Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy

Návod k použití – Milfa Carpsound VTS

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády
č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění.

Zařízení je určeno k detekci záběru a dálkovému přenosu při sportovním rybolovu a odpovídá
normám a použití ve všech státech Evropské Unie dle R&TTE č. 1999/5/ES.
Sada signalizátorů s příposlechem je uložena v plastovém polstrovaném kufříku.

Dovozce:
Milfa fishing int. s.r.o.
ul. L. Váchy 675
76001 Zlín-Prštné
IČ 25316681

DIČ CZ25316681

Sada signalizátorů záběru s příposlechem Milfa Carpsound VTS 2+1; 3+1 a
4+1

Výrobce Made in China

Signalizátor:
On/Off - zapnutí a vypnutí signalizátoru, regulace hlasitosti (4 polohy hlasitosti), regulace tónu
(4polohy tónu), regulace citlivosti (4 polohy), možnost vypnutí zvuku, zdířka pro připojení swingeru,
napájení 9V 6F22, barva: černá, rozměry: 94x50x40 (bez závitu)
Příposlech:
On/Off – zapnutí a vypnutí příposlechu, regulace hlasitosti (4 polohy hlasitosti), regulace tónu (4
polohy tónu), vysílač v pásmu 433,92 Mhz, napájení 3x1,5V AAA, barva: černá, rozměry: 80x45x35
mm (bez antény)

Signalizátor:
•
•
•

ON/OFF
tlačítko T
tlačítko V

•

tlačítko S

•

NAPÁJENÍ

Příposlech:
•
•
•

ON/OFF
tlačítko T
tlačítko V

•
•
•

při regulaci hlasitosti a tónu – ukazatel změny na LED diodách
frekvenční pásmo příposlechu 433,92 MHz
NAPÁJENÍ
3KS baterie AAA R03 1,5V

Obsah:
Set dvou signalizátorů a jednoho příposlechu, vše v plastové kufříku. Celkové rozměry kufříku: 250 x
215 x 50 mm (s rukojeti).

zapnutí a vypnutí příposelchu (podržením tlačítka cca. 3 sec.)
tone – regulace tónu (4 polohy nastavení)
volume – regulace hlasitosti (4 polohy nastavení, možnost vypnutí
zvuku)

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ -

Tento symbol na
produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány
do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná
místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Posouzení shody za stanovených podmínek na základě směrnice č.1999/5/ES (NV č. 426/2000SB)
TUV SUD BABT No. THER1 15 05 92127 001
Test Report No. R011504368E
EN60950-1: 2006 / A2:2013
ETSI EN301 489-1 V1.9.2.
ETSI EN301 489-3 V1.6.1

zapnutí a vypnutí signalizátoru
tone – regulace tónu (4 polohy nastavení)
volume – regulace hlasitosti (4 polohy nastavení, možnost vypnutí
zvuku)
sensitive – regulace citlivosti záběru (4 polohy, nastavení
„krokování“ )
1KS baterie 9V 6F22

EN62479:2010
EN300 220-1 V2.4.1.
EN300 220-2 V2.4.1

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované
českými technickými normami. Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný.
Firma Milfa fishing Int., s.r.o. tímto prohlašuje, že uvedené zařízení Milfa Carpsound VTS je ve shodě
se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000Sb. (resp.
Směrnice 1999/5/ES).

ZÁRUČNÍ LIST

Na tuto sadu signalizátorů se vztahuje záruky 2 roky. Zaruka se nevztahuje na mechanické
poškození.

DATUM PRODEJE:

Ve Zlíně 10.2.2016
Anna Fafílková, jednatel firmy

Originály dokumentů jsou uloženy u firmy Milfa fishing int. s.r.o., L. Váchy 675, 76001 Zlín – Prštné a
jsou připraveny k nahlédnutí kontrolním orgánům.
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