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Tato oprava ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 je českou verzí opravy EN 60335-2-6:2003/Cor.:2007-10. Překlad
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 is the Czech version of the Corrigendum
EN 60335-2-6:2003/Cor.:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the
official version.
ČSN EN 60335-2- 6 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče z ledna 2004
se opravuje takto:
Předmluva
Odstavec s odkazem na zvláštní národní podmínky se nahrazuje takto:
Zvláštní národní podmínky způsobující odchylku od této evropské normy jsou uvedeny v příloze ZA a doplňují
zvláštní národní podmínky uvedené v EN 60335-1.
Doplňuje se:

Příloha ZA (normativní)
Zvláštní národní podmínky
Doplnění:
Kapitola

Zvláštní národní podmínka

22.2

Finsko
Připojení k napájení a práce spojené s údržbou sporáku smí provádět pouze proškolená osoba.
Tudíž se požadavek článku 22.2 považuje také za splněný, je-li sporák chráněn pojistkami nebo
miniaturním jističem v instalaci a určenými výlučně pro ochranu sporáku.

Vypracování opravy normy
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Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80785

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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