EC DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
1

No of the toys:
Nr zabawki:

HWA1124993

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
YA LE MING TOYS FACTORY
CHENGHAI DISTRICT,SHANTOU CITY,GUANGDONG PROVINCE,CHINA
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
4. Object of the declaration (identification of toy allowing traceability).
Przedmiot deklaracji (identyfikator zabawki umożliwiający odtworzenie jej historii)
HWA1124993 (7M-939) CAR-AUTO

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:
Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących
harmonizacji
Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2009 on the safety of toys
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie bezpieczeństwa zabawek
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
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States
relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw
członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.
6. References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which
conformity is declared:
Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest
zgodność:
PN-EN 71-1: 2014 - Safety of Toys – part 1: Mechanical and Physical Properties
Bezpieczeństwo Zabawek - część I: Właściwości mechaniczne i fizyczne
PN-EN 71-2: 2011 - Safety of Toys – part 2: Flammability of Toys
+A1:2014
Bezpieczeństwo Zabawek - część II: Palność
PN-EN 71-3: 2013
Safety of Toys – part 3: Migration of Certain Elements
+A1:2014
Bezpieczeństwo Zabawek - część III: Migracja określonych pierwiastków
EN62115:2005 +
Electric toys-Safety
A12:2015
Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo użytkowania
7. Where applicable: the certificate:
Tam, gdzie ma to zastosowanie, certyfikat jednostki notyfikowanej:
Test Report EN71: SZHH00878206, Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.-Toys & Hardlines
EN62115: (GZHH00155430), ITS Testing Services (UK) Limited
8. Additional information:
Informacje dodatkowe:
LI AN JIAN (manager)
Signed for and on behalf of:
Podpisano przez lub w imieniu:

Shantou, 2016-09-30

