PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A SHODĚ
S PŘEDPISY
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY
• Určeno pouze pro použití v suchém vnitřním prostředí bez přítomnosti olejů.
VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér obsahuje části pod napětím.
• V napájecím adaptéru se nenachází žádné uživatelem opravitelné součásti. Moduly nerozebírejte a nepokoušejte se je sami
opravovat.
• Zapojte napájecí adaptér do uzemněné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu v blízkosti napájeného modulu.
• Vadný napájecí adaptér vyměňte za adaptér, který je schválený výrobcem. Viz Stručná instalační příručka a/nebo specifikace
výrobku.
• Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud je kryt napájecího adaptéru poškozený, prasklý nebo rozbitý nebo pokud máte
podezření, že nefunguje správně.
• Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
• Zařízení není vhodné pro použití v nebezpečných prostředích a prostředích s nebezpečím výbuchu nebo poblíž vysoce
hořlavých materiálů.
• Pokud pro napájení zařízení používáte prodlužovací napájecí kabel, nesmí celkový odběr všech zařízení zapojených pomocí
tohoto prodlužovacího kabelu překročit jeho kapacitu. Dále se ujistěte, že celkový odběr všech zařízení zapojených do
elektrické zásuvky nepřekračuje její kapacitu.
• Zařízení a napájecí adaptér se mohou během provozu zahřívat – neumísťujte je do uzavřeného prostoru bez ventilace.
• Neprovozujte zařízení při teplotě okolního prostředí vyšší než 50 °C. Při umísťování produktů dbejte, aby nebyly ve styku se
zařízením, jehož povrchová teplota překračuje 50 °C.

VYSOKOFREKVENČNÍ ENERGIE
V rámci zajištění souladu s předpisy ohledně emisí vysokofrekvenční energie a dostatečně vysoké odolnosti vůči
elektromagnetickému rušení je nutné pro připojení zařízení použít kroucenou dvojlinku kategorie 5 (nebo vyšší).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FCC (SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ)
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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PROHLÁŠENÍ KANADSKÉHO MINISTERSTVA KOMUNIKACÍ OHLEDNĚ
VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ
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.

EVROPSKÁ SMĚRNICE EMC (ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA) 2014/30/EU
VAROVÁNÍ: Toto zařízení podle normy EN55032 spadá do třídy A. Toto zařízení může v domácích prostředích způsobovat
vysokofrekvenční rušení.
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