IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
עברית

הוראות חשובות על המוצר  +הוראות בטיחות (עברית)
קרא ובצע הוראות חשובות על מוצר  +הוראות בטיחות אלה ושמור לשימוש בעתיד.
הפעלת מוצר זה שלא בהתאם לכל ההוראות עלולה להסתיים בפציעה שלך או של אחרים או בנזק למוצר או לחפץ אחר.
בעת השימוש ב Karma Grip-ובאביזריו כחלק אינטגרלי מסגנון החיים הפעיל שלך ,הקפד על כללי זהירות.
למניעת פגיעה גופנית פוטנציאלית:
•

השתמש ב Karma Grip-ובאביזריו כשהם מורכבים על מאחז המחבר לגוף רק בזמן ביצוע פעילות ללא
זעזועים.

•

במשך כל זמן השימוש בהם הימנע מלהיתקל בעצים או בעצמים אחרים.

אל תפיל ,תפרק ,תשנה ,תרסק ,תעקם ,תעוות ,תנקב ,תגרוס ,תכניס למיקרוגל ,תשרוף או תצבע את ה.Karma Grip-
האחריות אינה מכסה נזק או תקלה כלשהם שנגרמו בגלל מים.
אל תכניס חפצים זרים לפתח כלשהו ה Karma Grip-ואביזריו כגון יציאת .USB
אל תשתמש ה Karma Grip-או באביזריו אם הם ניזוקו – אם למשל נסדקו ,נוקבו או באו במגע עם נוזלים.
נגיעה בחלקים פנימיים עלולה לגרום לפציעה או התחשמלות ו/או לסיכון חשמלי או מכני .אם ה Karma Grip-או אביזריו נשברים
וחלקים פנימיים נחשפים ,פנה לתמיכת הלקוחות של  GoProלקבלת סיוע.
ה Karma Grip-מכיל סוללת ליתיום-יון המפעילה את המוצר כאשר הוא מורכב ונמצא בשימוש .הסוללה המצורפת
ה Karma Grip-אינה מיועדת לטיפולו של המשתמש.

את הסוללות שבתוך המוצר יש לטעון לפני השימוש .השתמש תמיד במטען הנכון ,ועיין בהוראות היצרן או במדריך הציוד עבור
הוראות טעינה מתאימות.
אל תנסה להסיר את הסוללה ה Karma Grip-שכן זה עלול לגרום לפציעה או להתחשמלות .אם תבחין בהתחממות
רצינית ,בעשן או בריח שריפה ה ,Karma Grip-כבה אותו ואל תשתמש בו .פנה לשירות הלקוחות של  GoProלקבלת
סיוע.
אל תפעיל את ה Karma Grip-אם הוא רטוב .אם ה Karma Grip-כבר מופעל ,כבה אותו ואם ניתן להסיר את הסוללה על הרכיב ,הסר
אותה מיד .הנח למוצר להתייבש היטב לפני שתשתמש בו שוב.
נוזל הסוללה עלול לגרום לכוויות קשות בעור ובעיניים .במקרה הלא סביר של דליפת נוזל הסוללה על עורך ,שטוף את המקום
בהרבה מים ופנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי.
פעל בזהירות בעת התקנת המצלמה ה Karma Grip-או באביזריו כדי להימנע מנזק למייצב המצלמה .המייצב הנו מכשיר רגיש.
מטעמי בטיחות ,השתמש רק בחלקים מקוריים של  GoProעבור ה ,Karma Grip-שסופקו או נרכשו .האחריות אינה מכסה נזק
שנגרם על-ידי שימוש בחלקים שאינם מאושרים .לפירוט של אביזרים מאושרים ,בדוק באתר .gopro.com
1.1קרא הוראות אלה.
2.2שמור הוראות אלה.
3.3שים לב לכל האזהרות.
4.4פעל לפי כל ההוראות.
5.5אל תשתמש ה Karma Grip-ליד מים.
6.6נקה רק במטלית יבשה.
7.7פנה לצוות שירות מוסמך בכל בעיה המצריכה טיפול .טיפול נדרש כאשר המכשיר ניזוק באופן כלשהו ,למשל כבל ספק
הכוח או התקע נפגמו ,נוזל נשפך לתוך המכשיר או חפצים נפלו לתוכו ,המכשיר נחשף לגשם או ללחות ,המכשיר נפל או
אינו פועל בצורה רגילה.

אחריות מוגבלת
 GoProמתחייבת שלמשך תקופה של שנה אחת ( )1מתאריך הרכישה המקורי ,מאחז ה Karma-או אביזריו יהיו חפים מפגמים בחומר
ובאופן הביצוע במהלך שימוש רגיל .במקרה של פגם ,פנה לקבלת סיוע לתמיכת הלקוחות של  GoProבכתובת ()gopro.com/help
 .ההתחייבות היחידה של  GoProתחת אחריות זו תהיה ,על-פי שיקול דעתה ,לתקן או להחליף את ה Karma Grip-או אביזריו.
אחריות זו אינה חלה על מוצרים שניזוקו בגלל שימוש לרעה ,תאונה או בלאי ושחיקה רגילים .גם נזק שנגרם בגלל שימוש בסוללות,
בכבלי חשמל ,או באביזרי או התקני טעינה/טעינה-מחדש אחרים ,שאינם של  ,GoProאינו מכוסה באחריות זו או באחריות כלשהי.
כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת מוגבלת לפרק הזמן של אחריות זו GOPRO .אינה מקבלת כל אחריות
מפורשת או מרומזת או תנאים .עד למידה שאינה אסורה על פי חוק ,בשום מקרה לא תהיה  GOPROאחראית לכל אובדן של נתונים,
הכנסות או רווחים ,או לכל נזק מיוחד ,מקרי ,עקיף ,תוצאתי או עונשי ,ללא קשר לאופן שבו נגרם ,שמקורו בשימוש או קשור לשימוש
או לחוסר האפשרות להשתמש ה KARMA GRIP-או במוצרים קשורים אחרים ,גם אם  GOPROקיבלה הודעה על אפשרות של
נזקים כאלו .בשום מקרה האחריות של  GOPROלא תחרוג מהסכום ששילמת עבור ה KARMA GRIP-או עבור מוצר הקשור למאחז
ה .KARMA GRIP-אזורי שיפוט מסוימים אינם מתירים מגבלות על משך האחריות המרומזת ,או על החרגה או הגבלה של נזקים
מקריים או תוצאתיים ,ולכן ייתכן שהמגבלות או ההחרגות שלעיל אינן חלות עליך .אחריות זו מעניקה לך זכויות חוקיות ספציפיות,
וייתכן שיש לך זכויות נוספות המשתנות מאזור שיפוט לאזור שיפוט.
צרכנים באיחוד האירופי GoPro :מעניקה לתקופה של שנתיים ( )2מתאריך הרכישה המקורי של  Karmaאו חלק או אביזר של
 Karmaוללא תשלום ,אחריות יצרן מוגבלת לצרכן הקצה .אחריות זו לא תגביל שום זכות צרכן שיש לך על פי חוקי צרכנות מקומיים;
אלא היא מעניקה לך זכויות נוספות .האחריות כפופה לתנאים ולהגבלות הבאים GoPro .מתחייבת כי לתקופה של שנתיים ()2
מתאריך הרכישה המקורי ,מוצר ה GoPro-שלך יהיה חף מפגמים בחומר ובאופן הביצוע במהלך שימוש רגיל ובתנאי שהשתמשת בו
בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש הרלוונטי של  .(gopro.com/help) GoProבמקרה של פגם ,פנה לשירות הלקוחות
של  GoProלקבלת סיוע ( ,)gopro.com/helpוהיה מוכן להציג את קבלת הרכישה המקורית .ההתחייבות היחידה של  GoProתחת
אחריות זו תהיה ,על-פי שיקול דעתה ,לתקן או להחליף את המוצר הפגום .אחריות זו אינה חלה על מוצרי  GoProשניזוקו בגלל
שימוש לא נכון ,תאונה או בלאי ושחיקה רגילים .אחריות זו אינה חלה על מוצרי  GoProשניזוקו בגלל עבודת תיקון שלא בוצעה
על-ידי  GoProאו נציג מוסמך של .GoPro

צרכנים באוסטרליה :היתרונות הניתנים באחריות המוגבלת של  GoProהם בנוסף לזכויות ולסעדים אחרים הזמינים לך .המוצרים
שלנו מגיעים עם חבות שלא ניתנת להחרגה תחת חוק הצרכנות האוסטרלי .אתה זכאי להחלפה או להחזר כספי במקרה של תקלה
רצינית ,ולפיצוי עבור כל אובדן או נזק צפויים במידת הסבירות .בנוסף אתה זכאי לתיקון או להחלפת המוצר אם הוא אינו עומד
באיכות הקבילה ואם התקלה אינה מגיעה לכדי תקלה רצינית.
משמעות הסמל היא כי בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים יש להשליך את המוצר בנפרד מהאשפה הביתית .כאשר
מוצר זה מגיע לסוף חייו ,קח אותו לנקודת האיסוף הייעודית של הרשות המקומית .נקודות איסוף מסוימות מקבלות
מוצרים ללא תשלום .האיסוף הנפרד והמחזור של המוצר במועד ההשלכה יסייעו לשמור על משאבי טבע ויבטיחו שהוא
ימוחזר באופן המגן על בריאות האדם ועל הסביבה.
 GoPro, Inc.מצהירה בזאת שסוג ציוד המאחז של GoPro Karma( )KWSS1כפוף להנחייתEU/35/ 2014ולכל
ההנחיות הרלוונטיות האחרות של האיחוד האירופי.
הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט
.gopro.com/help
הצהרת FCC
מוצר זה תואם לחלק  15של כללי ה .FCC-ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים )1( :המכשיר אינו יכול ליצור הפרעה מזיקה; וכן ()2
המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת ,כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.
הערה :ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות B Classשל מכשיר דיגיטלי ,בהמשך לחלק  15של כללי ה .FCC-הגבלות אלה נועדו
לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה להתקנה באזור מגורים .ציוד זה מפיק  -ויכול להקרין  -אנרגיית תדר רדיו ,ואם הוא אינו
מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו.

REGULATORY INFORMATION

עם זאת ,אין ערובה שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת .אם ציוד זה גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה ,שאותה
ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלת הציוד ,מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה בעזרת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
	•לכוון מחדש או למקם מחדש את אנטנת הקליטה.

China

New Zealand

Europe

	•להגדיל את ההפרדה בין הציוד לבין המקלט.
	•לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

R-NZ

	•להיוועץ במשווק או בטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.
יש להשתמש ביחידה זו עם כבל ה USB-המסוכך שמסופק כדי לוודא תאימות למגבלת B Classשל ה.FCC-
תקנות IC
מכשיר זה תואם לסטנדרטים של  .Industry Canada license-exempt RSSההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים )1( :המכשיר אינו
יכול ליצור הפרעה ,וכן ( )2המכשיר חייב לקבל כל הפרעה  -כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של המכשיר.
מכשיר דיגיטלי B Classזה תואם לתקנות  ICES-003בקנדה.
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