DEKLARACJA ZGODNOŚCI ROHS 2 /DECLARATION OF CONFORMITY ROHS 2
Nr klienta

1.Nr .(niepowtarzalny identyfikator wyrobu)
No. (unique identification of the EEE):
2. Nazwa producenta:
Name of manufacturer:
Adres producenta:
Address of manufacturer:

Client number

CYNEL-UNIPRESS Sp. z o.o.
CYNEL-UNIPRESS Co. Ltd.
ul. Białołecka 231b, 03-253 Warszawa, Polska
03-253 Warsaw 231b Białołęcka Str. Poland.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
This declaration of conformity is issued under the responsibility of the manufacturer.
4 . Nazwa wyrobu (Name of product):
Typ (Type):

Znak handlowy (Trademark):

CYNEL

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 roku o ograniczeniu zastosowania niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z Dyrektywą Delegowana Komisji
(UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych
ograniczeniem wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiot nie zawiera żanych wymienionych
substancji w Dyrektywie RoHS tj.: ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom,
polibromowane bifenyle (PBB), polibromowane etery difenylowe (PBDE), ftalan di(2etyloheksylu (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu
(DIBP) powyżej 0,1% na jednorodnym poziomie materiału, chyba że jest zwolniony.
This object of the declaration described above is in conformity with Directice 2011/65/EU of the
European Parliament and of the Council of 8 June 2011on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive
(EU) 2015/863 of 31 March 2015amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The object do not
contains any substances listed on RoHS directive such as: lead, mercury, cadmium, hexavalent
chromium, polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE), bis(2ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl
phthalate (DIBP) in excess of 0,1% w/w at the homogeneous material level unless exempted.
Podpisano w imieniu:

Producenta

Signed for and behalf of:
Miejsce i data wydania:
Place and date of issue:

Manufacturer
………….……… Warszawa
……………………. Warsaw

Nazwisko, stanowisko , (podpis):
Name, function, (signature):

……………………………….
……………………………….

