Freeman FM 60
Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie
pentru produsele introduse pe piaţă în Spaţiul Economic
European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul
este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor CE
aplicabile.
Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare
selectivă pentru deşeuri electrice şi electronice. Acest
simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un
sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu
directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau
dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.
Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi
sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine substanţe periculoase.
BATERIILE:
Atentie!
Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate centrelor
de reciclare.
Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.
Nu montaţi bateriile în direcţia greşită.
Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ deschideţi sau scurt-circuitaţi bateriile.
Nu lasaţi bateriile consumate în produs.
Daca nu folosiţi produsul mai mult timp, scoateţi bateriile. Schimbaţi
bateriile când ceasul nu mai funcţionează corespunzător.
Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curăţaţi lichidul
şi înlocuiţi bateriile.
Bateriile conţinute în pachet nu conţin metale grele.
ROHS (Restriction on Hazardous Substances).
Această directivă este un regulament care a
fost implementată în data de 01 Iulie 2006 şi
se referă la restricţionarea comercializării de
produse şi echipamente electrice şi
electronice ce conţin substanţe periculoase cum ar fi plumbul, crom
hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil
polibromuratiat (PBDE).

Freeman FM 60

1-

Apasati butonul 1 pentru a selecta banda de frecventa dupa care
modificati din butoanele 2 si 3 dupa preferinta.
Atentie: Setati initial frecventa receptorului acolo unde acesta nu
receptioneaza nimic dupa care setati aceiasi frecventa pe modulatorul FM
60.
2- Apasati lung butonul 2 sau 3 pentru ajustarea nivelului audio,
3- Apasati scurt butonul 2 sau 3 pentru schimbarea filelor audio
inainte sau inapoi,
4- Apasati scurt butonul 4 pentru Pauza sau pentru Redare,
5- Apasati lung butonul 4 pentru functii de redare: repeat one,
repeat all, random.
Specificatii:
Ecran LCD monocrom
Alimentare 12/24V
206 canale in banda 88-108
Usor de utilizat
Memoreaza ultima stare
Suporta memorii USB si SD/MMC

Freeman FM 60
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE nr. 1056-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada
Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERŢULUI: J
23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5
din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care
pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că
produsul:
Denumire: FM transmitter
Model: FM 60
Marca: Freeman
Importat din China, în anul 2015,
La care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea
muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerinţele de
protecţie şi este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:
-

-

Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE
(HG 88/303);
Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune
73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de
Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN
60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de
decibeli emise de aparatele comercializate;
Declaraţia de conformitate a producătorului,
Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360,
EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN
301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declaraţia este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr.
88/2003;
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