
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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BEZPEČNOSTNÉ A REGULAČNÉ 
VYHLÁSENIA 
 
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

• Na použitie len v suchých vnútorných prostrediach bez výskytu olejov.

VÝSTRAHA: Sieťový adaptér obsahuje súčasti pod napätím.

• V sieťovom adaptéri sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré môže opravovať používateľ. Modul sami nerozoberajte ani sa ho 
nepokúšajte opravovať.

• Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej zástrčky alebo predlžovačky v blízkosti modulu, ktorý napája.

• Poškodený sieťový adaptér vymeňte len za výrobcom schválený typ. Pozrite si sprievodcu rýchlou inštaláciou alebo 
produktové špecifikácie.

• Nikdy nepoužívajte sieťový adaptér, ktorého kryt je poškodený, prasknutý alebo zlomený, prípadne vtedy, ak máte 
podozrenie, že nepracuje správne.

• Jednotku sa nepokúšajte sami opravovať.

• Nevhodné na použitie v nebezpečných alebo výbušných prostrediach a v blízkosti horľavých materiálov.

• Ak s jednotkou používate aj predlžovačku, skontrolujte, že hodnota prúdového odberu pripojených zariadení nepresahuje 
stanovenú hodnotu prúdového odberu predlžovačky. Presvedčte sa tiež, že celková hodnota prúdového odberu zariadení 
pripojených do elektrickej zásuvky neprekročí stanovenú hodnotu prúdového odberu sieťovej zásuvky.

• Jednotka a sieťový adaptér sa pri prevádzke môžu zohriať – neumiestňujte ich do uzavretého priestoru, kde neprúdi vzduch.

• Zariadenie nepoužívajte, ak teplota okolia prekročí 50 °C. Produkt neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktorých povrchová 
teplota prekračuje 50 °C.

RÁDIOFREKVENČNÁ ENERGIA
Na pripojenie jednotiek je potrebné použiť skrútený vodič kategórie 5 (alebo vyššej), čím sa zabezpečí súlad s nariadeniami 
o emisiách rádiofrekvenčnej energie a zároveň sa dosiahne primerane vysoká hodnota odolnosti proti elektromagnetickému 
rušeniu. 

VYHLÁSENIE O ZHODE FCC (SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ)



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.
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alebo chýbajúce údaje. Parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.
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VYHLÁSENIE O RÁDIOVEJ FREKVENCII KANADSKÉHO MINISTERSTVA KOMUNIKÁCIÍ

EURÓPSKA SMERNICA EMC 2014/30/EÚ

VÝSTRAHA: Toto zariadenie je v súlade s Triedou A normy EN55032. V obytných oblastiach môže toto zariadenie spôsobiť 
rádiové rušenie.


