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إرشادات مهمة للسالمة + المنتجات )العربية(

اقرأ هذه المعلومات وتعرف على ميزات نظام الطائرة بدون طيار ™Karma قبل التشغيل. اقرأ بعناية وافهم اإلرشادات 
والتحذيرات الواردة في دليل التشغيل السريع، ودليل المستخدم، وأي معلومات إرشادية مضمنة، والمعلومات الواردة عبر 

.gopro.com/help اإلنترنت على الموقع

ينّبه رمز ومضة البرق مع رأس سهم داخل مثلث متساوي األضالع المستخدم إلى وجود جهد كهربائي 
خطير وغير معزول داخل حاوية الجهاز والذي قد يكون كافًيا لتشكيل خطر حدوث صدمة كهربائية.

تنّبه عالمة التعجب داخل مثلث متساوي األضالع المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة مهمة 
في هذا الدليل.

تحذير! قد يؤدي عدم تشغيل جهاز Karma الخاص بك وفًقا لجميع اإلرشادات ولوائح السالمة إلى 
تعريضك أو تعريض اآلخرين لإلصابة أو تلف جهاز Karma الخاص بك أو الممتلكات األخرى.

تحذير! تؤدي التغييرات أو التعديالت التي يتم إجراؤها على هذه الوحدة بدون موافقة صريحة من قبل 
الجهة المسؤولة عن االمتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

جهاز Karma غير مخصص لالستخدام بواسطة أي شخص دون سن 18 عاًما. يجب أال يقوم األشخاص القّصر بتشغيل هذا 
الجهاز دون إشراف شخص بالغ على دراية بجميع إرشادات التشغيل. فهذا المنتج ليس لعبة.

 Karma تتحمل وحدك مسؤولية االلتزام بجميع القوانين واللوائح والقيود المحلية. تبًعا للمكان الذي تخطط لتشغيل جهاز
الخاص بك فيه، قد تكون هناك متطلبات تسجيل أو قيود على االستخدام، بما في ذلك القيود الخاصة بالمكان الذي يمكنك 

التحليق بجهاز Karma فيه.

 ال تحلّق تحت تأثير الكحول، أو المخدرات، أو أي مادة أخرى قد تؤثر على قدرتك على 
تشغيل جهاز Karma بطريقة آمنة ومسؤولة. ال تستخدم جهاز Karma ألغراض المراقبة غير المصرح بها، أو لالستخدام 

السري، أو بأي شكل ينتهك قوانين الخصوصية الشخصية. فمثل هذا االستخدام ممنوع منًعا باًتا غالًبا ويمكن أن يعّرض 
المشغل إلى مسؤولية خطيرة ومقاضاة جنائية.

قم دائًما بتحديث برامج جهاز Karma وفًقا ألحدث إصدار قبل التحليق. ال تقم مطلًقا بتعديل برامج أي 
.GoPro ما لم يتم ذلك وفًقا إلرشادات GoPro من منتجات

يستخدم جهاز Karma الخاص بك ترددات السلكية مستخدمة عادة من قبل العديد من األجهزة اإللكترونية األخرى وقد 
تتداخل مع األجهزة األخرى، بما في ذلك أجهزة منظم ضربات القلب، وأجهزة إزالة الرجفان، وغيرها من األجهزة الطبية، 

أو المنتجات االستهالكية مثل الهواتف المحمولة، والكاميرات، وأجهزة الميكروويف، وأجهزة التوجيه )الراوتر(، وأجهزة 
اإلرسال واالستقبال الالسلكية. قم بإيقاف تشغيل اتصال Wi-Fi للكاميرا عند تشغيل جهاز Karma لديك لتقليل فرصة 
التداخل. قد يؤثر التحليق بجهاز Karma في المناطق التي توجد فيها مستويات عالية من التداخل الكهرومغناطيسي أو 

الالسلكي سلًبا على أداء جهاز Karma لديك، بما في ذلك فقدان التحكم المؤقت في المركبة. ال تحلق بالقرب من محطات 
البث أو أبراج االنبعاثات.

اختر منطقة مفتوحة مناسبة للطيران. ال تحلق في المناطق المغلقة. قم باإلقالع والهبوط في مناطق خالية من العقبات أو 
الحيوانات أو األشخاص، وحافظ على مسافة ال تقل عن 10 أقدام بعيًدا عن جهاز Karma أثناء اإلقالع والهبوط. تأكد دائًما 

 Karma وهبوطه. ال تحاول الهبوط بجهاز Karma من وجود منطقة ثابتة وجافة ومسطحة وخالية من العوائق إلقالع جهاز
على الماء. افحص جهاز Karma قبل اإلقالع للتأكد من عدم وجود أي تلف به ومن تجميعه وفًقا إلرشادات GoPro. يجب 
نشر األذرع القابلة للطي ومعدات الهبوط بشكل كامل وتثبيت المراوح وإحكامها بشكل سليم مع عدم وجود تشققات أو تلفيات 
في جهاز Karma. تحتوي معدات الهبوط في جهاز Karma على أجهزة إلكترونية ويجب أن تظل منشورة بشكل كامل في 

جميع األوقات لضمان التشغيل اآلمن.

تأكد من ظروف الطقس قبل استخدام جهاز Karma. ال تستخدم جهاز Karma أثناء الرياح الشديدة أو الظروف الجوية 
القاسية، مثل الضباب أو الجليد أو المطر أو البرد أو البرق أو األعاصير أو الغبار أو العواصف الرملية أو العواصف 

الشديدة. اهبط فوًرا إذا شعرت بفقدان التحكم بسبب االنحراف أثناء رحلة الطيران بفعل ظروف الرياح.

 Karma ليس مقاوًما للماء ويجب تشغيله في ظل ظروف جافة. تؤدي المياه والرطوبة إلى إتالف جهاز Karma جهاز
والبطارية المرفقة معه مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو حريق. ال تقم بتشغيل جهاز Karma إذا كان مبلالً. إذا كان جهاز 
Karma قيد التشغيل بالفعل، فقم بإيقاف تشغيله، وفي حالة إمكانية إزالة البطارية الموجودة في أحد المكونات، فقم بإزالتها 

على الفور. اترك جهاز Karma وأي جزء مبتل منه حتى يجفا تماًما قبل استخدامه مرة أخرى. ال يغطي الضمان أي تلف 
أو عطل ناشئ عن التعرض للماء.

لتجنب التصادمات في الهواء أو على األرض، حافظ على وجود جهاز Karma في نطاق الرؤية في جميع األوقات أثناء 
رحلة الطيران. ال تحلق فوق األشخاص غير المحميين، أو البنية التحتية الحساسة، أو المركبات المتحركة. حافظ على مسافة 

آمنة أثناء التحليق بين جهاز Karma وخطوط الكهرباء، واألشجار، والمطارات، والمباني، وأي أجسام أو مناطق أخرى 
خطرة أو من المحتمل أن تكون خطرة.

ال تحاول لمس جهاز Karma أو اإلمساك به أثناء الطيران. مراوح جهاز Karma لها حواف حادة، وإذا لُمست أثناء 
الدوران، فقد تسبب إصابات بالغة.

قم دائًما بتشغيل جهاز Karma عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ووحدة تحكم Karma مشحونة بالكامل.

البطارية، والشاحن، والعناية بالبطارية

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، ال تعّرض جهاز Karma للمطر أو الرطوبة. 
كما هو الحال مع أي منتج إلكتروني، احرص على عدم سكب السوائل داخل أي جزء من 
أجزاء الجهاز. فمن الممكن أن تؤدي السوائل إلى حدوث عطل في الجهاز و/أو التعرض 

لخطر الحريق.

تحذير: تعامل مع البطاريات وقم بتخزينها بشكل سليم لتجنب حدوث أي إصابة أو تلف. 
تنشأ معظم مشكالت البطاريات من التعامل غير السليم مع البطارية، وال سيما من االستخدام 

التالفة. المتواصل للبطاريات 

تتوفر إرشادات إزالة البطارية من جهاز Karma في دليل مستخدم Karma. ال تحاول إزالة البطارية الموجودة في وحدة 
تحكم Karma ألنها قد تؤدي إلى حدوث إصابة أو التعرض لصدمة.

ال تسقط بطارية Karma أو وحدة تحكم Karma أو تفككهما أو تفتحهما أو تسحقهما أو تثنيهما أو تشوه شكلهما أو تثقبهما 
أو تمزقهما أو تعرضهما لموجات الميكروويف أو تحرقهما أو تطليهما. ال تدخل أجساًما غريبة في حاوية البطارية الموجودة 
بجهاز Karma. ال تستخدم جهاز Karma أو أي منتج من منتجات GoPro يحتوي على بطارية إذا كان المنتج تالًفا - على 

سبيل المثال، في حالة تشققه أو ثقبه أو مالمسته للسوائل. يمكن أن يؤدي تفكيك البطارية أو إتالفها أو ثقبها إلى حدوث 
انفجار أو حريق.

يمكن أن يسبب سائل البطارية حروًقا خطيرة للبشرة والعينين. في حالة تسرب سائل البطارية إلى بشرتك وهو احتمال 
ضعيف، اغسل المنطقة المصابة بقدر كاف من الماء واطلب المشورة الطبية على الفور.

ال تعّرض جهاز Karma أو البطارية لحرارة مفرطة، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة أو الحريق، والتخزين أو االستخدام 
داخل السيارة في ظروف الطقس الحار، حيث يمكن أن تتعرض لدرجات حرارة أكبر من 140 درجة فهرنهايت )60 درجة 
مئوية(. فقد يؤدي القيام بذلك إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، أو تصدعها، أو اشتعالها. قد يؤدي استخدام بطارية جهاز 

Karma بهذه الطريقة أيًضا إلى فقدان األداء وتقصير متوسط العمر المتوقع لها.

في حالة تلف البطارية واشتعالها، ال تستخدم المياه إلطفاء اللهب. واستخدم، بدالً من ذلك، طفاية حريق تعمل بشكل سليم. 
ال تعّرض البطاريات لقصر الدائرة الكهربية. تجنب تخزينها بالقرب من األجسام المعدنية، مثل المفاتيح، والنقود المعدنية، 

ومشابك الورق، والمجوهرات.

يجب استخدام شاحن البطارية في األماكن المغلقة فقط. فلم يتم تصميمه أو اختباره لالستخدام في األماكن المفتوحة، أو في 
السيارات الترفيهية، أو على متن القوارب. ال تقم بإجراء أي تعديالت على شاحن البطارية. قد تؤدي التغييرات غير المصرح 

بها إلى تعريض السالمة، والتوافق التنظيمي، وأداء شاحن البطارية للخطر، وقد تبطل الضمان. ال تسقط البطاريات أو 
شاحن البطارية.

لقد تم تصميم البطارية ليتم شحنها فقط باستخدام شاحن البطارية المزود مع جهاز Karma لديك. راجع إرشادات الشحن في 
دليل مستخدم Karma. ال تواصل شحن البطارية إذا لم تصل إلى الشحن الكامل في غضون ساعتين. قد يؤدي الشحن المفرط 

إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو تصدعها أو اشتعالها. إذا الحظت أي تسريب أو تغيير في الشكل بفعل الحرارة، فقم 
بالتخلص من البطارية بشكل سليم.

ال تقم بشحن البطارية أو توصيلها إذا كان كبل الطاقة مضغوًطا أو به دائرة قصر. افحص البطارية والشاحن دائًما قبل 
الشحن. ال تقم بثقب البطارية أو الشاحن أو سحقهما أو تحزيزهما أو تغيير شكلهما بأي طريقة. وإذا حدث تغيير في شكل أي 

منهما، فقم بالتخلص منه بشكل سليم.

ال تقم بتجفيف منتجات GoPro التي تحتوي على بطاريات باستخدام مصدر حرارة خارجي، مثل الفرن التقليدي، أو فرن 
الميكروويف، أو مجفف الشعر.

ال تحاول استخدام بطارية Karma لتشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى. ألن القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم 
لمنتجك و/أو وقوع إصابة شخصية.

العناية بأجهزة Karma وصيانتها

تنبيه: قد يؤدي عدم اتباع إرشادات الصيانة والعناية إلى حدوث إصابة أو تلف.

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، ال تعّرض جهاز Karma للمطر أو الرطوبة. كما هو الحال مع أي منتج 
إلكتروني، احرص على عدم سكب السوائل داخل أي جزء من أجزاء الجهاز. فمن الممكن أن تؤدي السوائل إلى حدوث عطل 
في الجهاز و/أو التعرض لخطر الحريق. ال تقم مطلًقا بفتح جهاز Karma أو أي من منتجات GoPro األخرى أو تفكيكه أو 
تعديله، فيما عدا ما هو مسموح به بموجب إرشادات GoPro. فقد تؤدي التغييرات غير المصرح بها إلى تعريض السالمة، 

والتوافق التنظيمي، وأداء النظام للخطر.

قد يؤدي لمس األجزاء الداخلية إلى حدوث إصابة أو التعرض لصدمة و/أو أخطار كهربائية أو ميكانيكية. تحتوي وحدة التحكم 
على شاشة لمس LCD ينبغي التعامل معها بحرص. وفي حالة كسر شاشة LCD، يجب تجنب مالمسة الزجاج أو أي سائل 
لمنع وقوع أي إصابة. في حالة كسر المنتج وكشف األجزاء الداخلية، اتصل بدعم عمالء GoPro للحصول على المساعدة.

عند فصل سلك الطاقة من المنفذ الجداري، أمسك قاعدة القابس واسحب منها، وال تمسك السلك نفسه. ال تستخدم مطلًقا شاحًنا 
تالًفا أو شاحًنا له سلك مضغوط أو متآكل. تجنب شحن بطارية Karma أو وحدة التحكم في ظل درجات الحرارة العالية للغاية 

أو المنخفضة للغاية، وال تستخدم الشاحن في األماكن المفتوحة أو في المناطق الرطبة.

 .Karma مع جهاز GoPro ألغراض السالمة، استخدم فقط البطاريات واألجزاء األصلية التي تم شراؤها أو توريدها من
فقد يؤدي استخدام أي شاحن أو مكونات أو ملحقات أخرى ال توصي بها GoPro إلى نشوب حريق، أو صدمة كهربائية، أو 
 إصابة. ال يغطي الضمان الخاص بك التلف الناشئ عن استخدام الملحقات غير المرخصة. لمعرفة الملحقات المعتمدة، يمكنك 

.gopro.com زيارة



اقرأ هذه اإلرشادات.  .1  
احتفظ بهذه اإلرشادات.  .2  

انتبه إلى جميع التحذيرات.  .3  
اتبع جميع اإلرشادات.  .4  

ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.  .5  
نظفه فقط باستخدام قطعة قماش جافة.  .6  

ال تسد أي فتحات للتهوية.  .7  
احم سلك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه، السيما عند المقابس، ولوحة المقابس، ونقطة خروج السلك من    .8  

الجهاز.   
استخدم فقط الملحقات/اإلكسسوارات التي تحددها الجهة المصنعة.  .9  

افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو أثناء فترات عدم االستخدام الطويلة.  .10  
قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى أفراد مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة في حالة تعرض الجهاز   .11  

للتلف بأي طريقة، مثل تلف سلك مصدر الطاقة أو القابس، أو انسكاب سوائل أو سقوط أجسام في الجهاز، أو تعرض 
الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيل الجهاز بصورة طبيعية، أو سقوط الجهاز.

 التخلص من البطارية
يتم تصنيف معظم بطاريات الليثيوم بوليمر القابلة إلعادة الشحن باعتبارها نفايات غير خطرة كما أنها آمنة للتخلص منها 
في مجرى النفايات البلدية العادية. تطبق العديد من المناطق قوانين تتطلب إعادة تدوير البطاريات. راجع القوانين المحلية 

لديك للتأكد من إمكانية التخلص من البطاريات القابلة إلعادة الشحن في القمامة العادية. للتخلص اآلمن من بطاريات الليثيوم 
بوليمر، قم بحماية األطراف من التعرض للمعادن األخرى باستخدام مواد التغليف أو التغطية، أو األشرطة الكهربائية 

الالصقة، بحيث ال يتسبب ذلك في نشوب حريق أثناء نقلها. على الرغم من ذلك، تحتوي بطاريات الليثيوم بوليمر على 
مواد قابلة إلعادة التدوير ومقبولة من قبل برنامج إعادة تدوير البطاريات التابع لهيئة إعادة تدوير البطاريات القابلة 

إلعادة الشحن )RBRC(. نشجعك على زيارة Call2Recycle على موقع الويب call2recycle.org أو االتصال بـ 
BATTERY-800-1 في أمريكا الشمالية للعثور على موقع إعادة تدوير مناسب. ال تتخلص من البطارية بإلقائها في النيران 

مطلًقا ألنها قد تنفجر.

Karma الضمان المحدود لمنتجات 
تضمن GoPro خلو جهاز Karma الخاص بك من عيوب المواد وعيوب التصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عام واحد 

)1( من تاريخ الشراء األصلي. في حالة وجود عيوب، اتصل بدعم عمالء )GoPro )gopro.com/help للحصول 
على المساعدة. يتمثل التزام GoPro الوحيد بموجب هذا الضمان، حسب اختيارها، في إصالح جهاز Karma الخاص 

بك أو استبداله. ال يسري هذا الضمان على المنتجات التالفة بسبب سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل والتلف الطبيعيين. 
وال يغطي هذا الضمان أيًضا أو أي ضمان التلف الناتج عن استخدام بطاريات، أو أسالك طاقة، أو أي أجهزة أو ملحقات 
أخرى لشحن/إعادة شحن البطارية غير مزودة من GoPro. تقتصر جميع الضمانات الضمنية أو ضمانات قابلية التسويق 

أو المالءمة لغرض معين على مدة هذا الضمان. تخلي GoPro مسؤوليتها عن جميع الشروط أو الضمانات الصريحة 
أو الضمنية األخرى. إلى الحد الذي ال يحظره القانون، ال تتحمل GoPro المسؤولية بأي حال من األحوال عن أي فقدان 

للبيانات، أو اإليرادات أو األرباح، أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو عقابية، أًيا كان سببها، ناشئة 
عن أو متعلقة باستخدام أو عدم القدرة على استخدام جهاز Karma الخاص بك أو المنتجات األخرى ذات الصلة، حتى في 
حالة إخطار GoPro بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. لن تتجاوز مسؤولية GoPro بأي حال من األحوال المبلغ الذي 

دفعته مقابل شراء جهاز Karma الخاص بك أو المنتج ذي الصلة. ال تسمح بعض الدوائر القضائية بفرض قيود على فترة 
الضمان الضمني، أو باستثناء أو تقييد األضرار العارضة أو التبعية، وبالتالي فإن القيود أو االستثناءات أعاله قد ال تنطبق 

عليك. يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية محددة، ويجوز أن تكون لك أيًضا بعض الحقوق األخرى التي تختلف حسب الدائرة 
القضائية.

عمالء االتحاد األوروبي: تمنح GoPro ضماًنا محدوًدا ومجانًيا من جهة التصنيع للمستهلك النهائي لمدة عامين )2( من 
تاريخ الشراء األصلي لمنتج Karma أو أجزاء أو ملحقات Karma. لن يقّيد هذا الضمان أي حقوق مستهلك تتمتع بها 

 GoPro بموجب قانون المستهلك المحلي؛ بل يمنحك حقوًقا إضافية. يخضع هذا الضمان للشروط واألحكام التالية. تضمن
خلو منتج GoPro الخاص بك من عيوب المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عامين )2( من تاريخ الشراء 
gopro.com/( ذي الصلة GoPro األصلي، شريطة أن يتم استخدام المنتج وفًقا لإلرشادات الواردة في دليل مستخدم
help). في حالة وجود عيوب، اتصل بدعم عمالء )GoPro (gopro.com/help للحصول على المساعدة على أن 

تكون مستعًدا لتقديم إيصال الشراء األصلي. يتمثل التزام GoPro الوحيد بموجب هذا الضمان، حسب اختيارها، في إصالح 
المنتج المعيب أو استبداله. ال يسري هذا الضمان على منتجات GoPro التالفة بسبب سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل 

والتلف الطبيعيين. ال ينطبق هذا الضمان على منتجات GoPro التالفة نتيجة أعمال اإلصالح التي ال تتم بواسطة GoPro أو 
.GoPro بواسطة ممثل معتمد من

عمالء أستراليا: تتوفر لك المزايا التي يمنحها ضمان GoPro المحدود إلى جانب الحقوق والتعويضات األخرى. تأتي 
بضائعنا مصحوبة بضمانات ال يمكن استثناؤها بموجب قانون المستهلك األسترالي. يحق لك الحصول على منتج بديل أو 

استرداد مبلغ الشراء في حالة وجود عطل كبير، ويحق لك الحصول على تعويض في حالة احتمال حدوث تلف أو خسارة 
أخرى متوقعة إلى حد معقول. كما يحق لك أيًضا طلب إصالح المنتج أو استبداله في حالة عدم تمتع المنتج بجودة مقبولة وإذا 

لم يصل العطل إلى مستوى العطل الكبير.

يعني الرمز أنه يجب التخلص من المنتج الخاص بك بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وفًقا للقوانين 
واللوائح المحلية. عند وصول هذا المنتج إلى نهاية عمره االفتراضي، ضعه في نقطة تجميع مخصصة 
بواسطة السلطات المحلية. تقبل بعض نقاط التجميع المنتجات مجاًنا. يسهم تجميع المنتج وإعادة تدويره 

بشكل منفصل في وقت التخلص منه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويره بطريقة 
تحمي صحة اإلنسان و البيئة.

تعلن .GoPro, Inc، بموجب هذه الوثيقة أن نوع الجهاز الالسلكي لنظام الطائرة بدون طيار 
)GoPro Karma )KWST1 متوافق مع التوجيه EU/2014/53 وجميع التوجيهات األوروبية 

األخرى السارية.

 تعلن .GoPro, Inc، بموجب هذه الوثيقة أن نوع جهاز الالسلكي لوحدة التحكم
)GoPro Karma )KWBH1 متوافق مع التوجيه EU/2014/53 وجميع التوجيهات األوروبية 

األخرى السارية.

 تعلن .GoPro, Inc، بموجب هذه الوثيقة أن نوع جهاز مقبض 
)KWSS1( GoPro Karma وشاحن )GoPro Karma )KWSK1 متوافقان مع التوجيه 

EU/2014/35 وجميع التوجيهات األوروبية األخرى السارية.

 يتوفر النص الكامل إلعالن التوافق مع التوجيهات األوروبية على عنوان اإلنترنت التالي: 
.gopro.com/help

يعمل نظام الطائرة بدون طيار )GoPro Karma )KWST1 في نطاقات تردد تتراوح بين 2412 ميجا هرتز و2462 ميجا 
هرتز. وتبلغ أقصى طاقة منقولة في نطاقات التردد هذه 64.6 ميجا واط.

تعمل وحدة التحكم )GoPro Karma )KWBH1 في نطاقات تردد تتراوح بين 2412 ميجا هرتز و2462 ميجا هرتز 
ونطاقات تردد تتراوح بين 5150 ميجا هرتز و5725 ميجا هرتز. وتبلغ أقصى طاقة منقولة في نطاقات التردد هذه 98.6 

ميجا واط و69.7 ميجا واط على التوالي.

FCC بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية 
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )1( ال يجوز 
أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و؛ )2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد 

يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود الفئة "ب" لألجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة 
االتصاالت الفيدرالية. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تركيب األجهزة في مناطق 
سكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد - ويمكن أن يشع - طاقة ترددات السلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار لالتصاالت 

الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات.

على الرغم من ذلك، ليس هناك ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث عند التركيب في ظروف معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في 
حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز، وهو األمر الذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، 

يستحسن أن يحاول المستخدم تصحيح التداخل عن طريق تطبيق إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه.  •  
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.  •  

توصيل الجهاز في منفذ على دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.  •  
استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفاز ذي خبرة للحصول على المساعدة.  •  

يجب استخدام كبل USB المعزول المزود مع هذه الوحدة لضمان التوافق مع حدود لجنة االتصاالت الفيدرالية للفئة "ب" 
من األجهزة.

IC لوائح الصناعة الكندية 
يتوافق هذا الجهاز مع معايير الصناعة الكندية المعفاة من الترخيص RSS. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )1( ال يجوز 

أن يتسبب هذا الجهاز في أي تداخل، و؛ )2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في 
تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

.ICES-003 يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة "ب" مع معيار الصناعة الكندية

(SAR( معلومات التعرض للترددات الالسلكية 
تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه للتوافق مع حدود التعرض لطاقة الترددات الالسلكية التي وضعتها لجنة االتصاالت الفيدرالية 

)FCC( بالواليات المتحدة، والصناعة الكندية )IC( واالتحاد األوروبي وغيرها من البلدان.

 SAR يصل حد .SAR تستخدم معايير التعرض لألجهزة الالسلكية وحدة قياس معروفة باسم "معدل االمتصاص النوعي" أو
الذي وضعته لجنة IC/FCC إلى 1.6 واط/كيلوجرام بمتوسط على 1 جرام من األنسجة. يصل حد SAR الموصى به من قبل 

مجلس االتحاد األوروبي إلى 2.0 واط/كيلوجرام بمتوسط على 10 جرام من األنسجة.

منحت لجنة االتصاالت الفيدرالية والصناعة الكندية ترخيص أجهزة لهذا الجهاز مع تقييم جميع مستويات SAR المبلغ عنها 
باعتبارها متوافقة مع توجيهات التعرض للترددات الالسلكية من قبل لجنة االتصاالت الفيدرالية والصناعة الكندية. معلومات 

SAR على هذا الجهاز مسجلة لدى لجنة االتصاالت الفيدرالية والصناعة الكندية، ويمكن العثور عليها ضمن قسم عرض 
الموافقة على موقع الويب www.fcc.gov/oet/ea/fccid على معّرف CNFKWBH1 :FCC وضمن قاعدة بيانات 

 قائمة األجهزة الالسلكية للصناعة الكندية
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do? lang=eng بعد البحث عن 

.10193A-KWBH1

 هذا الجهاز متوافق مع معيار SAR لحدود النشر العام/التعرض غير الخاضع للتحكم 
 في ANSI/IEEE C95.1-1999 وتم اختباره وفًقا إلجراءات وأساليب القياس المحددة في نشرة

OET 65، الملحق ج.

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA 

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München, Deutschland
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 Type Approved by Jamaica

SMA– Model KWST1
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COFETEL: RCPGOKW16-1727  La operación de este equipo está sujeta a las siguientes“

 dos condiciones: )1( es rejudic que este equipo o
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Russia

China

This telecommunication equipment 

conforms to the requirements of the 

National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ

สอดคล้องตามข้อกำาหนดของ กทช.”
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Type Approved
No.: ESD-1613669C

South Africa

TA-2016/2559

APPROVED

Malaysia

Israel MoC: 63-65910 

מספר אישור אלחוטי של משרד 

התקשורת הוא51-49538

אסור להחליף את האנטנה המקורית של 

המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

UAE
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DEALER NO.
DA0086360/12
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