
 

 
 

 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a 
60-479 Poznań          
                                                                                                    
 

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No 17/TD/02/2022/GR) / ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (Αρ. 17/TD/02/2022/GR) 

 
 

1. Radio device/ Ραδιοεξοπλισμός 329950 

 

2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: / Όνομα και 

διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του: 
 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 
 

3. This declaration of conformity shall be issued under the sole responsibility of the 

manufacturer / Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης θα εκδίδεται υπό την αποκλειστική 

ευθύνη του κατασκευαστή  
 
Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 
 

4. Object of the declaration / Αντικείμενο της δήλωσης : 
 
329950 Folding wireless headphones with microphone /Ακουστικά  

 
5. The subject matter of this declaration mentioned above is in accordance with the 

relevant requirements of the Union harmonization legislation: / Το θέμα αυτής της 

δήλωσης που προαναφέρεται συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις της 

νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης: 
 

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility   
ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

 
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  



 

 
 

 

 

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης 
Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
 
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 
DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and 
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC  
σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών καιµε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 

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 concerning the making 
available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5 / EC / 
Οδηγία 2014/53 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της 
οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
 

REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την 

αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

(REACH) 

 
6. References to the relevant harmonized standards that have been applied, or to other 

technical specifications, for which conformity is declared. Appeals must be given with 

their identification numbers and versions and, where appropriate, the date of issue: / 

Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί ή άλλες 

τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες έχει δηλωθεί συμμόρφωση. Οι εφέσεις πρέπει 

να δίδονται με τους αριθμούς αναγνώρισής τους και τις εκδόσεις τους και, όπου 

χρειάζεται, την ημερομηνία έκδοσής τους: 

 
EN 62368-1:2020+A11:2020  
EN 62479:2010  
PN-ETSI EN 300 328  
PN-ETSI EN 301 489-1  
PN-ETSI EN 301 489-17  



 

 
 

 

 

 
EN 55035:2017/A11:2020 

EN 55032:2015/A11:2020 

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

EN IEC 61000-3-2:2019 

 
7. Where applicable, the notified body ... (name, number) ... performed ... (description of 

intervention) ... and issued the EU-type examination certificate: ... / Όπου ισχύει, ο 

κοινοποιημένος φορέας ... (επωνυμία, αριθμός) ... εκτέλεσε ... (περιγραφή 

παρέμβασης) ... και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: ... 
 
Not applicable / Δεν ισχύει 
 

8. Where applicable, description of accessories and components, including software, 

which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU 

declaration of conformity: Όπου έχει εφαρμογή, περιγραφή των παρελκόμενων και 

εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που επιτρέπουν στον 

ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται και που καλύπτονται από τη 

δήλωση συμμόρφωσης: 
 

9. Additional information: / Πρόσθετα στοιχεία: 
 
Not applicable / Δεν ισχύει 
 

 Signed for and of behalf of: / Υπεγράφη για 
και εκ μέρους της: 

 

 
Poznań, 30.08.2022 

(place and date of issue) / (τόπος και 
ημερομηνία έκδοσης) 

 

 
 

Magdalena Głowienka 
QA Specialist 

(function, signature & stamp of the issuer) / 
(λειτουργία, υπογραφή & σφραγίδα του εκδότη) 

 
 

 

 

 

 

 


