Δήλωση συμμόρφωσης
Reference:
Εγώ: η Foshan Viomi Electrical Technology Co.,Ltd.
(Όνομα κατασκευαστή / προμηθευτή)
China, Guang dong province, 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street,
Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong
Province, China 330520
δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι το (τα) προϊόν (τα)

Mi smart Kettle. SKU: ZHF4012G L YM-K1501
(περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής φίρμας, του τύπου ή του μοντέλου και οποιωνδήποτε
συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως η ταυτοποίηση του αριθμού παρτίδας ή σειριακού αριθμού)

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, είναι σύμφωνο/α με τους κανονισμούς έγκρισης
τύπου για τις συσκευές τηλεπικοινωνιών (TRA) και τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Οδηγία 2014/35/EU(LVD); Οδηγία 2014/30/EU(EMC); Οδηγία 2014/53/EU(RED); Οδηγία 2011/65/EU
(RoSH); Οδηγία 2012/19/EU(WEEE).

και ότι εξέτασα την τεχνική βάση αυτής της δήλωσης που βασίζεται
σε αναφορές δοκιμών ή / και πιστοποιητικά που εκδίδονται από:
Αναφορά και πιστοποιητικό LVD:01081700001741 -S/01081700001741-LVD
Αναφορά και πιστοποιητικό EMC: 01081700001742 /01081700001742-ΕΜC
Αναφορά
και
πιστοποιητικό
RED:
GTS201711600153E01,
GTS201711000153Ε02,
GTS201711000153E03, 01081700001742, 01081700001741-S/ GTS201711000153EV1
Αναφορά και πιστοποιητικό RoSH:01091700006232
Αναφορά και πιστοποιητικό WEEE: GTS201711000123W01
Τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τη δήλωση αυτή έχουν συνταχθεί με τον προαναφερθέντα
αριθμό αναφοράς και θα διατεθούν στην TRA κατόπιν αιτήματος
Υπογραφή:

Ημερομηνία: 29/03/2018

(για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή/προμηθευτή)
Όνομα και Θέση: QianHaiSheng
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Η αναφορά είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για τη δήλωση συμμόρφωσης (DoC) που
χορηγείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή / προμηθευτή για τους σκοπούς διασταύρωσης στην αίτηση
καταχώρισης.
1)

2) Το DoC θα πρέπει να είναι στο επιστολόχαρτο της έδρας της εταιρίας ή θα πρέπει να προστίθενται τα
πλήρη στοιχεία της εταιρείας.
3) Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης αυτής της δήλωσης και προετοιμασίας των
δικαιολογητικών, ανατρέξτε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης ISO / IEC 17050 - Δήλωση συμμόρφωσης
προμηθευτή Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, Μέρος 2: Τεκμηρίωση και αντίστοιχα τμήματα του Οδηγού TRA
Έγκρισης Τύπου.

