SAUGOS IR NORMINIAI PRANEŠIMAI
SAUGOS INFORMACIJA IR INSTRUKCIJOS
• Skirta naudoti tik sausose patalpose, kuriose nėra riebalų.
ĮSPĖJIMAS. Maitinimo adapteryje yra įtampingųjų dalių.
• Maitinimo adapteryje nėra dalių, kurioms būtina naudotojo techninė priežiūra. Patys neardykite ir nemėginkite atlikti modulių
techninės priežiūros darbų.
• Įkiškite maitinimo adapterį į įžemintą kištukinį lizdą arba prijunkite prie ilginamojo kabelio, esančio netoli modulio, kuriam jis
tiekia elektros energiją.
• Pakeiskite sugedusį maitinimo adapterį tik gamintojo patvirtinto tipo adapteriu. Žr. greito montavimo vadovą ir (arba)
gaminio specifikaciją.
• Nenaudokite maitinimo adapterio, jeigu maitinimo adapterio korpusas pažeistas, įtrūkęs ar sulūžęs arba jeigu įtariate, kad jis
veikia netinkamai.
• Nemėginkite įrenginio techninės priežiūros darbų atlikti patys.
• Negalima naudoti pavojingose arba sprogiose aplinkose, šalia itin degių medžiagų.
• Jeigu kartu su įrenginiais naudojate maitinimo ilginamąjį laidą, įsitikinkite, kad bendras prie ilginamojo laido prijungtų
įrenginių srovės stiprumas amperais neviršija laido srovės stiprumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras visų į sieninį
lizdą įkištų įrenginių srovės stiprumas amperais neviršija sieninio lizdo srovės stiprumo amperais.
• Įrenginiui ir maitinimo adapteriui veikiant, jie gali įšilti – nepadėkite jų uždaroje vietoje, kur nėra jokio vėdinimo.
• Nenaudokite įrangos aukštesnėje negu 50 °C aplinkos temperatūroje. Nedėkite gaminio taip, kad jis liestųsi su įranga, kurios
paviršiaus temperatūra aukštesnė negu 50 °C.

RADIJO DAŽNIŲ ENERGIJA
Norint sujungti įrenginius turi būti naudojama 5 kategorijos (arba aukštesnės) susuktoji laidų pora, kad būtų laikomasi
reikalavimų dėl radijo dažnių energijos skleidimo ir būtų užtikrinamas tinkamas aukšto lygio atsparumas elektromagnetiniams
trukdžiams.

FCC ATITIKTIES PAREIŠKIMAS (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)
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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KANADOS RYŠIŲ DEPARTAMENTO RDT PAREIŠKIMAS
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.

EUROPOS EMS DIREKTYVA 2014/30/ES
ĮSPĖJIMAS. Ši įranga atitinka A klasę pagal EN55032 standartą. Gyvenamosiose patalpose ji gali sukelti radijo trikdžius.
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