DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY
Producent: Elmes Elektronik
deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty:
declare under sole responsibility that products:
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
HAND TRANSMITTER
typu/type: AN200HT, UMB100HT, U2T, DWB100HT, DW200HT,
DWM50HT, CH4HT, CH4H200T, U4T
są zgodne z niżej wymienionymi wymaganiami zasadniczymi:
comply with essential requirements of the following directives:
2014/53/EU Dyrektywa dla Urządzeń Radiowych (RED),
2014/30/EU Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej (EMC),
2014/35/EU Dyrektywa dla Urządzeń Niskiego Napięcia (LVD),
a w szczególności, z niżej podanymi zharmonizowanymi normami:
and applied harmonized standards, in particular:
EN 60950-1:2007/A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-06)
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-01)
EN 300 220-2 V2.3.1 (2009-12)
EN 50130-4
Producent / Manufacturer:
ELMES ELEKTRONIK, ul. Avicenny 2, 54-611 Wrocław, Poland
tel (+48)717845961, faks: (+48)717845963

Podpis / Signature: ............................................
Dyrektor - Mirosław Bińkowski
Data/Date: 2017-03-28

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol

(PL) Użycie symbolu WEE oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy i wyrzucony do śmieci. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub
u przedstawicieli władz lokalnych.
(EN) The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be
treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly you will protect the environment. Recycling information of this
product can be obtained at the place of sale, your household waste disposal service provider, or local authority.
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