
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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ERKLÆRINGER OM SIKKERHET OG 
FORSKRIFTER 
 
INFORMASJON OG INSTRUKSJONER OM SIKKERHET

• Skal bare brukes innendørs i tørre og oljefrie omgivelser.

ADVARSEL: Strømadapteren inneholder strømførende deler.

• Strømadapteren inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde. Ikke forsøk å demontere eller vedlikeholde 
modulene på egen hånd.

• Plugg strømadapteren i en jordet stikkontakt eller skjøteledning i nærheten av modulen som skal gis strøm.

• En defekt strømadapter skal kun byttes ut med en type som er godkjent av produsenten. Se hurtiginstallasjonsveiledningen 
og/eller produktspesifikasjonen.

• Ikke bruk strømadapteren hvis ytterdekselet blir skadet, ødelagt eller får sprekker, eller hvis du mistenker at den ikke 
fungerer riktig.

• Ikke forsøk å vedlikeholde enheten på egen hånd.

• Ikke egnet for bruk i farlige eller eksplosive omgivelser eller i nærheten av svært brannfarlige materialer.

• Hvis du bruker en skjøteledning med enhetene, må du kontrollere at den samlede nominelle ampereverdien til enhetene 
som er koblet til skjøteledningen, ikke overstiger ledningens nominelle ampereverdi. Sjekk også at den samlede nominelle 
ampereverdien til alle enhetene som er koblet til stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens nominelle ampereverdi.

• Enheten og strømadapteren kan bli varme under bruk og må ikke plasseres i et lukket kabinett uten ventilasjon.

• Utstyret skal ikke brukes i omgivelsestemperaturer på mer enn 50°C. Produktet må ikke plasseres slik at det berører utstyr 
med en overflatetemperatur på over 50°C.

RADIOFREKVENSENERGI
Enhetene må kobles til med en kabel med snodd ledningspar i kategori 5 (eller høyere) for å sikre samsvar med utslippskravene 
for radiofrekvensenergi og et tilstrekkelig høyt immunitetsnivå mot elektromagnetiske forstyrrelser. 

ERKLÆRING OM FCC-SAMSVAR (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 KANADISKE KOMMUNIKASJONSDEPARTEMENTET

EU-DIREKTIVET OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 2014/30/EU

WARNING: This equipment is compliant with Class A of EN55032. In a residential environment this equipment may cause radio 
interference. 


