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EU DECLARATION OF CONFORMITY, EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, 
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 

 
We hereby declare that the product specified below is in conformity with the following regulations. 

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek je ve shodě s níže uvedenými předpisy. 
Týmto prehlasujeme, že nižšie uvedený výrobok je v zhode s nižšie uvedenými predpismi. 

 

Druh výrobku: E-Koloběžka 
Druh výrobku: E-Kolobežka 
Product type:  E-Scooter 
 

Značka:             
Brand:   Gogen 
Marka:  

Model: GoGEN S201x (VOYAGER LITE) (a-z means color versions)
 
Určení výrobku:   Účel použití výrobku vyplývá jeho názvu. 
Určenie výrobku: Účel použitia výrobku vyplýva z jeho názvu. 
Specification:       The intended use of the product is clear from its name.  
 
 
 
Směrnice, nařízení a rozhodnutí Evropské Unie: 
Smernice, nariadenia a rozhodnutia Európskej Únie:  
Directives, regulations and decisions of the European Union: 
 

 Directive 2006/42/CE (MD) on machinery, and amending Directive 95/16/EC. 
Směrnice 2006/42/CE (MD) o strojních zařízeních a změna směrnice 95/16 / CE. 
Smernica 2006/42/CE (MD) o strojových zariadeniach a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/16 / CE. 

 Directive 2014/35/EU (LVD) on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within 
certain voltage limits. 
Směrnice 2014/35/EU (LVD) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v 
určitých mezích napětí. 
Smernica 2014/35/EU (LVD) o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrických zariadení určených 
na používanie v rámci určitých limitov napätia. 

 Directive 2014/30/EU (EMC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. 
Směrnice 2014/30/EU (EMC) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. 
Smernica 2014/30/EU (EMC) o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. 

 Directive 2011/65/EU (ROHS) 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, commission delegated, Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (ROHS) ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 
31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených 
látek. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU (ROHS) z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických zariadeniach, delegovaná směrnica komisie (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok. 

 Commission Regulation (EU) 2019/1782 laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 
2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009 

Nařízení Komise (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009  

  Nariadenie Komise (EÚ) 2019/1782 ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice  
Európskeho  parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 
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Normy, s nimiž je produkt ve shodě: 
Normy, s ktorými je product v zhode: 
The product complies with the following standards: 

 
 
 
The declaration is issued on the sole responsibility of the manufacturer. 
Prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
Vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 ETA a.s.  

   Křižíkova148/34, Karlín  
   10. 11. 2020                                                                                                         186 00 Praha 8 
   ----------------------------------                                                                                      -----------------------------------------  

Místo a datum vydání  
Miesto a dátum vydania  
Place and date of issue 

 

   Název a adresa společnosti  
   Názov a adresa spoločnosti  
   Company name and address 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivo Hanuš 
---------------------------------------------------------                                         
Jméno zástupce výrobce  
Meno zástupcu výrobcu  
Name of the company´s representative 
Nazwisko przedstawiciela producenta  
Gyártó képviselő neve  

 

      -------------------------------------------- 
      Podpis a razítko společnosti  
      Podpis a pečiatka spoločnosti  
      Signature and company stamp  
      Podpis i pieczątka firmy  
      Társaság aláírása és pecséte

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scooter: 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
EN 62233:2008 
EN 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019  
EN 55014-1:2017/A11:2020 
EN 55014-2:2015  
EN 14619:2015 
EN ISO 12100:2010 
EN 60204-1:2018 
EN 50525-2-11:2011 
EN 60320-1:2015+AC:2016 
EN 60320-3:2014 
IEC 60884-1 
 
Adaptor: 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 
EN 62233:2008 
EN 61558-1:2005+A1 
EN 61558-2-16:2009+A1 
 
 
 
 
 


