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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13209-1:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 252 Výrobky pro péči
o dítě, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2022 udělit 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 července 2022.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13209-1:2004.
Ve srovnání s EN 13209-1:2004 byly provedeny následující změny:
– upřesnění předmětu normy, který zahrnuje maximální hmotnost, pro niž je výrobek určen;
– vylepšení definic včetně doplnění definice nosiče na záda s rámem;
– přechod na formát založený na nebezpečí;
– zavedení dalších zkušebních závaží;
– zmenšení tolerancí;
– aktualizace chemických požadavků;
– aktualizace požadavků na hořlavost a metod zkoušení;
– zvětšení velikosti ohraničených otvorů s ohledem na věk dítěte, pro které je výrobek určen;
– vylepšení požadavků na nebezpečí zachycení a doplnění metod zkoušení;
– vylepšení metod zkoušení pro systém pro připevnění k opatrovníkovi;
– zavedení upozornění pro obalové materiály;
– zavedení informací o nákupu;
– doplnění překladů varovných vět;
– doplnění zdůvodnění.
Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou
komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU/
nařízení.
Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů naleznete na webových stránkách
CEN.

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

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro nosiče s rámem, určené
k nošení dětí v pozici vsedě. Nosiče na záda s rámem jsou určené pro děti ve věku od 6 měsíců do
maximální hmotnosti 18 kg a jsou určeny k nošení dítěte na zádech opatrovníka a zkonstruovány tak,
aby mohly být připevněny na záda opatrovníka a uvolnili mu ruce, např. při stání nebo chůzi.
POZNÁMKA Zdůvodnění pro zahrnutí některých požadavků uvedených v tomto dokumentu je
uvedeno v příloze B.
Tento dokument se nevztahuje na nosiče na záda s rámem určené pro děti se zvláštními potřebami.
Pokud má nosič na záda s rámem další funkce, které tento dokument nezahrnuje, má být uveden
odkaz na příslušnou evropskou normu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

