
Radiotelefon Baofeng UV-5R HT
Instrukcja obsługi

Dziękujemu za zakup radiotelefonu Baofeng UV-5R HT stworzonego do 

długotrwałej, bezawaryjnej pracy. Prosimy zachować sie do poniższych 

wskazówek które pozowlą zachować go w dobrym stanie przez wiele lat.

Warunki bezpieczeń

stwa:

• Nie próbuj otwierać obudowy. Nieautoryzowana ingerencja do środka radia nie tylko
powoduje utratę praw gwarancyjnych i ochrony konsumenta, ale może doprowadzić do

poważnego uszkodzenia elementów urządzenia.
• Nie wystawiaj radia na działanie ekstremalnie wysokich temperatur, gdyż mogą one obniżyć
trwałość elektroniczne elementów i odkształcić tworzywa obudowy.
• Unikaj pozostawiania radia w silnie zapylonych lub zakurzonych miejscach.
• Użycie nieoryginalnej ładowarki może doprowadzić do uszkodzenia radiotelefonu, a nawet 
wybuchu akumulatora, groźnego dla osób znajdujących się w pobliżu.
• Nie narażaj radia na działanie wilgoci. Woda deszczowa i para wodna prowadzą do korozji
podzespołów.
• Jeżeli radio wydziela intensywny zapach lub widać wydobywający się z niego dym,
natychmiast wyjmij je z ładowarki i odłącz akumulator. Niezwłocznie skontaktuj się z serwsem.
• Nigdy nie nadawaj bez podłączonej anteny 









































Ze względu na zakres częstotliwości i moc tego urządzenia można go używać mając 
pozwolenie radiowe wydawane przez UKE.
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Hardware Versiou 5R-VER22

Soilware Versisn; Bfb297

AC ADAPTER: 480-10050-E.S , Fujian Baofeng Elecrronics Co., Ltd.

Input : I 00-240VAC, 50 | 6OHz, 0.25 A, Output : I 0VDC, 0.5 A

Battery;BL-S,DC 7.4V,1800m, Donggl*a* Shirui Batterr- Co., [,td

AEtEnna: Ir.XodellGain:ZdB| Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.

N*fi#esJ S*dy +tumErer {!T{l*,i Pt+{}fi,\m 'f E5'{'t-A& {iurh*I
Furthennore, the ISO require,rnent for the in-process quality control procedure as wetrl as the
manufaoturing process has been reached. The technical doeument as well as the test reports will be
kept for a period at teast l0 vears allor the last product has been mmrufacfured at tlre disposal of the
relevant national authorities of any Member State for inspecticn.

Detail contact infomratioo for this declaration has been iisted below as the windcx, of any issues
relevant for this rleclaration.

Manufactu rer Information ;

F--rnaii 617222333/@q{i.nom

Fa.,r No. +86059586733889

Signafure I



Bezpieczeństwo:

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek

Ulica Syrokomli 7/13/159 

03-335 Warszawa

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Kontakt: sklep@autoradia.pl

Wyprodukowano w Chinach

Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do przedsiębiorstwa 

zajmującego się utylizacja odpadów.


