






český překlad: 

EU prohlášení o shodě 

SmartLabs LLC 

14 Lobachika Street 

Building 1b, Floor 2, Room 8 

Moskva, Rusko, 107113 

 

jako výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek – set-top-box: 

název: O2TV STB DVD-T2/HEVC/4K/HDR 

model: SML-5442TV 

značka: O2 

revize: SL-IPTV009_102 

SW verze: 4.9.1 

včetně příslušenství: 

PSU DC adaptér 12V – 1.5 A 

HDMI kabel (délka 2 m) 

AV kabelový adaptér (3xRCA – 3.5 mm miniJack, délka 2 m) 

Ethernetový kabel (délka 3 m) 

 

je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Evropské unie uvedenými v příloze včetně, ale nikoli 

výhradně, směrnice 2014/53/EU a je navržen a vyráběn za použití harmonizovaných norem. 

 

 

26. 4. 2018      

Datum vydání        Podpis 

 

Moskva, Rusko        Andrey Makashov 

Místo vydání        Jméno 

         CEO 

         Funkce 

 



Příloha 
 
Zařízení obsahuje označení CE. Posouzení shody bylo provedeno podle článku 17(4) a přílohy III směrnice 

2014/53/EU o a je v souladu s následujícími směrnicemi a normami. 

Směrnice 2014/53/EU o dodávání rádiových zařízení na trh  

Oznámený subjekt pro EU přezkoušení typu:  
MiCOM Labs Inc., 575 Boulder Court, Pleasenton, California 945666, USA 
Identifikační číslo: 2280 

 

EN 55020:2007+A12:2016 Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a 
metody měření 

EN 55024:2010+A1:2015 Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření 
EN 55032:2015 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 
EN 55035:2017 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost 
EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3- 2: Meze – Meze pro emise proudu 

harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) 
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 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové 
přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky 
širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 

ETSI EN 300 440 V2.2.0 (draft, 2017-09) Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém 
rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/ 
53/EU 

EN 301 489-1 V2.2.0 (draft, 2017-03) Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb 
- Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) 
Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU 

EN 301 489-3 V2.1.1 (final draft, 2017-03) Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a 
služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 
246 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 

EN 301 489-17 V3.2.0 (draft, 2017-03) Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 
17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající 
základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 
Směrnice 2014/53/EU 

ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09) Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma 
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 

EN 62311:2008 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka 
elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: 
Všeobecné požadavky 

 

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních 

EN 50581:2015 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska 

omezování nebezpečných látek 

 

Směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 

Nařízení Komise (ES) 107/2009 požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů 


