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הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:
מנע חדירת מים או לחות .הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
הרחק אותו מנרות דולקים ,סיגריות וסיגרים דלוקים ,להבה גלויה וכו'.
מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.
חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען.
כדי להקטין סכנת נזק לכבל ,אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל .אחוז במטען ומשוך אותו
מהשקע .וודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
אזהרה :לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים .חיבור לקוי עלול לגרום
להתחשמלות המשתמש .בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל .המטען מיועד
לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש ,גשם וכו'.
ניתוק ההתקן מאספקת החשמל :תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק .התקע חייב להיות זמין להפעלה.
הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אחרת אתם עלולים להתחשמל או להיפצע! יש להקפיד
ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולים מוכן לשימוש!

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:
אזהרה :אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש ,אש וכדומה.
החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ ,יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה .אין לחשוף את הסוללה או
מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה.
אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

אזהרות בדבר קרינה בלתי מיינת וגלי רדיו:
עברית:
המכשיר מאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו ,ולכן מכיל מקלט ומשדר .רמת הקרינה המותרת
אשר נקבעה ע"י האגף למניעת רעש וקרינה היא  1.6W/Kgבממוצע ל 1-גרם רקמה לפי שיטת הבדיקה
האמריקאית .מכשיר זה פולט קרינה בעוצמה של  0.3W/Kgועומד בדרישות התקן .השפעת גלי הרדיו,
ומכשיר סלולארי בפרט ,יש להרחיק מרחק של  30-50ס"מ מכל ציוד רפואי הנישא או המושתל בגוף החולה.
משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם ככל האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולאריים.

ערבית:
اﻟﺠﻬﺎز ﻳﺴﻤﺢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻻرﺳﺎل .ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ
ﻣﻦ  1ﻏﺮام اﻷﻧﺴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻌﺚ آﺜﺎﻓﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﻣﻦ W/Kgﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﻌﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻀﺠﻴﺞ هﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1.6
آﻎ  0.3وﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ ،واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ  50-30ﺳﻢ ﻣﻦ أي ﻣﻌﺪات أو W /
.اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ زرﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ
.ﺗﻮﺻﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

רוסית:
Устройство беспроводной связи позволяет с помощью радиоволн, и, следовательно, содержит
приемник и передатчик. Допустимый уровень радиации, который определяется Отделом для
предотвращения излучения помех является 1.6W/Kg среднем 1 г ткани американской метода
испытания. Устройство, излучающее интенсивность излучения Вт / кг 0,3 и соответствует требованиям
стандарта. Влияние радиоволн, и мобильный телефон, в частности, Хранить расстояние 30-50 см от
любого медицинского оборудования, предназначенного или имплантированного в теле пациента.
Министерство здравоохранения рекомендует родителям, чтобы минимизировать воздействие на
детей до сотовых телефонов.
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