Łódź, dn. 28.07.2017 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
28/07/2017, Łódź

BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zarejestrowana w Łodzi 93-373, ul. Pryncypalna
129/141, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
Nazwa produktu: Waga kuchenna - elektroniczna, LCD, do 5kg, mix kolorów
Symbol: 320200
EAN: 5908277701710
Spełnia wymagania zawarte w:
1. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności o żywienia (Dz. U. z dnia 27 września
2006 r., z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy
80/590/EWG
3. Rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w
odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
4. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów,
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej,
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.

Ad.
1

Numer
PN-EN 60065:2002
PN-EN 55014-1:2006

PN-EN 55014-2:1997
2

PN-EN 61000-3-3:2013

3

PN-EN 60335-1:1994

4

PN-EN 50581:2012

Tytuł normy
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne
i podobne - Wymagania bezpieczeństwa
Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania
dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi
elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja
Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania
dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi
elektrycznych i podobnych urządzeń - Cześć 2:
Odporność - Norma grupy wyrobów
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3:
Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia,
wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach
zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez
odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A
przyłączone bezwarunkowo
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania
ogólne
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych
i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia
stosowania substancji niebezpiecznych

Prezes Zarządu
Tomasz Kwapisz

Niniejsza deklaracja nie ma mocy jeżeli produkty są używane niezgodnie z oryginalnym przeznaczeniem
lub są zmodyfikowane przez klienta.

Łódź, dn. 28.07.2017 r.

DECLARATION OF COMPLIANCE
28/07/2017, Łódź
BROWIN Company, placed in Łódź 93-373, 129/141 Pryncypalna Street, declares that following product:
Product: Kitchen scale, 5kg, mix of colours
Symbol: 320200
EAN: 5908277701710
Is consistent with requirements included in:
1. Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on
materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and
89/109/EEC,
2. Regulation (EC) No. 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to
come into contact with food,
3. Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on
general product safety,
4. Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
5. Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of
electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
6. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Re.
1

Number
PN-EN 60065:2002
PN-EN 55014-1:2006

2

PN-EN 55014-2:1997

PN-EN 61000-3-3:2013

3

PN-EN 60335-1:1994

4

PN-EN 50581:2012

Title
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements
Electromagnetic compatibility - Requirements for
household appliances, electric tools and similar apparatus
- Part 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for
household appliances, electric tools and similar apparatus
- Part 2: Immunity - Product family standard
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and
flicker in public low-voltage supply systems, for equipment
with rated current ≤16 A per phase and not subject to
conditional connection
Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements
Technical documentation for the assessment of electrical
and electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances

Chairman of the Board
Tomasz Kwapisz

This declaration is not valid if the products are used contrary to the original intent or modified by the customer.

