
een relax is veilig als de volgende punten in orde zijn:

ALGEMENE VEREISTEN
• De markering EN 12790 staat op de relax. Dit betekent dat de relax voldoet aan de Europese norm.
• Merknaam en referentie zijn er duidelijk op vermeld.
• Om ongevallen te voorkomen bij het jonge kind (0 - 3 jaar) zijn bijkomende vereisten opgesteld.

In de onderstaande lijst staan alle aandachtspunten toegelicht voor installatie, afmetingen, eigenschappen en het veiig
gebruik van een relax.
De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten.
Zo kan je onmiddellijk nagaan of de relax veilig is.



LLeett oopp ddee vvoo llgg eennddee ppuunntt eenn  wwaa nnnneeeerr jjee  eeeenn rreellaaxx aaaannsscchhaafftt OK Niet OK

De hoek gevormd door de rugleuning en de zitting bedraagt tussen 90° en 180°. (B)

Kleine openingen hebben een diameter van hoogstens 0,5 cm en zijn niet dieper dan 1 cm. (C)

Zijn er linten of koorden aan de relax bevestigd, zorg dan dat die niet smaller zijn dan 2 cm en
niet langer dan 22 cm.

De afstand tussen verschillende beweegbare delen is kleiner dan 1,2 cm. (C)

Als de relax veren heeft, dan bedraagt de afstand tussen de windingen minstens 0,3 cm en 
hoogstens 1,2 cm.

LLeett oopp ddee vvoo llgg eennddee zzaa kkeenn  wwaa nnnneeeerr jjee  eeeenn rreellaaxx ggeebb uuiikktt OK Niet OK

Gebruik de relax vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden, tenzij het motorisch nog ver-
antwoord is. De relax draagt een maximaal gewicht van 9 kg. Gebruik de relax ook niet meer als
een kind rechtop kan zitten.

De relax is voorzien van een riempje tussen de benen. (A)

Scherpe hoeken, randen en punten zijn afgerond of bedekt. (D)

Heeft de relax verschillende standen, zorg er dan voor dat alleen volwassenen de stand kunnen
verzetten.

Laat je kind nooit alleen als het in de relax zit.

Plaats de relax altijd op een horizontaal vlak, maar nooit op een tafel, een kast, enz.

Maak je kind altijd vast met de riempjes.

Draag de relax nooit terwijl je kind erin zit.
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VEREISTEN ROND DE EIGENSCHAPPEN EN EEN VEILIG GEBRUIK

VEREISTEN ROND INSTALLATIE EN AFMETINGEN


