
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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SIKKERHEDS- OG LOVMÆSSIGE ERKLÆRINGER 
 

SIKKERHEDSOPLYSNINGER OG -ANVISNINGER
• Må kun bruges i tørre, oliefri, indendørs omgivelser.

ADVARSEL: Netadapteren indeholder strømførende dele.

• Ingen dele i netadapteren kan serviceres af brugeren. Du må ikke adskille eller selv forsøge at servicere modulerne.

• Slut netadapteren i en jordet stikkontakt eller et jordet forlængerkabel tæt på det modul, den skal forsyne med strøm.

• En defekt netadapter må kun udskiftes med en producentgodkendt type. Se Hurtig installationsvejledning og/eller 
produktspecifikationen.

• Netadapteren må ikke bruges, hvis adapterhuset bliver beskadiget, får revner eller brud, eller hvis du har mistanke om, 
at den ikke fungerer korrekt.

• Forsøg ikke selv at servicere enheden.

• Ikke egnet til brug i farlige eller eksplosive omgivelser eller ved siden af let antændelige materialer.

• Hvis du bruger en forlængerledning sammen med enhederne, skal du sikre, at den samlede amperedimensionering for 
de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, 
at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens 
amperedimensionering.

• Enheden og netadapteren kan blive varme under brug, og de må derfor ikke placeres et indelukket sted uden ventilation.

• Udstyret må ikke bruges i omgivelsestemperaturer, der overstiger 50 °C. Produktet må ikke placeres i kontakt med udstyr 
med en overfladetemperatur, der overstiger 50 °C.

RADIOFREKVENSENERGI
Der skal bruges et parsnoet kabel i kategori 5 (eller højere) til at forbinde enhederne for at overholde bestemmelserne for 
emission af radiofrekvent energi og sikre en passende høj grad af immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser. 

FCC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (USA)



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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RFI-ERKLÆRING FRA DET CANADISKE KOMMUNIKATIONSMINISTERIUM

DET EUROPÆISKE EMC-DIREKTIV 2014/30/EU

ADVARSEL: Dette udstyr er i overensstemmelse med klasse A i EN55032. I et beboelsesmiljø kan dette udstyr forårsage 
radiointerferens.


