Uygunluk Beyanı
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Charles Park - 3rd Floor
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ABD

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
MimioTeach, MimioCapture ve MimioVote
Bu cihaz, FCC (Federal İletişim Komisyonu) kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanımı, aşağıdaki koşullara tabidir:
(1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır.
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit dahil olmak üzere herhangi bir parazite maruz kalmamalıdır.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) kurallarının 15. maddesine uygun olarak A Sınıfı dijital ekipman
için ilgili limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda kullanılması durumunda zararlı parazite karşı
makul koruma sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara
uygun kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu ekipmanın mesken ortamında kullanılması
zararlı parazite neden olma ihtimali taşımaktadır ve bu durumda kullanıcının bu paraziti kendi imkanlarıyla gidermesi
gerekecektir.
Belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağına dair garanti verilmez. Bu ekipmanı açıp kapatarak radyo ve televizyon
sinyallerinin alınmasında zararlı parazite neden olduğu tespit edilirse, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını
izleyerek paraziti düzeltmeye çalışması tavsiye edilir:
n

Alıcı anten yönünü değiştirin.

n

Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

n

Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir devredeki bir prize bağlayın.

n

Bu aygıtı bilgisayara bağlamak için blendajlı kablolar kullanın.

n

Bayi veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım isteyin.

FCC tarafından hazırlananan Parazit Kitapçığı faydalı olabilir. Bu kitapçık, U.S. Government Printing Office, Superintendent of
Documents, Washington, DC 20402-9325 adresinden temin edilebilir.
Bu A Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme la norme NMB-003 du Canada.
NOT: Ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafça açık olarak onaylanmamış değişiklikler kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini
ve üretici garantisini geçersiz kılabilir.

MimioView
Bu cihaz, FCC (Federal İletişim Komisyonu) Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanımı, aşağıdaki koşullara tabidir:
(1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır.
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit dahil olmak üzere herhangi bir parazite maruz kalmamalıdır.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) kurallarının 15. maddesine uygun olarak B Sınıfı dijital ekipman
için ilgili limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, ekipmanın bir mesken ortamda kullanılması durumunda zararlı parazite karşı
makul koruma sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara
uygun kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir.

Belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağına dair garanti verilmez. Bu ekipmanı açıp kapatarak radyo ve televizyon
sinyallerinin alınmasında zararlı parazite neden olduğu tespit edilirse, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını
izleyerek paraziti düzeltmeye çalışması tavsiye edilir:
n

Alıcı anten yönünü değiştirin.

n

Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

n

Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir devredeki bir prize bağlayın.

n

Bu aygıtı bilgisayara bağlamak için blendajlı kablolar kullanın.

n

Bayi veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım isteyin.

FCC tarafından hazırlananan Parazit Kitapçığı faydalı olabilir. Bu kitapçık, U.S. Government Printing Office, Superintendent of
Documents, Washington, DC 20402-9325 adresinden temin edilebilir.
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.
NOT: Ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafça açık olarak onaylanmamış değişiklikler kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini
ve üretici garantisini geçersiz kılabilir.

Avrupa Birliği
MimioTeach
Newell Rubbermaid Inc. tamamen kendi sorumluluğuyla bu ürünün aşağıdaki Avrupa Normları ve/veya Uluslararası Standartlara
uygun olduğunu beyan eder:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Elektromanyetik Parazit

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

Elektromanyetik Bağışıklık

EN 60950-1:2006 2. Baskı

Ürün Güvenliği

EN 300 328 v1.7.1 EMC/ERM:

Geniş Bant İletişim

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

Yaygın Teknik Gereksinimler

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

2.4 GHz Geniş Bant İletişim

Aşağıdaki Normatif Avrupa Komisyonu Yönergeleri:
EMC Yönergesi

EMC Yönergesi

Düşük Voltaj Yönergesi

2006/95/EC

R&TTE Yönergesi

1999/5/EC

Bu, A Sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri
alması gerekebilir.

MimioCapture
Newell Rubbermaid Inc. tamamen kendi sorumluluğuyla bu ürünün aşağıdaki Avrupa Normları ve/veya Uluslararası Standartlara
uygun olduğunu beyan eder:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Elektromanyetik Parazit

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

Elektromanyetik Bağışıklık

EN 60950-1:2006 2. Baskı

Ürün Güvenliği

Aşağıdaki Normatif Avrupa Komisyonu Yönergeleri:
EMC Yönergesi

EMC Yönergesi

Düşük Voltaj Yönergesi

2006/95/EC

Bu, A Sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri
alması gerekebilir.

MimioVote
Newell Rubbermaid Inc. tamamen kendi sorumluluğuyla bu ürünün aşağıdaki Avrupa Normları ve/veya Uluslararası Standartlara
uygun olduğunu beyan eder:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Elektromanyetik Parazit

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

Elektromanyetik Bağışıklık

EN 60950-1:2006 2. Baskı

Ürün Güvenliği

EN 300 328 v1.7.1 EMC/ERM:

Geniş Bant İletişim

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

Yaygın Teknik Gereksinimler

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

2.4 GHz Geniş Bant İletişim

Aşağıdaki Normatif Avrupa Komisyonu Yönergeleri:
EMC Yönergesi

EMC Yönergesi

Düşük Voltaj Yönergesi

2006/95/EC

R&TTE Yönergesi

1999/5/EC

Bu, A Sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri
alması gerekebilir.

MimioView
Newell Rubbermaid Inc. tamamen kendi sorumluluğuyla bu ürünün aşağıdaki Avrupa Normları ve/veya Uluslararası Standartlara
uygun olduğunu beyan eder:
EN 55022:2006 w/ A1:2007

Elektromanyetik Parazit

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

Elektromanyetik Bağışıklık

EN 60950-1:2006 2. Baskı

Ürün Güvenliği

Aşağıdaki Normatif Avrupa Komisyonu Yönergeleri:
EMC Yönergesi

EMC Yönergesi

Düşük Voltaj Yönergesi

2006/95/EC

