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Uhlové svietidlo na jednej strane vozidla sa môže automaticky zapnúť, ak sú na tejto strane
vozidla aktivované smerové svietidlá a/alebo sa zmení uhol riadenia z polohy pre priamu
jazdu vpred na danú stranu vozidla.
Uhlové svietidlo sa musí automaticky vypnúť, keď sa vypnú smerové svietidlá a/alebo sa uhol
riadenia vráti do polohy pre priamu jazdu vpred.
6.20.8.

Kontrolka
Žiadna.

6.20.9.

Iné požiadavky
Uhlové svietidlá sa nesmú aktivovať pri rýchlosti vozidla nad 40 km/h.

6.21.

Nápadné označenie

6.21.1.

Prítomnosť

6.21.1.1.

Zakázané:

6.21.1.2.

Povinné:

6.21.1.2.1.

smerom dozadu:

na vozidlách kategórie M1 a O1.

úplné obrysové označenie na vozidlách so šírkou nad 2 100 patriacich do týchto kategórií:
a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3 (s výnimkou podvozkov s kabínou,
neúplných vozidiel a ťahačov návesov);
b) O3 a O4;
6.21.1.2.2.

do strany:

6.21.1.2.2.1. čiastočné obrysové označenie na vozidlách s dĺžkou nad 6 000 mm (vrátane ťažného oja
prípojných vozidiel) patriacich do týchto kategórií:
a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3 (s výnimkou podvozkov s kabínou,
neúplných vozidiel a ťahačov návesov);
b) O3 a O4.
6.21.1.2.3.

Ak však tvar, konštrukcia, dizajn alebo prevádzkové požiadavky znemožňujú montáž povinného obrysového označenia, môže byť montované líniové označenie.

6.21.1.3.

Nepovinné:

6.21.1.3.1.

na všetkých ostatných kategóriách vozidiel neuvedených v bodoch 6.21.1.1 a 6.21.1.2 vrátane
kabíny ťahačov návesov a kabíny podvozkov s kabínou.

6.21.1.3.2.

Namiesto povinného líniového označenia sa môže použiť čiastočné alebo úplné obrysové
označenie a namiesto povinného čiastočného obrysového označenia sa môže použiť úplné
obrysové označenie.

6.21.2.

Počet
Podľa vyžadovanej prítomnosti.
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Usporiadanie
Nápadné označenie musí byť umiestnené čo možno najbližšie k horizontále a vertikále a musí
byť zlučiteľné s tvarom, konštrukciou, dizajnom a prevádzkovými požiadavkami vozidla.

6.21.4.

Umiestnenie

6.21.4.1.

Na šírku

6.21.4.1.1.

Nápadné označenie musí byť umiestnené čo najbližšie k okraju vozidla.

6.21.4.1.2.

Kumulatívna horizontálna dĺžka prvkov nápadného označenia umiestneného na vozidle musí
zodpovedať najmenej 80 % celkovej šírky vozidla s vylúčením prípadného horizontálneho
prekrývania jednotlivých prvkov.

6.21.4.1.3.

Ak je však výrobca schopný orgánu poverenému výkonom homologizácie uspokojivo
preukázať, že nie je možné dosiahnuť hodnotu uvedenú v bode 6.21.4.1.2, môže byť kumulatívna dĺžka znížená na 60 % a táto skutočnosť sa uvedie v oznámení a skúšobnom protokole (1).

6.21.4.2.

Na dĺžku

6.21.4.2.1.

Nápadné označenie musí byť umiestnené čo možno najbližšie k okrajom vozidla a končiť vo
vzdialenosti do 600 mm od každého okraja vozidla (alebo kabíny v prípade ťahacích jednotiek
návesov).

6.21.4.2.1.1. V prípade motorových vozidiel na každom okraji vozidla, v prípade ťahačov návesov na
každom okraji kabíny.
6.21.4.2.1.2. V prípade prípojných vozidiel na každom okraji vozidla (bez ťažného oja).
6.21.4.2.2.

Kumulatívna horizontálna dĺžka prvkov nápadného označenia umiestneného na vozidle musí
s vylúčením prípadného horizontálneho prekrývania jednotlivých prvkov zodpovedať:

6.21.4.2.2.1. v prípade motorových vozidiel najmenej 80 % dĺžky vozidla s výnimkou kabíny alebo
v prípade ťahačov návesov najmenej 80 % dĺžky kabíny;
6.21.4.2.2.2. v prípade prípojných vozidiel najmenej 80 % dĺžky vozidla (bez ťažného oja).
6.21.4.2.3.

Ak je však výrobca schopný orgánu poverenému výkonom homologizácie uspokojivo
preukázať, že nie je možné dosiahnuť hodnotu uvedenú v bode 6.21.4.2.2, môže byť kumulatívna dĺžka znížená na 60 % a táto skutočnosť sa uvedie v oznámení a skúšobnom protokole (1).

6.21.4.3.

Na výšku

6.21.4.3.1.

Líniového označenie a spodný(-ý) prvok(-ky) obrysového označenia:
Čo možno najnižšie v rozsahu:
minimálne: najmenej 250 mm nad vozovkou;
maximálne: najviac 1 500 mm nad vozovkou.

(1) Toto ustanovenie platí do 5 rokov od oficiálneho dátumu nadobudnutia platnosti série zmien 03 tohto predpisu.
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Ak však technické podmienky neumožňujú dodržať maximálnu hodnotu 1 500 mm alebo
v prípade, že je to potrebné na splnenie požiadaviek podľa bodov 6.21.4.1.2, 6.21.4.1.3,
6.21.4.2.2 a 6.21.4.2.3 alebo požiadaviek na horizontálne umiestnenie líniového označenia
alebo spodného(-ých) prvku(-ov) obrysového označenia, je prípustná maximálna montážna
výška 2 100 mm.
6.21.4.3.2.

Horný(-é) prvok(-ky) obrysového označenia:
Čo možno najvyššie, avšak v rozsahu 400 mm od horného okraja vozidla.

6.21.5.

Viditeľnosť
Nápadné označenie sa považuje za viditeľné, ak je najmenej 80 % svietiacej plochy označenia
viditeľných oku pozorovateľa nachádzajúceho sa v ktoromkoľvek bode ďalej vymedzených
rovín pozorovania:

6.21.5.1.

V prípade zadného nápadného označenia (pozri prílohu 11 obrázok 1) je rovina pozorovania
kolmá k pozdĺžnej osi vozidla, nachádza sa 25 m od najvzdialenejšieho konca vozidla a je
ohraničená:

6.21.5.1.1.

na výšku dvoma horizontálnymi rovinami vo výške 1 m a 3,0 m nad zemou;

6.21.5.1.2.

na šírku dvoma vertikálnymi rovinami zvierajúcimi uhol 15° smerom von od strednej
pozdĺžnej roviny vozidla a prechádzajúcimi priesečníkom vertikálnych rovín rovnobežných
so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla, ktoré vyznačujú celkovú šírku vozidla, a roviny
kolmej k pozdĺžnej osi vozidla, ktorá vyznačuje koniec vozidla.

6.21.5.2.

V prípade bočného nápadného označenia (pozri prílohu 11 obrázok 2) je rovina pozorovania
rovnobežná s pozdĺžnou osou vozidla, nachádza sa 25 m od najvzdialenejšieho konca vozidla
a je ohraničená:

6.21.5.2.1.

na výšku dvoma horizontálnymi rovinami vo výške 1 m a 3,0 m nad zemou;

6.21.5.2.2.

na šírku dvoma vertikálnymi rovinami zvierajúcimi uhol 15° smerom von od roviny kolmej
k pozdĺžnej osi vozidla a prechádzajúcimi priesečníkom vertikálnych rovín kolmých
k pozdĺžnej osi vozidla, ktoré vyznačujú celkovú dĺžku vozidla, a najvzdialenejšieho vonkajšieho okraja vozidla.

6.21.6.

Orientácia

6.21.6.1.

Do strany:
Pokiaľ možno rovnobežne so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla v súlade s tvarom,
konštrukciou, dizajnom a prevádzkovými požiadavkami vozidla.

6.21.6.2.

Smerom dozadu:
Pokiaľ možno rovnobežne so strednou priečnou rovinou vozidla v súlade s tvarom, konštrukciou, dizajnom a prevádzkovými požiadavkami vozidla.

6.21.7.

Iné požiadavky

6.21.7.1.

Nápadné označenie sa považuje za spojité, ak je vzdialenosť medzi susediacimi prvkami čo
najmenšia a nepresahuje 50 % dĺžky najkratšieho susediaceho prvku.
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6.21.7.2.

V prípade čiastočného obrysového označenia musí byť každý horný roh vyznačený dvoma
čiarami s dĺžkou najmenej 250 mm zvierajúcimi uhol 90°.

6.21.7.3.

Vzdialenosť medzi nápadným označením umiestneným na zadnej časti vozidla a každým
povinným brzdovým svietidlom musí byť väčšia ako 200 mm.

6.21.7.4.

Ak sú namontované zadné štítky s označením, ktoré sú v súlade s požiadavkami série zmien
01 predpisu č. 70, možno ich podľa rozhodnutia výrobcu považovať na účely výpočtu dĺžky
nápadného označenia a jeho blízkosti k bočnému okraju vozidla za súčasť nápadného označenia v zadnej časti vozidla.

6.21.7.5.

Na účely nápadného označenia musí byť na vozidle vyhradené miesto dostatočné na umiestnenie nápadného označenia so šírkou najmenej 60 mm.

7.

ZMENY A ROZŠÍRENIE HOMOLOGIZÁCIE TYPU VOZIDLA ALEBO MONTÁŽE JEHO ZARIADENIA NA
OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU

7.1.

Akákoľvek zmena typu vozidla alebo montáže jeho zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu alebo akákoľvek zmena zoznamu uvedeného v bode 3.2.2 sa musí oznámiť správnemu
orgánu, ktorý udelil homologizáciu pre typ vozidla. Tento orgán potom môže:

7.1.1.

dospieť k záveru, že zmeny pravdepodobne nemajú výrazný nepriaznivý vplyv a vozidlo stále
spĺňa požiadavky, alebo

7.1.2.

vyžadovať nový skúšobný protokol od technickej organizácie poverenej vykonávaním skúšok.

7.2.

Potvrdenie o rozšírení alebo odmietnutí homologizácie s uvedením zmien sa oznámi
postupom uvedeným v bode 4.3 zmluvným stranám dohody, ktoré uplatňujú tento predpis.

7.3.

Príslušný orgán, ktorý vydáva rozšírenie homologizácie, pridelí tomuto rozšíreniu poradové
číslo a oznámi ho ostatným stranám dohody z r. 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, na
formulári podľa vzoru v prílohe 1 k tomuto predpisu.

8.

ZHODA VÝROBY

Postupy na zabezpečenie zhody výroby musia byť v súlade s postupmi stanovenými
v doplnku 2 (E/EHK/324-E/EHK/TRANS/505/Rev.2) k dohode a s týmito požiadavkami:
8.1.

Každé vozidlo homologizované podľa tohto predpisu musí byť vyrobené tak, aby zodpovedalo
homologizovanému typu tým, že vyhovuje požiadavkám stanoveným v bodoch 5 a 6.

8.2.

Držiteľ homologizácie musí predovšetkým:

8.2.1.

zabezpečiť existenciu postupov účinnej kontroly kvality vozidla zo všetkých hľadísk dôležitých
vzhľadom na dodržanie požiadaviek stanovených v bodoch 5 a 6;

8.2.2.

zabezpečiť, aby boli pre všetky typy vozidiel vykonávané aspoň skúšky predpísané v prílohe 9
k tomuto predpisu alebo fyzické kontroly, z ktorých je možné odvodiť rovnocenné údaje.

8.3.

Príslušný orgán môže vykonať ktorúkoľvek skúšku predpísanú týmto predpisom. Tieto skúšky
sa uskutočnia na náhodne odobratých vzorkách tak, aby nedošlo k narušeniu dodávateľských
dohôd výrobcu.
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