
ES Proh!ášení o shodě _ camiBoX@
rádiového zaÍizení s ustanovenímí naŤízení vlády č. 42612000 Sb. ve zněni posledních předpisů,
kterým se stanoví technické poŽadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení'

Výrobce:
PATROKOLOS, s.r.o.' Doubravice 65,37006 České Budějovice, IČo: 28100557, DIČ: CZ
28100557

tímto prohlašuje, Že níže specifikované výrobky splňují požadavky nařízeni vlády č. 426l2000sb.

Specifikace:
druh, kód: Rádiové zaŤízení s rozprostřeným spektrem' třída II.

typové označení'. CamiBoX-C1, CamiBoX-C2, CamiBoX-C3, CamiBoX-S1, CamiBoX-S2,
CamiBOX-S3, CamiBOX-S4, CamiBOX-S 5, CamiBOX-S6, CamiBOX-M 1,

CamiB OX -M2, CamrB OX-M3, CamiB OX-M4, CamiB OX-M5, CamiBOX-
M6, CamiBOX-M7, CamiBOX-M8, CamiBOX-PW4, CamiBOX-PW8

specifikace: CamiBoX@ je profesionální stavebnicové řešení systému bezdrátového
přenosu obtazu v bezlicenčním pásmu 5,6 GHz určené pro venkovní použití.

kmitočtové pásmo: 5,470 - 5,725 GHz

Při použití firmware dodaného výrobcem spolu se zaŤízením a při dodržení dalších ustanovení dle
všeobecného oprávnění č. Vo-R/r2l08.2005-34 toto zaÍízení splňuje podmínky dle všeobecného
oprávnění č. Vo-R/12l08'2005-34 vydaným dle zákona ě. 12112005 Sb. o elektronických
komunikacích, kterým se stanoví podmínky pro vyuŽíváni ráďiových kmitočtů a k provozování
zaŤízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo oFDM v pásmech
2,4GHza5GHz
ZaŤizeni (výrobek) je bezpečný za poďmínek obvyklého pouŽití, uvedených v tomto Prohlášení
adáIe v návodu k obsluze zaŤízení. Shoda byla posouzenay souladu s $3,bod 1, písm. b), příloha
3 naŤízení vlády č. 42612000 Sb. (resp. Směrnice I999l5lES), kterým se stanoví technické
poŽadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařizení.

Značka shody ÍÍcE" na výrobku:
Týo výrobky jsou výrobcem označeny značkou shody ,'CE (!)" a bylo na ně výrobcem vystaveno
prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Antény:
Při připojování externích antén (které nejsou součástí) na výstupy bezdrátových prvků zaŤízení je
nutné nastavit vysílací výkon tak, aby byly splněny limity dle všeobecného oprávnění č. Vo-
PJr2108.2005-34.
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V Čoských Buděiovicích dne l3.3.2009
Radovan Moser

jednatel společnosti

vác: Prohlášení o shodě - CamiBoX ýrobce 
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