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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αρ. Βεβαίωσης:

SHEM170300147101CRC

Αιτών:

Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd

Διεύθυνση Αιτούντος:

Building A4, 12th Floor, No. 800 Wangjiang Road, 230088
Heifei, China

Περιγραφή Προϊόντος:

Mi Body Composition Scale

Αριθμός Μοντέλου:

XMTZC02HM

Έχουν ελεγχθεί επαρκή δείγματα του
προϊόντος και διαπιστώθηκε ότι είναι
σύμφωνα με τα Πρότυπα Δοκιμών:

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02); EN 300 328 V2.1.1 (2016-11);
EN 62479:2010

Όπως φαίνεται στους
Αριθμούς Εκθέσεων Δοκιμών:

SHEM170300147101, SHEM170300147102,
SHEM170300147103

Αυτή η βεβαίωση συμμόρφωσης με την Οδηγία EMC έχει χορηγηθεί στον αιτούντα βάσει των
αποτελεσμάτων των δοκιμών που διεξήχθησαν από το εργαστήριο της SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. στο δείγμα του προαναφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
ειδικών προτύπων βάσει της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ. Το σήμα CE, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με ευθύνη του κατασκευαστή, μετά την ολοκλήρωση μιας Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ και
τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Parlam Zhan
Διευθυντής Τμήματος Ε&Ε

Ημερομηνία: 27-04-2017

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτής της βεβαίωσης ανήκουν στην SGS CSTC Standards
Technical Services (Shanghai) Co., Ltd και αυτή δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της και
με την προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή. Η βεβαίωση αυτή υπόκειται στους Γενικούς Όρους
Υπηρεσιών, οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω μέρος της σελίδας.
Μέλος του Ομίλου SGS (Société Générale de Surveillance)
Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών που έχουν εκτυπωθεί στο πίσω μέρος της σελίδας,
διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή είναι προσβάσιμοι στη διεύθυνση www.sgs.com/terms_and_conditions.htm και, για έγγραφα ηλεκτρονικής μορφής, σύμφωνα με
τους Όρους και Προϋποθέσεις ηλεκτρονικών εγγράφων στη διεύθυνση www. sgs.com/terms_e-document.htm. Εφιστάται η προσοχή στον περιορισμό των
ζητημάτων ευθύνης, αποζημίωσης και δικαιοδοσίας που καθορίζονται σε αυτά. Κάθε κάτοχος αυτού του εγγράφου ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό αντικατοπτρίζουν τα ευρήματα της Εταιρείας κατά την στιγμή της παρέμβασής της μόνο και εντός των ορίων των εντολών του Πελάτη, εάν
υπάρχουν. Η αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας είναι στον Πελάτη της και το παρόν έγγραφο δεν απαλλάσσει τα μέρη μιας συναλλαγής από το να ασκήσουν όλα
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει των εγγράφων συναλλαγής. Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του, χωρίς
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παραχάραξη ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης
αυτού του εγγράφου είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (-α) δείγμα (-τα) που δοκιμάστηκε (-αν) και το (τα) δείγμα (-τα) διατηρείται
(-ούνται) μόνο για 90 ημέρες.

