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  א'נספח 

  מוצרהמידע על 

  
  

  ותאימות מידע בטיחות

  
  .הוראות ומידע הבטיחות לפני השימושהיש לקרוא את כל   .השתמש באופן אחראי

  

  

  

  .נזק אחרלפציעה או ל ,הלם חשמליל, ריפהאי ביצוע הוראות הבטיחות עלול לגרום לש  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    Kindle-כיצד לשמור על ה
 

מזון או  לשפוךהזהר לא  .יורים או מקומות רטובים אחריםד כליאו , בגשם ואביזריבאו  Kindle-אין להשתמש ב
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, Menuאלחוטי (פתח חיבור ה, כבה את המהחשמלהמכשיר נרטב, נתק ש קרהבמ .שלך Kindle-על הם נוזלי
חלוטין לפני ליבש המתן עד שהמכשיר  .מסךלחזור למצב של שומר מסך ) ואפשר לTurn Wireless Offובחר 
חיצוני, כגון  מקור חוםבעזרת שלך  Kindle-בש את היליאל תנסה  .ההפעלהכפתור לחיצה על על ידי  הפעלה

- ה תאיש. בעת נמחוספס חומרנקה את המסך במטלית רכה; היזהר לא לנגב אותו עם . מיקרוגל או מייבש שיער
Kindle  ה אתלעטוף יש , נשיאה או תיק תיק מסמכיםבתוך-Kindle על מנת למנוע שריטות. 

  
תא המטען של אל תשאיר אותו ב לדוגמה, .חום או קורשל קיצוניות טמפרטורות שלך ל Kindle-את ה אל תחשוף
 .יםתנאי חום גבוהבאפס או בטמפרטורות של מתחת ל המכונית,

  

 למכשיר תמיכה
  

. הפרטים ליצירת קשר נמצאים  Amazonאנא צור קשר עם שירות הלקוחות של , מכשיראם אתה זקוק לתמיכה ב
  .www.kindle.com/supportבכתובת: 

 .האחריותאת לבטל  עלול לקוי שירות 
  

  
  בטיחות הסוללה

 
 ,לקבלת מידע נוסף על סוללות .רק על ידי ספק שירות מורשה Kindle- נטענת בההסוללה רשאי להחליף את הינך 

פרנהייט  °95- ל °32בין ש רק בטמפרטורותיש לטעון את הסוללה  .(  supportwww.kindle.com/ראה באתר
-רק באמצעות כבל ה Kindle-ה לא יישלח עם ספק כוח. יש לטעון את Kindle-מכשיר ה ).צלזיוס °35עד  °0(

USB  המצורף למכשיר, כבלUSB אחר המאשר לשימוש עם ה-Kindle  שלך, או מטען או פורטUSB  תואמים
  .USB-IF ,Rev 1.2העומדים בדרישות הבאות: מפרט טעינת סוללות 

  

  
 ותאימות  של רשת אלחוטית בטיחות

  
או כאשר הוא עשוי  ,אסורה תאלחוטירשת בשימוש הבאזורים בהם החיבור האלחוטי לאינטרנט   יש לכבות את

באמצעות רשת  Kindle-ה להפעיל את לא רצוי ;יפורטו להלןמצבים מסוימים  ה.הפרעות או להוות סכנללגרום 
 .סלולרישבו אסור להשתמש במכשיר  מקוםב אלחוטית

  

  כיבוי רשת אלחוטית בעת טיסה
 

תעופה רבות אחרות  וסוכנויות ל ארה"בש מינהל התעופה המטוס, תקנותלמערכות רעה אפשרית כדי למנוע הפ
  .של המכשיר טיסה להשתמש בשירות האלחוטיהצוות מרשות  דורשות שתקבל

  

 

 

 

 מכשירים אלקטרוניים אחרים תסביבב Kindle-השימוש ב

בהתאם  נכוןשימוש אם לא נעשה ו ,אנרגיה כזו ומשתמש בה קרין, מ(RF)אנרגיה של תדרי רדיו  מפיק Kindle-ה
 ) חיצונייםRFתדרי רדיו ( אותות .ציוד אלקטרוניבתקשורת רדיו והמכשיר עלול לגרום להפרעות ב, להוראות

מכשירים רפואיים אישיים אשר אינם מותקנים או ו ות בידור, מערכעלולים להפריע למערכות הפעלה אלקטרוניות
 ספק לשבמקרה . חיצוניים  (RF) רדיותות אומוגן מפני  חדישהאלקטרוני הציוד רוב ה מוגנים באופן נאות.
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יש להתייעץ עם  ),העזרי שמיעלב ו ירפואיים אישיים (כגון קוצב מכשיריםלגבי  .היצרן את הוראות, בדוק כלשהו
  .(RF)צוניים חירדיו אותות כהלכה מפני  היצרן כדי לברר אם הם מוגניםעם או  רופא

 

  צעדים למזעור הפרעות

-והפעלה של ה על ידי כיבויזאת  רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק גורם להפרעות Kindle-מכשיר הבמקרה ש
Kindle ,(וון או מקם מחדש את האנטנה כיותר מהפעולות הבאות:  על ידי אחת או להפסיק את ההפרעות ביכולתך

הרדיו ומקלט חבר את המכשיר שלך;  Kindle-מההטלוויזיה ובין הרדיו  מרחקהל את הטלוויזיה; הגדרדיו או ה של
  .הטלוויזיהרדיו או עם יצרן/טכנאי העץ תייה ,לקבלת עזרהלחילופין, בשקעים שונים; 

 

  שים לב לשילוט

אם אינך  .להוות סכנה, כגון מתקני טיפול רפואי, וכן אתרי הבנייה יםיכול) RF( הרדיו מקומות שבהם אותות יש
  .כיווניים- פונים ניידים  דואו טלמכשירי רדיו כי יש לכבות  המתריע וטליבטוח, חפש ש

- ה מספר מזהה של, D01100מספר דגם עבור FCC -של ה הצהרת תאימות
FCC : ZEG-0725   

  
) המכשיר לא יגרום 1כפופה לשני התנאים הבאים: (הפעלה ה. FCC- של חוקי ה 15 סעיף אתהמכשיר תואם 

לגרום לפעולה לא  כאלה העלולות , לרבותלא יחסום שיבושים או הפרעות) המכשיר 2(-ו, מזיקים לשיבושים
  .רצויה

  

. FCC-ה תקנותשל  15לסעיף בהתאם  Bמדרגה  הגבלות עבור התקן דיגיטליאת ה תואם המכשיר נבדק ונמצא
עם זאת, אין  .אזורי מגוריםתקנה בכאשר מתבצעת הירה נגד הפרעה מזיקה גבלות אלה נועדו לספק הגנה סבה

שלא אושרו במפורש על ידי הצד תאמות האו שינויים  .נה מסוימתהתקעם לא תתרחשנה הפרעות ערובה כי 
  .במכשירלשימוש  אישורהול טיבל לגרום יםיכול ,לתאימות האחראי

הנמצא בגב  זיהוי מספרעל ידי מתן  הרשאהקיבל ו ,להפקת תדרי רדיו בנוגע FCC-את הנחיות ה תואםהמכשיר 
ידי הגוף האחראי לתאימות עלולים לבטל את הרשאת שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על  .המכשיר

  המשתמש להפעיל את הציוד.

 

: FCC-מספר זיהוי של ה, D01100 עבור דגם  לתדרי רדיו מידע בדבר חשיפה
ZEG-0725 

  
  י רדיותדראנרגיית לחשיפה 

וועדה י העל ידכפי שהוגדרו  ,תדרי רדיו תיאנרגיחשיפה ל לששגבולות הפליטה כך ויוצר  תוכנן Kindle-ה
לא יעברו את  ,של האיחוד האירופי, ומדינות אחרותמווסתות  רשויות, )FCCהפדראלית לתקשורת של ארה"ב (

  Display Grant בסעיף FCC-ה ביבתיקיתוכל למצוא שלך  Kindle - ה מידע על .המותר
שלך, Kindle -מספר המזהה של ההאת  FCC-באתר ה לאחר שחיפשת,  /http://www.fcc.gov/oet/eaבאתר
  .המכשירעל גב  המצוין

  

  הצהרת תאימות עבור קנדה
  

  די.הקנ ICES-003עומד בדרישות  Bמכשיר דיגיטאלי זה עם סיווג 
  

  הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
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Amazon Fulfillment Services, Inc.  שירותי לוגיסטיקה של) Amazon (בע"מ 

 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 United States  
  

 הצהרת תאימות

  2011מאי,  24

 בע"מ, מצהירים בזאת באחריות כי המוצרים: Amazon אנו, שירותי לוגיסטיקה של 

  Electronic Display Deviceשם המוצר: 

   WLAN 802.11 b/g/nמפרט המוצר: 

   D01100מודל: 

יחוד האירופי בנוגע לציוד מסופי רדיו וטלקומוניקציה לחוקי הא 3עומד בדרישות התאימות המהותיים של סעיף 
)R&TTE 1999/5/EC Directive:ולתקנים הבאים (  

 R&TTE(א) לחוקי האיחוד האירופי בנוגע לציוד מסופי רדיו וטלקומוניקציה ( 3.1. בריאות (סעיף 1
Directive(  

) נספח ג (מהדורה EN62311: 2008/FCC OETבנוגע למבחן אנגלית תעסוקתי ( FCC- של ה 65עלון מספר 
01-01(  

 R&TTE(א)  לחוקי האיחוד האירופי בנוגע לציוד מסופי רדיו וטלקומוניקציה ( 3.1. בטיחות (סעיף 2
Directive(  

  התקן/ים שיושמו: 

 EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 שנייה(מהדורה(  

וד האירופי בנוגע לציוד מסופי רדיו וטלקומוניקציה (ב) לחוקי האיח 3.1. תאימות אלקטרומגנטית (סעיף 3
)R&TTE Directive(  

  התקן/ים שיושמו:

EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2   

לחוקי האיחוד האירופי בנוגע לציוד מסופי רדיו וטלקומוניקציה  3.2. שימוש בספקטרום של תדרי רדיו (סעיף 4
)R&TTE Directive( 

  התקן/ים שיושמו:

EN 300 328 V1.7.1  

  כל דוחות הבדיקה נסקרו ואושרו עם חוות דעת חיובית על ידי הגופים הבאים אשר קיבלו הודעה:

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany   
  (!) CE(גוף אשר קיבל הודעה)  0700סימן זיהוי: 

  התיעוד הטכני הרלוונטי לציוד הנ"ל ישמר ב:
Amazon EU Sàrl,  

  Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 5בכתובת: 
  המורשה: 

  )David Limpשם: דיויד לימפ (
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 תפקיד: סגן נשיא
  

   Kindle משתמשילפרטים נוספים 

 :להלן קישורב, אודות נוסף מידע למצוא ניתן

http://www.kindle.com/support 

 

 
  
  

   Kindleנכון של חזור מ

-האת הקפד למחזר  .מכשירים אלקטרוניים מסוימיםשל מוסדר  קיים מחזוריש אזורים שבהם מת 
Kindle חזור לקבלת מידע על מ .חוקים המקומייםתקנות ולבהתאם לKindle , בקישור הבאעיין:   

http://www.kindle.com/support 

  

  

  

  

 

 

  

  

  מפרט טכני
  D01100  - מספר דגם

  אפור.סולם צבע של  דרגות 16פיקסלים,   800X600רזולוציה  ,תצוגה אלכסוניתאינץ'  6 - תצוגה
 מ"מ). 8.7X114.5X165.75אינץ' ( 0.34x4.5x6.5   -  מידות
 .גרם) 170אונקיות ( 6 - משקל
 .זמין למשתמשבערך,  GB1 עם GB2 אחסון פנימי - אחסון 

  נטענת. ליתיום פולימר וסוללת(נמכר בנפרד)  AC כוחספק  - חיבור לחשמל
 .תבינלאומי תאלחוטי קישוריותעם   802.11b/g/n ) מודם אלחוטיmicro-Bחיבור (USB 2.0  - קישוריות

 .)צלזיוס °35עד  °0( פרנהייט °95עד  °32 -  טמפרטורות להפעלה
 ).צלזיוס °45עד  -°10פרנהייט ( °113 עד °14 - אחסוןטמפרטורת 

 802.11b/g/n - Wi-Fi.  

 *Kindleשל  תנאי שימושוהסכם רישיון 
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   www.kindle.com/supportבאתר: ובתנאי השירות הרלוונטיים יש לעיין בתנאי ההסכם 

 
  אחריות מוגבלת לשנה אחת

 Amazon Fulfillment Services, Inc., 410("המכשיר") מסופקת על ידי  Kindle-אחריות זו על מכשיר ה
Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210 נמכר על ידי , ארה"ב. אך אם מכשיר זהAmazon EU 

S.àr.l  או ספק מורשה שלAmazon EU S.àr.l. , אזי אחריות זו המסופקת על ידיAmazon EU S.àr.l  חברה
 EU S.à r.l. 5, rueבכתובת: שמשרדיה רשומים , לוקסמבורגדוכסות הגדולה של מאוגדת ורשומה כחוק בהבע"מ 

Plaetis, L-2338 Luxembourg  )RCS מס' לוקסמבורג B 101818 אישור מסחר אירו 37,500, הון מניות ,
  ). הספק של אחריות זו מכונה כאן לעתים "אנו".104408מס' 

שנה אחת אנו נותנים אחריות על המכשיר כנגד פגמים בחומרים ובעבודה במסגרת שימוש צרכני רגיל למשך 
ככל שאנו מורשים לפי , מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית. במשך תקופת אחריות זו, אנו, לפי שיקול דעתנו

) נחליף את המכשיר במכשיר חדש 2( או ) נתקן את המכשיר תוך שימוש בחלפים חדשים או משופצים,1חוק, או (
מחיר הרכישה של המכשיר או חלק ממנו.  ) נחזיר לך את כל3או (שווה ערך למכשיר המוחלף, או משופץ, 

חלופי למשך שאר  מכשירעל כל תיקון, חלק חלופי או  , ככל שאנו מורשים על פי חוק,אחריות מוגבלת זו חלה
תקופת האחריות או למשך תשעים יום, התקופה הארוכה יותר בין השתיים. כל החלקים והמכשירים המוחלפים 

היו חשופים אשר לא  המכשיר. אחריות מוגבלת זו חלה על רכיבי חומרה של שבעבורם ניתן החזר יהפכו לרכושנו
שימוש לתיקונים, או לשינויים, ללנסיבות חיצוניות אחרות,  שריפה, אולהזנחה, לשימוש לא תקין, לתאונה, ל

  מסחרי כלשהם.

שר עם שירות הוראות. להוראות ספציפיות כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות על המכשיר שלך, אנא צור ק
הלקוחות לפי פרטי יצירת הקשר הכלולים במדריך זה. באופן כללי, יהא עליך לשלוח את המכשיר באריזתו 

עליו באותה המידה לכתובת המפורטת על ידי שירות הלקוחות. לפני שתשלח את  המגנההמקורית או באריזה 
או  אחסנתאו חומרים אחרים כלשהם אשר המכשיר לשירות במסגרת האחריות, באחריותך לגבות כל מידע, תוכנה 

שמרת על המכשיר שלך. מידע, תוכנה או חומרים אחרים כגון אלה עלולים להימחק או להיות מפורמטים במהלך 
  השירות, ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק או אובדן שכאלה.

ומחליפים כל אחריות גבלות. ככל שהחוק מאפשר זאת, האחריות והפתרונות המפורטים לעיל הינם בלעדיים ה
ופתרונות אחרים, ואנו מתנערים באופן מפורש מכל אחריות סטטוטורית או משתמעת, כולל, אך באופן בלתי 

מוגבל, כתבי אחריות על יכולת סחירות, התאמה למטרה מסוימת וכנגד פגמים נסתרים או סמויים. אם באופן חוקי 
עת, אזי במידה שאנו מורשים לעשות זאת לפי חוק, כל איננו יכולים להתנער מאחריות סטטוטורית או משתמ

פרס מוגבלת זו ולשירות תיקונים או סאחריות כזו תהיה מוגבלת במשך הזמן שלה למשך הזמן של אחריות אק
  החלפות.

בתחומי שיפוט מסוימים, חל איסור על הגבלת משך הזמן של אחריות סטטוטורית או משתמעת, ולפיכך ההגבלות 
ות עליך. אין אנו אחראים לנזקים ישירים, מיוחדים, משניים או עקיפים הנובעים מכל הפרת אחריות הנ"ל אינן חל

הנ"ל אינן חלות במקרה של  הגבלותאו שנגרמו במסגרת תיאוריה חוקית אחרת כלשהי. בתחומי שיפוט מסוימים, ה
עולות של הזנחה קשה ו/או תביעות מוות או פציעה אישית, או בכל חבות סטטוטורית על פעולות מכוונות ופ

מחדלים, ולפיכך ההגבלות הנ"ל אינן חלות עליך. בתחומי שיפוט מסוימים, חל איסור על הדרה או הגבלה של 
" זה אינו חל על לקוחות הגבלותנזקים ישירים, משניים או עקיפים, ולפיכך ההגבלות הנ"ל אינן חלות עליך. סעיף "

  בבריטניה ובאיחוד האירופי.

במידה שלא ניתן לבטל זכויות אלה במסגרת חוק וגבלת זו נותנת לך זכויות חוקיות מסוימות. אחריות מ
  ,ואחריות מוגבלת זו אינה פוגעת בזכויות אלה.רלבנטי,

  מידע נוסף
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מדריך  ותנאי השימוש במכשיר, האחריות המוגבלת לשנה Kindleעותק של הסכם הרישיון של למצוא ניתן 
  בשפות אחרות בכתובת:(כולל  Kindle-האחריות המוגבלת וה ומידע אחר אודות למשתמש

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

  . kindle.com/support באתר:  Kindleאם רכשת מכשיר זה בבריטניה, באפשרותך לראות מידע נוסף על 

  הודעות על פטנטים

אחד או  על ידי פטנט ותלהיות מכוס ותעשוי Kindle- ו/או שיטות המשמשות לצד מכשיר ה Kindle-מכשיר ה
  יותר או על ידי פטנטים תלויים ועומדים.

  זכויות יוצרים וסימנים מסחריים הודעות

 Amazon Kindle -, וAmazon Kindle-המדריך המהיר לתחילת השימוש ב, Amazon Kindleתוכנת המתקן 
User’s Guide © 2011-2004 Amazon.com, Inc.  כל הזכויות שמורות.שותפיהאו .  

1-CLICK ,AMAZON הלוגו של ,AMAZON.COM הלוגו ,AMAZONKINDLE ,AMAZON 
KINDLE ,AUDIBLE ,KINDLE ,MOBIPOCKET ,WHISPERNETו ,- WHISPERSYNC הינם

  .שותפיהאו  .Amazon.com, Incסימנים מסחריים של 

Java  וכל הסימנים המסחריים והסמלילים המבוססים עלJava ריים הינם סימנים מסחריים או סימנים מסח
  בארה"ב ובמדינות אחרות.  .Sun Microsystems, Incרשומים של 
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 .Monotype Imaging Incהינו סימן מסחרי של  Monotype Imaging Inc. .Monotype-מ ™iTypeכולל 
 ®Monotypeהרשום במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב ועשוי להיות רשום באזורים מסוימים. 

The Monotype Corporation .  
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