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Declaration of Conformity / Deklaracja Zgodności 

 

 
 

We hereby declare that our product: / Producent deklaruje, że produkt 
 

CB-Radio  Albrecht  AE 6790    
 

satisfies all technical regulations applicable to the product within the scope of  EU Council Directives, European Standards and national 
frequency applications:/ spełnia wszystkie warunki techniczne w zakresie przewidzianym przez dyrektywy Unii Europejskiej, europejski 

standard i krajowe wymagania dotyczące wykorzystania częstotliwości:: 

 
73/23/EEC, 2004/108/EG and 99/5/EC, ECC / CEPT DEC 11 (03) 

EN 300 135 –2 V.1.2.1 / EN 300 433-2 V.1.1.2/ EN 300 433-2 V.1.3.1 
EN 301 489-1 V.1.8.1, EN 301 489-13 V.1.2.1,  EN 60 950-1: 2006 

Resolución de 13 de mayo de 2008 de la secretaria de  
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

 
All essential radio test suites have been carried out. / 

Przeprowadzono wszystkie testy potwierdzające zgodność wyrobu. 
. 
 

  Alan Electronics GmbH 
 Daimlerstr. 1 k 

D- 63303 Dreieich 
 

This declaration is issued under our sole responsibility. Basing on not harmonised frequency applications, the CB radio may be used 
only in listed countries according to selected channel programming. An individual licence for operating this radio in AM + FM on 40/40 
for residents in CH, E and I is requested.  
In D, where 80/12, 80/40, 40/12 or 40/40 FM/AM channels are allowed, CZ (only 80 FM), SK (40 FM +70-80), BG, EST, F, FIN, IRL, 
GR, LV, NL, PL, and P the operation on 40 / 40 channels in AM and FM is free of licence and free of charges. If the radio is 
programmed to 40 FM only, it may be used without license and free of charge in all EU member states + N, IS, HR, but not in 
Austria, where radios with country switches are generally not allowed to be used.  
Residents of Spain, Switzerland and Italy need a CB license in their home country, while travellers from other European countries may 
use their radio during travelling in these countries free of license and charges (in UK travellers are only allowed to use 40 FM). The new 
Europe wide CEPT ECC DEC 11 (03) is in the national ratification process. 
  
Niniejsza deklarację wystawiamy na własną odpowiedzialność. Na podstawie Norm Niezharmonizowanych,  CB radio może być 
używane tylko w wymienionych krajach po wybraniu odpowiedniego standardu. Indywidualne zezwolenie do używania radii w 
modulacji  AM + FM   40/40 jest wymagane w CH, E oraz I .  
W D, gdzie 80/12, 80/40, 40/12 i 40/40 FM/AM jest dozwolone, CZ (tylko 80 FM), SK (40 FM +70-80) BG, EST, F, FIN, IRL, GR, 
LV, NL, PL, P korzystanie z 40 / 40 kanałów w AM i FM jest zwolnione z obowiązku posiadania licencji i ponoszenie dodatkowych 
opłat. Jeżeli radio zaprogramowano na  40 FM , może być używane w całej Unii + N, IS, HR  z wyjątkiem Austrii, gdzie radia 
ze zmiana standardów są niedopuszczone,. 
Obywatele  Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch potrzebują zezwoleń we własnych krajach, ale przejeżdżający przez te państwa zagraniczni 
goście mogą swobodnie używać radia ( w Wielkiej Brytanii tylko 40 kanałów FM ). 
Nowa bardziej liberalna dyrektywa CEPT / ECC DEC 11 (03) jest w trakcie realizacji.  

 
Alan Electronics GmbH declara, bajo su responsabilidat, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislacion espanola mediante el Real Decreto 
1890/2000, de 20 de noviembre. 

 
Point of contact/Przedstawiciel:  Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
Miejsce i data wydania: 

 
Dreieich/ Lütjensee, 18. 08. 2011    

 
 

                  (Signature) 
                  Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 

                  Alan Electronics GmbH  


