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EU PROHTASENI O SHODE
V; robce, zplnomocněn zástupce dle zákona 90/2076 Sb., o posuzování shody stanoven ch q robkri p i jejich dodávání na trh,
prohlašuje na svou odpovědnost že níže uvedené v robky spl ují požadavky, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí
zvíÍata nebo majetek.

1. Model v robku/v robek (číslo dávky, v robku či typu nebo sériové číslo):
Typ; Triton X6

2. |méno a adresa r4 robce nebo ieho zplnomocněného zástupce:
HÓGNER s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČo | 27 5 o35 42, DIČ: CZ27 5035 42

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na v hradní odpovědnost q robce.
HÓGNER s.r'o., Veverkova 1343,5oo 02 Hradec Králové
IČo | 27 5 o35 42, D|Č: CZ27 5 O35 42

4. P edmět prohlášení (identifikace elekrického za ízení umož uiící ie zpětně vysledova! mťrže zahrnovat
dostatečně z etelné barevné vyobrazeni ie-li to pro identifikaci daného elektrického zaÍízenínezbytné):
Čistička vzduchu Ionic_CARE s vestavěn m ionizátorem

5. V še popsan p edmět prohlášení ie ve shodě s p íslušn mi harmonizačními právními p edpisy Evropské unie:
o na ízenív]ádyč'118/2016Sb.,kter msestanovítechnicképožadavkynaelektrickéza ízenínízkéhonapětí(směrnice

Evropského parlamentu a Rady 20L4 /35/EU),
o na ízení vlády č' 1'Í7 /2016 Sb., kter] m se stanoví hlavní poŽadavky na ochranu na q robky z hlediska jejich

elektromagnetické kompatibility (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2074/30/EU).
o Vyhlášky 3/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemic\ ch, fyzÍkálních a biologick ch ukazatelri pro vnit ní

prost edí pobytol4 ch místností někte4 ch staveb

6. odl<azy na p íslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na iiné technické specifikace, na ieiichž
základě se shoda prohlašuie:
r EN 60335-1:2o12+A1L:,2o14+A13:2o17+A1:2o19+AL4l2o!9+A2:2o19 Elektrické spot ebíče pro domácnost a podobné

ričely - Bezpečnost _ Část 1:

o EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012, Elektrické spot ebiče pro domácnost a podobné ričely _ Bezpečnost - Část 2_
65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

o EN 62233:2008, Metody mě errí elektromagnetick ch polí spot ebičri pro domácnost a podobn ch p ístrojri vzhledem k expozici
osob

o EN 550|4-1z2021Elektromagnetická kompatibilita - PoŽadavky na spot ebiče pro domácnost, elektrické ná adí a podobné
p ístroje - Část 1: Emise

o EN 55014-2 ed3 :2o2! Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spot ebiče pro domácnost, elektrické ná adí a
podobné p ístroje - Část 2: odolnost _ Norma skupinyq robk

o EN 61000 -3-2:2o19+A!:2o21 Elektromagnetická kompatibilita [EMC) - Část 3-2: Meze _ Meze pro emise proudu
harmonick1 ch (za ízení se vstupním fázov m proudem <= 16 A)

o EN 61000-3-3:2013+41:2019+42:2021 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Črast':-:: Meze - omezovánrí změn napětí'
kolísání napětí a flikru v rozvodn;i,ch sítích nízkého napětí pro zaÍizeni sejmenoviťm fázoqfrn proudem <: l6 A, které není
p edmětem podmíněného p ipojerrí

Uvedená shoda dle dokumentri zkoušek.
o Waltek Testing Group (Foshan) Co, Ltd. WTF22F08167079E (L3.9.2022)
o Waltek Testing Group (FoshanJ Co, Ltd. WTF22F0816 70781 Q7.9.2022)

Dokumenty jsou k dispozici v místě sídla zplnomocněného zástupce.

7. Další informace:
Poslední dvojčíslíroku, v němž bylo označení CE na v robek umístěno: 06
Sériová čísla jsou uvedena na jednotliq ch q robcích, jsou jedinečná s možností identifikace zpětného.dosledováníq robku.

Podepsáno:
V Hradci Králové dne z0.2.2023 |méno: Martin Ducháč
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