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Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Het gooien van een batterij in vuur of een hete oven, 
of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, dat kan leiden tot een explosie; het achterlaten van een batterij in een 
omgeving met een extreem hoge temperatuur, dat kan leiden tot een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof of 
gas; een batterij onder extreem lage luchtdruk, dat kan leiden tot een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof of gas.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, 
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, 
en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is 
echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt 
aan de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de 
gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, 
inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, 
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig maken.

RF-blootstelling
De apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 mm tussen de straler en uw lichaam.


