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Bölüm l: Çenel emniyet gerekleri"lOııılııor fıırniture - Seaiing oııd ıalıleı.for cımping, dıımesıit anıl conırııci use - Pıırt i:
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5 Emni_vet gerekleri
5.1 Çenel
Ünrnü* k"ıllanılına anlafinğ uiııııı ıılarak kıiianılnıası halindeki fızıkse1 yaralaımalaıı eııı:l1,:nıck !çiıı ijı"ıı kcnar ve köşeler
yuıarlatilııalı, pahlanıiırılınalı vela koıunıııalıdır, §u kiıral aşağıdaki kıışullara uygulanır:
Cltuıma elcııaııı için: f)tı.ırağıı-ı, arkai"ığın. kolçakiariı vı ıJtur§le elenanınırı alt.vüzeyindc kenaılurıııCaı-ü i]i.J mn-ı ınesal'ede parınağın
gırebileccği kenarIar.
Büriiı dığer parçalar kcsltin köşc-k.nar vğ çapaklaıdan arındırılınış olrrıalıdır.
Harcketli ı'e ayarlanabi,lir parçalar lıerhangi bir yaralaıı-ııave veya uvgunsrız kullanıına sebep olmayaıak şek:lde tasarlarunalıdır.
Nloiıılyanın yük taşıyan herhangi lıir parçasının ıslenrsiz oalrak gevşernesi nıünıkün o'lniamalıdır_
Kalmaya yardımcı oİnrası İçİn yağlaıınrış parçaların kullanıcıy,ı ka_vganlaşıırıcı iek*lerınden korıl,acak şckilde tasarlanrııası gcreklidir
5.2 Boru elemanlar
Bııru eiemanların scnlarında derinligi i0 nıın vç,,,6 daha ijızla olan ve çapı ? ıııırı ve 12 mm aıasında iılan delikler buluınıamalidır.
Zemiole tğmas|a oian boru ayakların tabanı kapaınıaiı veJ,a tapa takı}malıdır aııcak çapları 7 mnı ve 1] ııınr arasında olmadığı sürece
buradaki deliklere ınüsaade edilır.
Bu gerekler Madde ,1 ıeki deney başlıkları kullanılarak değeriendirilecektir.

5.3 Makaslama ve ezilrnc nokta|arı
5,3.1 kurma vç katiama esıasındaki ınakaslama ve ezilme noktaları
fuladde 5.3.2 ve lVladde 5.],3'ün uygulanabilir ıılnıadığı durumlarda yalnızca kurma veya katiama sırasında oluşan nıakaslama ve ezilme
noktalar'ına; kullanıçının hareketlerinin kcntrol edebileceği ve acı hissettiğinde uygulaııaır kuweti derhal durdiırabileceği kabul edilmesi
şartıyla müsaade edilebilir. Parçaların kcnariarınin birbirine karşı hareketi. rnakaslama ve ezilme noktalarının ortaya çıkarılması, Madde
5. 1'de beiirtildiği gibi oimalıdır,
5,3.2 Güçlendirilmiş mekanizmaların etkisi altındaki makaslama ve ezilme noktaları
Makaslaına ve ezilme noktajarı, mobilyanın kısırnları üzerinde mekanik yayiaı ve gazlı yükselticiler gibi güçlendirilmiş mekanizmalar
yardımıyla ortaya çlkıyorsa, o noktada temas edilebilen ınakaslama ve ezilmş noktaları oimamalıdır,
5.3.3 Kullınım esnasındaki makaslama ye ezilme noktaları
Normal kullanırn sırasında uygı,ılanan iıüklerin yol açtığı temas edilebilen makaslama ve ezilmc ntıktaları olmamalıdır.
Nornıal hareketler ve etkiler sırasında kullanıcının ağırlığı bir tehlikeye sebep olursa, makaslarna ve ezilnıe noktaları kabul edilrnez.
Ömeğin, cfurma yerinin kaidırılarak orurağın lıareket ettirilmesi veya arkalığın kaldırılması gibi.
Bu gerekler Vladde 4 teki deney başlıklan kullanılarak değerlendirilecektir.
Şezlonglar için norınal kııl}anınıda uvguiarıan kuwetler alnı zamanda [N 581-2:20l5 standardıııda Tab]ıı 1 de verilen aşağıdaki
mekanik dcneylcr içiır kulianı imaktadır.

Deney 2; Oturak ve a,vak dinlendimıe yeri için ilave statik yük
Deney 3: Orlak ve arkalık dayanıklılık

- Deney 4: İiave oturak dayanıkJılık

- Deney 5: Arkalık mçkanizmasının dayanıklılığı
Diğer oturma elemanları için normal kulianımCa uygulanan kuwetier almı zamanda EN 58 i-2:20l5 standardında Tablo 2 de verilen
aşağıdaki mekanik deneyler içiıı kullanılmaktadır.

-- l)eney 2: Ofurak ön kenar statik deneyi;
-., Deney 3: Kombine ofurak ve arkalık dayanıklılık deneyi
,- Deney 4: Çoklu konumlu arkalıklı orurına elemanları için dayanıkhlık.
lvlasalar için normal lc,ıllanımda uygulanan kuwetler al.nı zamanda EN 581-3:200? sı.andardında Tablo i de verilen aşağıdaki mekanik
deneyler için k-ullanıImaktadır.

- Deney l: Ana yüzey üzcrindc dikey statık y.ıik;

-- Deney 4: Ek yuzey üzerinde dikey statik yük;
Deney 5: Yatay daizaııklılık deneyi.
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5 Sa"fety feEuireffieniş
5.I üeneral
İn orıİer to avaİC pİıysical iniuı,y wİıen iİıe prtıeİuct is in iis iııtendetİ posiiian aJ'use,
ı,r otheıwİ,ıe prrıtected. TLıis applies to:

al! edgc..ı ıınıi cı;rner.ı ıi-ıcli he rüıırrd€ti, ı:hımieı,eti

r ıı l ! !} ?j,,-ı, h c r e :ı ! i n.g,ı r t, ıı ıı : :,ı ııı rıı ı ; ıı l ı çCdr§s,

tı knte ııııİ, {}t aır,ı :lrft,ı :r:rr. ı:,iıı.ııııly?{,,.Jl]{.,t|,§,r.

,,il! ıılİıar pırls ,çlııılİ be lreı.|rcıı huı,,ı, ıiııı,iı çl/gç:; ınri.ıiıarp pıııni,ı.
,\,İııı'aİıİc tıniİ ı,İ}ıı,ı!ıhİc pıırl.ı ıİıaİİ bc ıİe,ıigııei ıtı tiıııi inlurieı und iıuti,;er!ını ü,üiütrüıliiı,t ,;re şı,rıııit,}.
İr .ıhıİi ıııi bı ptı,ısilı{ı.{ıır ı:ni'İ,ıı;ı! i:,eı.ırinç üıtırt ıy''ı?ıc furüitLire tö cııııg iıırise uniııtenıionııiiv.

5, 2 Tu bulıı r cı} mpo ne ırl §

ı.lu.il ı,ı i,ı ıı,nı
7'ke baltÇm ıf'tubuİır İıg.ı İıı cı;ntıı:t wiık tİıe $ıır shşİ! he c!c,ıgı! çr cıppeJ, hııı,e,,,er, }ıt:les iı iiıetı ıre ııiiçwçıi ı]5 i.üng üı., tiıe\) Lıre
nçi herıeen 7 aıııİ i2 ıım.
'İ'İıese ı,eqııirement,ı s}ıaİİ İ,ıe ü5.ıeı,ıed using iİıt ie,ıl pıııÖes {C'İau.ıe 1ı.
"l.J §lısgr ıınd §gaeeze püints
5,3.i Shear and sıiııeııe irııiııis ıçiıen ergcting, *tijıısıing aıııİ fııldiııg ııwa3ı
{,jnle,ı,Ş 5.3.2 or 5.].3 aı'e ıppİiıııbİe , s{,ıeıır aııcİ squceıı poinıs ıiıdı arı ı:reaiıci oniı, durinE ıiuring ıı.ıciiııg, aıijusting tır /olJınglJw{JYare 

'ıcc€Ptğble Provİding thc ıı.ıer c:an be assıııneüİ f, be in cıinirrıl o./'his"hır mo\|en?€nts qni iı_J be ndh{e rıı cea.r:e üüppİving ihe
.fi rce iınıııeıJiaıe|,l an experiencing paiu.
5.3.2 siıear ıınd squeeze pürirıı§ uüde? the iııJiueııce oi poweıeül mechüınişftıs
There shÇİ/ be no cıtce,Ş,ıibİe ılıeır and ıqueezu ptıiııtı cregied b.v parıs ı.{the liırtıiıır? aperaıeıi bl,pıııı,ared mcclııınisııı,ı. e.g.
ııecİıanicçİ spring,ı, gas li{İs, This requirement shdİ/ be asse.ısed asing the tesl pr,,:be_ı t't,-!duse 41.

5,3.3 Shear and sqaeeıe poinls ıiuring use
Tİıere.Şholİ be nıı ıcce.ıÇİbl,- sheıır antİ sqtıeezı poinis Jrc!ıisıi bv irıçJs uppiıed Jıırinq ıarıntıl use. Slıear unı! sqııeez,: poinis are ncıt
iıccePtable İİ u hıızırd iı Cruted bY lhe weig{ıl oJ'tke uıer Juring norıntıi mıvemenrJ cırıd ııctir.ıns €,{. tıtteınptiılg iıı mrıııe the ıeating bv
İİİting tİıe .ieüi Or hü' adjuslin4! ihe baçkresi. Tİıis requirernent slıçi.i öe as.çes.çgl usırı,q lhe tesı prrıbes {{|leuse 4}.
f-rır l.rıııngers, the lııı'Js ıpplied ıİııring nıırrııa! u.ıe are ıhe lrıııd,s userİ \tır ılıe /rıllowing ınechrınicai ıesı.ç
in Tabie l lJt EN 58 i -}.2ü / 5;

-Tesr 2, ,,tdditionıİ seııt ıınd {eg rest,şidlic: !rsad,
Tesı 3, Seıt anıl back durabiliry,"
Tsst 4, .4dİitirınaİ seıı' tlurabiİlty,

, 'l'est 
5." Dıırahiiity on hack re.sı ınechıınjsn.

F-ıır rılher seaiing, t!ıe loads applied during nırmal u§e arr the laatls usedJbr ihe i'utiuwing nıeciıanictıi
ıı:iiı in 'l'üble ) o| |,N 58 i -2 2ü l 5;

- ?-esl 2: Seaı front edge static;
- Tesl 3; Crınbined seel and hack. durııbiİiq,;

- Tesi 'l. Durabilı\, tesı on §eüting *-ith a mutıİ-ptısition back_
For lables, lhe İııııd.ç appİied duringnrırmai ıı5e üre ıhe loads used/iır tkefiıl!ııu,ingınechanicııl tesis in
T'ııble ] ol En" 581-3;2üü7.

- 7'est i : lerlica!,ştatic loaıİ an ınain surftıce;
7'est 1. L erlical .ıtalic load on aııcilİary ,ıur_{ace;

-, Tesı 5-, Horizıınlul durabilitı, lesı

{ . l l}- tJ_ l:R- J b l - -l] ! - }, ı | ı-J 4/8
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MUAYENE - DE]YEY SO1§UÇLARı TEST Rğ,S{]LTS

T*tılıı 1 *,Şezlongİar iÇiı tesl 5ıraSı ve pararnclreleri l T"ııbte l Tesi _\€qı,ı{!1L:( ı]üti ıg.ıı püır{:ıın€lttç.İ{}r {i.ıuııycrı

Test .{tıfi
§ı:l&rrııce

D*ney parametrtleri lTest parameier* \ı.}ıı ıjIl,t.
ı,},{;t,İ,A\:t\
|}}]§il!{.!_ıt

Ii:.ç}-§
.Pt{,İİ,,t, T{}

Tİİ§.
SPr-{İM[:ı

Kıınpiırıiı

{|ııınpiag

frvleı-ı!e,'
f-}rııııe,ırıı:

L]şı ıı nı*
ıçılr

"y"grİe.dül
t'şwiraü

1. Ofunııa yçıi vc arkaiığa
staiik ırük dentl,i"
Seıl ı]nd bııck siçıiic İr,ıuJ

',(i)"/ 

r

gN
1728:2ülı2,8.2

-'|aııımlı ı:trirıı!.: yükü '
S pıc ıfie,} s t ui iı,ııl, N
- l'anıırılı aıkalık yükü
.i"ı. l/i*J ha.-Lr.:.ıı i.,ıJ. \

- Taıımlı eı az arkalık vüki!
lj2 iarkal,a} l l|,{ininııtı
.t çı e ;: ili t ıi _fiır ce F 2 { b dck ;. N
, -i'ek;ar Sayısı / {_-ycle,ı

- I]k ıckrar ;a,, ısıJı) dak ,

]ü s AJ-lıti,,n,ı! :ıt,lt Jıı
ınln - l{} s

l

10

1 6ü0

4lü

36ü

1

2 ü00

560

5üü

1CI

ll

2. Otıırak ve a,ı,ak koyııa
yeri için tk statik vük
dçneyi.
.iitİiliıınuİ seut anıl leg re,ıt
,çtatic lourİ |est

EN
1728:2üt2, 8.j

- yüklcmo noktasındaki
koltuk 1nlkü l Seü! lııad ın
İtıading pııinı, N
- D-E noktasına uygulaıan
kuwet, lF'orc,e applied ıın
D-E point, N

750

600 9üü

75ç

90i]

j. oturrııa yeri ve aıkalığa
yorıılma deneyi"
Seaı ıınd hack durabiiity test

EN
ı 7),a.)/}] 1

8.4.1

- Tanımlı orurak yükii
:Specifieıi seısl /tıç4 N
--ranımlı arkalık
ynl<i S p e c i/i e ıJ h oc kr e s t

/rıçıl, N
--I"aıımlı en az arkalık yül«i
l,':1 (arkaya) l
üi i n i m ııııı s pe c ili e d.f or c e i.' 4
{bçck).N
- Tekar Sayısı iCyclg.ı

?50

]<n

))n

ı2 500

1 000

JJJ

3ü0

25 000

ı 00ü]

JJJ

30ü

50 00CI
4. Ofurak daiıanıklılığı için
ilaıe deney.
A ddiı jona i s e al cJıu, ab i l itı,
leSı

L\l

1 728:20 i 2,
8.4.2

- Tanırnlı kuw-çt !Specified

f.ırce, N
- Tekrar Sayisı iQ,ç/g,ş

75tJ

5 000

ı 000

10 000

1 00ü

20 ü00

5. Arkalık mekanizması için
dayanıklılık deneyi
Durability test an back rest
mechanism

EN
1728:20l2,8.5

- l'anıınlı kuw,ct lSpeciJieıi
./ı)ıce, N
- Otırrak 1ukü lSeııl loıı,l, N
- 

-fekrar 
Savısı /Cı;c/a.ş

l90

l 000
5 000

250

1 0ü0
10 000

25a

i 000
20 000

6. Kolçak için statik yük
deneyi
Arm resl staiic load test

EN
i728:2012,8,6

- Dikey olarak belirtilen
Kuwet l Verlical specified
ibrce, N

?00 900 b

1",4 İİ- l}- F {İ- 3 6 i İ : - {} l - } {} l ı- 3 n8
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MUAYE|{E - ı}Eı,if Y §O|\IUÇLARI TEST RES{,ILTS - tü.ı8 İ:--*-' .. ]

Tablo l -Şeziıııgiaı iÇin tcst §ıra§l l'e paraıııetrei*rı l Tohie i *^'{'e-şi ıequer,ıce şnti ie,cı i.)ürtığıeiEı.,\ {,or iııuııger.ı

Tesf

Atıfl
frefırence

Üeney paı,ametreleri { Test pürümctgr§ NUMUNEYE
UYGUi ANAN
DENtrYLER
APPLİED TO

TİIğ SPECIMğN
rğ§uç

Kaınplarda/
Camping

f,vlerde/
üomestic

Unıurna
açık
yerlerde/
Contract

7 Kolçak dayanıklılık
dentyi
,1ı,ın resi ıİurtsb!{iry teıt

EN
1'728:2ü12,
8.7

- Tanım]ı kuıı,et
lSpeciİiel {brce,
\l

- Tekrar Sayısı
, C,icies

4L}0

_5 00ü

400

10 00CI

4OCI

]0 000

8. Çarpıı:a deıevi
İlırüLıü:İ tesı

EN
1 7")İ-ın l a

8,8

Düşürnıe
yüksekliği,nııı"-'
ürıp iıeigiıt, mııı
- Tekrar Sayısı
/Cı,çİys

1.10

10

l80

l \-,

].+0

10

9. Harcketli şezlongiar
için kaldırma deneyi
t-ifiing test fıır wıııhilE
iaııııgers

E}i
ı7lİ ]ıü] )
8"9

-Yük il oad, N
-'fekrar Salısı
lCyc{e.ç

1 000
500

1 000
1 000

1 00ü
2 000

l0. One doğru denge
dcneyi
FımvarıJ stahility ı:, d

A. ı.2

l l, Arkaya Coğru denge
deneyi
Rearwartl siabiİıN c

EN 1022:]005, 6.6 Dik pr:zisyonda ve ?.5 En yaslaıırnış pozisyon için
EN iü22 2{}ü5, 6,6 rtır upright posiriıın and 7.5 for most reciined. prısi[ltın

l2, Yanlara doğru denge
deneyi
Siı,teways stgbiliıv c, d

A.l.İ

"otıınnayerivearka]ık.yekpareesnekrnalzem.a",io","*t,,p,ı"
{f seat and back are rı.İ'ıına piece of flexiİı{e ınateriaİ (e.g. textlle}, ıınİy the tes$ un seeıl .şhu!İ be çarrieıİ ııut.b Kolçak genişliği 15 mm'den az ise, deney 700 N itre gerçekleştirilir,
iJ'arıııresi is İess ıhan l5 rrıın wiJe, €ıırry (üul lest witİı iüü N.
" Herhangi biı deneY gerÇekleŞtirilıneien önce oturrna etremaniarınıı denge gereklerini karşılayaınaması durumunda. ırygulanabilen
denge deneYleri. bu Çizelgedc sııayla belinilen deneylete başlanmadan önce gerçekleştiriiınelidir.
ln !lıe case a{seıııing whiclı nigİıı nüı tulfrİ the sıabiliıy reclııirement.s, be/bre cıı,rving (üuı L]nv leSıS, ıhe ıppli,:ablt sıabİİiş, İesİs mııy be
carried out before starling the -ıequence o/'lests specıfied in thıs table.
d Herhangi bir deneY gerÇekleŞtirilmeden önce oltırma elemanlarının tienge gereklerini karşılayamaması durumunda. uygulanabilen
denge deneYleri, bu Çizelgede sırayla belirtilcn deneylcre başlanmadan önce gerçekleşlirilmelirlir.
This test i.s not aPPlicable.İbr seatingwiih a seüı heighı'-- 200 ınnı cınd a mass < 5 kg. The height,ıhııl} be determineıl b.}, ııeasurıng
{i'tıııı thgİüıır tı: ihe apgg,Jeaiiııiiareü çn ihe g.!çüıeiricü[ cenıre a!'ihe unloatJetl seaı

İ..,l İ]-D- l:R-36,,1 ,_ü 
] _:{} l 8-3 618
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}lUAYE,}{n - D[ı*tY §O§IjÇLARI T§,ST iğSL,{rS
S 1 {.\ §A &l} ı),1 İı, ı, ı:ı ı. ıı rir,. f a rriğr r{. _ı,".l 1,rı ü ğ1) §{,{-t]\A§ l

&f_,§ı,Lrs
§ü\l.]Ç,,
a{? vc,i {. -çl{.| ,\,

6 Şezlııııglıı- için güıeniik" ııığ|arrılık ;;
$urabiiiŞ, r*trııirı:nıniı,i1ır iı.ıuııiıerı
6.1 Genei i {ı'euerıi
Güvçıılik, sağIaralık ve dayıııkiıiık deneyteri örıcesi ve sonrasıada EN 5§ 

.İ 
- ı staııdarıiı gerekieri

karşılanıııalıdır.
üeJiıre anrİ ajİer llıe ,ıireıgıİı, dııraİıiliıy arıtİ sıahiİiry, ıçsts are carried ııııt,
shaii be fulrlİlle d,

the raquirements of EN 58 İ - t

E,2 Denge, sağlaınlık ve dayanıklıl ık l Strıbiiiiy, sirtngih anri ıiarıbitity
E.2.1 Deney §rrası ye değişktn|tri i Teıi ıequence and pırameierı
Şezlong, denge" sağlarnlık ve dayanıklılık için Tablo 2 dç verilen sıraya göre ıieneye tabi
tutulmalıdır"
7'!ıe iourıger shali be tested.frır sireııgth, durabili!v- üı?ıd siübiiily.ibiiowing ı!ıe order lisied in l'ıı.b!e 2.6"?.2 Gerekler
Nuıııune Çizelge 2'yc göre deneylere tabi tutıılduktan §oıfa aşağıdaki ınadd.eler karşılanıyor ise
gerekler yerine getirilnıiş olur.
a) I{er}ıangi bir birleştirme, eleman veya bileşenlerde çatlıklar yoksa,
b) seıt (ıijit) oiacak şekiide tasarlanınış olan birleştirmelerde açılna yoksa,
c) Deney yükleri kaldırıldıktaıı §onra oiurıne eiemanı işlevini yerine getiriyorsa,
d) Oturma elernanları güvenlik gerekJerini karşılıyor ise,
e) Denge derıeyleri sonucunda oilfıııa şli:manı dewilıniyor ise,
E.2,2 Requiıemeıis
The sa/blY, Sir€rıglh and durabiliıy reıluirernents are }ıtjilleri a{ıer t€§ting in accordance witk T'üble 2,
ıv heıı.
d) there ııre noliactures o!-anyjoinl, meııber or coınponeni,
b) there is na iaoseniıı.g ofjoinis inıendecİ ia be rigid,
c) ı|ıe /owııger |u!fiis its fu.nciion afier re mııva! o!-tlıe tesı loads,
d) ıhe product shaİl noı ovelturn ıvhen subjecied ta lhe siabilit; teııs.

Uygundur l
Apprrspriate

AEÇER /

İl.ç§

I lt Kullanım talimatları

| 8.1 Genel

I Kullanım talımatı, masalarııı satıldığı ülkenin dilinde hazırlanır. Aşağıdaki rnad<ieler ünin
I 

iizerinde kalı;ı ciarak vazıİınadığı hallerde 5 mrn'den daha küçük oin-ıayan harilerle yazılnrlş
I oiması ger9L_en bu talımatiarın başiığında;iiŞgııı,İ DiKKATLi oKİjYLNUz -
I GEREKTICl\DE B,tŞVURMAK ÜZrnn SAKı,Ayl§tZ ilıaresi ıle bulunnra]ıdır_

I Bu ıaiımaıiar eıı az aşağıdaki bilgileri ihiiva etnıelı<iir:

| ı)Imalaıçııjn \aticI|llıLıcJarikçinin ad, çc aJr*sı .

I b l \Tamulin i<ulianimına ilişkn şarılar (Kaınplaıda, evlcrde vcya uüıuma açık yerlerde).
| \lümlıun tıldugıı durumlarıja:

I c) NIontaı talımıttarı' dı Maiııulün bakıııına ve k.;llanınıına ilişkın bilgi.
e) Eğeı enerji bataryalı biı yukseklik ayarlarna ıİekanizması kuilanılCıysa, bu ınekanizmanin 

]

sadece eğitimli vc .vetkili kiŞiltr tarafından bakırn ve tleğişirninin yapılması gerektiği ııyarısı" 
l

8 lnlormnıiıın fıır use 
l

8.1 General 
l

İnl;ıruclion.fıır use s!ııl! hı proylr1"i1 ıil ıhe İ.lııglıüügJ(ı}rİiİ?e (:(,unır, yıhere ihe seüııng arı sı;lı|,7'lıese j

iıı,çlrııction:ı shal! fu heıdç:ıİ "{l,İPÜR'{,4ı'|', aiğ?.{/.\, ,,a}R f L.|1,L,ttq R]:,ı,{:,R[.N{.r,.. İl[,4D(,.1RIrt,t,; İ,],|"" fiı lcliers ıa İe:ıs lhan .1 ınrtı lılgh, unl;:ss il'ıhe.lol!ıııving inftırtıalirin art 7.ıeımııııerıt!_i,,ıııdrlıerl an ı}ıe İ

P",,ılııc,ı l| ih,ıl! ,,,ınl|t,tt ,tr !(J.il ti.tİ, 'ı.!!,,ıı ııı4 Jeİ,ıı.'ı l

i.ı) nıımg ıınd cıcİılreıs oJ'ıhe ııınu1ıclureısıpplicrreiaıfur, 
l

?.; ,:,;,;r;::;;:r"r 
use ry'ıhe prodııcı i,cıonıı.ştıt, cümpıng or c,nıı_ü(.,t j 

İ

, aİİL,rnn!} ı4S!ruL,!;,ı4_|, 
l

ği lnstrıotions /r:r lhe cııre arıd mııiEteııunce ııl tke s.ating,. l
e} i/-tlw saıı/iııg ıı' /İııeC \4'iıh seet he ıghı ü(ijıüstırlsrlt,,ç with ene rgı ııt.:cıınıilaiars, ın ıtlditıoıai ııııte is lreqııired Pıliıııtlg ıüı,ıı ıhü! ıa!ı'!t<ıinerl perııınıt! ma1, rıplısce at rrp.ıır.;eıı !ıtıight ııı7lı»lrnerı! ,,r.,rı7rur"rts ,Nıı,ıiiı ı:ıııırgy iıccııııuiıtars- 

lİ l,

il,,,li
Belge !eııdir
rne Ltüd.
Taraiından
değerleııdiri1
ccektir.

i4 ili he
evııiuııted b7,

reİevdn!
Cerli{icaı;ın
Cenıer,

]ı
tıi..
, iı"."

I
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8.2 Şezlongiar için işaretleme
TekŞrlekİe drınatıİınıŞ ança üzerindş biıisi varken kaldırılıp lıareket ettiri!memcsi gereken
Şezicnglar Şekitr Z'deİ« çizinı örneğinde gösterildiği gibi işaretlenir, Çizir:ıin en kıiçük alç*üsünüıı
en az 25 mrn oiması gereklidir.

8,2 Mar*ing for ioungers
Loungers eqııipped with ıuheels, but nrsı iüıended tü be lifted aıd movedıviılı a persan in it sh*ii
be Pernanently rnarkedwiıh lİıe piclrsgraııı as slıown in Figure 2. The sffiaiiesı dimension af ıhe
piclogram sha!İ rıoı be İess than 25 mın,

Şekii -2 Resiırlı Gıailk:' Figure 2; Picıııgram

iloili
Belgeleııdir
mç Müd.
Taratindan
değerlcııdiril
eçektir.

Wiil be
evaıuated by
reİevant
{)ertification
Cenigr.

I

ŞONÇC vE DiJ§ÜNCELEzu f,ğstzlŞ .{,tP Coıi'Çt&,§rolv': \'ukarıda gösterileır deney sonuçlarına göre laboratuvarımızda
muayene ve deneyleri yapılaıı, "D[,LTAŞrrciı" L.İarkalı, dış mekanmobilyası TS F,}i 581_! :2017_0.1 ,, Dış mekön mobilyası _

Kamplarda. evlerde ve aÇılarak kullanılan öturrİ]a elemanları ve masalar - BÖiüm 1: Genel emıly*t gerekteri,, ve TS EN 581_2 : 2016_ı]" DıŞ nıekan mobill'ası - Kamplarda, evlerde ve uillurna açık yerlerde kullanılan oturma elemanları ve ırıasalar _ Bölünı 2: oturma
e]cmanları iÇin ınekanik eınniyel gerckleri ve cİeney yöntcmleri" bakımından Türk Sıandardına tiYGtJNDt,R.

NOT: -8 Kuilanırn talımat]arı ve -8.2 Şezlongiar içiı işaretieme tieğeılen<lirme}€ allr,rnamişt]r.
,ı"OTE.-8 lnsırııctirsn /tsr use and -8.} Iiırkıng inr ltıııngerı is noı evaLuL]ıeLl.

7'heresultsareılPPROPRIATEfırıhesııap!etıf-"r->rır,ışırii," hranıledrıutdotır_fiırniiııre; ıııhrısetesısğndinspeciirııııwereıncııle jn
our labtıraıor1' ıccorıling ta 7'S EN 58İ,t"' 20i7,{}1 " ()ııtkıorJurnirure - Seuting and tables_/br t,amping, ılıımestic and contract use _

Parı l, Generaİ sa/bıy^ requireinents".1'S EN 581-2 ; 20l6-03 "}utJoor./iırniture - Seuıing und ıab'tes.fi;r camping, cJomestjc and
Carılrücl use, Pırl 2; lV!echııııical scıfe,? reqııiremenis cınd tesi netlıoılsJbr,§eü]ting"

-Bu raPor sadcce dencyi yapllan numune için geçeriidir.l This repr.ırt is ,ınly ı,uiiti_fiır ihe sumpie ıesıed,
-iŞ bu raPor 09,t0,2018 tarihinde sekiz sayfa ve tek nüsha oiarak düzenlenmiştlr. l|'he İeprırı !.ı, ,ırrcıııgeci an 09.tü.2|ıt8 ııı eighı

pages and one cop,
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