
ATENÇÃO

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto. Eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou 
esmagamento mecânico ou corte de uma bateria, que pode resultar numa explosão; deixar uma bateria num ambiente circundante 
de temperatura extremamente elevada que pode resultar numa explosão ou na fuga de um líquido ou gás inflamável; uma bateria 
sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou na fuga de um líquido ou gás inflamável.
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com 
a parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas 
numa instalação residencial. Este equipamento gera utilizações e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e 
utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantias 
de que não ocorram interferências numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção 
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a 
interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo cumpre a parte 15 das regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento poderão anular a 
autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Exposição à RF
O equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não 
controlado.
Este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 0mm entre o radiador e o seu corpo.


