Deklaracja zgodności odnośnie Dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE)
Declaration ofConformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

BEZPIECZNIE DO CELU

My, niżej podpisani (producent):
We. the undersigned (manufacturer)

Nazwa ﬁrmy:

Neptis S. A

Company name

Adres:

ul. Piątkowska 161, 61-615 Poznań

Kraj:

Polska, Poland

Telefon/faks:

61 822 95 06

Adres e-mail:

biuro@neptis.pl

Address:
Country
Phone/Fax

e-mail

niniejszym deklarujemy ponosząc za to pełną odpowiedzialność, że poniższe urządzenie:
hereby declare under our sole responsibility that the product listed below:

Nazwa urządzenia:

YANOSIK

Ważne informacje o produkcie

Product name

Typ:

YANOSIK-R

Type name

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 1999/5/WE wskutek
zgodności z następującymi normami:

YANOSIK R

to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements of 1999/5/EC Directive related to following standards

Wymagania zasadnicze - artykuł
Dyrektywy 1999/5/WE:

Normy:

Efektywne wykorzystanie zasobów
częstotliwości - art 3.2

ETSI EN 301511 V9.0.2 (2003-03). Global system for mobile communications (GSM);
Harmonised EN for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 banda coverng essential
requrements under artcle 32 of the R&TTE directive (1999T5/EC).

Standards

Essential requirements - article of 1999/5/EC Directive

RF spectrum eﬃciency

ETSI TS 151 010-1 V5.10.0 (2005-01). Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);
Mobile Station (MS) conformance speciﬁcation; Part 1. Conformance speciﬁcation (3GPP TS
51.010-1 version 5.10.0 Release 5).

Kompatybilność elektromagnetyczna
- art 3.1 b
EMC

ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09). Electromagnetic compatibility and radio spedrum matters
(ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1:
Common technical requirements.
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11). Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters
(ERM). Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7:
Speciﬁc conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular
radio telecommunications systems (GSM and DCS).

Bezpieczeństwo użytkowania - art. 3.1a
Safety

PN-HN 60950-1:2004 (idt. EN 60950-1:2001). Urządzenia techniki informatycznej

Zawartość opakowania

Procedurę certyﬁkacji przeprowadzono w następującej jednostce notyﬁkowanej:
The following Notiﬁed Body has been consulted in the Contformity Assessment procedure
Numer jednostki notyﬁkowanej

1471

Notiﬁed Body number

Nazwa i adres
Name and address

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytut Łączności - PIB, 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
Oznaczenie dokumentu:

NEP/04/03/2009

Osoba odpowiedzialna:

Dawid Nowicki

Stanowisko:

Członek Zarządu

Document reference no.

Name of resposible person

Data:
Date

3.03.2009

Positlon

Podpis:
Sign

.....................................................................

- urządzenie Yanosik R,
- ważne informacje o produkcie,
- rzep (haczyki) do przylepienia w samochodzie (2 szt.),
- ściereczka do oczyszczenia deski rozdzielczej samochodu przed przyklejeniem rzepu,
- naklejka na samochód.
Uwaga!
Zanim zaczniesz używać Yanosika przeczytaj wszystkie poniższe informacje o
bezpieczeństwie oraz prawidłowej obsłudze aby uniknąć uszkodzenia Yanosika oraz
obrażeń ciała.

Informacje o bezpieczeństwie oraz prawidłowej obsłudze Yanosika
Uwaga!
Niestosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować uszkodzenie Yanosika lub innego sprzętu,
obrażenia ciała lub pożar.
Niestosowanie się do poniższych zaleceń może również spowodować uszkodzenie Yanosika, które nie
podlega naprawie gwarancyjnej.
Nie należy otwierać, nakłuwać, rozbierać, zginać, deformować, rzucać, palić, wkładać do piekarnika,
wkładać do kuchenki mikrofalowej oraz wkładać ciał obcych do Yanosika.
Nie należy używać Yanosika w pobliżu zbiorników z wodą i w innych miejscach narażonych na wilgoć. Nie
wylewaj płynów ani jedzenia na Yanosika. W przypadku zamoczenia należy niezwłocznie odłączyć zasilanie
oraz pozostawić Yanosika do całkowitego wysuszenia przed ponownym uruchomieniem. Nie próbuj
suszyć Yanosika za pomocą takich urządzeń jak suszarka do włosów, piekarnik, kuchenka mikrofalowa.
Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać ani modyﬁkować Yanosika. Demontaż Yanosika może
spowodować uszkodzenia, które nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Yanosik nie zawiera żadnych
części, które mogą być wymieniane przez użytkownika. Jeżeli Yanosik spadł z dużej wysokości, został
zanurzony w wodzie lub przedziurawiony nie używaj go, tylko wyślij do serwisu. Adresy punktów
serwisowych znajdują się na stronie www.yanosik.pl
Prowadząc samochód zachowaj szczególną ostrożność oraz zwiększoną uwagę. Używanie Yanosika może
być rozpraszające. Umieść Yanosika w widocznym miejscu w samochodzie. Korzystając z Yanosika
obserwuj cały czas drogę. Nie korzystaj z Yanosika podczas wykonywania czynności wymagających twojej
pełnej uwagi.
W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć Yanosika poprzez odłączenie kabla zasilającego z
gniazda zapalniczki. Miejsca zagrożone wybuchem są bardzo często, jednak nie zawsze, wyraźnie
oznaczone.

Używaj Yanosika w temperaturze od 0°C do 40 °C. Przechowuj Yanosika w temperaturze od -20 do 50°C. Nie zostawiaj
Yanosika w samochodzie w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, ponieważ temperatura w
zaparkowanym samochodzie może przekraczać bezpieczny przedział. Podczas korzystania z Yanosika normalnym
zjawiskiem może być nagrzewanie się urządzenia.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych
oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie
zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza
jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Yanosik jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC wskutek zgodności z normami:
• ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
• ETSI TS 151 010-1 V5.10.0 (2005-01)
• ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
• ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
• PN-EN 60950-1:2004

Kod produktu

YAN0SIK-R

Procesor

ARM7

Pamięć ﬂash

1GB

Waga urządzenia

140± 5 q

Wymiary urządzenia

68 mm (Szer.) x 129 mm (Wys.) x 20 mm (Głęb.)

Antena GSM

wbudowana antena wewnętrzna, dwupasmowa

Antena GPS

wbudowana antena wewnętrzna

Temperatura pracy

od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

od -20°C do 50°C

Parametry GSM

Pasmo E-GSM 900 MHz

Yanosik nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci. Zawiera małe części, które mogą zostać
połknięte. Należy zabezpieczyć Yanosika oraz jego akcesoria przed dziećmi.
Pasmo GSM 1800 MHz

Nie umieszczaj Yanosika ani żadnych akcesoriów na poduszce powietrznej, ani w miejscu jej napełniania
(poduszka powietrzna napełnia się z bardzo dużą siłą).
Yanosik, który jest urządzeniem elektronicznym, jest narażony na zewnętrzne zakłócenia radiowe oraz
może powodować zakłócenia pracy innych urządzeń. W szczególności Yanosik może zakłócać pracę
systemów elektronicznych w samochodzie. Yanosik zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe. Gdy jest
włączony wysyła i odbiera fale radiowe. Jeżeli obawiasz się emisji promieniowania radiowego, możesz
trzymać Yanosika nieco dalej od siebie. Poziom otrzymanego promieniowania spada drastycznie wraz ze
zwiększeniem odległości od urządzenia.
Jeżeli używasz jakiegokolwiek osobistego urządzenia medycznego dowiedz się od producenta lub swojego
lekarza, czy urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone przed działaniem fal radiowych.
Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda zasilania. Sprawdź, czy w gnieździe zasilania nie ma
przeszkody na przykład w postaci ciała obcego. W celu wpięcia Yanosika do gniazda zapalniczki należy
używać wtyku z ﬁltrem przeciwzakłóceniowym.
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Specyﬁkacja techniczna

nadajnik

od 880 MHz do 915 MHz

odbiornik

od 925 MHz do 960 MHz

moc szczytowa nadajnika

33dBm (2W) - stacja klasy 4

nadajnik

od 1710 MHz do 1785 MHz

odbiornik

od 1805 MHz do 1880 MHz

moc szczytowa nadajnika

30dBm (1 W) - stacja klasy 1

Parametry GPS

Parametry GPRS

Chipset

MTK MT3318

Klasa

10

Częstotliwość

1575,42 MHz (L1)

Transmisja "uplink"

<42,8 kbps

Kod C/A

1023 MHz

Transmisja "downlink"

<85,6 kbps

Kanały

obsługuje do 32 kanałów

Czułość

do -158 dBm

Zasilanie

Pozycja

<3 m CEP (50%)

Wejście DC :

złącze DC 2.1/5.5

Prędkość

<0.1 m/s

Napięcie :

12 Volt

Czas

±100 ns

„zimny start"

<36 sekund

„ciepły start"

<33 sekundy

„gorący start"

<1 sekunda

