Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

OZNAČOVÁNÍ

1.	Váhy podléhající postupům posuzování shody
1.1	Tyto váhy musí být označeny
a)	při postupu podle § 3 českou značkou shody doplněnou o poslední dvojčíslí roku, ve kterém byla tato značka připojena, nebo při postupu podle § 4 označením CE, k němuž se připojuje identifikační číslo autorizované osoby a poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo toto označení připojeno; uvedená označení musí být na vahách umístěna zřetelně blízko sebe,
b)	zelenou nálepkou ve tvaru čtverce o rozměrech nejméně 12,5 mm x 12,5 mm, opatřenou velkým písmenem „M“, černě vytištěným,
c)	následujícími nápisy:
-	číslem certifikátu o schválení typu při postupu podle § 3 nebo při postupu podle § 4 číslem ES certifikátu o schválení typu, pokud existují,
-	značkou nebo názvem výrobce,
-	třídou přesnosti umístěnou v oválu nebo mezi dvěma horizontálními linkami spojenými dvěma polokroužky,
-	horní mezí váživosti ve tvaru Max ...,
-	dolní mezí váživosti ve tvaru Min ...,
-	ověřovacím dílkem ve tvaru e = ...
a popřípadě dále:
-	výrobním číslem,
-	identifikační známkou na každé jednotce, pokud se váhy skládají z oddělených, ale propojených jednotek,
-	dílkem stupnice, pokud se liší od e, ve tvaru d = ...,
-	horní mezí přičítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = + …,
-	horní mezí odčítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = - ..,
-	nosností, pokud se liší od Max, ve tvaru Lim ...,
-	dílkem tárovacího zařízení, pokud se liší od d ve tvaru dT = ...,
-	speciálními teplotními limity ve tvaru ...°C/ ...°C,
-	poměrem mezi nosičem zatížení a zatížením.
1.2	Váhy musí být příslušně upraveny pro umístění označení. Označení nesmí být možné odstranit bez jejich poškození a musí být viditelná v normální provozní poloze vah.
1.3	Tam, kde je použit štítek s údaji, musí být možné tento štítek zaplombovat, ledaže jej nelze sejmout bez jeho zničení. Pokud je štítek zaplombovatelný, musí být možné na něj umístit kontrolní značku.
1.4	Nápisy Max, Min, e, d musí být také uvedeny v blízkostí indikace výsledků, pokud tam již nejsou umístěny.
1.5	Každé zařízení na měření zátěže, které je připojeno nebo může být připojeno k jednomu nebo více nosičům zatížení, musí být opatřeno odpovídajícími nápisy, které se vztahují k těmto nosičům zatížení.

2.	Ostatní váhy
Ostatní váhy musí být opatřeny
-	značkou nebo názvem výrobce,
-	horní mezí váživosti ve tvaru Max ... .
Tyto váhy nesmějí být opatřeny nálepkou uvedenou v bodu 1.1 písmeno b).

3.	Symbol omezeného používání
Symbol omezeného používání sestává z velkého písmene „M“ černě vytištěného na čtvercovém červeném pozadí o délce strany minimálně 25 mm se dvěma protínajícími se úhlopříčkami tvořícími kříž.


