TURVALLISUUTTA JA SÄÄNTELYÄ
KOSKEVAT TIEDOT
TURVALLISUUSTIEDOT JA -OHJEET
• Saa käyttää vain kuivissa, öljyttömissä sisätiloissa.
VAROITUS: Virtalähde sisältää jännitteisiä osia.
• Virtalähteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä pura tai yritä huoltaa moduuleja itse.
• Kytke virtalähde maadoitettuun pistorasiaan tai jatkojohtoon lähelle moduulia, johon se syöttää virtaa.
• Vaihda viallinen virtalähde vain valmistajan hyväksymään malliin. Lisätietoja on pika-asennusoppaassa ja/tai
tuoteselosteessa.
• Älä käytä virtalähdettä, jos sen kotelo on vaurioitunut, haljennut tai murtunut tai jos epäilet, että se ei toimi oikein.
• Älä yritä huoltaa laitetta itse.
• Ei sovellu käytettäväksi vaarallisessa tai räjähdysherkässä ympäristössä tai helposti syttyvien materiaalien vieressä.
• Jos käytät laitteissa jatkojohtoa, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä
johdolle määritettyä ampeeriarvoa. Varmista myös, ettei kaikkien pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu
ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa.
• Laite ja virtalähde voivat lämmetä käytössä. Älä sijoita niitä suljettuun tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa.
• Älä käytä laitteita, jos ympäristön lämpötila on yli 50 °C. Pidä tuote etäällä laitteista, joiden pintalämpötila on yli 50 °C.

RADIOTAAJUUSENERGIA
Laitteiden kytkemiseen on käytettävä luokan 5 (tai suuremman) kierrettyä parikaapelia, jotta radiotaajuusenergian
päästövaatimuksia koskevia säännöksiä noudatetaan ja riittävän korkea sähkömagneettisten häiriöiden sietotaso voidaan
varmistaa.

FCC:N VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE (YHDYSVALLAT)
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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KANADAN VIESTINTÄMINISTERIÖN RADIOTAAJUUSHÄIRIÖLAUSEKE
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.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SÄHKÖMAGNEETTISTA
YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVA DIREKTIIVI 2014/30/EU
VAROITUS: Tämä laite täyttää EN55032-standardin luokan A vaatimukset. Tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuintiloissa.
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