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Niżej opisany wyrób był przetestorvan;, i spełniil ul,nrogi niże.i wymienionych norm bezpieczeństwa i zaWóceń.

ODBIORNIK CYFROWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ

Ferguson Sp, z o.o.
1,1, Si:law] l ]
6 l -6l9 Poznań

,ĄRIVA @Link 100

)"] - ]50 V.'. 50/60Hz. <25W

WYROB:

NAZWA PRODUCENTA:

MODEL / TYP:

PODSTAWOWE PARAMETRY:

WYROB SPEŁNIA WYMAGANtrA
NASTĘPUJĄCYCH NORM: 1'\- F,1\ 60065 :200 l Ą1 l :2009

P\,- l]N 550 1 3 :200 4 l Aż:2008
ij'}.'-t]},j 55022;2006
PN-tjN 55020:2007
i'1.1-t]N 55024:2000 l Aż:ż004
l'N-EN 6]000-3-2:2007
PN-l]N 61000-3-3:2009

Wyrób jest zgodny z rł,,vlnaganiaml:

l, rozporządzenia Ministra Gcsporial,ki z ,-]r,it J l sierp.nia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektryczllego lvdrażające go D; le i,:t1,,,r,ę Niskonapięciową 2006/95/WE

2. dyrektywy Parlamentu Eulopejskiego i Rady 2004i l08/WE z l5 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw Państw Członkor.vskich orlrrilszącyclr się do kompatybilności elektromagnetycznej

3. dyrektyw1,- Pal,|anentu E::lcpejskiego i RiiJl,nr ]999/51WE z9 marca 1999 r.w sprawie urządzeń

radiolvych i końcolłych ulządzeli telc-korl:tilrikacy.invch oraz wzajenrnego uznawania ich zgodności

4. rozporzatlzenia Konisji 'ńrspr:, itlrlril,ł .- j ilI l275i2008 ;, dnia 1] grudnia 2008 w sprawie wykonania

dyrektyu1 2005/32lWE ParlanreniLt i::il i opc,jskiego i Rady rv odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla zużycia errergii p;zez e].k,ł,czne i clei:troniczne urządzenia gospodarstwa domOwego i
urządzcrlil bit,r,ltt e rł try t,ic eztl.ł ltii.l , ., _. !iia/.,Il iJ

My, producenl w/ł, ,ł3r,obti. dellal,.rjcn,,1 ż.c \},irób ien jest dostosowany do' w norm

i spełnia wszystkie ivymogi zaleceń europe.iskici oz naczenia go znakiern CE.
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