Δήλωση Συμμόρφωσης
Αναφορά:
(Σημείωση 1)
Εμείς, η

Beijing MIIIW Technology Co., Ltd.
(όνομα κατασκευαστή)

Διεύθυνση

3008, 3rd Floor, Bowang Park Annex, Yangfangdian Road, Haidian District, Beijing, China

(διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας)

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν
Mi Portable Mouse
Μοντέλο:

XMSB02MW

(περιγραφή προϊόντος συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του τύπου ή του μοντέλου και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών,
όπως παρτίδα ή σειριακός αριθμός / αναγνωριστικό)

με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση, είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς
Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών - Κανονισμούς Έγκρισης Τύπου TRA και τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές.

Στοιχείο
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Θερμοκρασία Αποθήκευσης
Συμβατότητα
Λειτουργικό σύστημα
Έγκριση WHQL
Προδιαγραφές λειτουργίας ποντικιού
Αισθητήρας
Ανάλυση
Ταχύτητα παρακολούθησης
Λειτουργίες πλήκτρων

1.
2.

Προδιαγραφή
0 - +40°C
-20 - +60°C
PC συμβατό με ΙΒΜ
Διασύνδεση USB
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Windows 10
Αισθητήρας Λέιζερ Pixart 3610
1600 DPI
Έως 30 ips
Αριστερό / Μεσαίο / Δεξί πλήκτρο

και ότι εξέτασα την τεχνική βάση αυτής της δήλωσης η οποία βασίζεται σε εκθέσεις
δοκιμών ή / και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την
Shenzhen SEM Test Technology Co., Ltd.
TÜV

Τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τη δήλωση αυτή έχουν καταρτιστεί με τον
ανωτέρω αναφερόμενο αριθμό έκθεσης και θα τεθούν στη διάθεση της TRA κατόπιν
αιτήματος.
Υπογραφή

(εκ μέρους και για λογαριασμό του κατασκευαστή / προμηθευτή)

Ημερομηνία:

Όνομα & Τίτλος

(όνομα σε έντυπη μορφή & περιγραφή θέσης του υπογράφοντος)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η αναφορά είναι μοναδικό αναγνωριστικό για τη δήλωση συμμόρφωσης (DoC) που χορηγείται από τον
ίδιο τον κατασκευαστή / προμηθευτή για τους σκοπούς της διασταύρωσης στην αίτηση καταχώρισης.
2) Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) θα πρέπει να είναι σε χαρτί με το λογότυπο της εταιρίας ή θα πρέπει να
προστίθενται πλήρη στοιχεία της εταιρείας.
3) Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης αυτής της δήλωσης και την προετοιμασία των
δικαιολογητικών, ανατρέξτε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης ISO/IEC 17050 - Δήλωση συμμόρφωσης του
προμηθευτή Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, Μέρος 2: Τεκμηρίωση, καθώς και στα αντίστοιχα τμήματα του
Οδηγού TRA για Έγκριση Τύπου.

