
 
 

 

NDECLARACJA ZGODNOŚCI 

nr.1387 

My, SC Visual Fan SRL z siedzibą w Brasov społecznej, 61st Brazilor  ulica,  kod pocztowy 500313 

Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr Brasov. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, jako 

importer,  zapewnienia, gwarancji i deklarują na własną odpowiedzialność, 

zgodnie z art. 4 HG nr.1.022 / 2002 w odniesieniu  do produktów i usług  systemu, co mogłoby podać w 

niebezpieczeństwie życia i zdrowia, bezpieczeństwa  i  ochrony  pracy,  że produkt  Allview  X2  Soul  Style  nie  

naraża  na  niebezpieczeństwo  życie,  bezpieczeństwo  pracy,  powoduje niekorzystne wpływ na środowisko 

naturalne i jest zgodne z: 

Dyrektywa / UE -The 2011/65 dotyczące ograniczeń użytkowania niektórych substancji niebezpiecznych w] i 

elektrycznych urządzeń electonic. 

-The Dyrektywa dotycząca badania sprzętów radiowe i telekomunikacyjne & TTE 1999/5 / EWG (HG 88/2003) 

-The Dyrektywa dotycząca ensurance niskiego napięcia użytkowników sprzętu 73/32 / CEE, zmodyfikowany 

przez 93/68 / EWG (HG457 /2003) dyrektywy. 

Mianowicie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 / EWG zmieniona przez 

92/31 / CEE si 93/68 / EWG (HG982/2007); Dyrektywa RoHS: EN50581: 2012 

-The Wymogi bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2001/95 / WE oraz z EN 60065: 2002 / A12: 2011 si EN 

60950-1: 2006 / A1: 2010 / A11: 

2009 / A12: 2011 normy, dotyczące poziomu decybeli limitu z skomercjalizowanych 

urządzeń. 

 P r odukt  z ost a ł oc eni ony z godni e z  na st ępu ją cymi st a nda r da mi : 

-Health: EN 50360: 2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006 

-Safety: EN 60950- 1: 2001 + A11: 2004; EMC EN 301 489- 01 v1.6.1 (09-2005) 

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 

-Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); PL 300 328 V1.7.1 (10-2006) 

Procedura zgodności oceny wniosku została wykonana zgodnie z 1999/5 / dyrektywa CEE (załącznika II HG nr. 

88/2003) dokumentacji będącej 

w SC Visual Fan SRL, Brasov, 61-ci Brazilor ulica, kod 500313, w Rumunii na to zostaną oddane do dyspozycji na 

żądanie. Procedura oceny wniosku produkty zgodności został spełniony z udziałem następujących instytucji: 

Phoenix Testlab GmbH 

Produkt posiada znak CE stosowane.Deklaracja zgodności jest dostępna na 

www.allviewmobile.com. 

CE0700     Dyrektor 

SAR: 0,718 W/kg Gheorghe Cotuna 
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