VEILIGHEIDS- EN REGELGEVINGSVERKLARINGEN
VEILIGHEIDSINFORMATIE EN -INSTRUCTIES
• Alleen geschikt voor binnengebruik in een droge en olievrije omgeving.
WAARSCHUWING: De stroomadapter bevat onderdelen die onder stroom staan.
• De stroomadapter bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Probeer de modules niet zelf
uit elkaar te halen of te repareren.
• Sluit de stroomadapter aan op een geaard stopcontact of verlengsnoer dat zich dicht bij de module bevindt die wordt
gevoed door de adapter.
• Vervang een defecte stroomadapter alleen door een type dat door de fabrikant is goedgekeurd. Raadpleeg de Handleiding
voor snelle installatie en/of productspecificaties.
• Gebruik de stroomadapter niet wanneer de behuizing beschadigd is, barsten vertoont of defect is, of wanneer u vermoedt
dat de stroomadapter niet goed werkt.
• Probeer het product niet zelf te repareren.
• Niet geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen of omgevingen met explosiegevaar, of naast licht ontvlambare
materialen.
• Wanneer u bij de toestellen gebruikmaakt van een verlengsnoer, mag het totale amperage van alle aangesloten apparaten
niet hoger zijn dan het maximale amperage voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat de totale stroombelasting in
ampère van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact het maximale ampèrage voor het stopcontact niet
overschrijdt.
• Het product en de stroomadapter kunnen warm worden tijdens bedrijf. Plaats de stroomadapter niet in een afgesloten
ruimte zonder ventilatie.
• Gebruik de apparatuur niet bij een omgevingstemperatuur van meer dan 50 °C. Plaats het product niet waar het in aanraking
komt met apparatuur die warmer is dan 50 °C.

RADIOFREQUENTIE-ENERGIE
Er moet een twisted pair kabel van Categorie 5 (of hoger) gebruikt worden voor het verbinden van eenheden om te voldoen aan
alle regelgeving betreffende radiofrequentie-energie en een immuniteitsniveau te realiseren dat voldoende bescheming biedt
tegen elektromagnetische storingen.

FCC-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (VERENIGDE STATEN)
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict
accordance with the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio communications. It has been tested and found
to comply with the limits for a class A computing device in accordance with the specifications in Subpart J of part 15 of FCC rules,
which are designed to provide reasonable protection against such interference when the equipment is operated in a commercial
environment. Operation of this equipment in a residential area may cause interference, in which case the user at his own expense
will be required to take whatever measures may be necessary to correct the interference. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
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RFI-VERKLARING CANADEES DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
This equipment does not exceed the class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio
interference regulations of the Canadian Department of Communications.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques
de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du
Canada.

EUROPESE EMC-RICHTLIJN 2014/30/EU
WAARSCHUWING: Dit apparaat voldoet aan klasse A van EN55032. In een woonomgeving kan dit apparaat radiostoring
veroorzaken.
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