
פריסת המכשיר
לחץ והחזק את כפתור ההפעלה למשך 
מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר.
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וודא כי הכיסוי האחורי והשקע 
הרב שימושי סגורים הרמטית 

על מנת למנוע ממים ואבק 
לחדור למכשיר. כיסויים 

פתוחים או משוחררים עלולים 
לאפשר למים ולאבק להיכנס 

למכשיר ולגרום לנזק.
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• ודא שהכיסוי האחרוי סגור היטב.	
• השתמש רק בכיסויים אחורים 	

ואביזרים המאושרים על-ידי
Samsung עבור המכשיר.

טעינת הסוללה
יש לטעון את הסוללה לפני השימוש 

הראשון במכשיר.

• חיבור שגוי של המטען עלול לגרום 	
נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם 

עקב שימוש שגוי אינו מכוסה 
במסגרת האחריות.

• במהלך הטעינה, יש להשאיר את 	
המטען בקרבת שקע החשמל, במקום 

נוח לגישה.
• לאחר טעינת המכשיר, יש לוודא 	

שכיסוי השקע הרב-שימושי סגור 
היטב.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת 
)SAR(

לצפייה במידע נוסף על הרשאות SAR של המכשיר, 
הקש יישומים ← הגדרות ← אודות הטלפון ← 

מידע משפטי ← מידע בטיחותי.

מכשיר זה עונה להנחיות הבינלאומיות עבור חשיפה 
לגלי רדיו

המכשיר שלכם הוא משדר ומקלט 
רדיו. הוא מתוכן כך שלא יחרוג 

ממגבלות החשיפה לגלי רדיו 
)שדות אלקטרומגנטיים של תדר 
רדיו( המומלצים על-ידי ההנחיות 

הבינלאומיות. ההנחיות הוגדרו 
על-ידי אירגון מדעי עצמאי )ICNIRP( וכוללות טווח 
ביטחון משמעותי שתוכנן להבטיח את בטיחותם של 

כל בני-האדם, ללא תלות בגילם או בריאותם.
הנחיות החשיפה לגלי רדיו עושות שימוש ביחידת 

 Specific Absorption Rate -מידה המוכרת כ
 SAR -מגבלת ה .SAR שיעור ספיגה ספציפי( או(

עבור מכשירים ניידים היא W/kg 2.0. מבחני ה- 
SAR מבוצעים על-פי תנוחות התפעול הרגילות 

בעוצמת השידור הגבוהה ביותר שמאושרת לו בכל 
תחומי התדרים הנבחנים.

במהלך שימוש, ערכי ה- SAR עבור מכשיר זה 
נמוכים בהרבה מהערכים שצויינו למעלה. זאת מכיוון 

שלצורך יעילות המערכת ולצמצום הפרעות ברשת, 
הספק התפעול של המכשיר הנייד שלכם מופחת 

אוטומטית כאשר אין צורך בהספק המיירבי לצורך 
השיחה. ככל שהספק השידור של המכשיר נמוך 

יותר, ערך ה- SAR נמוך יותר.

www.sar-tick.com גישה למדריך למשתמש
במכשיר שלך, פתח את הדפדפן, 

, והקש על סימניית המדריך  הקש 
למשתמש.

תוכל למצוא את המדריך למשתמש 
.www.samsung.com-ב

SM-G900F
מדריך התחלה מהירה
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• ייתכן שהמדריך למשתמש לא יהיה 	
זמין, בהתאם לדפדפן האינטרנט או 

לספק השירות.
• אתה עלול להיחשף לתשלומים 	

נוספים עקב גלישה באינטרנט.
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מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות 
בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות )המכשיר עומד 

בדרישות סיווג IP67 כמתואר בתקן הבינלאומי 
IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות 

]קוד IP[; תנאי בדיקה: °15-35 צ', 86-106 קילו-
פסקל, 1 מטר, למשך 30 דקות(. למרות סיווגו של 

מכשיר זה, המכשיר שלכם אינו חסין לנזקי מים 
בכל מצב.

השלכת פסולת נכונה

לצפייה במידע נוסף על המכשיר וזריקת סוללות, 
הקש על יישומים ← הגדרות ← אודות הטלפון ← 

מידע משפטי ← מידע בטיחותי.

סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או 
ספרות, מציין כי אין להשליך את המוצר 

והאביזרים האלקטרוניים שלו כמו מטען, 
אוזניות, כבל )USB( עם פסולת ביתית 

אחרת בסוף חייו השימושיים.

סימון זה על הסוללה, במדריך למשתמש 
או על האריזה מציין כי אין להשליך את 

הסוללה במוצר זה עם פסולת ביתית 
אחרת.

אין לטבול את ההתקן במים עמוקים יותר מ-1 מ' 	 
ולהשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות.

אין לחשוף את המכשיר ל מים הנעים בלחץ גבוה, 	 
כגון גלי ים או מפלים.

אין לפתוח את כיסויי המכשיר כאשר זה נמצא במים 	 
או במקומות מאוד לחים, כגון בריכות שחיה או 

אמבטיות.
אין לפתוח את הכיסוי האחורי עם ידיים רטובות או 	 

כאשר המכשיר רטוב.
אטם הגומי המותאם לכיסוי האחורי הנו מרכיב 	 

חשוב של המכשיר. על מנת למנוע נזק לאטם 
הגומי פעל בזהירות בעת פתיחה וסגירה של הכיסוי 
האחורי. כמו-כן, וודא כי אטמי הגומי אינם מלוכלכים 

מפסולת, כגון חול או אבק על מנת למנוע נזק 
למכשיר.

אין לחשוף את המכשיר למים מלוחים, מים 	 
מיוננים, או מי סבון.

הכיסוי האחורי ושל השקע הרב שימושי עלולים 	 
להשתחרר אם המכשיר נופל או מקבל מכה. יש 

לוודא שכל המכסים מיושרים כהלכה וסגורים היטב.
אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול 	 

נרטבו, ייתכן שלא יישמעו אותך היטב במהלך 
שיחה. יש לוודא שהמיקרופון או הרמקול נקיים 

ויבשים באמצעות ניגובם במטלית יבשה.
אם המכשיר נרטב, יש לייבשו היטב באמצעות 	 

מטלית נקייה ורכה.
העיצוב של המכשיר כדוחה מים גורם לו לרטוט 	 

קצת בתנאים מסוימים. רטט באותם תנאים, כגון 
בעת שרמת השמע גבוהה הנה נורמלית ואינה 

משפיעה על ביצועי המכשיר.
מסך המגע ותכונות נוספות עלולים לא לעבוד כראוי 	 

אם נעשה שימוש במכשיר במים או בנוזלים 
אחרים.

אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, 	 
תנורי מיקרוגל, ציוד בישול או מכלי לחץ גבוה.

אין לגעת במטען או במכשיר בידיים רטובות בזמן 	 
טעינת המכשיר.

אין להשתמש במכשיר בחוץ בעת סופת ברקים.	 
יש לכבות את המכשיר בסביבה עם פוטנציאל 	 

פיצוץ.
יש להישמע לכל התראות ותקנות הבטיחות בנוגע 	 

לשימוש במכשיר נייד בזמן נהיגה.
אם המכשיר נפרץ, נשבר או מתמם יתר על 	 

המידה, הפסק להשתמש במכשיר באופן מיידי 
והעבר אותו למרכז שירות של סמסונג.

אל תאפשר לילדים או לחיות ללעוס או למצוץ את 	 
המכשיר.

אל תנעץ את המכשיר בעיניים, אוזניים או חלקי 	 
גוף אחרים ואל תכניס את המכשיר לפה.

אם למכשיר יש מבזק מצלמה או תאורה, אל 	 
תשתמש בהן ליד עיני אנשים או חיות.

אל תאזין לצלילים בעוצמה גבוהה למשך 
זמן רב, על מנת להימנע מנזק שמיעה 

אפשרי בעת שימוש באוזניות.

המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא 
מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את 

ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות 
בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק
המכשיר עלול להינזק אם מים או אבק יחדרו 

המכשיר. יש לעקוב בעיון אחרי המלצות אלה על 
מנת למנוע נזק למכשיר ולשמור על כושר העמידות 

שלו בפני מים ואבק.

מבחן ערך ה- SAR בנשיאה על הגוף בוצע במכשיר 
זה במרחק הפרדה של 1.5 ס"מ. על-מנת לענות 

להנחיות החשיפה לגלי רדיו במהלך תפעול בנשיאה 
על הגוף, על המכשיר להיות ממוקם במרחק של 1.5 

ס"מ לפחות מהגוף.
אירגונים כמו אירגון הבריאות העולמי ומנהל המזון 

והתרופות האמריקאי המליצו במקרים של דאגה 
ורצון לצמצם את החשיפה, לעשות שימוש בדיבורית 

על-מנת להרחיק את המכשיר האלחוטי מהראש 
או מהגוף במהלך השימוש, או לצמצם את משך 

זמן השימוש במכשיר. למידע נוסף, בקרו בכתובת 
www.samsung.com/sar וחפשו אחר המכשיר 

שלכם על-פי מספר הדגם.

מידע בנושאי בטיחות
למניעת פציעות, אש או פיצוץ, קרא והיצמד לכל 

מידע הבטיחות לפני שימוש במכשיר.

לצפייה במידע הבטיחותי המלא, הקש על יישומים 
← הגדרות ← אודות הטלפון ← מידע משפטי ← 

מידע בטיחותי.

אזהרה

יש להשתמש בסוללות, במטענים באביזרים 	 
ובחומרים שאושרו על-ידי היצרן.

אל תחשוף את המכשיר להשפעה פיזית או לנזק.	 
מנע חיבור של השקע הרב שימושי ומסופי הסוללה 	 

לרכיבים מוליכים כגון מתכות ונוזלים.
אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים 	 
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חלק מהתוכן עשוי להיות שונה 
מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק 

השירות או גרסת התוכנה, והוא כפוף 
לשינוי ללא הודעה מראש.

http://www.samsung.com/sar



