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Regulacje Prawne i  informacje ogólne 

Niektóre kraje wymagają publikacji treści deklaracji zgodności w języku narodowym (od lipca 2011). Używając 
radia w różnych krajach prosimy przestrzegać lokalnych ograniczeń do czasu wejścia w życie najnowszej, 
ogólnoeuropejskiejdecyzji CEPT ECC DEC (11) 03 i inkorporowanie jej do systemów prawnych państw 
członkowskich. 
 

 
 

CE- Declaration of Conformity / Deklaracja zagodności 
 

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

CB-Radio Albrecht AE 5890 EU 
Wersja międzynarodowazgodna CEPT ECC DEC (11) 03 

1 W / 4 W  AM, 4 Watt FM, 4 W / 12 W (PEP) SSB 
 
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, CEPT ECC DEC (11)03 
EN 300 135 -2 V.1.2.1 / EN 300 433-2 V.1.3.1 

EN 301 489-1 V.1.8.1, EN 301 489-13 V1.2.1, EN 60 950-1:2006 2
nd

 ed. 
 

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 totally 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 is 
requested from residents of, CH, E, and I, while travellers may use their radios free of charge and licence). 
In all other EU (and countries applying the R&TTE directive) the operation of this radio is free of licence for all users. This radio 
may be subject of restrictions (4 Watt AM / 12 W SSB)  in countries, where SSB or the new ECC decision is not yet accepted. 
Use of additional accessories like Packet Radio modems via MIC socket is only intended to be used in FM mode and may be 
restricted to individual channels depending on national frequency allocations.  

 
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  jest wymagane dla obywateli  CH, E, I 

podczas, gdy zagraniczni goście przejeżdżający przez te kraje mogą korzystać z radia bez opłat i licencji 

 Korzystanie ze wszystkich możliwości radia jest niedozwolone tam, gdzie modulacja SSB i 4W w AM podlega restrykcjom  

z powodu zwłoki w zaakceptowaniu nowej decyzji Rady Europejskiej. 

Używanie dodatkowych akcesoriów, jak Packet Radio (transmisja cyfrowa) przez modem z wejściem mikrofonowym, jest 
dozwolona tylko w FM i może być ograniczona w różnych państwach tylko do konkretnych kanałów.  
 
Point of contact/Przedstawiciel:   Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
Miejscei data:        Dreieich, 11. 01. 2012 

 
(Signature) 
Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
Alan Electronics GmbH 

 

 


