
 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

Výrobce:    WINNER GROUP – WG, s r.o. 

Žihla 997, 739 91,  Jablunkov 

DIČ: CZ26788357 

 

Identifikace výrobku: 

Výrobek:      Power Bank  

Model:       C0510 

EAN:     8591194094200, 8591194093265, 8591194091230, 

     8591194091537, 8591194091544, 8591194091551 

  

                                

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 

Předmět prohlášení: prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedený, námi 

dovážený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi 

určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu 

všech výrobků výše uvedeného modelu, uváděných na trh s technickou dokumentací a s 

požadavky příslušného nařízení vlády 

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy 

Evropské unie 

 

- 2014/30/EU (EMC) Electromagnetic Compatibility, including amendments 

117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility v platném znění  

 

- 2011/65/EU (RoHS) Restrictions of hazardous substances, including amendments 

481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v platném 

znění  
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Odkazy na příslušené harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na 

jejichž základě se shoda prohlašuje 

Oblast EMC 

EN 55032:2015 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - 

Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření  

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování 

změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se 

vstupním fázovým proudem = 16 A, které není předmětem podmíněného připojení, včetně 

změn 

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze – Meze pro 

emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem = 16 A), včetně změn  

EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na 

odolnost 

 

Oblast RoHS 

IEC 62321-3-1:2013 

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 

IEC 62321-5:2013 

IEC 62321-6:2015 

IEC 62321-7-1:2015 

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017 

          

 

zástupce WINNER GROUP – WG, s r.o.: 

Jan Walica, jednatel společnosti                               

 

 

 

V Jablunkově, dne 28. 6. 2019              podpis 


