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Предупреждения за безопасност
Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или
умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се
гарантира, че не си играят с уреда.
Преди да поставите батериите, проверете дали контактите в устройството и на батериите са чисти и ги почистете, ако е
необходимо. Обърнете внимание на полярността (+/-), когато поставяте батериите. Не хвърляйте батериите в огън, не ги
подлагайте на късо съединение и не ги разглобявайте. Пазете децата далеч от батериите. При поглъщане на батерия
незабавно потърсете медицинска помощ.
EU Декларация за съответствие
С настоящото NETATMO декларира, че този тип устройство NWS01OUT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.netatmo.com/declaration/nim
Декларация на FCC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15
от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна
инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и
използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция,
че смущения няма да възникнат при определена инсталация.

Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионни сигнали, което може да се определи чрез
изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или
повече от следните мерки:
- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
Ако се нуждаете от допълнителна информация относно сертифицирането (FCC ID, IC), моля, отворете капака в долната част
на продукта, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка с дланта на ръката си.
Декларация за излагане на радиация на FCC
Това оборудване отговаря на границите за излагане на радиация на FCC, определени за населението (неконтролирано
излагане). Това устройство трябва да бъде монтирано с осигуряване на разстояние от най-малко 20 см от всички лица и не
трябва да бъде разположено съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.
Това устройство NWS01OUT е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия:
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени
смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Внимание!
Това оборудване не може да бъде модифицирано или променяно по какъвто и да е начин без подписано писмено разрешение
от NETATMO. Неразрешената модификация може да анулира разрешението от FCC и да анулира гаранцията на NETATMO.

СЕ маркировката е декларация на производителя, че
продуктът отговаря на изискванията на приложимите
директиви на ЕС.
Символът WEEE обозначава безопасни и отговорни процедури
за събиране, рециклиране и оползотворяване на всички
видове електронни отпадъци.
Универсален символ за рециклиране

Продуктът е в съответствие с техническите регламенти
за сертифициране на съответствието на определено
радиооборудване
Продуктът отговаря на изискванията на съответните
стандарти ACMA.

Продуктът отговаря на ограниченията за цифрово устройство

FCC ID от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC (САЩ).
IC

Продуктът е в съответствие със стандарта(ите) RSS за освободени
от лиценз радиоустройства на Industry Canada.
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