
Извадка 
от Ръководството на потребителя на WET11-EU (на CD),  

в частта му относно изискванията за безопасност и други данни, 
свързани с нормативни изисквания 
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Приложение H: Нормативна информация 
EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ЗА ЕВРОПА) 
EC DECLARATION OF CONFORMITY (EUROPE) 
Linksys Group декларира, че Wireless-G ADSL Gateway съответства на посочените по-

долу спецификации, съобразно изискванията на европейската директива R&TTE 
(радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения) 1999/5/ЕС: 

EN 301 489-1, 301 489-17 – Общи изисквания за ЕМС на радиосъоръжения; 
ЕN 60950 – Безопасност; 
EN 300-328-1, ЕN 300-328-2 – Технически изисквания към радиосъоръжения. 
 
Внимание: Този продукт е предназначен за използване във всички страни членки на 

ЕС и EFTA. Използването му извън сгради може да е забранено за някои честоти и/или 
може да изисква лиценз за пускането му в действие. Свържете се с местния регулаторен 
орган за процедурата, която трябва да се изпълни. 

 
Забележка на “КомелСофт Мултимедия” – ЕООД: 
Съгласно българското законодателство, обхватът 2.4GHz е разрешен за изграждане 

на радиомрежи за предаване на данни (RLAN) с радиосъоръжения, отговарящи на 
стандарта 802.11b, но само в сгради (indoor). Това съответства също на Rec. 70.03 на 
CEPT. Национален регулатор в областта на далекосъобщенията в Р. България е 
Комисията за регулиране на съобщенията (www.crc.bg). 

 
Забележка: 
Комбинации от нива на мощността и антени, имащи за резултат нива на излъчената 

мощност повече от 100 mW еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p) се смятат 
за несъответсващи на посочената по-горе директива и не са разрешени за използване в 
Европейската общност и европейските страни, които са приели европейската директива 
R&TTE (радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения) 1999/5/ЕС. 
 

Забележка на “КомелСофт Мултимедия” – ЕООД: 
Текстът на горната забележка се отнася и за Р. България. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (SAFETY NOTICES) 
• Внимание: За да се избегне рискът от пожар, използвайте само No.26 AWG или по-
голям проводник за линията. 
• Не използвайте този продукт в близост до вода, например във влажен сутерен или в 
близост до плувен басейн. 
• Избягвайте използването на този продукт (освен ако той е безжичен) по време на буря. 
Има опасност от гръмотевичен удар.  
 

http://www.crc.bg

