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 SmartLinx Neuron 3 اإلشعار التنظیمي لوحدة 

 مقدمة
لدلیل تركیب وصیانة وحدة                     ً  ولذلك فھو یعتبر ملحق ا  SmartLinx Neuron 3یحتوي ھذا اإلشعار على المعلومات التنظیمیة الخاصة بمنتج وحدة 

SmartLinx Neuron 3 ولذلك تلتزم. یحتاجھا المنتج لترخیصھ واعتماده.. وھو یوضح بالتفصیل بیانات االلتزام التي Capsule 
Technologies, Inc .بتسلیم منتجات متوافقة مع المعاییر والقوانین واللوائح 

 عالمات الترخیص

 مكونات معروفة 

 

ملصق تحذیر المخاطر ضمن موضع 
 IATA (UN 3091)عالمة بطاریة اللیثیوم 

 

Underwriters’ Laboratories 

 

ملصق تحذیر المخاطر ضمن موضع 
 IATA (UN 3481)عالمة بطاریة اللیثیوم 

 

التوافق مع أنظمة لجنة االتصاالت الفیدرالیة 
(FCC) 

 تم التجمیع من مكونات مختبرة
 اختبار النظام الكامللم یتم 

 

عالمة االمتثال التنظیمي (أسترالیا). یتوافق 
SmartLinx Neuron  1992مع القانون 

 لالتصاالت الالسلكیة.

 
 االلتزام بالتوجیھات األوروبیة

 
 رقم الصنف التجاري العام

 

 التوافق التنظیمي والموافقات

 الوالیات المتحدة األمریكیة
 الفیدرالیة االتصاالت لجنة

 من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة. یخضع التشغیل لشرطین: 15مع الجزء  SmartLinx Neuronیتوافق 

 أال یتسبب ھذا الجھاز في إحداث تداخل ضار. •
یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر  •

 ا.مرغوب فیھ
 15تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أنھ متوافق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة "ب" بموجب الجزء  :مالحظة

. تم وضع ھذه الحدود بھدف توفیر حمایة معقولة من (FCC)من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة 
                                                     ّ                                التداخل الضار عند تركیب الجھاز في األماكن السكنیة. یول د ھذا الجھاز طاقة ترددات السلكیة 
                                                             ً                         ویستخدمھا وقد یقوم بإشعاعھا، وإذا لم یتم تركیبھ واستخدامھ وفق ا لإلرشادات، فقد یتسبب في 

لكیة. ومع ذلك، ال یوجد أي ضمان بعدم حدوث ھذا حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالس
التداخل في حاالت تركیب معینة. إذا تسبب ھذا الجھاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال 
الرادیو أو التلیفزیون، وھو األمر الذي یمكن تحدیده عن طریق إیقاف تشغیل الجھاز وإعادة تشغیلھ، 

 داخل من خالل اتباع واحد أو أكثر من اإلجراءات التالیة: ننصح المستخدم بمحاولة إصالح ھذا الت
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 إعادة توجیھ ھوائي االستقبال أو تغییر مكانھ. •
 زیادة المسافة الفاصلة بین الجھاز وجھاز االستقبال. •
 توصیل الجھاز بمأخذ تیار بدائرة كھربائیة مختلفة عن تلك الموصل بھا جھاز االستقبال. •
 ة رادیو/تلیفزیون ذي خبرة للحصول على المساعدةاستشارة الوكیل أو فني أجھز •

من قواعد لجنة االتصاالت  15.407ھـ، القسم 15یلبي ھذا الجھاز المتطلبات المحددة في الجزء  :مالحظة
 الفیدرالیة.

غیر مسؤولة عن أي تداخل في الرادیو أو التلفزیون ناجم عن إجراء تغییرات أو تعدیالت  Capsule Technologiesشركة  تنبیھ:
 غیر مصرح بھا على ھذا الجھاز. قد تبطل أي تغییرات أو تعدیالت غیر مصرح بھا سلطة المستخدم لتشغیل الجھاز.

أي تغییرات أو تعدیالت غیر معتمدة صراحة من الطرف المسؤول عن االمتثال إلى إبطال ترخیص المستخدم قد تؤدي  تنبیھ:
 بتشغیل ھذا الجھاز.

 یجب عدم وضع جھاز اإلرسال ھذا في موضع واحد أو تشغیلھ بجوار أي ھوائي أو جھاز إرسال آخر.

 

 بیان التعرض لإلشعاع

یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع الخاصة بلجنة االتصاالت الفیدرالیة المحددة لبیئة غیر منضبطة. 
 سم بین الجھاز المشع وجسمك. 20یجب تثبیت ھذا الجھاز وتشغیلھ بحد أدنى مسافة 

مودیالت الوالیات اختیار رمز البلد ھو لمودیالت غیر الوالیات المتحدة وال یتوافر في جمیع  :مالحظة
            ً                                                                              المتحدة. وفق ا للوائح لجنة االتصاالت الفیدرالیة، جمیع منتجات الواي فاي التي یتم تسویقھا داخل 

 الوالیات المتحدة یجب أن یتم تثبیتھا في القنوات التي تعمل في الوالیات المتحدة فقط.

 كندا
                        ً  ئة الصناعة الكندیة سابق ا)بیان مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة في كندا (ھی

CAN ICES-003 B / NMB-003 B 

لالستثناء  RSS)sیحتوي ھذا الجھاز على جھاز (أجھزة) إرسال/استقبال مستثناة من الترخیص تتوافق مع معیار (
 من الترخیص لمؤسسة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة في كندا. یخضع التشغیل للشرطین التالیین:

 یجوز أن یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل.ال  (1)

 یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ للجھاز (2)

 بیان التعرض لإلشعاع

یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع الخاصة بمؤسسة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة في كندا 
سم بین الجھاز المشع  20المحددة لبیئة غیر خاضعة للتحكم. یجب تثبیت ھذا الجھاز وتشغیلھ بحد أدنى مسافة 

 وجسمك.

 الجھاز في نطاق 5150 - 5350 میغاھرتز لالستخدام في األماكن المغلقة فقط.یعمل  تنبیھ:

 
 لمزید من المعلومات، اتصل بمكتب ھیئة الصناعة الكندیة المحلي لدیك.
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 االتحاد األوروبي
 إعالن مطابقة المواصفات األوروبیة

مع المتطلبات األساسیة وغیرھا من األحكام ذات الصلة لتوجیھ المجلس رقم  SmartLinx Neuronیتوافق 
2014/53/EU  بخصوص المعدات الالسلكیة وحمل عالمة المطابقة األوروبیة وفق ا  2014أبریل  16الصادر في  ً                                                      

 لذلك.

 یمكن تشغیل ھذا الجھاز في:

 النمسا
 بلجیكا
 بلغاریا
 كرواتیا
 قبرص

 جمھوریة التشیك
 الدنمارك

 إستونیا
 فنلندا
 فرنسا
 ألمانیا

 الیونان
 المجر
 أیسلندا
 أیرلندا
 إیطالیا
 التفیا

 لیختنشتاین
 لیتوانیا

 لوكسمبورج
 مالطا
 ھولندا

 النرویج
 بولندا

 البرتغال
 رومانیا
 سلوفاكیا
 سلوفینیا
 إسبانیا
 السوید

 سویسرا
 تركیا

 المملكة المتحدة

غیغاھرتز. على سبیل المثال، في بعض  5بعض البالد لھا قیود محددة، أو حظر، لألجھزة التي تعمل في نطاق 
 البالد األوروبیة، یتم تقیید استخدام بعض الترددات في األماكن المغلقة. ننصحك باحترام المتطلبات المحلیة.

 في منطقتك. Capsule Technologieشركة ، اتصل بممثل RERللحصول على نسخة من إعالن االمتثال الكامل 

 (REACH) التوافق مع توجیھ تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة

، المادة 1907/2006لسنة  (REACH)بموجب تشریع تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة واختصاره 
، (SVHC)الرصاص في قائمة المواد المثیرة للقلق البالغ  (ECHA)، وإدراج الوكالة األوروبیة للمواد الكیمیائیة 33

التي تحتوي  SmartLinx Neuron 3المكونات المستخدمة في المنتج  Capsule Technologieفقد حددت شركة 
 % وزن/وزن. 0.1على الرصاص بأعلى من نسبة 

یظھر الرصاص في شكل سداسي یدعم لوحة الدوائر المطبوعة واألجزاء المثبتة للوحة السلیلة. كما أن ھذه 
ض المستخدمین للمادة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الرصاص یظھر أیض ا في موصل  ً           المكونات داخلیة وبالتالي ال تعر                                                           ّ                              

ن مصنوع من سبیكة تحتوي على مقدار  ّ                                  التیار المستمر. وھذا المكو  ضئیل من الرصاص وال تھدف إلى إطالق                          
 مادتھا في ظل ظروف االستخدام العادیة أو المتوقعة بشكل معقول. 

، وفق ما EU/2011/65رقم  RoHSمع توجیھ الحد من استخدام المواد الخطرة  SmartLinx Neuron 3یتوافق 
ونفایات المعدات الكھربائیة  RoHSاالمتثال لتوجیھ الحد من استخدام المواد الخطرة تم توضیحھ في القسم، 

 .WEEEواإللكترونیة 

 (WEEE)ونفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة  (RoHS)االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة 
 على أي من المواد التالیة (بتركیزات تتجاوز الحدود القانونیة): SmartLinx Neuronال یحتوي 
 الرصاص •
 الزئبق •
 الكادمیوم •
 الكروم سداسي التكافؤ •
 (PBB)ثنائي الفینیل متعدد البروم  •
 (PBDE)أثیر ثنائي الفینیل متعدد البروم  •
 (DEHP)إیثیل ھكسیل) فثاالت -2ثنائي ( •
 (BBP)فثاالت البنزیل والبوتیل  •
 (DBP)فثاالت ثنائي البوتیل  •
 (DIBP)فثاالت ثنائي األیزوبوتیل  •
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والبطاریات والكابالت بشكل منفصل وال یتم التخلص  SmartLinx Neuronیجب تجمیع في االتحاد األوروبي، 
في ھذه  من النفایات التخلصمنھا مع النفایات المنزلیة. لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى القسم المعنون 

 الوثیقة.

على تقنیات الزئبق أو الرصاص أو الكادمیوم. تتوافق البطاریات  SmartLinx Neuronال تعتمد البطاریات في 
 .EC/2006/66المستخدمة في ھذا المنتج مع توجیھات المجلس 

التغلیف وال توجد في تركیز                                                   ً                    ال یضاف الكروم أو الرصاص أو الزئبق أو الكادمیوم عمد ا إلى مواد التعبئة و
جزء في الملیون كشوائب عرضیة. ال تستخدم المواد البالستیكیة المعالجة بالھالوجین أو  100تراكمي أكبر من 

 .EC/94/62البولیمرات في مواد التعبئة والتغلیف. تتوافق التعبئة والتغلیف مع توجیھات المجلس 

 التخلص من النفایات
التخلص منھا أو إعادة تدویرھا  ، ستجمع لدیك نفایات صلبة یلزمSmartLinx Neuron 3أثناء استخدام وحدة 

 بطریقة سلیمة. وھي تتضمن مكونات النظام والبطاریات ومواد التعبئة والتغلیف. 

 إعادة التدویر والبیئة
قد یكون للتخلص غیر السلیم من المعدات التقنیة والطبیة تأثیر سلبي على الصحة والبیئة. نوصي بالتخلص من 

، بما في ذلك جمیع األجھزة اإللكترونیة والكابالت والبطاریات وغیرھا، في Capsule Technologiesمنتجات 
ادة تدویر عبوة التغلیف والكتیبات اإلرشادیة                                                       ً    مستودع مناسب لتمكین االسترداد وإعادة التدویر. یمكنك أیض ا إع

     ً                                    وفق ا للوائح إعادة التدویر المحلیة لدیك.

 المكونات
في نھایة فترة صالحیتھا، یجب التخلص من المنتجات الموصوفة في ھذا الدلیل، باإلضافة إلى ملحقاتھا، بصورة 
متوافقة مع اإلرشادات المنظمة للتخلص من ھذه المنتجات. إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص التخلص من المنتج، 

 أو ممثلیھا. Capsule Technologiesفاتصل بشركة 

 البطاریات
ي البطاریات المغلقة القابلة إلعادة الشحن على الرصاص ویمكن إعادة تدویرھا. أفرغ شحن البطاریات قبل تحتو

                                                    ً                                               التخلص منھا. ضع البطاریة في علبة تعزل مكوناتھا كھربی ا. ال تثقب البطاریة أو تضعھا في آلة ضغط نفایات. 
               ً                          . تخلص منھا وفق ا للتوجیھات الخاضعة لتحكم ال تحرق البطاریة أو تعرضھا للنیران أو درجات الحرارة العالیة

 ھیئات إقلیمیة وبروتوكل المستشفیات.

ا بإعادة تدویر البطاریات وفق ا للوائح  تحذیر: ً                             ً         قد یؤدي التخلص غیر السلیم من البطاریات إلى تولید انفجار أو إلى خطر التلوث. قم دائم                                                                                   
قمامة. ال تقم بلفھا في رقائق المعدن أو األلمنیوم. بل یجب لفھا في                                    ً              المحلیة. فال تتخلص من البطاریات مطلق ا في حاویات ال

 ورق الجرائد قبل عرضھا. ال تقم بحرقھا. فقد تنفجر البطاریات في حالة تعریضھا لحرارة عالیة. 

 مواد التعبئة والتغلیف
والملحقات. تتضمن التوصیة حاویات احتفظ بمواد التعبئة والتغلیف األصلیة لالستخدام المستقبلي في شحن النظام 

ُ                                                          الشحن والم دخالت. أعد تدویر مواعد تعبئة وتغلیف الملحقات متى أمكن ذلك.           
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 االمتثال للمعاییر

 المعیار أو التنظیم الحقل

 IEC 60950-1 السالمة 
UL 2054 / IEC 62133 

IEC 60601-1 

EMC IEC 60601-1-2  االنبعاثات من الفئة)B( 
IEC 61000-3-2 
IEC 61000-3-3 

CISPR 22 
CISPR 32 
CISPR 24 
CISPR 35 

IEEE ANSI C63.4 

 IEEE ANSI C63.10 السلكي

 

 األداء األساسي
یحافظ النظام على سالمة البیانات السریریة حتى وقت التسلیم إلى نظام تابع لجھة خارجیة. ال یتضمن  • 

 األداء: عدم تسلیم البیانات أو تأخر تسلیمھا.ھذا 
 ال یؤدي النظام إلى اإلضرار بتشغیل األجھزة الطبیة المتصلة (أجھزة مراقبة العالمات الحیویة). • 
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 إشعار قانوني

 و/أو شركاتھا الفرعیة. جمیع الحقوق محفوظة.  Capsule Technologies, Incمحفوظة لشركة . 2019 ©حقوق الطبع والنشر 
ھذا المنتج وجمیع المستندات ذات الصلة محمیة بموجب حقوق الطبع والنشر ویتم توزیعھا بموجب ترخیص یقید استخدامھا ونسخھا وتوزیعھا 

كال أو بأي وسیلة دون الحصول على إذن كتابي وتفریغھا. ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا المنتج أو المستندات ذات الصلة بأي شكل من األش
 و/أو شركاتھا الفرعیة.  Capsule Technologies, Incمسبق من شركة .

شار إلیھا بلفظ قد تكون ھذه البیانات الفنیة خاضعة لقوانین الوالیات المتحدة أو القوانین الدولیة الخاصة بالتصدیر أو إعادة التصدیر أو النقل (الم
ً                                              "التصدیر"). ویحظر تمام ا أي انحراف یناقض القوانین األمریكیة والدولیة.                       

في الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي ودول  Capsule Technologie, SASھو عالمة تجاریة مسجلة لشركة  Capsuleشعار 
 مسجلة وعالمات الخدمات المسجلة مملوكة لمالك كل منھا.أخرى. وجمیع العالمات التجاریة وعالمات الخدمات والعالمات التجاریة ال

بموجب جمیع تراخیص وقیود الجھات الخارجیة  . و/أو شركاتھا الفرعیةCapsule Technologies, Incكما یتم توفیر أجھزة وبرمجیات شركة 
ى" المرفق كجزء من البرمجیات أو المتاح بموجب " أو "إشعارات الجھات األخرthird party noticesالمشمولة في الملف اإللكتروني المسمى "

 . و/أو شركاتھا الفرعیة..Capsule Technologies, Incطلب من شركة 

DHF19591 

DCN 2019-118 
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