SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE
MED REGLER
INFORMATION OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE SÄKERHET
• Endast för användning i torr inomhusmiljö som är ren från olja.
VARNING! Strömadaptern innehåller strömförande delar.
• Strömadaptern innehåller inga delar som kan servas av användaren. Ta inte isär eller reparera modulerna själv.
• Anslut strömadaptern till ett jordat uttag eller en förlängningskabel i närheten av modulen som adaptern driver.
• Byt endast ut en defekt strömadapter mot en sort som är godkänd av tillverkaren. Se Snabbinstallationsguiden och/eller
produktspecifikationen.
• Använd inte strömadaptern om dess hölje skadats, spruckit eller gått sönder, eller om du misstänker att den inte fungerar
som den ska.
• Försök inte att reparera enheten själv.
• Inte lämplig för användning i farliga eller explosiva miljöer eller i närheten av lättantändliga material.
• Om du använder en förlängningssladd tillsammans med enheterna, se till att den sammanlagda amperestyrkan för
enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den sammanlagda
märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets märkström.
• Enheten och strömadaptern kan bli varma under drift; placera dem inte i ett slutet utrymme utan ventilation.
• Använd inte utrustningen i omgivningstemperaturer som överstiger 50 °C. Placera inte produkten i kontakt med utrustning
vars yttemperatur överstiger 50 °C.

RADIOFREKVENSENERGI
En partvinnad kabel i kategori 5 (eller högre) ska användas för att ansluta enheterna i syfte att efterleva föreskrifter angående
utsändning av radiofrekvensenergi och säkerställa en tillräckligt hög tålighet mot elektromagnetisk störning.

DEKLARATION OM FCC-EFTERLEVNAD (USA)
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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DEKLARATION OM RFI, DET KANADENSISKA KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
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.

EUROPEISKA EMC-DIREKTIVET 2014/30/EU
VARNING! Denna utrustning uppfyller Klass A i EN55032. I en bostadsmiljö kan denna utrustning orsaka radiostörningar.
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