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DECLARAçAO CE DE CONFORMTDADE/
DECLARAÇAO EU DE CONFORMIDADE

A empresa TEKA PORTUGAL, S.A. localizada em Estrada da Mota, Gafanha da Encarnação, 3830-453
llhavo, Portugal,

Em relação à conformidade com as Diretivas:

20141301U8: 2014130/EU - Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014
respeitante à compatibilidade eletromagnética (CEM)

20141351UE: 2014135/EU - Diretiva2Ol4l3SlUE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2O14, respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser
utilizado dentro de certos limites de tensão

2OO9l125lCE: 2009112518C: Diretiva 2O09l125lCE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro
de 2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológíca
dos produtos relacionados com o consumo de energia

20111651U8: 20'11/65/EU: Diretiva 20111651U8 do Parlamento Europeu e do Conselho, de I de Junho de
2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos (RoHS)

2009/643/EC: 2009164318C: Diretiva 2O09l643lEC do Regulamento da Comissão relativo aos requisitos de
concepção ecológica dos aparelhos de refrigeração domésticos.

DECLARA, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o:

Produto: ........Frigoríficos para uso doméstico
Marca comercial: ............TEKA

Modelo: .........RTF 13610
Tipo:.......... ....HD-383FN

Garacterísticas:........... ...220-240V; 50Hz: 98W
Ano da marcação GE:............. ...........2020

OBJECTO desta Declaração:

o Foi ensaiado de acordo com as seguintes Normas Harmonizadas
EN 5501 4-1 :2006+A1 :20O9+ A2:201 1

EN 55014-2:2015
EN 61 000-3 -2:2006+ A1 :2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-24:2010
EN 62233:2008
EN 62552:2013
EN 50581:2012
EN 62321:2009

o Está em conformidade com os requisitos essenciais definidos nas Diretivas 2014l30tUE,2O14l35lãl)

. Está em conformidade com todas as disposições relevantes dos Regulamentos da Comissão (UE)
6612014 e (CE) no 127512008, que implementam a Diretiva 2009fi251CF-

o Está em conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos na Diretiva 2O11t65lUE e a
documentação técnica relevante foi compilada de acordo com a norma EN 50581 para demonstrar a
conformidade com as restrições de substância aplicáveis.

ílhavo, 9 de maio de 2022
(\t

rr)

oN
I

j
q)
É.

Nome dos Responsáveis e Função:

Teka Portugal, S.A. Estrada da Mota, Apart. 533
3834-909 ílhavo . Portugal

(+351) 234 329 5O0
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Teka Partugal, S.A.
da ltlota - Gaf¿¡niia da Encarnação

Apariaclo 533
3834-909 tLH,ô.VC

PORTUGAL

www.teka-com Fax: (+351) 234325457


