
Segurança do produto

• Informações de segurança importantes do fone de ouvido, na página 1
• Declarações de conformidade, na página 1

Informações de segurança importantes do fone de ouvido
Som de alta pressão — Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo
para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo.
Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando
você conectar o fone de ouvido novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos
importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao
dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais
de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervisione crianças que estejam próximas do seu fone de
ouvido ou cabos de fone de ouvido.

Declarações de conformidade

Declarações de conformidade para a União Europeia

Marca CE
A seguinte marcação CE está afixada no equipamento e na embalagem.
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Declaração de exposição à RF para a União Europeia
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em total conformidade com a Diretiva EMF da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade para os EUA

Conformidade de exposição à RF geral
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em conformidade com os limites da ICNIRP (Comissão Internacional
de Proteção contra Radiações Não Ionizantes) para exposição humana de exposição de RF.

Dispositivo de rádio Parte 15

Odispositivo de rádio da Parte 15 opera sem interferência com outros dispositivos em operação nesta frequência.
Quaisquer modificações ao produto descrito que não sejam expressamente aprovadas pela Cisco, incluindo
o uso de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autonomia do usuário em operar este dispositivo.

Cuidado

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.

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

Declaração de exposição à RF canadense
ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

Seu dispositivo inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites (não
controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de
radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health Canada Safety Code 6 e
incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e do estado de saúde.

Segurança do produto
2

Segurança do produto
Declaração de exposição à RF para a União Europeia



Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Declaração de conformidade para Cingapura
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