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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60950-1:2003 je českou verzí opravy EN 60950-1:2001/Cor.:2007-12. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60950-1:2003 is the Czech version of the Corrigendum EN 60950-1:2001/Cor.:2007-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 60950-1 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
z dubna 2003 se opravuje takto:
POZNÁMKA

Tato oprava zahrnuje a nahrazuje opravu z dubna 2004, zavedenou v ČSN EN 60950-1:2003/A11:2004.

Příloha ZB (normativní)
6.1.2.1
V pátém odstavci s odrážkou se mění „EN 60950:2000“ na EN 60950-1:2001“.

Příloha ZC (informativní)
Ruší se A-odchylka pro Švédsko
Nahrazuje se A-odchylka pro Německo ohledně článku 1.7.12 takto:
1.7.12

Německo (Zákon o technických pracovních prostředcích a spotřebních výrobcích (Zákon o bezpečnosti
přístrojů a zařízení – GPSG)) z 6. ledna 2004, sekce 2, oddíl 4, kapitola (4), bod 2).
Pokud jsou pro zajištění bezpečnosti a zdraví během používání zapotřebí určitá pravidla pro zacházení s technickým pracovním prostředkem nebo k němu náležejícímu hromadně vyráběnému spotřebnímu výrobku, musí být tyto výrobky při dodání na trh vybaveny návodem v německém jazyce.
POZNÁMKA Z tohoto požadavku nejsou vyjmuta ani pravidla určená pro použití pouze SERVISNÍM TECHNIKEM.

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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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.
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