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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60335-2-15 ed. 2:2003/A11:2012 je českou verzí opravy 
EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013-08. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60335-2-15 ed. 2:2003/A11:2012 is the Czech version of the Corrigendum 
EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013-08. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology  
and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/A11 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –  
Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin ze září 2012 se opravuje 
takto: 

7.12 V nahrazení se mění „Pátý a šestý odstavec části 1 se nahrazují následujícím:“ za „Třetí a čtvrtý odstavec 
části 1 začínající „Návod musí obsahovat v podstatě…“ a „Tento spotřebič mohou používat děti …“ takto:“. 

8 Ochrana před přístupem k živým částem 

Celý odkaz na kapitolu 8 (včetně odkazu na článek 8.1.1) v EN 60335-2-15:2002/A11:2012 se vypouští, protože 
platí článek 8.1.1 v EN 60335-1:2012. 

11.8 Celá změna s výjimkou tabulky Z101 se nahrazuje následujícím: 

První odstavec v části 1 se nahrazuje následujícím: 

„Během zkoušky se oteplení nepřetržitě sledují a nesmějí překročit hodnoty uvedené v tabulce 3“. 

V tabulce 3 se vypouští řádek „Vnější kryt elektromechanických spotřebičů kromě rukojetí, které se při normálním 
používání drží v ruce“ a odpovídající poznámky. 

Doplňuje se následující tabulka Z101. 

11.Z101 V prvním odstavci části 2 se vypouští slova „které mají jmenovitý objem nepřesahující 10 l“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

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

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová 

 



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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