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Gratulujemy zakupu Twojego nowego detektora 
 Barryvox .
Barryvox jest przełomowym, bazującym na zaawansowanych 
sensorach oraz łatwym w użyciu detektorem lawinowym. 
Dodatkowe informacje i wskazówki dla zaawansowanych 
użytkowników można odnaleźć w Rozszerzonym Przewodniku 
Użytkownika Barryvox.

Zarejestruj swoje urządzenie Barryvox i uzyskaj 3-letnie 
przedłużenie gwarancji!
Zarejestruj swoje urządzenie Barryvox już dziś na www.
barryvox.com, aby uzyskać cenne informacje takie jak dane o 
dostępności aktualizacji oprogramowania.
Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Twoje urządzenie objęte 
będzie 5-letnim okresem gwarancji.

Detektory Barryvox® – Made in Switzerland
Nasze doświadczenie jest imponujące. Mammut i Barryvox® 
kontynuują wieloletnią tradycję najwyższej klasy urządzeń pre-
cyzyjnych wyprodukowanych w Szwajcarii. Od fazy projektowa-
nia, poprzez wdrażanie oraz produkcję urządzenie to powstaje 
wyłącznie w Szwajcarii.
Urządzenie jest kompatybilne z wszystkimi detektorami 
lawinowymi, które spełniają normę EN 300718 i operują na 
częstotliwości 457 kHz.

Poniższe dokumenty dotyczące detektorów Barryvox® dostępne 
są na www.mammut.com/BarryvoxManual:

Instrukcja obsługi Barryvox
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje nadawania (SEND) 
i testu grupowego, a także standardowy tryb poszukiwania. 
Dodatkowo, znajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące 
posługiwania się detektorem, gwarancji oraz napraw, a także 
parametry techniczne (specyfikacja).

Rozszerzony Przewodnik Użytkownika  Barryvox
Rozszerzony Przewodnik Użytkownika Barryvox stanowi bogate 
źródło informacji o Twoim urządzeniu Barryvox. Zawiera ono 
dodatkowe dane uzupełniające instrukcję obsługi w zakresie 
ustawień urządzenia, zaawansowanych technik poszukiwania, 
a w szczególności alternatywnego trybu poszukiwania. Stanowi 
ważne i cenne źródło wiedzy tak dla profesjonalistów jak i 
innych zaawansowanych użytkowników – a także wszystkich 
osób prowadzących szkolenia.

X/Zgodność
Wszystkie informacje dotyczące X oraz zgodności znajdują się 
na samym końcu niniejszej książecz
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OBSŁUGA DETEKTORA BARRYVOX® 

Detektor Barryvox®, tak jak wszystkie nadajniki-odbiorniki, 
zawiera wrażliwe na wstrząsy anteny ferrytowe. Dlatego należy 
się z nim obchodzić z najwyższą ostrożnością!

Urządzenie oraz system przenoszenia należy przechowywać 
w miejscu suchym, chronionym przed zbyt niskimi lub zbyt 
wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.

Zawsze sprawdzać wyniki autotestu i testu baterii, zwracać 
uwagę na komunikaty ostrzegawcze oraz przeprowadzać test 
grupowy.

Za częste sprawdzanie detektora Barryvox® pod kątem 
mechanicznych uszkodzeń obudowy, prawidłowego działania 
przełącznika głównego, sprawdzanie pokrywy komory baterii, 
a także czystości i integralności styków baterii odpowiada 
użytkownik.

Aby zapewnić prawidłowe działanie nadajnika-odbiornika, 
zaleca się wysyłanie co trzy lata urządzenia do autoryzowanego 
ośrodka serwisowego Barryvox® w celu wykonania testu dzia-
łania. Zalecaną datę następnego przeglądu można sprawdzić w 

pozycji „Serwis” podczas wyłączania urządzenia (patrz rozdział 
„Przeglądy okresowe detektora Barryvox®S” w Rozszerzonym 
Przewodniku Użytkownika).

Zakłócenia

Unikać posiadania innych urządzeń elektronicznych (np. telefo-
nów komórkowych, nadajników/odbiorników radiowych, lamp 
czołowych, kamer), metalowych przedmiotów (noże kieszonko-
we, guziki magnetyczne) lub innych nadajników-odbiorników 
w pobliżu (20 cm w trybie SEND, 50 cm w trybie SEARCH) 
włączonego nadajnika-odbiornika lawinowego.
Nie należy nosić odzieży z guzikami magnetycznymi! Osobom 
posiadającym rozrusznik serca zaleca się noszenie urządzenia 
w zapiętej kieszeni spodni (brak wykrywania funkcji życiowych). 
Zasięgnąć porady producenta w kwestiach dotyczących wpływu 
na rozruszniki serca.

 Porada Barry: Podczas poszukiwania trzymać 
urządzenie w odległości co najmniej 50 cm od ta-
kich przedmiotów i w miarę możliwości wyłączać 
wszelkie urządzenia elektroniczne. Zaleca się 
WYŁĄCZANIE telefonów komórkowych!
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Baterie

Używać wyłącznie baterii alkalicznych (LR03/AAA) tego samego 
typu. Zawsze wkładać 3 nowe baterie tego samego typu. W 
przypadku konieczności wyjęcia baterii, należy włożyć te same 
3 baterie lub 3 nowe baterie. Nigdy nie używać akumulatorów i 
zawsze wymieniać wszystkie baterie równocześnie.
Upewniać się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz że 
urządzenie i baterie są suche.

Aby otworzyć pokrywę baterii, przesunąć ją paznokciem lub 
zatrzaskiem linki w lewo. Pokrywa odchyli się.

 

Okresowo sprawdzać komorę baterii. W razie potrzeby czyścić 
ją lub suszyć, ponieważ wilgoć może spowodować korozję.
Unikać dotykania styków dłońmi, używać czystej szmatki.
Dla bezpiecznego działania zasadnicze znaczenie ma niezawod-
ne zasilanie.

 Porada Barry: Na czas przechowywania lub dłuż-
szego nieużywania nadajnika-odbiornika (sezon 
letni, podróż, wysyłka) wyjmować baterie. Wyciek 
elektrolitu z baterii powoduje utratę gwarancji!

 

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

2

1

2

1
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Przełącznik główny — OFF/SEND/SEARCH

Przełącznik główny znajduje się na górze urządzenia. Przy 
położeniu lewym „OFF” (Wył.) przełącznika urządzenie jest wy-
łączone. Przy położeniu środkowym „SEND” (Nadawanie) włą-
czony jest tryb nadawania, a przy położeniu prawym „SEARCH” 
(Poszukiwanie) włączony jest tryb poszukiwania. Ze względów 
bezpieczeństwa, aby wyjść z trybu SEND, należy nacisnąć 
odchylny przycisk odblokowania. Aby przełączyć urządzenie 
z trybu SEARCH (Poszukiwanie) w tryb SEND (Nadawanie), 
wystarczy przesunąć przełącznik główny w bok.

Aby uniknąć niepożądanej zmiany trybu, zawsze sprawdzać, czy 
przełącznik jest mechanicznie zablokowany w danym położeniu.

Interfejs użytkownika i sposób używania 
przycisków

Obsługa detektora Barryvox® jest łatwa i prosta. Wszystkie 
działania są wykonywane przez użytkownika za pomocą 
przycisku  z przodu. Aby potwierdzić wybór, należy 
nacisnąć pomarańczowy przycisk . Działanie uruchamiane 
naciśnięciem przycisku  jest pokazywane w lewym dolnym 
rogu ekranu.

Przykłady:
Nacisnąć przycisk , aby... 
...rozpocząć test grupowy. 

SEARCH –> SEND SEND –> OFF

OFF –> SEND SEND –> SEARCH
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Linka BarryLeash
 

Zamocować linkę BarryLeash od dołu urządzenia.

1 . 2 . 3 .

Dopasować uchwyt BarryMount do ciała. Niezależnie od pozycji 
przenoszenia urządzenia wyświetlacz zawsze powinien być 
skierowany w stronę ciała!
Wykrywanie funkcji życiowych jest możliwe jedynie w przypad-
ku przenoszenia urządzenia w uchwycie BarryMount.

MIEJSCA NOSZENIA
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Noszenie nadajnika-odbiornika w kieszeni

W przypadku noszenia detektora Barryvox® w kieszeni spodni 
zamek błyskawiczny kieszeni musi być zapięty przez cały czas 
trwania wycieczki. Zawsze korzystać z kieszeni zapinanej (patrz 
ilustracja). Pętla na nadgarstek powinna być zamocowana do 
spodni lub wokół talii.

Uchwyt BarryMount (zalecane miejsce noszenia)

Uchwyt BarryMount należy umieścić na najbardziej wewnętrznej 
warstwie odzieży przed rozpoczęciem wycieczki (patrz ilustracja) 
i należy go mieć na sobie przez cały czas trwania wycieczki. 
Nadajnik-odbiornik musi być zawsze przykryty warstwą odzieży. 
Urządzenie należy umieścić w uchwycie BarryMount zgodnie 
z ilustracją. Musi ono być zawsze zamocowane do futerału za 
pomocą zatrzasku linki BarryLeash.
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PANEL STEROWANIA — OGÓLNY OPIS FUNKCJI

Włączanie i  wyłączanie urządzenia

Wersja oprogramowania (Barry 
Brain)

Test grupowy: przejście w 
tryb testu grupowego poprzez 
naciśnięcie przycisku .

Urządzenie wyłącza się po 2 
sekundach od momentu usta-
wienia przełącznika głównego w 
położeniu „OFF” (Wył.).

Aby przejść do informacji na 
temat urządzenia i serwisu, 
nacisnąć przycisk .

Regiony funkcji W-Link (patrz 
rozdział „Informacje dodatko-
we”).

Rok następnego przeglądu 
okresowego (patrz rozdział 
„Obsługa detektora Barryvox”).
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Test  grupowy

Uczestnik

Lider

Informacje o stanie lub 
instrukcje dla lidera.

Wyjście z trybu testu grupo-
wego i przejście w tryb SEND 
poprzez naciśnięcie przycisku 

.

SEND

Procentowy poziom nałado-
wania baterii

Aktualnie włączony jest tryb 
SEND urządzenia.

Stan trybu SEND:

Informacja o stanie autotestu.
Komunikaty ostrzegawcze
(w trybie SEND informacja o 
stanie znika po 10 sekundach).

Tryb SEND działa 
prawidłowo.

Ostrzeżenie: funkcja 
SEND jest uszkodzona 
i nadaje z obniżoną 
mocą.
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TEST GRUPOWY

1 m

3 m

 

Pojedynczy test grupowy

Przed wyjściem grupy należy sprawdzić nadajniki-odbiorniki 
wszystkich jej uczestników. Uczestnicy przełączają swoje 
urządzenia w tryb SEND.

Lider grupy włącza tryb testu grupowego, przełączając swoje 
urządzenie z OFF do trybu SEND i naciskając w ciągu sekundy 
przycisk .

Uczestnik –> SEND 

Lider –> Test grupowy 



BARRYVOX® 13PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TEST GRUPOWY

Test kończy się powodzeniem, jeżeli wyraźnie słychać sygnały dźwiękowe nadajników-odbiorników 
wszystkich uczestników w zakresie wskazanym na wyświetlaczu.

Aby uniknąć wzajemnych zakłóceń, uczestnicy grupy muszą się odpowiednio rozstawić. 
Nie należy skracać podanej odległości testowej, ponieważ w przeciwnym przypadku test grupowy 
będzie bardzo niepewny.

Test grupowy kończy się po przetestowaniu urządzeń wszystkich uczestników. Nadajnik-odbiornik 
lidera grupy musi być w trybie SEND.

Jeżeli nie słychać żadnego dźwięku w podanym zasięgu, urządzenia nie wolno używać.

Dalsze postępowanie: 1. Sprawdzić, czy w urządzeniu włączony jest tryb SEND.
 2. Wymienić baterie.
 3. Oddać urządzenie do sprawdzenia przez producenta.

Rozdział „Serwis i naprawy”.

Jeżeli detektor Barryvox® wykrywa, że częstotliwość nadawania testowanego urządzenia jest poza 
tolerancją, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku należy powtórzyć test, 
ustawiając uczestników w odległościach 5 m od siebie, aby zidentyfikować uszkodzony nadajnik. 
Urządzenia takie muszą zostać sprawdzone przez producenta.
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1 m

3 m 3 m

1 m

  

Podwójny test grupowy

Zalecamy, aby podwójny test grupowy przeprowadzać raz w 
tygodniu i zawsze w przypadku dołączenia nowej grupy. Funkcja 
podwójnego testu grupowego testuje indywidualnie funkcje 
SEND i SEARCH wszystkich urządzeń. Uczestnicy grupy włą-
czają w swoich nadajnikach-odbiornikach tryb testu grupowego 
lub przełączają je na niski poziom odbioru. Lider przełącza 
swój nadajnik-odbiornik w tryb SEND i upewnia się, że wszyscy 

uczestnicy grupy mogą odbierać jego sygnał. Następnie 
uczestnicy grupy przełączają swoje nadajniki-odbiorniki w tryb 
SEND, a lider przełącza swój nadajnik-odbiornik w tryb testu 
grupowego lub na niski poziom odbioru. Sprawdzany jest tryb 
SEND wszystkich nadajników-odbiorników, a na zakończenie 
lider przełącza swój nadajnik-odbiornik w tryb SEND.

Uczestnicy

Lider
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SEND (NADAWANIE) 

Tryb SEND jest normalnym trybem działania na zewnątrz lub we 
wszystkich innych sytuacjach, w których występuje zagrożenie 
lawinowe.

Każdorazowe włączenie trybu SEND jest 
potwierdzane trzykrotnym sygnałem dźwięko-
wym o rosnącej głośności.
Testowany jest każdy indywidualny impuls 
sygnału. Jeżeli test zostanie zakończony po-
wodzeniem, potwierdza to miganie czerwonej 
diody sygnalizacyjnej trybu SEND.

Jeżeli urządzenie wykryje, że funkcja SEND 
nie działa prawidłowo, czerwona dioda sygna-
lizacyjna trybu SEND przestaje migać, a na 
ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy.
 

Aby oszczędzać baterie, ekran LCD w trybie SEND jest 
automatycznie wyłączany, ale można go włączyć w dowolnym 
momencie, naciskając przycisk.
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Chociaż nadajnik-odbiornik lawinowy jest łatwy w użyciu, jego 
skuteczne użytkowanie wymaga właściwego przeszkolenia. 
Zalecamy regularne ćwiczenie poszukiwań z użyciem nadajni-
ka-odbiornika.

Należy pamiętać, że urządzenia elektroniczne, w tym telefony 
komórkowe, używane przez innych ratowników mogą zakłócać 
poszukiwania. Dlatego zaleca się stanowczo, aby wyłączać 
telefony, które nie są bezwzględnie potrzebne!

Podczas rozpoczynania i prowadzenia poszukiwań należy 
zwracać baczną uwagę, aby nadajniki-odbiorniki ratowników 
nie nadawały i nie przełączyły się przypadkowo w tryb SEND. 
Zdejmowanie plecaka i składanie szufli oraz sondy lawino-
wej na czele lawiny nie ma sensu. Plecak z całym sprzętem 
należy mieć ze sobą! Złożona szufla i sonda lawinowa jedynie 
przeszkadzają w poszukiwaniu na podstawie sygnałów. Plecak 
należy zdejmować w celu złożenia szufli i sondy lawinowej 
dopiero po udanym zakończeniu dokładniejszych poszukiwań.

POSZUKIWANIE (SEARCH)

Podstawowe zrozumienie poszukiwania za 
pomocą nadajnika-odbiornika
Zasięg sygnału nadajnika o częstotliwości 457 kHz ma kształt 
„nerki”. Zostało to przedstawione za pomocą linii pola na 
poniższej ilustracji. Strzałki na ekranie nadajnika-odbiornika, 
za pomocą którego odbywają się poszukiwania, prowadzą 
ratownika do osoby zasypanej wzdłuż linii pola, czyli zazwyczaj 
po krzywej.

Poszukiwanie wzdłuż linii pola: poszukiwanie linii strumienia
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Fazy poszukiwania

Podczas poszukiwań w lawinie rozróżnia się następujące fazy:

1

2

3

4

Poszukiwanie sygnału
Strefa poszukiwań do miejsca,  
w którym można wykryć pierwszy  
wyraźnie słyszalny sygnał.

Faza zgrubne
Strefa poszukiwania rozpoczynająca się 
w miejscu odbioru pierwszego sygnału 
do bezpośredniej bliskości do osoby za-
sypanej. W tej fazie przerywa się sposób 
poruszania w celu poszukiwania sygnału, 
aby podążać za sygnałami prowadzącymi 
do osoby zasypanej.

Faza szczegółowa
Strefa poszukiwania w bezpośrednim 
pobliżu osoby zasypanej.

Sondowanie
Używanie sondy do momentu napotkania 
przez nią oporu.

korzystanie z 
nadajnika- 
odbiornika

korzystanie z 
sondy
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1 2 3 4

 POSZUKIWANIE FAZA < 10 FAZA SONDOWANIE
 SYGNAŁU ZGRUBNE  SZCZEGÓŁOWA
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     Poszukiwanie sygnału

 Porada Barry: Poruszać się szybko.
 Plan ratunkowy, strategie poszukiwa-

nia i szerokości pasów poszukiwania: 
patrz tył urządzenia.

 Systematycznie przeszukiwać po-
wierzchnię lawiny.

 Podczas poszukiwania sygnału ratow-
nik koncentruje wzrok na powierzchni 
rumowiska w celu poszukiwania 
widocznych śladów na powierzchni 
śniegu. Pierwszy sygnał jest sygnalizo-
wany za pomocą wyraźnego podwójne-
go sygnału dźwiękowego.

1

Faza poszukiwania sygnału trwa od momentu rozpoczęcia 
poszukiwań do wyraźnego usłyszenia pierwszego dźwięku.

Powierzchnię lawiny należy przeszukiwać systematycznie do 
momentu odebrania sygnału. Podczas poszukiwania sygnału 
akustycznego ratownik koncentruje wzrok na powierzchni 
rumowiska w celu poszukiwania części ciała lub przedmiotów 
wystających ze śniegu.
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Jeżeli detektor Barryvox® wykryje, że szerokość pasa poszuki-
wania musi zostać zmniejszona z powodu zakłóceń lub z po-
wodu urządzeń nadających poza częstotliwością standardową, 
zmniejszona szerokość pasa poszukiwania zostanie podana.

Zmniejszona szerokość pasa 
poszukiwania sygnału z powodu 
zakłóceń.

Zmniejszona szerokość pasa poszu-
kiwania sygnału z powodu urządzenia 
nadającego poza standardową 
częstotliwością.
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PUNKT ZNIKNIĘCIA 
ZASYPANEGO

SEARCH IN DIRECTION OF THE FLOW

WIELU RATOWNIKÓWJEDEN RATOWNIK

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

Niezależnie od trybu działania zastosowanie mają następujące 
strategie poszukiwań:

Strategia poszukiwań, jeżeli znany jest ostatni punkt, w którym 
osoba była widziana.
Pas poszukiwania sygnału rozciąga się w dół od miejsca, w 
którym dana osoba była widziana po raz ostatni, w kierunku 
zejścia lawiny.

PUNKT ZNIKNIĘCIA 
ZASYPANEGO

SEARCH IN DIRECTION OF THE FLOW

WIELU RATOWNIKÓWJEDEN RATOWNIK

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

PUNKT ZNIKNIĘCIA 
ZASYPANEGO

SEARCH IN DIRECTION OF THE FLOW

WIELU RATOWNIKÓWJEDEN RATOWNIK

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

Szerokość 
korytarza 
poszukiwań

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

PUNKT 
ZNIKNIĘCIA 

NIEZNANY

Strategia poszukiwań, jeżeli ostatni punkt, w którym osoba była 
widziana jest nieznany.

Nieznany ostatni 
punkt, w którym osoba 
była widziana, wielu 
ratowników.

Nieznany ostatni 
punkt, w którym osoba 
była widziana, jeden 
ratownik.
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      Faza zgrubne

 Porada Barry: Szybko poruszać się 
w kierunku wskazywanym przez 
strzałkę.

 Trzymać nadajnik-odbiornik w ręce 
wyciągniętej poziomo przed siebie.

 Wzrost odległości oznacza oddalanie 
się od osoby zasypanej. Kontynuować 
poszukiwanie w kierunku przeciwnym.

Odległość poniżej  10

 Porada Barry: Zmniejszyć szybkość 
poszukiwania, dokładnie podążać 
za strzałką. 

2
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      Faza szczegółowa 

 Porada Barry: Podążać za strzałką! 
Powoli kroczyć do przodu, do tyłu, 
w lewo lub w prawo, trzymając 
urządzenie na wysokości kolan.

3

Podczas tej fazy poszukiwań trzymać nadajnik-odbiornik na 
wysokości kolan! Detektor Barryvox wskazuje pierwszą oś 
poszukiwania dokładnego, nazywaną „pasem startowym” w 
modelu szkoleniowym nazywanym „podejście lotniskowe”.
W przypadku ratowników początkujących zazwyczaj szybsze 
wyniki daje przejście do sondowania natychmiast po znalezieniu 
wskazania najmniejszej odległości na pierwszej osi. 
Użytkownikom średniozaawansowanym i zaawansowanym 
zaleca się zastosowanie klasycznej siatki poszukiwań.

Poszukiwanie po dokładnie prostopadłym krzyżu skraca czas 
poszukiwania i zwiększa jego dokładność. Dlatego podczas 
poszukiwania dokładnego należy zawsze próbować utrzymywać 
urządzenie i ciało w tym samym kierunku.

Im większa odległość pozostała do zasypanej osoby (głębokość 
zasypania), tym większa liczba powtórzeń dokładnego poszuki-
wania krzyżowego może być wymagana w celu osiągnięcia wy-
starczającej dokładności poszukiwania. Poszukiwanie dokładne 
należy prowadzić systematycznie do momentu znalezienia 
miejsca ze wskazaniem najmniejszej odległości.

Miejsce to należy natychmiast oznaczyć, np. za pomocą kijka 
narciarskiego, ponieważ jest to ważny punkt odniesienia 
podczas rozpoczynania sondowania. Teraz należy otworzyć 
plecak i złożyć sondę oraz szuflę. Zaleca się, aby plecak założyć 
natychmiast z powrotem na ramiona, szczególnie jeżeli używany 
jest plecak z poduszką powietrzną. Umożliwi to skorzystanie z 
tego sprzętu ochronnego w rzadkim przypadku lawiny wtórnej. 
Należy zawsze pamiętać o posiadaniu w plecaku odpowiednie-
go wyposażenia (tj. apteczki pierwszej pomocy, radia lub telefo-
nu komórkowego). Dzięki temu będzie ono zawsze dostępne w 
razie potrzeby podczas ratowania kolejnych osób zasypanych.
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      Sondowanie
 Porada Barry: Oznakować wizualnie 

miejsce, w którym znaleziono 
wskazanie najmniejszej odległości. 
Oznakowanie to jest bardzo ważne 
w celu przeprowadzenia systema-
tycznego sondowania.

 W przypadku dotknięcia osoby zasypa-
nej sondą sondę należy pozostawić w 
śniegu.

4

Schować urządzenie z włączonym trybem „Poszukiwania” przy 
sobie (np. do kieszeni), aby mieć obie ręce wolne do sondo-
wania. Rozpocząć sondowanie po spirali, pod kątem 90° do 
powierzchni śniegu. W szczególności, jeżeli rumosz jest twardy, 
prowadzić sondę obiema rękami. Jedną ręką należy popychać 
sondę od góry, a drugą prowadzić ją bliżej powierzchni śniegu, 
tak aby uniknąć zginania się sondy. Należy pamiętać, że pozo-
stała odległość wskazywana na ekranie oznacza maksymalną 
możliwą odległość do osoby zasypanej. Przykładowo wskazanie 
1,1 na ekranie oznacza, że osoba zasypana musi znajdować 
się na maksymalnej głębokości 1,1 m w promieniu sondy. 

Jeżeli sonda nic nie wykryje w tym obszarze, oznacza to, że 
osoba zasypana nie została trafiona. Powtórzyć sondowanie z 
nieznacznym przesunięciem (rozdział „Sondowanie z nadajni-
kiem-odbiornikiem i sondą lawinową”).

Oznaczanie

Po udanym zlokalizowaniu osoby zasypanej za pomocą sondy 
należy ją oznaczyć jako „znalezioną”, naciskając przycisk !
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Automatyczny powrót do trybu SEND 

Aby zapewnić bezpieczeństwo ratowników, urządzenie automa-
tycznie przełącza się w tryb SEND po 4 minutach bez żadnego 
działania ze strony użytkownika ani jego ruchu.

Wychodzenie z trybu SEARCH

Po 4 sekundach urządzenie automa-
tycznie przełącza się w tryb SEND.

Wiele osób zasypanych

Funkcja oznaczania umożliwia konty-
nuowanie poszukiwań dalszych osób 
zasypanych, zaznaczając osoby zlo-
kalizowane wcześniej jako znalezione. 
Podczas kontynuowania poszukiwań 
wcześniej znalezione osoby zasypane 
należy odkopać, chyba że głębokość 
zasypania jest szczególnie duża.
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Poszukiwanie wielu osób zasypanych

Nadajnik-odbiornik podejmuje próby analizowania wszystkich 
wykrywalnych sygnałów i określania liczby osób zasypanych. 
Jest to możliwe, ponieważ sygnały każdego nadajnika mają 
charakterystyki, które pozwalają je odróżniać od sygnałów 
innych nadajników. Im bardziej unikatowe są charakterystyki 
sygnału, tym dokładniej można rozróżniać i oddzielać sygnały 
(rozpoznawanie wzorców). Poprzez automatyczne powiązywanie 
sygnałów z odpowiednimi ich źródłami można poszukiwać 
wielu osób zasypanych bez stosowania specjalnych taktyk 
poszukiwawczych. Nadajniki-odbiorniki, które przesyłają rów-
nież informacje W-Link, można wykrywać szczególnie szybko i 
niezawodnie. Informacje W-Link obejmują unikatową identyfika-
cję oraz wzorzec nadawania.

Lista  osób zasypanych

Osoby zasypane, które nadają wzorce, można identyfikować 
i umieszczać na liście osób zasypanych na podstawie siły 
sygnału, która zazwyczaj odpowiada odległości. Najbliższa 
osoba zasypana w lawinie jest pokazywana na dole, a najdalsza 
na górze listy. Lista osób zasypanych nie może pokazywać 
równocześnie więcej niż 3 osób. Jeżeli liczba rozpoznanych 
osób zasypanych jest większa, symbole strzałek oznaczają, że 

lista zawiera dodatkowe pozycje powyżej lub poniżej. Zazwyczaj 
urządzenie prowadzi ratownika od dołu do góry listy. Dlatego 
dolna, już ukryta część listy osób zasypanych  zawiera osoby, 
które już oznaczono jako znalezione, natomiast górna, jeszcze 
niewidoczna część listy  zawiera osoby, które jeszcze nie 
zostały znalezione i nadal są w lawinie przed ratownikiem.
Niezależnie od pozycji osoby zasypanej na liście urządzenie 
zawsze podejmuje próbę jak najszybszego prowadzenia w celu 
znalezienia wszystkich rozpoznanych osób zasypanych.

Ograniczenia

Im większa liczba osób zasypanych, tym trudniejsza i bardziej 
czasochłonna jest dokładna analiza sytuacji z powodu 
nakładania się sygnałów. Im większa liczba sygnałów, tym 
dłużej może trwać nakładanie się sygnałów. Dlatego zdolność 
automatycznego wykrywania i izolowania sygnałów od wielu 
osób zasypanych jest ograniczona.
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Procedura d la  wie lu  osób zasypanych

1. Urządzenie prowadzi najpierw do 
osoby najbliższej. Poszczególne osoby 
zasypane należy lokalizować za pomocą 
nadajnika-odbiornika i sondy lawinowej.

2. Natychmiast po oznakowaniu danej 
osoby nadajnik-odbiornik prowadzi do 
kolejnej najbliższej nieoznakowanej 
osoby zasypanej.

3. Kontynuować procedurę do momentu 
zlokalizowania i oznakowania wszyst-
kich osób.

4. Ratownik poszukuje dodatkowych 
osób zasypanych, podczas gdy na 
wyświetlaczu pokazywany jest symbol 
fazy poszukiwania sygnału w celu zasy-
gnalizowania konieczności przeszukania 
pozostałej powierzchni lawiny (rozdział 
„Poszukiwanie sygnału”).
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Poszukiwania przez wielu ratowników

Jeżeli poszukiwania są prowadzone przez wielu ratowników 
równocześnie, należy unikać poszukiwania tej samej osoby 
zasypanej, której poszukuje inny ratownik. Za pomocą paska 
przewijania wybrać na liście osób zasypanych osobę, która 
właśnie jest poszukiwana.

Sytuacja 1: Dwóch ratowników odbiera sygnały dwóch osób zasypanych. Jeden 
ratownik kontynuuje poszukiwania osoby zasypanej znajdującej się bliżej niego, a 
drugi ratownik powinien od razu poszukiwać drugiej osoby zasypanej bez oznaczania 
pierwszej. W takiej sytuacji poszukiwania są kontynuowane wg aktualnego wzorca 
poszukiwania sygnału do momentu, w którym nadajnik-odbiornik w sposób oczywisty 
zacznie prowadzić do dwóch różnych osób zasypanych. 

Sytuacja 2: Obaj ratownicy odbierają sygnały jednej osoby zasypanej. Jeden ratownik 
kontynuuje poszukiwania osoby zasypanej znajdującej się bliżej niego, a drugi 
ratownik powinien poszukiwać innych osób zasypanych w pozostałej części lawiny. W 
takiej sytuacji poszukiwania są kontynuowane wg aktualnego wzorca poszukiwania 
sygnału do momentu, w którym nadajnik-odbiornik w sposób oczywisty zacznie 
prowadzić do dwóch różnych osób zasypanych.
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Korzystanie w ciemności

W przypadku korzystania z nadajnika-odbiornika w ciemności 
ekran jest automatycznie podświetlany.

Regiony funkcji W-Link

 UE Europa i kraje sąsiednie
 (Region A funkcji W-Link) [= jasnoszary]

 US Wersja na USA, Kanadę, Nową Zelandię  
 i Australię (Region B funkcji W-Link)  
 [= ciemnoszary]

 brak Kraje bez funkcji W-Link [= czarny]

 Kraje o nieznanym przydziale regionu [= biały] 

Przepisy dotyczące częstotliwości nie zezwalają na zmianę 
ustawień częstotliwości przez użytkownika. Aby umożliwić 
użytkownikowi zabranie ze sobą detektora Barryvox® do 
innego regionu, można wyłączyć funkcję W-Link i włączyć ją 
po powrocie do domu.

Należy pamiętać, że ustawienia funkcji W-Link nie 
mają wpływu na sygnał wykorzystywany do lokalizacji 
osoby zasypanej .

Ustawienia funkcji W-Link można zmieniać jedynie w autory-
zowanym serwisie Barryvox®.

INFORMACJE DODATKOWE
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Serwis i naprawy

Nadajniki-odbiorniki Barryvox, które nie działają prawidłowo 
pomimo całkowicie naładowanych i prawidłowo włożonych 
baterii (np. brak sygnału podczas testu grupowego, usterki me-
chaniczne), należy odsyłać do serwisów podanych na początku 
niniejszej instrukcji.

Serwis

Zalecaną datę następnego przeglądu można sprawdzić w 
pozycji „Info” podczas wyłączania urządzenia.

Przeglądy okresowe wykonywane przez ser-
wis  Barryvox

Aby sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia, zaleca się wy-
syłanie go do centrum serwisowego Barryvox co 3 lata lub po 
3000 godzinach działania lub oddawanie go do sprawdzenia w 
punkcie serwisowym Barryvox (pobierane są opłaty za serwis). 
Testy działania są dużo bardziej rozbudowane i dokładniejsze 
niż autotest i test grupowy. W ramach przeglądu sprawdzane 
są podzespoły elektroniczne i mechaniczne, takie jak obudowa, 
przełącznik główny, przełącznik boczny, styki baterii, komora 
baterii i jej pokrywa oraz pasek na nadgarstek. W przypadku 
wykrycia nietypowego zużycia z powodu nieprawidłowego lub 
długiego bardzo intensywnego użytkowania centrum serwisowe 
może zalecić wymianę urządzenia.

Zalecamy oddawanie urządzenia do przeglądu w okresie letnim, 
tak aby detektor Barryvox został sprawdzony i był gotowy do 
użytku na początku kolejnego sezonu zimowego. Zalecaną 
datę następnego przeglądu można sprawdzić w pozycji „Info” 
podczas wyłączania urządzenia.
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Gwarancja

Nadajnik-odbiornik Barryvox® jest objęty 2-letnią gwarancją (z 
wyłączeniem baterii, systemu przenoszenia i linki), licząc od 
daty zakupu podanej na dowodzie zakupu.
W przypadku rejestracji urządzenia na stronie internetowej 
www.Barryvox.com poprzez podanie wszystkich wymaganych 
informacji gwarancja początkowa rozpoczynająca się od daty 
podanej na dowodzie zakupu zostanie przedłużona o kolejne 
3 lata.
W przypadku reklamacji gwarancyjnych wszystkie części wy-
kazujące wady materiałowe lub produkcyjne zostaną bezpłatnie 
wymienione. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w 
wyniku nieprawidłowej obsługi lub normalnego zużycia.

Otwarcie urządzenia przez nabywcę lub nieautoryzowaną stronę 
trzecią powoduje anulowanie gwarancji. Dotyczy to również 
urządzeń użytkowanych z częściami zamiennymi lub akcesoria-
mi nieoryginalnymi lub niezalecanymi przez producenta.
Za testy diagnostyczne nadajnika-odbiornika niewymagającego 
naprawy zostanie pobrana opłata. Naprawy w ramach gwarancji 
nie przedłużają okresu gwarancyjnego. Wymienione części 
zamienne są objęte sześciomiesięczną gwarancją. Naprawy w 
ramach gwarancji zostaną wykonane wyłącznie, jeżeli urządze-
nie zostanie przesłane z dołączonym dowodem zakupu.
Koszty przesyłki ponosi właściciel. Nie obowiązują żadne inne 
gwarancje. Producent nie odpowiada za żadne straty lub szkody 
obejmujące m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe.
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© Copyright Mammut Sports Group AG
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, fragmenty tekstu, obrazy i schematy 
są chronione prawem autorskim. Nie wolno powielać ani kopiować 
żadnej części bez pisemnej zgody ze strony wydawcy. W celu dalszego 
korzystania oraz publikacji w celach edukacyjnych należy skontaktować 
się z Mammut Sports Group AG. Mammut i Barryvox® są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi należącymi do Mammut Sports Group AG. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. 

Dane techniczne

Urządzenie: urządzenie cyfrowe z 3 antenami.

Częstotliwość nadawania:  
457 kHz (standard międzynarodowy). 

Zasilanie: 3 baterie alkaliczne LR03 1,5 V (AAA). 

Żywotność baterii alkalicznych:  
typowo 300 godz. w trybie SEND, min. 200 godz. w trybie 
SEND, a następnie 1 godz. w trybie SEARCH.

Maksymalny zasięg:  
do 70 m w standardowym trybie poszukiwania.

Szerokość pasa poszukiwania:  
70 m w standardowym trybie poszukiwania.

Zakres temperatur roboczych: od –25° do +45°C.

Wymiary (dł . x szer . x wys .): 115 x 67 x 27 mm.

Masa: 210 g (z bateriami).

Wszystkie informacje są podane bez zobowiązań. Stan na lipiec 
2017 r.
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powia-
domienia.

Informacje dotyczące utylizacji

Po wycofaniu z użytkowania produktu nie 
wolno się pozbywać wraz z odpadami z 
gospodarstwa domowego.
Należy go oddać do recyklingu przez firmę 
wyspecjalizowaną w recyklingu urządzeń 
elektronicznych.
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RATOWANIE PRZEZ TOWARZYSZY

Określenie „ratowanie przez towarzyszy” oznacza, że osoby 
zasypane są lokalizowane i odkopywane przez członków swojej 
grupy natychmiast po zejściu lawiny. Ratownictwo lawinowe 
to wyścig z czasem! Podczas gdy większość osób zasypanych 
może zostać uratowana w ciągu pierwszych 18 minut, po upły-
wie tego czasu szanse na przeżycie szybko spadają. Dlatego 
ratowanie przez towarzyszy daje osobom zasypanym największe 
szanse na przeżycie.

W przypadku lawiny

Będąc osobą poszkodowaną:
	 Uciekać na bok.
	 Pozbyć się nart, snowboardu i kijków
 	 efekt kotwicy.
	 Starać się utrzymać na powierzchni.
	 Zamknąć usta; zakryć twarz dłońmi
 	 po zatrzymaniu się lawiny oczyścić drogi oddechowe.

Odrębne instrukcje dotyczą korzystania ze specjalistycznego 
sprzętu zabezpieczającego, takiego jak wysoce skuteczna 
lawinowa poduszka powietrzna.

Będąc świadkiem:
	 Zapamiętać miejsca, w których osoby były widziane po raz 

ostatni
 	 pas poszukiwania sygnałów
  (patrz rozdział „Poszukiwanie sygnału”).

Osobisty sprzęt ratunkowy
Posiadanie prawidłowego osobistego sprzętu ratunkowego ma 
krytyczne znaczenie dla skutecznego ratowania przez towarzy-
szy. Do szybkiego i skutecznego zlokalizowania oraz odkopania 
osoby zasypanej konieczne są: nadajnik-odbiornik, szufla oraz 
sonda lawinowa. Firma Mammut oferuje szeroki asortyment 
sond lawinowych i szufli. 
Korzystanie z systemu poduszki powietrznej (urządzenia utrzy-
mującego na powierzchni) znacznie obniża ryzyko całkowitego 
zasypania, a zatem istotnie zwiększa szanse na przeżycie. Uży-
wanie nadajnika-odbiornika poprzedza użycie sondy lawinowej, 
a używanie sondy lawinowej poprzedza użycie szufli. 

Zaleca się noszenie ze sobą nadajnika radiowego lub telefonu 
komórkowego w celu wezwania pomocy.



BARRYVOX® 34PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA RATOWANIE PRZEZ TOWARZYSZY

Plan ratunkowy przedstawia podstawowe kroki zapewniające 
udany ratunek przez towarzyszy.
Sposób postępowania należy dostosować do danej sytuacji.

Plan ratunkowy

1 . Ocena miejsca zdarzenia .
2 . Jeżeli to możliwe, do momentu rozpoczęcia poszu-

kiwania dokładnego należy korzystać ze sprzętu do 
sportów zimowych . 
Przez cały czas mieć ze sobą plecak ze sprzętem .  

3 . Poszukiwania za pomocą nadajnika-odbiornika: 
SEARCH
 Poza okresami poszukiwania: OFF

4 . Natychmiastowe przełączenie nadajnika-odbiornika 
w tryb SEARCH przez co najmniej jednego ratownika 
przy równoczesnej obserwacji i nasłuchiwaniu .

5 . Montaż sondy i szufli dopiero po zakończeniu poszu-
kiwania dokładnego .

6 . Poszukiwanie za pomocą nadajnika-odbiornika 
zakończone: przełączenie wszystkich urządzeń w tryb 
SEND .

7 . Odkopywanie, pierwsza pomoc .

Oznaczanie

Sondowanie

Poszukiwanie 
dokładne

Poszukiwanie 
zgrubne

Poszukiwanie 
sygnału

Schemat poszukiwania 
sygnału dla jednego 
ratownika

Lista kontrolna ratowania przez towarzyszy

Schemat poszukiwania 
sygnału dla wielu 
ratowników

W
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Brak kontaktu sondy

Jeżeli osoby zasypanej nie można znaleźć za pomocą sondy, 
sondę należy umieścić w odległości ok. 1,5 metra powyżej 
punktu wskazania najmniejszej odległości. Zapewnia to wystar-
czające miejsce na odkopywanie w celu dalszego sondowania 
w tym miejscu. 
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max. 1.5 – 2 m

2- 4 min.

max. 1.5 – 2 m

2- 4 min.

max. 1.5 – 2 m

2- 4 min.

Odkopywanie osoby zasypanej

Pierwszy ratownik ustawia się tuż przy sondzie. Wszyscy 
pozostali ratownicy ustawiają się w odstępach równych jednej 
długości szufli w kierunku usuwania śniegu, czyli zazwyczaj w 
linii spadku.
Ratownik na początku szeregu rozpoczyna odkopywanie wzdłuż 
sondy, co zmniejsza szanse ominięcia osoby zasypanej.

 Porada Barry:  W twardym śniegu wycinać bloki za 
pomocą szufli. W przypadku wielu osób zasypa-
nych jak najszybciej wyłączać nadajniki-odbiorniki 
osób odkopanych.

1 x DS

1 x DS

DS = maks . długość szufli

Zmiana!
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DECLARATIONS OF CONFORMITY US A : FCC  S t a tement
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for Class B digital device,  pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residual installation. This equipment ge-
nerates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guaran-
tee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one of the 
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
• To assure continued compliance, any changes or modifications 

not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and 
2. This device must accept any interference received, including in-

terference that may cause undesired operation.

C a n a d a :  I C  S t a t e m e n t
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference and
2. This device must accept any interference, including interference 

that causes undesired  operation of the device

Le presént appareil est conforme CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’util isateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 

radioélectrique subi, même si le brouillage est suscep-
tible d’en compromettre le fonctionnement

USA/Canada/New Zealand/Australia  

In this region the Barryvox® W-Link operates in the 915MHz band.

Type / Model: Barryvox® 7600.0035
IC: 8038A-BARRYVOX
FCC ID: ARN-BARRYVOX

E5720
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Europa
W tym regionie funkcja W-Link detektora Barryvox® działa w paśmie 868 MHz.

Typ/model: Barryvox® 7600.0031 (funkcja W-Link włączona)
 Barryvox® 7600.0036 (funkcja W-Link wyłączona)

Europa — Deklaracja zgodności WE

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Deklaracji zgodności WE, 
zapraszamy na stronę internetową www.mammut.com/BarryvoxMa-
nual.

С настоящото Mammut Sports Group AG декларира, че този тип радиосъоръжение Barryvox® е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.  
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Tímto Mammut Sports Group AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Barryvox® je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
 Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Hermed erklærer Mammut Sports Group AG, at radioudstyrstypen Barryvox® er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Hiermit erklärt Mammut Sports Group AG, dass der Funkanlagentyp Barryvox® der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Kon-
formitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Käesolevaga deklareerib Mammut Sports Group AG, et käesolev raadioseadme tüüp Barryvox® vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Hereby, Mammut Sports Group AG declares that the radio equipment type Barryvox® is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Por la presente, Mammut Sports Group AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Barryvox® es conforme con la Directiva 2014/53/UE. 
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Με την παρούσα ο/η Mammut Sports Group AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Barryvox® πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Le soussigné, Mammut Sports Group AG, déclare que l‘équipement radioélectrique du type Barryvox® est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l‘adresse internet suivante: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Barryvox® u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.mammut.ch/BarryvoxManual
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Il fabbricante, Mammut Sports Group AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Barryvox® è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Ar šo Mammut Sports Group AG deklarē, ka radioiekārta Barryvox® atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Aš, Mammut Sports Group AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Barryvox® atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Hierbij verklaar ik, Mammut Sports Group AG, dat het type radioapparatuur Barryvox® conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.mammut.ch/BarryvoxManual
B‘dan, Mammut Sports Group AG, niddikjara li dan it-tip ta‘ tagħmir tar-radju Barryvox® huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta‘ konformità tal-UE huwa disponibbli f‘dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG igazolja, hogy a Barryvox® típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Barryvox® jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Prin prezenta, Mammut Sports Group AG declară că tipul de echipamente radio Barryvox® este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral 
al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.mammut.ch/BarryvoxManual
O abaixo assinado Mammut Sports Group AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Barryvox® está em conformidade com a Diretiva 2014/53/
UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG potrjuje, da je tip radijske opreme Barryvox® skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [označenie typu rádiového zariadenia] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Mammut Sports Group AG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Barryvox® on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.mammut.ch/BarryvoxManual
Härmed försäkrar Mammut Sports Group AG att denna typ av radioutrustning Barryvox® överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.mammut.ch/BarryvoxManual
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