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FCC kennisgeving

Model: N

NB: Dit product is getest en voldoet aan de limieten van een digitaal 
apparaat in Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze 
limieten bieden een redelijke bescherming tegen schadelijke 
interferentie bij installaties in huis. Dit apparaat genereert, verbruikt 
en kan radiofrequentie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt 
volgens bijgeleverde instructies kan het schadelijke interferentie van 
radiocommunicatie veroorzaken. Er kan geen garantie worden gegeven 
dat er helemaal geen interferentie zal optreden op afzonderlijke 
apparaten. Als dit apparaat schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- 
of televisieontvangst, kan dit worden vastgesteld door het apparaat aan 
en uit te zetten. In dit geval moet de gebruiker de storing corrigeren 
door ten minste een van de volgende acties uit te voeren:

• Richt de ontvangstantenne opnieuw of reset deze.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit 
   is aangesloten als de ontvanger.

• Vraag uw inkoop- of servicevertegenwoordiger voor aanbevelingen.

Volgens FCC-richtlijnen dient de gebruiker wijzigingen en aanpassingen 
aan dit product uitdrukkelijk door Humanscale te laten goedkeuren, zo 
niet dan hoort de gebruiker dit apparaat niet te gebruiken.

Conformiteitsverklaring ICES-005 van het Canadese overheidsbureau 
voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling:

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

FCC Notice

Model: N

Note: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
   that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The FCC requires the user be cautioned that any changes or 
modifications made to this device that are not expressly approved by 
Humanscale may void the user's authority to operate the equipment.

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-005 
Compliance Notice: 

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
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