
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Suchowola, 07.06.2016 

 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ WE 
23/2016 

(překlad originálu) 

 
My jako pověřený zástupce: 

pověřený zástupce: 
dovozce: 

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT 
A. Widomska, M. Ściana, K. Ściana 
Suchowola 6A, 26-020 CHMIELNIK, Polsko 

 

 
prohlašuje, že výrobek: 

značka: 
název výrobku: 
typ výrobku: 
 

RIPPER 
Nabíječka autobaterií 
GZL-30, GZL-50, GZL-70,GZL-430, GZL-630, GZL-750, GZL-850 
 

 
Je v souladu s následujícími normami a harmonizovanými normami. 

 
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné 

požadavky 
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní 

požadavky na nabíječky 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a 
podobné přístroje - Část 1: Emise 

EN 55014-2:2015  Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí 
elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze 

EN 61000-3-2:2014  Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - emisní limit harmonického proudu 
(proud až <= 16 A) 

EN 61000-3-3:2013  Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání 
napětí a blikání v oblasti veřejného zásobování nízkého napětí, způsobené zatížení jmenovitého 
proudu fáze <= 16 A připojen bezpodmínečně 

Byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky Evropské směrnice:   

2014/35/EU  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014. Na harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání na trh elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí. 

2014/30/EU  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014. Na harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) 
týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) 

 
V tomto procesu se podílela Ohlášené číslo: 1282; ENTE Certificazione Macchine srl Via Ca ‚Bella, 243 / A - Inc. 40053 Castello di Serravalle 
Valsamoggia (BO) 
 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Krysztof Ściana; Mariusz Ściana 
 MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT 

 A. Widomska, M. Ściana, K. Ściana 
 Suchowola 6A, 26-020 CHMIELNIK, 
 Polsko 
 
Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidané koncovým 
uživatelem nebo jakékoli námi neodsouhlasené změny. 
Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE. 
 
Suchowola, 22. března 2017 místo a datum vystavení)           
 
 



 


