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Urządzenie radiowe klasy II 
dopuszczone do sprzedaży na terenie RP



OPIS URZĄDZENIA:

Repeater ZRDI10-GD pracujący w paśmie GSM900 i  GSM1800 (900/1800 MHz) jest
elementem składowym zestawu MKR55-GD STANDARD.
Przeznaczony do  wzmacniania  sygnału  telefonii  komórkowej  GSM w budynkach.  Doskonale
nadaje się do stosowania w miejscach gdzie sygnał GSM na zewnątrz budynku pozwala na
prowadzenie  rozmów,  a  wewnątrz  zanika  powodując  zerwane  połączenia  i  brak  zasięgu.
Urządzenie  wymaga  podłączenia  anteny  zewnętrznej  i  wewnętrznej  w  celu  prawidłowego
funkcjonowania.

Dodatkowy  mechanizm  zabezpieczeń  AGC umożliwia  lepsze  i  stabilniejsze
funkcjonowanie  w  miejscach  wysokozurbanizowanych  (gdzie  natężenie  stacji  bazowych
operatorów jest większe). Zastosowano także mechanizm zabezpieczeń MGC (w wersji NEW)
ustawiany manualnie, umożliwia łatwe ustawienie wzmacniacza w zależności od potrzeb klienta
i warunków sieciowych występujących na zewnątrz.

Urządzenie  wyposażano  w  najnowszy  mechanizmy  ISO  DETECT,  który  diagnozuje
problemy wynikające ze zbyt słabej izolacji pomiędzy antenami i sprzężeniem zwrotnym

W skład zestawu wchodzi:
 repeater ZRD10I-GD;
 zasilacz 12V/230V 3A;’
 kołki montażowe;
 uchwyt montażowy.

Aby  urządzenie  mogło  funkcjonować  niezbędne  jest  zastosowanie  dodatkowych  elementów
takich jak:

 antena zewnętrzna „donorowa”;
 jedna lub więcej anten wewnętrznych „sektorowych”;
 okablowanie niskotłumienne 50OHm;
 elementy połączeniowe pasywne (konektory, rozgałęźniki, itp.)

 
Można również wybrać gotowe zestawy z naszej oferty, takie jak MKR55-900 STANDARD.

FUNKCJE URZĄDZENIA:
 65/70dB wzmocnienie sygnału
 częstotliwość pracy GSM900
 pełny duplex (wzmocnienie w kierunku od i do odbiorcy)
 ALC – technologia kontroli poziomu mocy (zabezpieczenie anty zakłóceniowe)
 AGC – technologia kontroli wzmocnienia (dodatkowe zabezpieczenie anty zakłóceniowe)
 MGC – manualna kontrola wzmocnienia (za pomocą pokrętła)
 ICO DECECT – system wykrywania niewystarczającej izolacji (sprzężenia zwrotnego);
 posiada certyfikat CE
 Spełnia wymagania normy ETSI EN 300 609-4
 sygnalizacja LED



OPIS PORTÓW:



SEPCYFIKACJA:

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY [MHz]:
UPLINK: 890-915 [MHz]  + 1710-1785 [MHz]

DOWNLINK: 935-960 [MHz] +  1805-1880 [MHz]

MOC WYJŚCIOWA [dBm]: 17 [dBm]

Zysk (wzmocnienie) [dB]: UPLINK: 60 [dB]   DOWNLINK: 70 [dB]

AGC [dB]: ≥ 31 [dB]

MGC [dB]: ≥ 31dB / 1dB krok

Współczynnik szumów [dB]: ≤ 6.0 [dB]

Stabilność częstotliwościowa : ≤ 0.01ppm

Impedancja [Ω]: 50 [Ω]

Porty antenowe: typ N żeńskie

Zasilanie: Zasilacz 12VDC/230VAC

Klasa ochronności: IP40

Waga [kg]: Około 1.2 [kg]

Temperatura pracy [ºC]: -10 do +50 [ºC]

Wilgotność [%] 5%-95%

Wymiary [mm]: 120x135x34 [mm]

SCHEMAT MONTAŻU:
UWAGA:

1.  Nie należy podłączać urządzenie
do  zasilania  bez  uprzedniego
podłączenia anten:

2.  Zachować  możliwie  największą
odległość  pomiędzy  anteną
zewnętrzną  a  wewnętrzną,  aby
zapobiec  efektowi  sprzężenia
zwrotnego.

3.  W  miarę  możliwości  tak
montować  układ  aby  na  drodze
anteny  wewnętrznej  w  kierunku
powierzchni  krytej  znajdowało  się
możliwe  jak  najmniej  barier,  aby
uzyskać  jak  najlepszy  efekt
wzmocnienia.

4. Antena wewnętrzna powinna być
zainstalowana  zgodnie  z  jej
specyfikacją.

5.  Istnieje  możliwość  podłączenia
większej ilości anten wewnętrznych
za pomocą rozgałęźników sygnału.



INSTRUKCJA MONTAŻU:
Zestaw przeznaczony jest do wzmacniania sygnału GSM wewnątrz budynków.
Należy zamontować układ według zasady pokazanej na rysunku poniżej.

1) Antena zewnętrzna:
 należy  znaleźć  najbardziej  dogodne  miejsce  do  instalacji  anteny  zewnętrznej,  gdzie

sygnał GSM jest najmocniejszy (jest to z reguły najwyższy punkt budynku)
 nie  należy  instalować  anteny  zewnętrznej  w  pobliżu  anten  o  innej  częstotliwości

działania (np. WiFi czy satelitarnych),
 nie  należy  anteny  zewnętrznej  instalować  w  pobliżu  linii  wysokiego  napięcia,

transformatorów czy siatek metalowych
 antena zewnętrzna powinna być zabezpieczona przed wyładowaniami atmosferycznymi

za pomocą odgromnika, gdyż mogą one uszkodzić repeater
 antena  zewnętrzna  powinna  być  oddalona  od  wewnętrznej  możliwie  najdalej

(wykorzystać  całą  długość  kabla),  aby  zapewnić  odpowiednią  izolację  i  zapobiec
samooscylacji układu

 aby  uzyskać  pełny  efekt  działania,  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  instalację
anteny  zewnętrznej,  czynność  ta  powinna  być  poprzedzona  dokładnymi  pomiarami
sygnału

2) Antena wewnętrzna:
 powinna być instalowana na wysokości 1,5-2m
 powinna być w miarę możliwości umieszczona tak, aby na drodze sygnału znajdowało

się jak najmniej przeszkód (ścian elementów umeblowania, itp.), ponieważ wpływa to
na efektywność działania urządzenia

 musi być zainstalowana zgodnie z jej polaryzacją.

 3) Repeater GSM:
 urządzenie powinno być instalowane wewnątrz pomieszczeń
 instalacja repeatera odbywa się poprzez zawieszenie za pomocą uchwytu ściennego,

należy w pierwszej kolejności zwiesić uchwyt ścienny, a następnie nasunąć repeater na
uchwyt za pomocą mocowania znajdującego się z tyłu urządzenia (aby zamontować
repeater w poziomie należy odkręcić  mocowanie  od obudowy, obrócić  o 90 stopni  i
ponownie przykręcić do obudowy)

 należy zabezpieczyć repeater przed przepięciem (najlepiej stosując zasilanie awaryjne)
 należy zabezpieczyć repeater przed wilgocią oraz wysoką temperaturą
 należy  zapewnić  odpowiednią  cyrkulację  powietrza  wokół  repeatera  lub  dodatkowe



chłodzenie w postaci klimatyzacji, aby zabezpieczyć urządzenie przed przegrzaniem
 zasilanie  repeatera  podłączamy  po  podłączeniu  obydwu  portów  antenowych,

podłączenie zasilania przed podłączeniem anten może doprowadzić do jego uszkodzenia

4) Okablowanie:
 przed wkręceniem złącz należy sprawdzić czy piny (styki) są prosto i czy 'wystają' na

odpowiednią głębokość (tak aby zapewnić styk między męskim a żeńskim złączem)
 należy dokładnie dokręcić złącza (aż będzie odczuwalny opór na gwincie)
 złącza  należy  zabezpieczyć przed wilgocią  (np.  stosując  koszulki  termokurczliwe lub

taśmę izolacyjną)
 podczas  instalacji  należy  przestrzegać  parametru  maksymalnego  kąta  (promienia)

zgięcia  przewodu,  tak  aby  unikać  mocnych  zgięć,  ponieważ  może  to  spowodować
nieprawidłowe działanie repeatera

 należy stosować okablowanie telekomunikacyjne, czyli kable 50 Ohm
 przy zwiększaniu długości kabla należy wziąć pod uwagę rosnące tłumienie, które może

wpłynąć na efekt końcowy działania urządzenia

UKIERUNKOWYWANIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ:

Należy antenę zewnętrzną ukierunkować bezpośrednio na stację bazową jak na rys. nr 1.
Jeśli nie znane nam jest położenie stacji bazowej, należy obracać antenę (jak na rys. nr 2). 
Po  każdym  przemieszczeniu  anteny  należy  odczekać  20-30  sekund  pomiędzy  kolejnymi
skokami, by umożliwić kalibrację sygnału wewnątrz budynku i dokonać sprawdzenia poziomu
sygnału wewnątrz budynku, w którym działa urządzenie. Antenę należy obracać do momentu
osiągnięcia maksymalnego poziomu sygnału wewnątrz budynku, a następnie dokręcić antenę.

UWAGA – WAŻNE

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.
Instalacja  nieprawidłowa  lub  wykonana  przez  niewykwalifikowaną  osobę  (nie  posiadającą
odpowiedniej wiedzy czy oprzyrządowania) niesie za sobą ryzyko wystąpienia interferencji .
Może to być związane z nieprawidłowym montażem czy konfiguracją urządzenia (urządzenie
radiowe).  Podczas instalacji należy wziąć pod uwagę specyfikację urządzenia, ukształtowanie
terenu jak i architekturę sieci telefonii komórkowej.

Celem  uniknięcia  problemów  z  interferencjami  należy  przed  instalacją  uważnie  przeczytać
instrukcję,  zasięgnąć  opinii  specjalisty  lub  zamówić  usługę  instalacji  u  wykwalifikowanego
instalatora.

Jeśli wystąpią u Państwa problemy z interferencjami w sygnale operatora należy niezwłocznie
odłączyć urządzenie i skontaktować się z producentem celem rozwiązania problemu.



DZIAŁANIE UKŁADU:
Jeśli  urządzenie  zostało  prawidłowo podłączone wskaźniki  LED wskazywać będą odpowiedni
tryb pracy mini repeatera.

 wskaźnik LED zasilania (POWER):
Status Opis działania:

Zielony Prawidłowe działanie

Brak Problem z zasilaniem (źle wetknięta wtyczka, lub uszkodzony zasilacz)

 wskaźnik LED poziomu sygnału ALARM (GSM):
Status Opis działania:

Zielony

System funkcjonuje prawidłowo, ale moc wyjściowa nie jest maksymalna
-----------------------------------------------------------------------
UWAGA: Sygnał zewnętrzny może być zbyt słaby bądź antena zewnętrzna jest
nieukierunkowana  optymalnie,  jeśli  efekt  jest  satysfakcjonujący,  można
zakończyć instalację

Wolno mrugający
zielony

System funkcjonuje prawidłowo, ale moc wyjściowa jest maksymalna

Szybko mrugający
zielony *

Działanie nieprawidłowe, układ jest przeciążony z powodu zbyt wysokiej mocy 
wyjściowej (sprzężenie zwrotne), lub sygnał zewnętrzny jest zbyt mocny

Szybko mrugający
czerwony *

Działanie nieprawidłowe, układ jest znacznie przeciążony, lub sygnał 
zewnętrzny jest zbyt mocny.
-----------------------------------------------------------------------
UWAGA  –  w  tym  stanie  urządzenie  prawdopodobnie  generuje  znaczne
zakłócenia w sygnale operatora, pod żadnym pozorem nie zostawiaj urządzenia
pracującego w tym trybie.

- wskaźnik LED ISO DETECT
Status Opis działania:

Zielony System funkcjonuje prawidłowo, brak sprzężenia zwrotnego czy samo-
oscylacji.

Wolno mrugający
zielony

System funkcjonuje prawidłowo, lekka samo-oscylacja lub sprzężenie zwrotne
----------------------------------------------------------------------------------------
Nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych działań

Szybko mrugający
zielony *

Działanie nieprawidłowe, układ jest przeciążony z powodu zbyt wysokiej mocy 
wyjściowej (sprzężenie zwrotne), lub sygnał zewnętrzny jest zbyt mocny

Szybko mrugający
czerwony *

Działanie nieprawidłowe, układ jest znacznie przeciążony, lub sygnał 
zewnętrzny jest zbyt mocny.
-----------------------------------------------------------------------
UWAGA  –  w  tym  stanie  urządzenie  prawdopodobnie  generuje  znaczne
zakłócenia w sygnale operatora, pod żadnym pozorem nie zostawiaj urządzenia
pracującego w tym trybie.

*Tryb postępowania w przypadku 3 i 4 tym:
Należy postępować w kolejności:
1.  Wykorzystać  regulację  tłumienia  MGC  celem  zmniejszenia  mocy  w  paśmie  UPLINK  i  DOWNLINK
zaczynając od połowy wartości maksymalnej (w dziale OBSŁUGA URZĄDZENIA)
2. Przestawić położenie anteny zewnętrznej, obrócić w przeciwnym kierunku
3. Zwiększyć izolacie horyzontalną i wertykalną pomiędzy antenami.
4. Wymienić antenę wewnętrzną na antenę innego rodzaju.
5. Przenieść antenę wewnętrzną w inne miejsce.
6. Wykorzystać zewnętrzny tłumik sygnału.

Problemem jest prawdopodobnie sprzężenie zwrotne pomiędzy antenami (patrz dioda ISO i ALARM), jeśli
przy którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności Status zmieni się, należy zakończyć instalację. Jeśli
nie, przechodzić w kolejności do następnego punktu lub ew. stosować kombinację czynności.



WYKRES STANÓW DZIAŁANIA REPEATERA:
Wykres prezentuje stan diody ALARM.

Idealnym  rozwiązaniem  jest
osiągniecie tzw. 'punktu krańcowego'
– jest to idealne ustawienie repeatera
dla  parametru  UPLINK  (w  kierunku
stacji operatora).

Należy  tak  korzystać  z  MGC  aby  w
miarę  możliwości  uzyskać  punkt
krańcowy.

P(Outuput Power) – moc wyjściowa
P(max) – max. moc wyjściowa
P(input power) – moc wejściowa
Vatt – wart. ustawionego tłumienia

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

Urządzenie posiada kilka mechanizmów zabezpieczających
przed nieprawidłowym i niepożądanym działaniem. Dwa z
nich  (ALC  i  AGC)  działają  automatycznie.  Trzeci  MGC
(Manual
Gain  Control)  jest  mechanizmem  pozwalającym  na
kontrole mocy urządzenia ręcznie (przez użytkownika) za
pomocą przełączniku widocznych na obudowie urządzenia.

Przełączniki  MGC  (widoczne  na  zdjęciu)  pozwalają  na
ręczne ustawianie tłumienia sygnału GSM900 i GSM1800
(niezależnie).  Pierwsze cztery (DL5,  DL10,  UL5 i  UL10)
dotyczą  GSM1800,  Kolejne  cztery  (DL5,  DL10,  UL5  i
UL10)  dotyczą  GSM900.  Tłumienie  regulowane  jest
skokowo w kroku co 5dB i co 10dB, tzn. możliwe są trzy

wartości tłumienia: 5dB, 10db, 15dB (5+10). Pozycja ON oznacza włączoną wartość tłumienia.

Zarówno  kierunek  UPLINK  (w  kierunku  stacji  bazowej)  jak  i  DOWNLINK  (w  kierunku
użytkownika) regulowany jest niezależnie (DL – oznacza DOWNLINK, UL – oznacza UPLINK).

Jako ustawienie standardowe zalecane jest ustawienia tłumienia UPLINK jak i DOWNKLINK na
identycznym poziomie.  Prawidłowe  ustawienie  przełączników jest  niezwykle  ważne,  w  celu
dokonania prawidłowego ustawienia należy kierować się sygnalizacją LED opisaną powyżej.
Odpowiednie dobranie tłumienia pozwala na pokrycie dokładne powierzchni (DOWNLINK) oraz
regulacje stabilności sygnału (UPLINK).

Aby poprawnie ustawić urządzenie należy dokonać pomiary siły sygnału na zewnątrz i obliczyć
wartości wzmocnień według poniższego wzoru:

Siła sygnału na zewnątrz – Straty elementów pasywnych (kable, konektory,
rozgałęźniki) + Zysk anten (zewnętrznej i wewnętrznej) + Zysk repeatera = Siła

sygnału wewnątrz



Rozwiązywanie ew. problemów:

1. Dlaczego po zainstalowaniu urządzenia nadal nie ma pożądanego efektu wzmocnienia?
Odp. A: Należy sprawdzić podłączenie zasilania repeatera.
Odp. B: Należy sprawdzić poprawność podłączenia konektorów antenowych.
Odp. C: Należy dokonać pomiaru siły i kierunku sygnału GSM w miejscu instalacji, sprawdzić   

   czy sygnał jest wystarczająco silny by repeater działał poprawnie.
Odp. D: Należy sprawdzić poprawność instalacji anteny zewnętrznej.
Odp. E: Należy sprawdzić poprawność instalacji anteny wewnętrznej
Odp. F: Należy sprawdzić czy użyty kabel antenowy jest właściwy – sprawdzić parametry     

 przewodu, w tym przede wszystkie impedancje i tłumienie (nie dotyczy kabli  
 dostarczonych w komplecie).

2. Dlaczego sygnał na obszarach krańcowych obiektu jest po wzmocnieniu nadal zbyt słaby?
Odp. A: Należy sprawdzić ustawienie kierunku anteny zewnętrznej.
Odp. B: Sprawdzić tryb pracy i ustawienia repeatera (czy pracuje w pełnym wzmocnieniu)
Odp. C: Należy sprawdzić poprawność podłączenia konektorów antenowych.
Odp. D: Sprawdzić poprawność umiejscowienie anten wewnętrznych i anteny zewnętrznej.
Odp. E: Należy sprawdzić czy użyty kabel antenowy jest właściwy – sprawdzić parametry     

 przewodu, w tym przede wszystkie impedancje i tłumienie (nie dotyczy kabli  
 dostarczonych w komplecie).

Odp. F: Niezbędne będzie zainstalowanie większej ilości anten wewnętrznych (należy   
  skontaktować się z dystrybutorem).

3. Dlaczego nie mogę wykonać połączenia pomimo iż telefon pokazuje dobry poziom sygnału?
Odp. A: Należy sprawdzić wskazania LED repeatera, aby upewnić się i świecą na zielono (ew. 

   pomarańczowo).
Odp. B: Należy sprawdzić lokalizację anteny zewnętrznej (i wewnętrznej)
Odp. C: Należy ręcznie zmodyfikować moc urządzenia za pomocą przełączników.

4. Dlaczego sygnał nie jest stabilny po podłączeniu repeatera?
Odp. A: Należy sprawdzić czy poziom sygnału na zewnątrz jest stabilny.
Odp. B: Należy skorygować miejsce montażu anteny zewnętrznej – antena zewnętrzna jest  

  zbyt blisko anten o innej częstotliwości działania.
Odp. C: Należy sprawdzić czy kabel antenowy nie jest uszkodzony.
Odp. D: Należy sprawdzić ustawienie kierunku anteny zewnętrznej w stosunku do stacji     

  danego operatora.

5. Dlaczego wskaźniki LED na przodzie repeatera nie świecą się?
Odp. A: Należy sprawdzić źródło zasilania
Odp. B: Funkcja czuwania jest aktywna (Auto-Shut-Off). Należy wyłączyc zasilanie,   

  zredukować manualnie wzmocnienie i ponownie podłączyć zasilanie.



DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

NR REP0010

Niżej podpisany, importer reprezentujący producenta / The undersigned, representing the  manufacturer

MKR-TPE SP Z O.O.
ul. 1 MAJA 3, 78-200 Białogard

niniejszym deklaruje z pełna odpowiedzialnością, że wyroby / herewith declares under our sole
reponsibility that the products

Produkt / product name:  REPEATER 
Model / model name: ZRD10I-GSM (F17-GSM), ZRD15I-GSM (F23-GSM)

są zgodne z postanowieniami następujących Dyrektyw 1999/5/WE norm R&TTE / are in conformity with the 
provisions of the following EC directives of R&TTE
 
1. Kompatybilność elektromagnetyczna – art. 3.1b / EMC:

* ETSI EN 301 489-01 V 1.8.1 
* ETSI EN 301 489-08 V 1.2.1
* ETSI EN 301 489-23 V 1.3.1

2. Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości – art. 3.2 / RF spectrum efficiency:

* EN 301 908-11 V 3.2.1
* EN 301 502 V 8.1.2

2. Bezpieczeństwo  użytkowania – art 3.1a / Safety:

* PN-EN  60950-1:2006.

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE / Year in which the CE marking was affixed:
Miejscowość, data / Place, date: Białogard, 2008-09-30

Marcin Kowalski, Właściciel / Owner

-------------------------------------------------------------------------
Nazwisko, funkcja i podpis osoby upowanionej / Name, function and signatur of authorised person



                          KARTA GWARANCYJNA

                   REPEATER ZRD10I-GD 
          (Z ZESTAWU MKR55-GD STANDARD)

Gwarantem jest MKR-TPE SP Z O.O. z siedzibą w Białogardzie ul. Królowej Jadwigi 13D/10
1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu.
 Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez MKR-TPE lub inne upoważnione przez

gwaranta autoryzowane punkty serwisowe.
 W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostanie ona

bezpłatnie  usunięta  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  daty  dostarczenia  sprzętu  do  MKR-TPE  lub  innego
wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego. 

 Sprzęt  do  naprawy  powinien  być  dostarczony,  do  miejsca  zakupu  w  oryginalnym  opakowaniu
fabrycznym.  W  przypadku  kompletnego  opakowania,  ryzyko  uszkodzenia  w  czasie  transportu  ponosi
reklamujący.

 Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
a. czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (bez skreśleń i przeróbek, z podpisem sprzedawcy,
nazwą i adresem sprzedawcy)
b. dowodu zakupu (oryginał faktury lub paragon fiskalny)
c. reklamowanego wyrobu z nienaruszonymi plombami producenta
Punkt serwisowy może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności
danych  w  dokumentach  i  na  sprzęcie,  naruszenia  plomb  lub  zmiany  oprogramowania  przez  osoby
nieupoważnione. 

 Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
a. użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi 
b. uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska
atmosferyczne, oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
c. zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
d. uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji
e. gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów jeżeli urządzenie takie posiada
Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej
obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.

 W  przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  (po  stwierdzeniu  prawidłowego  działania  sprzętu  przez
sprzedawcę  lub  punkt  serwisowy)  klient  pokrywa  koszty  sprawdzenia  sprzętu  oraz  koszty  transportu
urządzenia do i od punktu serwisowego. 

 Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność
ich zakłócona zostanie nieprzewidzialnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu. 

 Poza  niniejszą  drukowaną   gwarancją  nie  ma  żadnych  innych  jawnych  gwarancji,  pisemnych  lub
ustnych. 

 W przypadku zagubienia lub zniszczenia  karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane. 
 Produkty  przeznaczone  do  montażu  podlegają  gwarancji  tylko  i  wyłącznie  pod  warunkiem

zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.

Nr fabryczny:.............................................
            
Data sprzedaży: ........-.......-...........                              .............................................................
                                                                                       Pieczęć /Podpis sprzedawcy

Otrzymałem sprzęt sprawny, zaplombowany
i potwierdzam przyjecie warunków gwarancji  .............................



KARTA NAPRAW

Lp. Data 
zgłoszenia

Data 
naprawy

Opis czynności Podpis
serwisanta

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

Należy  postępować  zgodnie  z  normami  bezpieczeństwa  przy  korzystaniu  ze
sprzętu telekomunikacyjnego. Należy zapewnić odpowiednie uziemienie i ochronę
odgromową.

Należy  zachować  ostrożność  podczas  podłączenia  lub  użytkowania  zestawu.
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas podłączania anten, dokładnie wkręcić
złącza w odpowiednie porty.

Zasilanie repeatera powinno spełniać normy Europejskie (posiadać certyfikat CE)
w zakresie bezpieczeństwa. Jakiekolwiek prace naprawcze powinny odbywać się
przy odłączonym zasilaniu.

Nie  otwierać  tylnej  osłony  wzmacniacza.  Jest  to  jednoznaczne  z  utratą  praw
gwarancyjnych.  Nie  modyfikować  zasilacza,  nie  dotykać  elementów
elektronicznych.

Proszę  nie  instalować  repeatera  w  pobliżu  urządzeń  grzewczych,  w
pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności.  Nie  nakrywać  urządzenia
materiałem, zapewnić odpowiednie chłodzenie radiatora.


