
 

Declaração de conformidade UE / EU-Declaration of Conformity 
 

Declaramos pela presente e sob plena responsabilidade que o produto designado de seguida cumpre os requisitos legais aplicáveis 
e que a série é produzida em conformidade. /  
We herewith confirm in sole responsibility that the below mentioned product complies with the relevant legal requirements and the 
bulk production will be manufactured accordingly. 
 
1. Produto / product 

 
Designação / 
description 

Relógio de mesa 
com função de 
carregamento sem fios 

Referência, n.º de ID, n.º de tipo 
/ 
article or ID number, type 

Aldi PT Ref. n.º 6258  
Modelos: Aldi PT: 878-2021-01 / 878-2021-02 / 878-2021-03 
 

Dados técnicos, etc. / 
technical data etc. 

Sensor de temperatura, pilha (integrada na caixa): DL/CR2032; 3 V (pilha tipo botão), adaptador: 
PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD. / Modelo: DIY6001 
 

 
2. Requisitos legais aplicáveis I relevant legal requirements 

 

 Compatibilidade eletromagnética (CEM) Electromagnetic 
compatibility (EMC) 
2014/30/UE 
 

 
Equipamento de proteção pessoal 
Personal protective equipment (PPE) 
89/686/CEE 
 

 Segurança de brinquedos 
Safety standards of toys 
2009/48/CE 
 

 
Produtos médicos (classe 1) 
Medical device directive (Class 1) 
93/42/CEE 

 Diretiva de baixa tensão 
Low voltage directive 
2014/35/UE 
 

 
Aparelhos a pressão  
Pressure equipment 
97/23/CE 

 Equipamentos de rádio e equipamentos terminais de 
telecomunicações 
Radio Equipment Directive RED 
2014/53/UE 
 

 
Máquinas 
Machinery 
2006/42/CE 
 

 Restrição à utilização de determinadas substâncias perigosas 
em aparelhos elétricos e eletrónicos (RoHS) 
Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (RoHS) 
2011/65/CE 

 
Diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE 
Eco-design Directive 2009/125/EC 
 

 
3. Implementação técnica / technical implementation 
 
O produto corresponde aos seguintes requisitos técnicos requeridos para a obtenção da marca CE: / The product complies with the CE-
relevant technical standards as mentioned below: 
 
Safety: EN 62368-1：2014+A11:2017 
 
EMC & RF: EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-
3:2013+A1:2019, EN55014-1:2017+A11:2020, 
EN55014-2:2015 EN62311:2008 
EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 303 417 V1.1.1 
 
RoHS: IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-
5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7:2017 
IEC 62321-8:2017 
 
The notified body MiCOM Labs Inc., Notified 
Body Number 2280 performed according to 
Module B: EU-type examination procedure per 
Annex III the Directive on the essential 
requirements in Article 3 and issued the EU-type 
examination certificate: SGSB35/ 29 Mar 2021/ 
Rev A 

  

 
4. Responsável pelo produto / product responsible 
 
Endereço postal do responsável pela colocação no mercado / 
postal address of legally responsible person in charge for product 
distribution: 
 

Wachsmuth & Krogmann 
Lange Mühren 1 
D-20095 Hamburgo 

Nome e função na empresa / name and position 
 

F. Menk / Técnico 
 



 

 
 

Local/Data/Assinatura / location/date/signature 
 

Hamburgo, 15.03.2022 

 


