
למידע נו��, פנו למדרי� המשתמש המלא.

על�מנת ללמוד על אופ	 הגישה למדרי� המשתמש, ראו "עיו	 במדרי� המשתמש" במדרי� משתמש מהיר זה.

לצפייה במדרי� המשתמש המלא בחרו יישומי�  וויג'טי� והו�יפו את �מל מדרי� למשתמש לאחד ממ�כי הבית.

מדרי� משתמש מהיר

GT-I9500

www.samsung.com
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www.sar-tick.com

מוצר זה עומד במגבלות הלאומיות 
 .2.0 W/kg-ל (SAR) של רמת החשיפה
נית	 למצוא את ערכי ה-SAR המירביי� 

במקטע על נתוני ה-SAR של מדרי� 
משתמש זה.

בעת נשיאת המוצר או שימוש בו כאשר 
הוא נישא על הגו�, השתמש באביזר 
נשיאה מאושר כדוגמת נרתיק נשיאה 
או לחלופי	 שימרו על מרחק 1.5 �"מ 

מהגו� על�מנת להבטיח עמידה הדרישות 
.(RF) החשיפה לגלי רדיו

מכשיר זה י�פק לכ� תקשורת ובידור באיכות גבוהה, 
בהתב�� על הטכנולוגיה הייחודית וה�טנדרטי� הגבוהי� 

של �מ�ונג.
תכני� במדרי� משתמש זה עשויי� להיות שוני� מהמוצר, • 

או מהתוכנה המ�ופקת על�ידי �פקי השירות או התשתית, 
והינ� ניתני� לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

הפריטי� המ�ופקי� ע� המכשיר והאביזרי� הזמיני� • 
עבורו עשויי� להשתנות בהתא� לאזור או ל�פק השירות.

הפריטי� המ�ופקי� תוכננו לשימוש ע� מכשיר זה בלבד • 
ועשויי� שלא להיות תואמי� למכשירי� אחרי�.

נית	 לרכוש אביזרי� אחרי� ממשווק �מ�ונג המקומי. לפני • 
הרכישה, וודאו שה� תואמי� למכשיר.

אביזרי� אחרי� עשויי� שלא להיות תואמי� למכשיר • 
שלכ�.
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זכויות יוצרי�
זכויות יוצרי� © 2013 �מ�ונג אלקטרוניקה

מדרי� משתמש זה מוג	 על�ידי חוקי זכויות היוצרי� 
הבינלאומיי�.

אי	 להפיק מחדש, להפי�, לתרג�, או לשדר כל חלק ממדרי� 
משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, 

כולל העתקת מ�מכי�, הקלטה, או שמירה במערכות 
איח�ו	 ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כ� אישור כתוב מראש 

מ�מ�ונג אלקטרוניקה.

�מ�ונג אינה נושאת באחריות לכל בעיות תפעול או חו�ר • 
תאימות שיגרמו כתוצאה מעריכת הגדרות הרישו� או 

שינויי� בתוכנת מערכת ההפעלה. ני�יו	 לבצע התאמה 
אישית של מערכת ההפעלה עשוי לגרו� לפעולה לא 

תקינה של המכשיר או של יישומי�.

�מלי הוראות
התראה: מצבי� אשר עשויי� לגרו� לפציעתכ� 

או לפציעת� של אחרי�

אזהרה: מצבי� אשר עשויי� גרו� נזק למכשיר 
שלכ� או לציוד אחר

הערה: הערות, עצות לשימוש, או מידע נו��
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 • Wi-Fi ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi®
™CERTIFIED ו�מל ה-Wi-Fi ה� �מלי� מ�חריי� רשומי� 

.Wi-Fi Alliance-של ה
המכשיר שלכ� עושה שימוש בתדר לא�הרמוני ומיועד 

לשימוש בכל מדינות אירופה. לא קיימת הגבלה על 
השימוש ברשת תקשורת אלחוטית (WLAN) במדינות 

האיחוד האירופי בתו� מבני�, א� חל אי�ור להשתמש בה 
מחו� למבני�.

כל שאר ה�מלי� המ�חריי� וזכויות היוצרי� ה� רכוש� • 
של בעליה� החוקיי�.

�מלי� מ�חריי�
�מ�ונג (SAMSUNG) ולוגו �מ�ונג ה� �מלי� מ�חריי� • 

רשומי� של �מ�ונג אלקטרוניקה.
 • ,Google Maps™ ,Google™ ,(Android) לוגו האנדרויד

 Google -ו Google Play™ Store ,YouTube™ ,Google Mail™
.Google, Inc. ה� �מלי� רשומי� של Talk™

 • Bluetooth SIG, הוא �מל מ�חרי רשו� של Bluetooth®
.Inc ברחבי העול�
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צעדי� ראשוני�
מבנה המכשיר

לחצ� חזרה

מחבר רב�שימושי

נורית חיווי

אפרכ�ת

חייש� 
קירבה/מחוות

לחצ� תפריט

מיקרופו�

מצלמה קדמית

לחצ� הפעלה/כיבוי

לחצ� בית

מ�� מגע

חייש� תאורה

מצלמה אחורית

GPS אנטנת

אנטנה ראשית

מחבר אוזניות

מיקרופו� דיבורית

לחצ� עוצמת שמע

נורית מבזק

כי	וי גב

רמקול

נורית 
אינפרא�אדו�

אל תכ�ו את אזור האנטנה באמצעות הידיי� או כל 
עצ� אחר. דבר זה עשוי לגרו� לבעיות התחברות או 

לריקו	 של ה�וללה.
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צעדי� ראשוני�

פעולהלחצ	

בית

לחצו על�מנת לחזור למ�� הבית.• 
לחצו והחזיקו להצגת רשימת היישומי� • 

האחרוני�.

חזרה
לחצו על�מנת לחזור למ�� הקוד�.• 

עוצמת 
שמע

לחצו לשינוי עוצמת השמע.• 

לחצני�
פעולהלחצ	

הפעלה/
כיבוי

לחצו והחזיקו להפעלה או כיבוי של המכשיר.• 
לחצו והחזיקו למש� יותר מ-7 שניות • 

לאיתחול המכשיר במידה ומתרחשות בו 
שגיאות חמורות או עצירות, או קפיאה.

לחצו לנעילה או שחרור של המכשיר. • 
המכשיר עובר למצב נעילה בעת נעילת 

המ��.

תפריט

לחצו להצגת רשימה של האפשרויות • 
הזמינות עבור המ�� הנוכחי.

לחצו והחזיקו כאשר במ�� הבית להפעלת • 
.Google יישו� החיפוש של
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צעדי� ראשוני�

בעת ה�רת כי�וי הגב, הזהרו שלא לגרו� נזק 
לציפורניי� שלכ�.

הכני�ו את כרטי� ה-SIM או ה-USIM כאשר המגעי�  2
המוזהבי� כלפי מטה.

 

דחפו את כרטי� ה-SIM או ה-USIM לתו� התושבת עד  3
שינעל במקומו.

התקנת כרטי� ה-USIM וה�וללה
הכני�ו את כרטי� ה-USIM ש�ופק על�ידי �פק השירות 

ה�לולרי שלכ�, ואת ה�וללה ש�ופקה ע� המכשיר.

המכשיר עושה שימוש בכרטי�י microSIM בלבד.

ה�ירו את כי�וי הגב. 1
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צעדי� ראשוני�

טעינת ה�וללה
לפני שימוש במכשיר בפע� הראשונה או לאחר מש� זמ	 

ארו� ללא שימוש ב�וללה, עליכ� לטעו	 את ה�וללה.

השתמשו א� ורק במטעני� וכבלי� המאושרי� 
לשימוש על�ידי �מ�ונג. מטעני� וכבלי� שאינ� 

מאושרי� לשימוש עשויי� לגרו� לפיצו� ה�וללה או 
להזיק למכשיר שלכ�.

חברו את קצהו הקט	 של המטע	 למחבר הרב�שימושי 
כאשר �מל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה, ולאחר 

מכ	 חברו את קצהו הגדול של המטע	 לשקע החשמל.

הכני�ו את ה�וללה. 4

2

1

החזירו את כי�וי הגב למקומו. 5
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צעדי� ראשוני�

לחי�כו	 באנרגיה, נתקו את המטע	 כאשר אינו 
בשימוש. המטע	 אינו מצוייד במתג הפעלה, כ� 

שעליכ� לנתק את המטע	 מהשקע על�מנת 
להפ�יק את א�פקת המתח. במהל� הטעינה, יש 

להשאיר את המכשיר בקרבת שקע החשמל.

חיווי מצב טעינת ה�וללה
כאשר את� טועני� את ה�וללה כאשר המכשיר כבוי, יציגו 
ה�מלי� הבאי� את חיווי מצב הטעינה הנוכחי של ה�וללה:

טעונה במלואהבמהל� טעינה

חיבור לא נכו	 של המטע	 עשוי לגרו� נזק חמור 
למכשיר. אחריות המוצר אינה מכ�ה כל נזק שיגר� 

כתוצאה משימוש לא נכו	.

כאשר ה�וללה טעונה במלואה, נתקו את המכשיר מהמטע	. 
נתקו תחילה את המטע	 מהמכשיר, ורק לאחר מכ	 נתקו 

אותו משקע החשמל.

אל ת�ירו את ה�וללה לפני שתנתקו תחילה את 
המטע	 הנייד. פעולה זו עלולה לגרו� נזק למכשיר.
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צעדי� ראשוני�

הפעלה וכיבוי של המכשיר
כאשר את� מפעילי� את המכשיר פע� הראשונה, עיקבו 

אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר.
לחצו והחזיקו את לחצ	 ההפעלה/כיבוי למש� מ�פר שניות 

על�מנת להפעיל או לכבות את המכשיר.
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שימוש ב�י�י
מחוות תנועה ללא נגיעה

השתמשו בתכונה זו לשליטה בפעולות מבלי לגעת במ��.

המכשיר עשוי שלא לזהות את המחוות שלכ� 
במידה ותבצעו אות	 במרחק גדול מדי ממנו או 

כאשר את� לובשי� בגדי� כהי�, למשל כפפות.

הצצה מהירה
כאשר המ�� כבוי, הניעו את 

ידכ� מעל לחייש	 להצגת 
התראות, שיחות שלא נענו, 

הודעות חדשות, שעה ותארי�, 
ועוד.

דילוג ללא מגע
במהל� הצגת הודעות דואר 

אלקטרוני או דפי אינטרנט, הניעו את 
ידכ� מעלה או מטה על�פני החייש	 

לגלילה של העמוד מעלה או מטה.

דפדו� ללא מגע
הניעו את ידכ� שמאלה או ימינה 

על�פני החייש	 לדפדו� בתמונות, דפי 
אינטרנט, שירי�, או תזכירי�.
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שימוש ב�י�י

קבלת שיחה ללא מגע
בעת קבלת שיחה, הניעו את 

ידכ� שמאלה, ולאחר מכ	 
ימינה על�פני החייש	 על�מנת 

לענות לשיחה.

העברה ללא מגע
לחצו והחזיקו על �מל באמצעות 

יד אחת, והניעו את היד השניה 
שמאלה או ימינה על�פני החייש	 

על�מנת להעביר אותו למיקו� 
אחר.

בעת שימוש בתצוגת יומ	 יומית 
או שבועית, לחצו והחזיקו על 

אירוע, ולאחר מכ	  הניעו את היד 
השניה שמאלה או ימינה על�פני 

החייש	 על�מנת להעביר את האירוע ליו� או שבוע אחר.
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שימוש ב�י�י

גלילה חכמה של �מ�ונג
הביטו על הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט לגלילה 

בכיוו	 זה תו� הטיית המכשיר אחורה או קדימה.

צפייה ללא מגע
הצביעו על פריט באמצעות האצבע לתצוגה מקדימה של 

תוכנו או הצגת מידע בחלונית צפה.
בעת צפייה בדפי אינטרנט, הצביעו על המ�� ל�ימו	 

הטק�ט. כאשר את� מצביעי� על אזור בעמוד אינטרנט 
למש� מ�פר שניות, יגדיל המכשיר את תצוגת האזור.

Samsung User ManualSamsung User ManualSamsung User Manual
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שימוש ב�י�י

התראות
�מלי ההתראה יוצגו ב�רגל חיווי המצב 

על�מנת לדווח על שיחות שלא נענו, 
הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב 

המכשיר, ועוד. הציגו את לוח ההתראות 
ולאחר מכ	 הציגו את מצבו הנוכחי של 
המכשיר שלכ� והשתמשו באפשרויות 

הזמינות.
להצגת לוח ההתראות, גררו את �גרל 

החיווי כלפי מטה. ל�גירת לוח ההתראות, גררו את ה�רגל 
שבחלקו התחתו	 של המ�� כלפי מעלה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לאזור או ל�פק השירות.

השהייה חכמה של �מ�ונג
במהל� צפייה ב�רטו	 וידאו, הביטו הרחק מהמ�� להשהיית 

�רטו	 הוידאו. להמש� צפייה, הביטו בחזרה אל המ��.
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שימוש ב�י�י

ניהול אנשי קשר
נהלו אנשי קשר, כולל מ�פרי טלפו	, כתובות דואר אלקטרוני, 
ועוד. נית	 לקב� אנשי קשר על�מנת להקל על החיפוש בה� 

ולשלוח אנשי קשר לאחרי� או לשת� אות�.

שליחת הודעות
שילחו הודעות כתובות או הודעות מולטימדיה על�ידי צירו� 

תמונות או �רטוני וידאו.

שליחה וקבלה של הודעות כאשר את� מחו� לאזור 
השירות שלכ� עשויה לשאת בעלויות נו�פות. 

לפרטי�, צרו קשר ע� �פק השירות שלכ�.

חיוג ומענה לשיחות
השתמשו בתכונות שיחה, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש 

באפשרויות הזמינות במהל� שיחה, או התאמה אישית 
ושימוש בתכונות הקשורות לשיחה.

חיוג שיחה
. הזינו מ�פר טלפו	 באמצעות לוח המקשי� ולחצו 

מענה לשיחה
שר מתקבלת שיחה, גרור את  אל מחו� למעגל.
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שימוש ב�י�י

שידור לקבוצה
שתפו מ�כי� ע� מ�פר מכשירי�. צרו או הצטרפו לשידור 

קבוצתי ולאחר מכ	 שתפו תמונות, מ�מכי�, או מו�יקה. 
תוכלו ג� לבצע את הפעולות הבאות:

לכתוב הערה או לצייר על המ��. כל המשתתפי� בשידור • 
יוכלו לראות את מה שיצרת�.

לשלוח תמונות לכל המשתתפי� בשידור.• 
לשחק במשחקי� מקווני� ע� חברי�.• 

שימוש ביישומי�
מ�� היישומי� מציג את �מלי כל היישומי�, כולל כל 

היישומי� החדשי� שהתקנת�.
הציגו את מ�� היישומי� ובחרו ב�מל של יישו� על�מנת 

להפעיל אותו. לחצו  ל�גירת יישומי�.

התחברות לאינטרנט
התחברו לאינטרנט על�ידי שימוש בתכונת ה-Wi-Fi או 
ברשת התקשורת ה�לולרית. הפעילו את יישו� דפדפ	 

האינטרנט וגילשו לדפי אינטרנט.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויי� לשאת 
בעלויות נו�פות. לפרטי�, צרו קשר ע� �פק 

השירות שלכ�.
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שימוש ב�י�י

לגישה קלה יותר למדרי� המשתמש, הו�יפו קיצור דר� או 
ווידג'ט עבור מדרי� המשתמש במ�� הבית.

מדרי� המשתמש עשוי שלא להיות זמי	 בהתא� 
לדפדפ	 האינטרנט או ל�פק השירות.

במחשב שלכ�
היכנ�ו לכתובת www.samsung.com וחפשו אחר מדרי� 

המשתמש לפי דג� המכשיר.

עיו� במדרי� המשתמש
מדרי� המשתמש מ�פק מידע מלא על תפעולו של המכשיר 

שלכ�.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויי� לשאת 
בעלויות נו�פות. לפרטי�, צרו קשר ע� �פק 

השירות שלכ�.

במכשיר שלכ�

הפעילו את יישו� האינטרנט. 1

בחרו  להצגת רשימת ה�ימניות. 2

בחרו ב�ימניה עבור מדרי� המשתמש. 3
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מידע בטיחות זה כולל תכני� עבור מכשירי� ניידי�. חלק 

מהתכני� עשויי� שלא להיות יישימי� עבור המכשיר 
שלכ�. על�מנת למנוע פציעה של עצמכ� או של אחרי� או 
נזק למכשיר שלכ�, קיראו את מידע הבטיחות של המכשיר 

שלכ� לפני השימוש במכשיר.

אזהרה

אי עמידה באזהרות ותקנות הבטיחות עשויה 
לגרו� לפציעה חמורה או מוות

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעי� פגומי�, או בשקעי 
חשמל משוחררי�

חיבורי� לא בטוחי� עשויי� לגרו� להתחשמלות או לדליקה.

אל תגעו בכבל החשמל בידיי� רטובות, או תנתקו את 
המטע� על�ידי משיכת כבל החשמל

שימוש כזה עשוי לגרו� להתחשמלות.

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל
שימוש כזה עשוי לגרו� להתחשמלות או לדליקה.

אל תשתמשו במכשיר שלכ� במהל� טעינה ואל תנתקו את 
המטע� על�ידי משיכת הכבל

שימוש כזה עשוי לגרו� להתחשמלות.

אל תגרמו לקצר במטע� או ב�וללה
שימוש כזה עשוי לגרו� להתחשמלות או לדליקה, או לפעולה לא תקינה או 

התפוצצות של ה�וללה.

אל תשתמשו במכשיר שלכ� בחו� במהל� �ערת רעמי�
שימוש כזה עשוי לגרו� להתחשמלות או לפעולה לא תקינה של המכשיר.
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השתמשו ב�וללות, מטעני�, אביזרי� ופריטי� המאושרי� 
על�ידי היצר�

שימוש ב�וללות כלליות או מטעני� עשוי לקצר את חייו של המכשיר או • 
לגרו� למכשיר שלא לפעול כראוי. כמו כ	 ה� עשויי� לגרו� לשריפה או 

לגרו� להתפוצצות של ה�וללה.
השתמשו אל ורק ב�וללה ומטע	 המאושרי� על�ידי �מ�ונג שתוכננו • 

במיוחד למכשיר שלכ�. �וללה ומטע	 לא תואמי� עשויי� לגרו� לפציעה 
חמורה או לנזק למכשיר.

�מ�ונג אינה אחראית לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרי� • 
או פריטי� שאינ� מאושרי� לשימוש על�ידי �מ�ונג.

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטע� או במכשיר

טפלו במכשיר ובמטע� והשליכו אות� באופ� הראוי
לעול� אל תשמידו את ה�וללה והמכשיר על�ידי שריפת�. לעול� • 

אל תניחו את ה�ולה או המכשיר על מכשירי חימו�, כמו תנורי 
מיקרוגל, חנורי אפיה, או רדיאטורי�. המכשיר עלול להתפוצ� כתוצאה 

מהתחממות יתר. מלאו אחר התקנות המקומיות של �וללות משומשות 
או של המכשיר.

לעול� אל תר�קו או תנקבו את המכשיר.• 
המנעו מלחשו� את המכשיר ללחצי� חיצוניי� גבוהי�, אשר עשויי� • 

לגרו� לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, ה�וללה והמטע� מפני פגיעה
המנעו מלחשו� את המכשיר שלכ� וה�וללה לטמפרטורות נמוכות מידי • 

או גבוהות מידי.
טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרו� עיוותי� למכשיר ולצמצ� את קיבולת • 

הטעינה ואור� החיי� של המכשיר שלכ� ושל ה�וללה.
מינעו מה�וללה מלבוא במגע ע� עצמי� מתכתיי�, דבר שעשוי ליצור • 

חיבור בי	 הקטבי� החיובי והשלילי של ה�וללות שלכ� ולגרו� נזק זמני 
או קבוע ל�וללה.

לעול� אל תשתמשו במטע	 או �וללה פגומי�.• 

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� בקרבת או בתו� מכשירי 
חימו�, תנורי מיקרוגל, או כלי בישול, או מיכלי לח� גבוה

ה�וללה עשויה לדלו�.• 
המכשיר שלכ� עלול להתחמ� ולגרו� לדליקה.• 
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אל תשתמשו במכשיר שלכ� או תאח�נו אותו באזורי� 
בעלי ריכוז גבוה של אבק או חומרי� נישאי� באוויר

אבק או חומרי� זרי� עשויי� לגרו� לפעולה לא תקינה של המכשיר ועשויי� 
לגרו� לדליקה או להתחשמלות.

אל תנשכו או תמצצו את המכשיר או ה�וללה
פעולה זו עשויה לגרו� נזק למכשיר או לגרו� לפיו� או לדליקה.• 
ילדי� או בעלי חיי� עשויי� להחנק מחלקי� קטני�.• 
במידה וילדי� עושי� שימוש במכשיר, ודאו שה� משתמשי� בו כראוי.• 

אל תכני�ו את המכשיר או הביזרי� המ�ופקי� לעיניי�, 
לאוזניי�, או לפה

פעולה זו עשויה לגרו� לחנק או לפציעה חמורה.

אל תטפלו ב�וללת ליטיו� איו� (Li-Ion) פגומה או דולפת
להשלכה בטוחה של �וללות הליטיו��איו	 שלכ�, צרו קשר ע� מרכז 

השירות המורשה הקרוב אליכ�.

זהירות

אי עמידה באזהרות בטיחות ותקנות אלו עשויה 
לגרו� לפציעה או לנזק לרכוש

אל תשתמשו במכשיר שלכ� בקרבת מכשירי� אלקטרוניי� 
אחרי�

מרבית המכשירי� האלקטרוניי� עושי� שימוש באותות תדר רדיו. • 
המכשיר שלכ� עלול לגרו� הפרעה למכשירי� אלקטרוניי� אחרי�.

שימוש בחיבור מידע מ�וג LTE עשוי לגרו� הפרעות למכשירי� אחרי�, • 
כמו צכשירי שמע וטלפוני�.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולי� או בקרבת ציוד רפואי 
שיכולה להגר� לו הפרעה מגלי רדיו

המנעו מלהשתמש במכשיר שלכ� בטווח של 15 �"מ מקוצב�לב, מכיוו	 • 
שהמכשיר שלכ� יכול לגרו� הפרעה לקוצב�הלב..
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על�מנת להקטי	 את ה�יכוי להפרעה לקוצב�הלב, השתמשו במכשיר • 
שלכ� בצידו המנוגד של גופכ� מקוצב�הלב.

במידה ואת� עושי� שימוש בציוד רפואי, צרו קשר ע� יצר	 הציוד לפני • 
שימוש במכשיר שלכ� על�מנת לקבוע הא� הוא יושפע מתדר הרדיו 

שמופק על�ידי המכשיר שלכ�.
כאשר את� במטו�, שימוש במכשירי� אלקטרוניי� עשוי לגרו� הפרעה • 

למכשירי הניווט האלקטרוניי�. וודאו שהמכשיר כבוי במהל� ההמראה 
והנחיתה. לאחר ההמראה, נית	 להשתמש במכשיר אשר הוא במצב 

טי�ה במידה והדבר מאושר על�ידי צוות המטו�.
מכשירי� אלקטרוניי� בכלי הרכב שלכ� עשויי� שלא לפעול כראוי • 

כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכ�. למידע נו��, צרו קשר ע� 
היצר	.

אל תחשפו את המכשיר לריכז גבוה של עש� או אדי�
דבר זה עשוי לגרו� נזק למעטה החיצוני של המכשיר או לגרו� לפעולה 

לא תקינה.

במידה ואת� משתמשי� במכשיר עזר לשמיעה, צרו קשר 
ע� יצר� לקבלת מידעאודות הפרעות רדיו

תדר הרדיו המופק על�ידי המכשיר שלכ� עשוי לגרו� הפרעה למ�פר עזרי 
שמיעה. לפני שימוש במכשיר שלכ�, צרו קשר ע� היצר	 על�מנת לקבוע 
הא� יושפע מכשיר העזר לשמיעה שלכ� מתדרי הרדיו שמפיק המכשיר.

אל תשתמשו במכשיר שלכ� בקרבת מכשירי� או מנגנוני� 
אשר מפיקי� תדרי רדיו, כמו מערכות שמע או מגדלי שידור

תדרי רדיו שויי� לגרו� למכשיר שלא לתפקד כיאות.

כבו את המכשיר ב�ביבה שקיימת בה �כנת פיצו�
במקו� לה�יר את ה�וללה, כבו את המכשיר שלכ� ב�ביבות שקיימת • 

בה	 �כנת פיצו�.
הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט ב�ביבות שקיימת בה	 �כנת • 

פיצו�.
אל תשמשו במכשיר שלכ� בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת • 

דלקי� או כימיקלי�, ובאזורי� שבה� מתבצעי� פיצוצי�.
אל תאח�נו או תשאו נוזלי� דליקי�, גזי�, או חומרי� נפיצי� באותו תא • 

איח�ו	 ע� המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווי�.
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במידה ושמת� לב לריחות או צלילי� מוזרי� שמקור� 
מהמכשיר שלכ� או מה�וללה, הפ�יקו מיד את השימוש 

במכשיר שלכ� והביאו למרכז שירות של �מ�ונג
אי ציות לכ� עשוי לגרו� לדליקה או לפיצו�.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש 
במכשירי� ניידי� במהל� נהיגה

במהל� נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכ� היא תפעול בטוח של 
הרכב. לעול� אל תשתמשו במכשיר ה�לולרי שלכ� במהל� נהיגה, במידה 
והדבר א�ור על�פי החוק. לבטיחותכ� ולבטיחות� של אחרי�, נהגו בשיקול 

דעת וזיכרו את העצות הבאות:
לימדו להכיר את המכשיר שלכ� ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר • 

וחיוג חוזר. תכונות אלה י�ייעו לכ� לצמצ� את הזמ	 הדרוש לחיוג או 
קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכ�.

מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי • 
שלכ� מבלי לה�יר את עיניכ� מהדר�. במידה ואת� מקבלי� שיחה 

נכנ�ת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכ�.
השהו שיחות בעומ�י תנועה או בתנאי מזג אוויר מ�וכני�. גש�, בו�, שלג, • 

קרח ועומ�י תנועה יכולי� להיות מ�וכני�.

אל תרשמו הודעות או תחפשו מ�פרי טלפו	. דפדפו� ברשימת מטלות • 
או ב�פר הטלפוני� שלכ� י�יח את דעתכ� מהאחריות הראשונה שלכ� 

לנהוג בביטחה.
חייגו בהיגיו	 והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכ� בתנועה או • 

לפני הכני�ה לתנועה. נ�ו לתכנ	 שיחות כאשר המכונית שלכ� נייחת.
אל תנהלו שיחות מלחיצות או ריגשיות אשר עלולות לה�יח את דעתכ�. • 

יידעו את האד� שעימו את� משוחחי� שאת� נוהגי� והשהו שיחות אשר 
עשויות לה�יח את דעתכ� מהדר�.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכ�
שימרו את המכשיר שלכ� יבש

לחות וכל �וגי הנוזלי� עשויי� להזיק לחלקי� או למעגלי� האלקטרוניי� • 
של מכשיר שלכ�.

אל תפעילו את המכשיר שלכ� במידה והוא רטוב. במידה והמכשיר • 
שלכ� כבר מופעול, כבו אותו והוציאו מיד את ה�וללה (במידה ולא נית	 

לכבות את המכשיר או שלא נית	 להוציא את ה�וללה, השאירו אותו כפי 
שהוא). לאחר מכ	, ייבשו את המכשיר באמצעות מגבת והביאו אותו 

למרכז שירות.



23

מידע בנושאי בטיחות

מגע ע� נוזלי� ישנה את צבע התווית שמ�פקת חיווי על נזקי מי� בתו� • 
המכשיר. נזקי מי� שיגרמו למכשיר שלכ� עשויי� להוות הפרה של 

אחריות היצר	.

אח�נו את המכשיר שלכ� על משטחי� שטוחי�
דה והמכשיר שלכ� יפול, עשוי להגר� לו נזק.

אל תאח�נו את המכשיר באזורי� חמי� או קרי� מאד. 
 5°C בטמפרטורות שבי� �מומל� להשתמש במכשיר שלכ

35°C-ל
אל תאח�נו את המכשיר שלכ� באזורי� חמי� מאד כמו בתו� רכב בימי • 

הקי�. דבר זה עשוי לגרו� למ�� שלא לתפקד כיאות, לרגו� נזק למכשיר, 
או לגרו� להתפצצות של ה�וללה.

אל תחשפו את המכשיר שלכ� לאור שמש ישיר למשכי זמ	 ארוכי� (כמו • 
על לוח המכווני� של הרכב).

 •.45°C-0° לC 	אח�נו את המכשיר בטמפרטורה בי

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� ע� עצמי� מתכתיי� כמו 
מטבעות, מפתחות ומחרוזות

המכשיר שלכ� עשוי להשרט או עשוי שלא לפעול כיאות.• 

במידה וקטבי ה�וללה יבואו במגע ע� עצמי� מתכתיי�, הדבר עלול • 
לגרו� לדליקה.

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� בקרבת שדות מגנטיי�
המכשיר שלכ� עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת ה�וללה תפרק • 

כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיי�.
כרטי�י� מגנטיי�, כולל כרטי�י אשראי, כרטי�י חיוג, כרטי�י מעבר • 

ואשרות עליה עשויי� להנזק כתוצאה משדות מגנטיי�.

אל תשמשו במכשיר שלכ� או ביישומי� למש� זמ� מה 
במידה והמכשיר מתחמ� יתר על המידה

חשיפה ממושכת של עורכ� למכשיר ח� יתר על המידה עשויה לגרו� 
לת�מיני� של כוויית טמפרטורה נמוכה, כמו נקודות אדומות או שינוי צבע.

אל תשתמשו במכשיר שלכ� ללא כי�וי הגב
ה�וללה עלולה ליפול מהמכשיר, דבר שעשוי לגרו� לנזק או לפעולה לא 

תקינה.
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במידה והמכשיר שלכ� מצוייד במבזק מצלמה או נורה, אל 
תשתמשו בה� בקרבת עיניה� של בני�אד� או בעלי חיי�

שימוש במבזק בקרבת העיניי� עשוי לגרו� לאבד	 זמני של הראיה או נזק 
לעיניי�.

היו זהירי� בעת חשיפה לאורות מהבהבי�
בעת שימוש במכשיר, השאירו את החדר מואר והמנעו מלהחזיק את • 

המ�� קרוב מדי לעיניכ�.
חשיפה לאורות מהבהבי� בעת צפייה ב�רטוני וידאו או משחק • 

במשחקי� למש� זמ	 ממוש� עלולה לגרו� להתקפי� או התעלפויות. 
במידה ואת� חשי� בכל אי�נוחות, הפ�יקו מיידית את השימוש במכשיר.

במידה ומישהו שמקורב אליכ� חווה התקפי� או התעלפויות במהל� • 
שימוש במכשיר דומה, התייעצו ע� רופא לפני שימוש במכשיר.

 • stop ,התכווציות שרירי�, או בילבול 	במידה ואת� חשי� באי-נוחות, כגו
הפ�יקו מיידית את השימוש במכשיר והתייעצו ע� רופא.

על�מנת לא לאמ� את העיניי�, בצעו הפ�קות לעיתי� תכופות בעת • 
שימוש במכשיר.

צמצמו את �יכו� הפציעה כתוצאה מתנועה חוזרת
כאשר את� מבצעי� פעולות שחוזרות על עצמ	, כמו לחיצה על מקשי�, 
ציור תווי� על מ�� המגע באמצעות האצבע, או משחק במשחקי�, את� 

עשויי� לחוות מידה מ�ויימת של אי�נוחות בידיי�, בצוואר, בכתפיי�, או 
בחלקי� אחרי� של גופכ�. בעת שימוש במכשיר לפרקי זמ	 ממושכי�, 

החזיקו במכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשי� בעדינות, ובצעו הפ�קות 
לעיתי� קרובות. במידה ותחושת אי�הנוחות נמשכת במהל� או לאחר 

שימוש כזה, הפ�יקו להשתמש במכשיר והתייעצו ע� רופא.

הגנו על שמיעתכ� ועל אוזניכ� בעת שימוש בדיבורית 
אישית

 חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרו� לנזקי • 
שמיעה.

 חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהל� נהיגה עשויה לה�יח • 
את דעתכ� ולגרו� לתאונה.

הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע • 
ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצור� האזנה 

לשיחות או מו�יקה.
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ב�ביבות יבשות, עלול להצטבר חשמל �טטי באוזניות. המנעו • 
מלהשתמש באוזניות ב�ביבה יבשה או מלגעת בעצמי� מתכתיי� 

לפריקת חשמל �טטי לפני חיבור האוזניות למכשיר.
אל תשתמשו בדיבורית אישית במהל� נהיגה או רכיבה. שימוש זה עשוי • 

לה�יח את תשומת לבכ� ולגרו� לתאונה, או שעשוי להיות נוגד לחוק 
בהתא� לאזורכ�.

היו זהירי� בעת שימוש במכשיר תו� כדי הליכה או תנועה
הקפידו להיות ערי� למתרחש �ביבכ� על�מנת שלא לפצוע את עצמכ� • 

או אחרי�.
וודאו שכבל האוזניות אינו נכר� �ביב ידיכ� או עצמי� �מוכי�.• 

אל תשאו את המכשיר שלכ� בכי�כ� האחורי או �ביב 
המותניי�

במידה ותיפלו, את� עלולי� להפצע או לגרו� נזק למכשיר.

אל תצבעו את המכשיר שלכ� או תדביקו עליו מדבקות
צבע ומדבקות עשויי� לח�ו� חלקי� נעי� ולמנוע תפעול תקי	.• 

במידה ואת� אלרגיי� לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, את� עלולי� • 
ל�בול מגירודי�, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפ�יקו 

להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכ�.

אל תשתמשו בטלפו� כאשר המ�� �דוק או שבור
זכוכית או פל�טיק שבורי� עשויי� לפצוע את ידיכ� או פניכ�. הביאו את 

הטלפו	 למרכז שירות של �מ�ונג על�מנת לתק	 אותו.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירי� ניידי� וציוד נלווה
וודאו שמכשירי� ניידי� או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכ� הורכבו • 

באופ	 בטוח.
המנעו מלהציב את המכשיר שלכ� והאביזרי� ב�מו� או בתחו� • 

ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותק	 כיאות יכול לגרו� 
לפציעה חמורה כתוצאה מהתנפחות	 המהירה של כריות האוויר.

אל תפילו את המכשיר שלכ� או תגרמו לו להחבט
המכשיר שלכ� עשוי להנזק או עשוי שלא לפעול כראוי.• 
במידה ויתקמט או יתעוות, עשוי המכשיר שלכ� להנזק או שחקי� שלו • 

עשויי� שלא לפעול כראוי.
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ודאו מש� חיי� מירבי של ה�וללה והמטע�
המנעו מלטעו	 את המכשיר למש� יותר משבוע אחד, מכיוו	 שטעינת יתר • 

עשויה לקצר את מש� חיי ה�וללה.
במש� הזמ	, יפרקו מכשירי� שאינ� בשימוש ויהיה צור� לטעו	 אות� • 

לפני השימוש.
נתקו את המטע	  משקע החשמל כאשר אינו בשימוש.• 
השמשו ב�וללה א� ורק לצור� ייעודה המקורי.• 
השארת �וללה ללא שימוש למש� זמ	 עשויה לקצר את מש� החיי� • 

שלה	 וביצועיה	. היא ג� יכולה לגרו� ל�וללות שלא לתפקד כראוי או 
להתפוצ�, או לגרו� לדליקה.

מלאו אחר כל ההוראות במדרי� משתמש זה על�מנת להבטיח מש� • 
חיי� מירבי של המכשיר וה�וללה שלכ�. נזקי� או ביצועי� ברמה נמוכה 

שיגרמו כתוצאה מאי הקפדה על האזהרות וההוראות עשויי� להוות 
הפרש של אחריות היצר	.

המכשיר שלכ� עלול להתבלות במהל� הזמ	. מ�פר חלקי� ותיקוני� • 
מכו�י� על�ידי האחריות כל עוד היא תקפה, א� נזקי� או התדרדרות 

שנגרמו כתוצאה משימוש באביזרי� שאינ� מאושרי� אינ� מכו�י�.

בעת שימוש במכשיר, שימו לב לדברי� הבאי�
החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקי� טלפו	 רגיל.• 
דברו ישירות לתו� המיקרופו	.• 
אל תכ�ו את אזור האנטנה באמעות ידיכ� או עצמי� אחרי�. דבר זה • 

עשוי לגרו� לבעיות התקשרות או לריקו	 של ה�וללה.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר
כל שינוי או עדכו	 של המכשיר שלכ� עשוי להפר את אחריות היצר	. • 

לקבלת שירות, קחו את המכשיר שלכ� למרכז השירות של �פק 
השירות שלכ�.

אל תפרקו או תנקבו את ה�וללה, דבר זה עשוי לגרו� לפיצו� או דליקה.• 
כבו את המכשיר לפני הוצאת ה�וללה. במידה ותוציאו את ה�וללה • 

כאשר המכשיר פועל, המכשיר עלול שלא לתפקד כראוי.

בעת ניקוי המכשיר שלכ�, שימו לב לדברי� הבאי�
נגבו את המכשיר או המטע	 שלכ� באמצעות מגבת.• 
נקו את קוטבי ה�וללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.• 
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אל תשתמשו בחומרי� כימיי� או תמי�ות ניקוי. שימוש בה� עשוי לגרו� • 
לשינוי צבע או קורוזיה למעטפת החיצוני של המכשיר ועלול לגרו� 

להתחשמלות או דליקה.

אל תשתמשו במכשיר לכל שימוש מבלד זה שלו הוא יועד
המכשיר שלכ� עשוי שלא לתפקד כראוי.

המנעו מלהפריע לאחרי� כאשר את� משתמשי� במכשיר 
בציבור

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל במכשיר שלכ�
טיפול שיבוצע בטלפו	 שלכ� על�ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרו� לו נזק 

ולהפר את האחריות היצר	.

טפלו בכרטי�י SIM, כרטי�י זיכרו� וכבלי� בזהירות
בעת הכנ�ת כרטי� או חיבור כבל למכשיר, וודאו שהכרטי� מוכנ� או • 

הכבל מחובר לצד הנכו	.
אל ת�ירו כרטי� כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע שבו, • 

מצב שעשוי להביא לאבד	 מידע, ו/או נזק לכרטי� או למכשיר.

הגנו על הכרטי�י� מפני זר� חשמלי גבוה, חשמל �טטי, והפרעות • 
אלקטרוניות ממכשירי� אחרי�.

אל תגעו במגעי� המוזהבי� באצבעות חשופות או ע� עצמי� מתכתיי�. • 
במידה וה� מלוכלכי�, נגבו את הכרטי� באמצעות מטלית רכה.

הכנ�ת כרטי� או חיבור כבל בכח או בצורה לא נכונה עשויה לגרו� נזק • 
למחבר הרב�שימושי או לחלקי� אחרי� של המכשיר.

וודאו גישה לשירותי חירו�
יתכ	 שלא נית	 יהיה לבצע שיחות חירו� מהמכשיר שלכ� באזורי� או 

מצבי� מ�ויימי�. לפני שאת� יוצאי� לנוע באזורי� מרוחקי� ולא מפותחי�, 
תכננו דר� חלופית ליצירת קשר ע� שירותי החירו�.

הגנו על המידע האישי שלכ� ומנעו זליגה שימוש לרעה 
במידע רגיש

בעת שימוש במכשיר שלכ�, הקפידו לגבות מידע חשוב. �מ�ונג אינה • 
אחראית לכל אובד	 של מידע.

בעת השלכת המכשיר, גבו את כל המידע ולאחר מכ	 אפ�ו את המכשיר • 
למניעת שימוש לרעה במידע האישי שלכ�.
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קיראו בקפידה את מ�� ההרשאות בעת הורדת הורדת יישומי�. היו • 
זהירי� במיוחד ע� יישומי� בעלי גישה לפעולות רבות או לכמות נרחבת 

של המידע האישי שלכ�.
בידקו את החשבו	 שלכ� באופ	 �דיר לשימוש לא מאושר או חשוד. • 

במידה ואת� מוצאי� �ימ	 לשימוש לא ראוי במידע האישי שלכ�, צרו 
קשר ע� �פק השירות שלכ� למחיקה או שינוי פרטי החשבו	 שלכ�.

במקרה של אובד	 או גניבה של המכשיר שלכ�, שנו את �י�מת החשבו	 • 
שלכ� על�מנת להג	 על המידע האישי שלכ�.

המנעו מלהשתמש ביישומי� ממקורות לא ידועי� ונעלו את המכשיר • 
.(PIN) שלכ� באמצעות תבנית, �י�מה, או קוד זיהוי אישי

אל תפיצו תכני� המוגני� בזכויות יוצרי�
אל תפיצו לאחרי� חומרי� שהקלטת� המוגני� בזכויות יוצרי� ללא רשות� 

של בעלי התכני�. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרי�. 
היצר	 אינו אחראי לכל עניי	 של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי 

של המשתמש בתכני� המוגני� בזכויות יוצרי�.

תוכנות זדוניות ווירו�י�
על�מנת להג� על המכשיר שלכ� מפני תוכנות זדוניות 

ווירו�י�, פעלו בהתא� לעצות הבאות. א� לא תעשו זאת 
עשויה לגרו� לנזקי� או אבד� של מידע שעשויי� לא להיות 

מכו�י� על�ידי שירות האחריות
אל תורידו יישומי� לא ידועי�.• 
אל תבקרו באתרי אינטרנט שאינכ� בוטחי� בה�.• 
מחקו הודעות חשודות או הודעות דואר אלקטרוני שנתקבלו משולחי� • 

לא ידועי�.
הגדירו �י�מה ושנו אותה באופ	 �דיר.• 
בטלו את תכונת התקשורת האחלחוטית, כגו	 Bluetooth, כאשר אינ	 • 

בשימוש.
במידה והתנהגות המכשיר משונה, הריצו תוכנת אנטי-וירו� לבדיקה • 

אחר וירו�י�.
הריצו תוכנת אנטיוירו� על המכשיר שלכ� לפני הפעלת יישומי� חדשי� • 

וקבצי� שהורדת�.
התקינו תוכנות אנטי וירו� במחשב שלכ� והריצו אות	 באופ	 �דיר • 

לבדיקה אחר הדבקות בוירו�י�.
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אל תערכו הגדרות רישו� (Registry) או תבצעו שינויי� במערכת • 
ההפעלה של המכשיר.

(SAR) מידע אודות רמת �פיגה מוגדרת
מכשיר זה עונה להנחיות הבינלאומיות עבור חשיפה לגלי 

רדיו
המכשיר שלכ� הוא משדר ומקלט רדיו. הוא מתוכ	 כ� שלא יחרוג 

ממגבלות החשיפה לגלי רדיו (שדות אלקטרומגנטיי� של תדר רדיו) 
המומלצי� על�ידי ההנחיות הבינלאומיות. ההנחיות הוגדרו על�ידי אירגו	 

מדעי עצמאי (ICNIRP) וכוללות טווח ביטחו	 משמעותי שתוכנ	 להבטיח את 
בטיחות� של כל בני�האד�, ללא תלות בגיל� או בריאות�.

 Specific-הנחיות החשיפה לגלי רדיו עושות שימוש ביחידת מידה המוכרת כ
Absorption Rate (שיעור �פיגה �פציפי) או SAR. מגבלת ה-SAR עבור 
מכשירי� ניידי� היא W/kg 2.0. מבחני ה-SAR מבוצעי� על�פי תנוחות 

התפעול הרגילות בעוצמת השידור הגבוהה ביותר שמאושרת לו בכל תחומי 
התדרי� הנבחני�.

במהל� שימוש, ערכי ה-SAR עבור מכשיר זה נמוכי� בהרבה מהערכי� 
שצויינו למעלה. זאת מכיוו	 שלצור� יעילות המערכת ולצמצו� הפרעות 

ברשת, ה�פק התפעול של המכשיר הנייד שלכ� מופחת אוטומטית 
כאשר אי	 צור� בה�פק המיירבי לצור� השיחה. ככל שה�פק השידור של 

המכשיר נמו� יותר, ער� ה-SAR נמו� יותר.
מבח	 ער� ה-SAR בנשיאה על הגו� בוצע במכשיר זה במרחק הפרדה של 

1.5 �"מ. על�מנת לענות להנחיות החשיפה לגלי רדיו במהל� תפעול בנשיאה 
על הגו�, על המכשיר להיות ממוק� במרחק של 1.5 �"מ לפחות מהגו�.
אירגוני� כמו אירגו	 הבריאות העולמי ומנהל המזו	 והתרופות האמריקאי 

המליצו במקרי� של דאגה ורצו	 לצמצ� את החשיפה, לעשות שימוש 
בדיבורית על�מנת להרחיק את המכשיר האלחוטי מהראש או מהגו� 

במהל� השימוש, או לצמצ� את מש� זמ	 השימוש במכשיר. למידע נו��, 
בקרו בכתובת www.samsung.com/sar וחפשו אחר המכשיר שלכ� על�פי 

מ�פר הדג�.
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השלכה נכונה של מוצר זה
(פ�ולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישי� באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות 
מערכות אי�ו� ניפרדות)

�ימו	 זה המוצג על המוצר, אביזרי� או �פרות, מציי	 כי אי	 
להשלי� את המוצר והאביזרי� האלקטרוניי� שלו (כמו 

מטע	, אוזניות, כבל USB) ע� פ�ולת ביתית אחרת ב�ו� חייו 
השימושיי�.

למניעת נזק אפשרי ל�ביבה או לבריאות� של בני�אד� כתוצאה מהשמדת 
פ�ולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מ�וגי פ�ולת אחרי� ומחזרו אותו 

בהתא� לקידו� השימוש מחדש בחומרי� ומשאבי�.
על משתמשי� ביתיי� ליצור קשר ע� ה�פק שממנו נרכש המוצר, או ע� 

משרד השלטו	 המקומי, למידע על היכ	 וכיצד עליה� לביא את הפריט 
לצורכי מיחזור בטוח ל�ביבה.

על משתמשי� ע�קיי� ליצור קשר ע� ה�פק שלה� ולבדוק את הקביעות 
והתנאי� של חוזה הרכישה. אי	 לערבב מוצר זה ע� פ�ולת מ�חרית אחרת 

שיועדה להשמדה.
ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרי� מ�וכני� 

.(RoHS)

השלכה נכונה של �וללות במוצר זה
(יישי� באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות 

מערכות אי�ו� ניפרדות)
�ימו	 זה על ה�וללה, מדרי� המשתמש או האריזה, מציי	 

כי אי	 להשלי� את ה�וללות שבמוצר זה ע� פ�ולת ביתית 
 Pb או Hg, Cd . ה�ימוני� הכימיי�	בתו� תקופת השימוש בה

מצייני� שה�וללה מכילה כ�פית, קדמיו� או עופרת מעל לערכי� המוגדרי� 
במדרי� EC 2006/66. במידה והשמדת ה�וללות לא תתבצע כיאות, עשויי� 

חומרי� אלה לגרו� נזק לבריאות� של בני�אד� או ל�ביבה.
להגנה על משאבי הטבע ולקידו� מיחזור חומרי�, הפרידו �וללות מ�וגי 

פ�ולת אחרי� ומחזרו אות	 באמצעות מערכת החזרת ה�וללות המקומית.
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הצהרת ה�רת אחריות
והינ� מוגני� על�ידי זכויות יוצרי�, פטנטי�, �מלי� מ�חריי� ו/או חוקי 

קניי	 רוחני אחרי�. תכני� ושירותי� מ�וג זה מ�ופקי� ל� לשימוש אישי 
לא מ�חרי. אי	 לעשות שימוש בכל תוכ	 או שירות באופ	 שלא אושר 

על�ידי בעלי התכני� או �פק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא 
א� נתקבלה לכ� הרשאה מפורשת מבעלי התוכ	 או �פק השירות, חל 

אי�ור לשנות, להעתיק, להפי�, להעלות, לפר��, להעביר, לתרג�, למכור, 
להשתמש לצור� עבודה שלא ברישיו	, לנצל לרעה, או להפי� בכל אופ	 או 

מדיה כל תוכ	 או שירותי� המוצגי� באמצעות מכשיר זה.
"תכני צד שלישי ושירותי� מ�ופקי� "כפי שה�". �מ�ונג אינה מ�פקת 
אחריות על תוכ	 או שירותי� המ�ופקי� כ�, בי	 א� במפורש או שלא 

במפורש לכל מטרה שהיא. �מ�ונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת 
בכל אחריות מרומזת, כולל א� לא מוגבל לאחריות על ה�חירות או 

ההתאמה למטרות מ�וימות. �מ�ונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, 
דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכ	 או שירות הזמיני� באמצעות 

מכשיר זה, ובשו� מקרה, כולל רשלנות, לא תשא �מ�ונג באחריות, בי	 
א� בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקי�, מקרי, מיוחד או 

בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי�די	, או כל נזק אחר שנגרמו מתו�, או 
בהקשר ע�, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכ	 או שירות על�
ידכ� או כל צד שלישי, ג� א� נתקבל ייעו� על האפשרות לנזקי� מ�וג זה."

נית	 להפ�יק או לקטוע א�פקת שירותי צד שלישי בכל עת, ו�מ�ונג 
אינה מצהירה או נושאת באחריות על כ� שכל שירות יישאר זמי	 למש� 
כל תקופת זמ	. תכני� ושירותי� מועברי� מצד שלישי באמצעות רשתות 

ומתקני תקשורת שאי	 ל�מ�ונג כל שליטה עליה�. מבלי להגביל את 
כלליותה של הצהרת ה�רת אחריות זו, �מ�ונג מ�ירה מעליה במפורש 

כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכ	 או שירות 
שמוענקי� באמצעות מכשיר זה.

�מ�ונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעי� לתוכ	 
ולשירותי�. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכ	 או שירותי� יש 

להגיש ישירות ל�פקי התוכ	 והשירות המתאימי�.
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