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Prohlášení o shodě
Společnost Navico prohlašuje na naši výhradní odpovědnost, že následující produkt, kterého se toto prohlášení týká, je v
souladu s požadavky směrnice EU 2014/53 / EU (směrnice o rádiových zařízeních) a splňuje všechny příslušné technické
předpisy.
Posouzení bylo provedeno v souladu s přílohou II výše uvedené směrnice.
Produkt

FishHunter 3D fish-finder se zabudovanou WiFi
FishHunter Pro fish-finder se zabudovanou WiFi

Tento produkt byl testován podle následujících norem

Standard
EN 60950-1:2006
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.1.1

Popis
Zařízení informačních technologií - bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky vztahující se na
základní požadavky článku 3.1 písm. A) - bezpečnost směrnice 2014/53 / EU.
Posouzení souladu nízkoenergetických elektronických a elektrických zařízení se základními
omezení týkající se expozice člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).
Vztahuje se na základní požadavky čl. 3.1 písm. A) - směrnice 2014/53 / EU.
Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 1: Společné
technické požadavky; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky čl. 3.1 písm. B)
směrnice 2014/53 / EU a základní požadavky článku 6 směrnice 2014/30 / EU
Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 17:
Zvláštní podmínky pro systémy širokopásmového přenosu dat; Harmonizovaná norma zahrnující
základní
požadavky čl. 3.1 písm. b) EMC směrnice 2014/53 / EU.
Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz
a za použití širokopásmových modulačních technik; Harmonizovaná norma zahrnující základní
požadavky článku 3.2 směrnice 2014/53 / EU.

Zkušební protokoly
Laboratoř
Austest Laboratories
EMC Technologies or
TUV SUD America
WTS Taiwan Co., Ltd..

Report No.
0202NAVFishHunter3D_60950
JT72134199-1217
W6R21403-14023-62479
W6R21705-16881-T45

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že výše uvedené zařízení je v souladu s výše uvedenou směrnicí a normami pro označování
CE pro prodej v Evropském společenství.
Podepsáno a za společnost Navico
Adresa

Navico Holding AS, Nyaaskaiveien 2, NO-4374 Egersund, Norway
Tom Edvardsen / Executive Vice President of R&D

Podpis
Datum

23.feb.2018

Pozornost kupujícího, instalačního technika nebo uživatele je věnována zvláštním opatřením a omezením používání, které je třeba při uvádění produktu
do provozu dodržovat, aby byla zachována shoda s výše uvedenými směrnicemi. Podrobnosti o těchto zvláštních opatřeních a omezeních použití jsou
obsaženy v příslušných příručkách k produktům.

