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Corrigendum 

Tato oprava je českou verzí opravy EN 60335-2-15:2002/Cor.:2005-07. 

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60335-2-15:2002/Cor.:2005-07. 

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpeč-
nost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin z července 2003 se opravuje takto: 

Na základě opravy EN 60335-2-15:2002/Cor.:2005-07 se nahrazuje text odstavce Nahrazení předchozích norem 
na 1. straně takto: 

S účinností od 2007-01-01 se ruší ČSN EN 60335-2-15 (36 1040) z února 1998, která do uvedeného data platí 
souběžně s touto normou. 

Národní předmluva 

Text odstavce Upozornění na používání této normy se nahrazuje takto: 

Souběžně s touto normou se může používat do 2007-01-01 dosud platná ČSN EN 60335-2-15 (36 1040) Bezpečnost 
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev 
tekutin z února 1998 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-15:2002 a její opravou EN 60335-2-15:2002/Cor.:2005-07. 

V Předmluvě k EN 60335-2-15:2002 se nahrazuje text nejzazšího data zrušení národních norem, které jsou 
s EN v rozporu takto: 

– nejzazší datum zrušení národních norem,   
které jsou s EN v rozporu (dow) 2007-01-01 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: ČNI, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 
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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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