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ÜRÜN + GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER (TÜRKÇE)
Bu bilgileri okuyun ve Karma™ Drone'unuzu çalıştırmadan önce özelliklerini öğrenin.
Hızlı başlangıç kılavuzu, kullanıcı kılavuzu, talimatla ilgili mevcut olan her bilgiyi ve
gopro.com/help adresinde çevrimiçi bulunan talimatları ve uyarıları dikkatlice
okuyun ve anlayın.
Eşkenar üçgen içerisindeki ucunda ok bulunan şimşek simgesi kullanıcıyı,
sistem içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek büyüklükte
yalıtılmamış, tehlikeli bir gerilim olduğuna dair uyarır.
Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya bu kılavuzdaki önemli
çalışma ve bakım talimatlarının uyarısını verir.
UYARI! Karma'nızın tüm talimatlara ve yerel yönetmeliklere uygun olarak
çalıştırılmaması, sizin veya başkalarının yaralanmasına ya da Karma'nın
veya başka bir eşyanın hasar görmesine neden olabilir.
UYARI! Bu ünitede yapılan uygunluktan sorumlu tarafın açık bir şekilde
onaylamadığı değişimler ve değişiklikler kullanıcının ekipmanı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.
Karma, 18 yaş altındaki kişilerin kullanımına yönelik değildir. Küçük çocuklar, tüm çalışma
talimatlarına aşina olan bir yetişkinin gözetimi olmadan bu ürünü çalıştırmamalıdır. Bu ürün
bir oyuncak değildir.

Karma'nızı uçurmadan önce, Karma yazılımını her zaman en son sürüme
güncelleyin. GoPro talimatları uyarınca olmadığı sürece hiçbir GoPro
ürününün yazılımını değiştirmeyin.
Karma'nız, birçok başka elektronik cihaz tarafından sıklıkla kullanılan kablosuz frekansları
kullanır ve kalp pili, defibrilatör ve diğer tıbbi cihazlar veya cep telefonları, fotoğraf
makineleri, mikrodalga fırınlar, yönlendiriciler ve kablosuz telefon ahizeleri gibi tüketici
ürünleri dahil başka cihazlarla karışabilir. Karma'nızı çalıştırırken parazit riskini en
aza indirmek için fotoğraf makinenizin Wi-Fi bağlantısını kapatın. Karma'nızı yüksek
elektromanyetik veya radyo parazitinin olduğu alanlarda uçurmak aracın anlık kontrol kaybı
dahil Karma'nızın performansını olumsuz etkileyebilir. Radyo istasyonlarının veya yayın
kulelerinin yakınlarında uçurmayın.
Uçuş için uygun bir açık alan seçin. Kapalı alanlarda uçurmayın. Hiçbir engel, hayvan veya
insanın bulunmadığı alanlarda kalkış ve iniş yapın; kalkış ve iniş yaparken Karma'nızdan
en az 3 metre (10 fit) uzak durun. Karma'nızın kalkış ve inişinin sabit, kuru, düz ve engelsiz
bir alanda yapıldığından emin olun. Karma'nızı su üzerine indirmeye çalışmayın. Kalkıştan
önce Karma'nızın hasarlı olmadığından ve GoPro'nun talimatlarına göre monte edildiğinden
emin olun. Karma katlanabilir kolları ve iniş takımı tamamen açık; pervaneler çatlak veya
hasar olmadan doğru bir şekilde takılmış ve sıkılmış olmalıdır. Karma iniş takımı elektronik
aksamlar içerir ve güvenli şekilde çalışmasından emin olmak için sürekli tamamen
açık kalmalıdır.

Tüm yerel kanunlara, yönetmeliklere ve kısıtlamalara uymak yalnızca sizin
sorumluluğunuzdadır. Karma'nızı nerede çalıştırmayı planladığınıza bağlı olarak, Karma'nızı
nerede uçurabileceğiniz dahil bazı kayıt gereklilikleri veya kullanım kısıtlamaları olabilir.

Karma'nızı kullanmadan önce hava durumunu kontrol edin. Karma'nızı sert rüzgarlarda
ve sis, kar, yağmur, fırtına, şimşek, hortum, toz, kum fırtınası veya kasırga gibi zorlu hava
koşullarında kullanmayın. Uçuş sırasında rüzgar koşullarından kaynaklanan sürüklenme
nedeniyle kontrol kaybı hissederseniz hemen iniş yapın.

Alkol, uyuşturucu veya Karma'yı güvenli ve sorumlu bir şekilde çalıştırma yeteneğinizi
etkileyebilecek başka bir madde etkisi altındayken ürünü uçurmayın. Karma'yı yetkisiz
gözetim, gizli kullanım veya kişisel gizliliği ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanmayın.
Genelde bu tür kullanımlar kesinlikle yasaktır ve kullanıcıyı ciddi bir yükümlülük ve cezai
kovuşturma altında bırakabilir.

Karma su geçirmez değildir ve kuru koşullarda çalıştırılmalıdır. Su ve nem Karma'nıza ve
patlama ya da yangına neden olabilecek kapalı pile zarar verir. Karma'nız ıslaksa çalıştırmayın.
Karma'nız zaten açıksa kapatın ve bileşen üzerindeki pil çıkarılabilirse derhal çıkarın. Tekrar
kullanmadan önce Karma'nızın ve herhangi bir parçasının iyice kurumasını bekleyin. SUYLA
TEMASTAN KAYNAKLANAN BİR HASAR VE ARIZA GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Havada veya yerde çarpışmalardan kaçınmak için, uçuş boyunca Karma'nızı her zaman
görüş hattınızda tutun. Korunmasız kişiler, hassas yapılar ve hareket eden araçlar üzerinde
uçurmayın. Uçuş sırasında Karma'nız ve elektrik hatları, ağaçlar, havaalanları, binalar ile
riskli veya tehlikeli olması muhtemel diğer nesneler veya alanlar arasındaki güvenli
mesafeyi koruyun.

Karma'nızı veya pilini doğrudan güneş ışığı ve ateş dahil aşırı ısıya maruz bırakmayın ve
60°C'den (140°F) daha yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği için sıcak havalarda araba
içinde saklamayın veya kullanmayın. Bunu yapmak pilin ısı üretmesine, bozulmasına veya
tutuşmasına neden olabilir. Ayrıca Karma pilini bu şekilde kullanmak performans kaybıyla ve
beklenen kullanım ömrününkısalmasıyla sonuçlanabilir.

Uçuş sırasında Karma'nıza dokunmaya veya onu yakalamaya çalışmayın. Karma üzerindeki
pervanelerin kenarları keskindir ve dönerken dokunulduğunda ciddi yaralanmalara neden olur.

Pil hasar görürse veya tutuşursa alevleri söndürmek için su kullanmayın. Bunun yerine işler
durumdaki bir yangın söndürücü kullanın. Pillerle kısa devre yapmayın. Anahtar, bozuk para,
ataş ve takı gibi metal nesnelerin yakınında saklamaktan kaçının.

Karma'nızı her zaman pili tam şarj olmuş şekilde ve tam şarj olmuş Karma kumandasıyla uçurun.
Pil, Şarj Cihazı ve Pil Bakımı
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için Karma'nızı yağmura
veya neme maruz bırakmayın. Her elektronik üründe olduğu gibi, sistemin
herhangi bir parçasına sıvı dökülmemesine dikkat edin. Sıvılar arızaya ve/
veya yangın tehlikesine neden olabilir.
UYARI: Yaralanma veya hasarlardan kaçınmak için pilleri uygun şekilde
kullanın ve saklayın. Birçok pil sorunu, pillerin yanlış kullanılmasından ve
özellikle hasarlı pillerin kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanır.
Karma'nızdan pili çıkarma talimatları Karma kullanıcı kılavuzunda mevcuttur. Karma
kumandanızdaki pili çıkarmaya çalışmayın çünkü bu yaralanmaya veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Karma pilini veya Karma kumandasını düşürmeyin, parçalamayın, değiştirmeyin, kırmayın,
bükmeyin, şeklini bozmayın, delmeyin, kesmeyin, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın
veya boyamayın. Karma'nızın üzerindeki pil yuvasına yabancı nesneler sokmayın. Karma'nızı
veya pil içeren herhangi bir GoPro ürününü, ürün hasarlıysa; örneğin çatlamışsa, delinmişse
veya sıvıyla temas etmişse kullanmayın. Pili parçalarına ayırmak, hasar vermek veya delmek
patlamaya veya yangına neden olabilir.
Pil içindeki sıvı, cilde ve gözlere ciddi zararlar verebilir. Düşük bir ihtimal de olsa pil sıvısının
cildinizle temas etmesi durumunda temas eden bölgeyi bol suyla iyice yıkayın ve derhal
doktorunuza başvurun.

Şarj cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Açık alanda, eğlence araçlarında veya
teknelerde kullanılması için tasarlanmamış ve test edilmemiştir. Şarj cihazı üzerinde
değişiklik yapmayın. Yetkisiz yapılan değişiklikler güvenliği, yasalara uygunluğu ve pil şarj
cihazının performansını tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Pil şarj cihazını veya
pilleri düşürmeyin.
Pil, yalnızca Karma'nızla birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilmelidir. Karma kullanıcı
kılavuzundaki şarj etme talimatlarına başvurun. İki saat içinde tam şarj olmazsa pili şarj
etmeye devam etmeyin. Aşırı şarj etme, pilin ısınmasına, bozulmasına veya tutuşmasına
neden olabilir. Herhangi bir ısı deformasyonu veya sızıntı görürseniz pili uygun şekilde
çöpe atın.
Güç kablosu sıkışmış veya kısa devre yapmışsa pili şarj etmeyin veya bağlamayın. Şarj
işleminden önce her zaman pili ve şarj cihazını inceleyin. Pili veya şarj cihazını hiçbir şekilde
delmeyin, kırmayın, yamultmayın veya şeklini bozmayın. Bunların şekli bozulursa uygun
şekilde çöpe atın.
Pil içeren GoPro ürünlerini standart fırın, mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi dış
ısı kaynağıyla kurutmayın.
Karma pilini başka elektronik aletlere güç sağlamak için kullanmayın. Bunu yapmak
ürününüzde hasara ve/veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Karma Muhafazası ve Bakımı
DİKKAT: Muhafaza ve bakım talimatlarına uymamak yaralanmalara ve
hasara yol açabilir.
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için Karma'nızı yağmura veya neme
maruz bırakmayın. Her elektronik üründe olduğu gibi, sistemin herhangi bir parçasına
sıvı dökülmemesine dikkat edin. Sıvılar arızaya ve/veya yangın tehlikesine neden olabilir.
Karma'nızı veya diğer GoPro ürünlerini, GoPro'nun talimatları haricinde açmayın, parçalara
ayırmayın veya değiştirmeyin. Yetkisiz yapılan değişiklikler güvenliği, yasalara uygunluğu ve
sistem performansını tehlikeye atabilir.
İç parçalara dokunmak yaralanmalara ya da elektrik çarpmasına ve/veya elektriksel ya
da mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir. Kumandanız, dikkatle kullanılması
gereken bir LCD dokunmatik ekrana sahiptir. LCD ekran kırılırsa yaralanmaların önüne
geçmek için cama veya herhangi bir sıvıya dokunmayın. Ürün kırılırsa ve iç parçaları açığa
çıkarsa yardım için GoPro Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
Güç kablosunu prizden çıkarırken kabloyu değil, fiş kısmını tutun ve çekin. Hasarlı veya
kablosu sıkışmış ya da aşınmış bir şarj cihazını asla kullanmayın. Karma pilinizi veya
kumandanızı aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmekten kaçının ve şarj
cihazını açık alanda ya da nemli alanlarda kullanmayın.
Güvenlik amaçları nedeniyle yalnızca Karma'nızla birlikte verilen veya satın alınan gerçek
GoPro parçalarını ve pillerini kullanın. GoPro tarafından önerilmeyen diğer bileşen,
aksesuar veya şarj cihazlarının kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya
neden olabilir. Garantiniz, onaylanmamış eklentilerin kullanımından kaynaklanan hasarları
kapsamaz. Onaylanmış aksesuarlar için gopro.com adresini ziyaret edin.
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatları takip edin.
5. Bu aparatı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bezle temizleyin.

7. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın.
8. Güç kablosunun üzerinde yürünmesini veya özellikle fiş, akım korumalı prizler ve
aparattan çıktıkları noktalardan sıkıştırılmasını engelleyin.
9. Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentileri ve aksesuarları kullanın.
10. Gök gürültülü yağış sırasında veya uzun süre boyunca kullanılmadığında
bu aparatı prizden çekin.
11. Servis işlemleri için nitelikli servis çalışanlara başvurun. Güç kablosunun veya fişinin
kopması, sıvı akması veya aparatlar üzerine başka nesnelerin düşmesi, aparatların
yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi
herhangi bir şekilde hasar gördüyse servis hizmeti gereklidir.
Pilin Atılması
Birçok yeniden şarj edilebilir lityum polimer piller tehlikeli olmayan atık olarak sınıflandırılır
ve normal şehirsel atık yığınlarına atılması güvenlidir. Birçok yerel bölgenin, pil geri
dönüşümünü gerektiren kanunları bulunur. Şarj edilebilir pilleri normal çöpünüze
atabileceğinizden emin olmak için yerel kanunlarınızı kontrol edin. Lityum polimer pilleri
güvenli bir şekilde atmak için, pil uçlarını sarma, maskeleme veya izolasyon bandıyla
kapatarak diğer metallerle temas edip yangına neden olmasını engelleyin. Lityum polimer
piller geri dönüşümlü malzemeler de içerir ve Şarj Edilebilir Piller Geri Dönüşüm Kurumu'nun
(RBRC) Pil Geri Dönüşümü Programı tarafından geri dönüştürülmesi kabul edilmektedir.
Uygun bir geri dönüşüm yeri bulmak için call2recycle.org adresindeki Call2Recycle'ı ziyaret
etmenizi veya Kuzey Amerika'da 1-800-BATTERY numarasını aramanızı öneririz. Pili asla
ateşe atmayın çünkü patlayabilir.
Karma Sınırlı Garantisi
GoPro, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca Karma'nızın normal kullanım
koşulları altında malzeme ve işçilikle ilgili hiçbir arızanın olmayacağını garanti eder. Bir
arıza durumunda yardım için GoPro Müşteri Desteği (gopro.com/help) ile iletişime geçin.
GoPro'nun bu garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü kendi tercihine bağlı olarak
Karma'nızı onarmak veya değiştirmektir. Bu garanti yanlış kullanım, kaza veya normal
aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş ürünleri kapsamaz. GoPro pilleri, güç kabloları
veya başka pil şarj etme aksesuarlarının ya da cihazların kullanımından kaynaklanan
hasarlar bu veya herhangi bir garanti kapsamına girmez. TÜM ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK
VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BU GARANTİNİN SÜRESİYLE
SINIRLIDIR. GOPRO DİĞER AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARI

REDDEDER. KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, GOPRO VERİ KAYBINDAN, GELİR VEYA
KÂRDAN VEYA GOPRO BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELME İHTİMALİNE KARŞI
UYARMIŞ OLMASINA RAĞMEN KARMA'NIN VEYA DİĞER İLGİLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN
VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İLGİLİ OLAN BELİRLİ, TESADÜFİ,
DOLAYLI, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ NİTELİĞİ OLAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE
SORUMLU DEĞİLDİR. GOPRO'NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE KARMA VEYA KARMA
İLE İLGİLİ ÜRÜN İÇİN SİZİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAZ. Bazı yargı bölgeleri zımni
garantinin ne kadar süreceği veya tesadüfi ya da sonuca bağlı hasarların hariç tutulması veya
kısıtlanmasıyla ilgili sınırlamalara izin vermez, yani yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar
sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size bazı hukuki haklar tanır, ayrıca yargı bölgesine
göre değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.
Avrupa Birliği'ndeki Tüketiciler: GoPro, Karma veya Karma parçanızı ya da aksesuarınızı
satın aldığınız tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca son kullanıcıya ücretsiz, sınırlı üretici
garantisi verir. Bu garanti yerel tüketici kanunu altında sahip olduğunuz hiçbir tüketici
hakkını sınırlamamakla birlikte size ek haklar verir. Garanti aşağıdaki şartlara ve koşullara
tabidir. GoPro, orijinal satın alma tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl boyunca GoPro ürününüzün
normal kullanım koşulları altında ve ilgili GoPro kullanıcı kılavuzundaki talimatlara
uygun olarak kullanılması şartıyla malzeme ve işçilikle ilgili hiçbir arızanın olmayacağını
garanti eder (gopro.com/help). Bir arıza durumunda yardım için GoPro Müşteri Desteği
(gopro.com/help) ile iletişime geçin ve orijinal satın alma faturasını göstermek için hazırlıklı
olun. GoPro'nun bu garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü kendi tercihine bağlı olarak
hasarlı ürünü onarmak veya değiştirmektir. Bu garanti yanlış kullanım, kaza veya normal
aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş GoPro ürünlerini kapsamaz. Bu garanti,
GoPro dışında veya yetkili olmayan GoPro temsilcisi tarafından yapılan onarım işlemlerinin
sonucunda hasar gören GoPro ürünlerini kapsamaz.
Avustralya'daki Tüketiciler: GoPro sınırlı garantisi tarafından sağlanan faydalar, sahip
olduğunuz diğer haklara ve yasal yollara ektir. Ürünlerimizin garantileri Avustralya Tüketici
Yasası tarafından hariç tutulamaz. Büyük bir arızadan dolayı ürün değişimi veya para iadesi
hakkına ve makul derecede öngörülebilir olan başka bir kayıp ya da hasar için tazminat
hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürün kabul edilebilir bir kalitede değilse ve arıza, büyük bir arızaya
eşdeğer olmasa bile ürünü onartma veya değiştirme hakkınız bulunur.

Bu simge, ürününüzün yerel kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ev
atıklarından ayrı bir şekilde atılması gerektiği anlamına gelir. Ürün,
kullanım ömrünün sonuna ulaştığında yerel yetkililer tarafından belirlenen
toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktalarını ürünleri ücretsiz
kabul eder. Ürününüzün atım zamanında ayrı şekilde toplanması ve geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, ayrıca insan
sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini garanti eder.
GoPro, Inc. radyo ekipmanı türü GoPro Karma drone'un (KWST1)
2014/53/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm AB Direktifleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder.
GoPro, Inc. radyo ekipmanı türü GoPro Karma kumandasının (KWBH1)
2014/53/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm AB Direktifleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder.
GoPro, Inc. ekipman türü GoPro Karma tutacağın (KWSS1) ve GoPro
Karma şarj cihazının (KWSK1) 2014/35/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer
tüm AB Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni bu internet adresinde mevcuttur:
gopro.com/help.
GoPro Karma drone (KWST1) 2412 MHz ile 2462 MHz frekans bandında çalışır. Bu frekans
bantlarına iletilen maksimum güç 64.6 mW'tır.
GoPro Karma kumandası (KWBH1) 2412 MHz ile 2462 MHz ve 5150 MHz ile 5725 MHz
frekans bantlarında çalışır. Bu frekans bantlarına iletilen maksimum güç sırasıyla 98.6 mW
ve 69.7 mW'tır.
FCC BİLDİRİMİ
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula
tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya
neden olan parazit dahil alınan her paraziti kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital
cihazlar için olan sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ikamet kurulumundaki zararlı
parazite karşı makul bir koruma sağlaması için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı
enerjisi üretebilir ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun bir şekilde kurulmadığında ve
kullanılmadığında telsiz haberleşmeye zararlı parazite neden olabilir.
Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmemesi garanti edilmez. Bu ekipmanın
radyo veya televizyonun ses ya da görüntü alımında zararlı parazite neden olup olmadığı
ekipman kapatılıp açılarak anlaşılabilir. Zararlı parazite neden oluyorsa kullanıcı aşağıdaki
önlemlerden bir veya daha fazlasıyla paraziti düzeltmeyi deneyebilir:
•

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

•

Ekipman ve alıcı arasındaki boşluğu artırın.

•

Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlayın.

•

Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine başvurun.

B sınıfı FCC sınırlamalarına uyduğundan emin olmak için, bu ünitede ürünle birlikte verilen
korumalı USB kablosu kullanılmalıdır.
IC Yönetmelikleri
Bu ürün Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalışması
aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, cihazın
istenmeyen çalışmasına neden olan parazit dahil alınan her paraziti kabul etmelidir.
Bu B Sınıfı dijital aparat Kanada ICES-003 standardı ile uyumludur.
Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri (SAR)
Bu cihaz, Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu (FCC), Industry Canada (IC)ve
Avrupa Birliği ile diğer ülkeler tarafından belirlenen Radyo Frekansı enerjisine maruz kalma
sınırlarına uyacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Kablosuz cihazlar için maruz kalma standartları, Özgül Soğurma oranı veya SAR olarak
bilinen bir ölçü birimiyle ölçülür. FCC/IC tarafından belirlenen SAR sınırı, 1 gram doku için
ortalama 1,6 W/kg'dır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı, 10 gram doku
için ortalama 2,0 W/kg'dır.

FCC ve IC, bu cihazın FCC ve IC Radyo Frekansına maruz kalma ilkelerine uygun bir
şekilde değerlendirilerek rapor edilen SAR düzeyleri ile bu cihaza Ekipman Yetkilendirmesi
vermiştir. Bu cihazın SAR bilgileri, FCC ve IC ile dosyalanmıştır ve FCC Kimliği: CNFKWBH1
olarak aratıldığında www.fcc.gov/oet/ea/fccid adresinin Display Grant (Yetki Göster)
bölümünde ve 10193A-KWBH1 olarak aratıldığında http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/
srch/nwRdSrch.do? lang=eng adresindeki Industry Canada Radyo Ekipmanları Listesi
veritabanında bulunabilir.
Bu cihaz, ANSI/IEEE C95.1-1999 standardındaki genel popülasyon/kontrol edilmeyen maruz
kalma sınırları için SAR ile uyumludur ve OET Bülteni 65 Ek C'de belirtilen ölçüm yöntemleri
ve prosedürlerine uygun bir şekilde test edilmiştir.
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Connection and use of this
communications equipment
is permitted by the Nigerian
Communications Commission

Complies with
IDA Standards
DA103787

Thailand
This telecommunication equipment
conforms to the requirements of the
National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ
สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ กทช.”
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Vietnam
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המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

New Zealand
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“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

UAE

Radio Module Only
QCA9375X-AL3D
Type Approved
No.: ESD-1613669C

TRA

REGISTERED NO.
ER51089/16
DEALER NO.
DA0086360/12

India
Model KWBH1:
ETA #: 3227/16-RLO(WR)

Russia

China

Complies with
IDA Standards
DA103787

Jamaica
This product has been
Type Approved by Jamaica
SMA– Model KWBH1

Philippines

Singapore

UAE

Vietnam

TRA

B2233171116AE01A2

R-NZ

C0218051016AE01A2

New Zealand

REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1)

GoPro Inc

Europe

China

GoPro Inc

REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)

REGISTERED NO.
ER50133/16
DEALER NO.
DA0111732/13

South Africa
TA-2016/2709
APPROVED

GoPro, HERO and their respective logos are trademarks or registered trademarks of GoPro, Inc. in t he United States and other countries. Copyright © 2016. All rights reserved.Made in China.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402 | GoPro GmbH Floessergasse 2 | 81369 München, Deutschland

Visit gopro.com for more information
REVB

