
FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Den simple EU-overensstemmelseserklæring refererer til Artikel 10(9) gives som følgende:
HUMAX erklærer hermed, at radioudstyrstypen YS-4000 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og 
relevante direktiver.

Storbritannien: http://uk.humaxdigital.com/ec Tyskland: http://de.humaxdigital.com/ec

Brugsinformation for trådløs enhed
1. I Frankrig: Tilladt udendørs brug er begrænset til kanal 1~7 (2.400 ~ 2.454 GHz).
2. I Italien: For udendørs brug kræves en tilladelse af AGCOM.
3. I Letland: For udendørs brug kræves en tilladelse af ESD.
4. 5 GHz Radio Local Area Networks (RLANs) bruges kun indendørs.

Wi-Fi a, n(20/40 MHz), ac(20/40/80 MHz)

RF udgangseffekt (EIRP) Maksimum effektniveau overstiger ikke 23 dBm (for TPC) / 20 dBm 
(uden TPC)
5150 MHz til 5350 MHz

Og
Wi-Fi a, n(20/40 MHz), ac(20/40/80 MHz)

RF udgangseffekt (EIRP) Maksimum effektniveau overstiger ikke 30 dBm (for TPC) / 27 dBm 
(uden TPC)
5470 MHz til 5725 MHz

FOR DIN SIKKERHED

Sikkerhedsinstruktion
1. Strømforsyning

– Afbryd altid strømmen før installation eller vedligeholdelse.
2. OVERBELASTNING

– Kontroller at stikkontakt, forlængerledning og adaptere er godkendt til brug med dette produkt. Hvis ikke 
kan det resultere i elektrisk stød.

3. VÆSKE

4. RENGØRING

5. VENTILATION

afkøling af inde i produktet.

beskadiges.
6. TILBEHØR

– Benyt aldrig tilbehør der ikke er godkendt, da disse kan udgøre en sikkerhedsrisiko eller beskadige produktet.
7. LYN, STORM ELLER IKKE I BRUG

– Afbryd strømmen til produktet og fjern strømforsyningen fra stikkontakten, samt afmonter antennekabel 

som resultat af lynnedslag og strømsvigt.
8 FREMMEDE OBJEKTER

derved ødelægge produktet.

> > >



9. RESERVEDELE
-

10. FORBIND TIL SATELLIT LNB/KABEL-TV-STIK/ANTENNE

stik/antenne. Hvis du ikke afbryder strømmen, kan det skade satellit LNB/kabel-tv-linjen/antennen.
11. FORBIND TIL TV

strømmen, kan det skade dit tv.
12. LOKATION

af en radiator eller varmeenhed.
– Hold mindst 10 cm afstand fra produktet til andre enheder, der kan afgive elektromagnetiske forstyrrelser, 

– Hvis du placerer produktet i et hyldesystem eller en reol, skal du sikre, at der er tilstrækkelig ventilation,
og at du følger producentens instruktion i forhold til montering.

13. MILJØ

1. FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ STRØMKABEL OG STIK

– Stikkontakten, hvori strømadapteren sidder, skal være synlig og tydelig tilgængelig for brugeren.

2. FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD
– Afmonter aldrig produktets ydre beskyttelse.
– Stik aldrig metal eller brændbare genstande ind i produktet.

– Afbryd strømmen ved risiko for lynnedslag.
– Afbryd strømmen, før du forbinder antennekabel.

3. FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ PRODUKTET
– Benyt aldrig produktet, hvis det er defekt. Hvis du forsætter med at benytte et defekt produkt, kan det

reducere produktets levetid.

Data Ind/Ud
USB USB 2.0 Host (5V  0.5A) x 1EA
Strømforsyning

Type Ekstern strømforsyning 
Vægstiktype, 2 Ben (EU Stik)

Strømforbrug Maksimum 24 Watt
100-240V ~, 50/60 Hz
12V , 2A

Kontakt o

TV0112, 1713


