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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50360:2002 je českou verzí opravy EN 50360:2001/Cor.:2006-07. Překlad byl zajištěn 
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50360:2002 is the Czech version of the Corrigendum EN 50360:2001/Cor.:2006-07. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 50360 (36 7901) Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními 
omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz) z února 2002 
se upravuje takto: 

2 Normativní odkazy 

Odkaz na EN 50361 se nahrazuje: 

EN 62209-1:2006 Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless 
communication devices – Human models, instrumentation, and procedures – Part 1: Procedure to determine 
the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 
300 MHz to 3 GHz)  
(Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních 
zařízení – Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy – Část 1: Postup při určování měrného 
absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz 
až 3 GHz)) 

5 Metoda měření 

Nahrazuje se „EN 50360“ za „EN 62209-1“  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Antonín Plaček 

 



 

 

 

 

 

 
 

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
 
ČSN EN 50360 OPRAVA 1 
 
 Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha 
 Vytiskl: XEROX CR, s.r.o. 
 Rok vydání 2007, 2 strany 
 Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10 
77883 Cenová skupina 403 

+!5J0JG3-hhiidj!


