IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
עברית

מידע חשוב על המוצר  +הוראות בטיחות (עברית)
קרא מידע זה לפני ההפעלה ולמד להכיר את התכונות של  Drone™ .Karmaקרא בעיון והבן את
ההוראות והאזהרות הכלולות במדריך זה להתחלה מהירה ,במדריך למשתמש ,כל מידע הדרכתי ,ואת
העזרה המקוונת באתר .gopro.com/help
סמל הברק עם ראש החץ בתוך המשולש מתריע בפני המשתמש על נוכחות של
מתח לא מבודד ומסוכן בתוך מארז המערכת ,העלול להיות בעל עוצמה המספיקה
להוות סכנת התחשמלות.
סימן הקריאה בתוך המשולש מתריע בפני המשתמש על קיומן של הוראות הפעלה
ותחזוקה חשובות במדריך זה.
אזהרה! אי הפעלת  Karmaבהתאם לכל ההוראות ותקנות הבטיחות עלול
להסתיים בפציעה שלך או של אחרים או בנזק ל Karma-או לרכוש אחר.
אזהרה! שינויים והתאמות של יחידה זה שאינם מאושרים במפורש על-ידי הגורם
האחראי לתאימות עלולים לבטל את הרשאתו של המשתמש להפעיל את הציוד.
 Karmaאינה מיועדת לשימושו של מי שטרם מלאו לו  18שנים .אין לתת לקטינים להפעיל את המוצר ללא
פיקוח של אדם מבוגר המכיר את כל הוראות ההפעלה .מוצר זה אינו צעצוע.
חלה עליך האחריות הבלעדית לציית לכל החוקים ,התקנות והמגבלות המקומיים .בהתאם למקום שבו
בכוונתך להפעיל את ה ,Karma-ייתכן שיש דרישות רישוי או מגבלות על השימוש ,לרבות מגבלות על
המקומות שבהם מותר לך להטיס את ה.Karma-
אל תטיס כשאתה נמצא תחת השפעת אלכוהול ,סמים או כל חומר אחר העלול להשפיע על יכולתך
להפעיל את ה Karma-באופן בטוח ואחראי .אל תשתמש ב Karma-למעקב בלתי מאושר ,לשימוש חשאי
או באופן כלשהו המפר חוקים של פרטיות אישית .שימושים מסוג זה אסורים בהחלט ועלולים לחשוף את
המפעיל לחבות חמורה ולתביעה פלילית.

צריכה כמו טלפונים סלולריים ,מצלמות ,תנורי מיקרוגל ,נתבים ואוזניות אלחוטיות .כבה את חיבור
ה Wi-Fi-של המצלמה בעת הפעלת ה Karma-כדי למזער את הסיכוי לגרימת הפרעה .הטסת הKarma-
באזורים עם רמות גבוהות של הפרעות אלקטרומגנטיות או של רדיו עלולה להשפיע לרעה על ביצועי
ה ,Karma-לרבות אובדן שליטה רגעי ברחפן .אל תטיס סמוך לתחנות שידור או עמודי ממסר.
בחר בחוץ אזור מתאים להטסה .אל תטיס בתוך הבית .דאג להמראה ונחיתה באזורים ללא מכשולים,
בעלי חיים או אנשים ,והישאר במרחק של  3מ' ( 10רגל) לפחות מה Karma-בעת המראה או נחיתה.
ודא תמיד שיש לך אזור שטוח ,יציב ,יבש וללא מכשולים לצורך המראה והנחתה של ה .Karma-אל
תנסה להנחית את ה Karma-על מים .בדוק את ה Karma-לפני המראה כדי לוודא שאין נזקים ושהיא
מורכבת בהתאם להוראות של  .GoProזרועות וכן הנחיתה של ה Karma-צריכים להיות פרוסים במלואם
והמדחפים צריכים להיות מותקנים ומהודקים ללא סדקים או נזק .כן הנחיתה של ה Karma-מכיל רכיבים
אלקטרוניים והוא חייב להיות פרוס במלואו כל העת כדי לוודא הפעלה בטוחה.
בדוק את תנאי מזג האוויר לפני השימוש ב .Karma-אל תשתמש ב Karma-ברוח חזקה ובתנאי מזג אוויר
קשים כמו ערפל ,שלג ,גשם ,ברד ,ברקים ,טורנדו ,אבק ,סופת חול או הוריקן .הנחת אותה מיד אם אתה
חש אובדן שליטה בשל היסחפות במהלך טיסה הנגרם על-ידי תנאי הרוח.
ה Karma-אינה חסינת-מים ויש להפעיל אותה בתנאי יובש .מים ולחות יגרמו נזק ל Karma-ולסוללה
המצורפת ועלולים לגרום לפיצוץ או שריפה .אל תפעיל את ה Karma-אם היא רטובה .אם הKarma-
כבר מופעלת ,כבה אותה ואם ניתן להסיר את הסוללה ברכיב ,הסר אותה מיד .אפשר ל Karma-ולכל
חלק של ה Karma-להתייבש היטב לפני שתשתמש בה שוב .האחריות אינה מכסה נזק או תקלה כלשהם
שנגרמו בגלל מים.
כדי למנוע התנגשויות באוויר או על הקרקע ,הקפד להשאיר את ה Karma-בקו הראייה שלך במשך כל
זמן הטיסה .על תטיס מעל אנשים לא מוגנים ,תשתית רגישה או כלי רכב נוסעים .במהלך הטיסה ,שמור
מרחק בטוח בין ה Karma-לחוטי חשמל ,עצים ,שדות תעופה ,בניינים וכל חפץ או אזור אחרים העלולים
להוות סכנה פוטנציאלית.
אל תנסה לנגוע ב Karma-או לתפוס אותה במהלך טיסה .למדחפים שעל ה Karma-יש קצוות חדים,
ונגיעה בהם כשהם מסתובבים עלולה לגרום לפציעה רצינית.
הטס תמיד את ה Karma-כשהסוללה טעונה במלואה וכשבקר ה Karma-טעון במלואו.

לפני הטיסה ,עדכן תמיד את התוכנה ב Karma-לגרסה האחרונה .לעולם אל תשנה
אף תוכנת מוצר של  ,GoProאלא אם תעשה זאת בהתאם להוראות .GoPro
ה Karma-משתמשת בתדרים אלחוטיים המשמשים בדרך כלל מכשירים אלקטרוניים רבים אחרים והיא
עלולה להפריע למכשירים אחרים ,לרבות קוצבי לב ,דפיברילטורים ומכשירים רפואיים אחרים ,או מוצרי

סוללה ,מטען וטיפול בסוללה
כדי להקטין סכנת שריפה או התחשמלות ,אל תחשוף את ה Karma-לגשם או
ללחות .כמו בכל מוצר אלקטרוני ,היזהר שלא לשפוך נוזלים לחלק כלשהו של
המערכת .נוזלים עלולים לגרום לכשל ו/או לסכנת שריפה.

אזהרה :טפל בסוללות ואחסן אותן בצורה הולמת כדי למנוע פציעה או נזק.
רוב הבעיות בסוללות נובעות מטיפול לא הולם בסוללות ,ובמיוחד מהמשך שימוש
בסוללות פגומות.
הוראות על אופן הסרת הסוללה מן ה Karma-זמינות במדריך למשתמש של  .Karmaאל תנסה להסיר
את הסוללה שבבקר של ה ,Karma-שכן זה עלול לגרום לפציעה או להתחשמלות.
אל תפיל ,תפרק ,תפתח ,תרסק ,תעקם ,תעוות ,תנקב ,תגרוס ,תכניס למיקרוגל ,תשרוף או תצבע את
הסוללה או הבקר של  .Karmaאל תכניס חפצים זרים לתא הסוללה ב .Karma-אל תשתמש ב Karma-או
בכל מוצר של  GoProהמכילים סוללה אם המוצר ניזוק  -לדוגמה אם נסדק ,נוקב או בא במגע עם נוזלים.
פירוק ,גרימת נזק או ניקוב הסוללה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה.
נוזל הסוללה עלול לגרום 1
 1.קשות בעור או בעיניים .במקרה הלא סביר של דליפת נוזל הסוללה על
לכוויות
עורך ,שטוף את המקום בהרבה מים ופנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי.
אל תחשוף את סוללת ה Karma-לחום קיצוני ,לרבות אור שמש ישיר או אש ,ואל תאחסון ואל תשתמש
בתוך מכונית במזג אוויר חם ,שבו היא עשויה להיחשף לטמפרטורות העולות על  60°C( .)140°Fבתנאים
כאלה הסוללה עלולה להפיק חום ,להיבקע או להתלקח .שימוש בסוללת  Karmaבאופן זה עלול לגרום
לאובדן ביצועים וקיצור תוחלת החיים הצפויה.
אם הסוללה פגומה ומתלקחת ,אל תשמש במים כדי לכבות את הלהבות.
במקום זאת השתמש במטפה לכיבוי אש .אל תגרום לקצר בסוללות .הימנע מאחסון הסוללות יחד עם
חפצים מתכתיים כמו מפתחות ,מטבעות ,מהדקי נייר ותכשיטים.
יש להשתמש במטען הסוללות במקום סגור בלבד .הוא אינו מיועד ולא נבחן לשימוש בחוץ ,בקראוונים
או בסירות .אל תבצע שינויים במטען הסוללות .שינויים לא מאושרים עלולים לפגוע בבטיחות ,בהתאמה
לתקנות ובביצועי מטען הסוללות ,ועלולים לבטל את האחריות .אל תפיל את מטען הסוללות או
את הסוללות.
הסוללה נועדה להיטען רק באמצעות מטען הסוללות שסופק עם ה .Karma-עיין בהוראות הטעינה
במדריך למשתמש של  .Karmaאל תמשיך לטעון את הסוללה אם היא אינה מגיעה למלוא הקיבולת
לאחר שעתיים .טעינת יתר עלולה לגרום לסוללה להתחמם ,להיבקע או להתלקח .אם תראה עיוות
כלשהו הנובע מחום או דליפה ,השלך את הסוללה בדרך נאותה.
אל תטען ואל תחבר את הסוללה אם כבל החשמל נמעך או קוצר .בדוק תמיד את הסוללה והמטען לפני
השימוש .אל תנקב ,תרסק ,תכופף או תעוות את הסוללה או המטען באופן כלשהו .אם הם מתעוותים,
השלך אותם בצורה נאותה.

אל תנסה לייבש מוצרי  GoProהמכילים סוללות באמצעות מקור חום חיצוני כמו תנור רגיל ,תנור מיקרוגל
או מייבש שיער.
אל תנסה להשתמש בסוללת  Karmaלהפעלת מוצרים אלקטרוניים אחרים .שימוש כזה עלול לגרום נזק
בלתי הפיך למוצר ו/או לפציעה.
טיפול ב Karma-ותחזוקה
זהירות :אי ביצוע הוראות טיפול ותחזוקה עלול לגרום לפציעה או לנזק.
כדי להקטין סכנת שריפה או התחשמלות ,אל תחשוף את ה Karma-לגשם או ללחות .כמו בכל מוצר
אלקטרוני ,היזהר שלא לשפוך נוזלים לחלק כלשהו של המערכת .נוזלים עלולים לגרום לכשל ו/או לסכנת
שריפה .לעולם אל תפתח ,תפרק או תשנה את ה Karma-או כל מוצר אחר של  ,GoProלמעט אם תעשה
זאת בהתאם להוראות  .GoProשינויים שאינם מאושרים עלולים לפגוע בבטיחות ,בהתאמה לתקנות
ובביצועי המערכת.
נגיעה בחלקים פנימיים עלולה לגרום לפציעה או התחשמלות ו/או לסיכון חשמלי או מכני .הבקר כולל
מסך מגע  LCDשבו יש לטפל בזהירות .אם מסך ה LCD-נשבר ,הימנע ממגע עם הזכוכית או נוזל
כלשהו כדי למנוע פציעה .אם המוצר נשבר וחלקים פנימיים נחשפים ,פנה לשירות הלקוחות של GoPro
לקבלת סיוע.
בעת ניתוק כבל החשמל מהשקע בקיר ,אחוז ומשוך את בסיס התקע ולא את הכבל עצמו .לעולם
אל תשתמש במטען פגום או שהכבל שלו מעוך או בלוי .אל תטען את סוללת ה Karma-או הבקר
בטמפרטורות קיצוניות של חום או קור ואל תשתמש במטען בחוץ או באזורים לחים.
מטעמי בטיחות ,השתמש רק בחלקים מקוריים ובסוללת  Karmaמקורית של  GoProשסופקו או נקנו.
שימוש בכל רכיב ,אביזר או מטען שאינם מומלצים על-ידי  GoProעלול לגרום לשריפה ,התחשמלות או
פציעה .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 במכשירים אלה ליד מים.

1.
1
יבשה.
במטלית
 6.6נקה רק
 7.7אל תחסום פתחי אוורור כלשהם.
 8.הגן על כבל החשמל כדי שלא ידרכו עליו או כדי שהוא לא יימעך ,במיוחד סמוך לתקעים,
 8
לשקעים ,ובנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
 9.השתמש רק בתוספות/אביזרים שציין היצרן.
 9
 10נתק מכשיר זה במהלך סופות ברקים או כשאינו בשימוש במהלך פרקי זמן ממושכים.
 10
 11פנה לצוות שירות מוסמך בכל בעיה המצריכה טיפול .טיפול נדרש כאשר המכשיר
 11
ניזוק באופן כלשהו :כגון כבל ספק הכוח או התקע נפגמו; נוזל שנשפך לתוך המכשיר
או חפצים שנפלו לתוכו; המכשיר נחשף לגשם או ללחות; המכשיר נפל או אינו פועל
בצורה רגילה.
השלכת הסוללה
רוב סוללות הליתיום-פולימר הנטענות מסווגות כפסולת שאינה מסוכנת וניתן להשליך אותן לפח האשפה
הרגיל .ברשויות מקומיות רבות יש חוקים המחייבים למחזר את הסוללות .בדוק את החוקים המקומיים
שלך כדי לוודא שמותר להשליך את הסוללות הנטענות יחד עם האשפה הרגילה .כדי להשליך סוללות
ליתיום-פולימר בצורה בטוחה ,הגן על המגעים מפני מגע עם חפצי מתכת אחרים באמצעות אריזה או
סרט הדבקה לבידוד חשמלי כדי שלא יגרמו לשריפה במהלך ההובלה .אולם סוללות ליתיום-פולימר
מכילות חומרים הניתנים למחזור ,והן מתקבלות למחזור בתוכנית למחזור סוללות ב'תאגיד מחזור סוללות
נטענות'()RBRC .כדי למצוא נקודת מחזור בצפון אמריקה ,כדאי לבקר באתר  Call2Recycleבכתובת
 call2recycle.orgאו להתקשר אל BATTERY-800-1 .לעולם אל תשליך סוללה לאש ,שכן היא עלולה
להתפוצץ.
אחריות מוגבלת לKarma-
 GoProמתחייבת שלמשך תקופה של שנה אחת ( )1מתאריך הרכישה המקורי ,ה Karma-תהיה ללא
פגמים בחומר ובאופן הביצוע במהלך שימוש רגיל .במקרה של פגם ,פנה לשירות הלקוחות של GoPro
(בכתובת (gopro.com/help :לקבלת סיוע .ההתחייבות היחידה של  GoProתחת אחריות זו תהיה,
על-פי שיקול דעתה ,לתקן או להחליף את ה .Karma-אחריות זו אינה חלה על מוצרים שניזוקו בגלל
שימוש לא נכון ,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 כל נזק
מיוחד ,מקרי ,עקיף ,תוצאתי או עונשי ,ללא קשר לאופן שבו נגרם ,שמקורו בשימוש או הקשור לשימוש
או לחוסר האפשרות להשתמש ב Karma-או במוצרים אחרים הקשורים ל ,Karma-גם אם  GoProקיבלה

הודעה על אפשרות של נזקים כאלו .בשום מקרה האחריות של  GoProלא תחרוג מהסכום ששילמת
עבור ה Karma-או עבור מוצר הקשור ל .Karma-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 ( )2מתאריך
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. GoPro
) .com/helpבמקרה של פגם ,פנה לקבלת סיוע אל שירות 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 שמגן על בריאות האדם ועל הסביבה.

 GoPro, Inc.מצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו של רחפן GoPro Karma()KWST1
הוא בהתאם להנחייתEU/53/ 2014וכל ההנחיות הרלוונטיות האחרות של
האיחוד האירופי.
 GoPro, Inc.מצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו של בקר  GoPro Karma()KWBH1
הוא בהתאם להנחיית EU/53/ 2014וכל ההנחיות הרלוונטיות האחרות של
האיחוד האירופי.
 GoPro, Inc.מצהירה בזאת שסוג ציוד המאחז של  GoPro Karma()KWSS1
והמטען של  GoPro Karma( )KWSK1הוא בהתאם להנחייתEU/35/ 2014וכל
ההנחיות הרלוונטיות האחרות של האיחוד האירופי.
הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט
.gopro.com/help
רחפן  GoPro Karma( )KWST1פועל בפסי התדר MHz - 2462MHz .2412מקסימום העוצמה
המשודרת בתדרים אלה היא mW.64.6
בקר  GoPro Karma( )KWBH1פועל בפסי התדר MHz - 2462MHz 2412וכן MHz - 5725MHz.5150
מקסימום העוצמה המשודרת בתדרים אלה היא mW 98.6וכן mW ,69.7בהתאמה.
הצהרת FCC
מוצר זה תואם לחלק  15של כללי ה .FCC-ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים )1( :המכשיר אינו יכול
ליצור הפרעה מזיקה; וכן ( )2המכשיר 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 אינו מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות הוא עלול
לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו.
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.
•להגדיל את ההפרדה בין הציוד לבין המקלט.

•לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
•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.
מדיע על חשיפה לתדר  RF()SAR
מכשיר זה תוכנן ויוצר כדי להתאים למגבלות החשיפה לאנרגיית  RFשנקבעה על-ידי רשות התקשורת
הפדרלית( )FCCשל ארה"ב ,תעשיית קנדה( ,)ICהאיחוד האירופי ומדינות נוספות.
הסטנדרטים לחשיפה עבור מכשירים אלחוטיים משתמשים במידה הנקראת Specific Absorption Rate
(שיעור ספיגה סגולית) ,או  .SARמגבלת ה SAR-שנקבעה על-ידי  FCC/ICהיא  1.6W/kgבממוצע לכל
גרם  1של רקמה .מגבלת ה SAR-המומלצת על-ידי מועצת האיחוד האירופי היא ממוצע של 2.0W/kg
בממוצע לכל  10גרם של רקמה.
ה FCC-וה IC-העניקו למוצר זה 'הרשאת ציוד' ,כאשר כל רמות ה SAR-המדווחות מוערכות בתאימות עם
הנחיות החשיפה של ה FCC-וה .IC-מידע  SARלגבי מוצר זה נמצא בקובץ שבידי ה FCC-וה IC-וניתן
למצוא אותו בסעיף  Display Grantשל האתר  www.fcc.gov/oet/ea/fccidלאחר חיפוש של מזהה
 CNFKWBH1 :FCCובמסד הנתונים  Industry Canada Radio Equipment Listבאתר
 http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do? lang=engלאחר חיפוש אחרי
.10193A-KWBH1
מכשיר זה תואם למגבלות חשיפת  SARעבור אוכלוסייה כללית/בלתי-מבוקרת ב-ANSI/IEEE C95.1-
 1999והוא נבחן בהתאם לשיטות ונוהלי מדידה המצוינים ב-.OET Bulletin 65 Supplement C
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Connection and use of this
communications equipment
is permitted by the Nigerian
Communications Commission

Complies with
IDA Standards
DA103787
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Thailand
This telecommunication equipment
conforms to the requirements of the
National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ
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Mexico
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Vietnam

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes“
dos condiciones: (1) es rejudic que este equipo o
dispositivo no cause interferencia rejudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
”.incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Russia

Malaysia

C0218051016AE01A2

New Zealand

B2233171116AE01A2

Europe

REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)1
China

GoPro Inc

REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1) 1

Israel
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מספר אישור אלחוטי של משרד
51-49538התקשורת הוא
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