Prohlášení o shodě EU
My,:
Jméno výrobce:

Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Adresa:

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

PSČ / Město:

230088 &HEFEI

Stát:

CHINA

Tel. kontakt:

+86 551 6583 7200

prohlašujeme, že tento dokument byl vystaven výhradně na základě zodpovědnosti výrobce a produktu:
Popis produktu:

AMAZFIT PACE

Typ (model), rozlišení:

A1612

Ochranná známka:

AMAZFIT

Sériové číslo:

/

Předmět prohlášení (rozšířená identifikace produktu umožňující sledovatelnost; může obsahovat barevnou fotografii pro
_____
identifikaci rádiových zařízení):

je v souladu s aktuální normou EU:
Směrnice o rádiových zařízeních: 2014 / 53 / EU
s odkazem na následující harmonizované standarty
SHEM161100733901V00
SHEM170400222502CRC
SHES161100962601
Příslušný orgán SGS United Kingdom Limited, pod hlavou č. 0890 provedl: / [vyberte uplatněné
moduly: B+C ]
Kde bylo uplatněno: /
Vydaný evropský přezkoušecí certifikát: /
Popis příslušenství a součástek včetně software,které pomáhají rádiovému zařízení pracovat
jak bylo navrženo a uvedeno v prohlášení.
Podpis:
Jméno a příjmení:(jvanghuan
Místo a datum vystavení: Hefei, 12.08/2017
v zastoupení splečnosti jménem: Anhui
Pozice ve společnosti: Certifikační
inženýr

Co., Ltd.
neer

Vyhlásenie o zhode
My,:
Meno výrobca:

Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Adresa:

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

PSČ / Mesto:

230088 &HEFEI

Krajina:

CHINA

Tel. kontakt:

+86 551 6583 7200

prehlasujeme, že tento dokument bol vystavený výhradne na základe zodpovednosti výrobcu a produkt:
Popis produktu:

AMAZFIT PACE

Typ (model), rozlíšenie:

A1612

Ochranná známka:

AMAZFIT

Sériové číslo:

/

Predmet vyhlásenia (rozšírená identifikácia produktu umožňujúca vysledovateľnosť; môže obsahovať farebnú fotografiu pre
_____
identifikáciu rádiových zariadení):

je v súlade s aktuálnou normou EÚ:
Smernica o rádiových zariadeniach: 2014 / 53 / EU
s odkazom na nasledujúce harmonizované štandardy
SHEM161100733901V00
SHEM170400222502CRC
SHES161100962601
Príslusný orgán SGS United Kingdom Limited, pod hlavou č. 0890 provedol: [vyberte uplatnenej
moduly]
Kde bolo uplněno: /
Vydaný európsky preskúšavacie certifikát:
Popis príslušenstva a súčiastok ........................
vrátane softvér, ktorý vypomáha rádiovému zariadenie pracovať
ako bolo navrhnuté a uvedené vo vyhlásení.
Podpis:
Meno a priezvisko:(jvanghuan
Miesto a dátum vystavenia: Hefei, 12.08/2017
v zastúpení splečnosti menom: Anhui Pozícia
v spoločnosti:Certifikačný
inžinier

Co., Ltd.

