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1 1. Wprowadzenie

®Modem Tahoe  671, dziêki wykorzystaniu nowoczesnej 
technologii G.shdsl+ pozwala na transmisjê danych po liniach 
dzier¿awionych na wiêksze odleg³oœci ni¿ dotychczasowe modemy 
HDSL. Dodatkowo modem mo¿e u¿ywaæ modulacji TCPAM-32, bardziej 
efektywnej i zapewniaj¹cej jeszcze wiêksze osi¹gi, ni¿ TCPAM-16 
proponowana przez standard G.shdsl. Oprócz tego mo¿e pracowaæ tak¿e 
z mniej wydajnymi modulacjami zapewniaj¹c w ten sposób 
kompatybilnoœæ z urz¹dzeniami innych producentów

Modem umo¿liwia transmisjê danych z prêdkoœci¹ od 128 do 2048 
kb/s po jednej parze przewodów. 

Posiada interfejs G.703 mog¹cy pracowaæ w trybie 
nieramkowanym i ramkowanym (G.704). W przypadku trybu 
ramkowanego modem mo¿e przesy³aæ tylko wybrane szczeliny czasowe, 
jeœli d³uga linia dzier¿awiona nie pozwala na przes³anie pe³nych 2048 
kb/s.

Mo¿e byæ zarz¹dzany przy u¿yciu wbudowanego, czytelnego 
wyœwietlacza LCD i klawiaturki albo przez konsolê szeregow¹ i dostêpne 
przez ni¹ wygodne menu.

Oprogramowanie systemowe pozwala ustawiæ przepustowoœæ ze 
skokiem 64 kb/s, wybraæ rodzaj modulacji i jêzyk komunikatów, zmierzyæ 
t³umienie linii dzier¿awionej i odstêp sygna³-szum, a tak¿e pozwala 
zarz¹dzaæ zdalnym modemem poprzez liniê dzier¿awion¹ (w kanale 
pomocniczym - bez naruszania g³ównej transmisji).

ii

®Tahoe  671 (modem G.shdsl+ / G.703)

Instrukcja u¿ytkownika

http://www.tahoe.pl/
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Modem nie u¿ywa kontroli przep³ywu. Przepustowoœæ portu 
mo¿na wybraæ przy u¿yciu klawiaturki i LCD. Standardowo jest to 9600 
bitów/s.

2.3. G.703

Interfejs G.703 jest wyprowadzony w postaci 8-pinowego z³¹cza 
RJ-45. Poniewa¿ standard G.703 nie definiuje jednoznacznie 
wyprowadzeñ takiego interfejsu, dlatego u niektórych producentów 

®mog¹ one byæ inne. Zastosowany w modemach Tahoe  schemat 
wyprowadzeñ jest stosowany w wiêkszoœci urz¹dzeñ dostêpnych na 
rynku, niemniej jednak nale¿y dok³adnie sprawdziæ po³¹czenia pomiêdzy 
modemem a urz¹dzeniem, do którego zostanie pod³¹czony.

Pin Tx+ powinien byæ pod³¹czony do pina Rx+ w routerze, pin Tx- 
do Rx-, Rx+ do Tx+, a Rx- do Tx-.

2

2. Interfejsy

Na tylnej œciance modemu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce z³¹cza:

2.1. G.shdsl

Jest to 6-pinowe z³¹cze RJ-11, do którego nale¿y pod³¹czyæ liniê 
dzier¿awion¹. Liniê nale¿y doprowadziæ do dwóch œrodkowych pinów (3 i 
4). Polaryzacja jest nieistotna.

2.2. Konsola szeregowa

Konsola szeregowa RS-232 s³u¿y do zarz¹dzania modemem. Jest 
wyprowadzona w postaci z³¹cza DB9/M pracuj¹cego jako DTE. Oznacza 
to, ¿e w celu pod³¹czenia modemu do PC nale¿y u¿yæ kabla null-modem.

Poni¿sza tabela zawiera opis wyprowadzeñ typowego portu RS-
232. Do prawid³owej pracy wystarcz¹ 3 po³¹czenia zaznaczone 
wyt³uszczonym drukiem.
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2.2

2.3

Pin Funkcja

1 -

2

3

4

5

6

-

linia

linia

-

-

Pin Nazwa

1 DCD

2

3

4

5

6

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

Opis

sygnalizacja gotowoœci do transmisji

dane odbierane przez modem z PC

dane wysy³ane z modemu do PC

sygnalizacja w³¹czenia PC

masa

sygnalizacja w³¹czenia modemu

7 RTS komunikowany przez PC zamiar wys³ania danych

8 CTS wysy³ane przez modem zezwolenie na wysy³anie danych

9 RI informacja o nadchodz¹cym po³¹czeniu

2.1
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wy³¹cznik
zasilaniazasilanie
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I
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-
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-
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3. Konfiguracja i zarz¹dzanie

Modem mo¿na konfigurowaæ na dwa sposoby - przy u¿yciu 
wbudowanej klawiaturki i wyœwietlacza LCD lub poprzez konsolê 
szeregow¹.

Konfiguracja przez LCD jest o tyle ³atwa, ¿e nie wymaga 
pod³¹czania modemu do innego urz¹dzenia. Natomiast konfiguracja 
przez konsolê pozwala zarz¹dzaæ modemem zdalnie (jeœli port konsoli 
jest pod³¹czony np. do portserwera), pozwala wyœwietliæ jednoczeœnie 
na ekranie wszystkie dane konfiguracyjne i pomiarowe, a dodatkowo 
umo¿liwia zarz¹dzanie modemem na drugim koñcu linii dzier¿awionej.

3.1. Konfiguracja  przy  u¿yciu  klawiaturki  i 
wyœwietlacza LCD

Czteroklawiszowa klawiaturka oraz wyœwietlacz LCD s¹ widoczne 
na przedniej œciance modemu. Ich obs³uga jest podobna jak w innych 

®modelach modemów Tahoe  - starszych HDSL i nowych G.shdsl. 

Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu pojawi siê informacja:

Komunikat “BOOT” w prawym dolnym rogu oznacza, ¿e trwa 
³adowanie oprogramowania systemowego do transceivera G.shdsl. W 
tym czasie mo¿na ju¿ konfigurowaæ modem - wyœwietlacz, klawiaturka i 
konsola dzia³aj¹ niezale¿nie. Po oko³o 16 sekundach modem bêdzie 
gotowy - komunikat w rogu zmieni siê na “DOWN”, co oznacza, ¿e linia 
G.shdsl jest rozsynchronizowana i modem próbuje nawi¹zaæ po³¹czenie.

Po zsynchronizowaniu linii komunikat zmieni siê na “SYNC”. 

Ponowne pojawianie siê “DOWN” oznacza, ¿e linia zosta³a 
roz³¹czona lub po³¹czenie zosta³o zresetowane na ¿¹danie u¿ytkownika. 
Modem automatycznie zaczyna ponownie nawi¹zywaæ po³¹czenie.

5

Litery pojawiaj¹ce siê w prawym górnym rogu oznaczaj¹ stan 
³¹cza G.703. W przypadku ³¹cz nieramkowanych pojawiaj¹ siê tam litery 
“UC”. Informuj¹ one, ¿e ³¹cze pracuje w trybie nieramkowanym (”U” - 
unframed) i zosta³a wykryta noœna (”C” - carrier). Zazwyczaj oznacza to, 
¿e kana³ G.703 pracuje poprawnie.

W przypadku pracy w trybie ramkowanym mog¹ siê w tym 
miejscu pojawiæ litery “SC”. “C”, podobnie jak w poprzednim przypadku, 
informuje o wykryciu noœnej, natomiast “S” - o wykryciu strumienia E1 i 
zsynchronizowaniu siê z nim. Jeœli pojawia siê tylko litera “C” mo¿e to 
oznaczaæ, ¿e podany sygna³ G.703 nie jest sygna³em E1 (np. jest to 
strumieñ nieramkowany).

Po prawej stronie wyœwietlacza znajduje siê klawiaturka z 
klawiszami: "w górê", "w dó³", "Escape" i "Enter". Wciskaj¹c przyciski w 
górê/w dó³ mo¿na przejœæ przez kolejne pozycje menu:

¡ ustawianie przepustowoœci
¡ ustawianie typu modemu (Master/Slave)
¡ ustawianie rodzaju modulacji (kodowania linii)
¡ ustawianie przepustowoœci portu konsoli szeregowej
¡ wybór jêzyka komunikatów
¡ zapis ustawieñ do pamiêci EEPROM
¡ reset po³¹czenia
¡ reset modemu

W ka¿dej chwili mo¿na wcisn¹æ 'Escape' aby wróciæ do 
pierwotnego ekranu. Wciœniêcie 'Enter' powoduje wybranie danej opcji 
menu.

3.1.1. Ustawienie przepustowoœci

Po wciœniêciu Entera mo¿na przy pomocy klawiszy w dó³/w górê 
ustawiæ przepustowoœæ. Mo¿na j¹ wybraæ z zakresu 128-2048 kb/s ze 
skokiem 64 kb/s. Po ustawieniu przepustowoœci nale¿y wcisn¹æ Enter - 
modem zresetuje po³¹czenie i zacznie je negocjowaæ od pocz¹tku z 
nowymi ustawieniami.

Wartoœæ podana w nawiasie oznacza rzeczywist¹ 
przepustowoœæ dostêpn¹ dla u¿ytkownika. Poniewa¿ w trybie 
ramkowanym jedna szczelina (DS0) jest wykorzystywana do 
synchronizacji, dlatego ta przepustowoœæ jest zawsze o 64 kb/s 

3.1

Tahoe 671     SC

2048 kb/s   BOOT

Tahoe 671     SC       

2048 kb/s   DOWN

Przepustowosc:

2048 kb/s (1984)

Tahoe 671     SC

2048 kb/s   SYNC

3

3.1.1
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mniejsza od przepustowoœci ³¹cza G.shdsl.

Nastêpn¹ pozycj¹ po “2048 kb/s (1984)” jest “2048 kb/s 
(unfr)”. Jest to tryb nieramkowany, w którym u¿ytkownik ma dostêp do 
pe³nych 2048 kb/s.

W przypadku trybu ramkowanego szczeliny czasowe z interfejsu 
G.703 s¹ przesy³ane przy poszczególnych przepustowoœciach w 
nastêpuj¹cy sposób:

Jak widaæ szczeliny 0 (synchronizacja) i 16 (sygnalizacja) s¹ 
przesy³ane zawsze. W zale¿noœci od ustawionej przepustowoœci s¹ 
przesy³ane tak¿e kana³y od 1 do 30, czyli szczeliny czasowe od 1 do 15 i 
od 17 do 31.

UWAGA! Na obydwu modemach musi byæ ustawiona ta sama 
przepustowoœæ.

3.1.2. Typ modemu

Po wciœniêciu Entera mo¿na wybraæ typ modemu - Master(HTU-
C) lub Slave (HTU-R). Po wybraniu typu nale¿y wcisn¹æ Enter  
po³¹czenie zostanie zresetowane i modem zacznie je negocjowaæ z 
nowymi ustawieniami.

UWAGA! Zawsze jeden modem musi byæ ustawiony jako 
Master, a drugi jako Slave.

7

3.1.3. Wybór modulacji (kodowania linii)

Modem pozwala wybraæ typ kodowania sygna³u na linii G.shdsl. 
Liczba (32 w powy¿szym przyk³adzie) oznacza iloœæ wartoœci, jakie 
mog¹ byæ zakodowane w jednym symbolu (32 - kodowanie 5 bitów na 
symbol, 16 - 4 bitów, itd.). Im wiêcej bitów jest zakodowanych w 
jednym symbolu, tym mniejsza jest czêstotliwoœæ sygna³u na linii 
dzier¿awionej. Przyk³adowo dla przepustowoœci 2048 kb/s i kodowania 
2 bitów na symbol (takiego, jak w modemach HDSL) g³ówna sk³adowa 
sygna³u ma 1024 kHz. Przy kodowaniu 5 bitów na symbol ma ona 
zaledwie 410 kHz. Mniejsza czêstotliwoœæ sygna³u oznacza wy¿sze 
przepustowoœci na liniach, których pasmo przenoszenia jest mocno 
ograniczone.

Drugi cz³on - PAM lub TCPAM oznacza modulacjê PAM (Pulse 
Amplitude Modulation) lub modulacjê PAM z kodowaniem Trellis (Trellis 
Coded PAM). Modulacja TCPAM jest bardziej efektywna od PAM.

Zalecane jest u¿ywanie najbardziej efektywnego kodowania 32-
TCPAM. Pozosta³e kodowanie s¹ dostêpne dla zapewnienia 
kompatybilnoœci z urzadzeniami innych producentów. Dodatkowo 
przepustowoœci ni¿szych ni¿ 256 kb/s nie mo¿na uzyskaæ przy 
kodowaniu 32-TCPAM - trzeba wybraæ np. 16-TCPAM.

3.1.4. Suma kontrolna CRC4

Ta opcja pozwala w³¹czyæ lub wy³¹czyæ obliczanie i sprawdzanie 
sumy kontrolnej CRC4. Suma CRC4 jest przesy³ana w szczelinie 0 trybu 
ramkowanego.

3.1.5. Kodowanie linii G.703

Port G.703 mo¿e pracowaæ z dwoma rodzajami kodowania - 
HDB3 (u¿ywanym standardowo w wiêkszoœci przypadków) oraz AMI.

3.1.5

3.1.2

3.1.4

3.1.3

Przepustowosc:

2048 kb/s (unfr)

Przepustowoœæ Przesy³ane szczeliny

128 kb/s 0, 16

192 kb/s

256 kb/s

...

1024 kb/s

0, 1, 16

0, 1, 2, 16

...

0, 1, 2, 3,..., 13, 14, 16

1152 kb/s

0, 1, 2, 3,..., 13, 14, 15, 16

0, 1, 2, 3,..., 13, 14, 15, 16, 17

... ...

1984 kb/s 0, 1, 2, 3,..., 28, 29, 30

2048 kb/s 0, 1, 2, 3,..., 28, 29, 30, 31

1088 kb/s

Typ modemu:

Master / HTU-C

Kodowanie linii:

32-TCPAM

CRC4:

wlaczone

Kod linii G.703:

HDB3
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7
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3.1.6. Zasiêg (czu³oœæ) portu G.703

Port G.703 mo¿e mieæ zmienian¹ czu³oœæ - a co za tym idzie 
odleg³oœæ, z jakiej mo¿e odbieraæ dane. S¹ dostêpne dwa zasiêgi - 50 i 
2000 metrów.

3.1.7. Przepustowoœæ portu konsoli szeregowej

Po wciœniêciu Entera u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru - 
strza³kami w górê i w dó³ - przepustowoœci portu konsoli szeregowej. 
S¹ dostêpne trzy mo¿liwoœci: 9600, 19200 i 38400 bitów/s. Ustawienie 
fabryczne to 9600 bitów/s.

3.1.8. Wybór jêzyka komunikatów

Po wciœniêciu Entera mo¿na wybraæ jêzyk komunikatów 
pojawiaj¹cych siê na wyœwietlaczu oraz wysy³anych przy po³¹czeniu  
przez konsolê. Fabrycznie jest ustawiony jêzyk polski.

3.1.9. Zapis do pamiêci EEPROM

Wszelkie zmiany ustawieñ znikn¹ po resecie modemu, jeœli nie 
zapiszemy ich na sta³e do pamiêci. Po wybraniu tej opcji nale¿y wcisn¹æ 
Enter, aby zapisaæ ustawienia.

3.1.10. Reset po³¹czenia

Po wciœniêciu Entera po³¹czenie zostaje zresetowane i jest 
negocjowane od pocz¹tku.

3.1.11. Reset modemu

Po wciœniêciu Entera ca³y modem jest resetowany. Jeœli 
ustawienia nie by³y zapisane do pamiêci EEPROM, zostan¹ stracone.

3.1.12.  Parametry linii

Klawisz Esc powoduje powrót do standardowego ekranu (z 
napisem 'Tahoe 671', przepustowoœci¹ i stanem po³¹czenia). 
Znajduj¹c siê na tym ekranie mo¿na wcisn¹æ Enter - wówczas pojawi 
siê t³umienie linii w dB (w³aœciwa wartoœæ pojawia siê dopiero po 
pe³nym zsynchronizowaniu).

Ponowne wciœniêcie Entera poka¿e tzw. margines szumów w dB 
(NMR, zwany te¿ odstêpem sygna³-szum). Pokazuje on o ile poziom 
szumów na linii mo¿e siê jeszcze zwiêkszyæ, zanim po³¹czenie siê 
roz³¹czy lub dane bêd¹ przesy³ane z b³êdami

Ponowne wciœniecie Entera przywraca ekran z przepustowoœci¹ i 
stanem modemu.

3.1.13. Powrót do ustawieñ fabrycznych

Przytrzymanie w czasie w³¹czania zasilania przycisków Esc i Enter 
jednoczeœnie powoduje za³adowanie ustawieñ fabrycznych. Ustawienia 
te nie s¹ jednak zapisywane na sta³e do EEPROMu, dlatego po 
ponownym uruchomieniu modem wróci do starych parametrów. Aby 
zapamiêtaæ na sta³e ustawienia fabryczne nale¿y po uruchomieniu 
modemu z wciœniêtymi klawiszami Esc i Enter wybraæ opcjê “Zapisz do 
pamiêci EEPROM” i wcisn¹æ Enter.

Margines szumow:

12 dB

3.1.11

3.1.7

Zapisz do

pamieci EEPROM 

Reset modemu

(wcisnij Enter)

Reset polaczenia

(wcisnij Enter)

Tlumienie linii:

5 dB

Port konsoli:

9600 bps

Jezyk:

polski

Zasieg G.703:

2000m

3.1.6

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.13

3.1.12
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3.2. Konfiguracja przez konsolê szeregow¹

Po pod³¹czeniu modemu do PC, uruchomieniu aplikacji 
emuluj¹cej terminal VT-100 i w³¹czeniu modemu pojawi siê g³ówne 
menu. Poni¿ej s¹ opisane jego elementy:

Po menu mo¿na siê poruszaæ wciskaj¹c strza³ki w górê i w dó³. Aby 
wybraæ opcjê nale¿y wcisn¹æ Enter lub strza³kê w prawo. Aby zatwierdziæ 
zmieniony parametr nale¿y wcisn¹æ Enter. Aby wyjœæ z edycji parametru 
bez zapisywania zmian nale¿y wcisn¹æ strza³kê w lewo.

3.2.1. Opcje menu

Wiêkszoœæ opcji menu jest identyczna, jak opcje dostêpne przez 
LCD opisane w punkcie 3.1. Zosta³y do nich natomiast dodane dwie 
nowe.

3.2.1.1. Zarz¹dzaj zdalnym modemem

Jeœli modemy s¹ zsynchronizowane, to po wybraniu tej opcji 
zostanie nawi¹zane po³¹czenie ze zdalnym modemem. Ca³y ekran bêdzie 
wygl¹da³ identycznie, tylko na górze pojawi siê migaj¹cy napis 
informuj¹cy o po³¹czeniu. Wszystkie opcje i parametry ³¹cza bêd¹ od tej 
chwili dotyczy³y zdalnego modemu. Jedynie log pozostanie lokalny.

Jednoczeœnie opcja w menu zmieni siê na “Wróæ do modemu 
lokalnego”. Jej wybranie spowoduje powrót do zarz¹dzania modemem 
lokalnym.

Zarz¹dzanie zdalnym modemem jest przeprowadzane przez 
pomocniczy kana³ transmisyjny (EOC - Embedded Operations Channel) i 
nie narusza w ¿aden sposób transmisji w g³ównym kanale. Nale¿y jednak 
pamiêtaæ, ¿e zmiana opcji takich jak przepustowoœæ, typ modemu i 
kodowanie linii powoduje renegocjacjê po³¹czenia G.shdsl.

3.2.1.2. Odœwie¿ ekran

Jeœli terminal zosta³ pod³¹czony do pracuj¹cego ju¿ modemu 
zawartoœæ ekranu mo¿e byæ niepe³na. Wybranie tej opcji lub wciœniêcie 
Ctrl+L powoduje odœwie¿enie ekranu

3.2.2. Parametry linii i interfejsów

Stan ³¹cza oraz jego parametry (t³umienie linii i margines 
szumów) maj¹ takie samo znaczenie, jak informacje wyœwietlane na 
LCD, opisane w punkcie 3.1.

S¹ tutaj równie¿ dostêpne informacje o stanie ³¹cza G.703. 
Podobnie jak w przypadku LCD, jeœli ³¹cze pracuje w trybie 
nieramkowanym, to podawana jest tylko informacja o wykryciu noœnej. 
W trybie ramkowanym pojawia siê dodatkowo informacja o 
zsynchronizowaniu

3.2.3. Log

Log umo¿liwia œledzenie wa¿nych wydarzeñ w czasie pracy 
modemu. Ka¿dy wpis jest poprzedzony czasem, jaki min¹³ od w³¹czenia 

3.2.13.2

wersja oprogramowania
i data jego kompilacji

czas, jaki min¹³ od
uruchomienia modemu

log zawieraj¹cy najwa¿niejsze
informacje o pracy modemu

menu g³ówne stan portu G.703 parametry ³¹cza stan ³¹cza

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2

3.2.3
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lub zresetowania modemu. 

Najwa¿niejszymi wpisami s¹ “Link is UP” lub “Link is DOWN” 
oznaczaj¹ce, ¿e linia zosta³a odpowiednio: zsynchronizowana i 
rozsynchronizowana.

4. Dane techniczne

¡ procesor:
Motorola MC68302, 16MHz

¡ ³¹cze G.shdsl:
zgodnoœæ ze standardami: ITU G.991.2 (G.shdsl) 

ITU G.994.1 (G.hs)

modulacja: 32-TCPAM, 16-TCPAM,
8-TCPAM, 4-TCPAM,
16-PAM, 8-PAM, 
4-PAM (2B1Q)

przepustowoœæ: 128-2048 kb/s ze skokiem
64 kb/s

¡ interfejs G.703:
ramkowany zgodnie z G.704 lub nieramkowany
kodowanie: AMI, HDB3
sygnalizacja: FAS, CCS, CRC4
czu³oœæ odbiornika: -12 dB / -43 dB
zasiêg: 50m / 2000 m

¡ konsola szeregowa:
RS-232, z³¹cze DB9/M

¡ wymiary:
200 mm (szer.) x 45 mm (wys.) x 130 mm (d³.) 

¡ zasilanie i pobór mocy:
15-30V, 0,2-0,1A, 3W
do³¹czony zasilacz 230V/50Hz

¡ warunki klimatyczne:
przechowywanie: temperatura -20°C do  65°C

wilgotnoœæ 5 do 95%

praca: temperatura 0°C  do 40°C
wilgotnoœæ 0 do 85%

4



12 13

lub zresetowania modemu. 

Najwa¿niejszymi wpisami s¹ “Link is UP” lub “Link is DOWN” 
oznaczaj¹ce, ¿e linia zosta³a odpowiednio: zsynchronizowana i 
rozsynchronizowana.

4. Dane techniczne

¡ procesor:
Motorola MC68302, 16MHz

¡ ³¹cze G.shdsl:
zgodnoœæ ze standardami: ITU G.991.2 (G.shdsl) 

ITU G.994.1 (G.hs)

modulacja: 32-TCPAM, 16-TCPAM,
8-TCPAM, 4-TCPAM,
16-PAM, 8-PAM, 
4-PAM (2B1Q)

przepustowoœæ: 128-2048 kb/s ze skokiem
64 kb/s

¡ interfejs G.703:
ramkowany zgodnie z G.704 lub nieramkowany
kodowanie: AMI, HDB3
sygnalizacja: FAS, CCS, CRC4
czu³oœæ odbiornika: -12 dB / -43 dB
zasiêg: 50m / 2000 m

¡ konsola szeregowa:
RS-232, z³¹cze DB9/M

¡ wymiary:
200 mm (szer.) x 45 mm (wys.) x 130 mm (d³.) 

¡ zasilanie i pobór mocy:
15-30V, 0,2-0,1A, 3W
do³¹czony zasilacz 230V/50Hz

¡ warunki klimatyczne:
przechowywanie: temperatura -20°C do  65°C

wilgotnoœæ 5 do 95%

praca: temperatura 0°C  do 40°C
wilgotnoœæ 0 do 85%
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5. Deklaracja zgodnoœci

TAHOE
Piotr Kaczmarzyk
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wroc³aw, Polska

Deklarujê, ¿e produkt Tahoe 671 jest zgodny z nastêpuj¹cymi 
dyrektywami Unii Europejskiej:

¡ 73/23/EEC dyrektywa niskonapiêciowa
¡ 89/336/EEC kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
¡ 99/5/EEC wymagania dla radiowych i telekomunika-

cyjnych urz¹dzeñ koñcowych

Zgodnoœæ Tahoe 671 z wymaganiami powy¿szych dyrektyw 
zosta³a zapewniona przez kompletne zastosowanie nastêpuj¹cych norm 
zharmonizowanych :

¡ EN 60950:2000
¡ EN 55022:1998
¡ EN 61000-6-1:2002
¡ EN 61000-6-3:2002

Podpisano: Piotr Kaczmarzyk
Stanowisko: Dyrektor

Podpis:

Data: 2 lutego 2004
Miejsce: Wroc³aw, Polska

®©2003 Tahoe . Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie znaki towarowe innych firm s³u¿¹ 

jedynie wyjaœnieniu w³aœciwoœci produktu. 
®Firma Tahoe  nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne wystêpuj¹ce w 

niniejszym dokumencie braki lub nieœcis³oœci.
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TAHOE 
ul. Uniwersytecka 1

50-951 Wroc³aw
tel. (71) 344-26-44
fax (71) 344-26-42

http://www.tahoe.pl/
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