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Declarações de conformidade
Declarações de conformidade para a União Européia
Marca CE
A seguinte marcação CE está afixada no equipamento e na embalagem.

Declarações de conformidade para o Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar a operação indesejável
do dispositivo. A privacidade das comunicações pode não ser garantida ao usar esse telefone.
Este produto atende as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico
aplicáveis.
Avis de Conformité Canadien
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.
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Declarações de conformidade com a FCC

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicablesd'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Declarações de conformidade com a FCC
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para o seguinte:

Declaração da FCC Parte 15.21
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem
anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação da FCC estabelecidos para
um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para
estarem em conformidade com as normas de exposição à RF. Este transmissor deve estar a pelo menos 20
cm do usuário e não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outro transmissor ou antena.

Declaração Digital e de Receptores da Classe B da FCC
This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável contra interferência
prejudicial em instalações residenciais. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em uma instalação específica.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found 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 or devices
• Conecte o equipamento a uma tomada diferente da do receptor
• Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

Visão geral da segurança dos produtos Cisco
Este produto contém funções criptografadas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regulamentam a
importação, exportação, transferência e utilização. O fornecimento de produtos criptografados pela Cisco não
implica que terceiros tenham autoridade para importar, exportar, distribuir ou utilizar criptografia. Importadores,
exportadores, distribuidores e usuários são responsáveis pelo cumprimento das leis americanas e locais. Ao
utilizar este produto, você concorda em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Se não for possível
cumprir as leis dos Estados Unidos e locais, devolva este produto imediatamente.
Mais informações sobre as regulamentações de exportação dos EUA podem ser encontradas em
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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Informações online importantes
End User License Agreement (Contrato de licença de usuário final)
O Contrato de licença do usuário final (EULA) encontra-se aqui: https://www.cisco.com/go/eula
Conformidade de regulamentação e informações de segurança
A Conformidade de regulamentação e informações de segurança (RCSI - Regulatory Compliance and Safety
Information) encontram-se aqui:
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