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Polycom® RealPresence Debut™
Regras importantes de segurança
Leia e compreenda as seguintes instruções antes de utilizar o sistema:
• Supervisione a área de perto ao usar o sistema próximo de crianças. Não se afaste do sistema enquanto ele
estiver em uso.
• Use apenas extensões elétricas com a mesma especificação de corrente de classificação que a do sistema.
• Desligue sempre o sistema da tomada antes de limpar e fazer a manutenção e quando ele não estiver em uso.
• Ao limpar, não borrife líquidos diretamente dentro do sistema. Aplique sempre o líquido de limpeza primeiro em
uma flanela de algodão sem estática.
• Não mergulhe o sistema em nenhum líquido nem coloque líquidos dentro dele.
• Não desmonte o sistema. Para reduzir o risco de choque elétrico e manter a garantia do sistema, os serviços de
reparo devem ser feitos por um técnico qualificado.
• Conecte este aparelho a uma tomada aterrada.
• Conecte o sistema somente a tomadas elétricas protegidas contra sobrecargas.
• Mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas.
• Se o sistema ou qualquer acessório estiver instalado em um espaço fechado, como gabinete, verifique se a
temperatura do ar no interior não excede 40°C (104° F). Você precisará fornecer resfriamento para manter o
equipamento dentro da faixa de temperatura operacional.
• Não use este produto perto d’água.
• Evite usar este produto durante uma tempestade elétrica, pois pode haver um risco remoto de choque elétrico
causado por raios.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Instruções especiais de segurança
O plugue serve como dispositivo de desconexão: O soquete da tomada ao qual este aparelho está
conectado precisa ser instalado próximo ao equipamento e precisa estar sempre acessível.
Observe e siga as instruções e regras de segurança existentes, conforme descritas. A instalação deve
ser executada de acordo com todas as regras importantes de fiação nacional.
Convém instalar um dispositivo de proteção contra sobretensão CA na tomada CA à qual este equipamento está
conectado. Isso ajudará a evitar danos ao equipamento causados por acidentes com relâmpago no local e outras
oscilações elétricas.
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Avisos de regulamentação
Advertência
Ao usar PoE (Power over Ethernet), o equipamento deverá ser conectado apenas a redes PoE sem conexões
externas.
Todas as fontes PoE devem atender às exigências de fonte de alimentação limitada da IEC 60950-1:2005
(2ª edição); Am1:2009 ou da IEC 60950-1:2005 (2ª edição); Am1:2009; Am2:2013.
Francês
Lorsque vous utilisez une alimentation électrique par cable ethernet (PoE - Power over Ethernet) , l'équipement doit
être connecté uniquement aux réseaux PoE sans connexions vers l'extérieur de l'usine.
Toutes les sources PoE doivent satisfaire aux exigences de source d'alimentation limitée de la CEI 60950-1 : 2005
( 2ème édition ) ; Am1 : 2009 ou IEC 60950-1: 2005 (2ème édition ) ; Am1 : 2009; Am2 : 2013.
Advertência
Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência em
comunicação de rádio, cabendo ao usuário, nesse caso, tomar as medidas apropriadas.
Avisos de regulamentação para os Estados Unidos e Canadá
Aviso da FCC
Dispositivo ou periférico digital de Classe A
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe A, de
acordo com o estabelecido na Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para assegurar uma
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial.
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de
acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação
deste equipamento em uma área residencial tende a causar interferência prejudicial. Nesse caso, o usuário será o
responsável pelas despesas para correção da interferência.
De acordo com a Parte 15 das regras da FCC, o usuário é alertado de que quaisquer alterações ou modificações
não aprovadas expressamente pela Polycom, Inc. podem cancelar a autoridade do usuário para operar este
equipamento.
Parte 15 das regras da FCC
Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes
condições:
1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam levar a um
funcionamento indesejado.
Indústria do Canadá (IC)
Este equipamento digital de Classe A é compatível com a norma canadense ICES-003.
Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Declarações de classe A
Japão
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Avisos de regulamentação
China

Coreia do Sul
Polycom RealPresence Debut

주의사항:
1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오
2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오
3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.

Taiwan
Advertência!
Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência em
comunicação de rádio, cabendo ao usuário, nesse caso, tomar as medidas apropriadas.

Avisos de regulamentação do México
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Avisos de regulamentação
Avisos de regulamentação do EEA
Símbolo LVD da CE e diretivas de EMC
Este sistema Polycom RealPresence Debut tem a marca CE. Essa marca indica que o produto está em
conformidade com as Diretivas EEC 2006/95/EC e 2004/108/EC. Uma cópia completa da Declaração de
conformidade pode ser obtida em Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX, RU.
Instruções de instalação
A instalação deve ser executada de acordo com todas as regras importantes de fiação nacional.

Diretiva sobre Restrição de substâncias nocivas (RoHS)
Os produtos Polycom obedecem a Diretiva RoHS, o que significa que eles não possuem ou possuem níveis
aceitáveis das seguintes substâncias:
chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos e polibromobifeniléteres. Para obter mais
informações, entre em contato com RoHSinformation@polycom.com.
Produtos no final da vida útil
A Polycom o incentiva a reciclar seus produtos Polycom que estejam no final da vida útil de forma ambientalmente
correta.
De acordo com os requisitos da Diretiva europeia de Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE),
todos os produtos Polycom são marcados com o símbolo de lixeira riscada, mostrado em Diretrizes sobre baterias.
Os produtos que possuem esse símbolo não devem ser descartados com lixo doméstico ou em locais normais de
descarte. Em http://www.polycom.com/WEEE, você pode encontrar informações sobre opções de descarte e sobre
como reciclar e descartar seus produtos Polycom que estão no final da vida útil de forma ambientalmente correta.

Especificações elétricas
Polycom RealPresence Debut, 48Vdc/0,52A @ 100V~240VCA/50-60Hz BTU/h típica: 85
As fontes de alimentação PoE utilizadas devem respeitar as seguintes faixas de operação:

● IEEE 802.3 a
● IEEE 802.3 a
 Tipo 1: Fonte de alimentação de 15,4W, fornecimento de 44 a 57VCC usando dois pares
 Tipo 2: Fonte de alimentação de 30W, fornecimento de 50 a 57VCC usando dois pares

Aviso de segurança
De acordo com as leis e os regulamentos locais, nem todas as opções de segurança estão disponíveis em todos
os países.
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Informações sobre direitos autorais
Copyright© 2016, Polycom, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser
reproduzida, traduzida para outro idioma ou formato ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico
ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a devida permissão expressa por escrito da Polycom, Inc.
6001 America Center Drive
San Jose, CA 95002
EUA

Marcas comerciais Polycom®, o logotipo da Polycom e os nomes e marcas associados a produtos da Polycom são
marcas comerciais e/ou marcas de serviço da Polycom, Inc. e são marcas registradas e/ou de direito consuetudinário
nos Estados Unidos e em vários países.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Nenhuma parte desse
documento poderá ser reproduzida nem transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, para nenhuma finalidade
que não seja a de uso pessoal do destinatário, sem a permissão expressa da Polycom, Inc., fornecida por escrito.

Aviso de isenção de responsabilidade Embora a Polycom faça esforços razoáveis para incluir informações
precisas e atualizadas neste documento, a Polycom não faz garantias ou representações quanto à precisão dessas
informações. A Polycom não assume nenhuma responsabilidade por erros tipográficos ou outros erros ou omissões no
conteúdo deste documento.

Limitação de responsabilidade A Polycom e/ou seus respectivos fornecedores não fazem representações
quanto à adequação das informações contidas neste documento para qualquer finalidade. As informações são
fornecidas "no estado em que se encontram", sem garantia de qualquer tipo, e estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. O destinatário assume todo o risco decorrente do uso dessas informações. Sob hipótese alguma a Polycom
e/ou seus respectivos fornecedores serão responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos ou
outros danos (incluindo, sem limitação, danos por perda de lucros comerciais, interrupção dos negócios ou perda de
informações comerciais), mesmo que a Polycom tenha sido avisada sobre a possibilidade de tais danos.
Contrato de Licença do Usuário Final Ao instalar, copiar ou utilizar este produto de qualquer outra forma, você
confirma que leu, entendeu e aceitou os termos e as condições do Contrato de Licença do Usuário Final deste produto.
O EULA deste produto está disponível na página de suporte da Polycom para o produto.
Informações sobre patentes O produto fornecido juntamente com este documento pode estar protegido por uma
ou mais patentes estrangeiras e norte-americanas e/ou por patentes pendentes pertencentes à Polycom, Inc.
Software de código-fonte aberto usado neste produto Este produto pode conter software de código-fonte
aberto. Você pode receber o software de código-fonte aberto da Polycom até três (3) anos após a data de distribuição
do produto ou software aplicável a um custo não maior que o custo para a Polycom enviar ou distribuir o software para
você. Para receber informações de software, bem como o código do software de código-fonte aberto usado neste
produto, entre em contato com a Polycom pelo e-mail OpenSourceVideo@polycom.com.

Opinião do cliente Estamos nos esforçando para melhorar a qualidade da documentação e agradecemos os seus
comentários. Envie suas opiniões e comentários para DocumentationFeedback@polycom.com.
Suporte da Polycom Visite o Centro de suporte da Polycom para acessar Contratos de Licença do Usuário Final,
downloads de softwares, documentos de produtos, licenças de produtos, dicas para a solução de problemas,
solicitações de serviço e muito mais.
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