
GARANTIA PRODUSULUI 

Denumirea produsului Pen + Ellipse 

Numarul produsului  

Data achizitionarii  

Magazin  

 

Numarul produsului se regaseste pe ambalaj. 

Va rugam sa pastrati bonul fiscal ca dovada a achizitionarii produsului, altfel garantia nu este valabila. 

 

Informatii pentru utilizator 

Acest echipament a fost testat si este conform limitelor clasei B (SUA), si se preteaza la partea a 

15a din regulile FCC. Aceste limite au fost desemnate pentru a oferi protectia rezonabila impotriva 

interferentelor daunatoare dintr-o instalatie rezidentiala. Acest echipament genereaza, utilizeaza si 

poate radia energie de la frecventa radio, iar daca nu este instalat si folosit conform instructiunilor poate 

avea interferente cu serviciile de comunicatie radio. Chiar si asa, nu este nici o garantie conform careia 

interferenta nu va avea loc in anumite circumstante. Daca acest dispozitiv interfereaza cu radio sau cu 

televizorul, lucru ce poate fi determinat prin oprirea si repornirea dispozitivului, utilizatorul este 

incurajat sa corecteze interferenta, utilizand urmatoarele masuri: 

 Reorientarea sau relocarea antenei ce recepteaza semnale; 

 Marirea distantei dintre dispozitiv si receptor; 

 Conectarea echipamentului la o alimentare cu un circuit diferit fata de cea la 

care este conectat receptorul de semnale; 

 Consultati comerciantul sau un technician pentru ajutor. 

Atentie: modificarile neaprobate pot nega autoritatea utilizatorului de a opera dispozitivul. 

Nota Importanta: Declaratia FCC RF legata de Expunerea la radiatii: 

Acest dispozitiv se incadreaza in limitele FCC RF de expunere la radiatii intr-un mediu 

necontrolat. 

Acest dispozitiv ar trebui sa fie instalat si operat la o distanta de minimum 20 de centrimetri 

intre sursa de radiatii si corpul utilizatorului. 



Transmitatorul nu trebuie plasat sau utilizat in apropierea oricarei alte antene sau a altui 

transmitator. 

Nota: Acest dispozitiv se incadreaza in limitele partii 15 ale regulilor FCC, iar operarea este 

conditionata de: 1) acest dispozitiv poate sa nu cauzeze interferente, si 2) acest dispozitiv trebuie sa 

accepte orice interferenta primita, chiar si in situatiile in care poate rezulta la un proces nedorit. 

Prin , NeoLAB Convergence declara ca acest NWP-F70 este conform cerintelor esentiale si 

alte mentiuni ale directivei 1999/5/EC 

 


