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Prohlášení o shodě  

rádiov ého zařízení s ustanov eními nařízení v lády č. 426/2000 Sb. v e znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a 
nařízení v lády č. 251/2003 Sb., kterým se stanov í technické požadav ky na rádiov á a na telekomunikační 

koncov á zařízení. 

v ýrobce:  JabloCOM  s.r.o. 

 Pod Skalkou 33 

 466 01 Jablonec nad Nisou 

 IČO 27275841 

 
tímto prohlašuje, že v ýrobek 

 
druh, kód: 5632 

typov é označení: GDP-02 GSM stolní telefon 
specifikace: GSM modul WAVECOM, register number G0M20212-7410-C(France) 

pásmo přeladitelnosti: 900/1800MHz 
v f v ýkon 2W/1W 
pásmo pracov ních kmitočtů:  E-GSM 900/GSM 1800  
kanálov á rozteč:  ---- 
druh v ysílání: 200KG7WBT 
druh modulace:  GSM  
účel použití:                          Zařízení je stolní GSM telefon. 
třída zařízení:                            I   
typ rozhraní                              GSM 

splňuje požadav ky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL – 1/R/2000, dále splňuje 

požadav ky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení: 
 
rádiov é parametry:   ČSN ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 v 7. 
EMC:     ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 55022, ČSN EN 50130-4 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60950, ČSN EN 50385:2002 

 
a že je bezpečný za podmínek obv yklého použití a v  souladu s náv odem k obsluze. Shoda byla  

posouzena v  souladu s § 3, bod 1, písm. a), příloha 3  nařízení v lády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví 

technické požadav ky na rádiov á a na telekomunikační koncov á zařízení. 

 

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů: 

Zkušební protokol č . 14604  vydaný akreditovanou laboratoří č .1063 TESTCOM Praha 
Zkušební protokol č . 186-21/2002, 409/23-273/2003 vydaný akreditovanou laboratoří č .1158 VTÚE Praha (JA-
63GSM) 
Značka shody GSM modulu CE 0681 
 
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.   
 
V Jablonci nad Nisou  dne 1.1.2006 
 
Jiří Meloun 
ředitel 

 

 

 
Tel:   +420 483559711 
Fax:  +420 483559713 
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