Δήλωση συμμόρφωσης
Όνομα προμηθευτή:

Newell Rubbermaid Inc.

Διεύθυνση προμηθευτή: Charles Park - 3rd Floor
Cambridge, MA 02142
ΗΠΑ

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς
MimioTeach, MimioCapture και MimioVote
Οι συσκευές αυτές συμμορφώνονται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
(1) αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές.
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να
οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Α σύμφωνα με
το Μέρος Α των κανόνων FCC (Federal Communications Committee). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης
προστασίας έναντι επιζήμιων παρεμβολών, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός
δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση δεν
συμφωνούν με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισμού σε
οικιστικό περιβάλλον είναι πιθανό να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να αναλάβει
διορθωτικές ενέργειες με δικό του κόστος.
Δεν παρέχεται εγγύηση για την έλλειψη παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες
παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση του
εξοπλισμού και εκ νέου ενεργοποίησή του, ο χρήστης θα πρέπει να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές ακολουθώντας
κάποιο από τα ακόλουθα μέτρα:
n

Αλλαγή προσανατολισμού της κεραίας λήψης.

n

Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.

n

Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.

n

Χρήση θωρακισμένων καλωδίων για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.

n

Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων, σε περίπτωση που χρειάζεται
βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο φυλλάδιο, το οποίο έχει συνταχθεί από την FCC: Interference Handbook. Το
φυλλάδιο αυτό διατίθεται από το U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, Washington, DC 20402-9325.
Η συγκεκριμένη ψηφιακή συσκευή Κλάσης A συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από υπεύθυνο για τη
συμμόρφωση θα ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση που παρέχεται
από τον κατασκευαστή.

MimioView
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
(1) αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές.
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να
οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το
Μέρος Α των κανόνων FCC (Federal Communications Committee). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης
προστασίας έναντι επιζήμιων παρεμβολών, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε οικιστικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός
δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση δεν
συμφωνούν με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
Δεν παρέχεται εγγύηση για την έλλειψη παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες
παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση του
εξοπλισμού και εκ νέου ενεργοποίησή του, ο χρήστης θα πρέπει να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές ακολουθώντας
κάποιο από τα ακόλουθα μέτρα:
n

Αλλαγή προσανατολισμού της κεραίας λήψης.

n

Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.

n

Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.

n

Χρήση θωρακισμένων καλωδίων για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.

n

Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων, σε περίπτωση που χρειάζεται
βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο φυλλάδιο, το οποίο έχει συνταχθεί από την FCC: Interference Handbook. Το
φυλλάδιο αυτό διατίθεται από το U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, Washington, DC 20402-9325.
Η συγκεκριμένη ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από υπεύθυνο για τη
συμμόρφωση θα ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση που παρέχεται
από τον κατασκευαστή.

Ευρωπαϊκή Ένωση
MimioTeach
Η Newell Rubbermaid Inc. δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά
Κανονιστικά ή/και Διεθνή Πρότυπα:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

EN 55024:1998 w/ A1:2001 & A2:2003

Ηλεκτρομαγνητική ανοσία

EN 60950-1:2006 2nd Ed.

Ασφάλεια προϊόντος

EN 300 328 v1.7.1 EMC/ERM:

Ευρυζωνική μετάδοση

EN 301 489-1 v1.7.1 EMC/ERM:

Κοινές τεχνικές απαιτήσεις

EN 301 489-17 v1.8.1 EMC/ERM:

Ευρυζωνική μετάδοση 2,4 GHz

Ακολουθούνται οι διατάξεις των Κανονιστικών Οδηγιών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
Οδηγία EMC

Οδηγία EMC

Οδηγία περί χαμηλής τάσης

2006/95/EC

Οδηγία R&TTE

1999/5/EC

Αυτό είναι ένα προϊόν Κλάσης Α. Σε οικιστικό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Στην
περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει επαρκή μέτρα.

MimioCapture
Η Newell Rubbermaid Inc. δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά
Κανονιστικά ή/και Διεθνή Πρότυπα:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

EN 55024:1998 w/ A1:2001 & A2:2003

Ηλεκτρομαγνητική ανοσία

EN 60950-1:2006 2nd Ed.

Ασφάλεια προϊόντος

Ακολουθούνται οι διατάξεις των Κανονιστικών Οδηγιών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
Οδηγία EMC

Οδηγία EMC

Οδηγία περί χαμηλής τάσης

2006/95/EC

Αυτό είναι ένα προϊόν Κλάσης Α. Σε οικιστικό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Στην
περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει επαρκή μέτρα.

MimioVote
Η Newell Rubbermaid Inc. δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά
Κανονιστικά ή/και Διεθνή Πρότυπα:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

EN 55024:1998 w/ A1:2001 & A2:2003

Ηλεκτρομαγνητική ανοσία

EN 60950-1:2006 2nd Ed.

Ασφάλεια προϊόντος

EN 300 328 v1.7.1 EMC/ERM:

Ευρυζωνική μετάδοση

EN 301 489-1 v1.7.1 EMC/ERM:

Κοινές τεχνικές απαιτήσεις

EN 301 489-17 v1.8.1 EMC/ERM:

Ευρυζωνική μετάδοση 2,4 GHz

Ακολουθούνται οι διατάξεις των Κανονιστικών Οδηγιών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
Οδηγία EMC

Οδηγία EMC

Οδηγία περί χαμηλής τάσης

2006/95/EC

Οδηγία R&TTE

1999/5/EC

Αυτό είναι ένα προϊόν Κλάσης Α. Σε οικιστικό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Στην
περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει επαρκή μέτρα.

MimioView
Η Newell Rubbermaid Inc. δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά
Κανονιστικά ή/και Διεθνή Πρότυπα:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

EN 55024:1998 w/ A1:2001 & A2:2003

Ηλεκτρομαγνητική ανοσία

EN 60950-1:2006 2nd Ed.

Ασφάλεια προϊόντος

Ακολουθούνται οι διατάξεις των Κανονιστικών Οδηγιών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
Οδηγία EMC

Οδηγία EMC

Οδηγία περί χαμηλής τάσης

2006/95/EC

