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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 

Radio internetowe Reflexion HRA1260i 
 
Nr produktu  1672559 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 17 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

Wstęp 

Szanowni Państwo 

Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi 

wymogami krajowymi i europejskimi. 

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, należy przestrzegać niniejszej 

instrukcji obsługi! Podręcznik ten należy do tego produktu. Zawierają one ważne 

informacje dotyczące prawidłowego działania i obsługi. Należy brać pod uwagę zasady 

prawidłowej eksploatacji oraz obsługi, zwłaszcza, gdy oddajemy produkt osobom trzecim. 

Pamiętaj, aby przechowywać niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości! 

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. 

Wszystkie prawa zastrzeżone 

W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skontaktować się z nami pod 

adresem/telefonem: 

Klient indywidualny: 

 

 

bok@conrad.pl 

 

801 005 133* 

(12) 622 98 00 

 

(12) 622 98 10 

Klient biznesowy: 

 

 

b2b@conrad.pl 

 

(12) 622 98 22 

 

(12) 622 98 10 

 

 

mailto:bok@conrad.pl
mailto:b2b@conrad.pl
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

Wykrzyknik w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność 

w literaturze towarzyszącej urządzeniu ważnych instrukcji dotyczących obsługi i 

konserwacji (serwisowania), które powinny być zawsze przestrzegane. 

 

Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie ma na celu ostrzeżenie 

użytkownika o obecności "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, 

które może być na tyle duże, że może stanowić zagrożenie porażenia prądem 

elektrycznym dla osób. 

 

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy pod żadnym pozorem 

otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik może 

naprawić. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowany warsztat. 

 

Nie należy narażać urządzenia na wilgoć lub zamoczenie. 

 

Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych lub źródeł ciepła. 

 

Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zawsze zapewnić niezakłócony 

dopływ świeżego powietrza. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanach 

lub w pobliżu zasłon i nie instalować go na regałach z książkami. 

 

CZYTELNE WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM Zawsze należy przestrzegać 

podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas używania tego przenośnego 

radia, zwłaszcza w obecności dzieci. są obecni. 
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Bezpieczeństwo i instalacja urządzenia 

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie jej na 

przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w 

niniejszej instrukcji oraz na tylnej stronie maszyny. 

 Uwaga przy obchodzeniu się z zasilaczem sieciowym! Zasilacz sieciowy może być 

podłączony tylko do napięcia sieciowego 100-240 V~, 50/60 Hz. Nigdy nie należy 

próbować używać zasilacza wtykowego o innym napięciu. 

 Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. 

 Zasilacz wtykowy może być podłączony dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z 

przepisami. 

 Jeśli zasilacz wtykowy jest uszkodzony lub jeśli urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, 

nie wolno go uruchamiać. 

 Przy odłączaniu zasilania od gniazda należy wyciągać wtyczkę, a nie kabel. 

 Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać 

urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci. 

 Unikać wystawiania urządzenia na działanie wody lub wilgoci. 

 Nie zabieraj urządzenia w pobliże wanny, baseny lub rozpryskiwanie Woda w 

eksploatacji. 

 Nie należy umieszczać żadnych pojemników z cieczą, np. wazony z kwiatami, na 

urządzeniu. Mogłyby one a wyciekająca ciecz może przewrócić się na znaczne szkody 

lub ryzyko związane z porażenie prądem. 

 Jeśli ciało obce lub ciecz dostanie się do urządzenia Jeśli dojdziesz do punktu, w 

którym nastąpi przerwa w dostawie prądu, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

Następnie należy zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu serwisowi. W 

przeciwnym razie istnieje ryzyko, że porażenie prądem. 

 Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem. 

 Nigdy nie próbuj samemu naprawiać uszkodzonego urządzenia. Naprawy należy. 

zawsze wykonywać w jednym z naszych punktów serwisowych. 

 W żadnym wypadku nie należy otwierać urządzenia - może to wykonać tylko 

serwisant. 

 Przedmioty obce, np. igły, monety itp. nie mogą znajdować się w wnętrzu urządzenia. 

 Na urządzeniu nie można umieszczać żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak 

palące się świece. 

 Nigdy nie pozwalaj dzieciom na używanie tego urządzenia bez nadzoru. 

 Prace konserwacyjne należy zawsze zlecać wykwalifikowanemu personelowi. W 

przeciwnym razie narażasz siebie i innych. 

 Nie należy dotykać styków przyłączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi 

przedmiotami ani palcami. Może to prowadzić do zwarć. 
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 Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania sieciowego nawet po wyłączeniu go w 

trybie czuwania. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz 

zasilacz AC od gniazdka sieciowego. Należy tylko wyciągnąć wtyczkę zasilania. 

 Nie należy słuchać muzyki na wysokim poziomie głośności. Może to spowodować 

trwałe uszkodzenie słuchu. 

 Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) 

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub 

nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez 

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje 

dotyczące sposobu użytkowania urządzenia. 

 Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. 

 Zabronione jest dokonywanie zmian w urządzeniu. 

 Uszkodzone urządzenia lub uszkodzone akcesoria nie mogą być dłużej używane. 

 OSTRZEŻENIE: Zasilacz sieciowy jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie 

odłączające musi być łatwo dostępne. 

Ważna uwaga dotycząca utylizacji: 

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji 

baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja chroni środowisko i ludzi przed 

ewentualnymi negatywnymi skutkami. 

Prawidłowa utylizacja tego produktu: To oznaczenie wskazuje, że ten produkt ten nie 

powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej 

UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym 

z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać ten produkt recyklingowi w sposób 

odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów 

materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru 

lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.  

 

Urządzenie należy do klasy Ⅱ  lub podwójnie izolowanego urządzenia 

elektrycznego. Jest on zaprojektowany w taki sposób, że nie jest wymagane żadne 

bezpieczne połączenie z masą elektryczną.  
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Konfiguracja urządzenia 

 Umieścić urządzenie na twardej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnić dobrą 

wentylację. 

 Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, 

podłogi w pobliżu zasłon i wieszaków ściennych. Może to spowodować przerwanie 

niezbędnej cyrkulacji powietrza. To może doprowadzić do pożaru. 

 Nie należy umieszczać urządzenia za zasłonami, stropami lub zasłaniając gazetami. 

 Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc z nadmiernym zapyleniem. 

 Należy pamiętać, że stopy urządzenia mogą pozostawiać kolorowe ślady na 

niektórych powierzchniach mebli. Używaj ochrony pomiędzy meblami a urządzeniem. 

 Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w kuchni 

lub saunie, ponieważ opady wody kondensacyjnej mogą uszkodzić urządzenie. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym środowisku i w umiarkowanym 

klimacie i nie może być narażone na kapiącą lub rozpryskującą się wodę. 

 Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne. 

 Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie używane są lampy energooszczędne, działanie 

urządzenia może zostać zakłócone. 

 Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów 

 Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz 

urządzenia może skraplać się wilgoć. W tym przypadku należy odczekać około 

godziny przed uruchomieniem urządzenia. 

 Upewnij się, że kabel zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, aby można 

było szybko odłączyć urządzenie od zasilania! Przewód zasilający należy ułożyć tak, 

aby nikt nie mógł się o niego potknąć. 

 Gniazdo zasilania powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia. 

 Aby podłączyć do sieci elektrycznej, należy włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda. 

 Używaj odpowiedniego, łatwo dostępnego połączenia sieciowego i unikaj używania 

wielu gniazdek! 

 Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma, występuje 

niebezpieczeństwo porażenia prądem! 

 W przypadku awarii lub pojawienia się dymu i nieprzyjemnych zapachów z obudowy, 

należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego! 

 Zanim wybuchnie burza, należy odłączyć zasilanie od gniazdka ściennego. 

 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, np. przed dłuższą 

podróżą, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego. 
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Sposób zastosowania 

Urządzenie jest przeznaczone do odbioru audycji radiowych w systemie FM oraz jako 

odtwarzacz muzyczny do odtwarzania plików muzycznych przez Internet. Każde inne lub 

dalsze użycie jest uważane za niewłaściwe. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. 

Budowa Radia 
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1. GŁOŚNIK 

2. REGULACJA GŁOŚNOŚCI (VOLUME+/-) 

3. PRZYCISK CZUWANIA 

4. PRZYCISK MODE (INTERNET/FM/AUX) 

5. PRZYCISK  SCAN 

6. PRZYCISK USTAWIEŃ WSTĘPNYCH 

7. MENU BUTTON 

8. PRZYCISK  EQ 

9. PRZYCISK BACK  

10. PRZYCISK UŚPIENIA 

11. PRZYCISK ALARMOWY 

12. PRZYCISK WYCISZENIA 

13. KONTROLA STROJENIA 

14. WYŚWIETLACZ LCD 

15. DC JACK 

16. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 

17. AUX IN JACK 

18. ANTENA 

 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Stosować z zasilaczem sieciowym 

Podłączyć dostarczony kabel zasilający do gniazda DC 9V z tyłu urządzenia. 

Drugi koniec kabla należy podłączyć do gniazdka ściennego. Upewnij się, że oba końce są 

mocno połączone, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. 
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OBSŁUGA 

PIERWSZE URUCHOMIENIE. 

Naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie. 

UWAGA: Urządzenie zawsze uruchamia się w ostatnim trybie pracy. 

Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, uruchomi się w trybie online. Jeśli 

chcesz wykonać ustawienia sieci w późniejszym czasie i skorzystać z trybu FM Tryb FM, 

wybierz Nie w "Ustawieniach sieciowych? Tak/Nie". 

Następnie naciskaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się FM lub AUX. 

OGÓLNE: 

Obróć pokrętło TUNING, aby poruszać się po strukturze menu. 

Nacisnąć kontrolkę TUNING, aby potwierdzić wybór menu. 

Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu. 

Obróć pokrętło VOLUME (VOLUME+/-), aby wyregulować poziom głośności. 

USTAWIENIA SIECIOWE 

Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, uruchamia się w trybie online. 

WSTĘPNA KONFIGURACJA SIECI 

1. Aby włączyć zasilanie, należy nacisnąć przycisk STANDBY. Urządzenie uruchomi się w 

trybie internetowym.  

2. Poczekaj, aż zobaczysz "Network Setup? Tak/Nie" 

3. Obróć pokrętło TUNE na Tak i naciśnij pokrętło TUNE, aby potwierdzić. wpis.  

4. System będzie szukał dostępnych sieci. 

UWAGA: Jeśli nie znaleziono żadnej sieci lub jeśli sieć nie jest wymieniona na liście Naciśnij 

przycisk SCAN, aby ponownie wyszukać lub zmienić lokalizację. 

TRYB INTERNETOWY 

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb internetowy. Jeśli urządzenie jest już podłączone do 

sieci, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli konfiguracja musi być 

jeszcze wykonana, należy postępować zgodnie z powyższą procedurą NETWORK SETUP. 
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LISTA STACJI 

1. Obróć i naciśnij pokrętło TUNE, aby przewijać różne internetowe stacje radiowe.  

2. Nacisnąć pokrętło TUNE, aby wybrać i odtworzyć stację. 

WYBÓR NOWEJ STACJI: 

1. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do listy stacji. 

2. Naciśnij pokrętło TUNE, aby potwierdzić wybór i rozpocząć odtwarzanie. 

USTAWIENIA INTERNETOWE ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI: 

1. wybrać stację, która ma zostać zapisana jako zaprogramowana (ulubiona), za pomocą 

przycisku sterującego TUNE. 

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis 

"Preset 1". 

3. Obrócić regulator TUNE, aby wybrać pozycję programu (1-20) i nacisnąć przycisk 

TUNE, aby potwierdzić.  

4. Powtarzać kroki 1-3, aż wszystkie żądane stacje zostaną zapisane jako ulubione. 

WYBÓR ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI INTERNETOWEJ: 

 Wybierz kolejno opcje Channel List > Favorites. Wszystkie stacje zapisane jako stacje 

zaprogramowane są tutaj wymienione. 

 Krótkie naciśnięcie przycisku PRESET prowadzi do szybkiego wyboru, aby 

bezpośrednio wybrać zaprogramowany kanał. 

USTAWIENIA 

USTAWIENIA SIECIOWE: 

 Skanowanie sieci: Rozpoczyna skanowanie sieci i wyświetla dostępne sieci w pobliżu. 

 Kanały WiFi: Dokonaj wyboru regionu dla kanałów WiFi. 

 Usuń sieć: Zarządzanie / usuwanie sieci, które zostały ustawione. 

 Ustawienia widoku: Wyświetla różne wartości podłączonej sieci sieć i adres MAC 

urządzenia. 

JĘZYK: 

 Wybierz pomiędzy angielskim i niemieckim językiem menu. 

WERSJA: 

 Wyświetla aktualną wersję oprogramowania. 
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RESET RADIA: 

 Zresetuj radio, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować urządzenie. 

ustawione ponownie. 

UPnP (Universal Plug and Play) 

Przesyłaj muzykę ze swojego smartfonu do radia internetowego.  

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb internetowy.  

2. Naciśnij przycisk BACK podczas odtwarzania i przejdź do trybu UPnP.  

3. Potwierdź wpis i wybierz urządzenie. 

UWAGA: Należy pamiętać, że smartfon i HRA1260i muszą znajdować się w tej samej sieci. 

 

DZIAŁANIE APP 

1. Pobierz aplikację "iMediaShare" na swój telefon komórkowy.  

2. Upewnij się, że urządzenie przenośne i HRA1260i znajdują się w tej samej sieci.  

3. Otwórz aplikację iMediaShare i wybierz opcję Music on the mobile device. 
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4. Wybierz z listy "Piosenki". 

 

5. Wybierz swoje ulubione utwory do odtwarzania. 
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6. Wybierz radio internetowe, aby odtwarzać udostępnioną muzykę, np. HRA1260i. 

Teraz możesz cieszyć się swoją muzyką! 

 

FM MODE 

AUTO SCAN: 

Naciśnij przycisk MODE BUTTON, aby wybrać tryb radia FM.  

1. Naciśnij przycisk SCAN, aby rozpocząć skanowanie.  

2. Po znalezieniu stacji, wyświetlana częstotliwość przestanie się poruszać, a 

odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.  

3. Jeśli odbiór nie jest dobry, można obrócić pokrętło TUNE, aby dokładnie dostroić 

stację. 

USTAWIENIA WSTĘPNE PAMIĘCI FM: 

1. Wybrać stację FM, która ma zostać zapisana jako zaprogramowana, a następnie 

nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET. 

2. Na wyświetlaczu pojawi się migający napis "P01" (P01 jest aktualnym numerem 

programu).  

3. Obrócić regulator TUNE, aby wybrać pozycję programu (1-10) i potwierdzić wpis, 

naciskając przycisk TUNE. 
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4. Powtarzać proces 1-3, aż wszystkie żądane stacje radiowe zostaną zapisane na liście 

programów. 

WYBÓR ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI FM: 

1. Aby wybrać zaprogramowaną stację, nacisnąć przycisk PRESET.  

2. Obrócić regulator TUNE, aby wybrać żądaną stację.  

3. Nacisnąć przycisk TUNE, aby potwierdzić wybór. 

 

USTAWIANIE ALARMU 

WŁĄCZ TIMER 

1. Jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, wciśnij PRZYCISK ALARMU. 

2. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać ALARM 1 lub ALARM. 

3. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis. 

4. Wybierz „WŁĄCZONY” i potwierdź wpis. 

5. Obróć i naciśnij TUNE CONTROL, aby ustawić czas timera. 

6. Teraz wybierz dźwięk alarmu (Internet, FM, brzęczyk). 

7. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis i zapisać timer. 

 

Uwaga: Jeśli wybierzesz radio internetowe jako dźwięk alarmu, upewnij się, że radio jest już 

pomyślnie podłączone do domowej sieci WiFi. 

WYŁĄCZANIE ALARMU 

1. Aby wyłączyć budzik, po prostu wciśnij PRZYCISK ALARMU podczas budzenia. 

2. Alarm wyłączy się automatycznie po 59 minutach, chyba że zostanie wyłączony ręcznie. 
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WYŁĄCZANIE TIMERA 

1. Wciskamy PRZYCISK ALARMU. 

2. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać ALARM 1 lub ALARM 2. 

3. Wybierz „wył.”, Aby wyłączyć alarm. 

4. Wciśnij TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis i wyłączyć timer. 

AUX-IN 

1. Podłącz kabel AUX (brak w zestawie) do wyjścia AUX urządzenia zewnętrznego (np. 

Odtwarzacza MP3) i wejścia AUX-IN HRA1260i. 

2. Wciskamy PRZYCISK TRYBU aby wybrać tryb AUX. 

3. Włącz urządzenie zewnętrzne i rozpocznij odtwarzanie. 

4. Kontroluj głośność za pomocą urządzenia zewnętrznego i dostrój głośność na HRA1260i. 

MENU 

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj PRZYCISK MENU przez 3 sekundy. 

1. Ustaw zegar: ustaw godzinę ręcznie. 

2. WERSJA MCU: Wyświetla wersję modelu. 

3. ErP (automatyczne wyłączanie) 

a. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać funkcję ErP. 

b. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis. 

d. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać opcję Włącz / Wyłącz. 

2. Enable = Aktywuj Disable = Dezaktywuj 

d. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis. 

e. Po aktywowaniu (Enable) funkcji urządzenie wyłącza się po 15 minutach, jeśli 

głośnik nie odtwarza żadnego dźwięku. 

 

Po dezaktywacji funkcji ErP (Disable) urządzenie nie jest wyłączane i działa do momentu 

ręcznego wyłączenia. 
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EQ 

Naciśnij przycisk EQ BUTTON, aby wybrać jeden z 4 trybów EQ: 

Pop, Rock, Classic, Flat 

 

WŁĄCZNIK CZASOWY 

1. Naciśnij przycisk SLEEP podczas pracy, aby aktywować minutnik trybu uśpienia.  

2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami. 

ustawienia opcji: 120, 90, 60, 30, wyłączone. 

 

Przykład: Wybranie opcji 120 oznacza, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 120 

minutach. 

 

MUTE 

1. Naciśnij przycisk MUTE, aby aktywować funkcję wyciszenia.  

2. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby wyłączyć funkcję wyciszenia. 
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Specyfikacja techniczna 

 

Wejście zasilacza      AC100-240V ~ 60 / 50Hz 

Wyjście zasilacza      DC9V / 1000mA 

Zużycie energii      12W 

Maksymalna moc muzyczna     24W 

Gniazdo AUX in      3,5 mm 

Temperatura robocza     5 ° C - + 40 ° C 

WYPOSAŻENIE 

Instrukcja obsługi     1 

Zasilacz sieciowy      1 

Uwaga: dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

Uproszczona deklaracja zgodności UE 

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG niniejszym oświadcza, że typ systemu radiowego 

HRA1260i jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym. 

http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html 

Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne. 

Twój zespół UltraMedia 


