
Evropska izjava o skladnosti 
Skladnost z oznako CE 

 
Izdelek ima oznako CE v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami, v tem primeru z 

direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES za prenosnike in dodatno elektronsko 

opremo, vključno s priloženim napajalnikom, direktivo o radijski in terminalski opremi 

1999/5/ES v primeru uporabljene telekomunikacijske dodatne opreme ter nizkonapetostno 

direktivo 2006/95/ES za priloženi napajalnik. Izdelek in originalna dodatna oprema so 

narejeni skladno z zahtevanimi standardi za elektromagnetno združljivost (EMZ) in z 

varnostnimi standardi. Vendar pa podjetje TOSHIBA ne more zagotoviti, da izdelek še vedno 

ustreza standardom EMZ, če so v izdelek priklopljeni ali dodani dodatna oprema ali kabli, ki 

jih ne izdeluje podjetje TOSHIBA. V tem primeru morajo osebe, ki so priključile/dodale to 

dodatno opremo ali kable, zagotoviti, da bo sistem (računalnik skupaj z dodatno opremo ali 

kabli) še vedno izpolnjeval zahtevane standarde. Če se želite izogniti splošnim težavam z 

EMZ, upoštevajte navodila v nadaljevanju.  

■ Priklopljeni ali dodani naj bodo samo izdelki z oznako CE. 

■ Priklopljeni naj bodo samo najbolje zaščiteni kabli. 

 

Opozorilo za modem 
Izjava o skladnosti 

 
Oprema je bila odobrena [Sklep komisije 98/482/ES >>CTR21<<] za vseevropsko enotno 

povezavo na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN). Zaradi razlik med posameznimi 

javnimi komutiranimi telefonskimi omrežji (PSTN), ki so na voljo v različnih državah/regijah, 

pa odobritev sama po sebi ne daje brezpogojnega zagotovila za uspešno delovanje na vseh 

mestih javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN). V primeru težav morate takoj 

obvestiti dobavitelja opreme na prvi stopnji. Ta izdelek in – po potrebi – tudi dobavljeni 

dodatki so označeni z oznako CE in so skladni z veljavnimi usklajenimi evropskimi standardi, 

ki so navedeni v direktivi o nizki napetosti 2006/95/ES, direktivi o elektromagnetni 

združljivosti 2004/108/ES in/ali direktivi o radijski in telekomunikacijski terminalni opremi 

1999/5/ES. 

 

Odgovorni za CE-oznake: TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, 

Nemčija 

 

Proizvajalec: Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokio, 105-8001, 

Japonska 

 

Celotna uradna CE-izjava ES se lahko dobi na naslednji internetni strani:  

http://epps.toshiba-teg.com/ 

 


