
 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

No. 1579 
We, S.C. Visual Fan S.R.L., with the headquarters in Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313 Romania, 

registered at the Trade Commerce Brasov under no. J08/818/2002, CUI RO14724950, as the importer, 
assure, guarantee and declare on our own responsibility, according to the provisions from article 4 HG 
no. 325/2017, regarding the regime of the products and services, which can be harmful for life and 
health, security and labor protection, that the product D2 Senior from ALLVIEW, does not jeopardize 

the life, health and labor protection, does not produce a negative impact over the environment and is in 
accordance with: 

-       Directive no. 2011/65/UE, modified by 2014/8/UE regarding the usage restrictions of certain 
dangerous substances in electric and electronic equipment 

-       Directive regarding  the  radio  and  telecommunication  equipment  RED  2014/53/EU  (HG 
487/2016) 

-      Directive 2014/35/UE regarding the assurance of users of low voltage equipment 
-      Directive regarding  the  electromagnetic  compatibility  89/336/EU,  modified  by  Directive 

92/31/EU and 93/68/EU (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012; 2014/30/EU(HG 487/2016)

 EN 



 

 
- The safety requests of the European Directive 2001/95/EC and IEC/EN 62368-1 
- The safety requests of the European Directive 2001/95/EC and the standard EN 62368-1:2015 

The product has been assessed according to the following standards: 
Health: 2014/35/EU;EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006 
Safety: IEC/EN 62368-1 
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 
Radio spectrum: 2014/35/EU;  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 

The evaluation procedure of the conformity was made according to Directive 2014/53/EU, the 
documentation being stored at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313, Romania 
and will be offered at request. 
The product has the CE mark on it. The declaration of conformity is available at www.allviewmobile.com. 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
No. 1579 

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 România, 
inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, 
asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 
HG nr.325/2017 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, 
securitatea si protectia muncii, ca produsul D2 Senior marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, 
sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate 
cu: 
- Directiva nr. 2011/65/UE modificata de 2014/8/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor 
substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. 
-Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii RED 2014/53/EU (HG 487/2016) 
- Directiva 2014/35/UE privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/EU, modificate de Directiva 
92/31/EU si 93/68/EU (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012; 2014/30/EU(HG 487/2016) 
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 
2001/95/EC și a lui IEC/EN 62368-1 
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 
2001/95/EC și a standardului EN62368-1:2015 
Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

 RO 



 

 

-Sanatate: 2014/35/EU;EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006 
-Siguranta: IEC/EN 62368-1 
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 
-Spectru radio:  2014/35/EU;  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 2014/53/EU , 
documentatia fiind depozitata  la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313 
,România si va fi pusa la dispozitie la cerere. Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de 
conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

No. 1579 

My, S.C. Visual Fan S.R.L., s hlavním sídlem v Brašově, č.p. 61,ul. Brazilor, poštovní směrovací 
číslo 500313, Rumunsko, zapsána v obchodním rejstříku Brasov pod číslem J08/818/2002, CUI 
RO14724950, jako dovozce, zaručujeme, garantujeme a prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, v 
souladu s ustanovením článku 4 HG č. 325 / 2017, ohledně režimu výrobků a služeb, které mohou 
být škodlivé pro život a zdraví, bezpečnost a ochranu práce, že produkt D2 Senior, neohrožuje 

život, zdraví a ochranu práce, nemá negativní dopad na životní prostředí a je v souladu s: 
- Směrnice č. 2011/65 / EU, pozměněného v roce 2014/8 / EU, pokud jde o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
-          Směrnice týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení RED 2014/53 /  EU (HG 
487/2016) 

-          Směrnice 2014/35 / EU o zajištění užití zařízení pro nízkonapěťová zařízení 

-          Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility 89/336 / EU, pozměněná směrnicemi 
92/31 / EU a 93/68 / EU (HG982 / 2007); RoHS: EN50581: 2012; 2014/30 / EU (HG 487/2016)

 CZ 



 

 
-  Bezpečnostní požadavky evropské směrnice 2001/95 / ES a IEC/EN 62368-1  

-  Bezpečnostní požadavky evropské směrnice 2001/95 / ES a standardy EN62368-1:2015. 
Výrobek byl hodnocen podle následujících norem: 
Zdraví: 2014/35/EU;EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006 
Bezpečnost: IEC/EN 62368-1 
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 
Radio spectrum: 2014/35/EU;  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
Postup vyhodnocení shody byl proveden podle směrnice 2014/53 / EU, dokumentace byla uložena 
v S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, ul. Brazilor, CP 500313, Rumunsko a bude na požádání 
poskytnuta. Výrobek má značku CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese : 
www.allviewmobile.com 
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Declaración de conformidad 

No. 1579 
Nosotros, S.C. Visual Fan S.R.L., con sede en Brasov, 61, Brasilor St., CP 500313 Rumanía, 
registrado en el Comercio de Comercio de Brasov con el n. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, 
como importador, asegura, garantiza y declara bajo nuestra propia responsabilidad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 HG no. 325 / 2017, relativo al régimen de los productos y servicios, 
que puede ser nocivo para la vida y la salud, la seguridad y la protección del trabajo, que el 
producto D2 Senior de ALLVIEW, no pone en peligro la vida, la salud y la protección laboral, no 
produce un impacto negativo sobre el medio ambiente y está de acuerdo: 
-           Directiva no. 2011/65 / UE, modificado por 2014/8 / UE en relación con las restricciones 
de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 
-           Directiva relativa a los equipos de radio y telecomunicaciones RED. 2014/53/EU (HG 
487/2016) 
-           Directiva 2014/35 / UE relativa a la garantía de que los usuarios de equipos de baja 
tensión 
-           Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética 89/336 / EU, modificada por la 
Directiva 92/31 / EU y 93/68 / EU (HG982 / 2007); RoHS: EN50581: 2012; 2014/30 / UE (HG 
487/2016)

 ES 



 

 
- Las solicitudes de seguridad de la Directiva Europea 2001/95 / CE y de IEC/EN 
62368-1 
- Las solicitudes de seguridad de la Directiva Europea 2001/95/CE y de las normas 
EN62368-1:2015. 
El producto ha sido evaluado de acuerdo con las siguientes normas: 
Salud: 2014/35/EU;EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006 
Seguridad: IEC/EN 62368-1 
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 
Espectro radioeléctrico: 2014/35/EU;  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
El procedimiento de evaluación de la conformidad se realizó de conformidad con la Directiva 
2014/53 / EU, y la documentación se almacenará en S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, 61, Brasilor 
St., CP 500313, Rumania. 
El  producto  tiene  la  marca  CE  en  él.  La  declaración  de  conformidad  está  disponible  en 
www.allviewmobile.com. 
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Instrukcja obsługi 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi wskazaniami oraz wykonać wszystkie zalecenia. Nie 
stosowanie się do niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub nielegalne. 

WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU 

Kiedy używasz telefonu komórkowego na terenie szpitala, przestrzegaj obowiązujących tam 
zasad. Jakiekolwiek zakłócenia spowodowane siecią bezprzewodową, mogą wpłynąć negatywnie 
na działanie aparatury medycznej. 
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, ponieważ mogą pomylić go z zabawką i zrobić sobie krzywdę. 
W żaden sposób nie modyfikuj telefonu na własną rękę. Ostrzeżenie! 

Używaj tylko autoryzowanych części zamiennych. W przeciwnym razie możesz spowodować 
uszkodzenie telefonu. Pamiętaj, że gwarancja obejmuje tylko oryginalne części , pochodzące od 
producenta. 

WYŁĄCZ TELEFON NA STACJI BENZYNOWEJ 

Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

 PL 



 

 
KARTY SIM I KARTY SD SĄ PRZENOŚNE 

Chroń dzieci przed dostępem do małych elementów. 
Uwaga: Karta SD może być używana jako karta pamięci; wymagany jest przewód USB. 
AKUMULATOR 
Nie niszcz akumulatora. Każda ingerencja może być niebezpieczna i wywołać pożar. Nie narażaj 
akumulatora na bezpośredni kontakt z ogniem! 
Kiedy akumulator nie nadaje się do użytku, umieść go w specjalnym kontenerze.  Nie otwieraj 
akumulatora. Nie używaj wadliwego akumulatora lub ładowarki. 
UŻYWAJ SPRZĘTU I CZĘŚCI POCHODZĄCYCH WYŁĄCZNIE OD PRODUCENTA 
Korzystaj jedynie z autoryzowanego sprzętu i części, w przeciwnym razie użytkowanie urządzenia 
może być niebezpieczne. Zaleca się trzymanie telefonu w odległości co najmniej 25 mm od 
dowolnej części ciała. 
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU 
Jeżeli musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, zjedź z drogi lub zaparkuj. 
Jeżeli koniecznie musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, użyj zestawu 
głośnomówiącego.

 PL 



 

 

Deklaracja zgodności 
No. 1579 

Firma SC Visual Fan SRL z siedzibą w Braszowie, przy ulicy Brazilor 61, kod pocztowy 500313, 
Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr Brasov. J08 / 818/2002, CUI 
RO14724950, jako importer, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z art. 4 
HG nr.325 / 2017 w odniesieniu do produktów i usług mogących stanowić niebezpieczeństwo dla 
życia i zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony pracy, że produkt D2 Senior nie naraża na 
niebezpieczeństwo życia, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy, nie ma niekorzystnego 
wpływu na środowisko naturalne i jest zgodny z: 
-     Dyrektywą UE 2011/65/UE, zmodyfikowaną przez 2014/8/UE dotyczącą ograniczeń 
stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych I 
elektronicznych. 
-       Dyrektywą dotyczącą badania sprzętów radiowych i telekomunikacyjnych RED 2014/53/EU 
(HG 487/2016) 
-       Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE 
-       Dyrektywą dotyczącą kompatybilności  elektromagnetycznej  89/336/EU,  zmodyfikowaną 
przez Dyrektywy 92/31/EU i 93/68/EU (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012; 2014/30/EU(HG 
487/2016)

 PL 



 

 
- Wymogami bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2001/95/EC oraz z IEC/EN 62368-1 
- Wymogami bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2001/95/EC oraz z normami 
EN62368-1:2015 
Produkt został oceniony zgodnie z następującymi normami: 
Zdrowie: 2014/35/EU; EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006 
Bezpieczeństwo: IEC/EN 62368-1 

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) 
Częstotliwości radiowe: 2014/35/EU;  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
Badania oceny zgodności zostały wykonane zgodnie z dyrektywą 2014/53/EU, dokumentacja jest 
przechowywana w siedzibie firmy S.C. Visual Fan S.R.L., Braszów, ul. Brazilor 61, 500313, 
Rumunia. Dokumenty są dostępne do wglądu na żądanie. 
Produkt posiada znak CE. .Deklaracja zgodności jest dostępna na www.allviewmobile.com.. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

№ 1579 

Мы S.C.Visual Fan S.R.L, со штаб-квартирой в Брашов, ул. Brazilor nr.61, CP 500313 Румыния, 
Рег. Com. Брашов под №. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, в качестве импортера, мы 
гарантируем, гарантируем и заявляем на нашу собственную ответственность в соответствии 
с положениями ст. 4 HG № 325 / 2017 о режиме продуктов и услуг, которые могут угрожать 
жизни и здоровью, безопасности и охране труда, что продукт D2 Senior к бренду ALLVIEW, 
не подвергает опасности жизнь, здоровье, безопасность труда, не оказывает отрицательного 
воздействия на окружающей среды и соответствует: 
- Директива №. 2011/65 / ЕС с поправками 2014/8 / ЕС по ограничениям на использование 
некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. 
-RED  Директива  по  радио  и  телекоммуникационному  оборудованию  2014/53  /  EU  (HG 
487/2016) 
- Директива 2014/35 / ЕС о предоставлении пользователям оборудования низкого 
напряжения 
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336 / EEC с поправками, внесенными 
Директивами 92/31 / EEC и 93/68 / EEC (HG 982/2007); RoHS: EN50581: 2012; 2014/30 / ЕС 
(HG 487/2016)

 RU 



 

 
- Требования безопасности Европейской директивы 2001/95 / ЕС и IEC/EN 62368-1 
- Требования безопасности Европейской директивы 2001/95 / ЕС и стандартов EN62368-
1:2015. 
Продукт оценивали в соответствии со следующими стандартами: 
- Здоровье: 2014/35 / ЕС, EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50361; EN 62209-1: 2006 
-Безопасность: IEC/EN 62368-1 

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) 
-Справочное радио: 2014/35 / ЕС; EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
Процедура оценки соответствия проводилась в соответствии с Директивой 2014/53 / EEC, 
документация хранилась в S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313, 
Румыния и будут предоставлены по запросу. Продукт имеет маркировку CE. Декларация 
соответствия доступна на сайте  www.allviewmobile.com. 
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