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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 71-14:2014+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost
hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 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 února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-14:2014.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2017-07-02.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je 14. částí evropské normy na bezpečnost hraček a je třeba ji používat
společně s částí 1.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

–    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

–    Část 2: Hořlavost

–    Část 3: Migrace určitých prvků

–    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

–    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

–    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

–    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

–    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

–    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

–    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

–    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

–    Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady



podněcující chuťové vjemy

–    Část 14: Trampolíny pro domácí použití (tento dokument).

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty:
technická zpráva CEN, CR 14379NP1), Klasifikace hraček – Pokyny, technická zpráva CEN CEN/TR
15071, Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71 a technická
zpráva CEN CEN/TR 15371NP2), Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy týkající se interpretace
EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8.

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice). Další
informace týkající se zdůvodnění a vysvětlení různých požadavků jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 3 V zemích mimo EU mohou existovat odlišné legislativní požadavky.

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



1 Předmět normy (viz A.1)
Tato evropská norma uvádí požadavky a metody zkoušení pro trampolíny pro domácí použití, jejich
prostředků pro přístup a ochranné sítě, které jsou určeny pro venkovní a/nebo vnitřní použití nad
úrovní terénu, pro jednu osobu.

Předmět této evropské normy nezahrnuje:

–    trampolíny používané jako gymnastické nářadí, na které se vztahuje EN 13219;

–    plovoucí nafukovací trampolíny, na které se vztahuje soubor EN 15649;

–    trampolíny používané na veřejných hřištích;

–    trampolíny se šikmou odrazovou plochou;

–    nafukovací trampolíny;

–    fitness trampolíny, včetně trampolín pro lékařské účely;

–    trampolíny s dalšími funkcemi, např. se stany, s basketbalovými obručemi;

–    trampolíny pro domácí použití zapuštěné do úrovně terénu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA 1 Technická zpráva byla zrušena v červnu 2016.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA 2 Technická zpráva byla nahrazena CEN/TR 15371-1 a CEN/TR
15371-2.


