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 SmartLinx DIM اإلشعار التنظیمي لوحدة

 مقدمة
                    ً  ولذلك فھو یعتبر ملحق ا  SmartLinx DIM یحتوي ھذا اإلشعار على المعلومات التنظیمیة الخاصة بمنتج وحدة

وھو یوضح بالتفصیل بیانات التوافق التي تتطلبھا عملیات  .SmartLinx DIM لدلیل تركیب وصیانة وحدة
بتقدیم منتجات متوافقة مع المعاییر، والقوانین،  Capsule Technologie تلتزم شركة ترخیص واعتماد المنتج.

 واللوائح التنظیمیة.

 عالمات الترخیص

 

التجمیع المنفصل للنفایات الكھربائیة 
 )WEEEواإللكترونیة (توجیھ 

 

 االلتزام بالتوجیھات األوروبیة

 

 Underwriter’sمؤسسة 
Laboratory 

 

 عالمة االلتزام التنظیمي في أسترالیا

 التوافق التنظیمي والموافقات

 االتحاد األوروبي
 توجیھ التوافق الكھرومغناطیسي

على  SmartLinx DIM وحدةیقتصر استخدام ، 18.2المادة  EU/2014/30    ً                                   طبق ا لتوجیھ التوافق الكھرومغناطیسي رقم
 المواقع غیر األماكن السكنیة.

 (REACH)التوافق مع الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة، وتقییمھا، وترخیصھا، وتحدید القیود المتعلقة بھا 
 (SVHC) وإدراج الرصاص ضمن قائمة المواد شدیدة الخطورة، 33 المادة، 1907/2006 رقم REACH بمقتضى الئحة

وجود مكون في وحدة  Capsule Technologie فقد حددت شركة، (ECHA) الھیئة األوروبیة للمواد الكیمیائیةبواسطة 
SmartLinx DIM من الوزن/الوزن. الموصل التسلسلي% 0.1 یحتوي على الرصاص بنسبة أعلى من DB9  مصنوع

اصة بھ في ظروف االستخدام العادیة من سبیكة تحتوي على مادة الرصاص. ھذا المكون غیر مصمم إلطالق المادة الخ
على النحو الموضح ، RoHS 2011/65/EU مع التوجیھ SmartLinx DIM أو المتوقعة بصورة معقولة. تتوافق وحدة

االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) ونفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة في القسم بعنوان 
.(WEEE) 

 (WEEE) ونفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة (RoHS)االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة 
 على أي من المواد التالیة (بتركیزات تتجاوز الحدود القانونیة): SmartLinx DIM ال تحتوي مكونات وحدة

 الرصاص •
 الزئبق •
 الكادمیوم •
 الكروم سداسي التكافؤ •
 (PBB)ل متعدد البروم ثنائي الفینی •

  (PBDE)أثیر ثنائي الفینیل متعدد البروم  •
 (DEHP) إیثیل ھكسیل) فثاالت-2( ثنائي •
 (BBP) فثاالت البنزیل والبوتیل •
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 (DBP)فثاالت ثنائي البوتیل  •
 (DIBP) فثاالت ثنائي األیزوبوتیل •

 الیابان
 (RoHS) االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة

لدولة الیابان، راجع موقع الویب  (RoHS)لمزید من المعلومات حول االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة 
 .https://capsuletechnologies.com/notices عبر

 تایالند
 (RoHS)االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة 

 2008 لسنة (B.E. 2551) 3865 مع إشعار وزارة الصناعة التایالندیة رقم SmartLinx DIM تتوافق وحدة

 الوالیات المتحدة
 لجنة االتصاالت الفیدرالیة

 یخضع التشغیل لشرطین:  .(FCC) الفیدرالیةمن قواعد لجنة االتصاالت  15 مع الجزء SmartLinx DIM تتوافق وحدة

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

لى إبطال رخصة المستخدم لتشغیل ھذا إ Capsuleقد تؤدي التغییرات أو التعدیالت غیر المعتمدة صراحة من  تحذیر:
 الجھاز.

 

من  15 بموجب الجزء “ب”تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أنھ متوافق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة  مالحظة:
تم وضع ھذه الحدود بھدف توفیر حمایة معقولة من التداخل  .(FCC) قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة

                                             ّ                                                   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 حدوث تداخل ضار مع 

كیة. ومع ذلك، ال یوجد أي ضمان بعدم حدوث ھذا التداخل في حاالت تركیب معینة. إذا االتصاالت الالسل
تسبب ھذا الجھاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الرادیو أو التلیفزیون، وھو األمر الذي یمكن 

اخل من تحدیده عن طریق إیقاف تشغیل الجھاز وإعادة تشغیلھ، ننصح المستخدم بمحاولة إصالح ھذا التد
 خالل اتباع واحد أو أكثر من اإلجراءات التالیة:

 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. - 

 و فني أجھزة رادیو/تلیفزیون متخصص للحصول على المساعدةاستشارة الوكیل أ - 

 

 المعاییر
 المعیار الحقل

التوافق الكھرومغناطیسي/التداخل 
 الكھرومغناطیسي

• FCC 47 CFR الجزء الفرعي ب 15 الجزء 
• CAN ICES-003 B / NMB-003 B 
• CISPR 32 
• CISPR 24 

 IEC 60950-1 السالمة

https://capsuletechnologies.com/notices
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 التخلص من النفایات
سوف تتجمع لدیك نفایات صلبة یلزم التخلص منھا أو إعادة تدویرھا  ،SmartLinx DIM استخدام وحدةأثناء 

 بطریقة سلیمة. 

 إعادة التدویر والبیئة
قد یكون للتخلص غیر السلیم من المعدات التقنیة والطبیة تأثیر سلبي على الصحة والبیئة. ونوصي بأن تتخلص من جمیع 

ً                                      مناسبة لتمكین االسترداد وإعادة التدویر. یمكنك أیض ا إعادة تدویر عبوة التغلیف والكتیبات  في حاویة Capsule منتجات                                                
             ً                                اإلرشادیة وفق ا للوائح إعادة التدویر المحلیة. 

توفیر حلول استعادة وإعادة تدویر مجانیة إلى عمالئھا. وإذا رغبت في  Capsuleوفي االتحاد األوروبي، یمكن لشركة 
أو اتصل بممثل  Capsuleالقدیمة لدیك، فتفضل باالطالع على الموقع اإللكتروني لشركة  Capsule جاتإعادة تدویر منت

Capsule .المحلي 

 

 

 إشعار قانوني

  جمیع الحقوق محفوظة.. Capsule Technologies, Inc لشركة 2019 @ حقوق الطبع والنشر
ھذا المنتج وجمیع المستندات ذات الصلة محمیة بموجب حقوق الطبع والنشر ویتم توزیعھا بموجب ترخیص یقید استخدامھا 

جزء من ھذا المنتج أو المستندات ذات الصلة بأي شكل من األشكال أو بأي ونسخھا وتوزیعھا وتفریغھا. ال تجوز إعادة إنتاج أي 
 . Capsule Technologies, Inc وسیلة دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من شركة

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

SmartLinx Medical Device Information System  والعالمات التجاریة أو الشعارات األخرى ذات الصلة ھي عالمات
 .Capsule Technologie SAS تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لشركة

بموجب جمیع التراخیص والقیود الخاصة بالجھات الخارجیة  .Capsule Technologies, Inc یتم توفیر أجھزة وبرامج شركة
والمرفق كجزء من البرنامج أو المتاح عند الطلب من شركة  “إشعارات الجھات الخارجیة”الواردة في الملف اإللكتروني بعنوان 

Capsule Technologies, Inc. 

 یع العالمات التجاریة وعالمات الخدمات والعالمات التجاریة المسجلة وعالمات الخدمات التجاریة مملوكة لمالك كل منھا.وجم
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