
Извадка 
от Ръководството на потребителя на WAP54G (на CD),  

в частта му относно изискванията за безопасност и други данни, 
свързани с нормативни изисквания 
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EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ЗА ЕВРОПА) 
EC DECLARATION OF CONFORMITY (EUROPE) 
Linksys Group декларира, че серията продукти Instant Wireless, включени в Instant 

Wireless Series съответства на посочените по-долу спецификации, съобразно 
изискванията на европейската директива R&TTE (радиосъоръжения и крайни устройства 
за далекосъобщения) 1999/5/ЕС, директивата за електромагнитна съвместимост (ЕМС) 
89/336/ЕЕС и директивата за уреди с ниско напрежение 73/23/ЕЕС: 

За 54 Mbps, 5GHz точки за достъп (access points) с излъчена мощност 40mW са 
приложени следните стандарти: 

ETS 301 489-1, 301 489-17 – Общи изисквания за ЕМС на радиосъоръжения; 
ЕN 60950 – Безопасност; 
ETS 301-893 – Технически изисквания към радиосъоръжения. 
 
Внимание: Честотите, използвани от 802.11а безжичните LAN устройства не са 

хармонизирани в Европейската общност. 802.11а-продуктите са разработени за 
използване само в отделни страни и не са разрешени за пускане в действие в страните, 
за които това не е посочено. Свържете се с местните регулаторни органи, за да 
приложите необходимата процедура. 

 
Забележка на “КомелСофт Мултимедия” – ЕООД: 
Съгласно българското законодателство, обхватът 5GHz не е разрешен за изграждане 

на радиомрежи за предаване на данни (RLAN), включително с радиосъоръжения, 
отговарящи на стандарта 802.11а. 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 и/или 
Rec. 70.03 на CEPT. 
 

Забележка на “КомелСофт Мултимедия” – ЕООД: 
Текстът на горната забележка се отнася и за Р. България. 

......................................................................................................................................................... 
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ГЛАВА 4: Свързване на Wireless-G точката за достъп  
(Chapter 4: Connecting the Wireless-G Access Point Instant Wireless® Series) 

......................................................................................................................................................... 
T  т. 4. Свържи адаптера за захранване от електрическата мрежа към съответното 
гнездо в устройството и след това другият му край го постави в електрическия контакт. 
Използвай само захранващия адаптер, доставен с устройството. Използването на друг 
адаптер може да причини повреди. 

http://www.crc.bg

