A Plume Design, Inc declara, pelo presente documento, que o equipamento de
rádio Plume Adaptive WiFi AP cumpre a diretiva 2014/53/UE,
Diretiva RSP (2011/65/UE).
O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte
endereço da Internet: https://www.plume.com/legal/regulatory
Para informações sobre o uso e segurança do
produto, por favor visite :
https://www.plume.com/legal

O dispositivo está limitado apenas à utilização em espaços interiores quando
estiver em funcionamento na gama de frequências entre 5150 e 5350 MHz.
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Informação de Exposição a RF (MPE)
Este dispositivo cumpre os requisitos da UE e da Comissão Internacional para a
Proteção contra as Radiações não Ionizantes (ICNIRP) relativos à limitação de
exposição do público em geral a campos eletromagnéticos para a proteção da saúde.

Este equipamento deve ser instalado e operado de forma a assegurar uma
distância mínima permanente de 20 cm a todas as pessoas.

É DA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR FAMILIARIZAR-SE COM O MANUAL DO
UTILIZADOR ONLINE E RESPETIVOS AVISOS, BEM COMO UTILIZAR O DISPOSITIVO
DE FORMA ADEQUADA.

Potência de Transmissão RF Máxima

Para evitar o perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o dispositivo a
chuva ou humidade. Limpe o dispositivo apenas com um pano limpo e seco.

Banda de
Frequências (MHz)

Pod
dBm (EIRP)

PowerPod
dBm (EIRP)

SuperPod
dBm (EIRP)

-0.4

BT 2402-24800

-1.1

0

WLAN 2412-2472

19.7

19.9

19.9

WLAN 5180-5240

21.5

22.95

22.97

WLAN 5260-5320

22.5

22.95

22.99

WLAN 5500-5700

23.5

29.98

29.91

INFORMAÇÃO LEGAL
Os Termos de Utilização, a Política de Privacidade e as Condições de Venda
podem ser consultados em: www.plume.com/legal
As informações de conformidade legal, incluindo a Declaração de Conformidade
da UE e da FCC podem ser consultadas em: : www.plume.com/regulatory

SEGURANÇA
LEIA SEMPRE O MANUAL DO UTILIZADOR ONLINE ANTES DE CONFIGURAR OU
UTILIZAR O DISPOSITIVO.

Não ligue a ficha a uma extensão, recetáculo ou outro tipo de tomada, a não ser
que a ficha possa ser totalmente inserida e que nenhum dos seus pinos fique
exposto.
A tomada deve estar instalada junto ao equipamento e deve ser de fácil acesso.
Não cubra o dispositivo nem bloqueie o fluxo de ar em torno do mesmo. Não
exponha o dispositivo a temperaturas inferiores a zero graus Celsius ou superiores
a 35 graus Celsius.
O dispositivo poderá conter peças pequenas e ter outras características perigosas
para crianças. Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de mau funcionamento ou avaria do dispositivo, suspenda imediatamente a sua utilização.

