
Szczegółowe informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli zostały umieszczone 
w tabeli znajdującej się poniżej.  
 
Kolorem niebieskim zaznaczono modele urządzeń, które nie spełniły wymagań w trakcie 
kontroli. 
 
 

L.p. Model wyrobu Dyrektywa 
1.  Wzmacniacz GSM marki: LineComp, 

model: GSM900 Signal Amplifier 
RED 2014/53/UE 
 

Wyrób nie spełnia wymagań formalnych:  

 Brak umieszczenia na wyrobie oznakowania CE. 

 Brak dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności lub uproszczonej 
deklaracji zgodności. 

 Brak umieszczenia na wyrobie modelu, typu, numeru partii lub 
numeru serii lub innych informacji pozwalających na identyfikację 
wyrobu. 

 Brak umieszczenia przez producenta na wyrobie swojej nazwy, 
zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku 
towarowego, o ile taki posiada, oraz pocztowego adresu 
kontaktowego. 

 Brak umieszczenia na wyrobie nazwy importera, zarejestrowanej 
nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki 
posiada, oraz pocztowego adresu kontaktowego. 

 Brak dołączenia do wyrobu instrukcji obsługi w języku polskim 
zawierającej informacje na temat bezpieczeństwa. 

 Brak dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających określenie 
państwa członkowskiego lub obszaru geograficznego w obrębie 
danego państwa członkowskiego, w których istnieją ograniczenia 
we wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku lub 
obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania 
pozwolenia na używanie urządzenia. 

 Brak dołączenia do wyrobu informacji o zakresie częstotliwości, 
w którym pracuje wyrób oraz maksymalnej mocy częstotliwości 
radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje. 

Przeprowadzone w centralnym laboratorium UKE badania wykazały, że: 

 Wyrób wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2.  Wzmacniacz GSM marki: LineComp, 
model: JH-GW23 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób nie spełnia wymagań formalnych:  

 Brak umieszczenia na wyrobie oraz na opakowaniu oznakowania CE. 

 Brak dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności lub uproszczonej 
deklaracji zgodności. 



 Brak umieszczenia na wyrobie modelu, typu, numeru partii lub 
numeru serii lub innych informacji pozwalających na identyfikację 
wyrobu. 

 Brak umieszczenia przez producenta na wyrobie swojej nazwy, 
zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku 
towarowego, o ile taki posiada, oraz pocztowego adresu 
kontaktowego. 

 Brak umieszczenia na wyrobie nazwy importera, zarejestrowanej 
nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki 
posiada, oraz pocztowego adresu kontaktowego. 

 Brak dołączenia do wyrobu instrukcji obsługi w języku polskim 
zawierającej informacje na temat bezpieczeństwa. 

 Brak dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających określenie 
państwa członkowskiego lub obszaru geograficznego w obrębie 
danego państwa członkowskiego, w których istnieją ograniczenia 
we wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku lub 
obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania 
pozwolenia na używanie urządzenia. 

 Brak dołączenia do wyrobu informacji o zakresie częstotliwości, 
w którym pracuje wyrób oraz maksymalnej mocy częstotliwości 
radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje. 

3.  Wzmacniacz GSM marki: SIGNAL, 
model: GSM-305 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób nie spełnia wymagań formalnych:  

 Brak wskazania, iż deklarację zgodności wydaje się na wyłączną 
odpowiedzialność producenta. 

Przeprowadzone w centralnym laboratorium UKE badania wykazały, 
że wyrób spełnia wymagania techniczne. 

4.  Wzmacniacz GSM marki: SIGNAL, 
model: GSM-505 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób nie spełnia wymagań formalnych:  

 Brak wskazania, iż deklarację zgodności wydaje się na wyłączną 
odpowiedzialność producenta. 

Przeprowadzone w centralnym laboratorium UKE badania wykazały, 
że wyrób spełnia wymagania techniczne. 

5.  Wzmacniacz GSM marki: SIGNAL, 
model: GSM-1205 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób nie spełnia wymagań formalnych:  

 Brak wskazania, iż deklarację zgodności wydaje się na wyłączną 
odpowiedzialność producenta. 

Przeprowadzone w centralnym laboratorium UKE badania wykazały, 
że wyrób spełnia wymagania techniczne. 

6.  Wzmacniacz GSM marki: Hauptec, RED 2014/53/UE 



model: ZRD10E-EGSM  

Wyrób spełnia wymagania formalne. 

7.  Wzmacniacz GSM marki: Hauptec, 
model: ZRD10-EW 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób spełnia wymagania formalne. 

8.  Wzmacniacz GSM marki: Hauptec, 
model: ZRD10-EGSM 

RED 2014/53/UE 
 

Wyrób spełnia wymagania formalne. 

 
 


