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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

استانداردهاي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و ه داراست كه عهد مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسـه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( ملي 

تدويـن اسـتاندارد در رشـته هـاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي،                        

نداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه          سعي بر اين است كه استا     . تولـيدي واقتصـادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد         

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان،    : بـه شـرايط تولـيدي، فنـي و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                     

هت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون       پيش نويس استانداردهاي ملي ج    .مراكـز علمـي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد           

هـاي فنـي مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد                           

 .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي 

مند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و      پـيش نويـس اسـتانداردهايي كـه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالق            

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود       . بـررسـي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد                

 .كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشدتدوين و در )) ٥((كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره 

مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به                        

 . صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايدشرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و

مؤسسـه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت                         

ي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب          و ايمنـي فـردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيط              

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي               . شـوراي عالـي اسـتاندارد اجـباري نمـايد         

 .صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي               همچنيـن بمـنظور اطميـنان بخشيدن به استفاده          

كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و                   

ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها                مؤسسـات را بـر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت           

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام               . اعطـا نمـوده و بـر عملكـرد آنهـا نظارت مي نمايد             

 .داردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشدتحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استان
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 پيشگفتار

ايمني كه توسط كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده           -ريكي اسباب بازي هاي الكت      استاندارد

 ١٠/٧/٨٤ششمين كميته ملي استاندارد ايمني وسايل كمك آموزشي و سرگرمي مورخ                         ودر

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه       ٣به استناد بند يك ماده       مورد تاييد قرار گرفته است، اينك     

 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر        ١٣٧١صوب بهمن ماه    ايران م  استاندارد و تحقيقات صنعتي     

 .مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و                    

در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه              خدمات ، استانداردهاي ملي ايران    

ستانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كمسيون فني مربوط              براي اصالح يا تكميل اين ا     

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين          . مورد توجه قرار خواهد گرفت    

 .تجديد نظر آنها استفاده كرد

هاي در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نياز                      

جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي                  

 . ايجاد شود

 : منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است 

IEC 62115:2004  

Electric toys-Safety 

 

 



 

 مقدمه 
 

.  طور خاص تنها براي استفاده كودكان ساخته مي شوند           به عنوان يك قانون كلي ، اسباب بازي ها به           

بنابراين خصوصيات آن هماهنگ با سن و توانايي هاي كودكان و به منظور ارتقاء مهارت هاي جسمي و                   

حوادث معموال   هنگامي اتفاق مي افتد كه اسباب بازي به كودكي داده شود كه آن               . ذهني كودكان مي باشد   

 .ي آن كودك طراحي نشده باشداسباب بازي براي گروه سن

در اين استاندارد   . اين استاندارد مسئوليت والدين در دقت در انتخاب اسباب بازي را حذف نمي كند                  

فرض بر اين است كه در انتخاب اسباب بازي يا يك بازي ، مهارت ذهني و جسمي كودك در نظر گرفته                     

 .شده است

نگام بازي با اسباب بازي هاست ، به ويژه خطراتي كه            هدف از تدوين اين استاندارد، كاهش خطر در ه         

براي مصرف كنندگان آشكار نمي باشد ، گرچه در استفاده از بعضي اسباب بازي ها خطر اجتناب ناپذير                   

 .است

هر چند اين استاندارد روي اسباب بازي هاي نو اجرا ميشود ، ليكن اسباب بازي هاي در حال استفاده و                     

 . بر مي گيردپاره شده را نيز در

مطابقت يك اسباب بازي با اين استاندارد موجب صلب مسؤليت والدين و ديگر مسؤلين كودكان در قبال                 

همچنين نظارت بر كودكان وقتي گروه هاي سني مختلف با يك نوع               . مواظبت از كودكان نمي شود       

 . اسباب بازي بازي مي كنند ضروري است 

ازي هاي الكتريكي از يك المپ كوچك كه با باطري كار مي كند تا                 اين استاندارد همه انواع اسباب ب      

به .  اسيدي حركت مي كنند را پوشش مي دهد            -ماشين هاي بزرگي كه با قدرت باطري هاي سرب            



 

براي بعضي           . همين علت آزمون ها و ابزارآالت مختلفي بنا به نوع اسباب بازي مورد نياز است                       

  )٦بند .   ( ست با توجه به ضوابط خاصي تعداد آزمون ها كاهش يابداسباب بازي ها،  ممكن ا

اسباب بازيي كه مطابق با اين استاندارد است چنانچه به هنگام امتحان و آزمون مشخص شود كه داراي                    

اشكال ديگري است كه به سطح ايمني پوشش داده شده توسط اين مقررات آسيب مي رساند، تحت                      

 .ار نگرفته و قابليت تحت آزمون قرار گرفتن را نداردپوشش اين استاندارد قر

اسباب بازيي كه داراي مواد يا ساختماني متفاوت با مقررات اين استاندارد است، مي تواند مطابق با                       

شديدترين مقررات اين استاندارد مورد آزمون قرار گيرد و چنانچه كامال تطابق داشت آن اسباب بازي                     

 .اندارد بررسي شودمي تواند مطابق با است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ايمني-اسباب بازي هاي الكتريكي

 

                 هدف و دامنه آاربرد ١
هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات ایمنی اسباب بازی هایی است که حداقل یک عملکرد وابسته                 

 .به الکتریسیته دارند

 :عبارتند از  ه در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرندمثالی از اسباب بازی هایی ک:  1یا دآوری 
 ؛) 9-1-3بند ( مجموعه های ساختنی-

 ؛) 10-1-3بند ( مجموعه های آزمایشگاهی -

نمونه هایی که کاربردی مشابه با دستگاه یا وسیله ای دارند که توسط                  ( اسباب بازی های عملکردی        -

 .)بزرگساالن استفاده می شود

اسباب بازی هایی که شامل یک صفحه نمایش و وسایل عملکردی مثل دسته              ( بازی های تصویری     اسباب   -

 ولت هستند،   24صفحه های نمایش مستقل که دارای ولتاژ اسمی بیشتر از              .  یا صفحه کلید هستند     1بازی

 .)قسمتی از اسباب بازی به شمار نمی آیند

 .داده شده است ) الف( ست مقررات اضافی برای مجموعه های آزمایشگاهی در پیو

اسباب بازی هایی که عملکرد ثانویه آن ها وابسته به الکتریسیته است نیز در دامنه کاربرد این استاندارد                    

 .قرار می گیرد 

 .یک خانه عروسک که دارای المپی در داخل می باشد نمونه ای از این گونه اسباب بازی هاست : 2یادآوری 

ا اسباب بازی های دارای لیزر و دیودهای ساطع کننده نور در پیوست ث داده                 مقررات اضافی در رابطه ب    

 .شده است

                                           

1- Joystick 



 

به منظور مطابقت با این استاندارد ، اسباب بازی های الکتریکی باید با استاندارد ملی ایران به شماره                        

یز  که خطر های دیگری به جز خطر های ناشی از به کارگیری الکتریسیته را پوشش می دهد ن                      6204

 . مطابقت داشته باشد 

مبدل های الکتریکی اسباب بازی ها و شارژ کننده های باطری نباید به عنوان اسباب بازی به                     :  3یادآوری

 .حساب آیند، حتی اگر مخصوص اسباب بازی باشند

نیز با توجه به اینکه کودک با بسته بندی اسباب بازی نیز بازی می کند ، بنابراین بسته بندی                       : 4یادآوری  

 .قسمتی از اسباب بازی به حساب می آید 

 :این استاندارد وسایل زیر را در بر نمی گیرد :  5یادآوری 

 اسباب بازی با موتور بخار ؛ -

 مدل های مخصوص کلکسیونرهای بزرگسال؛ -

 عروسک های دکوری و اشیاء دیگری که مخصوص کلکسیونرهای بزرگسال می باشد ؛ -

 تجهیزات ورزشی ؛ -

 در آب های عمیق مورد استفاده قرار می گیرند ؛تجهیزاتی که  -

  تا        6436-1این موضوع تحت پوشش استانداردهای ملی ایران به شماره            (تجهیزات زمینهای بازی   -

 ؛ )  قرار می گیرد6437  و 7-6436

 قرار          1562-82این موضوع تحت پوشش استاندارد ملی ایران به شماره             ( ماشین های سرگرمی      -

 ؛) یردمی گ

 نصب می شوند؛...  که در اماکن عمومی مثل مراکز خرید، ایستگاه ها و 1اسباب بازی های حرفه ای -

محصوالتی که دارای المنت های حرارتی هستند و باید زیر نظر بزرگساالن و برای اهداف آموزشی به                   -

 کار گرفته شوند ؛

 المپ ها و نورافکن های متحرک که برای کودکان جذاب هستند ؛ -

 .تزئینات کریسمس  -

                                           

1- Professional toys 



 

                    مراجع الزامي٢
در مورد  . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است                   

مراجع دارای تاریخ چاپ ویا تجدید نظر اصالحیه ها و یا تجدید نظرهای بعدی این مدرک مورد نظر                        

 کاربران ذی نفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظر                معهذا بهتر است  . نیست  

یا تجدید نظر   . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ         . های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند             

 .آخرین چاپ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع شده مورد نظر است 

  6204 :1381ه  استاندارد ملی ایران شمار2-1

  4697  استاندارد ملی ایران شماره 2-2

 6436 : 1382  استاندارد ملی ایران شماره 2-3

 5496 -2  استاندارد ملی ایران شماره 2-4

 3685  استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 5138  استاندارد ملی ایران شماره 2-6

 3796-1  استاندارد ملی ایران شماره 2-7

  1562-82د ملی ایران شماره  استاندار2-8
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specifications 
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Overview and application 
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 اصطالحات و تعاريف  ٣
 .در این استاندارد اصطالحات یا واژه ها با تعاریف زیر به کار برده می شود

 دارند ، مگر  (r.m.s)استفاده شده است ، اشاره به مقادیر موثر      ) جریان  ( و  )ولتاژ  ( در این استاندارد هر جا واژه       : یادآوری

 .به گونه دیگری مشخص شده باشد 

 ي  اسباب باز  ١-١-٣
 . سال  به منظور بازی طراحی شده باشد14هر وسیله ای که برای استفاده کودکان زیر 

 اسباب بازي باطري دار    ٢-١-٣
اسباب بازیی که شامل یک  یا تعداد بیشتری باطری است و یا از یک یا تعداد بیشتری باطری تنها به                          

 .عنوان یک منبع انرژی الکتریکی استفاده می کند

 .  باطری ها ممکن است در جعبه باطری قرار داشته باشند: یادآوری

  اسباب بازي هاي داراي مبدل  ٣-١-٣
اسباب بازیی که از طریق یک مبدل مخصوص اسباب بازی به منبع تغذیه اصلی وصل می شود و تنها از                      

 .منبع تغذیه اصلی به عنوان منبع انرژی استفاده می کند 

 

 تغذيهاسباب بازي با دو منبع  ٤-١-٣
اسباب بازیی که می تواند به طور همزمان یا متناوب مانند یک اسباب بازی باطری دار ویا یک اسباب                       

 .بازی دارای مبدل کار کند 

  جعبه باطري ٥-١-٣
 .وسیله ای مجزا برای قرار گیری باطری ها که قابل جدا شدن از اسباب بازی است

  باطري هاي قابل جايگزين  ٦-١-٣
 .ی توان آن را بدون شکستن اسباب بازی جایگزین کردباطریی که م

  مبدل با عايق آاري امين  ٧-١-٣
مبدلی که در آن سیم کشی ورودی از سیم کشی خروجی به وسیله دو عایق کاری مشابه یا عایق کاری                      

 .تقویت شده جدا شده است بطوریکه منبع تغذیه ای ایمن در ولتاژ پایین را ایجاد می کند



 

    مبدل  خمصوص اسباب بازي     ٨-١-٣
مبدل با عایق کاری ایمن که به بطور خاص برای منبع تغذیه اسباب بازی هایی عمل کننده در ولتاژ                        

 . ولت عمل می کنند، طراحی شده است24خیلی ضعیف ایمن با حداکثر 

 . یا هر دو باشندd.c یا a.cمبدلها می توانند دارای جریان : یادآوری

 اختين  جمموعه س ٩-١-٣
مجموعه ای از قسمت های الکتریکی ، الکترونیکی یا مکانیکی که می تواند به صورت انواع مختلف اسباب                  

 .بازی مونتاژ شود

  جمموعه آزمايشگاهي  ١٠-١-٣
مجموعه ای از اجزاء الکتریکی، الکترونیکی یا مکانیکی که به منظور نمایش پدیدیه های فیزیکی و                       

 . به صورت ترکیب های مختلف مونتاژ می شونداستفاده های دیگر کودکان

 . عمل مونتاژ به منظور ساختن یک اسباب بازی یا تولید برای استفاده عملی، نمی باشد : یادآوری 

  ولتاژ امسي  ١-٢-٣
 .ولتاژی است که سازنده برای اسباب بازی تعیین می کند

  ولتاژ آار  ٢-٢-٣
ی از اسباب بازی در ولتاژ اسمی در شرایط عملکرد معمولی،              حداکثر ولتاژی است که هنگام بهره بردار       

 .می تواند به قسمت مورد نظر اعمال شود 

ولتاژ کار باید تغییرات ولتاژ ناشی از عملکرد یک کلید یاخرابی یک المپ را در بر گیرد لیکن از تاثیر                    : یادآوری

 .ولتاژهای گذرا صرف نظر می شود

  توان ورودي امسي  ٣-٢-٣
 .  ورودیی که توسط تولید کننده برای اسباب بازی تعیین می شودتوان

  جريان امسي  ٤-٢-٣
 . جریانی است که توسط تولید کننده  برای اسباب بازی تعیین می شود

اگر هیچ جریانی برای اسباب بازی تعیین نشده باشد ، جریان اسمی جریانی است که هنگام عملکرد                   :یادآوری

 .ی با ولتاژ اسمی تغذیه  شده است، اندازه گیری می شود عادی اسباب بازی وقت



 

 عملكرد معمويل  ٥-٢-٣
شرایطی است که در آن اسباب بازی روشن شده و با آن همان گونه که در نظر گرفته شده یا به روشی که         

 .قابل پیش بینی است بازی می شود

 . داسباب بازی های سوار شدنی یا ایستادنی مطابق زیر بارگذاری شون

  سال در نظر گرفته شده اند ؛ 3 کیلوگرم ، اگر برای استفاده کودکان تا 25 -

 . کیلوگرم ، اگر برای استفاده کودکان بزرگتر در نظر گرفته شده اند50 -

 
  فضاي خايل  ١-٣-٣

 . کوتاهترین فاصله در هوا بین دو قسمت هادی یا بین یک قسمت هادی و سطح قابل دسترس می باشد

  فاصله خزشي  ٢-٣-٣
کوتاهترین فاصله در طول سطح ماده عایق بین دو قسمت هادی یا یک قسمت هادی و سطح قابل                         

 .دسترس اسباب بازی است

  قطعه جداشدني  ١-٤-٣
قطعه ای است که بدون کمک از ابزار می توان آن را جدا یا باز کرد یا قطعه ای که با استفاده از ابزار                             

ن آن را جدا کرد  یا قطعه ای که با توجه به دستور العمل استفاده از اسباب                     همراه اسباب بازی می توا    

 .بازی جدا می شود حتی اگر برای جدا کردن آن به استفاده از ابزار نیاز باشد

 .قطعه ای که می تواند باز شود نیز جزء قطعاتی به حساب می آید که قابل جدا شدن هستند  :یادآوری

 قسمت قابل دسرتس  ٢-٤-٣
 بنا به سن    6204قطعه یا سطحی که توسط میله آزمون مفصلی الف و ب از استاندارد ملی ایران به شماره                  

 .مورد نظر قابل لمس باشد 

برای اسباب بازی هایی که برای هر دو گروه سنی در نظر گرفته می شود الزم است از هر دو میله                         :یادآوری

 .آزمون استفاده شود 



 

 ابزار   ٣-٤-٣
شتی یا هر شیء دیگری که به منظور باز و بسته کردن پیچ ، گیره یا وسایل ثابت کننده دیگر از                       پیچ گو 

 .آن ها استفاده می شود 

  ترموستات ١-٥-٣
ترموستات ، یک وسیله حس کننده دما است که دمای عملکرد  آن می تواند ثابت یا قابل تنظیم باشد و                      

ن کنترل می شود را به طور خودکار با قطع و وصل کردن             در عملکرد معمولی، دمای قسمتی که حرارت آ       

 .مدار بین دو حد معین، ثابت نگه می دارد 

  قطع آننده حرارتي  ٢-٥-٣
وسیله ای است که در حین عملکرد غیر معمولی، به طور خودکار دمای قسمت هایی که حرارت آن                        

ی کند و طوری ساخته شده که مصرف        کنترل می شود را با قطع کردن مدار یا با کاهش جریان، محدود م             

 .کننده نمی تواند تنظیم آن را تغییر دهد

  قطع آننده حرارتي خودآار  ٣-٥-٣
قطع کننده حرارتی است که پس از اینکه قسمت مورد نظر اسباب بازی به میزان کافی خنک شد جریان                    

 . را به طور خودکار برقرار می کند

 ر قطع آننده حرارتي غري خودآا  ٤-٥-٣
قطع کننده حرارتی که برای برقراری دوباره جریان جهت وصل مجدد یا تعویض یک قطعه به عملیات                     

 .دستی نیاز دارد

       اجزاء الكرتونيكي٥-٥-٣

 . قسمتی که در آن رسانش اساسا از طریق حرکت الکترون در خالء، گاز یا نیمه هادی بدست می آید

  مدار الكرتونيكي  ٦-٥-٣
  از حداقل یک جزء الکترونیکی می باشدمداری متشکل

  مقررات عمومي  ٤
اسباب بازی ها باید به گونه ای ساخته شوند که ریسکهای آسیب به افراد یا محیط اطراف، هنگامیکه                       

 .اسباب بازی بصورت مورد نظر یا به روش قابل پیش بینی استفاده شده تا حد ممکن کاهش یابد



 

مقررات مشخص شده در این استاندارد و بررسی و مطابقت از طریق انجام              به طور کلی این مهم با اجرای        

 . آزمون های مربوطه به دست می آید 

 شرايط عمومي آزمون ها   ٥
 .آزمون ها مطابق با این بند انجام می شوند ، مگر اینکه به گونه دیگری مشخص شده باشد 

ی های باطری دار موجب شکستگی یا انفجار باطری ممکن است انجام بعضی آزمون ها روی اسباب باز     :یادآوری

 . لذا در حین انجام این آزمون ها باید احتیاط کافی به عمل آید . شود 

  .آزمون های این استاندارد آزمون های نوعی هستند           5-1

آزمون ها روی نمونه ای انجام می شود که باید در مقابل کلیه آزمایش های مربوطه                          5-2

.  ممکن است روی چندین نمونه جداگانه انجام شود        17 تا   14اگرچه ، آزمون های بندهای      . مت کند   مقاو

 دیگر کار نکند ، آزمون های بعدی باید روی یک نمونه دیگر               9اگر اسباب بازی بعد از انجام آزمون بند          

 .انجام شود

 ممکن است به نمونه های اضافی جهت        اگر اسباب بازی بصورت یکی از موارد زیر ساخته شده باشد           : 1یادآوری  

 . آزمون نیاز باشد

  ؛  اسباب بازی برای ولتاژهای تغذیه مختلف ساخته شده باشد-

  ، ساخته شده باشد ؛d.c و a.c  اسباب بازی برای هر دو جریان  -

 . اسباب بازی برای سرعت های مختلف ساخته شده باشد-

 .   ممکن است نیاز به ارائه نمونه های اضافی این اجزاء داشته باشدآزمون روی اجزای اسباب بازی : 2یادآوری 

این امر  .  از استرس ناشی از انجام آزمون های پی در پی بر مدارهای الکترونیکی باید پرهیز شود                 : 3یادآوری  

افی تعداد نمونه های اض   . ممکن است جایگزین کردن قطعات یا استفاده از نمونه های اضافی را ضروری سازد                

 . باید با ارزیابی مدار الکترونیکی مربوطه، حداقل تعداد در نظر گرفته شود 

 .آزمون ها باید به ترتیب بندها انجام شوند 5-3



 

 اگر از ساختار اسباب بازی پیداست که آزمون خاصی روی آن قابل اجرا نیست، این آزمون نباید انجام                      

 . شود

ود، مقررات باید در مورد هر قسمت قابل         اگر اسباب بازی باید توسط یک کودک مونتاژ ش          5-4

اگر اسباب بازی باید توسط بزرگسال       . دسترس و اسباب بازی مونتاژ شده به طور جداگانه اعمال شود             

 .مونتاژ شود، مقررات تنها شامل اسباب بازی  مونتاژ شده است

رایط آزمون ها باید روی اسباب بازی ها یا روی هر قسمت متحرک آن، در نامساعدترین ش                  5-5

پوشش . استفاده ای که اسباب بازی برای آن طراحی شده یا هر استفاده قابل پیش بینی، انجام شود                     

قطعات جدا شدنی دیگر نیز جدا شده و یا در جای خود قرار گیرد، هر                  .قسمت باطری، باز یا جدا شود        

 .کدام که شرایط نامساعدتری را ایجاد می کند

نترل کننده یا وسایل خاموش و روشن کردن هستند،            در اسباب بازی هایی که مجهز به ک         5-6

آزمون ها باید با این کنترل کننده ها و وسایلی که در نامساعدترین وضعیت قرار گیری تنظیم شده اند                      

 .انجام شود، البته اگر این امر توسط مصرف کننده قابل تغییر باشد

ز اسباب بازی به شمار آمده      سیم های جدا شدنی که از اسباب بازی جدا می شوند، قسمتی ا             5-7

 .و باید با آن مورد آزمون قرار گیرند

اسباب بازی های باطری دار که دارای جعبه باطری هستند، باید با جعبه باطری که همراه                   5-8

 .اسباب بازی است یا با جعبه باطریی که در دستور مصرف توصیه شده، مورد آزمون قرار گیرند

اگر اسباب بازی بدون مبدل     .  باید با مبدل همراه اسباب بازی آزمون شوند        اسباب بازی های دارای مبدل،    

 .تولید شده است، باید همراه با مبدلی که در دستور مصرف توصیه شده، مورد آزمون قرار گیرد



 

اسباب بازی های با دو منبع تغذیه، باید با توجه به ساختار اسباب بازی با منبع تغذیه ای که                                

 .ط را ایجاد می کند آزمون شوند، نوع منبع تغذیه باید برای هر آزمون ارزیابی شودنامساعدترین شرای

            برای آزمون اسباب بازی های باطری دار، بسته به اینکه کدامیک شرایط نامساعدتری را                              5-9

کامل شارژ  ایجاد می کنند، باید با استفاده از باطری های نو و غیر شارژی یا باطری های شارژی که بطور                     

 .  شده اند، استفاده شود

کادمیوم پر یا یک باطری آلکالن نو، نا مساعدترین شرایط را ایجاد            -معموال یک باطری شارژی نیکل      : 1یادآوری

  .می کند

. باطری های بکارگرفته شده باید در اندازه و ولتاژ مشخص شده روی اسباب بازی یا دستور مصرف باشند                  

که قابل دسترس عموم هستند شرایط نامساعدتری را ایجاد می کنند باید در                اگر باطری های مشابهی      

 . آزمونها بکار گرفته شوند

 .از باطری های لیتیوم نباید استفاده شود، مگر اینکه در دستور مصرف توصیه شده باشد: 2یادآوری 

 پر نبودن باطری ها باشد،       اگر اسباب بازی نتواند در آزمونی مقاومت کند و این بتواند به علت               : 3یادآوری  

 .آزمون باید با مجموعه باطری های نو دوباره تکرار شود

             اگر لوازم جانبی مختلفی توسط تولید کننده در اختیار مصرف کننده قرار داده شده است                            5-10

  .وداسباب بازی باید همراه با لوازم جانبی که نامساعدترین نتیجه را به همراه دارند آزمون ش

 .المپها، موتورها و ریلها نمونه هایی از لوازم جانبی هستند: 1یادآوری 

اگر بتوان از بیشتر از یک وسیله جانبی بطور همزمان استفاده کرد، ترکیبی که نامساعدترین شرایط را                     

 .ایجاد می کند باید استفاده شود

 .شوندلوازم جانبی ممکن است از بیش از یک مجموعه انتخاب : 2یادآوری 

  .یک وسیله جانبی ممکن است اعمال یک بار شبیه سازی شده در آزمونها جایگزین شود: 3یادآوری 



 

اسباب بازی های باطری داری که دارای المپهایی هستند که به عنوان یک عنصر حرارتی بکار گرفته                       

اری با المپهایی با    شده اند و بدون کمک ابزار قابل جداشدن هستند باید صرف نظر از هرگونه نشانه گذ                  

 .باالترین توان ورودی که به اسباب بازی سازگار است، آزمون شوند

 المپ ها باید از انواعی انتخاب شوند که بطور معمول در دسترس  عموم هستند: 4یادآوری 

جریان هوانیست   درجه سلسیوس و در جایی که در معرض           20 ± 5        آزمونها باید در دمای              5-11

 .انجام شود

 -          اسباب بازی هایی که دارای بیش از یک ولتاژ اسمی هستند باید در ولتاژی که نا                                  5-12

 a.c  باید فقط با جریان    a.cاسباب بازی های با جریان      . مساعدترین شرایط را ایجاد می کند آزمون شوند       

 کار می    d.c و   a.cوند، و آنهایی که با جریان       و در صورت وجود نشانه گذاری در فرکانس اسمی آزمون ش          

اگر فرکانس مشخص نشده    . کنند باید در فرکانسی که نامساعدترین شرایط را ایجاد می کند آزمون شوند             

 . ، هر کدام که مناسب تر است آزمون شودHz 60 یا  Hz 50باشد، اسباب بازی باید با فرکانس 

ی دار باید با پالریته معکوس نیز آزمون شوند مگر اینکه در                            اسباب بازی های باطر                    5-13

 .ساختار آن از چنین اتصاالتی جلوگیری شده باشد

 

 

 



 

قبل از  بررسی احتمال پل زدن و انجام آزمون اتصال کوتاه ، باطری ها باید در وضعیتی                       5-14

 . صحیح قرار داده شوند 

بی ناشی از یک اتصال کوتاه که در مطابقت با این              خرا. در یک زمان فقط یک اتصال کوتاه ایجاد شود          

 .استاندارد مغایرتی ایجاد نمی  کند ، باید قبل از انجام اتصال کوتاه بعدی تعمیر شود

قبل از شروع آزمون ها ، ساختار اسباب بازی باید با انجام آزمون های بند های زیر از                          5-15

 :باطری ها در جای خود قرار دارند مورد بررسی قرارگیرد در حالیکه 6204استاندارد ملی ایران به شماره 

 آزمون بارگذاری بیش از حد، برای اسباب بازی هایی که کودک می تواند در آن بنشیند                 5-12-5 •

 .یا روی آن بایستد

 آزمون سقوط صرفنظر از گروه سنی ، برای اسباب بازی هایی که همراه با باطری دارای                 5-24-2 •

 .لوگرم هستند کی5/4جرم کمتر از 

 .  آزمون استحکام در حال حرکت برای اسباب بازی های راندنی5-24-4 •

 . آزمون کشش ، برای همه اسباب بازی ها5-24-6-1 •

 آزمون کشش درزها برای اسباب بازی های از جنس منسوج یا هر نوع مواد قابل                     5-24-6-2 •

 .دانعطاف دیگر که دارای باطری یا قسمتهای الکتریکی دیگر می باش

اگرچه ایمنی محفظه باطری    .  نباید بعد از بررسی این استاندارد انجام شود          6204مطابقت با استاندارد    : یادآوری
 .) را بخوانید 7-14 و 6-14بند .( باید از قبل بررسی شده باشد 

 
 



 

 
       معيار هايي براي آاهش آزمون ٦

 مالحظه شود انجام تمامی آزمون      2-6 یا   1-6برای بعضی اسباب بازی ها ، اگر شرایط مندرج در بندهای            

 .های مشخص شده در این استاندارد ضروری نیست 

 مربوط به تمام اسباب بازی هاست ، در حالی که استثناهای مندرج در بند          1-6استثنا های مندرج در بند      

 . تنها مربوط به اسباب بازی های باطری دار است 6-2

 با  عایق کاری بین قسمت های با پالریته متفاوت              9ن بند   اسباب بازی هایی که با آزمو       6-1

اتصال .  بررسی شود    18 و   15 ،   12 تا   10اتصال کوتاه شده مطابقت دارند باید مطابقتشان با بند های             

کوتاه باید به نوبت روی تمام قسمت هایی که عایق کاری دچار شکست می شود و می توان یک سیم                        

 .انجام شود قابل انعطاف را به کار بست 

 19 تا 17 و 15 ، 12، ) 1-11به جز  ( 11 ، 10           اسباب بازی های باطری دار باید با بند های         6-2

 :مطابقت داشته باشند ، اگر شرایط زیر حاکم باشد

 عایق کاری های قابل دسترس بین قسمت های با پالریته مختلف  نتواند بایک سوزن استیلی صاف به                     -

 .  سانتی متر پل زده شود 25یمتر و با هر طول مناسب تا  میل5/0قطر 

 و

 چنانچه در حالی که وسایل محدود کننده جریان اتصال کوتاه شده است و اسباب بازی هیچگونه                        -

عملکردی ندارد، ولتاژ اندازه گیری شده پس از اتصال یک مقاومت یک اهمی به ترمینال های تغذیه                       

 .   ولت بیشتر نشود5/2از اسباب بازی به مدت یک ثانیه، 

               نشانه گذاري و دستورالعمل ها٧

 .        اسباب بازی ها یا بسته بندی آن ها باید مطابق زیر نشانه گذاری شود ١-٧

 ;  نام ، عالمت تجارتی یا عالمت معرف تولید کننده یا فروشنده -



 

   تعیین نوع اسباب بازی-

هنگامیکه .ی می شود ، این نشانه گذاری باید روی قسمت اصلی انجام شود             وقتی اسباب بازی نشانه گذار    

بسته بندی نشانه گذاری نشده و نیز هنگامیکه نشانه گذاری روی اسباب بازی مثال به واسطه اندازه آن                     

 .  می تواند در دستورالعمل گنجانده شود 3-1-7 تا 1-1-7ممکن نباشد ، نشانه گذاری های بند 

 . نیز باید اجرا شود6204به عالوه ، نشانه گذاری های مربوط به استاندارد ملی ایران به شماره :   1یادآوری

 .نشانه گذاری های اضافی بالمانع است ، ولی نباید سبب ایجاد سردرگمی مصرف کننده شود :    2یادآوری

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود

 .های قابل تعویض باید مطابق زیر نشانه گذاری شوند اسباب بازی های باطری دار با باطری  ١-١-٧

 ; ولتاژ اسمی باطری ، داخل یا روی پوشش باطری -

 . ، اگر اسباب بازی جعبه باطری دارد d.c نماد جریان -

اگر از بیش از یک باطری استفاده می شود ، محفظه باطری باید با شکل باطری ها از نظر اندازه ، همراه با                       

 .و پالریته نشانه گذاری شود ولتاژ اسمی 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 .مثالی از نشانه گذاری برای به کارگیری سه باطری بصورت زیر است:  یادآوری

 

 



 

 

  مثالی از بکار گیری سه باطری-1شکل

 : زیر باشند      اسباب بازی های دارای مبدل باید دارای نشانه گذاری های٢-١-٧

 ; میزان ولتاژ اسمی ، به ولت -

 ; به هر ترتیبی که الزم است d.c یا a.c نماد  -

  ; باشد V.A25 یاW25آمپر ، اگر بیش از - توان اسمی ورودی ، بر حسب وات یا ولت-

 .این نماد باید روی بسته بندی نیز وجود داشته باشد .  نماد برای مبدل اسباب بازی -

در صورتیکه استفاده از یک     .  باید نزدیک به ترمینال ها باشد        d.c یا     a.c ولتاژ اسمی و نماد      نشانه گذاری 

 . الزم نیست d.c یا a.cمنبع نادرست مغایرتی از نظر تطابق با استاندارد ایجاد نکند نشانه گذاری 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

باید با نشانه گذاری های الزم برای اسباب بازی های          اسباب بازی های با دو نوع منبع تغذیه          ٣-١-٧

 .باطری دار و اسباب بازی های دارای مبدل نشانه گذاری شود 

  :مشخصات المپ های قابل دسترس باید مطابق زیر نشانه گذاری شوند               ٢-٧

  ولتاژ اسمی و شماره نوع ، یا -

  بیشترین توان ورودی ، یا-

 یان بیشترین حد جر-



 

نشانه گذاری بیشترین حد توان ورودی یا بیشترین جریان المپ های قابل دسترس باید به صورت زیر                     

 .باشد 

Lamp max …. W         یا        Lamp max …. A 

 . جانشین شود 1....... از استاندارد ملی ایران به شماره5012 ممکن است با نماد “ Lamp “کلمه 

 .نشانه گذاری باید کامال مشخص باشد در هنگام تعویض المپ ، 

 ، وقتی المپ با باالترین توان ورودی نصب         9اگر افزایش دمای اندازه گیری شده در طول آزمون های بند            

 .شده است بیشتر از حدود مشخص شده نباشد، این نشانه گذاری الزم نیست 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 .ز نمادها استفاده می شود ، این نمادها باید مطابق زیر باشند هنگامی که ا             ٣-٧

                                               

 

                                           

 .مراجعه شودIEC 60417-1   تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد-١

 جریان مستقیم )            1562-1  از استاندارد ملی ایران به شماره 5031نماد (

 

 جریان متناوب)            1562-1  از استاندارد ملی ایران به شماره 5032نماد  (

 

 المپ)                   1562-1  از استاندارد ملی ایران به شماره 5012نماد (

 

 

 مبدل با عایق کاری)            1562-1  از استاندارد ملی ایران به شماره 5219نماد (

                                                                                ایمن برای اسباب بازی 

) نماد برای اسباب بازی دارای مبدل                          (                                            



 

استفاده از نماد های اضافی در صورتی که موجب ایجاد سردرگمی  مصرف کننده نشوند بالمانع                  :   1یادآوری

 .است 

تفاده  اس 1........و  ........ز نماد های مشخص شده  استاندارد های ملی ایران به شماره              ممکن است ا  :   2یادآوری

 .شود 

واحد های کمیت های فیزیکی و نمادهای آن ها باید مطابق با سیستم استاندارد شده بین المللی                          

 .آن ها باشد ) یکاهای بین المللی(

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 باید جزئیات مربوط به شستشو و نگهداری که برای عملکرد ایمن اسباب بازی               دستورالعمل  ٤-٧

این دستورالعمل ها باید بیان دارند که مبدل ها یا باطری شارژی               . ضروری است را در بر داشته باشد          

هایی که همراه اسباب بازی استفاده می شوند باید به طور مرتب برای پیدا کردن خرابی سیم ، دوشاخه ،                     

حفظه و قسمت های دیگر آزمایش شوند ، و در صورت وقوع چنین خرابی هایی، اسباب بازی نباید تا                      م

 .هنگامیکه خرابی ها تعمیر شوند مورد استفاده قرار گیرند 

 .در شرایط زیر اسباب بازی باید دارای دستورالعمل مونتاژ باشد

 ;شده باشد  اسباب بازی برای مونتاژ شدن توسط کودک در نظر گرفته -الف

 . این دستورالعمل برای عملکرد ایمن اسباب بازی الزم باشد -ب

 .اگر اسباب بازی باید توسط بزرگساالن مونتاژ شود ، این نکته باید بیان شود 

دستورالعمل اسباب بازی های دارای مبدل و اسباب بازی های دارای جعبه باطری باید حاوی این مطلب                  

 .د به بیشتر از تعداد منبع تغذیه توصیه شده متصل شود باشند که اسباب بازی نبای

                                           

 . مراجعه شودISO 7000 وIEC 60417-1 دهاياستاندار تا تدوين استاندارد ملي به -١



 

اسباب بازی هایی که دارای سیم هایی بدون وسایل اتصال هستند باید با دستورالعمل هایی تهیه شوند                    

 .که حاوی این مطلب باشند که سیم ها نباید به پریز وارد شوند 

 پذیر باید شامل بندهای زیر باشد ، به هر          دستورالعمل اسباب بازی های باطری دار با باطری های تعویض         

 .ترتیب که قابل اجراست 

 ; نوع باطری هایی که ممکن است به کارگرفته شوند -

 ; چگونه برداشتن و داخل کردن باطری -

 ; باطری هایی که قابل شارژ نیستند نباید دوباره شارژ شوند -

 ;رژ شوند  باطری های قابل شارژ باید فقط زیر نظر بزرگساالن شا-

 ; باطری های قابل شارژ باید قبل از شارژ دوباره ، از اسباب بازی جدا شوند -

 ; انواع مختلف باطری یا باطری های نو و مصرف شده نباید با هم ترکیب شوند -

 ; باطری ها باید با پالریته صحیح کارگذاشته شوند -

 ; باطری های مصرف شده باید از اسباب بازی خارج شوند -

 . ترمینال های منبع نباید اتصال کوتاه شوند -

 :دستورالعمل اسباب بازی های دارای مبدل باید شامل بند های زیر باشد ، به هر ترتیب که قابل اجراست 

  ; سال نمی باشد 3 اسباب بازی برای استفاده کودکان زیر -

 ;  اسباب بازی فقط باید با مبدل توصیه شده مورد استفاده قرار گیرد-

 ; مبدل یک اسباب بازی نیست -

 . اسباب بازی هایی که با مایعات تمیز می شوند باید قبل از شستشو از مبدل جدا شوند -

اگر . دستورالعمل مصرف ممکن است روی یک برگه در بسته بندی یا روی اسباب بازی نوشته شود                       

بل رویت باشد و اگر اسباب بازی شامل        دستورالعمل روی اسباب بازی آورده شود ، باید از بیرون کامال قا            

 .بیش از یک قسمت است، فقط قسمت اصلی احتیاج به نشانه گذاری دارد 



 

در دستورالعمل اسباب بازی های باطری دار که به منظور استفاده در آب در نظر گرفته شده اند باید                        

ر کامل مطابق با دستورالعمل،     عنوان شود که اسباب بازی فقط زمانی در آب به کار انداخته شود که به طو               

 .مونتاژ شده باشد 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

هنگامیکه نشانه گذاری و دستورالعمل روی بسته بندی است باید این نشانه                          ٥-٧

 :گذاری حاوی اطالعات زیر باشد

 .این بسته بندی را تا زمانیکه حاوی اطالعات مهمی است نگهدارید -

 .قت از طریق بازرسی بررسی شودمطاب

دستورالعمل و متن های دیگری که از نظر این استاندارد الزامی است باید به زبان رسمی                     ٦-٧

 .کشوری باشد که اسباب بازی در آن به فروش می رسد 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 .ام باشد نشانه گذاری روی اسباب بازی باید خوانا و بادو              ٧-٧

 ثانیه با یک تکه پارچه خیس و دوباره         15مطابقت از طریق بازرسی و مالش نشانه گذاری با دست ، برای              

اگر استفاده از مایعات دیگری توصیه      .  بررسی شود    1 ثانیه با یک تکه پارچه آغشته به حالل نفتی         15برای  

 . انجام شود شده باشد آزمون مالش باید با پارچه ای آغشته به آن مایع نیز

بعد از انجام تمامی آزمون های این استاندارد ، نشانه گذاری باید خوانا باقی بماند و نباید بتوان به سادگی                     

 .نشانه گذاری را جدا کرد و همچنین نشانه گذاری  نباید هیچ گونه تاب خوردگی را نشان دهد 

                                           

1- Petroleum spirit  



 

موال با شوینده های متداول نیز باید به حساب         در بررسی دوام نشانه گذاری، فرسودگی و سایش مع        :   1یادآوری

 .آید 

 آزمون مورد استفاده قرار می گیرد حاوی حاللهای الیفاتیک با حد باالیی از                 حالل نفتی که در   :  2یادآوری

 خشکی  ونقطه Cο65 ، یا نقطه جوش ابتدایی حدود        29 با ارزش      1 در حجم ، یک کوری بوتانول      1/0 %آروماتیک

 .کیلوگرم، می باشد66/0جرم مخصوص حدود  و Cο 65حدود 

                توان ورودي٨

 . ،بیشتر از توان ورودی اسمی باشد 20%توان ورودی اسباب بازی های دارای مبدل نباید بیش از 

 شده و اسباب بازی به دمای        مطابقت با بررسی و از طریق اندازه گیری در زمانیکه توان ورودی تثبیت               

 :عملکرد طبیعی رسیده است اندازه گیری می شود در حالیکه 

 تمامی مدارهایی که می توانند همزمان عمل نمایند در حال عملکرد باشند ، -

 اسباب بازی با ولتاژ اسمی خود تغذیه شود ، -

 .اسباب بازی در حال کار تحت عملکرد طبیعی خود باشد -

 است که توان ورودی اسمی نشانه گذاری شود توان ورودی به منظور تعیین، باید اندازه                   اگر نیاز :  یادآوری

 .گیری شود

                   حرارت و عملكرد غري عادي٩

اسباب بازی ها باید به گونه ای          . دمای اسباب بازی نباید در هنگام استفاده افزایش یابد            9-1

 مکانیکی که ایمنی را به مخاطره می اندازند یا خطرهای             ساخته شوند که خطر ایجاد آتش ، نقص های         

 .دیگری که در نتیجه سهل انگاری در استفاده یا نقص یک جزء می باشد ، تا حد امکان از بین برود 

.  قرار گیرند  8-9 تا   3-9 تحت آزمون های بندهای      2-9اسباب بازی ها باید مطابق شرایط مندرج در بند          

 . قرار گیرند 5-9 تا 3-9 تحت آزمون بند های همه اسباب بازی ها باید

                                           

1- kauri-butanol 



 

 .  قرار گیرند 6-9اسباب بازی های موتور دار تحت آزمون  بند 

 . قرار گیرند7-9اسباب بازی های داری مبدل و اسباب بازی های همراه جعبه باطری تحت آزمون بند 

 .گیرند  قرار 8-9اسباب بازی های شامل مدارهای الکترونیکی تحت آزمون های بند 

 وات هستند تحت     1اسباب بازی هایی که فقط دارای المپ های نئونی با توان ورودی اسمی کمتر از                   

 .آزمون ها قرار نگیرند

 توضیح داده شده بررسی می شود، مگر اینکه           9-9مطابقت آزمون های این بند مطابق با آنچه در بند             

 .بگونه دیگری مشخص شده باشد

در طول این آزمون ها ،       .ادامه داده می شود تا وضعیت تعادل حاصل شود            4-9 و   3-9آزمون های بند    

 .کلید قطع حرارتی نباید عمل کند 

 تا زمانیکه کلید حرارتی خود نگهدار کار می کند یا تا حاصل شدن حالت                   8-9 تا   5-9آزمون بندهای   

 ضعیف است بطور دائم     اگر یک قطع کننده حرارتی یا یک قسمتی که بطور عمدی           . پایدار ادامه می یابد   

این آزمون دوم باید در شرایطی مشابه، به        . مدار باز شود ، آزمون های مربوطه روی نمونه دوم انجام شود             

 .اتمام برسد مگراینکه آزمون با روش قابل قبول دیگری تکمیل گردد 



 

ه شده و این به     قسمتی که بطور عمدی ضعیف است قسمتی است که برای قطع شدن در نظر گرفت              :   1یادآوری

 چنین قطعاتی   .منظور پیش گیری از ایجاد شرایطی است که باعث عدم مطابقت با این استاندارد می شود                   

ممکن است اجزاء قابل تعویض، مانند یک مقاومت یا یک خازن یا قطعه ای از یک قسمت مثل یک اتصال                        

 .حرارتی غیر قابل دسترس در یک موتور باشند

ید حرارتی ، وسایل محافظ در جریان های باال یا وسایلی مشابه که در اسباب بازی ترکیب                 فیوز ، کل  :  2یادآوری

 .می شوند ، ممکن است به منظور ایجاد حفاظت الزم به کار روند 

اگر انجام بیشتر از یکی از آزمون ها روی یک نمونه اسباب بازی قابل اجرا باشد ، این آزمون ها باید             :  3یادآوری

 .لی بعد از اینکه اسباب بازی تا دمای اطاق خنک شد، انجام شود به طور متوا

 

باز ی اتفاق بیافتد     در طول  اسباب بازی ها باید در نامساعدترین وضعیتی که ممکن است            ٢-٩

 .قرار گیرند 

 .آزادانه معلق گرفته شوند بطور  1اسباب باز ی هایی که در دست گرفته می شوند

گوشه ی  آزمون تا حد امکان نزدیک به دیواره ها یا دور از دیواره                زمین   اسباب بازی های دیگر روی کف     

گوشه ی آزمون  شامل دو دیواره       . ها،  هر کدام که شرایط نامساعدتری را ایجاد می کنند قرار داده شوند              

 . میلیمتر می باشد   20با زاویه ی قائمه و کفی از جنس تخته چندال و به رنگ تیره دارای ضخامت تقریبا                   

 میلی متر و جرم     500 میلی متر در     500 دارای ابعاد    2این دیواره ها با چهار الیه کتانی سفید شده توری          

پارچه توری روی سطوحی که انتظار می رود         . گرم بر متر مکعب پوشانده شده اند       ) 40± 8( مخصوص  

 میلیمتر هستند   500ر از   اسباب بازی هایی که دارای ابعادی کمت      . حرارتشان باال رود و بسوزد قرار گیرد        

 .باید به طور کامل با تور کتانی پوشانده شود 

                                           

1- Hand- held toys 
2- Bleached cotton gauze 



 

 .اسباب بازی های باطری دار باید با ولتاژ اسمی تغذیه شوند 

 برابر ولتاژ اسمی ، هر کدام که شرایط          06/1 برابر یا    94/0اسباب بازی های دارای مبدل با ولتاژ اسمی          

 .نامساعدتری را ایجاد میکند تغذیه شود 

افزایش دما به وسیله ترموکوپل هایی با سیم باریک اندازه گیری می شود که بگونه ای قرار داده شده که                     

 .دارای حداقل اثر روی قسمت آزمون شده باشد

 . میلیمتر ، ترموکوپل با سیم باریک به حساب  می آیند 3/0ترموکوپل هایی با سیمی به قطر کمتر از :  یادآوری

 باید تحت عملکرد طبیعی خود کار کنند و افزایش دمای قسمت های                   اسباب بازی ها    ٣-٩

 .مختلف تعیین شود

اگر بعد از جدا کردن قسمتهای جداشدنی عایق بندی بین قطعات با پالریته متفاوت که                    ٤-٩

این موضوع برای المپها    .  باید باید تکرار شود     3-9اتصال کوتاه شده اند قابل دسترس باشد آزمون بند            

امکان پل زدن عایق بندی توسط یک سوزن استیلی         منظور از اتصال کوتاه این است که        . می باشد صادق ن 

 میلیمتر که از میان     0/1 میلیمتر یا با میله ای به قطر            25 میلیمتر و طول مناسب تا        5/0صاف به قطر    

د با نیروی   سوزن بای .  میلیمتر داخل می شود، وجود داشته باشد         100حفره ها تا محدوده ای به عمق          

 .  کافی در این وضعیت نگهداشته شود

 

 

 



 

 و    3-9 باید در حالیکه تمامی کنترل کننده هایی که دما را در طول آزمون                3-9آزمون بند    ٥-٩

اگر اسباب بازی دارای بیش از یک کنترل کننده         .  محدود می سازد اتصال کوتاه شده اند تکرار شود           9-4

 .صال کوتاه شوند باشد ، آن ها باید به نوبت ات

 پس از قفل کردن قسمت های متحرک قابل دسترس           3-9آزمون بند                   ٦-٩

 .تکرار شود 

اگر اسباب بازی دارای بیشتر از یک موتور باشد ، آزمون باید پس از به نوبت ثابت کردن قسمت های                    :  یادآوری

 .متحرکی که توسط هر موتور حرکت داده می شود انجام شود 

 . ثانیه خاتمه پیدا کند 30اگر اسباب بازی باید با دست یا پا روشن نگهداشته شود ، آزمون باید پس

اسباب بازی های دارای مبدل و اسباب بازی هایی که جعبه باطری دارند باید با توجه به                      ٧-٩

چه در  منبع تغذیه اضافه شده باید با آن          . الزامات دستورالعمل مصرف به منبع تغذیه متصل شوند            

دستورالعمل مصرف آمده یکسان باشد و به صورت سری یا موازی ، هر کدام شرایط نامساعدتری را ایجاد                   

 . آزمون گردد 4-9 و 3-9سپس اسباب بازی مطابق با بندهای . می کند اتصال داده شود

 و بکارگیری   این آزمون تنها در صورتی قابل اجراست که اتصاالت به سادگی و بدون کمک ابزار                 :  یادآوری

 .قسمت هایی از دو اسباب بازی مجزا یا مجموعه های ترکیبی ایجاد شوند 

مطابقت مدارهای الکترونیکی با این استاندارد از طریق ارزیابی شرایط خطای مشخص شده               ٨-٩

 برای همه مدارها یا قسمت هایی از مدارها بررسی می شود ، مگراینکه آن ها با شرایط                      2-8-9در بند   

 . مطابقت داشته باشند 1-8-9 شده در بند مشخص

اگر یک رسانا از برد مدارچاپی باز شود، در صورت مشاهده دو وضعیت زیر اسباب بازی در این آزمون                        

 . خاص مورد قبول در نظر گرفته می شود

 ; مقاومت کند )ب( مواد برد مدار چاپی در آزمون شعله سوزنی مندرج درپیوست -



 

 . با رسانای مدارباز پل زده ، مقاومت کند 2-8-9ون  اسباب بازی در آزم-

به طور کلی، آزمایش اسباب بازی و شکل مدار ، وضعیت خطایی را که باید شبیه سازی شود معلوم                     : یادآوری

می سازد ، بنابراین آن آزمون می تواند به مواردی که انتظار می رود نتایج نامساعدتری را ایجاد نمایند محدود                    

 .شود 

 برای مدارها یا قسمت هایی      2-8-9مشخص شده در بند     ) ج(تا  ) الف(وضعیت های خطای     ١-٨-٩

 .از مدارها که هر دو وضعیت زیر در آنها دیده می شوند کاربرد ندارد

 ; مدار الکترونیکی ، یک مدار کم توان باشد همان طور که در زیر توضیح داده شده است -

عملکرد بد قسمت های دیگر اسباب بازی در کارکرد صحیح مدار            محافظت در مقابل خطر آتش یا خطر         -

 .الکترونیکی تأثیر نگذارد 

 . نشان داده شده است 2یک مدار کم توان مطابق زیر مشخص می شود ، یک مثال در شکل 

اسباب بازی در ولتاژ اسمی تغذیه شده و یک مقاومت متغیر که در بیشترین مقاومتش تنظیم شده بین                    

 . بررسی و قطب مخالف منبع تغذیه متصل می شود نقطه مورد

نزدیکترین نقاط به   .سپس مقاومت کاهش داده می شود تا توان مصرفی در مقاومت به یک ماکزیمم برسد                

 وات نیست 15 ثانیه بیشتر از 5منبع هنگامی که بیشترین توان تحویل داده شده به این مقاومت در پایان        

قسمتی از مدار که نسبت به منبع تغذیه دورتر از نقطه کم توان است یک                .نقاط کم توان نامیده می شود       

 .مدار کم توان فرض می شود 



 

اندازه گیری ها باید تنها از یک قطب منبع تغذیه انجام شود ، ترجیحاً قطبی که کمترین نقاط کم                      :  1یادآوری

 .توان را  دارد 

 .که از نقاط نزدیک به منبع شروع کنیم هنگام تعیین نقاط کم توان ، الزم است :  2یادآوری

 
  مثالی از یک مدار الکترونیکی با نقاط کم توان -2شکل 

D                    15 دورترین نقطه از منبع تغذیه می باشد در صورتی که حداکثر توان تحویل داده شده به بار خروجی 

 .وات باشد

A   و B         شد در صورتیکه حداکثر توان تحویل داده شده به بار              نزدیکترین نقاط به منبع تغذیه می با

 .این دو نقطه نقاط کم توان می باشند.  وات نباشد15خروجی بیشتر از 

 . اتصال کوتاه شوندC بطور جداگانه با B و Aنقاط 

  بکار 7Z و 1Z ،2Z ، 3Z ،6Z هر جا قابل اجرا هستند برای      2-8-9در  ) و(تا  ) الف(نقص های ساختاری    

 . گرفته شود



 

وضعیت های خطا که در زیر آمده باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم هر بار یکی                    ٢-٨-٩

 . از آنها اعمال شود ، خطاهای منتج نیز بایددر نظر گرفته شود

اتصال ناشی از فضای خالی و فاصله ی خزشی بین قسمت های با پالریته متفاوت ، اگر این فاصله                      ) الف

در غیر این صورت قسمت های مربوطه باید محافظ داشته          .  باشد   18کمتر از مقادیر مشخص شده در بند        

 .باشد 

 ؛مدار باز در اتصاالت هر جزء ) ب

 مطابقت داشته باشند ؛ 5138استاندارد ملی ایران به شماره   خازن بااتصال کوتاه خازن ها ، مگراینکه) پ

 اتصال کوتاه هر دو سر یک قطعه الکترونیکی ، به جز آی سی ها ؛) ت

 نقص تریاک در حالت دیودی ؛) ث

در این وضعیت به منظور اطمینان از اینکه ایمنی بر عملکرد صحیح یک قطعه        . نقص یک مدار آی سی    ) ج

همه سیگنال های خروجی    . ، حالت های پرخطر ممکن برای اسباب بازی باید تعیین شود             مبتنی نیست   

اگر نشان داده شود که واقع شدن       . ممکن باید در شرایط خطا همراه با آی سی مورد بررسی قرار گیرند               

 .یک سیگنال خروجی خاص امکان پذیر نیست، بنابراین نقص مربوطه مورد بررسی قرار نمی گیرد 

    .قرار نمی گیرند ) ج(وضعیت خطای اجزائی مانند  تریستور و تریاک تحت :   1وری یادآ

 . مشابه آی سی ها آزمون می شوند 1ریز پردازنده ها:    2یادآوری 

به عالوه ، هر مدار کم توان با اتصال نقطه ی کم توان به هر قطب منبع تغذیه که اندازه گیری ها از آنجا                         

 .صال کوتاه شود انجام گرفته است ات

 کار  2-9برای شبیه سازی وضعیت های خطا ، اسباب بازی باید تحت وضعیت های مشخص شده در بند                   

 .کند ولی با ولتاژ اسمی تغذیه شود 

                                           
1 1- Microprocessors 



 

 7-9 تا   5-9اگر اسباب بازی دارای یک مدار الکترونیکی است که برای اطمینان از مطابقت با بندهای                     

در باال نشان   ) تا ج ) شبیه سازی یکی از  نقص های مشابه آنچه در الف           کار می کند ، آزمون مربوطه با         

 .داده شده است تکرار شود

اگر مدار نمی تواند با روشهای دیگر ارزیابی شود شرایط خطای ج برای قسمتهای مشابه و مجزا شده بکار                    

 .می رود

این مقاومت ها نباید اتصال      استفاده شده باشد ،      PTCاگر بنا به تشخیص تولید کننده از مقاومت های           

با استاندارد ملی ایران به       باید اتصال کوتاه شوند مگراینکه        PTC-Sاگرچه ترمیستورهای   . کوتاه شوند   

 . مطابقت داشته باشند 1.......شماره

در طول آزمون ها ، افزایش درجه حرارت قسمت های قابل دسترس به طور مداوم تحت                     ٩-٩

رارت سطح دستگیره ها ،قسمت های برآمده و قسمت های دیگری که ممکن               افزایش ح . نظر قرار گیرد    

 .است با دست لمس شوند ، نباید از مقادیر مشخص شده در زیر بیشتر شود 

  کلوین ، برای قسمت های فلزی ؛25 -

  کلوین ، برای قسمت های شیشه ای؛30 -

 . کلوین ، برای قسمت هایی از مواد دیگر 35 -

ت های قابل دسترس دیگر اسباب بازی نباید از مقادیری که در زیر آورده شده                      افزایش دمای قسم   

 :بیشترباشد 

  کلوین ، برای قسمت های فلزی ؛45 -

  کلوین ، برای قسمت های شیشه ای یا چینی ؛50 -

 .  کلوین ، برای قسمت هایی از مواد دیگر 55 -

                                           

 .مراجعه شود IEC 60738-1استاندارد  تا تدوين استاندارد ملي به -١



 

 .سطح باطری ها فلز به حساب می آید     1یادآوری 

آزمون می شود ، دمای ترمینال های کلیدها باید اندازه گیری           ) پ(اگر کلید مطابق با پیوست           2وری یادآ

 .شود 

 :در طول آزمون ها 

  اجزاء آب بندی شده نباید به بیرون نشت داشته باشند ؛-

  اسباب بازی نباید شعله یا فلز مذاب ساطع نماید ؛-

 بل احتراق نباید در مقادیر خطر ساز تولید شوند ؛ مواد خطرناک ، مثل گازهای سمی یا قا-

  در اسباب بازی نباید بخار جمع شود ؛-

  ضمائم و ملحقات نباید به گونه ای تغییر شکل دهند که مطابقت با این استاندارد دچار خدشه شود ؛-

  باطری ها نباید خطر نشت مواد یا انفجار داشته باشند ؛-

 . نباید به زغال تبدیل شوند مواد شامل تورهای کتانی ،-

بعد از انجام آزمون ها ، اسباب بازی نباید به گونه ای خراب شود که با این استاندارد مطابقت نداشته                         

 .باشد

              مقاومت الكرتيكي در دماي آار١٠
 .عایق کاری الکتریکی اسباب بازی در دمای کار باید مناسب باشد 

 .بررسی شود مطابقت از طریق آزمون زیر 

 در حال عملکرد است ، یک سر از همه اجزاء که به             4-9 و   3-9در حالیکه اسباب بازی مطابق با بند های         

 دقیقه  1منبع تغذیه متصل است قطع شود و عایق کاری بین قسمت های مختلف با پالریته متفاوت برای                  

 .ولت قرار گیرد 250 هرتز با مقدار 60 هرتز یا 50به یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 

 .نباید هیچگونه شکستی ایجاد شود



 

               مقاومت در برابر رطوبت١١
اسباب بازی های باطری دار که به منظور استفاده در آب در نظر گرفته می شوند و                          ١-١١

 . باشند اسباب بازی هایی که احتماالً با مایعات تمیز می شوند ، باید دارای یک پوشش محافظتی مناسب

اسباب بازی هایی که به منظور شبیه سازی آماده کردن غذا استفاده می شوند، نمونه هایی از                    :  1یادآوری  

 .اسباب بازی هایی هستند که با مایعات تمیز می شوند 

 4-2-14بررسی مطابقت برای اسباب بازی هایی که احتماالً با مایعات تمیز می شوند، با انجام آزمون بند          

 . انجام شود ، قطعات جدا شدنی باید جدا شده باشد 1.........ستاندارد ملی ایران به شمارهاز ا

 12اسباب بازی باید در آزمون استقامت الکتریکی مندرج در بند            . سپس آب اضافی از محفظه پاک شود        

 کاهش  مقاومت کند و بازرسی باید نشان دهد که هیچ اثری از آب روی عایق کاری نیست که منجر به                     

 . شود 18فاصله خزشی و فضای خالی به کمتر از مقادیر مشخص شده در بند 

برای اسباب بازی های باطری دار که به منظور استفاده در آب در نظر گرفته می شوند مطابقت از طریق                      

انجام آزمون های زیر بررسی شود ،اگر شرایط نامساعدتری ایجاد می شود قسمت های جدا شدنی جدا                    

 .شوند 

نمک طعام است فرو می رود به طوری که همه قسمت های              % 1اسباب بازی در آبی که دارای حداکثر         

اسباب بازی در نامساعدترین وضعیت قرار      .  میلی متر زیر سطح آب قرار گیرد          150اسباب بازی حداقل    

ط به بدام   نباید در پوشش محافظ هیچ افزایش فشاری که مربو         .  دقیقه کار کند   15گرفته و برای مدت     

 .افتادن گاز می شود وجود داشته باشد 

                                           

 .راجعه شودم   IEC 60529 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد-١



 

 گاز می تواند نتیجه یک عکس العمل الکترومغناطیسی در داخل باطری یا بین                 محبوس شدن :  2یادآوری  

 .قسمت های الکتریکی دیگر با پالریته متفاوت باشد 

گاز یا با ایجاد یک روزنه مناسب       فشار گاز می تواند با یک سوپاپ فشار باال ، با یک جذب کننده               :    3یادآوری  

 .در محفظه باطری محدود شود 

سپس اسباب بازی از آب خارج شده ، و در وضعیتی قرار داده شود که آب های اضافی خارج شده و                           

 . مقاومت کند 12پوشش خشک شود ، اسباب بازی باید در آزمون استقامت الکتریکی بند 

 .ابر رطوبت مقاومت داشته باشد اسباب بازی باید در بر           ٢-١١

 .مطابقت از طریق بررسی با آزمون های زیر انجام شود 

 .قسمت های جداشدنی ، جدا شود و در صورت لزوم نمونه با بخش اصلی تحت آزمون رطوبت قرار گیرد

. انجام شود  ) % 93 ±3(  ساعت در یک اتاقک رطوبت با هوایی دارای رطوبت             48آزمون رطوبت برای    

قبل از  .  درجه سلیسیوس نگه داشته شود     30 و   20دمای هوابا دقت یک کلوین بین هر مقدار مناسب بین           

4اینکه اسباب بازی در اتاقک رطوبت قرار گیرد باید به دمای 
0

+t درجه سلیسیوس آورده شود      . 

کردن قسمت هایی که احیاناً جدا شده بودند، در مقابل آزمون            سپس اسباب بازی باید پس از دوباره سوار       

 . در اتاقک رطوبت یا در اتاقی که اسباب بازی در آن، به دمای گفته شده آورده شده مقاومت کند12بند 

 ساعت قبل از    4در بیشتر موارد ، اسباب بازی می تواند با نگهداری در دمایی خاص برای حداقل                 :   1یادآوری  

 .زمون رطوبت به دمای مورد نظر برسد انجام آ

در آب در    KNo3 یا    Na2So4می تواند با قرار دادن محلول اشباع         )% 93 ±3(رطوبتی حدود   :    2یادآوری  

 .اتاقک رطوبت حاصل شود ، مخزن باید سطح تماسی بزرگ و کافی با هوا داشته باشد 

 



 

ممکن است با قرار دادن یک جریان دائمی هوا درون یک اتاقک عایق حرارتی وضعیت های خاص    :    3یادآوری  

 .بدست آید 

               استقامت الكرتيكي در دماي اتاق١٢
 .عایق کاری الکتریکی اسباب بازی در دمای اتاق باید کافی و مناسب باشد 

 .مطابقت از طریق بررسی با آزمون زیر انجام شود 

 که به منبع تغذیه متصل است قطع شده و عایق کاری بین قسمت های مختلف با                   یک سر از همه اجزاء    

 ولت  250 هرتز با مقدار     60 هرتز یا    50پالریته متفاوت برای یک دقیقه به یک ولتاژ سینوسی با فرکانس            

 .هیچ شکستی نباید اتفاق بیفتد . وصل شود 

              استقامت مكانيكي١٣
 .قامت مکانیکی مناسبی باشند پوشش ها باید دارای است

 .بررسی شود 1.......استاندارد ملی ایران به شماره از  Ehbمطابقت از طریق به کارگیری آزمون 

 ژول  7/0 ضربه به هر نقطه از پوشش که در مقابل یک انرژی ضربه ای                   6اسباب بازی محکم شده و       

 .ضعیف به نظر می رسد اعمال شود 

 .زه ای صدمه ببیند که مطابقت با این استاندارد خدشه دار شود اسباب بازی نباید به اندا

اگر تردیدی وجود دارد که اشکالی در به کارگیری ضربه زن ها اتفاق افتاده است، این نقص نادیده گرفته                    

 ضربه روی قسمت های مشابه از یک نمونه جدید اعمال شود در اینصورت                    6شده و مجموعه ای از        

 . آزمون مقاومت کنداسباب بازی باید در

 :نمونه هایی از پوشش ها که مشمول این آزمون نمی شوند عبارتند از :   1یادآوری 

 .  دیواره اجزاء برای باطری هایی که آبندی نیستند و دارای مایع می باشند-

                                           

 .مراجعه شودIEC 60068-2-75  تا تدوين استاندارد ملي به شماره -١



 

     آزمون دیواره پوشاننده عایق کاری بین قسمت های مختلف با پالریته متفاوت ، مگراینکه اسباب بازی با                   -

  مطابقت داشته باشد ، حتی اگر دیواره قابل جدا شدن نباشد ؛9-4

 . دیواره هایی که قسمت های متحرکی که ممکن است ایجاد خطر نمایند را می پوشانند -

  .المپ ها نباید مورد این آزمون قرار گیرند :   2یادآوری 

 18زشی را به کمتر از مقادیر مشخص شده در بند           از نقص های کوچکی که فضای خالی و فاصله خ         :   3یادآوری  

 .کاهش نمی دهد ، یا تأثیر معکوسی روی محافظت در برابر رطوبت نمی گذارد ، صرف نظر شود

  .از ترک هایی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود صرف نظر شود     4یادآوری 

               ساختار١٤

. باشند) 4-1-3بند  ( یا دارای مبدل یا با دو منبع تغذیه           اسباب بازی ها باید دارای باطری       ١-١٤

 . ولت بیشتر باشد 24ولتاژ منبع تغذیه نباید از 

ولتاژ کار بین هر دو قسمت از اسباب بازی ، هنگامی که اسباب بازی با ولتاژ اسمی خود تغذیه می شود                       

 . ولت باشد 24نباید بیشتر از 

 .لمانی را دربر می گیرد ولتاژ کاری نقص یک المپ فی: یادآوری

 .مطابقت از طریق مشاهده و اندازه گیری بررسی شود 

مبدل اسباب بازی نباید یک جزء قسمتهای اصلی اسباب بازی بوده و داخل آن تعبیه            ٢-١٤

 . شده باشد

  اگرچه این موضوع برای مجموعه های ساختنی و            . کنترل اسباب بازی ها نباید با مبدل یکی باشد              

 .مجموعه های ریلی کاربرد ندارد 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 



 

 .اسباب بازی های دارای مبدل نباید برای استفاده در آب در نظر گرفته شوند          ٣-١٤

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 .ظر گرفته شوند سال در ن3اسباب بازی های دارای مبدل نباید برای استفاده کودکان زیر  ٤-١٤

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

قطع کننده های حرارتی غیر خودکار الزم است برای مطابقت با این استاندارد،  با کمک یک              ٥-١٤

 .ابزار، دوباره قابل فعال شدن باشند

 .مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون های دستی بررسی شود 

 نباید بدون کمک ابزار قابل دسترس باشند            1R های نوع    باطری 1باطری های کپسولی    ٦-١٤

    مگراینکه پوشش قسمت مربوط به آن ها تنها بعد از حداقل دو حرکت غیر وابسته که همزمان انجام                    

  .می شوند باز شود 

 .مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون های دستی بررسی شود 

  مشخص شده اند 2.......به شماره  ایران ها در استاندارد ملیباطری : یادآوری

 سال در نظر گرفته می شوند،         3اسباب بازی هایی که برای استفاده کودکان زیر           باطری   ٧-١٤

 .نباید بدون استفاده از ابزار قابل جدا شدن باشند مگراینکه ایمنی پوشش اجزاء باطری مناسب باشد 

 .مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون زیر بررسی شود 

باز کردن پوشش نباید ممکن باشد ، مگر          . برای دسترسی به اجزاء باطری با دست تالشی انجام شود              

 .اینکه حداقل دو حرکت غیر وابسته به طور همزمان انجام شود

                                           

1- Button cells 
  . مراجعه شود IEC 60086-2تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد به-٢



 

 کیلوگرم ، و به قطر      1استوانه ای فلزی به جرم      . اسباب بازی روی یک سطح افقی استیل قرار داده شود            

 میلیمتری پرتاب شود ، به گونه ای که سطح صاف آن روی اسباب بازی                   100رتفاع   میلیمتر ، از ا     80

 .محفظه باطری نباید باز شود . بیافتد 

 . باز شود 15-5قسمت محفظه باطری نباید در نتیجه بند 

باطری های شارژی نباید وقتی اسباب بازی در هر وضعیتی که قرار می گیرد نشتی داشته                   ٨-١٤

ر برای جدا کردن پوشش یا قسمت های مشابه از ابزار استفاده شود الکترولیت نباید در                  حتی اگ . باشند  

 . دسترس قرار گیرد 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

اسباب بازی نباید با باطری هایی که به صورت موازی به هم متصل شده اند تغذیه شود                       ٩-١٤

صرف شده یا بکارگیری معکوس باطری ها مطابقت با          مگراینکه درصورت بکار گیری باطری های نو و م         

 . این استاندارد را خدشه دار نشود

 .مطابقت از طریق بازرسی یا با یک بازبینی از شکل مدار بررسی شود 

دوشاخه ها و پریزهای اسباب بازی نباید با دوشاخه ها و پریزهای مشخص شده در                           ١٠-١٤

 3........ یا با اتصاالت وسایل خانگی که با استاندارد ملی ایران به شماره             2.......استاندارد ملی ایران به شماره      

 .مطابقت ندارند قابل جابجایی باشند 

  1 سال در نظر گرفته می شوند نباید از سیم های آزاد               3در اسباب بازی هایی که برای کودکان زیر            

 .استفاده شود 

                                           

  مراجعه شودIEC 60083 استاندارد تا تدوين استاندارد ملي به -٢

 مراجعه شودIEC 60320-1  استاندارد تا تدوين استاندارد ملي به -٣

1- without connectors 



 

 . بررسی شود مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون های دستی

قسمت های ثابت که از تماس با قسمت های متحرک یا سطوح داغ و یا از دسترسی به                        ١١-١٤

جاهایی که آتش یا انفجار می تواند از آنجا آغاز شود جلوگیری می کنند ، باید با یک شیوه قابل اطمینان                      

 .فاق می افتد مقاومت کنند ثابت شده و باید در برابر تنش های مکانیکی که در طول استفاده طبیعی ات

 .مطابقت با به کارگیری نیروی کششی زیر بررسی شود 

 . میلیمتر نباشد 6 نیوتن ، اگر بلندترین بعد قسمت مورد نظر بیشتر از 50 -

 . نیوتن ، برای قسمت های دیگر 90 -

 . ثانیه نگه داشته شود 10 ثانیه ای اعمال شده و برای 5نیرو به تدریج در یک دوره 

 .قسمت مورد نظر نباید جدا شود 

شارژ کردن باطری های قابل شارژ نباید وقتی باطری ها در اسباب بازی قرار دارند ممکن                    ١٢-١٤

 باشد مگر اینکه

 : کیلوگرم دارند ، موارد زیر ممکن نباشد 5 برای اسباب بازی هایی که جرمی کمتر از -

 بیرون آوردن باطری بدون شکستن اسباب بازی ؛ •

 .رژ باطری های دیگر با استفاده از اسباب بازی شا •

 : کیلوگرم 5 برای اسباب بازی های با جرم بزرگتر یا مساوی -

 باطری در اسباب بازی ثابت شده باشد ؛ •

 وسایل اتصال حصول اطمینان از پالریته صحیح را در طول شارژ کردن میسر ساخته باشند ؛ •

 .مکن نباشد کار کردن اسباب بازی در طول شارژ کردن م •

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 



 

 . وات باشند 20اسباب بازی ها نباید دارای موتورهای سری با توان ورودی بیشتر از  ١٣-١٤

مطابقت از طریق اندازه گیری بررسی شود ، اسباب بازی در ولتاژ اسمی تغذیه شده و با عملکرد طبیعی                     

 .کار کند 

 . آزبست داشته باشند اسباب بازی ها نباید ١٤-١٤

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 حمافظت ازسيم ها ١٥

 . سیم باید صاف و عاری از لبه های تیز باشد مسیر عبور            ١-١٥

 سیم ها باید محافظت شوند تا با برآمدگی ها ، پره های خنک کننده یا لبه هایی مشابه که ممکن است                       

 . آنها شود تماس نداشته باشند موجب خرابی عایق کاری  

حفره های درون قسمت های فلزی که سیم ها از میان آن عبور می کنند باید دارای سطوح صاف و کامالً                     

 .صیقلی بوده و یا با غالف تهیه شده باشند 

 .از تماس سیم ها با قسمت های متحرک باید بطور کامال موثر جلوگیری شود 

 .ی شود مطابقت از طریق بازرسی بررس

سیم کشی های بدون روکش و المنت های حرارتی باید ثابت و محکم شوند تا در طول                       ٢-١٥

 . کاهش یابند18استفاده عادی فضای خالی و فاصله خزشی نتواند به کمتر از مقادیر مشخص شده در بند 

 .مطابقت از طریق بازرسی و اندازه گیری بررسی شود 

  الكرتونيكي            اجزاء الكرتيكي و١٦
اجزاء الکتریکی و الکترونیکی باید با مقررات ایمنی مشخص شده در استانداردهای                     ١-١٦

 .ملی یا بین المللی مربوطه تا آنجایی که از نظر منطقی کارایی دارند، مطابقت داشته باشند 

 . بررسی شود 2-1-16 و 1-1-16مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون های



 

مطابقت با استانداردها برای اجزاء الکتریکی و الکترونیکی مربوطه الزاماً مطابقت با قوانین این                  :  رییادآو

 .استاندارد را تضمین نمی کند 

 آمپر هستند باید در طول       3سوئیچ ها و کنترل های اتوماتیک که حامل جریانی بیشتر از               ١-١-١٦

اما اگر آنها به طور جداگانه آزمون شده و          . باشد  مطابقت داشته   )پ( با پیوست    4-9 و   3-9آزمون های   

به ترتیب تحت وضعیت هایی که      1..........و  ........ مشخص شده باشد که با استانداردهای ملی به شماره های           

مطابقت دارند ، می توانند ) پ(در   اسباب بازی اتفاق می افتد و برای دوره های مشخص شده در پیوست           

 .های بعدی مورد استفاده قرار گیرند بدون انجام آزمون 

 . آمپر هستند وجود ندارد3هیچ مقرراتی برای کنترل ها و کلیدهایی که حامل جریان تا :  یادآوری

اگر اجزاءبا ویژگی های عملکردیشان نشانه گذاری شده باشند ، وضعیت هایی که آنها تحت                 ٢-١-١٦

 .ا این نشانه گذاری ها باشد آن در اسباب بازی استفاده می شوند باید مطابق ب

    نشانه گذاری اجزائی که باید با استانداردهای دیگر مطابقت داشته باشند باید به طور کلی از                       

   .استانداردهای مربوطه استخراج شود

اگر اجزاء با محدودیت های نشانه گذاریشان استفاده می شوند ، باید با توجه به وضعیت هایی که در                        

فاق می افتد آزمون شوند ، تعداد نمونه های مورد نیاز بسته به تعدادی است که در                        اسباب بازی ات   

 .استاندارد مورد نظر خواسته شده است 

اگر هیچ استانداردی برای اجزاء مربوطه موجود نباشد ، وقتی نشانه گذاری نشده باشد و یا با توجه به                        

.  برای اسباب بازی اتفاق می افتد آزمون شوند        نشانه گذاریش استفاده نشود ، باید تحت وضعیت هایی که         

 .به طور کلی ، تعداد نمونه ها برابر با تعدادی است که برای مواردی مشابه الزم است 

                                           

 مراجعه شودIEC 60730-1 یا  IEC 61058-1 استانداردهاي تا تدوين استانداردهاي ملي به -١



 

 :اسباب بازی ها نباید مجهز به موارد زیر باشد         ٢-١٦

   سوئیچ های حرارتی که می توانند دوباره با یک لحیم کاری فعال شوند ؛-

 های جیوه ای  سوئیچ -

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی شود 

 مطابقت داشته   2..........مبدل های اسباب بازی باید با استاندارد ملی ایران به شماره                     ٣-١٦

 .باشد 

 .مطابقت از طریق بازرسی، بررسی شود

 .ها جدا از اسباب بازی آزمون شوندمبدل :  یادآوری

 تصاالت             پيچ ها و ا١٧

 نقصی که ممکن است مطابقت با این استاندارد را خدشه دار               باید در مقابل   1بستها       ١-١٧

نماید مقاومت کند همچنین اتصاالت الکترونیکی باید در مقابل تنش های مکانیکی که در طول بازی                     

 .          کردن به وجود  می آید مقاومت کنند 

ار می روند نباید از فلزات نرم یا در معرض خزش جریان ، مثل روی یا                پیچ هایی که برای این منظور به ک       

 میلیمتر  3اگر پیچ ها از مواد عایق ساخته شده اند باید دارای قطری به اندازه حداقل                   . آلومنیوم باشند   

 .بوده و نباید برای هیچ اتصال الکتریکی استفاده شوند 

 .ید داخل فلز پیچ شوندپیچهای استفاده شده برای اتصاالت الکتریکی با

 .مطابقت از طریق بازرسی و انجام آزمون های زیر بررسی شود 

                                           

  مراجعه شودIEC 61558-2-7  تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد-٢
1-Fixing 



 

اگر پیچ و مهره ها برای اتصاالت الکتریکی استفاده می شوند، یا به نظر می رسد که توسط مصرف کننده                     

 . بسته می شوند باید مورد آزمون زیر قرار گیرند

 : ید محکم و شل می شوندپیچ ها یا مهره هایی که بدون تکان های شد

  بار، برای پیچ هایی که با نوارهای عایق در کار محکم شده اند،10 -

 . بار، برای مهره ها و پیچ های دیگر5 -

پیچ هایی که با نوارهای عایق در کار محکم شده اند، در هر بار بطور کامل توسط کاربر جدا شده و داخل                       

 .می شوند

.  انجام شود  1ناسب، آچار یا کلید و با اعمال گشتاوری مطابق با جدول            آزمون با استفاده از پیچ گوشتی م      

 .  برای پیچ های فلزی بدون سر کاربرد دارد، اگر پیچ زمانی که بسته است از حفره بیرون نیاید1ستون 

 . برای پیچ های فلزی دیگرو برای مهره هاو پیچ هایی که از جنس مواد عایق هستند بکار می رود2ستون 

  گشتاور مربوط به آزمون پیچ ها و مهره ها-1 جدول

 )نیوتن متر(گشتاور

2 1 

 قطر اسمی پیچ

 )قطر شیار بیرونی(

 میلیمتر

0/4 0/2 ≥ 8/2 

 < 8/2 و0/3≤ 0/25 0/5

 < 0/3  و 2/3 ≤ 0/3 0/6

 < 2/3  و 6/3 ≤ 0/4 0/8

 < 6/3  و 4/1 ≤ 0/7 1/2

 < 1/4 و4/7 ≤ 0/8 1/8

 < 7/4  و 3/5 ≤ 0/8 2/0

2/5 - 3/5 > 

 

 .فاق بیافتدهیچ خرابی که استفاده بعدی از بستها و اتصاالت الکتریکی را دچار مشکل می کند نباید ات



 

 . شکل تیغه پیچ گوشتی آزمون باید متناسب با سر پیچ باشد: یادآوری

 آمپر هستند باید بگونه ای ساخته        5/0اتصاالت الکتریکی که حامل جریانی بیش از                ٢-١٧

 یا کج شدگی مواد عایق نشود مگر اینکه در قسمت های فلزی              1شوند که فشار اتصال سبب جمع شدگی      

 .هر جمع شدگی ممکن یا تغییر شکل مواد عایق، قابلیت ارتجاعی مناسبی وجود داشته باشدبرای جبران 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی می شود

 .جمع شدگی یا تغییر شکل مواد سرامیکی مورد نظر نمی باشد:   یادآوری

             فضاهاي خايل و فواصل خزشي ١٨

 . میلیمتر باشد5/0های عملکردی نباید کمتر از فضاهای خالی و فواصل خزشی عایق کاری 

 .مطابقت از طریق بازرسی بررسی می شود

            مقاومت در مقابل گرما و آتش١٩

 آمپر باشد،   3 ولت و جریان بیش از       12اگر اسباب بازی دارای ولتاژ کاری بیش از                  ١-١٩

اورت قسمت های الکتریکی هستند و        قسمت های خارجی ساخته شده از مواد غیر فلزی که در مج                

قسمت هایی از مواد عایق که قسمت های الکتریکی را محافظت می کنند باید نسبت به حرارت مقاوم                      

 . باشد

 .   اندازه گیری شود3-9ولتاژ و جریان در طول آزمون  :  1یادآوری 

د و به نظر نمی رسد حرارت کافی را اسباب بازی هایی که دارای ولتاژ کاری یا جریان کمتری هستن :  2یادآوری  

 . برای ایجاد خطر بوجود نمی آ ورند

روی نمونه مربوطه بررسی    2........مطابقت از طریق انجام آزمون فشار گوی از استاندارد ملی ایران به شماره              

 . شود

                                           
1 1-shirink 

  مراجعه شودIEC 60695-10-2 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٢



 

یی که در طول آزمون های بند        درجه سلیسیوس به عالوه بیشترین افزایش دما       40 ± 2آزمون در دمای    

 .  درجه سلیسیوس باشد75 ± 2 تعیین شده انجام شود ولی این دما باید حداقل 9

آزمونها تنها روی قسمت هایی انجام می شود که می توانند به اندازه ای خراب شوند که مطابقت با  :  3یادآوری  

 . این استاندارد خدشه دار شود

برای سیم پیچ ها تنها قسمت های محافظت کننده و نگهدارنده ترمینال ها مورد آزمون قرار داده                  :  4وری  یادآ

 . شوند

 . آزمون روی قسمتهای سرامیکی انجام نشود :  5یادآوری 

 . نشان داده شده است) ت(ترتیب آزمون های مقاومت در برابر حرارت در پیوست  :  6یادآوری 

ای غیر فلزی که در مجاورت قسمت های الکتریکی هستند و قسمت هایی از                قسمت ه        ٢-١٩

مواد عایق که قسمت های الکتریکی را محافظت می کنند، باید نسبت به اشتعال و گسترش آتش مقاوم                    

 .باشند

این الزامات برای اشیاء دکوری، برآمدگی ها و قسمت های دیگری که احتمال اشتعال آن وجود ندارد یا                    

 .وانند شعله هایی که از داخل اسباب بازی به وجود آمده است را انتشار دهند کاربردی نداردنمی ت

 . انجام شود2-2-19 و 1-2-19مطابقت از طریق انجام آزمون های بند 

وقتی آزمون سیم   . آزمون ها روی قسمت های غیر فلزیی که باید از اسباب بازی جدا شوند انجام شود                   

 . قسمتهای مذکور باید مشابه موقعیتی که در استفاده عادی دارند قرار داده شوندملتهب انجام می شود، 

 .این آزمون ها نباید روی عایق کاری سیم ها انجام شود

 .ترتیب آزمونها برای مقاومت در برابر آتش در پیوست ت آمده است:  یادآوری

که 1...... ملی ایران به شماره      قسمت های غیر فلزی تحت آزمون سیم ملتهب از استاندارد             ١-٢-١٩

 . درجه سیلسیوس انجام می شود قرار داده شوند550در دمای 

                                           

 .  مراجعه شودIEC 60695-2-11 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -١



 

آزمون سیم ملتهب روی قسمت های از مواد دسته بندی شده مطابق با استاندارد  ملی ایران به شماره                      

د که ضخیم تر از     نمونه آزمون بگونه ای آماده شو     .   هستند انجام نشود    HB 40 که حداقل از دسته      2.........

 . قسمت مربوطه نباشد

قسمت هایی که آزمون سیم ملتهب نمی تواند روی آنها انجام شود، مانند قسمتهایی که از مواد نرم و                       

 در استاندارد ملی ایران به      HBFاسفنجی ساخته شده اند، باید با مقررات مشخص شده برای مواد دسته              

 . آزمون، ضخیم تر از قسمت های مربوطه نباشدنمونه.   مطابقت داده شوند3......شماره 

 آمپر و   3قسمت هایی از مواد عایق که محافظ اتصاالت حامل جریان بیش از                        ٢-٢-١٩

 میلیمتری از چنین اتصاالتی قرار دارند باید تحت         3 ولت هستند و یا با فاصله        12ولتاژهای کاری بیش از     

 درجه سیلسیوس قرار    650در دمایی حدود    4.........به شماره   آزمون سیم ملتهب از استاندارد ملی ایران          

بنابراین آزمون سیم ملتهب روی قسمتهایی از مواد دسته بندی شده بر اساس استاندارد ملی ایران                . گیرند

.  درجه سلیسیوس هستند، انجام نمی شود      675که دارای حداقل دمای اشتعال سیم ملتهب        5.........شماره  

 .           بگونه ای آماده کنید که از قسمت های مربوطه ضخیم تر نباشدنمونه آزمون را

 .، در نظر گرفته می شود1اتصال در اجزاء مانند اتصال در کلیدها :   1یادآوری

 . نوک سیم ملتهب برای قسمتی که در مجاورت اتصاالت قرار دارند بکار گرفته می شود :  2یادآوری 

مقاومت می کنند ولی در      6......... ملتهب از استاندارد ملی ایران شماره          قسمت هایی که در آزمون سیم      

 . ثانیه دوام دارد، مطابق زیر نیز آزمون شوند2طول آزمون، شعله ای تولید می کنند که بیش از 

                                           

 .  مراجعه شودIEC 60695-11-10 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٢

 . مراجعه شودISO 9772 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٣

 . مراجعه شودIEC 60695-2-11 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٤

 .  مراجعه شودIEC 60695-2-13 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد  -٥

1- switch contacts 
  مراجعه شود IEC 60695-2-11 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٦



 

 میلیمتر می   50 میلیمتر و ارتفاع     20بخشهای روی اتصاالت با پوشاندن استوانه ای عمودی که دارای قطر            

قسمت های پوشیده شده با محافظ هایی که         . قرار گیرند ) ب(حت آزمون شعله سوزنی از پیوست       باشد ت 

 .تطبیق دارند، مورد آزمون قرار نگیرند) ب(در آزمون شعله سوزنی از پیوست 

 یا  V-0از مواد دسته    1........آزمون شعله سوزنی روی قسمت هایی که مطابق با استاندارد ملی ایران شماره              

V-1نمونه آزمون به گونه ای آماده شود که ضخیم تر از قسمت مربوطه نباشد. ستند انجام نشود نی. 

    پرتو، مسموميت و خطرهاي مشابه             ٢٠

 .اسباب بازی نباید مسمومیت یا خطراتی مشابه ایجاد نماید

 .استاندارد بررسی شود و پیوست ث این 4697مطابقت از طریق تطبیق با استاندارد ملی ایران به شماره 

 .   برای باطری ها کاربرد ندارد4697استاندارد ملی ایران به شماره :  یادآوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   مراجعه شودIEC 60695-11-10 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -١



 

 پیوست الف
 )اطالعاتی(

 یگاهجمموعه های آزمایش
   ی که با هم و یا به طور جداگانه تغذیه            گاهتغییرات زیر در این استاندارد برای همه اجزاء مجموعه های آزمایش            

 .شوند قابل اجرا است می 

 ط عمومی در مورد آزمون هاشراي            ٥

 .اضافه شود        ١-٥

 را  شرایطوند که نامساعدترین    شبا توجه به شرح آزمون موجود در دستور کار به گونه ای انجام                 باید  آزمون ها   

 .ایجاد نمایند

 کاربرد ندارد     ١٥-٥

  هانشانه گذاری و دستورالعمل          ٧

 .اضافه شود       ١-٧

 :موارد زیر باید روی بسته بندی نشانه گذاری شود

 ؛ترباالو  سال 8تنها برای استفاده کودکان :  اخطار -

 . سال اعالم شده باشد8ممکن است یک سال بیشتر از    :یادآوری

 .رویت پذیر باشد دستورالعمل مخصوص والدین باید ضمیمه شده و -

 .وداضافه ش       ٤-٧

 .اعالم گردددر دستور العمل والدین باید حداقل سن کودکی که مجموعه برایش در نظر گرفته می شود 

 . داده شده باشد، باید اطالعات دقیقو انجام هر آزمایشراه اندازی در دستور العمل چگونگی 

 ،ت های الکتریکی  در دستور العمل باید به خطرات ممکن اشاره شده و همچنین اطالعات فنی مربوط به قسم                   

 .اعالم گرددنحوه به کارگیری مناسب آنها رفتار آنها و 

نتیجه اتصال کوتاه باطری ها یا      در  مثل خطراتی که    ،همه خطرهایی که می تواند در طول آزمایش به وجود آید             

 .اتصال کوتاه اشتباه خازن ها است باید با جزئیات شرح داه شود

ی گاهگونه ای نوشته شده باشند که برای گروه سنی مخاطب مجموعه آزمایش            دستورالعمل ها باید به      :یادآوری

 .قابل فهم باشد



 

اگر .دستورالعمل هایی که برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده اند ممکن است به طور جداگانه ارائه شوند                     

 .رده شود،قسمتی که مربوط به والدین است باید اول آو شود جزوه ارائهدستورالعمل ها در یک 

 .دستورالعمل ها باید شامل اخطاری در خصوص عدم دستکاری وسایل محافظتی مثل محدود کننده جریان باشد

و حرارت بیش از حد را شرح       ،انفجار باطری ها    دستورالعمل ها باید خطرات مهمی مثل باال رفتن حرارت سیم ها            

 .دهند

 توان ورودی             ٨

 .کاربرد ندارد

 حرارت و عملکرد غیر عادی           ٩

 .کاربرد ندارد     ۴-٩

 .کاربرد ندارد  ۶-٩

 .اضافه شود   ٩-٩

در صورت وجود   ،به جز سطوح دستگیره ها ،برجستگی ها ،دکمه ها و قسمت های مشابه ،               افزایش دمای سطوح  

 .میتواند از حدود مشخص شده بیشتر شوداخطاری مناسب در دستورالعمل 

 ر برابر رطوبت        مقاومت د١١

 .کاربرد ندارد

 

        استقامت الکرتیکی در دمای اتاق١٢

 .کاربرد ندارد

        استقامت مکانیکی١٣

 .کاربرد ندارد

        ساختار١۴

 .اضافه شود  ١-١۴

 این مقادیر در    تاگرچه ممکن اس  . ولت آمپر باشد   50 آمپر و توان ورودی نباید بیش از          5جریان نباید بیشتر از     

 . ثانیه باالرود10از برای مدت کمتر ل یک دوره طو

 .مطابقت از طریق اندازه گیری در طول آزمون بررسی شود



 

 حمافظت از سیم ها ١۵

 .کاربرد ندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )ب(پیوست 
 )الزامی(

 آزمون شعله سوزنی

 .ر انجام شود با تغییرات زی3685آزمون شعله سوزنی برمبنای استاندارد ملی ایران به شماره 

 میزان دشواری شرایط آزمون ٥
 :جایگزین شود

 . ثانیه است30±1مدت زمان اجرای آزمون شعله 

  روش آزمون ٨

 اصالحات                ٢-٨

 نشان داده شده است     1نمونه باید به گونه ای قرار داده شود که شعله بتواند همان طور که در مثال شکل                  

 .ک لبه عمودی یا افقی اعمال شودبه ی

 :اصالحات   ٤-٨

 .پارگراف اول کاربرد ندارد

 .اضافه شود

 .شه اعمال شودو میلیمتری یک گ10،شعله حداقل از در صورت امکان 

 :       جایگزین شود   ٥-٨

نه ، ممکن است آزمون روی دو نمو       اگر نمونه در آزمون مقاومت نکرد      . آزمون روی یک نمونه انجام شود      

 .اضافی انجام شود،که باید هر دوی آنها در آزمون مقاومت کنند

        ارزیابی نتایج آزمون١٠
 15 نباید بیشتر از      این مدت برای بردهای مدار چاپی      . ثانیه باشد  30نباید بیشتر از    ) bt(مدت سوختن   

 .ثانیه باشد

 

 



 

 )پ(پيوست 
 )الزامی ( 

  و سوئيچ هاکنرتل هاي اتوماتيك

 

   کنترل کننده های اتوماتیکی که با اسباب بازی آزمون می شوند باید با این استاندارد و با                   ١-پ

 . مطابقت داشته باشد1...... از استاندارد ملی ایران شماره 17 و بند 8-3-11 تا 5-3-11بندهای 

 -بازی اتفاق می افتد انجام می     آزمون های مربوط به  استاندارد فوق الذکر تحت شرایطی که در اسباب                

 .شود

 :،تعداد دوره های عملکرد عبارتست از  از استاندارد  فوق الذکر17برای آزمون های بند 

  3000 ترموستات ها                                   -

 300 قطع کننده حرارتی خودکار                   -

 10      قطع کننده حرارتی غیر خودکار          -
 .از استاندارد فوق الذکر انجام شود 17 نباید قبل از آزمون بند 14و12،13آزمون های بند :  1یادآوری 

 .کنترل کننده های اتوماتیک ممکن است جدا از اسباب بازی آزمون شوند:2یادآوری 

ر از           سوئیچ هایی که با اسباب بازی آزمون می شوند باید با این استاندارد و بندهای زی                       ٢-پ

 .که مطابق زیر اصالح شده انطباق داشته باشند2.......استاندارد ملی ایران شماره 

 .آزمون های استاندارد فوق الذکر تحت شرایطی که در اسباب بازی اتفاق می افتد انجام شود

 . بار بدون بار عمل کنند20قبل از انجام آزمون ها، سوئیچ ها 

 مستندسازي و نشانه گذاری            ٨

 آزمون  )اسباب بازی (وسیله  ،سوئیچی که میتواند جدا از       اگرچه.سوئیچ ها نیازی به نشانه گذاری ندارند         

 .شود باید با نام تولید کننده یا عالمت تجارتی و نوع مرجع نشانه گذاری شود

                                           

 . مراجعه شودIEC 60730-1 استاندارد ملي به استاندارد  تا تدوين-١

 مراجعه شودIEC 61058-1 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -٢



 

 مکانیزم ١٣

 .آزمون ها ممکن است روی یک نمونه جداگانه انجام شود:یادآوری

        مقاومت عایق کاری و استقامت رسانا      ١٥

 . قابل اجرا نیست1-15بند 

 . قابل اجرا نیست2-15بند

 . قابل اجراست 2 و قطع لحظه ای 1 برای قطع کامل3-15بند 

 . از این استاندارد انجام شود2-11این آزمون بالفاصله بعد از آزمون رطوبت بند :  یادآوری

 دوام ١٧

 .ا سوئیچ ها بطور جداگانه بررسی شود وسیله ی3مطابقت روی 

 .استبار  3000 مشخص شده است 4-1-7،تعداد دوره های عملکرد که با توجه به 4-4-2-17برای 

 . قابل اجرا نیست2-5-2-17بند 

 کلوین باالتر از افزایش دمای اندازه گیری        30،افزایش دمای ترمینال ها نباید بیشتر از        در انتهای آزمون ها   

 . از این استاندارد باشد9د شده در بن

 

 

 

 و پوشش    ١ر،عایق کاری توپ   فضای خالی و فواصل خزشی       ٢٠
 بردهاي چاپی مونتاژي سخت

 با توجه به قطع كامل و قطع لحظه         2این بند برای فضای خالی و فواصل خزشی عایق کاری کاربردی            

 . کاربرد دارد٢٤اي       بیان شده در جدول 

                                           

1- Full disconnection 
2- Micro- disconnection 
1- solid insulation 



 

 )ت(پیوست
 )اطالعاتی(

 ١٩ب آزمون های بند ترتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

٢ -functional insulation 

 قسمت های بیرونی از مواد غیر فلزی

محفظه های قسمت های الکتریکی و قسمتهایی از مواد عایق
 .کاری که قسمت های الکتریکی را محافظت میکند

 یا 40HBمواد به گونه ای مناسب به 
HBFآزمون شعله سوزنی درشوند دسته بندی می شوند بندی 

 در جه سانتی گراد550

 ولت12≤ آمپر و ولتاژ3≤جربان 

 ولت12 ≤ آمپر و ولتاژ3 >جربان 

 ولت12 > آمپر و ولتاژ3 ≤جربان 

  ولت12 >ولتاژ 

  آمپر3 >جریان 

 آزمون فشار گوی

 آزمون های بعدی انجام نشود

قسمت های 
 محافظ اتصاالت

محفظه ها و قسمت های 
ای محافظ قسمت ه

 الکتریکی به جز اتصاالت

موادی که دمای آزمون های بعدی انجام نشود

آزمون سیم ملتهب

 درجه 650آزمون سیم ملتهب در 
 سانتی گراد

 شعله ایجاد نشد ایجاد شعله

 آزمون های بعدی انجام نشود
احاطه شده با موادی که 

 هستندV-1حداقل در دسته 
ه سوزنی آزمون شعل

روی قسمت های 
 احاطه شده

 آزمون های بعدی انجام نشود



 

 

 

 

 پيوست ث

 

 اسباب بازي هاي داراي ليزر و ديودهاي ساطع آننده نور
 )الزامي(

 

اصطالحات زیر در این استاندارد برای اسباب بازی های دارای لیزر و دیودهای ساطع کننده نور قابل                      

 .راستاج

                 اصطالحات و تعاريف٣

              ليزر٦-٣

لیزر وسیله ای است که بتواند گسیل تحریکی کنترل شده را برای تولید و یا تقویت تشعشع                               

 . میلیمتر بکار گیرد1 نانومتر تا 1الکترومغناطیسی در طول موج بین محدوده 

 LED١           ليزرهاي ساطع آننده نور ٧-٣

 که بتواند برای تولید پرتو الکترومغناطیسی با ترکیب دوباره پرتو در             PNوسیله ای نیمه هادی با  اتصال        

 . میلیمتر بکار گرفته شود1 نانومتر تا 180نیمه هادی در طول موج بین محدوده 

 های  پرتو نوری در اصل با تحلیل گسیل خود بخودی تولید می شود، ولی ممکن است برخی گسیل                  : یادآوری

 . تحریکی نیز ایجاد شوند

                 شرايط عمومي در آزمون ٥

آزمونهای این پیوست می تواندروی اسباب بازی های جداگانه پس از انجام آماده                        ٢-٥

 . انجام گردد15-5سازی مطابق با بند 

                پرتو، مسموميت و خطرهاي مشابه٢٠

 .رتوهای زیان آور ساطع نماینداسباب بازی ها نباید پ

                                           

1- Light Emitting  Diode 



 

 با توجه   1لیزرها و دیودهای ساطع کننده نور در اسباب بازی ها باید با مقررات مربوط به لیزرهای دسته                   

 .مطابقت داشته باشند. 1...........به استاندارد ملی ایران به شماره 

 . نمی شوند1M شامل لیزرهای دسته 1لیزرهای دسته  :  1یادآوری

مطابقت از طریق بازرسی و با اندازه گیری پرتو تحت شرایط مشخص شده در استاندارد ملی ایران به                       

همچنین اندازه گیری ها با      .  انجام می شود، اسباب بازی با ولتاژ اسمی تغذیه می شود               1.........شماره  

س دهنده ها یا فیلترهایی که می تواند روی تمرکز لیزر یا دیود              برداشتن قسمت هایی مانند لنزها، انعکا     

 . ساطع کننده نور تاثیر بگذارد انجام می شود، حتی اگر اسباب بازی خراب شود

این اندازه گیری ها حتی اگر قسمت های مربوط به محفظه، لنزها یا فیلترها در طول مرحله آماده سازی                    

هنگام آزمون مدارهای کم توان، وضعیت های خطای آورده          .  شود  شکسته شوند نیز انجام می     15-5بند  

 . از این استاندارد در نظر گرفته می شوند2-8-9شده در بند 

را تحت   LED  تحت وضعیت های غیر عادی مختلف، باالترین جریان              LEDبرای اجتناب از آزمون یک        : 2یادآوری

 استفاده LEDه کرده و برای تعیین نور ساطع شده از اطالعات تغذیه نامساعدترین شرایط غیر عادی اندازه گیری یا محاسب   

   .کنید

                                           

 .  مراجعه شودIEC 60825-1ه استاندارد تا تدوين استاندارد ملي ب -١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS: 97.200.50

 ٥٦ :  صفحه
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