ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μόνο για χρήση σε στεγνό και χωρίς λάδια εσωτερικό περιβάλλον.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ο μετασχηματιστής ρεύματος περιέχει ρευματοφόρα εξαρτήματα.
• Μέσα στο μετασχηματιστή ρεύματος δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Μην αποσυναρμολογείτε
και μην επιχειρείτε την επισκευή των δομοστοιχείων.
• Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε γειωμένη πρίζα ή μπαλαντέζα κοντά στο δομοστοιχείο που δέχεται το ρεύμα.
• Να αντικαθιστάτε τον ελαττωματικό μετασχηματιστή ρεύματος μόνο με μετασχηματιστή ρεύματος, ο τύπος του οποίου έχει εγκριθεί
από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στον οδηγό άμεσης εγκατάστασης ή/και στις προδιαγραφές προϊόντος.
• Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή ρεύματος εάν το περίβλημα του μετασχηματιστή έχει υποστεί ζημιά, φέρει ρωγμές ή έχει
σπάσει ή εάν υποψιάζεστε ότι δεν λειτουργεί σωστά.
• Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε μόνοι σας τη μονάδα.
• Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε επικίνδυνα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα ή δίπλα σε πολύ εύφλεκτα υλικά.
• Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα με τη μονάδα, φροντίστε τα συνολικά αμπέρ των συσκευών που συνδέονται με την μπαλαντέζα να
μην υπερβαίνουν τα ονομαστικά αμπέρ της μπαλαντέζας. Ακόμα, φροντίστε τα ολικά ονομαστικά αμπέρ όλων των συσκευών που
συνδέονται στην επίτοιχη πρίζα να μην υπερβαίνουν την ονομαστική τιμή αμπέρ της πρίζας.
• Κατά τη λειτουργία, ο μετασχηματιστής ρεύματος και η μονάδα ενδέχεται να ζεσταθούν. Συνεπώς, μην τα τοποθετείτε σε κλειστό χώρο
χωρίς αερισμό.
• Μη λειτουργείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που υπερβαίνει τους 50 °C. Μην τοποθετείτε τα προϊόντα σε επαφή με
εξοπλισμό του οποίου η επιφανειακή θερμοκρασία ξεπερνά τους 50 °C.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο στρεπτού ζεύγους κατηγορίας 5 (ή ανώτερο) για τη σύνδεση των μονάδων, για να διασφαλίζεται
η συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπής ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων και το επαρκώς υψηλό επίπεδο ατρωσίας έναντι
ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC (ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ)
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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ΔΗΛΩΣΗ RFI ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΗΜΣ 2014/30/EE
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α του προτύπου EN55032. Σε οικιακό περιβάλλον ο
εξοπλισμός αυτός μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή.
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