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Corrigendum

ČSN EN 60065 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost
z května 2003 se opravuje takto:

Text prvního odstavce článku 1.1 se nahradí textem:

1.1  Tato mezinárodní norma se vztahuje na elektronická zařízení navržená k napájení ze SÍTĚ, ze
SÍŤOVÉHO NAPÁJEČE, z baterií nebo NAPÁJENÁ DÁLKOVĚ a určená k příjmu, generování záznamu nebo
reprodukci zvukových, obrazových a přidružených signálů. Vztahuje se též na zařízení používaná výhradně
v kombinaci s výše uvedenými přístroji.

Text článku 19.3 se nahradí textem:

19.3  Zařízení, nebo zařízení v kombinaci s dodávanými nebo doporučovanými kolečky nebo podstavcem, se
umístí na horizontální neklouzavou plochu s víčky, záklopkami, zásuvkami, dvířky, kolečky, nastavitelnými
nožičkami a jiným příslušenstvím v nejnepříznivější poloze. Z vnějšku se působí silou 13 % tíhy zařízení nebo
100 N, podle toho co je menší, v horizontálním směru na ten bod zařízení, který může vykazovat horší stabili-
tu, ale nepůsobí se výše než 1,5 m nad úrovní podlahy. Stane-li se zařízení nebo zařízení v kombinaci
s dodávanými  nebo doporučovanými kolečky nestabilním, nesmí se převrhnout při naklonění menším než
15° od svislé polohy.

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

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.
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