
EU PROHLÁŠENÍ  O SHODĚ  
EU DECLARATION OF CONFORMITY  

 
 

1.  
 

Model výrobku/výrobek: 
Product number/product: 

3810-10W 

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho 
zplnomocněného zástupce: 
Name and address of the manufacturer and/or his 
authorised representative: 

EMOS spol. s. r. o. 
Šířava 295/17 
750 02 Přerov I – Město 
Czech Republic 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

4. Předmět prohlášení: 
Object of the declaration: 

LED svítilna + AC/DC adaptér 
LED flashlight + AC/DC adapter 

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Evropské unie: 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation 
legislation: 

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších 
předpisů (NV) 

following the provisions of EU Directive: 

NV 118/2016 Sb. v platném znění 
NV 117/2016 Sb. v platném znění 
NV 481/2012 Sb. v platném znění 

2014/35/EU - including amendments 
2014/30/EU – including amendments 
2011/65/EU – including amendments 

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na 
jejichž základě se shoda prohlašuje: 
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which 
conformity is declared: 

 
 
Místo vydání: V Přerově  Jméno zástupce výrobce a podpis: 
Place of issue:  Manufacturer representative: 
 Jiří Lupač 
Datum vydání: 7. 6. 2017    Funkce: 
Date of issue:         Position: Jednatel / CEO 
 

České normy/Czech Standards Evropské normy/European Standards 

ČSN EN 60598-1 ed.5:09+A11:09             včetně změn, 
ČSN EN 60598-2-8:98+A1:01+A2:08        včetně změn, 
 
ČSN EN 55015 ed.3:07+A1:08+A2:09       včetně změn, 
ČSN EN 61547 ed.2:10+Opr.1:10+Opr.2:10 
                                                                   včetně změn, 
ČSN EN 61000-3-2 ed.3:06+A1:10+A2:10  
                                                                   včetně změn, 
ČSN EN 61000-3-3 ed.2:09                       včetně změn,  
ČSN EN 62493:10                                     včetně změn. 

EN 60598-1:08+A11:09        -  including amendments, 
EN 60598-2-8:96+A1:00+A2:07  
                                              -  including amendments, 
EN 55015:06+A1:07+A2:09   - including amendments, 
EN 61547:09                          - including amendments, 
 
EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 
                                               - including amendments, 
EN 61000-3-3:08                    - including amendments, 
EN 62493:10                          - including amendments. 


