnete, ki se, če jih pogoltnemo,
lahko zlepijo in povzročijo poškodbe.«
 Igrače, ki imajo električne kable daljše od 300 mm, morajo imeti opozorilo:
»Dolg kabel. Nevarnost zadušitve.«
7.1.4 Preskusni postopki
V tem standardu so definirane različne sile oziroma obremenitve pri preskušanju. Če
se med preskusom igrača poškoduje, ko jo vpenjamo, se potem uporabi novo igračo.
Preskusni postopki v tem standardu so:
 Preskus z valjem za ugotavljanje majhnih delcev
 Preskus navora
 Preskus napetosti
 Preskus spusta
 Preskus prevrnitve
 Preskus udarcev
 Preskus stiska
 Preskus namakanja
 Preskus dostopnosti delov
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 Preskus ostrih robov
 Preskus ostrih konic
 Preskus gibljivosti kovinskih žic
 Preskus nabrekljivih snovi
 Preskus iztekanja tekočin iz igrač
 Preskus trdnosti ustnih igrač
 Preskus zložljivih in drsnih mehanizmov
 Preskus električne upornosti vrvi
 Preskus premera vrvi
 Preskus statične/dinamične trdnosti
 Preskus stabilnosti
 Preskus določanja kinetične energije
 Preskus plastične plošče
 Preskus zavor
 Preskus trdnosti cevi skiroja
 Preskus določanja emisij zvoka
 Preskus določanja hitrosti električnih vozil
 Preskus dviga temperature
 Preskus pokrovov igrač
 Preskus majhnih krogel in priseskov
 Preskus igralnih figuric
 Preskus moči magnetov in magnetnega pretoka
 Preskus vrvi in verig
 Preskus jojoja
 Preskus odločitve vrvi
 Preskus samopovratne vrvi
 Preskus dolžine kablov in vrvi
V nadaljevanju bom na kratko opisal vsakega od zgoraj naštetih postopkov.
7.1.4.1 Preskus z valjem za ugotavljanje majhnih delcev
Pri tem preskusu je potrebno vse dele majhnih igrač preskusiti tako, da se da vsak
posamezen del igrače v valj, ki ima notranje dimenzije (širina notranjosti x dolžina
prvega roba x dolžina drugega roba) (31,7 + 0,1) mm X (25,4 + 0,1) mm X (57,1 +
0,1) mm, brez stiskanja. Če gre del igrače v celoti v valj, mora biti na proizvodu
posebno opozorilo za majhne dele igrač.
7.1.4.2 Preskus navora
Če del igrače lahko primemo s palcem in kazalcem, je treba postopno dodajati navor
v času 5 sekund v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo, da se del izdelka obrne
za 180° ali pa dosežemo navor 0,34 Nm. Ko to dosežemo, moramo vzdrževati to
pozicijo 10 sekund, nato del spustimo, da se vrne v normalno pozicijo. Postopek
ponovimo še v smeri nasproti urinega kazalca. Če se izdelek, ki je privit, zrahlja med
preskusom, nadaljujemo s preskusom, dokler ne dosežemo želenega navora ali če del
odleti.
7.1.4.3 Preskus oprijemljivosti
Če izdelka ne moremo prijeti s palcem in kazalcem, se, preden se izdelek določi kot
neoprijemljivega, preskusi z merilnim lističem debeline (0,4 ± 0,02) mm, ki se ga
potisne pod kotom med 0° in 10° v režo med površino in prisesnim delom projektila s
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silo (10 ± 1) N. Če listič prodre več kot 2 mm v režo, se projektil označi kot oprijemljiv.
Če je oprijemljiv, se projektil vpne v primež in se ga napenja toliko časa, da dosežemo
silo (50 ± 2) N, če je prisesni del manjši od 6 mm. Če pa je prisesni del večji od 6 mm,
moramo doseči vlečno silo (90 ± 2) N v času 5 sekund, nato moramo to silo zadržati
10 sekund.
7.1.4.4 Preskus spusta
Igračo je potrebno spustiti petkrat z višine (850 ± 50) mm na položeno jekleno ploščo
debeline 4 mm, ki je premazana s snovjo debeline 2 mm in trdote 75 ± 5. Igračo je
potrebno spustiti z najbolj neugodne pozicije. Nato se preveri, če je na igrači prišlo do
razpok ali če so kakšni deli odleteli stran.
7.1.4.5 Preskus prevrnitve
Igračo je potrebno postaviti horizontalno na površino. Nato jo poskušamo trikrat
prevrniti čez stopničko z višino (25 ± 2) mm tako, da jo potiskamo s silo 120 N do
meje prevrnitve v najbolj neugodni poziciji igrače. Test se prekine, če igrača zdrsi čez
stopničko.
7.1.4.6 Preskus z udarcem
Igračo je potrebno postaviti v najbolj neugodno pozicijo horizontalno na jekleno
podlago. Nanjo se spusti kovinsko utež z maso (1 ± 0,02) kg, ki je razdeljena po
površini (80 ± 2) mm z višine (100 ± 2) mm.
7.1.4.7 Preskus stiska
Igračo se postavi horizontalno na trdno podlago z delom igrače, ki se ga bo testiralo.
Nanjo je potrebno pritisniti s silo (110 ± 5) N s kovinskim diskom premera (30 ± 1,5)
mm. Silo je potrebno povečevati v času 5 sekund in jo je potrebno nato zadržati 10
sekund.
7.1.4.8 Preskus namakanja
Igračo se v celoti potopi v posodi z demineralizirano vodo s temperaturo (20 ± 5) °C
za 4 minute. Po preteklih 4 minutah se igračo odstrani iz posode in se jo pretrese, da
se odstrani odvečno vodo. Nato se postavi igračo na sobno temperaturo za 10 minut.
Ta preskus se ponovi štirikrat. Po zadnjem preskusu se takoj preveri ali so kakšni deli
igrač odpadli. Če so kakšni deli odpadli, se te dele nato da v valj za preskus majhnih
delcev.
7.1.4.9 Preskus dostopnosti delov
Pred preskusom je potrebno preveriti s posebno sondo, ki oponaša človeški prst, dele
igrač, ki se jih bo preskušalo. Če se posebna sonda dotakne dela komponente, potem
se tisti del šteje kot dostopen. Pri preskusu je potrebno odstraniti vse dele, ki se jih da
odstraniti brez uporabe orodja, in nato preskusiti vse dele, ki bi lahko bili nevarni.
7.1.4.10 Preskus ostrih robov
Pri tem preskusu se z uporabo samolepilnega traku, nalepljenega na gred orodja, ki se
zavrti za 360° preveri ostre robove dela, ki se preskuša. Potem se trak pregleda za
poškodbe. Gred ne sme pred izvedbo preskusa biti opraskana. Debelina gredi mora biti
9,53 ± 0,12 mm. Naprava, ki vrti gred, se mora vrteti s konstantno hitrostjo (23 ± 4)
mm/s. Samolepilni trak mora biti iz materiala, občutljivega na pritisk, kot je PTFE ali

33

izolirni trak. Debelina traku mora biti med 0,066 mm in 0,090 mm ter širina traku mora
biti vsaj 6 mm. Med preskusi mora biti temperatura traku (20 ± 5) °C. Del igrače, ki
se ga preskuša, mora biti tako podprt, da se del, ki bo preskušan, ne upogne ter da je
podpora vsaj 15 mm stran od preskusnega dela. Gred se pred preskusom ovije z eno
plastjo izolirnega traku. Poleg tega mora biti postavljena pod kotom (90 ± 5)° na ostri
del preskušanca in biti pritisnjena nanj s silo (6 ± 0,5) N. Nato se gred zavrti za 360°.
Trak se pazljivo odstrani in se izmeri dolžino zareze. Če je zareza večja od 50 %
celotne dolžine, se del smatra kot oster.
7.1.4.11 Preskus ostrih konic
Pri tem preskusu se na ostri del igrače pritisne tester ostrine konic, ki določi, če je
konica ostra. Igračo je pred preskusom potrebno podpreti tako, da se ob preskusu
igrača ne premika. Če konica prodre za več kot 0,50 mm v tester in če konica ostane
ob sili 4,5 N nedeformirana, se konico šteje kot ostro.
7.1.4.12 Preskus gibljivosti kovinskih žic
Žico se vpne med dva kovinska cilindra s premerom (10 ± 1) mm. 50 mm od točke
vpetja se pravokotno na žico pritisne s silo (70 ± 2) N. Žico je potrebno upogibati 60°
v levo in v desno. To predstavlja en cikel. Pri tem preskusu je potrebno izvesti 30
ciklov z razmaki en cikel na 2 sekunde s 60 sekundnim premorom po vsakih desetih
ciklih. Na koncu se žico pregleda za razpoke ali prelome.
7.1.4.13 Preskus nabrekljivih snovi
Igračo je 7 ur pred preskusom potrebno imeti v prostoru s temperaturo (20 ± 5) °C in
relativno vlažnostjo med 40 % in 65 %. Pred preskusom je potrebno izmeriti še
dimenzije igrače. Pri preskusu se igračo potopi v posodo z demineralizirano vodo s
temperaturo (37 ± 3) °C za (24 ± 0,5) ure. Ko igračo vzamemo iz vode, jo pustimo, da
se odteče v času ene minute, in jo izmerimo. Po meritvah je potrebno proces ponoviti
še dvakrat in vsakih 24 ur ponovno meriti igračo. Nato se preračuna, za koliko se je
igrača razširila. Če se je razširila za več kot 50 %, potem ne prestane preskusa.
7.1.4.14 Preskus iztekanja tekočin iz igrač
Igračo je potrebno 4 ure zadrževati v prostoru na temperaturi (37 ± 1) °C. Ko smo
igračo odstranili iz tega prostora, jo je potrebno v 30 sekundah preskusiti s silo (5 +
0,5) N na zunanjo površino igrače z jekleno iglo premera (1 ± 0,5) mm in konico igle
z radijem (0,5 ± 0,05) mm. Do končne sile pridemo postopoma v času 5 sekund in jo
zadržimo 5 sekund. Postopek se ponovi tudi, ko damo igračo v prostor s (5 ± 1) °C.
Potem se na igrači preveri za razpoke in če iz njih kaj pušča.
7.1.4.15 Preskus trdnosti ustnih igrač
Igrače, ki se z njimi strelja, se napolni s projektilom in se vanje piha z zračnim
pritiskom 13,8 kPa ± 5 % za 5 sekund. Ta postopek se ponovi desetkrat. Za druge
igrače, ki se jih upravlja z usti, je potrebno na ustnik priklopiti zračno črpalko, ki spusti
300 cm3 v času 3 sekund. To igračo se desetkrat preskuša z nadtlakom in podtlakom
13 kPa. Pri tem vsak cikel traja 5 sekund. Če igrača eksplodira, se dele naloži v cilinder
za majhne delce.
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7.1.4.16 Preskus zložljivih in drsnih mehanizmov
Igračo je potrebno obtežiti z maso (50 ± 0,5) kg. Če pa je igrača namenjena za otroke
do 36 meseca starosti, se jo obteži z maso (25 ± 0,2) kg za 5 minut. Če imamo voziček,
se preskusi, ali se voziček zloži, ko ima vklopljene varnostne mehanizme. Za druge
drsne mehanizme se uporabi postopek, da postavimo izdelek na naklon (30 ± 1)° in
preverimo, če se varnostni mehanizem izklopi ob tem.
7.1.4.17 Preskus električne upornosti vrvi
Vzorce je potrebno imeti vsaj 7 ur v prostoru s temperaturo (25 ± 3) °C in relativno
vlažnostjo med 50 % in 65 %. Prav tako se z merilnikom upornosti meri pri tej
atmosferi.
7.1.4.18 Preskus premera vrvi
Ko je vrv napeta s silo (25 ± 2) N, se meri maksimalni premer vrvi na vsaj treh do
petih točkah po njegovi dolžini z merilnikom, ki ne deformira vrvi in ki je sposoben
meriti na eno decimalno mesto natančno.
7.1.4.19 Preskus statične/dinamične trdnosti
Za preskus statične trdnosti se za 5 minut obteži igračo z maso (50 ± 0,5) kg. Igrače,
ki so namenjene za otroke do 36 meseca starosti, se obteži z maso (25 ± 0,2) kg. Za
preskus dinamične trdnosti se obremeni igračo in doda tudi simulirane roke, pripete na
igračo v normalni poziciji človeka. Igračo se nato zavozi v stopničko višine (50 ± 2)
mm s hitrostjo (2,0 ± 0,2) m/s. Za igrače, namenjene za otroke do 36 meseca starosti,
se uporabi obremenitev z maso (25 ± 0,2) kg, za ostale igrače pa obremenitev z maso
(50 ± 0,5) kg. Masa vsake roke mora biti (2 ± 0,02) kg in masa zaščite (0,5 ± 0,01) kg.
7.1.4.20 Preskus stabilnosti
Igrače, ki nosijo maso otroka, morajo biti obtežene z maso (50 ± 0,5) kg v najmanj
ugodni poziciji. Igračo se nato postavi na (10 ± 1)° naklon in se preveri, če se prevrne.
7.1.4.21 Preskus določanja kinetične energije
Kinetično energijo izstrelkov se meri z merilno napravo točnosti 0,005 J. Pri tem se
vzame 5 meritev in iz teh 5 meritev se vzame največjo izmerjeno vrednost. Pri lokih
se najprej napne tetivo s silo 30 N. Pri tem ne smemo napeti tetive več kot 70 cm. Nato
se izmeri kinetično energijo enako kot za izstrelke.
7.1.4.22 Preskus plastične plošče
Plastične vrečke je potrebno prerezati po šivih, da nastaneta dva dela. Meri se debelino
na 10 točkah po diagonali plošče z mikrometrom dimenzije vsaj 100 mm x 100 mm in
je nato potrebno vse meritve povprečiti. Za preverjanje zlepljenosti plošč se uporabi
merilni listič debeline (0,4 ± 0,02) mm. Potiska se ga med plošče s silo (25 ± 2) N pod
kotom od 0 do 10°. Merilni listič se lahko vstavi kjerkoli na plošči, vendar se ga ne
sme vstaviti na isto mesto več kot petkrat. Preskus se izvede tridesetkrat. Preveriti je
treba, če gre merilni listič več kot 2 mm med plošče.
7.1.4.23 Preskus zavor
Igračo je potrebno obremeniti kot pri preskusu statične trdnosti in jo postaviti na rampo
s kotom (10 ± 1)°, ki je prevlečena s brusilnim papirjem granulacije 60. Na igrači se
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pritisne zavoro s silo (50 ± 2) N, če pa se zavore uporablja preko ročice ali preko
pedala, se pritisne s silo (30 ± 2) N.
7.1.4.24 Preskus trdnosti cevi skiroja
Skiro se postavi vodoravno na površino in se ga pritrdi tako, da je zmeraj postavljen
pokonci med preskusom. Če ima skiro dve snemljivi ročici, se na vsako posamezno
ročico obesi utež z maso (50 ± 0,5) kg in se ju pusti na ročicah 5 minut. V drugem
preskusu se ročice sname in se na nosilno cev da utež z maso (100 ± 1) kg. Pri tretjem
preskusu se skiro obesi, tako da visi, in se na ročice zopet obesi uteži z maso (25 ± 0,2)
kg. Če pa ga preskušamo brez ročic, se na nosilno cev obesi utež z maso (50 ± 0,5) kg
in pustimo viseti uteži 5 minut.
7.1.4.25 Preskus določanja stopnje pritiska zvoka
Namen tega preskusa je določiti stopnjo pritiska zvoka v okolju, izključujoč odboje od
sten. Preskuse se izvede na novi igrači. Igračo se postavi v takšno stanje, da proizvede
največji možen zvočni pritisk glede na merilni mikrofon. Čas merjenja traja 15 ± 1
sekund. Če igrača preneha oddajati zvok v krajšem času od 15 sekund, se ponavlja
merjenje toliko časa, da dosežemo čas merjenja.
7.1.4.26 Preskus določanja hitrosti električnih vozil
Električna vozila je potrebno obremeniti z maso (50 ± 0,5) kg ali z maso (25 ± 0,2) kg
za otroke do 36 meseca starosti. Baterije morajo biti pred preskusom povsem
napolnjene. Vozilo se upravlja na horizontalni površini, ki je hrapava (asfalt, brusilni
papir ipd.). Test se izvede trikrat. Najvišja hitrost se uporabi kot veljavna.
7.1.4.27 Preskus dviga temperature
Preskus se izvede na igrači ob normalnem delovanju pri temperaturi (20 ± 5) °C. Pri
igrači je potrebno meriti, za koliko temperatura naraste pri dostopnih delih.
7.1.4.28 Preskus pokrovov igrač
Pred preskusom mora biti pokrov na igrači pritrjen po navodilih proizvajalca. Če je
pokrov dodatno podprt in se pokrov premika za več kot 50 mm, a ne preseže kota 60°,
je potrebno, potem ko pokrov odpremo, ga spustiti in opazovati, če se pokrov spusti
ter za koliko.
Za merjenje trdnosti pokrova se pokrov 7000-krat odpre in zapre. Čas med prvim in
drugim odpiranjem mora biti 15 sekund. Po končanem odpiranju in zapiranju se
preveri, če je pokrov kaj popustil.
7.1.4.29 Preskus majhnih krogel in priseskov
S tem preskusom se preverja, če priseski ali kroglice padejo skozi šablono z notranjim
premerom kroga (44,5 – 0,1) mm ter debeline (6,4 + 0,1) mm. Ta preskus se uporabi
tudi za kroglice z vrvico.
7.1.4.30 Preskus igralnih figuric
Igralne figurice se preverja enako kot majhne krogle in priseske, le da je pri tem testu
šablona z notranjim premerom kroga (42,7 – 0,1) mm in debelino (30 + 0,1) mm.
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7.1.4.31 Preskus moči magnetov in magnetnega pretoka
Pri tem preskusu se preskuša vse igrače, ki so magnetne. Najprej se magnetni del vpne,
nato se mu približa drug magnet ali nikljev disk s premerom (30 ± 0,5) mm in dolžino
(10 ± 0,5) mm. Poskušamo razdeliti magneta narazen. Ta postopek ponovimo
desetkrat.
Magnetni pretok merimo tako, da damo sondo Gaussovega metra z ločljivostjo 5 G in
točnostjo 1,5 % pravokotno na pol magneta. Nato premikamo sondo po celotni
površini, da najdemo del magneta, kjer je pretok največji. Sonda mora meriti v radiju
(0,76 ± 0,13) mm.
7.1.4.32 Preskus vrvi in verig
Pri tem preskusu potrebujemo dva lesena kvadra dimenzij (Š x V x D) (94 ± 1) mm x
(25 ± 1) mm x (25 ± 1) mm. Na vrhu kvadra morajo biti pritrjeni vijaki z ušesi, da
lahko potem nadalje navežemo nanje vrv ali verigo. Dolžina dveh vrvi mora biti taka,
da se ob sili (25 ± 2) N ne raztegnejo več kot 0,1 m. Na kvader je potrebno dati vrv ali
verigo ter začeti kvader vleči stran od vrvi ali verige. Ko dosežemo silo (25 ± 2) N,
izmerimo razdaljo vrvi od površine.
7.1.4.33 Preskus odločitve vrvi
Pri tem preskusu je potrebno en del vrvi fiksirati in začeti vleči drugi konec vrvi, dokler
ne dosežemo sile (25 ± 2) N. Če ima vrv ali jermen v sredini varnostni konec, potem
bi se mogla vrv pretrgati.
7.1.4.34 Preskus samo-povratne vrvi
Igračo moramo postaviti tako, da vrv visi stran od nje. Nato na prosti konec vrvi
pripnemo utež z maso (1 ± 0,1) kg. Pri tem opazujemo, če se je vrv vrnila nazaj v
igračo za vsaj 6 mm pod pogojem, da:
 je vrv raztegnjena vsaj 20 mm,
 je vrv raztegnjena do vsaj polovice celotne dolžine vrvi,
 je vrv raztegnjena do konca.
7.1.4.35 Preskus dolžine kablov, vrvi
En konec kabla je potrebno fiksirati, na drug konec pa damo dinamometr, s katerim
vlečemo kabel toliko časa, da dosežemo silo (25 ± 2) N. Nato izmerimo dolžino, ki
more biti do 1 mm natančna.

7.2 EN 71-2:2011 (Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost)
Ker obstaja veliko različnih igrač, je težko določiti le en postopek za ugotavljanje
vnetljivosti. Standardni postopek za ugotavljanje vnetljivosti EN 71-2 je zato
oblikovan za določeno požarno tveganje, to je kratkotrajna prisotnost plamena.
Standard EN 71-2 se uporablja za naslednje igrače, ki pri otrocih predstavljajo največje
tveganje:
a) igrače, ki se jih lahko nosi na glavi in so po večini narejene iz las, dlak ali
materiala s podobnimi lastnostmi, pustne maske, otroška pokrivala, vendar ne iz
papirja,
b) kostumi in obleke, ki jih otroci uporabljajo pri igri,
c) igrala, v katera otrok vstopi,
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d) ljubkovalne igrače.
Pri teh vrstah igrač je požarna nevarnost večja zaradi neposrednega stika človeka s
proizvodom. Če se snov, iz katere je igrača narejena, vžge, hitrost širjenja plamena ne
sme biti prevelika. Otrok mora imeti dovolj časa, da igračo sname/odvrže ali zbeži
iz/od nje, ne da bi pri tem utrpel resne poškodbe.
7.2.1 Splošne zahteve
1. Igrača ne sme vsebovati celuloida in materialov, ki imajo podobne lastnosti
celuloida. Izjemoma so lahko taki materiali prisotni v lakih, barvah, lepilih, ter
v kroglicah za namizni tenis ali podobne igre.
2. Igrača ne sme imeti dlakave površine, ki bi se zlahka vnela ali bi se po njej
hitro širil plamen, če ji približamo začetni ogenj.
3. Poleg tega igrača ne sme vsebovati vnetljivih plinov, vnetljivih in lahko
vnetljivih tekočin ter vnetljivih trdnih snovi. V igračah so dovoljene le:
 vnetljive tekočine, ki so zaprte v posode z volumnom do 15 ml;
 vnetljive in lahko vnetljive tekočine v prepojenih poroznih cevkah
pisalnih pripomočkov;
 vnetljive tekočine z viskoznostjo večjo od 260 x 10-6 m2/s in imajo čas
pretoka večji od 38 sekund, preskušenih po Standardu EN ISO 2431;
 lahko vnetljive tekočine v kemičnih igračah, namiznih igrah,
kozmetičnih setih, okušalnih igračah, definiranih v direktivi
2009/48/ES.
7.2.2 Preskusni postopki
7.2.3.1 Igrače in ostali proizvodi, ki se jih lahko nosi na glavi in imajo
pritrjene lase ali podobne materiale (brade, brki, lasulje in maske)
Ta vrsta igrač je razdeljena v dve skupini:
1. dlake, lasje, papirnati trakovi ali podobni pritrjeni materiali, ki so daljši
od 50 mm iz osnovne površine;
2. dlake, lasje, papirnati trakovi ali podobni pritrjeni materiali, ki so krajši
od 50 mm iz osnovne površine, ter plastične maske.
Obe skupini proizvodov preskusimo po dveh različnih preskusnih metodah, opisanih
v tem standardu. Če je igrača iz prve skupine, jo izpostavimo plamenu iz gorilnika, ki
stoji navpično za 2 sekunde. Če pa je igrača iz druge skupine, jo izpostavimo plamenu
iz gorilnika, ki stoji pod kotom 45° za 5 sekund. Ko plamen umaknemo, začnemo
meriti hitrost širjenja plamena ter obseg poškodovane površine.
7.2.2.2 Kostumi in ostali proizvodi, ki jih otrok obleče (izključeni so
proizvodi iz točke 5.1.2 ter papirnati klobuki)
Za to skupino igrač je v tem standardu določena preskusna metoda za določanje
širjenja plamena po površini materiala, iz katerega je izdelan kostum. Iz materiala
kostuma se izreže vzorec, ki se ga vstavi v poseben okvir, ki mora biti postavljen pod
kotom 45° glede na gorilnik. Nato se vzorec izpostavi plamenu iz gorilnika, ki stoji
pokončno za 10 sekund. Če je hitrost širjenja plamena od 10 do 30 mm/s, mora biti
proizvod označen z opozorilom: »Opozorilo! Ne približuj ognju!« V primeru, da
hitrost širjenja plamena presega 30 mm/s, proizvod ni skladen z zahtevami standarda.
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7.2.2.3 Igrače, v katere otroci vstopajo
Šotore, miniaturne hiše in podobna igrala, v katera lahko otrok vstopi, se preskušajo
po isti preskusni metodi kot proizvodi iz točke 3 z razliko, da je kot dodaten kriterij za
ustreznost teh vrst igrač dodana zahteva, da ob hitrosti gorenja 20 mm/s ne sme goreče
kapljati z igrače.
7.2.2.4 Polnjene mehke igrače
V to skupino spadajo ljubkovalne igrače, ki merijo v višino nad 150 mm. Pri tej skupini
igrač se meri čas širjenja plamena, ki ne sme preseči 30 mm/s. Pri tem preskusnem
postopku je potrebno, če ima igrača tudi oblačila, pustiti, tako kot je, in jo postaviti
pokončno, gorilnik pa pod kotom 45°.

7.3 EN 71-3:2013 (Varnost igrač - 3.del: Migracija določenih
elementov)
Ta standard določa zahteve in preskusne metode za migracijo naslednjih materialov:

aluminij

antimon

arzen

barij

bor

kadmij

krom (III)

krom (VI)

kobalt

baker

svinec

mangan

živo srebro

nikelj

selen

stroncij

kositer

organski kositer

cink iz materialov za igrače ter delov igrač
Embalažni materiali se ne štejejo za del igrače, razen če imajo predvideno igralno
vrednost.
7.3.1 Splošne zahteve
Zahteve tega standarda se delijo na naslednje kategorije materialov za igrače:
 Kategorija I – suhi, lomljivi, praškasti ali upogljivi materiali
 Kategorija II – tekoči ali lepljivi materiali
 Kategorija III – spraskani materiali
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V prvo kategorijo spadajo barvne tablete, krede, jedra barvic, plastelini itn. V drugo
kategorijo spadajo tekoče barve, med njimi prstne barve, laki, premazi, črnila v pisalih,
lepila itn. V tretjo kategorijo spadajo barvne prevleke, premazi, laki, polimeri, pene,
laminati, papir, karton, tekstil, steklo, keramika, kovina, kosti itn.
V zahteve tega standarda ne spadajo igrače ali deli igrač, ki zaradi svoje dostopnosti,
funkcije, prostornine ali mase izključujejo kakršno koli nevarnost zaradi sesanja,
lizanja ali požiranja, če se igrača ali del igrače uporablja, kot je predvideno ob
upoštevanju vedenja otrok. Če je namen igrač, da se jih lahko da v/na usta, se jih tako
tudi označi. Ravno tako vsi dostopni deli igrač za otroke nad šestim letom starosti
lahko pridejo v stik z usti.
7.3.2 Preskusni postopek
Topni elementi se iz materialov za igrače izvlečejo tako, da uporabimo snov, ki je
podobno želodčni. Pri koncentraciji topnih elementov se določijo:
 metodo za določanje splošnih elementov, kot so aluminij, antimon, arzen, barij,
bor, kadmij, krom, kobalt, baker, svinec, mangan, živo srebro, nikelj, selen,
stroncij, kositer ter cink,
 metodo za določanje kroma (III) in kroma (VI),
 metodo za določanje organskega kositra.
Kot testni vzorec se vzame igračo v prodajni obliki. Vzorce se jemlje od ene igrače,
tako da se zagotovi, da je odvzet isti tip snovi, iz katerega je igrača sestavljena. Če ima
igrača več barv, se odvzame vzorec od vsake barve. Če pa ni mogoče odvzeti več
vzorcev različnih barv, se odvzame samo vzorec, ki je sestavljen iz več delov. Če je
teža izdelka manjša od 10 mg, se ta vrsta preskusa ne upošteva.
Če je mogoče, da normalno izvedemo preskus vseh kategorij, moramo z igrače dobiti
vzorec mase vsaj 100 mg. Če to ni mogoče, da je vzorec mase med 10 in 100 mg,
moramo ta podatek vpisati v končno poročilo. Postopki so za vse preskuse enaki, zato
sem ga omenil le enkrat.
Če v kategorijah I in II igrača vsebuje mastne snovi, moramo vzorec razmastiti, preden
nadaljujemo. Če imamo snovi, kot je organski kositer, se tega ne razmasti. Papir, na
katerega bomo dali vzorec, mora biti v temperaturni komori 4 ure na 37°C. Ko je
filtrirni papir pripravljen, nanj nanesemo vzorec in vse skupaj damo za 6 ur v vrelo
raztopino, ki smo jo predpripravili. Po pretečenih 6 urah damo vzorec skupaj s
filtrirnim papirjem v komoro temperature 37°C za 4 ure, v kateri se tekočina posuši,
in nato stehtamo celoto. Začetne in končne podatke uporabimo pri izračunu.
Za kategorijo III se uporablja rahlo drugačen postopek, ker je pri kategoriji III potrebno
snov postrgati z igrače.
Nanose barv, lakov, tiskalnega črnila ter polimerske in druge nanose je potrebno
postrgati z igrače, ki jih spravimo skozi sito s širino kvadratkov do 0,5 mm. Nato se
jih da v posodo, v kateri je razredčena HCl s temperaturo 20 °C. Posodo se pokrije
pred svetlobo in se jo da za eno uro na temperaturo 37 °C. V tej uri je potrebno vsebino
mešati. Po eni uri mešanja se jo pusti še eno uro na isti temperaturi. Potem se jo samo
še prefiltrira in da skozi centrifugo za 10 minut.
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Polimerske, papirne, tekstilne in podobne materiale se pripravi tako, da se nareže kose
iz delov igrač, kjer so najtanjši. Vzorec mora imeti vsaj dimenzijo z velikostjo 6 mm.
Polimerske, tekstilne in podobne materiale se pripravlja enako kot barvne nanose,
medtem ko se papirne in podobne materiale pripravlja tako, da se jih najprej zmehča z
vodo, nato se jih da v posodo z razredčeno želodčno kislino, segreto na temperaturo
20 °C. Posodo se zatem pokrije pred svetlobo in se jo da za eno uro na temperaturo 37
°C. V tej uri je potrebno vsebino mešati. Po eni uri mešanja se jo pusti še eno uro na
isti temperaturi. Potem se jo samo še prefiltrira in da skozi centrifugo za 10 minut.
Steklene, keramične in kovinske materiale se, če gredo v celoti v cilinder za majhne
dele iz standarda EN 71-1, morajo biti testirani tako, da se jih vsuje v 50-mililitrsko
stekleno posodo dimenzij 60 x 40 mm, kjer je razredčena želodčna kislina (HCl) s
temperaturo 20 °C. Zatem se posodo pokrije ter da v komoro za dve uri na 37°C. Po
dveh urah je potrebno snov prefiltrirati, ter jo dati skozi centrifugo za 10 minut.
Ostale snovi se testirajo po zgornjem postopku, ki je najbolj ustrezen.
Migracijo elementov se nato izračuna po standardni enačbi.

7.4 EN 62115:2005 (Električne igrače – Varnost)
Ta standard se ukvarja z igračami, ki imajo vsaj eno električno funkcijo. Ker imajo
skoraj vse igrače vsaj eno električno funkcijo, se skoraj ne moremo izogniti uporabi
tega standarda. Med električne igrače spadajo:
a) eksperimentalni seti
b) seti za sestavljanje
c) funkcionalne igrače (modeli, katere funkcije so podobne modelom za odrasle)
d) Igrače za igranje video iger
7.4.1 Splošne zahteve
Električne igrače morajo biti zgrajene, tako da ne ogrožajo oseb v neposredni bližini
ob normalni uporabi. Testiranje se izvaja na enem izdelku za celotni postopek
preskušanja iz tega standarda. Če je igrača namenjena, da jo sestavi otrok, potem so
pogoji določeni za vsak posamezen kos, ki ga otrok sestavlja. Če pa je igrača
namenjena, da jo sestavi odrasla oseba, so pogoji določeni za sestavljeno igračo.
Testiranje se izvaja na igrači ob najtežjih pogojih, pri katerem igrača še lahko
normalno deluje, ravno tako pa moramo pri testiranju odstraniti ali odpreti pokrove,
kjer se nahajajo baterije, ter moramo odstraniti dele na igrači, ki jih lahko odstranimo.
Če imajo igrače zraven še kontrolnik, se nastavi na najtežji možen pogoj, če kontrolnik
to dopušča. Poleg tega, če ima igrača priložen odstranljiv kabel, odstranljiv dodaten
razdelek za baterije ali transformatorski priključek, se igračo tudi testira z njim.
Preskuse se izvaja na:
 transformatorskih igračah (igrače, ki za vir izključno uporabljajo zunanje
napajanje)
 baterijskih igračah (igrače, ki za vir uporabljajo izključno baterije)
 kombiniranih igračah (igrače ki za vir uporabljajo tako baterije, kot zunanje
napajanje)
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Pod najtežje pogoje se šteje takrat, ko so baterije najbolj polne, ali če spreminjamo
lastnosti pri viru napajanja (frekvenca, napetost).
Preskuse se izvaja v suhem prostoru pri temperaturi 20 °C ± 5 °C.
Pri baterijskih igračah se kot del testa obrne polariteto baterij, razen če sama zgradba
naprave to ne dopušča.
7.4.2 Preskusni postopki
7.4.3.1 Označevanje pri igračah in navodila za uporabo
Na igračah ali embalaži, v kateri je igrača bila ob nakupu, mora biti označen:
 proizvajalčev logotip ali logotip prodajalca
 ime izdelka
 ime modela ali tip modela
Če je igrača ali embalaža označena, mora biti na dobro vidnem mestu. Če embalaža
ali igrača ni označena zaradi npr. premajhne velikosti, morajo biti oznake podane v
navodilih za uporabo. Pri baterijskih igračah mora biti, če se baterije menja, označena
polariteta, velikost in napetost baterij v notranjosti baterijskega razdelka.
Pri transformatorskih igračah morajo biti podani nazivna napetost v voltih, oznaka AC
ali DC na izdelku oz. vhodna moč v voltamperih ali vatih ter oznaka za transformator.
Pri kombiniranih igračah pa more biti podano oboje.
Zraven izdelka morajo biti priložena navodila, v katerih mora pisati, kako varno
rokovati z izdelkom, da bo še naprej normalno deloval in ne bo ogrožal ljudi. V
navodilih mora tudi pisati, če izdelek sestavlja odrasla oseba, da ga mora sestaviti
odrasla oseba.
V navodilih za baterijske igrače, pri katerih se menja baterije, mora pisati tudi tip
baterije, ki se uporablja ter kako odstraniti stare in vstaviti nove baterije . Če nimamo
polnilnih baterij, jih ne smemo polniti, če pa imamo polnilne baterije, jih mora iz
naprave odstraniti odrasla oseba in jih polniti posebej,. Pisati mora tudi, da starih in
novih baterij ne smemo mešati skupaj, izpraznjene baterije pa moramo odstraniti iz
naprave. Paziti moramo, da ne pride do kratkega stika pri viru in pravilno obrniti
polariteto novih baterij.
V navodilih za transformatorske igrače mora pisati, da izdelek ni primeren za otroke,
mlajše od 36 mesecev, in da moramo igračo uporabljati samo s priporočenim
transformatorjem. Vanje mora tudi pisati, da transformator ni igrača in da, če izdelek
čistimo, mora biti izklopljen iz vira. Navodila morajo biti napisana na papirju,
embalaži ali na igrači sami.
Če so navodila napisana na embalaži, more pisati tudi zraven, da se embalaže ne
zavrže. Ravno tako morajo biti navodila napisana v jeziku, ki ga država, v kateri
izdelek prodaja, priznava. Če so oznake na igrači, morajo biti oznake neizbrisne.
7.4.2.2 Pregrevanje in nenormalna uporaba
Igrače morajo biti zgrajene, tako da se ne pregrevajo, če pa se že ogrejejo, ne sme priti
do samovžiga oziroma se more igrača izklopiti.
Igrače morajo biti postavljene na 20-milimetrsko debelo vezno ploščo, pobarvano s
črno barvo, ter čim bližje stenam ali čim dlje od sten, odvisno katera pozicija je bolj
neugodna za igračo. Igračo moramo pokriti s štirimi bombažnimi gazami dimenzije
500 x 500 mm. Gaze se postavi na tisto mesto kjer bo pregrevanje največje. Baterijske
igrače moramo napajati s 100-% polnimi baterijami, medtem ko transformatorske
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igrače napajamo z 94-% ali s 106-% definirane napetosti, odvisno katera napetost je
neugodna za igračo. Drugič lahko ponovimo test, da pri igrači povzročimo kratek stik,
nato lahko, če ima igrača motorne sklope, blokiramo motorje in opazujemo naraščanje
temperature.
V standardu je podana maksimalna dopustna temperatura, ki se jo meri s termočlenom
premera do največ 0,3 mm, do katere je še sprejemljivo pregrevanje za:
1. Ročaje, gumbe in druge dele, ki se jih najverjetneje dotaknemo
 25 K za kovinske dele
 30 K za steklene ali porcelanaste dele
 35 K za plastične ali lesene dele
2. Druge dostopne dele igrač
 45 K za kovinske dele
 50 K za steklene ali porcelanaste dele
 55 K za plastične ali lesene dele
Med testom ne sme:
 iztekati tesnilna masa iz igrače,
 igrača zagoreti,
 igrača proizvesti strupenih ali vnetljivih plinov v prevelikih količinah,
 nastati para, ki se potem akumulira v igrači,
 se igrača kakorkoli deformirati,
 baterija propasti,
 se zažgati bombažna gaza.
7.4.2.3 Odpornost proti vlagi in mehanska trdnost
Če so baterijske igrače namenjene za uporabo v vodi, se jih testira tako, da se jih potopi
v 1-% raztopino NaCl tako, da je igrača potopljena vsaj 150 mm pod gladino, ter da
deluje 15 minut v najbolj neugodni poziciji. Ko preteče čas, jo vzamemo iz vode ter jo
obrišemo in nato nadaljujemo s testi. Če pa je igrača samo odporna proti vlagi, se jo
da v prostor z relativno vlago 93 % ter temperaturo med 20 in 30 °C. Medtem ko je
igrača v tem prostoru, se izvede test električne odpornosti.
Mehansko trdnost pri električnih igračah se preskuša tako, da se igračo dobro pritrdi
in da se na vsak del, kjer se nam zdi igrača najmanj odporna, šestkrat udari s silo 0,7 J.
7.4.2.4 Zgradba igrače
Vse vrste igrač ne smejo biti napajane z napetostjo več kot 24 V. Ravno tako mora biti
transformator pri transformatorskih igračah ločen od igrače ter za to vrsto igrače mora
biti posebej določeno, da se jo ne uporablja v vodi in da jo ne smejo uporabljati otroci
v starosti do 3 let. Pri baterijskih igračah, namenjenih za otroke, morajo biti baterije
pritrjene tako, da jih brez rabe orodja ni mogoče odstraniti. Da se to preveri, se igračo
postavi na jekleno podlago ter se z višine 10 cm spusti valj s premerom 8 cm ter in
mase 1 kg direktno na igračo. Potem pogledamo, če se je razdelek, v katerem se
nahajajo baterije, odprl. Polnilne baterije ne smejo puščati, če igračo obrnemo v
katerokoli smer. Igrača z maso do 5 kg, ki ima polnilne baterije, mora onemogočati
polnjenje v njej, razen če ni mogoče baterije odstraniti, ne da bi polomili igračo ali da
se polni druge baterije z igrače same. Igrača mora biti tudi tako narejena, da je ni
mogoče upravljati, medtem ko se polni. Če so igrače namenjene za otroke do treh let,
morajo, če so zraven dodani kabli, imeti na kablih priključke. Deli igrač, ki se ne

43

odstranijo in ki varujejo dostop do gibljivih delov ali vročih delov, morajo zdržati
vlečno silo 50 N, če je oddaljenost zaščite od nevarnega dela manjša od 6 mm, drugače
pa morajo zdržati vlečno silo 90 N. Sila mora počasi naraščati do določene sile v roku
5 sekund. Ko silo dosežemo, jo zadržimo 10 sekund. Ob tem se del ne sme odlomiti
stran od igrače. Ravno tako igrače ne smejo vsebovati azbesta. Igrača mora imeti
zavarovane kable, da ne pridejo v stik z drugimi deli in da se v igrači na dotikajo ostrih
delov. Vijaki in povezave morajo biti pritrjeni, da se ob igri ne izgubijo ali staknejo.
Zato morajo biti vijaki iz trdnih materialov, ne pa iz mehkih zlitin, zato da se ob
pritrditvi ne poškodujejo. Če vijake pritrjuje uporabnik v izolacijski material (plastika
oz. les), moramo preskusiti, da jih desetkrat pripnemo in odpnemo. Če igrača presega
napajalno napetost 12 V, morajo biti deli, po katerih teče elektrika, odporni proti ognju.
Igrače z manjšo napetostjo se ne smatra kot nevarne za vžig. Ravno tako pa tudi igrače
ne smejo oddajati strupov.

7.5 EN 300 440 V2.1.1:2017 (Naprave kratkega dosega (SRD):
Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1
GHz do 40 GHz – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU)
Ta standard podpira tehnične zahteve člena 3.2 iz direktive 2014/53/EU – radijska
oprema mora biti narejena tako, da najbolje izrablja radijski spekter z namenom, da se
prepreči škodljive motnje. V tem standardu so opisane zmogljivostne zahteve ter
postopki za preverjanje skladnosti za naprave kratkega dosega, ki delujejo na
frekvencah od 1 do 40 GHz.
Mednje spadajo naprave kratkega dosega za splošno uporabo, alarmne naprave,
daljinske naprave, telemetrijske naprave, naprave za prenos podatkov, naprave za
radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), naprave za zaznavanje gibanja itn.
Te naprave morajo delovati z oddajanjem/sprejemanjem radijskih frekvenc oz. ostalih
tipov modulacij ali za signale brez govorov.
7.5.1 Splošne tehnične zahteve
Naprave morajo ob delovanju ustrezati tudi okolijskim vidikom, ki so v skladu s
tehničnimi zahtevami dodatka A tega standarda. Če imajo oddajniki nastavljiv vir
napajanja, se mora oddajnik nastaviti na najvišjo in potem najnižjo vrednost napetosti,
ki je najmanj ugodna za napravo. Pri vsaki novi nastavitvi je potrebno izmeriti lažne
emisije naprave. Če je naprava namenjena za uporabo z dodatno anteno, mora celotna
antena s priključkom imeti 50 Ω upornost. Če je ohmska upornost antene manjša, se
uporabi kalibrirano anteno z upornostjo 50 Ω. Pri antenah se meri ekvivalentno
izotopsko sevalno moč (e.i.r.p.), ki je največja oddana moč oddajnika z anteno, ter
lažne emisije naprave, ki so frekvence izven določene pasovne širine in predstavljajo
motnje.
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7.5.2 Merjenje
Preden se meri maksimalno sevalno moč, je treba najprej določiti pravi postopek
merjenja za oddajnike, pri katerih se spekter ne širi, v pasovni širini od –6 dB do 20
MHz, oddajnike, pri katerih se spekter širi, v pasovni širini do 1 MHz ter oddajnike,
ki uporabljajo ostale pasovne širine.
Za oddajnike pri katerih se spekter ne širi, v pasovni širini od –6 dB do 20 MHz in
oddajnike, pri katerih se spekter širi, v pasovni širini do 1 MHz, se zaradi praktičnih
razlogov merjenje opravlja z najvišjo nastavitvijo napajanja, pri katerem oddajnik še
normalno deluje. Oddajnik je potrebno pred merjenjem nastaviti na stalno oddajanje.
Če oddajnik tega ne dopušča, se meritve opravlja v določenih časovnih zaporedjih.
Za oddajnike, ki uporabljajo ostale pasovne širine, moramo, preden začnemo meriti,
nastaviti, če ima oddajnik več anten, na vsako posamezno. Merjenje se izvaja ob
normalnem delovanju naprave. Da lahko merimo, moramo napravo priklopiti na
osciloskop preko diodnega senzorja, s katerim lahko opazujemo največjo moč, in
lahko iz izmerjenega rezultata izračunamo maksimalno sevalno moč. Meritve je
potrebno izvesti z najnižjo, srednjo in najvišjo frekvenco, če naprava to dopušča.
Odvisno, v katerem pasu se naprava giblje, je definirana največja moč v tabeli 2 tega
standarda. Če naprava ne presega največje moči, je naprava v skladu s tehničnimi
zahtevami. Proizvajalec mora tudi navesti, s katero frekvenco naprava deluje.
Lažne emisije naprave se meri kot stopnjo moči ob določeni obremenitvi, ter z oddano
efektivno močjo naprave ali antene.
Če naprava presega območje 1 GHz, se lažne emisije meri s spektralnim analizatorjem,
če pa naprava tega območja ne presega, se meri lažne emisije z detektorjem za merjenje
kvazi-vrhov.
Merjenje lažnih emisij naprave se opravlja samo za naprave s fiksno anteno. Pri
merjenju je potrebno na sprejemnik dodati atenuator z upornostjo 50 Ω, ki oslabi signal
z namenom, da ne poškodujemo merilne naprave.
Za nosilne frekvence v območju od 1 GHz do 20 GHz mora biti nastavljeno območje
merjenja frekvence merilne naprave od 25 MHz do 10-kratnika nosilne frekvence,
vendar ne sme presegati 40 GHz.
Za nosilne frekvence v območju nad 20 GHz mora biti nastavljeno območje merjenja
frekvence merilne naprave od 25 MHz do 2-kratnika nosilne frekvence, vendar ne sme
presegati 66 GHz.
7.5.3 Preskušanje skladnosti izdelka s tehničnimi zahtevami
Pred preskušanjem mora izdelek izpolnjevati zahteve tega standarda na frekvenci, pri
kateri se ga normalno uporablja in ki se ga preskuša z nastavitvami za isto frekvenco.
Pri preskušanju je tudi bolje, da je zraven priložena tehnična dokumentacija izdelka.
Za preskušanje je potrebno izbrati vsaj en izdelek in na njemu preskusiti postopka za
določanje maksimalne sevalne moči in lažne emisije naprave. Če ima naprava vgrajeno
funkcijo avtomatskega izklopa, utišanja ali povečanja signala naprave in/ali če moč
signala naprave pade pod določeno mejo, mora biti pri preskušanju ta funkcija
onemogočena. Ta standard definira tudi postopek preskušanja za naprave z notranjim
in zunanjim napajanjem. Če ima naprava zunanje napajanje, je potrebno za namen
testiranja zamenjati napajalnik s takšnim, ki je sposoben spreminjati napetost, da je
njegova notranja upornost tako majhna, da ne vpliva na meritve naprave, ter da je
negotovost napetosti manjša od 1 %. Če imamo napravo z notranjim napajanjem, vanjo
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vstavimo sveže napolnjene baterije. Baterije mora proizvajalec priložiti in, če niso
priložene, mora priporočiti ustrezne baterije. Če se uporabijo baterije, ne sme napetost
po koncu testiranja pasti za več kot 5 %.
Normalno preskušanje se za vse naprave opravlja pri relativni vlažnosti od 20 % do 75
% ter temperaturi med 15 °C in 35 °C. Če imamo napajanje preko omrežja, se
uporablja normalna napetost in frekvenca med 49 in 51 Hz, medtem ko pri baterijskem
napajanju mora biti napetost 1,1-krat napetost baterije.
Ekstremno temperaturno preskušanje se pri napravah, ki stalno delujejo, izvede tako,
da se napravo da v temperaturno komoro toliko časa, da se temperatura v komori
stabilizira. Potem se napravo da v stanje oddajanja za 30 minut. Ta čas velja za zgornjo
temperaturno mejo, za spodnjo temperaturno mejo pa je potreben čas oddajanja ene
minute.
Pri napravah, ki ne oddajajo stalnega signala, se ekstremno temperaturo preskuša tako,
da se postavi napravo v temperaturno komoro, dokler se temperatura ne stabilizira.
Nato se napravo odstrani iz komore in prižge. Pri preskusu zgornje temperaturne meje
mora naprava delovati 5 minut, pri preskusu spodnje temperaturne meje pa le eno
minuto.
Zgornjo in spodnjo temperaturno mejo lahko določi proizvajalec ali pa je podana po
kategorijah:
a) Kategorija I (Splošni izdelki) – od –20 °C do 55 °C
b) Kategorija II (Prenosni izdelki) – od –10 °C do 55 °C
c) Kategorija III (Oprema za notranjo uporabo) – od 5 °C do 35 °C
Ekstremno napetostno preskušanje se pri napravah, ki za delovanje uporabljajo
baterije, izvaja tako, da preskusimo napravo z 1,3- in 0,9-kratnikom baterijske
napetosti. Če imamo gel baterije, so pa vrednosti 1,15- in 0,85-kratnik napetosti. Za
ostale tipe baterij se spodnja napetostna meja giblje od 0,85- do 0,9-kratnika napetosti,
odvisno od tipa baterije.
Več informacij glede postopkov merjenj je potrebno poiskati v tem standardu. Zaradi
obsežnosti in kompleksnosti standarda nisem navedel celotnega postopka, ampak
samo del primerov, kako meriti.

7.6

EN 301 489-1 V2.2.0:2017 (Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve:
Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b)
direktive 2014/53/EU in bistvene zahteve člena 6 direktive
2014/30/EU – 1. del: Splošne tehnične zahteve)

Ta standard zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) iz direktive 2014/53/EU – radijska
oprema mora zagotavljati ustrezno raven elektromagnetne združljivosti iz direktive
2014/30/EU. Zajema tudi zahteve člena 6 iz direktive 2014/30/EU – zagotovljeno
mora biti, da če naprava povzroča elektromagnetne motnje, le-te ne presegajo mejne
vrednosti, ter da je naprava dovolj odporna proti elektromagnetnim motnjam, ki bi
lahko poslabšali delovanje naprave.
Ta standard podaja teste elektromagnetne kompatibilnosti, merilne metode ter meje in
kriterije zmogljivosti za radijsko opremo.
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7.6.1 Splošne in preskusne zahteve
Za preskušanje vhodov oddajnikov ter radijsko-frekvenčnih vhodov sprejemnikov se
mora vir signala nahajati izven testnega območja. Za preskušanje radijskofrekvenčnega izhoda oddajnika ter izhoda sprejemnika se mora merilna oprema
nahajati izven testnega območja.
Če imamo oddajnik in sprejemnik kot skupno enoto, se jih testira za odpornost proti
elektromagnetnim motnjam tako, da se da enoto na sredino testnega območja in se jo
istočasno izpostavi moduliranim testnim signalom.
Radijsko opremo je potrebno preskušati ob normalnih pogojih ali pogojih, ki jih podaja
proizvajalec (temperatura, relativna vlažnost in napajalna napetost).
Za namen izvajanja testov elektromagnetne združljivosti mora proizvajalec podati
informacije o:
a) funkcijah radijske opreme,
b) funkcijah uporabniškega nadzora in shranjenih podatkov, ki so potrebni za
normalno delovanje,
c) tipu modulacije ter karakteristike prenosa pri preskušanju,
d) dodatni opremi, ki se jo kombinira z radijsko opremo,
e) številu vhodov, na katere se priključi kable, ter njihovo največjo dovoljeno
dolžino,
f) pasovni širini filtrov za srednje frekvence,
g) metodi, ki nam pove, ali je povezava vzpostavljena,
h) frekvencah, ki jih naprava uporablja za delovanje,
i) vsakršnih temperaturnih omejitvah opreme,
j) okolju, v katerem se oprema uporablja.
Za namen ocenjevanja elektromagnetne združljivosti mora biti oprema razvrščena v
tri kategorije:
 oprema za stacionarno uporabo
 oprema za prevozno uporabo
 oprema za prenosno uporabo
V standardu je posebej določen kriterij zmogljivosti naprave za elektromagnetno
združljivost, ki nam pove, ali je oprema prestala preskus ali ne. Za namen preskusa
elektromagnetne združljivosti so v tem standardu na voljo štiri vrste kriterija:
1. zmogljivostni kriterij za stalni pojav motnje za oddajnike in sprejemnike,
2. zmogljivostni kriterij za prehodni pojav motnje za oddajnike in sprejemnike,
3. zmogljivostni kriterij za opremo, ki ne omogoča stalne komunikacije,
4. zmogljivostni kriterij za dodatno opremo, ki se preskuša kot samostojna.
Prvi kriterij določa, da ob preskušanju mora oprema delovati normalno. Pri tem ne sme
priti do poslabšanja delovanja do meje, kot jo proizvajalec še dovoljuje. Med
preskusom oprema ne sme nenamerno oddajati. Če najnižje meje zmogljivosti
proizvajalec ne poda, se jo razbere iz opisa opreme in tehnične dokumentacije.
Drugi kriterij določa za opremo s samo enim simetričnim vhodom in za opremo z več
simetričnimi vhodi, na katere/-ga se priključi kabel, da je izguba funkcije dovoljena v
primeru, če se potem naprava sama ali ob pomoči uporabnika po navodilih
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proizvajalca, ko je mogoče, postavi nazaj v normalno delovanje. Pri tem ponoven
zagon programske opreme ni dovoljen. Oprema z ostalimi vrstami vhodov mora po
končanem preskusu delovati brez poslabšanja delovanja do meje, kot jo proizvajalec
še dovoljuje. Med preskusom oprema ne sme nenamerno oddajati, lahko pa
poslabšano deluje. Če najnižje meje zmogljivosti proizvajalec ne poda, se jo razbere
iz opisa opreme in tehnične dokumentacije.
Tretji kriterij določa za opremo, ki ne omogoča stalne komunikacije, da v tem primeru
proizvajalec določi svoje specifikacije za sprejemljivo mejo zmogljivosti naprave med
in po preskušanju. Specifikacije zmogljivosti morajo biti vključene v opisu opreme in
tehnični dokumentaciji.
Četrti kriterij določa za dodatno opremo, ki se preskuša kot samostojna, enako kot
kriterij za opremo, ki ne omogoča stalne komunikacije.
7.6.2 Preskušanje ter merjenje
Merjenje elektromagnetnega sevanja opreme se izvede tako, da napravo postavimo v
stanje normalnega delovanja. Če ima oprema stalno anteno, mora biti preskušana z njo
kot ob normalni uporabi. Če je zraven opreme vključena tudi dodatna oprema, se
dodatno opremo nastavi, tako da ima najmanjši vpliv elektromagnetnega sevanja. Če
ima oprema veliko število vhodov, se na vhode priključi toliko stvari kot ob normalni
uporabi, ostale pa se pokrije. Dodatno opremo se meri kot samostojno enoto. Postopek
preskušanja dodatne opreme pokriva standard EN 55032.
Merjenje odpornosti opreme na elektromagnetno sevanje se meri tako, da se da opremo
priklopi na določeno napetost opreme. Če je zraven opreme vključena tudi dodatna
oprema, se dodatno opremo nastavi tako, da ima najmanjši vpliv elektromagnetnega
sevanja. Če ima oprema stalno anteno, mora biti preskušana z njo kot ob normalni
uporabi. Za preskus odpornosti dodatne opreme brez ločenega preskusa dodatne
opreme se gleda celotno opremo, ki potem ali prestane ali ne prestane preskus. Če ima
oprema veliko število vhodov, se na vhode priključi toliko stvari kot ob normalni
uporabi, ostale pa se pokrije.
Ravno tako se opremo in dodatno opremo preskusi z elektrostatično razelektritvijo,
tako da se za kontaktno razelektritev nastavi napetost ±4 kV in za zračno razelektritev
±8 kV. Elektrostatične razelektritve se izvede na vseh izpostavljenih delih opreme
razen na tistih delih, kjer je v tehnični dokumentaciji navedeno, da ne sme priti do
razelektritve.
V tem standardu je še veliko drugih postopkov, vendar ne bom obrazložil vsega zaradi
prevelike kompleksnosti in izčrpnosti tega standarda.

7.7 EN 62479:2010 (Ocena ustreznosti nizkonapetostnih elektronskih
in električnih aparatov glede na osnovne mejne vrednosti
izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz – 300
GHz) (IEC 62479:2010, spremenjen))
Ta standard določa osnovne ocenjevalne metode ob izpostavljenosti ljudi
nizkonapetostnim električnim napravam, ki oddajajo elektromagnetno sevanje od 10
MHz do 300 Ghz.
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Skladnost elektromagnetnih sevanj elektronske in električne opreme z osnovnimi
omejitvami običajno določajo meritve in v nekaterih primerih izračun stopnje
izpostavljenosti.
7.7.1 Splošne zahteve
Če je električna energija, ki jo naprava uporablja, ali je sevana od nje dovolj majhna,
da bo oddano elektromagnetno polje tako nizko, bo s tem posledično izpostavljenost
manjša in ne bo presegala osnovnih omejitev.
Vsak ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, ki daje ponovljive in veljavne
rezultate, se lahko uporabi.
Če imamo oddajnik, ki ima več anten, izberemo anteno, ki oddaja največje sevanje, in
se izmeri njeno sevalno moč, ali vse antene na oddajniku in izmerimo ter nato
izračunamo povprečno sevalno moč vseh anten.
Da dosežemo skladnost s tem standardom, lahko izberemo štiri možnosti:
a) Običajna uporaba, namestitev ter fizične lastnosti opreme so lahko že po naravi
skladni z izpostavljenostjo elektromagnetnemu polju. Ta nizkoenergijska
oprema vključuje nenamerno sevanje. To so, na primer, žarnice, avdio-video
oprema, oprema za informacijsko tehnologijo ter multimedijska oprema, ki ne
vsebuje radijskih oddajnikov.
b) Raven vhodne moči za električne ali elektronske komponente, ki so zmožne
sevati elektromagnetno energijo v ustreznem frekvenčnem območju, je tako
nizka, da moč antene in povprečna sevalna moč ne presega stopnje
izključenosti za nizko moč.
c) Moči anten in povprečna sevalna moč so omejeni s standardi za oddajnike na
nivoje, nižje od nivoja izključenosti za sevanje.
d) Meritve ali izračuni kažejo na razpoložljivo moč antene ali povprečje skupne
sevalne moči, ki morajo biti manjši od izključenosti za naprave nizkih moči.
Če ne moremo uporabiti nobene od teh štirih možnosti, potem moramo napravo
obravnavati z drugim standardom za elektromagnetno sevanje polja.
7.7.2 Nizka stopnja izključenosti (𝑷𝒎𝒂𝒙 )
Šteje se, da je elektronska in električna oprema z nizko porabo v skladu s tem
standardom, če se z uporabo možnosti b), c) in d) iz točke 6.7.1 lahko dokaže, da je
razpoložljiva moč antene ali povprečna skupna sevalna moč manjša ali enaka nizki
stopnji izključenosti 𝑃𝑚𝑎𝑥 , določeni v prilogi A tega standarda, ki izhaja iz obstoječih
mejnih vrednosti izpostavljenosti.
Za brezžične naprave, ki se ob delovanju nahajajo v bližini telesa s sevalno močjo
antene ali povprečjem skupne sevalne moči, višje od nizke stopnje izključenosti 𝑃𝑚𝑎𝑥 ,
se uporabijo alternativne vrednosti 𝑃𝑚𝑎𝑥 ' iz priloge B tega standarda. Da lahko
uporabimo alternativne vrednosti 𝑃𝑚𝑎𝑥 ', mora naprava, ki se jo ocenjuje, biti
opredeljena v prilogi B tega standarda. Če se 𝑃𝑚𝑎𝑥 ' ne ujema z napravo, se uporabi
vrednosti 𝑃𝑚𝑎𝑥 iz priloge A tega standarda.
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7.8 EN 50272-1:2010 (Varnostne zahteve za sekundarne baterije in
baterijske naprave – 1. del: Splošne varnostne informacije)
Ta standard se nanaša na opremo, ki uporablja baterije do napetosti 1500 V ter definira
osnovne zahteve za stacionarne baterije, vlečne baterije in prenosne baterije za
uporabo v prenosnih napravah. Ta standard pokriva električne lastnosti (polnjenje,
praznjenje itn.), elektrolite, nevnetljive mešanice plinov ter shranjevanje in prevoz
baterij.
7.8.1 Splošne zahteve
Tehnične lastnosti za polnilne baterije so v tem standardu tabelarično podane. Baterije
imajo več različnih lastnosti, kot so tipi baterij (kislinsko-svinčene, nikelj-kadmijeve,
nikelj-železove, litijeve itn.) ter različne napetosti baterij glede na tip pozitivnih in
negativnih elektrod ter tipa elektrolita.
Za prenosne naprave se uporablja prenosne baterije, ki jih definira standard EN 502724.
7.8.2 Polnjenje
Po izpraznjenju se polnilne baterije ponovno napolni z uporabo ustreznega polnilnega
sistema. Baterije morajo dovajati energijo v naprave določen čas, ko napravo
izklopimo iz glavnega vira. Ravno tako, kadar baterije polnimo in, ko jih končamo
polniti, morajo toliko časa zadržati energijo, da jo lahko uporabimo kot rezervni vir.
Za pravilno polnjenje mora proizvajalec točno navesti postopek polnjenja baterij. Če
se baterijo pravilno polni, se bateriji samodejno podaljša njeno življenjsko dobo. Zato
je boljše, da je polnilna naprava sposobna, ko je baterija polna, ali če je z baterijo kaj
narobe, odklopiti baterijo od napajanja.
7.8.3 Dajanje baterij na trg in v obratovanje
Baterije se lahko dobavlja v štirih začetnih stanjih, zato je pomembno, da mora
proizvajalec navesti, kako je potrebno z baterijo ravnati na začetku. Štiri začetna stanja
so:
a) Za nepolnjene (suhe) in nenapolnjene (nikelj-kadmij) baterije mora pisati, da
je potrebno napolniti baterije z elektrolitom in polnilnikom.
b) Za nepolnjene in napolnjene (svinčeve in suhe) baterije mora pisati, da je
potrebno baterije napolniti z elektrolitom in da če je potrebno, napolniti s
polnilnikom.
c) Za polnjene in napolnjene (svinčeve, nikelj-kadmijeve, nikelj-metalhidridne in
litij-ionske) baterije ni potrebno napisati ničesar.
d) Za polnjene in nenapolnjene (nikelj-kadmijeve, nikelj-metalhidridne,
litij-ionske) baterije mora pisati, da je potrebno pred uporabo baterije napolniti
s polnilnikom.
Da so baterije lahko na trgu, mora proizvajalec zagotoviti varnost proti eksplozijam z
ustrezno nastavitvijo polnjenja, obliko baterije, zračnostjo baterijskih prostorov ter z
izključevanjem virov vžiga, saj se lahko ob polnjenju iz baterije sprostijo eksplozivni
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ali vnetljivi plini, ki lahko povzročijo eksplozijo naprave, če preseže koncentracija
mejno vrednost le-teh, ali ob povišani temperaturi, ali ob zunanjem viru vžiga.
Ravno tako je dolžnost proizvajalca, da zagotovi varnost z navodili za varno rokovanje
z baterijami proti nevarnosti ob izlivu elektrolita, ki se lahko zgodi ob dotiku
elektrolita, dotiku površine baterije, ob eksploziji baterije, nagibanju baterije med
prevozom ter izlitju elektrolita ali izbrizgu kislinske meglice iz baterije, saj lahko
elektrolit ob dotiku s kožo ustvari srbečico ali v slabšem primeru opekline na vseh
delih telesa.
Da je baterija ustrezna, mora biti tudi označena z npr. polariteto, na bateriji
odtisnjenimi označbami, ki predstavljajo vse tehnične informacije, opozorili in
informacijami o dobavitelju.

7.9 EN 50272-4:2007 (Varnostne zahteve za sekundarne baterije in
baterijske naprave – 4. del: Baterije za prenosne aparate)
Ta standard se nanaša na polnilne baterije, ki se uporabljajo v prenosnih aparatih.
Določa kriterije glede varnosti in zaščiti zdravja ljudi pri uporabi polnilnih baterij,
namenjenih za napajanje enosmernih sistemov v prenosnih napravah. Veljaven je za
vse komercialno dostopne polnilne baterije. Proizvajalce zavezuje k temu, da
preprečijo napačno uporabo baterij in s tem posledično poškodbo ljudi. Zato ta
standard predpisuje, da morajo proizvajalci podati zadostne informacije za uporabnike,
kako rokovati z njimi od začetka pa tja do konca življenjskega cikla baterije.
7.9.1 Splošne zahteve
Baterije ne smejo biti dane na trg, če imajo obrnjeno polariteto, vendar izgledajo enako
kot baterije z normalno polariteto. Raba druge tehnologije za izdelavo baterij je
dovoljena pod pogojem, da sta napetost in dimenzije enaki predpisanim. Baterijske
celice, ki sestavljajo baterijo, morajo biti enake oblike, enakega tipa in enake znamke.
Standard tudi priporoča, da imajo celice enak naboj in enako starost.
Proizvajalci morajo izdati ukrepe glede nepravilnega priklapljanja baterij. Med te
ukrepe spadajo:
 označevanje polov baterij ali baterijskih kablov,
 priključki morajo biti oblikovani tako, da napačna priključitev ni mogoča,
 takšna oblika razdelkov baterij in kontaktov, da napačna priključitev ni
mogoča,
 elektronika, ki preprečuje delovanje naprave, če so baterije narobe priključene.
V navodilih mora pisati, kako pravilno polniti in menjati baterije. Baterije v napravi se
ne smejo pregreti, ker pregretje baterije lahko povzroči uničenje le-te in celo naprave.
Če se baterija uniči, lahko ob uničenju odda strupene ali korozivne pline. Zato mora
proizvajalec zagotoviti, da so baterije vstavljene v napravi tako, da se ne povzroči
pregretje baterij. Prav tako morajo biti baterije, vstavljene v napravi, zaščitene tako,
da ne morejo biti poškodovane ob udarcu. Baterije ne smejo ob napačnem priklopu
eksplodirati ali se preveč izprazniti. Naprave ter baterije morajo imeti zaščito pred
preobremenitveno napetostjo z namenom, da se zaščiti napravo ter osebe v neposredni
bližini.
V baterijskem prostoru imamo dve možnosti pritrditve baterije:
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 fiksno pritrditev, tako da menjava z drugimi baterijami ni mogoča ter da se
baterijo polni direktno na napravi,
 delno pritrditev, da lahko iz naprave vzamemo baterijo za polnjenje ali da jo
zamenjamo z baterijo za enkratno uporabo.
Za delno pritrditev mora biti naprava načrtovana tako, da je baterijski del ločen od
elektronskega dela ter da se lahko baterije vzame iz nosilcev za baterije, da se jih lahko
tudi očisti. Baterijski kontakti v nosilcih za baterije morajo biti načrtovani z namenom,
da je izguba napetosti zelo majhna, ter izdelani morajo biti iz materialov, ki je odporen
proti baterijskemu elektrolitu. Ravno tako mora, če je naprava zasnovana za delno
pritrditev, imeti zaščito proti nevarnosti ob sproščenem plinu iz baterije ob polnjenju
ali uničenju baterije, ki je lahko vnetljiv ali eksploziven. Zato se med ukrepe, ki
preprečujejo nevarnost, šteje to:
 da se prepreči iskrenje naprave, tako da se iskreči elementi ne nahajajo znotraj
naprave,
 da mora biti prostor kjer se baterija nahaja, zračen,
 da se zmanjšuje koncentracijo plina s katalizatorji in absorbenti
 da se zmanjšuje koncentracijo plinov s polprepustnimi membranami.
Če baterijo pogoltnemo, se to lahko zgodi pri urinih baterijah zaradi majhnosti. Ker je
v želodcu prisotna klorovodikova kislina, se lahko baterija spusti in s tem povzroči
ožganine ali zastrupitev. Zato, če so baterije zelo majhne, se mora na embalažo napisati
posebno opozorilo: »Opozorilo! Držati izven dosega otrok.«
7.9.2 Navodila za uporabo ter priporočila za uporabnike
V navodilih za uporabo mora pisati:
 Zmeraj izberite pravilno velikost ter napetost baterije.
 Zamenjajte vse baterije hkrati.
 Očistite baterijske kontakte pred montiranjem novih baterij.
 Bodite prepričani, da so baterije vstavljene pravilno.
 Če naprave dolgo časa ne boste uporabljali, potem odstranite baterije iz nje.
 Izrabljene baterije je potrebno odvreči na mesto, namenjeno za izrabljene
baterije.
Priporočilo za uporabnike, če ga naprava seveda ima, mora imeti naslednja navodila:
 Ne razdiraj, odpiraj ali zmelji baterij.
 Ne približuj baterij ognju ali direktni vročini. Hraniti v temnih prostorih.
 Ne veži baterij v kratek stik ali jih ne shranjuj v bližini drugih baterij, saj s tem
lahko tudi povzročiš kratek stik.
 Ne odstranjuj baterije iz originalne embalaže razen pred uporabo.
 Ne izpostavljaj baterij mehanskim udarcem.
 Če baterija spušča, se izogibaj neposrednemu stiku s kožo ali očmi. Če pride
do stika, izperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
 Ne uporabljaj drugih polnilcev razen tega, ki je priložen napravi.
 Ne uporabljaj drugih baterij, ki niso oblikovane za uporabo s to opremo.
 Ne mešaj baterij različnih proizvajalcev, kapacitete, velikosti ali tipa baterij v
napravi.
 Drži baterije izven dosega otrok.
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Če ste zaužili baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
Zmeraj kupujte ustrezne baterije za to napravo.
Baterije shranite na suhem in čistem prostoru.
Za čiščenje baterij vedno uporabite samo vlažno krpo.
Baterije ne smejo priti v stik z organskimi in anorganskimi snovmi.
Polnilne baterije je treba pred uporabo napolniti.
Baterij ne polnite predolgo.
Če baterije dalj časa stojijo, jih je potrebno večkrat izprazniti in napolniti, da
bodo spet optimalno delovale.
 Baterije delujejo najbolje na sobni temperaturi.
 Če je mogoče, baterije odstranite iz naprave.
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8 Posebne oznake
V nadaljevanju bom opisal oznake, ki so priporočljive na izdelku ali njihovi embalaži,
saj te služijo kot dodatno opozorilo za končnega uporabnika ali kot opomba, da je
izdelek v skladu s posebnimi določili. Ravno tako bom v tem poglavju opisal
deklaracijo o skladnosti, ki opisuje, ali se je proizvajalec držal določenih standardov
in direktiv.

8.1 Zelena pika (Green Dot)
Zelena pika je zaščitena znamka po celem svetu. Označuje izdelek in embalažo kot
skladni z direktivo 94/62/ES, kar pomeni, da je izdelek primeren za recikliranje.
Obenem služi kot dokazilo, da proizvajalec prispeva del denarja od prodanega izdelka
za reciklažo. Znak mora biti dobro viden za uporabnika. Sestavljen je iz dveh
prepletenih puščic v obliki kroga. Zraven mora biti tudi oznaka ®, ki predstavlja
registrirano znamko. Raba drugih nedovoljenih dopisov zraven te oznake ne velja.
Ravno tako morajo biti puščice enobarvne in kontrastno ločene. Znak mora biti velik
od najmanj 6 mm do 29 mm odvisno od formata površine, na kateri se nahaja. Kako
mora izgledati simbol zelene pike ponazarja slika 5. [42]

Slika 5: Oznaka zelena pika
Na embalaži drona je pravilno uporabljena grafična podoba zelene pike, ampak
besedilo zraven zelene pike je napačno napisano. Namesto da bi zraven pisalo Der
Grüne Punkt, piše Der Grune Pumkt. Napaka je bila opažena kot tiskarski škrat črke n
in črke ü (gl. slika 6).

Slika 6: Napačna raba zelene pike na embalaži drona
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8.2 Reciklažni simbol
Reciklažni simbol predstavlja, da lahko izdelek recikliramo. Ne prikazuje, ali je bil
izdelek recikliran ali bo sprejet v vseh reciklažnih ustanovah. Včasih je na sredini tega
simbola napisana številka, ki predstavlja, koliko procentov že recikliranega materiala
je v izdelku ali je napisana snov, iz katere je izdelek narejen. Primer izgleda
reciklažnega simbola predstavlja slika 7. [43]

Slika 7: Veljavna različica reciklažnega simbola
Na embalaži drona se nahaja ena izmed veljavnih verzij simbola za reciklažo izdelka
in njegove embalaže, kar ponazarja slika 8.

Slika 8: Reciklažni simbol z dopisom na embalaži drona

8.3 Oznaka CE
Oznaka CE na izdelku predstavlja skladnost izdelka z bistvenimi zahtevami direktiv
glede zdravja, varnosti in varovanja okolja. Črke CE so okrajšane besede iz
francoščine »Conformité Européene«, kar pomeni evropska skladnost. Če je izdelek
opremljen z znakom CE, se lahko izdelek trži v članicah ES. Kadar proizvajalec
namesti na izdelek oznako CE, je s tem samodejno odgovoren za skladnost izdelka z
direktivami ES. Uporablja se lahko samo oznake CE, ki jih določa ES, kakršnekoli
druge verzije zavajajočih oznak CE so prepovedane. Oznaka CE je lahko velika
najmanj 5 mm. Slika 9 predstavlja pravilne in nepravilne zapise CE oznake. [44]
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Slika 9: Pravilna raba oznake CE (zgoraj), nepravilna raba oznake CE (spodaj)
Na embalaži drona in na oddajniku drona je pravilna oblika oznake CE (slika 10),
medtem ko na dronu te oznake ni. Opazil sem, da na dronu znamke DJI, ki je višje
cenovni model drona, te oznake tudi ni.

Slika 10: Pravilna različica CE oznake na embalaži drona

8.4 Prečrtan koš
Prečrtan koš je simbol, ki je del direktive 2012/19/EU ali direktive o odpadni in
električni opremi. Črna linija pod košem predstavlja izdelke, dane na trg po letu 2005.
Če je na izdelku prečrtan koš brez dodatne linije pod njim, potem je bil izdelek dan na
trg med letoma 2002 in 2005, kar ponazarja slika 11. Prečrtan koš potrošnikom
sporoča, da je v izdelku elektronska oprema, zato je potrebno, kadar izdelek zavržemo,
izdelek dati na oddelek z odpadno električno in elektronsko opremo. [45]
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Slika 11: Pravilna oblika prečrtanega koša
Ker je dron sestavljen iz elektronske opreme, mora na embalaži imeti oznako, ki
označuje elektronski izdelek. Ker je igrača narejena po letu 2005, mora imeti oznaka
tudi črto pod košem. To prikazuje tudi slika 12

Slika 12: Prečrtan koš na embalaži drona

8.5 Starostno opozorilo
Ta oznaka se je prvič pojavila na igračah leta 1995 in predstavlja opozorilo, da igrača
ni primerna za otroke od tretjega leta starosti za sestavljanje in igro. Ta slika mora
nujno biti zraven opozorila, da podpre vsebino opozorila z obrazložitvijo. Ta oznaka
je zamenjala prejšnje opozorilo »ni primerno za otroke do tretjega leta starosti«, saj se
je to opozorilo večkrat zamenjevalo z nasvetom za starost.
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Simbol je sestavljen iz rdečega prečrtanega kroga na beli podlagi, v katerem je
nesrečen obraz otroka. Ravno tako se znotraj kroga nahaja tudi številki 0–3, kar
ponazarja slika 13. [46]

Slika 13: Starostno opozorilo za otroke do tretjega leta starosti
Ker je dron sestavljen iz majhnih delcev, mora nujno biti na embalaži tudi opozorilo z
grafično podobo žalostnega otroka, ki je prečrtan. Na embalaži je res grafična podoba,
ki jo prikazuje slika 14.

Slika 14: Grafična podoba prečrtanega žalostnega otroka na embalaži drona

8.6 Deklaracija o skladnosti
Ko proizvajalec opravi postopek ugotavljanja skladnosti ter izdela tehnično poročilo
za dokazovanje skladnosti, lahko izda deklaracijo o skladnosti. To lahko izvede
proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU. Deklaracija je zaključni del
postopka ugotavljanja skladnosti. Deklaracija mora vsebovati vse potrebne
informacije o uporabljenih direktivah, standardih in drugih normativnih dokumentih,
proizvajalcu in njegovem zastopniku ter proizvodu.
Izjava o skladnosti mora biti sestavljena iz:
 številke izdelka, ki služi za identifikacijo le-tega;
 imena in naslova proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
 predmeta izjave (identifikacije izdelka, ki omogoča sledljivost). Izjava mora
vsebovati dovolj jasno barvno sliko, ki omogoča identifikacijo izdelka;
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 sklicevanje na uporabljene zadevne harmonizirane standarde ali sklicevanja na
specifikacije v zvezi, s katerimi je izdana izjava o skladnosti;
 po potrebi priglašenega organa, ki je opravil preskus in izdal certifikat;
 dodatnih informacij, kot so podpis za in v imenu, v katerem more pisati kraj in
datum izdaje, ime, funkcija in podpis.
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9 Meritve, rezultati ter ugotovitve
V tem poglavju je predstavljena analiza specifikacij drona tipa kvadkopter znamke
ShengKai modela D97. Na tem dronu sem izvedel tudi meritve in ugotavljal skladnost
proizvoda z naslednjimi standardi:
 EN 62115:2005
 EN 71-1:2015
 EN 71-2:2011
 EN 50272-4:2007
Pri preverjanju skladnosti drona, bom vse ugotovitve zapisal v preskusni tabeli.
Uporabljal bom tudi oznake:
≥
večje ali enako
~
približno
±
toleranca

9.1 Specifikacije drona
V tabeli 2 sem preverjal specifikacije drona, če je vse res, kot navaja proizvajalec, ali
ne zavaja potrošnika. Tabela 2 je zgolj informativne narave in nima povezave s
standardi in direktivami, nudi pa bistvene informacije za potrošnika. V prvem stolpcu
je navedeno, kaj preverjam. V drugem stolpcu so napisane specifikacije, ki sem jih
našel na spletni strani prodajalca drona. V tretjem stolpcu pa so navedene ugotovitve
ob preverjanju specifikacij izdelka iz drugega stolpca. Ugotovil sem da načeloma
proizvajalec ni zavajal. Zavajal je pri času polnjenja, času letenja, dosegu in
dimenzijah embalaže, medtem ko pri ostalem ni.
Če se kupljeni dron ujema s podanimi lastnostmi, ki jih je navedel proizvajalec, bom
ugotovitev zapisal s kljukico (). Če bo katera od lastnosti, ki jo je podal proizvajalec,
zavajajoča, bom potem zapisal z besedami.
Tabela 2: Specifikacije dronov
Zadeva
Proizvajalec
baterije
Model baterije
Dimenzije
baterije
Tip baterije
Napetost baterije
Kapaciteta
baterije
Masa baterije
Proizvajalec
drona
Model drona
Material v dronu
Čas polnjenja
drona

Podane specifikacije na
spletu prodajalca
HongJie, Guangdong
Kitajska
802540
8 mm X 25 mm X 40 mm
Li-polimer
3,7 V DC
600 mAh

Ugotovljeno na izdelku




3,75 V DC
Ni preskušeno

16,5 g
Shengkai

16,5 g

D97
PP, Elektronske komponente,
ABS/PS



~ 40 minut

~ 50 min
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Zadeva
Doseg drona
Čas letenja drona
Masa drona
Masa embalaže
Dimenzije
embalaže (d x š x
v)
Vsebina

Podane specifikacije na
spletu prodajalca
≥ 100 metrov
≥ 7 minut
105 g
577 g

Ugotovljeno na izdelku
~ 70 m
6,5 min
105 g
577 g

40 cm X 31 cm X 10 cm

25 cm X 25 cm X 11 cm

1 dron, 1 oddajnik, 1
USB-kabel, 1 propeler, 1
navodilo za uporabo

1 dron, 1 oddajnik, 1 USBkabel, 2 propelerja, 1
navodilo za uporabo

9.2 Standard EN 62115:2005
V tabeli 3 je bilo potrebno preskusiti igračo po standardu za električne igrače. V tem
Standardu so uporabne skoraj vse točke za preskušanje drona razen tistih delov ki se
nanašajo na kombinirane in transformatorske igrače, saj se dron šteje pod kategorijo
baterijske igrače, ker se za njegovo delovanje uporablja tako polnilne baterije kot
alkalne baterije. Ta Standard vključuje tudi preskuse trdnosti zaščite baterijskih delov
drona. Ugotovljeno je bilo, da igrača le pri točki 7.4 odstopa od normativa. In to je le
da igrača v navodilih nima napisano kako igračo vzdrževati ali čistiti. Poleg tega v
navodilih ne piše, da se polnilne baterije ne polni pod nadzorom odrasle osebe ter da
je baterije potrebno pred polnjenjem odstraniti iz igrače in da se ne sme polnilnih
priključkov vezati v kratek stik. Pri ostalih preskusih je bilo vse brez večjih
posebnosti, le pri spustu 1 kg valja je na igrači nastala majhna razpoka, ki pa ni
vplivala na nadaljnja preskušanja.
Tabela 3: Preskusni postopki iz standarda EN 62115:2005
Točka
standarda

Izvedba preskusa

5.2

Preskusi se izvedejo
na enem izdelku.
Preskusi po točkah
od 14 do 17 se
lahko izvedejo na
ločenih igračah.

5.4

Če igračo sestavi
otrok, se preskus
izvede na
posameznem delu
igrače, če igračo
sestavi odrasla
oseba, se preskusi
igračo kot celoto.

Zahteve
standarda
Če igrača ne
deluje več po
preskusu točke
9, se potem
naslednji
preskusi
izvajajo na novi
igrači.

Rezultati in ugotovitve
Igrača je še delovala po
vseh preskusih, tako da ni
bilo potrebe po uporabi
nove igrače.

Ker mora igračo sestaviti
odrasla oseba, se jo
preskuša kot celoto.
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Točka
standarda

5.5

5.6

5.9

5.11

5.13

7

7.1

Zahteve
standarda

Izvedba preskusa
Preskusi se izvedejo v
najmanj ugodnem
položaju igrače ali
gibljivih delov igrače,
ki se lahko pojavi ob
normalni uporabi.
Pokrove baterijskega
sklopa se odstrani ali
odpre, druge
odstranljive dele se
odstrani ali pusti v
poziciji, ki je najmanj
ugodna.
Igrače z upravljalnikom
morajo biti nastavljene
z najmanj ugodno
nastavitvijo.
Baterijske igrače se
preskuša z novimi
nepolnilnimi baterijami
ali s povsem
napolnjenimi polnilnimi
baterijami
Preskuse se izvede v
suhem in toplem
prostoru

Rezultati in ugotovitve
Pokrov baterijskega
sklopa sem odprl, ne pa
odstranil ker se ga ni dalo
odstraniti.

Igračo sem nastavil na
najmanj ugodno
nastavitev.

.

Temperatura
prostora mora
biti vsaj
20 °C ± 5 °C.

V dronu sem povsem
napolnil vgrajeno Liionsko baterijo, v
sprejemnik pa sem vstavil
nove nepolnilne baterije.
Temperatura
prostora je 19 °C

Priključki baterije ne
omogočajo napačnega
priklopa.
Zato lahko z gotovostjo
rečemo, da je dron v
skladu s to točko.

Igrače se preskuša tudi
z obrnjeno polariteto
baterije, razen v
primeru, če zgradba
igrače tega ne dopušča.

OZNAČEVANJE IN NAVODILA
Preveriti je potrebno
ime in logotip
proizvajalca ali
prodajalca na embalaži
ali igrači.

Igrača ali
embalaža
igrače mora biti
označena z
imenom in
logotipom
proizvajalca ali
prodajalca ter
modela in tipa
igrače.

Na embalaži drona je
podano ime ShengKai in
logotip proizvajalca ter
model drona D97 in tip
drona kvadkopter.
Ker je na embalaži vse
tisto kar ta točka zahteva,
lahko rečemo, da je dron
v skladu s to točko.
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Točka
standarda

7.1.1

Izvedba
preskusa
Preveriti je
potrebno pri
baterijski
igrači
polariteto
baterij in
nazivno
napetost
baterij.

Preverja se
navodila za
čiščenje in
vzdrževanje
igrače ter
navodila za
sestavljanje
igrače, če jo
sestavlja
otrok.

7.4

Zahteve standarda

Rezultati in ugotovitve

Baterijska igrača mora
biti označena s
polariteto baterije in
nazivno napetostjo
baterije. Če je več
baterij v baterijskem
razdelku igrače, mora
tudi biti narisana
oblika baterij in
pozicija, v kateri
morajo baterije biti
vstavljene.
Baterijska igrača mora
biti opremljena s
podrobnimi navodili za
čiščenje in vzdrževanje
igrače. Igrače morajo
tudi imeti navodila za
sestavljanje, če jih
sestavlja otrok ali če so
deli, ki jih sestavljamo,
pomembni za
delovanje igrače. Če
igračo sestavlja odrasla
oseba, mora to biti tudi
navedeno. Če
uporabljajo baterijske
igrače baterije za
enkratno uporabo,
potem mora v
navodilih pisati:
 tip baterije,
 kako odstraniti
in zamenjati
baterije,
 da se ne sme
nepolnilnih
baterij polniti,
 da se polnilne
baterije polni
samo pod
nadzorom
odrasle osebe,
 da je potrebno
odstraniti
polnilne
baterije pred

V daljinskem
upravljalniku drona je
zato ker se baterije menja,
označena vrsta, polariteta
in nazivna napetost
baterij. Ker je v
upravljalniku baterij več,
so narisane tudi pozicije
baterij. Zato lahko z
gotovostjo rečemo, da je
dron v skladu s to točko.
Igrača je opremljena z
navodili, ampak ne piše,
kako igračo vzdrževati ali
čistiti. Poleg tega v
navodilih ne piše, da se
polnilne baterije ne polni
pod nadzorom odrasle
osebe, da je baterije
potrebno pred polnjenjem
odstraniti iz igrače ter da
se ne sme polnilnih
priključkov vezati v
kratek stik. Zato lahko
rečemo, da dron ni v
skladu s to točko.
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7.5

7.6

7.7

Preverja se,
ali so
navodila za
uporabo
podana na
embalaži ali
na papirju.
Preveriti je
potrebno
navodila, v
katerem
jeziku so
napisana.
Na igrači je
potrebno
izvesti
preskus
izbrisa in
berljivosti
opozoril.

polnjenjem iz
igrače,
 da ne smemo
mešati starih
baterij z
novimi,
 da se baterije
vstavi pravilno
glede na
polariteto,
 da je potrebno
izrabljene
baterije
odstraniti iz
igrače,
 da se ne sme
polnilnih
priključkov
vezati v kratek
stik.
Navodila so lahko na
papirju ali na embalaži
ali celo na igrači, če
igrača to dopušča.
Če so navodila podana
na embalaži, mora
pisati, da se embalaže
ne sme zavreči, saj
vsebuje pomembne
informacije.

Navodil ni na embalaži.

Navodila morajo biti
napisana v jeziku, ki se
ga uradno uporablja v
državi ali je posebej
določen.

Navodila so napisana v
angleškem in kitajskem
jeziku.

Oznake na igrači
morajo biti berljive in
trajne, zato se jih
preskusi z drgnjenjem
15 s s kosom blaga,
namočenega z vodo, in
potem še 15 s s kosom
blaga, namočenega v
heksan.

Preskušeno z vodo in
heksanom (slika 15).
Oznake se niso izbrisale.
Ker je bilo tako kot ta
točka zahteva, lahko
rečemo, da je dron v
skladu s to točko.
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Slika 15: Nepreskušena površina (levo), preskušena površina (desno)

13

Preskusiti je potrebno
Igračo je
odpornost igrače na
potrebno
udarce po pokrovu igrače. trdno podpreti
in se nato na
vsak del
pokrova
igrače udari
šestkrat s silo
0,7 J.

Preskušeno z vzmetnim
kladivom (slika 16). Pokrov
igrače in oddajnika se ni odprl.
Ker je vse zdržalo kot ta točka
zahteva, lahko rečemo, da je
dron v skladu s to točko.

Slika 16: Preskus pokrova z vzmetnim kladivom
ZGRADBA IGRAČE
14
Preveriti je potrebno
Napajalna
Igrača je napajana z napetostjo
napajalno napetost igrače. napetost
3,7 V, oddajnik pa z napetostjo
igrače ne sme 6 V. Ker je o kot ta točka
14.1
presegati 24
zahteva, lahko rečemo, da je
V.
dron v skladu s to točko.
Baterije v igračah za
Pokrov igrače Za odpiranje pokrova igrače in
otroke do starosti 36
se ob spustu
oddajnika sem potreboval dve
mesecev morajo biti
valja ne sme
potezi. Ravno tako sem
zaščitene, tako da jih ne
odpreti.
preskusil igračo in oddajnik z
utežjo (Slika 17). Pokrov se ni
14.7 moremo odstraniti brez
uporabe orodja.
odprl, ampak so nastale
Preskusiti je treba
poškodbe na igrači (Slika 18).
pokrov, ki se ne sme
Ker je vse bilo tako kot ta
odpreti v manj kot dveh
točka zahteva, lahko rečemo,
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potezah. Igračo se tudi
postavi vodoravno na
jekleno ploščo, nato se
nanjo z višine 100 mm
spusti kovinski valj s
premerom 80 mm in
maso 1 kg, da ploščati del
valja pade na igračo.

da je dron v skladu s to točko.
Poškodbe so bile tako majhne,
da sem lahko nadaljeval s
preskusi.

Slika 17: Preskus pokrova s spustom valja

Slika 18: Razpoka, ki je nastala ob udarcu valja
Deli, ki ščitijo
Del se ne sme ločiti od
gibljive dele igrače, igrače.
morajo biti
pritrjene tako, da
vzdržijo pritiske ob
normalni uporabi.
Zato je potrebno
14.11
dele preskusiti z
vlečno silo 90 N, ki
se jo doseže v času
5 s in nato zadrži
10 s.

Preskus z
dinamometrom.
Preskusil sem vse štiri
zaščite rotorjev (Slika
19). Preskus so
prestali normalno.
Pojavile so se majhne
deformacije na njih.
Te majhne niso
vplivale na zaščite
rotorjev prav nič, zato
lahko trdimo, da je
dron v skladu s to
točko.
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Slika 19: Preskus sile zaščite rotorja

14.12

15
15.1

Pri igrači je
potrebno preveriti
polnjenje igrače.

Igrača mora biti narejena,
tako da polnjenje v njej ni
mogoče, razen če pri
igračah do mase 5 kg ni
mogoče odstraniti baterije,
ne da bi lahko polomili
igračo ali polnili druge
baterije iz igrače. Pri drugih
igračah pa mora biti
omogočeno polnjenje, če je
baterija pritrjena v igrači, če
ni mogoče zamenjati
polaritete in/ali če ni
mogoče upravljati z igračo
med polnjenjem.
ZAŠČITA KABLOV IN ŽIC

Igrača ne dopušča
polnjenja izven nje,
zato pa priključki
baterij ne omogočajo
napačne priključitve
zaradi zgradbe
priključka. Ker je
igrača lažja od 5 kg,
lahko rečemo da je
dron v skladu s to
točko, ker se baterij
ne da vzeti iz igrače,
ne da bi jo polomili
pri polnjenju.

Poti, kjer se
nahajajo žice, ne
smejo imeti ostrih
robov. Žice in kabli
ne smejo priti v stik
z gibljivimi deli.

Poti v notranjosti
drona nimajo ostrih
robov. Ravno tako so
žice ustrezno
zaščitene pred
gibljivimi deli.

9.3 Standard EN 71-1:2015
V tabeli 4 sem igračo preskušal s standardom mehanske trdnosti igrače. Ta standard
se je izkazal za pomanjkljivega, saj je bilo težko to igračo kategorizirati, ravno tako
se je izkazal za pomanjkljivega zato ker piše zelo malo glede preskušanja plastičnih
delov igrač. Pri tem preskusu igrača ni prestala preskusa po točki 4.2 in to je da v
navodilih za uporabo ni bilo podanih nobenih informacij, kako moramo igračo
sestaviti, saj je bila igrača zaradi velikosti razstavljena. Pri ostalih preskusih ni bilo
opaženih nobenih posebnosti.
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Tabela 4: Preskusni postopki iz standarda EN 71-1:2015
Točka
standarda
4

4.2

4.17.1 c

6a

Zahteve
standarda
SPLOŠNI POGOJI
Preveriti je potrebno
Igrače, ki se jih
navodila za sestavljanje sestavi pred
igrače.
uporabo,
morajo imeti
podrobna
navodila za
sestavljanje. V
navodilih mora
posebej pisati,
če mora biti pri
sestavljanju
prisotna odrasla
oseba.
Preveriti je potrebno
Helikopterji
zaščito rotorjev.
oziroma
podobne igrače
morajo imeti
zaščiteno
okolico rotorja,
da se zmanjša
verjetnost za
poškodbe.
Za ta preskus je
Plastična
potrebno imeti
vrečka, ki je del
mikrometer z
embalaže, mora
zmožnostjo merjenja
imeti
do minimalno 1 μm po povprečno
standardu ISO 4593.
debelino 0,038
Plastično vrečko je
mm ali več ob
potrebno prerezati, tako preskušanju po
da dobimo dva ločena
točki 8.25.1.
dela. Na vsakem delu
vrečke je potrebno
izmeriti debelino v
desetih točkah vrečke
dimenzije najmanj 100
mm × 100 mm in nato
iz meritev izračunati
povprečje.
Izvedba preskusa

Rezultati in ugotovitve
V navodilih ni informacij
glede sestavljanja igrače,
zato lahko rečemo da dron
ni v skladu s to točko.

Dron ima ustrezno zaščito
rotorjev, zato lahko rečemo
da je v skladu s to točko.

Izmerjeno z mikrometrom
0,050 mm, kot prikazuje
slika 20. Ker ima plastična
vrečka debelino večjo od
0,038 mm, lahko rečemo da
je v skladu s to točko.
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Slika 20: Merjenje debeline ploskve vrečke
7

7.1

7.2

NAVODILA ZA UPORABO IN OPOZORILA
Navodila ne smejo biti
Opozorilo je nameščeno na
nepravilna ali
embalaži igrače, v navodilih
zavajajoča. Če so v
za uporabo pa ga ni. Ker so
nasprotju z uporabo
navodila podana na vsaj
igrače, ne smejo biti
enem mestu, lahko rečemo
napisana. Pred
da je dron in embalaža v
opozorilom mora pisati
skladu s to točko.
»Opozorilo« ali
»Opozorila«.
Proizvajalec mora
navesti opozorila na
vidnem mestu in, če je
mogoče, v navodilih za
uporabo in na igrači.
Za igrače, ki niso
Na embalaži drona piše:
namenjene za otroke do
Opozorilo:
36 meseca starosti,
Ni primerno za otroke do 36
mora biti v navodilih
mesecev starosti zaradi
napisano opozorilo:
majhnih delcev. Ker igrača
»Opozorilo!
vsebuje majhne vijake,
Ni primerno za otroke
mora pisati to navodilo. Ker
do 36 meseca starosti.«
je to navodilo napisano,
Poleg tega opozorila
lahko rečemo da je igrača v
mora biti tudi navedena
skladu s to točko.
obrazložitev, zakaj ta
igrača ni primerna za
otroke te starostne
skupine. Zraven mora
biti tudi grafično
upodobljen prečrtan
otrok, pod katerim
mora pisati za katero
starostno skupino ni
izdelek primeren. Ta
znak opisuje tudi
direktiva 2009/48/EU.
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Točka
standarda
8

8.3

Izvedba preskusa
Če lahko del igrače
primemo s palcem in
kazalcem, se
preskušanec zavija v
času 5 s v smeri
urinega kazalca,
dokler ne dosežemo
točke 180° glede na
začetno pozicijo ali
navora 0,34 Nm. Ko
smo ta pogoj dosegli,
se v tej poziciji zadrži
10 s. Po 10 s ga
preskušanec spusti, da
se vrne v prvotno
stanje. Nato se
postopek ponovi še v
drugi smeri.

Zahteve
Rezultati in ugotovitve
standarda
PRESKUSNI POSTOPKI
Igrača med
Najprej sem preskusil zaščito
preskusom
rotorjev. Dosegel sem silo
ne sme počiti 0,32 Nm in obrat za 180°,
ali se zlomiti prav tako sem tudi preskusil
navor na igrači (slika 21).
Igrača pri tem poskusu ni
počila. Ker se pri igrači ni
zgodilo nič, lahko sem lahko
predpostavil, da je igrača v
skladu s to točko tega
standarda

Slika 21: Preskus zaščite rotorjev in igrače z navornim ključem

8.4.2.3

Del igrače, ki se ga
preskuša, se vpne in se
nanj vpliva z vlečno
silo (60 ± 2) N, ki se
jo doseže v času 5 s.
Ko to silo dosežemo,
se jo zadrži 10 s. Nato
se preveri ali je tisti
del igrače zdržal.

Igrača ne
sme počiti
ali se
zlomiti.

Preskušeno z dinamometrom
kot prikazuje slika 22.
Dosegel sem silo 60 N in
igrača se ni zlomila. Ker je
igrača prestala preskus, lahko
z gotovostjo povem, da je
igrača skladna s to točko.
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Slika 22: Preskušanje natezne sile na zaščiti rotorja drona

9.4 Standard EN 71-2:2011
V tabeli 5 sem moral igračo preveriti glede gorljivosti. Standard 71-2 se je izkazal za
pomanjkljivega, saj se bolj koncentrira na vnetljivost tekstilnih igrač, ne pa plastičnih
igrač. Za dron, ker je skoraj v celoti izdelan iz plastike, bi lahko uporabili le postopke
za preskušanje plastičnih mask, katere spadajo v kategorijo igrač ki se lahko nosijo
na glavi. Pri tem preskušanju sem ugotovil, da je igrača zelo dobro prestala preskuse.
Tabela 5: Preskusni postopki iz standarda EN 71-2:2011
Točka
Zahteve
Izvedba preskusa
Rezultati in ugotovitve
standarda
standarda
SPLOŠNI POGOJI
4
Igrače se ne
Ker igrača pri preskusu s
smejo pri gorenju plamenom sploh ni
obnašati kot da so zagorela, lahko
narejene iz
predpostavimo da ni lahko
celuloida. Ravno vnetljiva.
4.1
tako ne smejo
vsebovati
vnetljivih plinov
in tekočin.
PRESKUSNE METODE
5
Za preskus se
Gorilnik je
Gorilnik sem predgreval 3
uporabi gorilnik na potrebno
minute. Temperatura
butan-propan,
predgrevati vsaj 2 prostora je bila 19 °C,
definiran po
minuti.
relativna vlažnost pa 60 %.
5.1
standardu EN ISO Temperatura
(od 5.1.1
6941 Preskusni
prostora mora biti
do 5.1.3)
vzorec je potrebno (20 ± 5) °C in
imeti shranjenega
relativna vlažnost
v suhem in toplem (65 ± 5) %.
prostoru vsaj 7 ur..
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Točka
standarda
5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Izvedba preskusa
Višino plamena se
meri od konca cevi
do konca plamena
v vertikalni
poziciji.
Gorilnik je
potrebno obrniti
pod kotom glede na
površino.
Igračo se postavi
pokončno glede na
plamen in se jo
počasi približa
plamenu tako, da je
razdalja med igračo
in vrhom plamena
od 20 do 30 mm ter
da je razdalja
oddaljenosti igrače
od konca gorilnika
v horizontalni
smeri 5 mm. Igračo
se nato drži nad
plamenom (5 ± 0,5)
s (slika 23). Če se
igrača vname, je
potrebno meriti čas
gorenja ter dolžino
od vrha ožgane
površine do roba
igrače.

Zahteve
Rezultati in ugotovitve
standarda
Preskus gorljivosti
Višino plamena Višina plamena je bila
je potrebno
nastavljena na 21 mm.
nastaviti na (20
± 2) mm.
Gorilnik mora
biti postavljen
pod kotom 45°.

Gorilnik je bil postavljen pod
kotom 45°.

Pri preskušanju
po točki 5.3 ne
sme
preskušanec
goreti več kot 2
s po tem, ko
odmaknemo
plamen.
Največja
razdalja
zažganega dela
ne sme
presegati 70
mm.

Pri preskusu s plamenom se
igrača ni vnela, ampak se je
začela samo topiti. Ožganost
materiala sem izmeril s
kljunastim merilom in
izmeril 12,9 mm (slika 24).
Ker ožganost materiala ni
bila večja od 70 mm, sem
ugotovil, da je izdelek v
skladu s to točko.
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Slika 23: Preskus gorljivosti drona

Slika 24: Merjenje ožganosti s kljunastim merilom

9.5 Standard EN 50272-4:2007
V tabeli 6 je napisan postopek za preskušanje polnilnih baterij. Ker droni delujejo na
baterije, se jih dotika tudi ta standard. V tem standardu gre predvsem za pregled
varnosti polnilnih baterij. Skoraj vse točke tega standarda so se izkazale kot uporabne
pri pregledu navodil za uporabo drona, v katerih mora pisati, kako varno rokovati z
baterijami v napravah. Pri tem standardu gre za predvsem vizualni pregled navodil, če
je proizvajalec v navodilih navedel kako rokovati z baterijami, pa najsi so polnilne
najsi so alkalne baterije. Pri tem preskušanju sem opazil neskladnost v točkah 4 in 10.
Za točko 4 proizvajalec ni podal navodil kako polniti baterije, izrecne prepovedi
polnjenja baterij za enkratno uporabo, shranjevalne in temperaturne pogoje,
vzdrževalnih navodil, navodil kako ravnati ob poškodbah baterij in navodil za
odstranjevanje baterij.
Pri točki 10, igrača ni imela oznake prečrtan koš (slika 11), četudi je na njej bilo dovolj
prostora za namestitev, medtem ko pa ga je oddajnik imel.
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Tabela 6: Preskusni postopki iz standarda EN 50272-1:2007
Točka
standarda

Izvedba
preskusa

Preveriti je
potrebno
navodila za
uporabo
izdelka, ali
vse ustreza
zahtevam
standarda.

4

6

6.1

Zahteve standarda

Rezultati in ugotovitve

Zraven izdelka morajo Proizvajalec ni podal navodil
biti priložena
za polnjenje baterij, izrecne
navodila, v katerih
prepovedi polnjenja baterij
mora pisati:
za enkratno uporabo,
 pravilen tip in shranjevalne in temperaturne
dimenzija
pogoje za baterije,
baterije,
vzdrževalna navodila,
 pravilna
navodil za preprečevanje
vstavitev
nevarnosti ob poškodbah
baterij,
baterij ter navodil za
 navodila za
odstranjevanje baterij. Ker
polnjenje
proizvajalec ni podal vseh
baterij,
navodil, potem lahko
 prepoved
sklepam, da izdelek ni v
polnjenja
skladu s to točko tega
baterij za
standarda.
enkratno
uporabo,
 shranjevalni
in
temperaturni
pogoji,
 vzdrževalna
navodila,
 navodila za
preprečevanje
nevarnosti ob
poškodbi
baterij,
 navodila za
odstranjevanje
baterij.
ELEKTRIČNA VARNOST
Proizvajalec Med ukrepe spadajo
Pozicija baterij v oddajniku
mora podati npr.:
je označena. V dronu so
ukrepe glede
 označevanje
kabli baterije obarvani rdeče
nepravilnega
pozicije
za pozitivni pol in črno za
priklopa
baterij,
negativni pol. Ravno tako je
baterij.
 obarvani kabli priključek onemogočal
glede na
napačen priklop baterije.
polariteto
Elektronskega preprečevanje
baterij,
nepravilnega priklopa pa
 priklop, ki ne
nisem mogel preveriti. Ker
omogoča
izdelek razen elektronskega
obratnega
preprečevanja izpolnjuje vse
priklapljanja
pogoje, lahko
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6.2

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

zaradi
predpostavimo, da je izdelek
specifične
skladen s to točko.
oblike,
 elektronsko
preprečevanje
nepravilnega
priklopa.
Preveriti je
Oblika razdelka
Oblika razdelka baterije ne
potrebno
baterije ne sme
omogoča nepravilnega
obliko
omogočati
priklopa ob polnjenju in
razdelkov
nepravilnega priklopa uporabi. Zaradi tega lahko
baterij.
ob polnjenju ali
zatrdimo, da je izdelek
uporabi.
skladen s to točko.
VARNO RAVNANJE IN ZAŠČITA PROTI NEPRAVILNI
UPORABI
Izdelek
V navodilih tega ne piše. Ker
mora imeti
dron nima navodil glede
navodila, v
polnjenja, lahko rečemo da
katerih mora
dron ni skladen s to točko.
posebej
pisati glede
polnjenja
baterij.
Pregledati je Baterije se v napravi
Baterije se v dronu niso
potrebno ali ne smejo pregrevati,
pregrevale. Ker se baterije
je
saj pregrevanje lahko niso pregrevale, lahko
proizvajalec poškoduje napravo ali potrdim, da je dron skladen s
zagotovil
baterijo v njej.
to točko.
ustrezno
hlajenje
baterij.
Preveriti je
Baterije morajo biti v Baterije so zaščitene pred
potrebno
napravi zaščitene pred udarci, zato lahko zatrdim,
zaščito pred udarci.
da je izdelek v skladu s to
udarci
točko.
baterij.
Baterije so
V igrači so baterije stalno
lahko v
pritrjene.
baterijskem
prostoru
stalno
pritrjene ali
se jih lahko
pri polnjenju
vzame iz
naprave.
Baterijski
Baterijski prostor v dronu je
prostor mora
fizično ločen
biti
od elektronskega dela, zato
oblikovan
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8.2

8.3

10

tako, da je
fizično
ločen od
ostalih
elektronskih
delov in da
je dostopen
od zunaj.
Baterijski
prostor mora
biti
oblikovan
tako, da
lahko
baterije
menjamo in
da se lahko
baterijske
priključke
tudi očisti.
Baterijski
priključki
morajo biti
načrtovani
tako, da ne
prihaja do
prevelikih
izgub in da
so odporni
na korozijo
baterij.
Naprave, ki
za delovanje
uporabljajo
baterije,
morajo imeti
oznako
prečrtan koš,
definiran
tudi v
direktivi
2012/19/EU.

lahko predpostavimo, da je
izdelek v skladu s to točko.

Baterijski prostor drona
omogoča menjavo baterij,
ravno tako je omogočeno
čiščenje priključkov. Ker
baterijski prostor omogoča
čiščenje priključkov in
menjavo baterij, lahko
zatrdim, da je izdelek
skladen s to točko.

Ni preskušeno.

Oddajnik igrače in embalaža
to ima, vendar igrača pa tega
nima. Ker igrača tega nima,
lahko zatrdim, da izdelek ni
skladen s točko tega
standarda.
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9.6 Seznam uporabljene merilne opreme pri preskušanju
Mikrometer Somet 0-25 mm
Kljunasto merilo ME-BA
1 kg valj premera 80 mm
Dinamometer Testing kalibracija izvedena 22. 2. 2016
Navorni ključ Belzer, kalibracija izvedena 15. 4. 2016
Vzmetno kladivo Ptl, kalibracija izvedena 19. 2. 2014
Gorilnik in digistorij
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10 Sklepna ugotovitev
V tej diplomski nalogi sem preskušal dron kot igračo skladno s standardi in preverjal
skladnost drona z direktivami. Ugotovil sem, da je področje dronov in drugih letečih
brezpilotnih plovil premalo določeno s standardi in direktivami. Pri preskušanju sem
imel veliko težav, ker leteča brezpilotna plovila neposredno ne spadajo v nobeno
kategorijo izdelkov, ki jih standardi in direktive zajemajo. Trenutno je še veliko
odprtih vprašanj na tem področju, zato bi bile potrebne posodobitve in dopolnitve za
preskušanje delovanja in varnosti dronov.
Ugotovil sem, da proizvajalec drona, ki sem ga preskušal, ni priložil izjave ES o
skladnosti izdelka, ravno tako je nisem mogel pridobiti tudi pri prodajalcu izdelka, ki
sem ga kontaktiral preko e-pošte. Ker izjave ES o skladnosti izdelka nisem imel, sem
lahko samo ovrgel domnevo, da je izdelek skladen z direktivami ES. Primer zgledno
pripravljene deklaracije o skladnosti izdelka je v Dodatku 1, ki jo je podal proizvajalec
dronov Syma in je tudi bila lahko dostopna na spletu. Ker sem imel enak dron druge
znamke (ShengKai), sem lahko na podlagi te deklaracije lažje izvedel meritve.
Da je izdelek skladen s standardi, sem lahko preveril s standardnimi preskusi. Pri
standardih, ki sem jih uporabil za preskuse, izdelek ni bil v skladu z vsaj eno točko
vsakega uporabljenega standarda. Do največ neskladnosti je prihajalo pri navodilih za
uporabo in vzdrževanje igrače. V teh navodilih ni pisalo, kako vzdrževati to igračo, da
bi normalno obratovala.
Kot sem domneval, dron ni bil v skladu z direktivami, kar je bilo mogoče opaziti pri
manjkajoči deklaraciji ES o skladnosti, pomanjkljivih informacijah v navodilih za
uporabo ter manjkajočih oznakah na dronu, kot je npr. oznaka CE na igrači. Embalaža
je za razliko od drona imela vsa opozorila in je bila narejena v skladu s standardi in
direktivami.
Ugotovil sem tudi, da je dron izredno dobro prestal standardne fizične preskuse, zato
sem lahko ovrgel mojo domnevo, da dron ne bo prestal standardnih fizičnih preskusov.
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Dodatek 1: Primer zgledno pripravljene izjave ES o skladnosti
drona proizvajalca Syma
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Dodatek 2: Navodilo za uporabo drona

