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 מבוא

 .MINI F Wi-Fi( מסוג HDתודה על שבחרתם לרכוש את המצלמה הדיגיטאלית )

 ב משולב.המצלמה קלה לשימוש, קומפקטית ובעלת עיצו

היומיומיות בכל עת ובכל  פעילותיכםהמצלמה מתאפיינת בטכנולוגיה ללכידת תמונה דינמית וביכולתה לתעד את 

 מקום, כך שתוכלו לזכור את חוויותיכם ולשתף אותן עם משפחתכם וחבריכם.

לכם מידע מדריך זה יסביר לכם בצורה ברורה כיצד להכין את מצלמת הוידיאו לשימוש ולהשתמש בה, ויספק 

 מפורט כמו גם מפרטים טכניים.

 נבקשכם לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני השימוש במצלמה ולשמור אותו לעיון בעתיד.

 זהירות אמצעי

 .MINI F Wi-Fi-נבקשם לשים לב לנקודות הבאות במהלך השימוש במצלמת ה

 .אין להפיל את המצלמה, לחבוט בה או לטלטל אותה 

 ק מכל מקור קרינה אלקטרומגנטית כגון מגנטים או מנועים חשמליים או מכל הרחלשמור את המכשיר  יש

עצם אחר הפולט גלי רדיו חזקים כגון אנטנות.  שדות מגנטיים חזקים עלולים לגרום לכשלים בפעולת 

 המצלמה ולפגיעה בתמונה ובקול המתועדים.

 .אין לחשוף את המצלמה לטמפרטורת גבוהות או לקרינת שמש ישירה 

 שמור את כרטיס הזיכרון במרחק בטוח מכל מקור קרינה אלקטרומגנטית כגון מכשירי טלוויזיה, יש ל

 רמקולים או מגנטים.

 .אין להניח אותו במקום בו יש סיכוי להיווצרות חשמל סטטי מחשש לפגיעה במידע המאוחסן 

 עינה, יש לנתקו יתר, יעלה עשן או ידיף ריחות במהלך ט-היה ובמהלך טעינה, יגיע המכשיר להתחממות

 ממקור המתח לאלתר.

  כאשר מצלמת הוידיאו בטעינה, יש להרחיק אותה מהישג ידם של ילדים מחשש שכבל המתח עשוי לגרום

 לחנק או להתחשמלות מקרי.

 .יש לשמור את המצלמה במקום קריר, יבש ונטול אבק 

 ו נזק קבוע אחר.להשתמש במגן עדשה ומגן מסך על מנת למנוע היווצרות שריטות על אלה א יש 

  בניקוי העדשה והמסך, יש להשתמש במטלית ומוצרים מוגדרים למטרה זו; אין להשתמש בכל חומר ניקוי

 ממקור אורגני.
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 תיאור

 מסוגלת לבצע את הפעולות הבאות: MINI F Wi-Fi-מצלמת ה

  באיכות צילום תמונות וסרטוני וידיאוHD 

 .תצוגה תמונה בזמן אמת 

 לומי וידיאו.פונקצית הצגה של צי 

 .פונקציה אחזור קבצי תמונה 

  העברת נתונים במהירות גבוהה על ידי חיבור כבלUSB  1.1מדור. 

  טעית הסוללה באמצעות כבלUSB. 

 זמן למטרת אפשור ביצוע הצילומים בכל מקום ובכל  כל האביזרים קלים לשימוש. 

טכנולוגיות מוגנות פטנט והן מסוגלות כאשר האביזרים משלימים את המצלמה, מוצר זה הוא תוצר של מגוון 

 לתעד כל דבר, בכל עת ובכל מקום.
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 טכני מפרט

 מתאפיינת במאפיינים הבאים: MINI F Wi-Fi-מצלמת ה

  :חיישן תמונהCMOS  מגה פיקסל 5.1של 

 )פונקציות: צילום וידיאו, צילום תמונות, צפייה מקדימה )על גבי מסך חיצוני, טלפון חכם או מחשב טאבלט 

  :8הפרדת צילום הוידיאוM (1164  1448על ,)5M (1591  0944על) 

  :הפרדת צילום וידיאוFHD (1920  30 - 1080עלfps ,)HD (1280  30 - 720עלfps ,)HD (1280  720על - 

60fps) 

  זיכרון חיצוני: כרטיס זיכרוןTF (32GB .)לכל היותר 

  :יציאת קול/ וידיאוMini HDMI 

  :פורמט קבציםJPEG ,H.264 

  יציאתUSB :USB  1.1בתקן 

  1000וולט,  1.7סוללה: סוללת ליתיום נטענת מובנית mAh 

 חיישן כוח ג'י 

 Wi-Fi מטרים ללא חסימות מבניות 11: עד 

  אפליקציות: עבורiOS ועבור אנדרואיד 

 שלט רחוק: כלול וניתן להפעלה מרוחקת באמצעות אפליקציה בטלפון חכם או מחשב טאבלט 

  נתמכות: מערכות הפעלהWindows XP/ Vistas/ 7/ 8 ,Mac OS 10.2 

  :מ"מ 15על  181על  60מידות 

  :גר' 68משקל 
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 מבנה

 

 

 . כפתור תריס0

 . מיקרופון1

 LCD. מסך 1

 . עדשה4

 )אדום( סטאטוסומחוון  Wi-Fi. מתג 5

 . מתג החלפת מצב כבוי/פעיל6

 אדום-. נורית קבלת אות אינפרא7

 USB. יציאת מיקרו 8

 HDMIיאת מיני . יצ9

 SD. חריץ מיקרו 01

 . מיקרופון חיצוני00

 . כפתור נעילת סוללה01

 Wi-Fi.  נורית חיווי מצב 01
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 הפעלה הוראות

 

תוך שימוש במידע שבחלק העליון של מסך  כשהיא עומדת בפני עצמה, MINI-F Wi-Fi-ניתן להשתמש במצלמת ה

 או על ידי הורדה של אפליקציה ייעודית. LCD-ה

 מהטלפון החכם או מחשב הטאבלט. Wi-Fi, תוכלו לנהל את המצלמה באמצעות תקשורת כך

 טעינה

הסוללה.  אם זה מראה רמת סוללה נמוכה, יש לטעון את  סטאטוסיש להדליק את מצלמת הוידיאו ולבדוק את מחוון 

 המצלמה.

 מנת לטעון את הסוללה.)שאינו מצורף( על של מחשב או להתחבר לספק הכוח  USB-להשתמש ביציאת הניתן 

 שעות להשלמת מחזור הטעינה. 4עד  1-באופן כללי, יש צורך ב

 והוצאתו הזיכרון כרטיס הכנסת

 ג'יגה בייט. 11עם קיבולת נתונים של עד  TFתומכת בכרטיסי זיכרון מסוג  MINI-F Wi-Fi-מצלמת ה

 ממליצים על כרטיסים במהירות גבוהה. הביצועים, אנו ראולם, לשיפו SDניתן להשתמש בכל סוג של כרטיס מיקרו 

 התקנה 

 יש לוודא שהמצלמה כבויה. .0

יש להכניס את הכרטיס לתוך החריץ המיועד לו עד שיישמע צליל נקישה.  חשוב לשים לב לכך שהכרטיס  .1

 יוכנס בכיוון המסומן.  

 הסרה 

 יש לכבות את המצלמה. .0

 עט.  לאחר מכן ניתן למשוך אותו החוצה.יש ללחוץ על מרכז גב הכרטיס ולשחרר. הכרטיס יצא החוצה במ .1
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   WI-FI 

 -LCD   

 

1.  
2.  
3. Wi-Fi  
4. SD  
5.  
6.  
7. 999  
8.  
9.  

  

 
 

 
 

HI  =8 3264 2448( 
LO  =5 25925 1944( 

HI - Full HD )1920 1080 ,30 fps( 
HILO - 720P )1280 720 ,60 fps( 

LO - 720P )1280 720 ,30 fps( 

     

-MINI-F Wi-Fi  
 

   
 

Full HD )1920 1080 ,30 fps( 
 

720P )1280 720 ,30 fps( 
 

720P )1280 720 ,60 fps( 

  

 

 
5 25925 1944( 

 
8 3264 2448( 

 

 
  

  
  

פעמיים
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 בוידיאו לצפייה והתקנים וידיאו יציאת

 .HDMIויציאת  USBיציאת העברת נתונים מסוג מיני  MINI-F Wi-Fi-למצלמת ה

 ו:תוכל USB-בעזרת יציאת ה

 לטעון את מצלמת ה-MINI-F Wi-Fi 

 לחבר את מצלמת ה-MINI-F Wi-Fi  למחשב על מנת לקרוא את הנתונים שבזיכרון המצלמה ובכרטיס

 .SDהמיקרו 

 תוכלו: HDMI-בעזרת יציאת ה

 )לחבר את המצלמה להתקן חיצוני )מסך טלוויזיה או מסך מחשב 

 

למסך או  MINI-F Wi-Fi-תוכלו לחבר את מצלמת ה

ושימוש בכבל מתאים  HDMIוויזיה באמצעות חיבור לטל

 )אינו מסופק(

הדבר יאפשר לכם לצפות בסרטים או בתמונות 

 שבמצלמה.

לפני חיבור או ניתוק של המצלמה למסך, יש לוודא 

 שהמצלמה כבויה.

 :LCD-שלושה סימנים יופיעו על גבי מסך ה

 מצב צפייה .0

בץ מספרו הסדור של הקובץ; צילום מסך זה מציג קו .1

 .10מתוך  09

  הקובץ נמצא בקובץ וידיאו כרגע. .1

 

 על מנת לעבור ממצב צפייה בתמונות למצב צפייה בסרטונים. במצב צפייה, יש ללחוץ 

יתחיל ויעצור את ההרצה של  -על מנת לבחור את הקובץ בו אתם מעוניינים לצפות. כפתור ה יש ללחוץ 

לחוץ על כפתור התריס על מנת להציגו שוב.  לחיצה נוספת על אותו הקובץ.  כאשר תבחרו קובץ וידיאו, עליכם ל

 כפתור תעצור אותו.

 מחובר( מסך כאשר )רק הכרטיס ופירמוט קובץ ביטול

 מחוברת למסך או למכשיר טלוויזיה. HDMI-ניתן למחוק קבצים או לפרמט כרטיסי זיכרון כאשר יציאת ה

יופיע וישאל אם ברצונכם לבטל את הקובץ או לפרמט את בצורה רציפה.  תפריט  -יש ללחוץ על כפתור ה

 הכרטיס.

 על מנת לעבור בין ביטול לפרמוט. יש ללחוץ 

 על מנת לאשר. ולאחר מכן  יש ללחוץ 
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 WI-FI אפליקציית עם שימוש

 

מהטלפון החכם או ממחשב הטאבלט שלכם על די הורדת אפליקציה  MINI-F Wi-Fi-לשלוט במצלמת הבאפשרותכם 

 או עבור אנדרואיד. iOSסוימת עבור מ

 האפליקציה התקנת הפעלת

 "NILOX Mini Wi-Fi"( iOSעבור מכשיר ) App Store-ואיד( או בריש לחפש בחנות של גוגל )עבור מכשיר מבוסס אנד

 ולהתקין אותה על גבי הטלפון החכם או מחשב הטאבלט שלכם.

 .לאחר שהאפליקציה הותקנה על גבי המכשיר שלכם, יופיע הצלמית 

  יש להכניס את כרטיס המיקרוSDלהפעיל את מצלמת ה ,-MINI-F Wi-Fi  על מנת להפעיל את  וללחוץ

 .Wi-Fi-חיבורי התקני ה

  המילהWi-Fi .תופיע על המסך 

  יש לחפש רשתותWi-Fi .זמינות בטלפון החכם או במחשב הטאבלט שלכם 

  יש לחפש את רשתMINI-F Wi-Fi. 

  שם המשתמש הואMINI-F Wi-Fi 

  הסיסמה היאNilox1234 

 .יש לוודא שהחיבור הוקם 

 .יש להפעיל את האפליקציה 

 הטלפון החכם או מחשב הטאבלט שלכם יכול מעתה לשמש כמסך מרוחק.

 OSI עבור ואפליקציה אנדרואיד עבור אפליקציה

 אנדרואיד

 יופיע על המסך ברגע שייוצר חיבור. MINI-F Wi-Fi-צג על ידי הצפייה מקדימה של מה שיו

 

 מצב ההקלטה ומשך ההקלטה .0

 תפריט הגדרת הפרמטרים .1

 תפריט הצגת הקבצים .1

 הקלטת וידיאו או צילום תמונות .4

 מתג מצב תמונות/ וידיאו .5

 איזון לבן .6

 רמת הסוללה .7

 Wi-Fiחיבור  .8
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IOS 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

iOS 
: 

  
-MINI-F Wi-Fi  

  
 

  

 3  

 5  

 10  
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 פורמט

 .SDהמאפיין מאפשר לכם לפרמט את כרטיס המיקרו 

 האפשרויות הן:

 כן, לא 

 טיס.ראזהרה: פירמוט יביא למחיקת כל הנתונים שעל הכ

 ומחיקתם קבצים הצגת

 מצב הצגת קבצים יאפשר לכם לצפות בקבצי וידיאו ותמונה וגם לנהל אותם.

 

לצפות בקבצים, יש להוריד אותם תחילה מהמצלמה למכשיר על על מנת 

 בצד הימני למטה. ידי לחיצה על הצלמית 

עם  יש ללחוץ על הצלמית בחלק התחתון משמאל לתמונות חלופיות 

 .הפח 

 הפח מאפשר לכם למחוק את הקבצים שנבחרו.

 לעומת זאת, תמונות יוצגו ישירות על גבי המסך.

 ונות באמצעות החצים.ניתן לגלול את התמ
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 למחשב חיבור

עם הכבל  USB-תוך שימוש ביציאת ה PC-ולחבר אותה למחשב ה MINI-F Wi-Fi-יש להפעיל את מצלמת ה

 מרוחק.המתאים.  המצלמה תזוהה בצורה אוטומטית ככונן 

 

 תופיע על גבי המסך. המילה 

 המחשב.עתה תוכלו לצפות בקבצי התמונה או הוידיאו שלכם באמצעות 

 במחשב יופיעו שני כוננים מרוחקים.

-הראשון יהיה כרטיס הזיכרון המכיל את קבצי התמונות ווידיאו ואילו השני מכיל את נתונים המערכת כולל קובץ ה

SSIID_PW.CRG שמכיל את שם המשתמש והסיסמה של חיבור ה-Wi-Fi .שלכם 

 מידע זה מיועד לקריאה בלבד.
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-MINI-F  

 

 

  

  

  

 

כיבוי המצלמה- הכפתור האדום
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 בטיחות הנחיות

 המצלמה מארז עבור בטיחות הנחיות

 ם הוא רכיב המיוצר במלאכת מחשבת. יש לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הבאות:המארז האטום בפני מי

 אין לפרק ולהרכיב את אטם ה-O  של המארז, המקשים והעדשה בצורה אקראית מחשש לפגיעה ביכולת

 האטימה של המארז.

 ים אין להציב את המארז במקום בו גזים משתכים נוצרים בקלות כתוצאה של הימצאות חומצות או בסיס

 ויש לשמור עליו מפני חומרים כימיים או משתכים.

 מעלות מתחת לאפס(  01מעלות צלזיוס( או קר מדי ) 51-אין לאחסן את המוצר במקום חם מדי )מעל ל

 למשך זמן רב על מנת להימנע בעיוות צורה של המארז.

 האטימה של  אין לחשוף את המארז לקרינת שמש ישירה למשך תקופות ארוכות מחשש לפגיעה ביכולת

 המארז.

 יש לוודא שאטם הלפני כל שימוש ,-O  שלם, שאין עצמים זרים על גבי אטם זה, שהמארז אטום כהלכה

 ושהאטם אטום בפני מים.

 .יש ליבש את המארז בעזרת מטלית יבשה ולאחסן אותו במקום יבש ומאוורר 

 3M של צדדי-הדו הקצף לסרט זהירות הנחיות

 , יש לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הבאות:3Mצדדי של -וכאשר משתמשים בסרט הקצף הד

 3צדדי של -לפני קביעת סרט הקצף הדוM יש לבחור משטח מתאים לוידוא של מגע בין סרט הקצף ,

 למשטח.

 3צדדי של -לפני שימוש בסרט הקצף הדוM יש לנשות את המשטח ולחמם את סרט הקצף תוך שימוש ,

 ות בהם הטמפרטורה יורד מתח לטמפרטורת קפיאה של מים.במייבש שיער, למשל, בייחוד במקומ

 , יש לשים לב להנחיות הבאות:MINI F Wi-Fiלפני שימוש במצלמת הוידיאו 

  במשך שימוש רציף, טמפרטורת גוף המצלמה עשוי לעלות.  הדבר נורמלי.  משטח המצלמה עשוי להיות

 חם לאחר שימוש ממושך.

 ך זמן רב, יש להוציא את הסוללה ולאחסנה בצורה נאותה ולטעון אם מצלמת הוידיאו אינה בשימוש במש

 חודשים על מנת לשמר את ביצועי הסוללה. 1אותה כל 

 .צילום בזוויות צילום שונה במעט במצבי צילום השונים של מצלמת הוידיאו 

 ה.היה וקובץ הוידיאו מגיע לגודל נכבד, מומלץ להשתמש במחשב או באמצעי מקצועי אחר להצגה רציפ 

 הקלטה מחזורית ופעולות הקלטה/ מחיקה תדירות עשויות להשאיר שברי מידע בכרטיס ה-SD דבר ,

ם.  על מנת לפתור בעיה זו, מומלץ לגבות את המידע שעלול ליצור תקלות בהקלטת הקובצים ושמירת

 שבהתקן החיצוני ולאחר מכן לפרמט את כרטיס הזיכרון.



  

17 

    
 

MINI-F 
- 

 

 

 
1 SD 

  
 

 

 

  

 



18 

 משפטיות והודעות אחריות כתב

ת את הסיכון לשריפה, י על מנת להפחי מסוג ליתיום פולימר.  נטענתמצוידת בסוללה  MINI-F Wi-Fi-מצלמת ה

 שלהימנע מלהתעסק בסוללה, להפילה או להביא אותה במגע עם מים או להבה.

על מנת להימנע מפגיעה בגוף, התחשמלות, שריפה או נזק למגוון חלקי המוצר, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות: 

 אין להשקיע את המוצר במים ללא המארז האטום בפני מים המיועד לו.

 מוצרבטיחות ה

 של המוצר.  אין לגעת במוצר עם עצמים מתכתיים או עם חומרים כימיים. O-אין לפרק כל חלק של אטם ה

 כל אי ציות לאמור לעיל עשוי להביא לסכנה למשתמש במוצר ולאחרים.

 במקרה של תקלה במוצר, יש ליצור קשר עם מחלקת השירות הטכני או עם ספק מורשה.

 תמיכה טכנית

מפני תקלה בהתאם לחקיקה הקיימת ולכן אתם מתבקשים ליצור קשר עם הספק שלכם במקרה מוצר זה מובטח 

 ויתעורר  הצורך לעזרה טכנית ו/או לשירות אחריות.

 הנחיות סביבתיות

 

מוצר זה עשוי להכיל חומרים, שאם לא יסולקו בצורה נאותה, עלולים לגרום נזק לסביבה ולבריאות בני אדם.  לפיכך, 

המידע הבא שיסייע למנוע שחרור של חומרים אלה ולשפר את השימוש במשאבי הטבע.  אין לסלק  נספק לכם את

את המוצרים וחשמליים והאלקטרוניים במסגרת פסולת ביתית רגילה, אלא במסגרת איסוף נאות למטרת טיפול נכון.  

להזכיר את הצורך לסלק את הסמל של פח האשפה עם הקו האלכסוני עליו שמתנוסס על גבי המוצר ובדף זה מיועד 

המוצר בצורה נאותה כאשר יגיע לסוף ימיו.  כך תוכלו למנוע טיפול בלתי מתאים של החומרים המוכלים במוצרים 

אלה או שימוש בלתי נאות בחלקים שעלול להביא לתוצאות מזיקות לסביבה ולבריאות בני אדם.  יתרה על כן, תוכלו 

שבעטיה היצרנים של חומרים רבים המרכיבים מוצרים אלה.  זו הסיבה לתרום לאחזור, מחזור ושימוש מחדש 

והמפיצים של מערכות חשמליות ואלקטרוניות מארגנים איסוף וסילוק נאותים של הציוד בעצמם.  כאשר מוצר מגיע 

לסוף ימיו, אתם מתבקשים ליצור קשר עם המפיץ שלכם לקבלת מידע בנוגע לאיסוף המוצר.  כאשר תרכשו מוצר 

המוצר הישן שלכם במוצר חדש בתנאי שסוג המוצר ה, המפיץ שלכם יודיע לכם לגבי האפשרות להחליף את ז

ס"מ, יהיה ניתן להחזירו ללא כל חובה להחליפו בחדש.  כל  15-ומאפייניו יהיו זהים או, אם מידותיו אינן גדולות מ

כפי שזו נקבעה בחוק שבתוקף במדינה  סילוק של המוצר בדרך שונה מהמתואר לעיל עלולה להביא להטלת ענישה

בה המוצר מסולק.  מעבר לכך, אנו ממליצים לאמץ דרכים נוספות המיטיבות על הסביבה: מחזור של האריזה 

 הפנימית והחיצונית וסילוק נאות של סוללות משומשות )אם ישנן כאלה(.

ציוד חשמלי ואלקטרוני, למזער  בעזרת הסיוע מצדכם נוכל לצמצם את כמות משאבי הטבע המשמשים למימוש של

את השימוש במטמנות לסילוק מוצרים ולשפר את איכות החיים על ידי מניעת שחרור של חומרים שעלולים להיות 

 מסוכנים לסביבה.
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 התקנת סוללות והחלפתן

 

ימיהן, יש  המוצר כולל סוללה שניתן להחליפה במהלך חיי המוצר עצמו.  כאשר הסוללות הכלולות במוצר יגיעו לסוף

 לסלקן בנפרד.

 יש להשליך אותן למיכלים מתאימים לסילוק סוללות.

איסוף ומחזור סוללות מסייע להגנה על הסביבה ולשימור המשאבים החומריים ומאפשר גם אחזור של חומרים בעלי 

 ערך.

 הצהרת תאימות

 -טכניים זמינים במשרדינו והמסמכים ה.  ההצהרה בגרסתה מלאה CE-2011/65/CE/1999/5המוצר עומד בהנחיה 

Hellatron S.p.A., Via Mattei 10 20010, Pogliano, M.se (MI), Italy. 

 יש לשמור את האריזה להתייחסות עתידית.

 מידע לגבי האחריות

  )שנה אחת. -אם הוצאה חשבונית לחברה או לבעל מקצוע )עצמאי, עם מס' עוסק מורשה 

 שנתיים. -לאזרח פרטי  אם המוצר מתואר פיסקאלית ככזה שנמכר 

  יש להתייחס לתכונות המוצר. -במקרה של פגיעה בתאימות, ישנה התייחסות לאחריות זו 

  :תמיכה במוצר ואחריות.  על מנת לקבל מידע נוסף, אתם מוזמנים לבקר באתרwww.nilox.com. 

 הגבלות אחריות: אחריות זו אינה חלה במקרים הבאים:

 חשבונית או קבלה(. כאשר אין כל הוכחה של רכישה( 

 .החומרה והמסך עברו טיפול, הופעל עליהם כוח או שנגרם להם נזק תהא הסיבה לכך אשר תהיה 

  פגמים נוספים עקב שימוש לא נכון; שינויי חומרה או תוכנה לא מורשים; פעולות אחסון מעבר למפרט

שסופקה וכל אותם מרכיבים הטכני של המוצר; תחזוקה לא תקינה; פגמים עקב שימוש בתוכנה שאינה זו 

 )חומרה ותוכנה( שלא תוכננו לשימוש עם מוצר זה.

 .CE/1999/44ומיישם את הנחייה  1111בפברואר  1האמור לעיל מתייחס לצו חיקוק מתאריך 
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  -ב גם Nilox את חפשו

 מקוצרתתאימות  תהכרז

היקפיים בנוגע לציוד רדיו ומתקנים  EC/1999/5-ו EC/2001/65המכשיר נבדק ונמצא כתואם את הנחיה מס' 

 לטלקומוניקציה והכרתה ההדדית.  הכרזת התאימות זמינה במשרדינו.

 EC/1999/5לפיכך, ניתן להשתמש במכשיר זה בכל מדינות האיחוד הכלכלי האירופי ובכל המדינות בהן הנחייה 

 חלה, ללא כל יוצא מן הכלל, פרט ל:

 .Ny Alsund-ק"מ מ 11נורווגיה: אין להשתמש במכשיר במרחק 

ה: מכשיר היקפי זה תואם לממשק הרדיו הלאומי ועמוד בדרישות הקצאת התדרים.  שימוש במכשיר זה מחוץ איטלי

 .www.comunicaziono.it-לאזורים בהם פועל הבעלים של המכשיר מצריכה אישור כללי.  למידע נוסף יש לבקר ב

מלאה את דרישת המידות (, אינם תואמים בצורה ) WEEE( ו/או סמליל ) CEבמספר מכשירים, סמליל 

 המזעריות שבהנחיה האירופית עקב שטח קטן מדי עבור מדבקות.

 ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

 


