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SmartLinx Axonاإلشعار التنظیمي لـ  
مقدمة  

. وھو یوضح SmartLinx Axon  إلرشادات استخدامولذلك یعتبر ملحقًا    SmartLinx Axonیحتوي ھذا اإلشعار على معلومات تنظیمیة لمنتج  
لترخیصھ واعتماده. المنتج  یحتاجھا  التي  االلتزام  بیانات  تلتزم    بالتفصیل  المعاییر    Capsule Technologieولذلك  بتسلیم منتجات متوافقة مع 

 والقوانین واللوائح. 

 عالمات الترخیص

. یتوافق  (RCM)عالمة االلتزام التنظیمي في أسترالیا 
SmartLinx Axon  لالتصاالت الالسلكیة. 1992مع القانون 

 االلتزام بالتوجیھات األوروبیة 

 

التجمیع المنفصل للنفایات الكھربائیة واإللكترونیة 
 ) WEEE(توجیھ  

 

للتوافق مع اللجنة الفنیة  (G-Mark)شارة المطابقة الخلیجیة 
 الخلیجیة لألجھزة والمعدات الكھربائیة منخفضة الجھد.

 

 NRTLعالمة أمان 

 

 االمتثال للمعاییر المكسیكیة 

 

االمتثال للمنتجات التي یتم وضعھا في 
 بریطانیا العظمى.

 التوافق التنظیمي والموافقات 
 لجنة االتصاالت الفیدرالیة 

من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة یخضع  15مع الباب  SmartLinx Axonیتوافق 
 التشغیل لشرطین: 

 أال یتسبب ھذا الجھاز في إحداث تداخل ضار.  •

یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر  یجب أن •
 مرغوب فیھا. 
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تم اختبار ھذا الجھاز وتبیّن أنھ متوافق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة (أ)،  مالحظة:
د ُوضعت لتوفیر حمایة معقولة  من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة. علًما بأن ھذه الحدو 15وفقًا للباب 

ضد التداخل الضار عند تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. علًما بأن ھذا الجھاز یولّد ویستخدم طاقة التردد 
الالسلكي وقد یقوم بإشعاعھا، وإذا لم یتم تركیبھ واستخدامھ وفقًا لدلیل التعلیمات، فقد یتسبب في حدوث  

یحتمل أن یسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة تداخالً ضاًرا  تداخل ضار في االتصاالت الالسلكیة.
 وفي ھذه الحالة سیطلب من المستخدم تصحیح التداخل على نفقتھ الخاصة. 

غیغاھرتز،   5.500 ~ 5.700غیغاھرتز/  5.180 ~ 5.250 للعمل داخل نطاق تردد  مالحظة:
 على البیئات الداخلیة. سیتم تعطیل النطاق من   SmartLinx Axonیقتصر استخدام 

میجا ھرتز بواسطة البرنامج أثناء التصنیع وال یمكن تغییره من قبل المستخدم النھائي.  5600-5650الحد 
من قواعد لجنة  15.407ھـ، القسم 15ھذا الجھاز یلبي جمیع المتطلبات األخرى المحددة في الجزء 

 االتصاالت الفیدرالیة.

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

ن االمتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم  أي تغییرات أو تعدیالت غیر معتمدة صراحة من الطرف المسئول ع تنبیھ: 
لتشغیل 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 
 سم بین الجھاز المشع وجسمك. 20غیر منضبطة. یجب تثبیت ھذا الجھاز وتشغیلھ بحد أدنى مسافة 

یالت الوالیات المتحدة. وفقًا اختیار رمز البلد ھو لمودیالت غیر الوالیات المتحدة وال یتوافر في جمیع مود مالحظة:
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.

 بریطانیا العظمى

 في منطقتك. Capsule Technologieل بممثل شركة  ، اتصUKCAللحصول على نسخة من إعالن المطابقة الكامل 

 )RoHS(االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة 
بقیود استخدام المواد الخطرة المعینة الواردة في لوائح األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة لعام  Capsuleتلتزم شركة 

ونفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة   )RoHS( المواد الخطرة  توافق الحد من استخدامعلى النحو الموضح في  2012
)WEEE(  .أدناه

 بیان الصناعة الكندیة

أال یتسبب   (1)من لوائح الصناعة الكندیة. یخضع التشغیل للشرطین التالیین:  RSS-210یتوافق ھذا الجھاز مع المعیار 
 یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ،   (2)ھذا الجھاز في تداخل ضار، و

 بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ. 
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میغاھرتز مخصص لالستخدام في األماكن المغلقة فقط للحد من   5180 - 5250الجھاز الذي یعمل في نطاق  .i تنبیھ: 
 نقلة للقنوات. إمكانیة التداخل الضار في نظم األقمار الصناعیة المت

ii. یجب أن یتوافق الحد األقصى للكسب الھوائي المسموح بھ لألجھزة في نطاقات 
 میغاھرتز مع حدود القدرة المشعة المكافئة   5500-5700میغاھرتز و 5260 - 5320

 و  (EIRP)المتناحیة 
iii. یجب أن یتوافق الحد األقصى للكسب الھوائي المسموح بھ لألجھزة في نطاقات 

المحددة للعملیات من نقطة إلى  (EIRP)میغاھرتز مع حدود القدرة المشعة المكافئة المتناحیة  5500 - 5700
 نقطة والعملیات بدون نقطة إلى نقطة بحسب االقتضاء.

iv.  یجب أیًضا إعالم المستخدمین بتخصیص الرادارات عالیة الطاقة كمستخدمین رئیسیین 
میغاھرتز وبإمكانیة تسبب   5500-5700میغاھرتز و  5260-5320(أي مستخدمین لھم األولویة) لنطاقات  

 . LE-LANھذه الرادارات في تداخل و/أو تلف ألجھزة 

 

 بیان التعرض لإلشعاع

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

 إقرار التوافق مع معاییر المكسیك

 : NOM  (Normas Oficiales Mexicanas)متوافق مع المعاییر المكسیكیة الرسمیة −  Smartlinx Axonجھاز 

 • NOM-019-SCFI-1998  متطلبات السالمة   - : معدات معالجة البیانات 

 • NOM-208-SCFI-2016  معدات    - : المنتجات. أنظمة االتصاالت الالسلكیة التي تستخدم تقنیة الطیف المشتت
 الت الالسلكیة ذات القفزات الترددیة ومعدات التعدیل  االتصا   - االتصاالت الالسلكیة  

  5725میجاھرتز و   2483.5  - میجاھرتز    2400میجاھرتز، و   928  - میجاھرتز    902الرقمي للعمل في نطاقات  
 المواصفات وأسالیب االختبار   - میجاھرتز    5850  - میجاھرتز  

 • IFT-008-2015 أجھزة االتصال الالسلكي التي    - النتشار  : أنظمة االتصال الالسلكي التي تستخدم خدمات طیف ا
میجاھرتز،    928  - میجاھرتز    902تتسم بسرعة تغییر الترددات وإمكانیة التعدیل الرقمي والتي تعمل في النطاقات  

 المواصفات، الحدود   - میجاھرتز    5850  - میجاھرتز    5725میجاھرتز، و   5، و 2483  - میجاھرتز    2400و 

 بحسب نوعھ:  SmartLinx Axonاز  لجھ IFETELیتم إصدار رقم معرف 

 • Axon 110: RCPCASL21-1025 
 • Axon 410: RCPCASL21-1024 
 • Axon 810: RCPCASL21-1023 

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

  (SVHC)، وإضافة الرصاص إلى قائمة المواد المثیرة للقلق الشدید 33، المادة 1907/2006رقم  REACHوفقًا لالئحة 
 SmartLinxبتحدید مكون في  Capsule Technologie، فقد قامت (ECHA)بواسطة ھیئة المواد الكیمیائیة األوروبیة 

Axon  من الوزن/الوزن.  0.1یحتوي على الرصاص بنسبة أعلى من % 

 وحدة إمداد الطاقة الداخلیة لـ SmartLinx Axon 110  تم كشف الرصاص في مكون في 
)SL-AXON110-HW( ھذا المكون داخلي وبالتالي ال یُعّرض المستخدمین إلى المادة. باإلضافة إلى ذلك، لم یتم تصمیم .

 ھذا المكون لتحریر مادتھ تحت ظروف االستخدام العادیة أو المتوقعة بصورة معقولة. 
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  SmartLinx Axon 810 (SL-AXON810-HW)و SmartLinx Axon 410 (SL-AXON410-HW)ال یحتوي 
 . SVHCعلى 

، كما ھو موضح في القسم RoHS 2011/65/EUتتوافق جمیع المنتجات المسرودة أعاله مع التوجیھ  
 التوافق مع توجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) ونفایات المعدات الكھربائیة  (  التالي

  . (WEEE))واإللكترونیة 

 ) WEEE(ونفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة  )RoHS(توافق الحد من استخدام المواد الخطرة 

 على أي من المواد التالیة (بتركیزات تتجاوز الحدود الحرجة القانونیة):  SmartLinx Axonال یحتوي جھاز 

 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)ت ثنائي البوتیل  فثاال  •
 (DIBP)فثاالت ثنائي األیزوبوتیل   •

والكبالت بصورة منفصلة وعدم التخلص منھا مع النفایات المنزلیة. یرجى  SmartLinx Axonیجب تجمیع أجھزة  
 للتعرف على المزید من التفاصیل.  إعادة التدویر والبیئة مراجعة القسم  

لدولة الیابان، راجع   RoHSلمزید من المعلومات حول االلتزام بتوجیھات الحد من استخدام المواد الخطرة  مالحظة:
 .https://www.capsuletech.com/noticesموقع الویب على 

 إعادة التدویر والبیئة 

 SmartLinxالمعدات التقنیة تأثیر سلبي على الصحة والبیئة. نوصي بأن تتخلص من یمكن أن یكون للتخلص غیر السلیم من  
Axon وDIM   وكابالت المنافذ التسلسلیة في حاویة مناسبة لتمكین االسترداد وإعادة التدویر. یمكنك أیًضا إعادة تدویر عبوة

 التغلیف والكتیبات اإلرشادیة وفقًا للوائح إعادة التدویر المحلیة لدیك.  

وقع عمالئنا: ، قم بزیارة م Capsuleفي االتحاد األوروبي، للحصول على مساعدة في إعادة تدویر منتجات 
https://customers.capsuletech.com/environment 

 جدول السالمة والتوافق التنظیمي

 المعیار أو التنظیم  الحقل 

  EN 60601-1 سالمة الجھاز الطبي
IEC 60601-1  الطبعة الثالثة مع اختالفات محلیة للوالیات المتحدة

 وكندا 

  IEC 60601-1-6 قابلیة الجھاز الطبي لالستخدام 
IEC 62366  

  IEC 62304 عملیات دورة حیاة البرنامج   -برنامج الجھاز الطبي 

https://www.capsuletech.com/notices
https://customers.capsuletech.com/environment
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 المعیار أو التنظیم  الحقل 

EMC/EMI FCC 47 CFR  جزء فرعي ب 15جزء 
ICES-003 A / NMB-003 A 

EN 60601-1-2 
CISPR 24 
CISPR 32 

  EN 301 489-1السلكي
EN 301 489-17  

EN 301 893  
EN 300 328  

EN 62311 
RSS-210 

FCC 47 CFR 15 C 
FCC 47 CFR 15 E 

OET65 ANSI/IEEE C95.1  

 EC/94/62توجیھ االتحاد األوروبي  البیئة / التعبئة والتغلیف 

 REACH 1907/2006البیئة  

RoHS  2011/65توجیھ االتحاد األوروبي/EU 

WEEE  2012/19توجیھ االتحاد األوروبي/EU 

Japan Ministry of Internal Affairs and Communications ]  وزارة الشؤون الداخلیة
  )MIC(واالتصاالت الیابانیة] 

 .الیاباني الالسلكیة  االتصاالت لقانون وفقًا الفنیة لالئحة المطابقة لشھادة طبقًا SmartLinx Axonتم ترخیص 

KSA Communications and Information Technology Commission 
)CITC([وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات السعودیة] 

 لالئحة الشبكات المحلیة الالسكیة للمملكة العربیة السعودیة.  SmartLinx Axonیمتثل 

Info-communications Media Development Authority ] االتصاالت]   -ھیئة تطویر وسائط المعلومات
)IMDA(  سنغافورة 

ھیئة تطویر  وسائط المعلومات - االتصاالت (IMDA). منتًجا مسجالً لدى  SmartLinx Axonیعتبر 

Independent Communications Authority of South Africa ]  [ھیئة االتصاالت المستقلة بجنوب أفریقیا
)ICASA ( 

 .(ICASA)لھیئة االتصاالت المستقلة بجنوب أفریقیا  2000مع القانون  SmartLinx Axonیتوافق 

United Arab Emirates  ] [اإلمارات العربیة المتحدة)UAE( 

 : (TRA)اعتماد ھیئة تنظیم االتصاالت للحصول على 
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. (DA38012/15) (TRA)وكیالً مسجالً لدى ھیئة تنظیم االتصاالت  Capsule Tech SASتعتبر  •
 :(TRA)جھاًزا مسجالً لدى ھیئة تنظیم االتصاالت  SmartLinx Axonیعتبر  •

o SmartLinx Axon 110 (ER55369/17) 
o SmartLinx Axon 410 (ER55368/17) 
o SmartLinx Axon 810 (ER55367/17)

 إشعار قانوني 

و/أو شركاتھا الفرعیة.  جمیع الحقوق محفوظة.   Capsule Technologies, Incمحفوظة لشركة . 2021، 2019حقوق الطبع والنشر ©

توزیعھا بموجب ترخیص یقید استخدامھا ونسخھا وتوزیعھا ھذا المنتج وجمیع المستندات ذات الصلة محمیة بموجب حقوق الطبع والنشر ویتم  
وتفریغھا.  ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا المنتج أو المستندات ذات الصلة بأي شكل من األشكال أو بأي وسیلة دون الحصول على إذن

 و/أو شركاتھا الفرعیة.  Capsule Technologies, Incكتابي مسبق من شركة .

فظ ه البیانات الفنیة خاضعة لقوانین الوالیات المتحدة والقوانین الدولیة الخاصة بالتصدیر أو إعادة التصدیر أو النقل (المشار إلیھا بلقد تكون ھذ
 "التصدیر"). ویحظر تماًما أي انحراف یناقض القوانین األمریكیة والدولیة. 

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

ة بموجب جمیع تراخیص وقیود الجھات الخارجیة  و/أو شركاتھا الفرعی Capsule Technologies, Inc. یتم توفیر أجھزة وبرمجیات شركة
" أو "إشعارات الجھات األخرى" المرفق كجزء من البرمجیات أو المتاح third party noticesالمشمولة في الملف اإللكتروني المسمى "

 و/أو شركاتھا الفرعیة.  Capsule Technologies, Incبموجب طلب من شركة .

 EXT5577
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