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FCCה-בכלליעמידה
.FCCה-כללישל15בפרקהמוגדריםבתנאיםעומדזהמכשיר

הבאים:התנאיםבשנילעמידהכפופהההפעלה

מזיקות.להפרעותיגרוםלאזהמכשיר1

לרבותשתיקלט,הפרעהכלעםלהתמודדחייבזהמכשיר2
צויה.בלתילהפעלהלגרוםהעשויההפרעה ר

זהירות
ידיעל-מפורשותאושרושלאזו,יחידהשלהתאמותאושינויים
אתלבטלעלוליםבדרישות,העמידהעלשאחראיהגורם

הציוד.אתלהפעיללמשתמששניתנהההרשאה

הערה
מכשירעלהחלותבמגבלותעומדהואכיונמצאנבדקזהמכשיר
.FCCה-כללישל15בפרקלאמורבהתאם,Aבסיווגדיגיטלי
מזיקההפרעהמפניסבירההגנהלספקמיועדותאלהמגבלות
מסחרית.בסביבהמופעלהמכשירכאשר

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
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ןועשויבהמשתמשרדיו,גליאנרגייתמפיקזהמכשיר להקרי
המכשור,למדריךבהתאםבוומשתמשיםמתקיניםלאאםאותה.
מכשירהפעלתרדיו.לתקשורותמזיקהלהפרעהלגרוםעלולהוא
שאותהמזיקה,להפרעהלגרוםעלולהמגוריםבסביבתזה

חשבונם.עללתקןהמשתמשיםיידרשו
ן ןהאנטנותאתלמקםאי זוקרובזהבמשדרשימושנעשהשבה
ןאולזו אחרים.משדראואנטנהעםבשילובלהפעיל

ן מארחמכשירסימו
ןהואכאשרגלויאינוRFIDה-קוראאם המארח,במכשירמותק

ויותאחתלכלולחייבהמארחהמכשיר צוניותמהתו הבאות:החי
tContains Transmitter Module FCC ID: ZWF-TR00144

tContains FCC ID: ZWF-TR00144

ICה-בכלליעמידה
ווגבעלזה,דיגיטלימכשיר שנקבעוהדרישותבכלעומד,Aסי
להפרעה.שגורםציודעלהחלותהקנדיותבתקנות
ןפטורעםRSSה-בתקניעומדזהמכשיר Industryשלמרישיו

Canada.הבאים:התנאיםבשנילעמידהכפופהההפעלה

להפרעה.יגרוםלאזהמכשיר1

הפרעהלרבותהפרעה,כלעםלהתמודדחייבזהמכשיר2
צויהבלתילהפעלהלגרוםהעשויה המכשיר.שלר

Industryתקנותפיעל- Canada,ן רקזהרדיומשדרלהפעילנית
יותר)נמוך(אוהמרביההגברועםמהסוגאנטנהבאמצעות
Industryידיעל-המשדרעבורשאושרו Canada.

ישאחרים,משתמשיםעבוראפשריתרדיוהפרעתלהפחיתכדי
ןשההספקכךשלה,וההגברהאנטנהסוגאתלבחור המוקר
כדימהנדרשיותרגבוהיהיהלא)e.i.r.p.(איזוטרופיתהשווה-
צלחת.תקשורתלהשיג מו
ידיעל-אושר)9859A-TR00144:IC(מזההזהרדיומשדר

Industry Canadaןהמפורטותהאנטנותסוגיעםלהפעלה להל
המרביתהנדרשתהאנטנהעכבתועםהמרביהמותרההספקעם

ינו.האנטנותמסוגיאחדכלעבור להשתמשמוחלטאיסורחלשצו
זו,ברשימהנכלליםשאינםמסוגיםאנטנותעםזהבמכשיר
ןשההגבר ןהמרבימההגבריותרגבוהשלה זה.סוגעבורשצוי

מוצרותאימותרגולציההצהרות

מפושטתתאימותהצהרת
Illumina, Inc.ה-קוראמודולכיבזאתמצהירהRFIDמס'מדגם
TR-001-44הבאות:להנחיותתואם

tהנחייתEMC]2014/30/EU[

tנמוךמתחהנחיית]2014/35/EU[

tהנחייתRED]2014/53/EU[

ןהאירופיהאיחודשלהתאימותהצהרתשלהמלאהטקסט זמי
הבאה:האינטרנטבכתובת

support.illumina.com/certificates.html.

ולתדריאנושיתחשיפה רדי
)MPE(המורשיתהמקסימליתהחשיפהבמגבלותעומדזהציוד
הפדרליותהתקנותבקוד47פרקפיעלהאוכלוסייה,כללעבור

)CFR,(1טבלה,1.1310סעיף.

לשדותהאנושיתהחשיפהלמגבלותתואםזהציוד
התדריםבטווחהמופעליםהתקניםעבור)EMFs(אלקטרומגנטיים

)RFID(הרדיותדרילזיהויהמשמשיםהרץ,גיגה-10עדהרץ0
צועית.בסביבהאועבודהבסביבת EN(מק סעיפים50364:2010

4.0.(

הפיליפיניםשלהתאימותמדיניות

בברזילתאימות
Conformidade ANATEL:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com
as resoluções da ANATEL 442 e 506.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial,

mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.

בקוריאהתאימות
MSIP-CRM-ILM-TR-001-44

וד י ושצ ילשימ ע ו וגמקצ ו י ס )A.(
יעל- ישותפ ותהדר יחס י ותהמת ימ לתא

ית, ומגנט ודהשתמשאלקטר י ותבצ יר ורקבזה
ות יב ות.בסב י ע ו מקצ

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성
이 있음

ן יתכ וד.הפעלתבמהלךהפרעהשתתרחשי י הצ

Españoles advertencia-Mexico

Conformidad con Instituto Federal de Telecommunicaciones

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones:

Es1 posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.

Este2 equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su

operación no deseada.

Certificado De Homologacion: IFETEL No.: RCPILEX 13-
2029
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סרביהשלRATELלתקןתאימות

יותאיחודשלתאימות הערביותהאמירו
tרישוםמספרTRA:ER0117765/13

tמפיץ:מספרDA0075306/11

注意ואן！תאימות ו י בטאי

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號
或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特

性及功能。
第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得

繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾。

本模組於取得認證後，將依規定於模組本體標示審驗合格標
籤，並要求平台廠商於平台上標示。

本器材屬於模組認證, 可適用於各種平台。

שימושבעתזהירותאמצעי
ובכרטיסבקוראהשימושלפניהבאיםהזהירותאמצעיאתקרא
צמד.RFIDה- וכשליםמתקלותוהימנעהזהירותלאמצעיהי

ן.לאשימושעקבלהיגרםהעלולים נכו
tע כחותRFIDה-בקוראמשימושהימנ ו גליםבנ

ים חשמלמספקRFIDה-קורא-חזקיםאלקטרומגנטי
לקייםמנתעלאלקטרומגנטיגלבאמצעותלתגאולכרטיס
אלקטרומגנטייםגליםנוכחותהתג.אוהכרטיסעםתקשורת
ןהתקשורתעלמשפיעהחזקים ןRFIDה-קוראבי לבי

ןגישהלאיזורוגורמיםהתגאוהכרטיס לחוסראויותרקט
RFIDה-קוראאתבדוקהשימוש,לפנילכרטיס.לגשתיכולת
ההתקנה.אזורבסביבתעצמוהכוחמקורבעזרת

tה-מקוראהרחקRFIDי וקהתקנ ליםדי ו ותהעל להי
עים יםמגליםמושפ ן-אלקטרומגנטי ו ו RFIDה-שקוראמכי

ןפולט 13.56כ-שלתדרבעלאלקטרומגנטיגלקבועבאופ
מושפעיםלהיותהעלוליםדיוקהתקניהצבתהרץ.מגה-
להובילעשויהלקוראבסמיכותאלקטרומגנטייםמגלים
,RFIDה-קוראהפעלתבעתההתקנים.שללכשלאולתקלה

חייביםהדיוקהתקניאםמסביבתו.דיוקהתקניהרחק
ן,RFIDה-קוראבקרבתלהימצא מכסהבאמצעותעליהםהג
כלשהי.בדרךמושפעיםהםאםובדוקמתכתי

tע כותRFIDקוראיבמספרמשימושהימנ אחדשלבסמי
י גלבעזרתלתגאולכרטיסחשמלמספקRFIDקורא-לשנ

ןופולטתקשורתעמםלקייםמנתעלאלקטרומגנטי באופ
הרץ.מגה-13.56כ-שלתדרבעלאלקטרומגנטיגלקבוע
גורםלשניאחדשלבסמיכותקוראיםבמספרשימוש

ןלתקשורתמפריעלהפרעות, גישהומונעלקוראהכרטיסבי
לכרטיס.

בטיחותבנושאמידע
שלרדיולגליהחשיפההנחיותעםתאימותעללשמורמנתעל

ן),FCC(הפדרליתהתקשורתרשות ציודאתוהפעלהתק הזהה
ן ס"מ20שלמינימליבמרחק לגופך.הרדיאטורבי
שינוימורשית,לאאנטנההמצורפת.האנטנהעםורקאךהשתמש

שלהתקנותאתולהפרלמשדרנזקלגרוםעלוליםתוספותאו
).FCC(הפדרליתהתקשורתרשות

קודמותגרסאות
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זכויות יוצרים וסימנים מסחריים
.© 2021 Illumina, Inc כל הזכ ו י ות שמ ור ות.

יםכל ימנ יםהס י ושםהםהמסחר ,Illuminaשלרכ Inc.ו יהםשלא על ב
ים. ימ עלקבלתהמתא יד ןעלמ ימ יס י,מסחר יפ ובתבקרספצ בכת

www.illumina.com/company/legal.html.

קשריצירתפרטי

Il lumina

5200 Illumina Way

San Diego, California
92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566)



+1.858.202.4566מחוץ )
הצפונית)לאמריקה

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

The Netherlands

ן באוסטרליההחסותנות
Il lumina Australia Pty Ltd

Nursing Association
Building

Level 3, 535 Elizabeth
Street

Melbourne, VIC 3000

Australia
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