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Předmluva

Tento dokument (EN 894-4:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA , která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatka, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma ve smyslu směrnice o strojních
zařízeních a přidružených předpisů EFTA.

Tento dokument je podle EN ISO 12100 normou typu B.

Ustanovení tohoto dokumentu mohou být doplněny nebo upraveny normou typu C.

POZNÁMKA Pro strojní zařízení, která jsou pokryta předmětem normy typu C, a která byla navržena
a zpracována podle této normy, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními
norem typu B.

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje ergonomické požadavky pro umístění a uspořádání sdělovačů
a ovládačů, za účelem zabránit nebezpečným situacím spojeným s jejich použitím.

Tato evropská norma platí pro sdělovače a ovládače u strojních zařízení a dalších interaktivních
vybavení (jako jsou
například zařízení a instalace, panely přístrojů, ovládací a monitorovací konzoly).

Tato evropská norma není vhodná pro umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů, které byly
vyrobeny před datem jejího vydání jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


