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MANUAL DE UTILIZARE ȘI INSTALARE 

SONERIE WIRELESS GROTHE MISTRAL 300 
Cod produs 611313 

 
 

Stimate client,  
Achiziționând acest apa-
rat, ați intrat în posesia 
unui produs de calitate pe 
care l-am dezvoltat și 
produs pentru dvs. cu cea 
mai mare grijă și cu cea 

mai mare precizie posibilă.  
Defecțiunile cauzate de manipularea 
necorespunzătoare, utilizarea aparatu-
lui în alte scopuri decât cele prevăzute 
sau nerespectarea instrucțiunilor de 
utilizare și instalare nu sunt acoperite 
de garanție. 
 

Prezentarea diferitelor tipuri 
 Utilizarea și instalarea 

sunt practic identice 
pentru aproape toate 
tipurile de sonerii wire-
less; așadar, în aceste 
instrucțiuni vor fi des-
crise mai multe produ-
se. Produsele descrise 
sunt indicate prin abre-
vierile V1, V2, V3, V4 și 
V5 (= varianta 1...) în 
capitolele respective. 

 

Domenii de utilizare 
 Aparatele descrise aici se utilizează numai ca sonerii 

wireless sau dispozitive de semnalizare, pentru uz privat. 

 Funcționarea lor poate fi afectată de diferite motive 
(baterii descărcate, interferențe radio etc.). Așadar, nu 
utilizați niciodată aceste aparate în scopuri de asigurare a 
siguranței! 

 Nu expuneți receptorul la apă picurată sau stropită! Nu 
așezați pe el recipiente ce conțin lichide! Nu îl acoperiți cu 
obiecte sau cuverturi, perdele etc.! 

Nu îl expuneți la lumină solară directă și la foc deschis! 

 Pentru receptoarele cu flash, nu priviți direct flash-ul! 

 Nu demontați niciodată receptorul deoarece pot fi prezen-
te tensiuni înalte! 

 

Scurtă descriere 
 Acest produs este un transmițător de sonerie wireless, 

respectiv un receptor de sonerie wireless.  

 În funcție de model, alimentarea produsului se poate face 
cu baterii sau cu o sursă de tensiune externă. După 
activarea transmițătorului cu ajutorul butonului sau al 
bornelor, receptorul de sonerie wireless emite un semnal 
acustic sau optic reglabil. Puteți combina mai multe 
transmițătoare și receptoare. Puteți seta un ton de 
sonerie diferit pentru fiecare transmițător. 

 

 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

 
Receptorul 
1. Buton de volum 
2. Led baterii descărcate (LowBatt) pentru receptor 

(opțional) 

3. Led baterii descărcate (LowBatt) pentru transmițător 
(opțional) 

4. Led indicator pentru programare 
5. Led indicator pentru funcția MUTE 
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6. Buton pentru programare 
7. Buton pentru selectarea melodiilor 
8. Mufă 9 V (opțional) 
9. Cutie de borne (opțional), tensiune joasă de protecție. 

Vedeți capitolul „Instalarea”. 
10. Pasaj pentru cablu 
11. Compartimentul bateriilor 
12. Întrerupător pentru pornirea/oprirea tonului de 

sonerie sau a flash-ului (opțional) 
13. Punct de fixare al capacului cutiei de borne 
14. Difuzor 
15. Flash (opțional) 

16. Adaptor pentru baterii (opțional) 
 
Transmițătorul 
20. Buton de comandă 
21. Șuruburi carcasă (imbus hexagonal, 2 mm) 
22. Placă de nume 
23. Jumper alarmă 
24. Pasaj pentru cablu 
25. Borne de conectare 
26. Compartimentul bateriilor 
27. Capac neutru 

 

INSTALAREA 
Generalități 

 Rețineți că instalarea și montajul aparatelor electrice trebuie efectuate numai de către un electrician calificat! 

 Trebuie respectate reglementările naționale referitoare la instalațiile electrice. 

 TREBUIE să luați măsuri de siguranță adecvate în cazul în care o defecțiune a aparatului poate provoca răniri sau cauza alte 
daune! 

 Raza de acțiune este de aprox. 250 m în câmp liber (sau 500 m pentru versiunea PSE) dacă transmițătorul este instalat 
conform instrucțiunilor. Pereții, ușile, componentele metalice etc. pot reduce considerabil raza de acțiune! Vedeți ilustrația de 
mai jos! 

 ATENȚIE! Din motive tehnice transmițătorul de putere PSE necesită o distanță de minim 3 m față de receptor. Vedeți figura 1! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Câmp liber 
 

Lemn, sticlă 
 

Perete din metal + rigips 
 

Piatră 
 

Perete din beton 
 

Tavan din beton 
 

Rețea metalică 
 
 
 
 
Perete 1 = piatră = 50% 
 
 
 
Perete 2 = sticlă = 80% 
 
 
Rază de acțiune totală =  
50% x 80% = 40% 
 

  
 

Pentru transmițătorul PSE: 

Combinație: 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Fixarea: transmițătorul 
Pregătirea aparatului/instalării 
 

 Efectuați un test funcțional înainte de instalare. Așa cum se descrie mai jos, introduceți 
bateriile în transmițător și asigurați-vă că receptorul este alimentat cu tensiune. Amplasați 
aparatul în poziția dorită și apăsați butonul transmițătorului de câteva ori. Receptorul 
trebuie să sune de fiecare dată când apăsați a butonul. 

 

 În cazul în care conexiunea wireless nu este sigură, alegeți un alt loc de montaj! 
 

 Deschideți produsul așa cum se arată în figura 2 (2 șuruburi). 
 

 Utilizați cheia inclusă și păstrați-o – de ex. pentru o înlocuire ulterioară a bateriilor etc. 
(imbus hexagonal, 2 mm)! 

 
 
 
 
Montajul pe perete 
 

 Executați găuri prin orificiile pre-perforate pentru înșurubare. 
 

 Introduceți șuruburile în orificii și strângeți cu grijă. 
 

 Atenție! Nu deteriorați componentele electronice! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atașarea clemei (pentru a agăța transmițătorul) 
 

 Stabiliți pe ce parte doriți să atașați clema. 
 

 Cu o șurubelniță mică, împingeți în afară piulița existentă pe partea respectivă așa cum se 
arată în figura 1. 

 

 

 

 Scurtați opritorul lateral al capacului frontal al carcasei cu circa 2,5 mm (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 

 Introduceți clema metalică inclusă în suportul său (figura 3). Acum puteți trece un lanț etc. 
prin urechea clemei. 

 
 
 
 

 

Poziție + test 

Poziție + test 
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Scrierea plăcii de nume 
 

 Deșurubați șuruburile 
 

 Înlăturați partea superioară 
 

 Scoateți placa de nume prin deschizătură 
 

 Scrieți placa, introduceți-o la loc și înșurubați partea superioară. 
 
 
 
 

 
 

Bateriile/cablajul: transmițătorul 
Alimentarea cu tensiune 
 

 Alternativa A (figura 6): 
2 baterii de 1,5 V (tip LR03/AAA, alcaline) 
 
 
 
 
 

 Alternativa B (figura 7): 
6-12 V= (DC) prin intermediul bornelor O = „-” și V = „+”. 
ATENȚIE! În acest caz, scoateți bateriile din transmițător! 
 
 

 
 

Conectarea electrică la sistemele de sonerie existente 
 

 Dezizolați aprox. 6 mm din fiecare fir așa cum se arată în figura 1 și introduceți cu grijă 
firele prin inelele de etanșare de pe spatele transmițătorului. 

 

 S-ar putea să trebuiască mai întâi să tăiați vârfurile inelelor de etanșare necesare. 
 

 

 

 

 Conectarea la sistemele de sonerie existente așa cum se arată în figura 2 cu sonerie 
electromecanică sau sonerie muzicală (8-12 V~/=) prin intermediul bornelor C și T. În caz 
de activare cu tensiune continuă, C = „-” și T = „+”. 

 

 

 

 Conectarea la butonul liber de potențial prin intermediul bornelor O și C așa cum se arată 
în figura 3. 

 
 
 
 

 
 

sau 

Sonerie  
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Capacul neutru 
 

 În funcție de versiunea aparatului, se furnizează un capac neutru. 
 

 Acesta este recomandat în cazul descris mai sus dacă nu aveți nevoie de buton și de placa 
de nume. 

 

 Cu o șurubelniță mică, împingeți în afară cele două piulițe existente așa cum se arată în 
figura 4. 

 

 Capacul neutru se fixează simplu cu un clic peste baza transmițătorului, în locul părții 
superioare a butonului ce se fixează cu șuruburi (figura 5). 

 
 
 
 
 
 

FUNCȚIA DE MULTIPLICATOR DE DISTANȚĂ (numai pentru versiunile V1/V3) 

 Mod de funcționare: primul transmițător S1 transmite semnalul la receptorul E1, care la 
rândul său trimite semnalul mai departe la transmițătorul S2 cu o mică întârziere. S2 
transmite la receptorul următor E2, la care, de asemenea, se poate conecta mai departe 
un transmițător. În principiu, astfel se creează o rază de acțiune nelimitată. 

 Conectați electric transmițătorul S2 și receptorul între ele așa cum se arată în figura 1; 
dacă este nevoie, utilizați pasaje „K” pentru cabluri. 

 ATENȚIE! În acest caz, scoateți bateriile din transmițătorul S2 deoarece alimentarea cu 
tensiune provine de la receptor! 

 ATENȚIE! Asigurați-vă că receptorul E1 a fost programat numai la transmițătorul S1 și 
receptorul E2 numai la transmițătorul S2! 

 Transmițătorul S2 poate fi integrat în receptor, așa cum se arată în figura 2, dacă 
alimentarea cu tensiune se face cu o sursă de alimentare externă. 

 Dacă doriți să opriți complet sunetul și flash-ul primului receptor, apăsați de mai multe ori 
butonul T2 până auziți un „BIP” scurt. 

 Dacă doriți ca primul receptor să nu genereze nici un ton sau flash, împingeți 
întrerupătorul culisant la stânga până la capăt. 

 Dacă doriți ca transmițătorul S2 să genereze întotdeauna un ton de alarmă la receptorul 
E2, tăiați jumperul transmițătorului S2. 

 
 

 
Fixarea: receptorul 
Montajul/atașarea 
 

 Receptorul (cu excepția soneriei wireless V4 cu conectare la priză) poate fi montat pe o 
suprafață plană, suspendat pentru a putea fi detașat (șurubul A) sau înșurubat în perete. 

 

 Înlăturați capacul așa cum se arată în figura 1. 
 

 Pentru înșurubare suspendați de A, găuriți prin orificiile B și înșurubați în poziție! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+
 su

rsă d
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n

e extern
ă
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Înlocuirea inserției decorative (în funcție de versiunea aparatului) 
 
 

 După ce ați scos ușa din balamale așa cum se descrie mai sus, puteți deșuruba cele două 
mici șuruburi de pe spatele ușii. 

 
 
 
 
 
 

 Îndepărtați cu grijă piesa din plastic și/sau placa transparentă. Înlocuiți inserția decorativă 
după preferință. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Puteți de asemenea să introduceți propriile dvs. fotografii respectând conturul inserțiilor 
decorative incluse. Vedeți de asemenea figura 5. 

 

 Apoi înșurubați cu grijă toate piesele la loc împreună și agățați ușa la loc în balamalele sale. 
 
 
 
 

 

Bateriile/cablajul: receptorul 
Alimentarea cu tensiune 
 

 În funcție de tipul aparatului (vedeți placa de identificare). 
 

 Versiunile V1, V2, V3, V4: 4 baterii de 1,5 V (tip LR14/C, alcaline). 
 

 

 

 Versiunile V1, V3: =/~ 8-12 V (0,5 A) prin intermediul mufei laterale așa cum se arată în 
figura 2 sau prin intermediul unei borne așa cum se arată în figura 3.  
ATENȚIE! În acest caz, scoateți bateriile din transmițător! 
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Adaptorul pentru baterii 
 

 Receptorul poate fi alimentat cu baterii „LR14/C”, dar și cu baterii „LR6/AA”. 
 

 Pentru mai multe detalii citiți capitolul „Utilizarea/Înlocuirea bateriilor”. 
 
 
 
 
Alimentarea cu tensiune 
 

 Versiunea sonerie wireless V5 cu conectare la priză: 230 V~/50 Hz. 
 

 Rețineți: în cazul în care conectați soneria la prize cu borne dispuse vertical (rotite la 90°), 
raza de acțiune poate fi redusă! 

 
 

 

UTILIZAREA 
Tonuri de sonerie/semnale 
Selectarea melodiei /funcția MELODY) 
 

 IMPORTANT! Melodia dorită este alocată de fiecare dată transmițătorului de la care 
receptorul a primit semnal ultima dată. 

 

 În funcție de tipul aparatului, deschideți mai întâi capacul (nu este valabil pentru soneria 
wireless SG cu conectare la priză). 

 

 Apăsați butonul T2 din dreapta până ce auziți melodia dorită. 
 
 
 
 
 
 
Diferențierea tonurilor de sonerie 

 Puteți combina mai multe transmițătoare și receptoare (vedeți de asemenea capitolul 
„Programarea”). 

 Puteți aloca un ton de sonerie „separat” fiecărui transmițător, așa cum se descrie mai sus. 

 Exemple de aplicații: 

 
 

Apel central Apel individual Apel matricial 

Multiplicator de distanță (opțional) Înaintare apel „liber de potențial” Înaintare apel cu tensiune AC 
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Pornirea sau oprirea tonului de sonerie sau a flash-ului la aparatele cu flash 
 

 Întrerupătorul culisant are 4 poziții. 
 

 În poziția din capăt stânga, tonul de sonerie și flash-ul sunt oprite. Ledul 2 de control sau 
cele două leduri de flash (la aparatele cu două leduri de flash pe ușa din față) va/vor clipi 
scurt la intervale regulate, ca memento (figura 2). 

 

 În cele două poziții din mijloc, este pornit numai tonul de sonerie sau numai flash-ul. 
 

 În poziția din capăt dreapta, tonul de sonerie și flash-ul sunt pornite. 
 

 Dacă nu utilizați aparatul mai multe săptămâni, vă recomandăm să scoateți bateriile, sau, 
în cazul soneriei wireless cu conectare la priză, să scoateți aparatul din priză. 

 
 

 
 
 
Avertisment pentru aparatele cu flash (cu leduri) 
 

 Important: nu priviți direct flash-ul sau fasciculul luminos. Pentru a nu vă afecta ochii, 
amplasați aparatul în așa fel încât nimeni să nu poată privi direct flash-ul de la distanță 
mică. 

 

 Nu țineți niciodată instrumente optice (lupă etc.) în fața flash-ului (leduri albe foarte 
luminoase, în conformitate cu GRADUL 1, IEC 60825-1). 

 

 

 În orice caz, în condiții previzibile în mod rezonabil și la expunere scurtă întâmplătoare, 
flash-ul (cu leduri) este inofensiv pentru ochi. 

 
 
 
 
 
Pornirea/oprirea flash-ului la aparatele fără flash și soneria cu conectare la priză 
 

 Mențineți apăsat butonul T2 mai mult de 3 secunde, până ce ledul 2 se aprinde. 
 

 Tonul de sonerie este acum oprit. Ledul roșu de control 2 clipește ca memento. 
 

 Pentru a reporni apăsați scurt butonul T1 sau T2. 
 

 Dacă nu utilizați aparatul mai multe săptămâni, vă recomandăm să scoateți bateriile, sau, 
în cazul soneriei wireless cu conectare la priză, să scoateți aparatul din priză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clipește  

Grad 1/P<150µW 
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Funcția ALARMĂ 
 

 Transmițătoarele sunt echipate cu un jumper pe placa imprimată. Tăierea acestui jumper 
așa cum se arată în figura 4 activează funcția ALARMĂ. 

 

 Dacă apăsați butonul transmițătorului mai mult de 3 secunde, tonul de ALARMĂ (DIN) este 
emis la nivelul receptorului. 

 

 Această funcție este ideală pentru a atrage atenția asupra situațiilor neprevăzute! 
 

 ATENȚIE! Pentru tonul de alarmă poate fi setată de asemenea o „melodie” stabilită, vedeți 
de asemenea capitolul anterior. 

 
 

 

Programarea 

Generalități  

 Transmițătorul și receptorul sunt deja programate din fabrică. Fiecare transmițător are un 
cod individual, ceea ce exclude interferențele provenite de la alte transmițătoare. 

 La un receptor pot fi programate până la 20 transmițătoare. În orice caz, un transmițător 
poate fi programat la oricâte receptoare doriți. 

 Figura arată câteva din numeroasele combinații posibile. Fiecare receptor poate fi 
comandat individual sau central, de exemplu. 

 Puteți aloca o melodie diferită fiecărui transmițător pentru a le putea diferenția între ele. 
 
 

 
Programarea transmițătoarelor noi (funcția LEARN) 
 

 Vă recomandăm să programați transmițătoarele și receptoarele înainte de a le fixa pe 
perete. 

 

 Mențineți apăsat butonul T1 timp de aprox. 3 secunde, până ce ledul verde 1 se aprinde. 
 

 Apăsați scurt butonul noului transmițător. 
 

 Receptorul redă o melodie pentru a confirma recepția, ledul 1 se stinge. Dacă este nevoie, 
setați o altă melodie cu ajutorul butonului T2 (vedeți mai sus). 

 

 Dacă nu se detectează niciun transmițător, ledul 1 începe să clipească după aprox. 15 sec. 
și se stinge după încă 10 sec. Apoi repetați procedura.  

 

 ATENȚIE! Din motive tehnice transmițătorul de putere PSE necesită o distanță de minim 3 
m față de receptor! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activare ALARMĂ: 

- tăiaţi jumperul 

Apăsaţi  

>3 sec. 

Apăsaţi  
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Ștergerea tuturor transmițătoarelor (funcția CLEAR) 
 

 Mențineți apăsat butonul T1 timp de aprox. 10 secunde, până ce ledul verde 1 se aprinde 
inițial pentru un timp mai îndelungat, după care se stinge. Acum transmițătoarele nu mai 
sunt programate la receptor.  

 

 Acum puteți programa noi transmițătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înlocuirea bateriilor 
Generalități 
 

 Eliminați bateriile uzate în mod corect, în conformitate cu reglementările din țara dvs.! 
 

 Nu aruncați bateriile uzate laolaltă cu gunoiul menajer! 
 

 Utilizați numai baterii de același tip și cu aceeași rată de descărcare! 
 
 
Bateriile transmițătorului 
 

 Bateriile trebuie înlocuite dacă tonul de sonerie (de ex. DingDong) este urmat de două bip-
uri scurte. În funcție de versiunea aparatului, ledul galben de control „LowBatt TX” de pe 
receptor clipește. La aparatele echipate cu două leduri de flash pe ușa din față, ambele 
leduri clipesc. 

 

 Durata de viață tipică pentru utilizare normală este de aprox. 5 ani. 
 

 Baterii necesare: 2 x 1,5 V, tip LR03/AAA, alcaline. 
 

 Înlocuirea: deșurubați cele două șuruburi cu cheia imbus inclusă, introduceți bateriile, 
puneți capacul la loc și strângeți șuruburile. 

 
 
 

 
Bateriile receptorului 
 

 Bateriile trebuie înlocuite dacă tonul de sonerie (de ex. DingDong) este urmat de două 
bip-uri scurte. În funcție de versiunea aparatului, ledul galben de control „LowBatt TX” 
de pe receptor clipește. La aparatele echipate cu două leduri de flash pe ușa din față, 
ambele leduri clipesc. 

 

 Durata de viață tipică pentru utilizare normală este de aprox. 5 ani. 
 

 Baterii necesare: 4 x 1,5 V, tip LR14/C, alcaline. 
 

 Înlocuirea: deschideți capacul, introduceți bateriile și închideți capacul la loc. 
 
 
 
 

(opţional) 

(opţional) 
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Adaptorul pentru baterii pentru receptor 
 

 În funcție de versiunea aparatului, este inclus un adaptor pentru baterii. Acesta permite 
funcționarea transmițătorului cu baterii convenționale tip „LR06/AA”. 

 

 Apăsați ușor pe mijlocul adaptorului și introduceți-l așa cum se arată în figura 3. Asigurați-
vă că clemele s-au fixat cu clic. Rețineți că adaptorul pentru baterii trebuie introdus cu 
clapetele mai lungi orientate în sus (TOP). 

 

 La aceste baterii mai mici, durata de viață tipică pentru utilizare normală este de aprox. 1-2 
ani. 

 

 Dacă doriți să reintroduceți bateriile mai mari tip „LR06/AA”, trageți afară adaptorul 
pentru baterii fără să forțați și ținându-l de mijloc. 

 
 
 
 

Date tehnice 
Declarația CE – Directiva 1999/5/EC – standarde aplicate – notificări legale 

 Prin prezenta declarăm că acest produs îndeplinește cerințele esențiale precum și celelalte 
prevederi importante ale directivei 1999/5/EC. 

 În funcție de tipul aparatului, acesta a fost testat în conformitate cu standardele 
importante respective EN 300220, EN 301489-1/-3, EN 60950 și EN 60065. 

 Declarație de conformitate CE: vedeți adresa de contact din anexa „Informații service” 
furnizată sau vizitați www.funkgong.de. 

 Țări: toate țările membre UE 
 
Frecvență de transmisie radio 

 868,35 MHz 
Tonuri de sonerie/semnalizare 

 În funcție de tipul aparatului, 3 până la 17 tonuri de sonerie diferite 

 Diferențiere între diferite tonuri de sonerie 

 Volum max. în funcție de tipul aparatului: 83 sau 86 dB(A) 
Flash (în funcție de tipul aparatului) 

 Flash cu leduri: clasa 1, P<150 µW 

 Flash cu xenon: energie de aprox.0,5 J 
Dimensiuni 

 Transmițător: 36 x 100 x 17 mm 

 Receptor: în funcție de tipul aparatului 

 Sonerie wireless cu conectare la priză: 127 x 61 x 45 mm 
Alimentarea cu tensiune 

 Vedeți capitolul „Instalarea” 
Domenii de temperatură 

 Transmițător: -15 °C...50°C 

 Receptor: 5 °C...40 °C 
Grad de protecție 

  Transmițător: IP 54 (se poate utiliza la exterior) 

  Receptor: se utilizează numai în încăperi uscate 
 

 

Note 
Eliminați produsul devenit inutilizabil la un punct de colectare adecvat. 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și GROTHE GmbH (str. Löhen 22, 53773 
Hennef, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2014 GROTHE GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declarație de conformitate europeană 

 
 

Compania GROTHE GmbH, str. Löhen 22, 53773 Hennef, Germania 
în calitate de Producător 
 
Declară că următoarele produse: 

 

Aparat Transmițător/-sonerie wireless 
Tip: 
(cod produs:) 

Mistral SE03.0 / PSE04.0/ 
Mistral 200M(E) / 210M(E) / 211M(E) / 300M(E) 
Mistral 500(E) / 600(E) 

 
este în conformitate cu următoarele directive europene: 
 Directiva R&TTE 1999/5/EC 

Directiva referitoare la tensiunile joase 2006/95/EC 
 
Pentru asigurarea conformității au fost aplicate următoarele norme/specificații valabile la data emiterii acestei declarații de 
conformitate: 

Mistral SE3.0 / PSE04.0/2xxM(E) / 300M(E) / 500(E) / 600(E): EN 60950-1 
Mistral SE3.0 / PSE04.0/2xxM(E) / 300M(E) / 500(E) / 600(E): EN 301 489-1/-3 
Mistral SE3.0 / PSE04.0/2xxM(E) / 300M(E) / 500(E) / 600(E): EN 300 220-3 
 

Această declarație se bazează pe următoarele rapoarte: 
 Rapoarte de testare: IMST GmbH, 47474 Kamp-Lintfort 

Feb. 2008; Nr. 8686_2a + 
Feb. 2008; Nr. 8686_2b 

Rapoarte de testare: M. DUDDE, 51429 Bergisch Gladbach 
Mar. 2008; Nr. 08004596 

Rapoarte de testare: EMV-Services, 21079 Hamburg 
Apr. 2008; Nr. 08 / 8056-3 

 

 
 
 
 

Emisă de: 

Semnătură: 

 
 

Nume: Andreas Rosen Economist Axel Oster 
Funcție: Director executiv Manager inovare 
Dată: 04.06.2008 04.06.2008 

 


