EU-megfelelőségi nyilatkozat(EU Declaration of Conformity)
Vállalatunk, az (We, the company)
aspiria-nonfood GmbH
Valvo Park, Shedhalle B 15-17, Essener Str. 4
D-22419 Hamburg
társaság ezennel kijelenti, hogy az alábbiakban megnevezett termék megfelel a
következő irányelv előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a kizárólagos
felelősséget a gyártó viseli.
declare hereby that the following described product complies to the listed directive. The
manufacturer bares sole responsibility for the issuance of the declaration of conformity.
Elliptikus tréner / Crosstrainer
Model-No. ANS-18-021 / ANS-18-033
Software version: 216
A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv
2014/53/EU Directive to the making available on the market of radio equipment
2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipm.
Az alábbi szabványok teljes mértékű betartásával igazoljuk a fent megnevezett termék
megfelelését az irányelv alapvető védelmi követelményeinek:
The accordance of the product described above with the essential protection
requirements of the guideline are proven by the complete compliance of the following
norms:
Safety
Artilcle 3.1(a)
EMC
Artilcle 3.1(b)

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Radio
Artilcle 3.2

Draft ETSI EN 303 660 V1.1.1

Health
Artilcle 3.1(a)

EN 62479:2010

A CE 0123-as számú TüV Süd bejelentő szervezet megvizsgálta a vevőkészüléket a
rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv III. mellékletének B modulja szerint, és
kiállította az alábbi EU-típusvizsgálati tanúsítványt:
The notified body TüV Süd with the number CE 0123performed the test of the receiver
according to Annex III Module B Radio Equipment Directive 2014/53/EU and issued the
EU-type examination certificate:
A rádióberendezésekről szóló irányelv 17. cikkének és III. mellékletének megfelelően
elvégzett megfelelőség-értékelési eljárás a megnevezett állomás bevonásával került
elvégzésre:
Megnevezett állomás: TÜV SÜD Product Service GmbH NB sz.: 0123 Tanúsítvány sz.:
TPS-RED001116 i01
The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in
Annex III of the Radio equipment Directive has been followed with the involvement of a
notified body:
Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH NB No.: 0123 certificate No.:
TPS-RED001116 i01

Hamburg, 2019. 09. 03.

Michael Kreidler (ügyvezető igazgató / managing director)
Aláírás / pecsét Signature/ Company´s chop

