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Important Safeguards

Polycom RealPresence CentroTM
®

Read and understand the fo

Closely supervise the ar

•

אמצעי בטיחות חשובים
in use.

Only use electrical exten
קרא •והבן את ההוראות הבאות לפני שימוש במערכת:

Always disconnect the s
•		 • יש להשגיח על האיזור בתשומת לב בעת השימוש במערכת ליד ילדים .אל תשאיר את המערכת ללא פיקוח במהלך השימוש.

Do not spray liquids dire
•		 • השתמש אך ורק בכבלי הארכה בעלי זרם נקוב השווה לכל הפחות לזה של המערכת.

Do not immerse the sys
•		 • נתק תמיד את המערכת מהחשמל לפני ניקוי או טיפול או כשאינה בשימוש.

Do not disassemble this
•		 • אל תרסס נוזלים ישירות על המערכת במהלך הניקוי .התז את הנוזל תחילה על בד שאינו מפיק חשמל סטטי.

qualified technician mus

•		 אל תטבול את המערכת בנוזל כלשהו ואל תניח נוזלים על המערכת.

Connect this appliance

•

•		 אל תפרק מערכת זו .כדי להפחית סכנת התחשמלות ולשמירת האחריות על המערכת ,עבודת תיקון או שירות ייעשו תמיד
 • Only connect the systemעל-ידי טכנאי מוסמך.

Keep ventilation openin
•		 • חבר מכשיר זה לשקע מוארק.

If the system or any acc
•		 • חבר את המערכת רק לשקעים המוגנים במייצב מתח.

temperature in the enclo
keep the equipment wit

•		 הקפד שלא לחסום את פתחי האוורור.

•		 אם המערכת או אביזרים כלשהם מותקנים במקום סגור כגון ארון ,ודא שטמפרטורת האוויר במקום הסגור אינה גבוהה מ40-
• Do not use this product
מעלות צלזיוס .ייתכן שיהיה עליך לספק קירור אקטיבי כדי לשמור את הציוד בטווח טמפרטורת הפעולה שלו.

Avoid using this produc
lightning.

•

•		 אין להשתמש במוצר זה בקרבת מים.
•		 הימנע משימוש במוצר זה בעת סופת ברקים .עשוי להיות סיכון קלוש להתחשמלות מברק.

SAVE THESE INSTRUCTION

שמור הוראות

אלה.

Special
בטיחות מיוחדות
Safety Instructionsהוראות

Plug Acts as Disc
installed near the

Follow existing sa

תקע המשמש כהתקן ניתוק :השקע שאליו מחובר מכשיר זה חייב להיות מותקן בסמוך לציוד וחייב להיות נגיש בכל עת.
בצע את הוראות הבטיחות הקיימות והקפד על כל אמצעי הזהירות כפי שמוסבר .יש לבצע את ההתקנה בהתאם לכל כללי
החיווט המקומיים הרלוונטיים.

performed in acco
מומלץ להתקין מגן ברקים ונחשולי מתח  ACבשקע ה AC-שאליו מחובר מכשיר זה .ההתקנה תסייע למנוע נזקים העשויים
 We recommend that you insלהיגרם כתוצאה ממכות ברק מקומיות או נחשולי זרמים חשמליים אחרים.

This action will help to avoid
surges.

January 2013
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Special Safety Instructions
Plug Acts as Disconnect Device: The socket outlet to which this apparatus is connected must be
installed near the equipment and must always be readily accessible.
מידע תקינה
Follow existing safety instructions and observe all safeguards as directed. Installation must be performed
in accordance with all relevant national wiring rules.
Polycom RealPresence Centro 
We recommend that you install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected.
This action will help to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.
הודעות תקינה
אזהרה
Regulatory Notices
 המשתמש עשוי להידרש לנקוט, במקרה כזה. מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו, בסביבה ביתית.Class A זהו מוצר
Warning
.באמצעים מתאימים
This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the
הודעת תקינה של ארה"ב וקנדה
user may be required to take adequate measures.
FCC הודעת
USA and Canadian Regulatory Notices
FCC Notice
Class A התקן או ציוד היקפי דיגיטלי
Class A Digital Device or Peripheral
 מגבלות אלה.FCC- של חוקי ה15  בהתאם לחלק,Class A ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות המצוינות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15
 משתמש ועשוי להקרין אנרגיית, הציוד מחולל. כאשר הציוד מופעל בסביבה מסחרית,מתוכננות לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when
 הפעלת ציוד זה באזור. והתקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות המדריך עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו,תדר רדיו
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
. המשתמש נדרש לתקן את ההפרעה על חשבונו,מגורים עשויה לגרום להפרעה מזיקה; במקרה זה
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
 עלולים לבטלPolycom Inc. ידי- המשתמש מוזהר כי כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על,FCC- של חוקי ה15 בהתאם לפרק
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
.את זכות המשתמש להפעיל ציוד זה
In accordance with Part 15 of the FCC rules, the user is cautioned that any changes or modifications not expressly
FCC- של כללי ה15 חלק
approved by Polycom Inc. could void the user's authority to operate this equipment.
: ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים.FCC- של חוקי ה15 התקן זה תואם לחלק
Part 15 FCC Rules
 וכן,) התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה1
This device complies with part 15.רצויה
of theבלתי
FCCלפעולה
rules. לגרום
Operation
is הפרעה
subjectכולל
to the
following
two conditions:
שעלולה
,שמתקבלת
הפרעה
) התקן זה חייב לקבל כל2
1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
Industryoperation.
Canada (IC)
Industry Canada (IC)
.Canadian ICES-003- תואם לClass [A]מכשור דיגיטלי זה מסוג
This Class [A] digital apparatus
complies
with
Canadian
ICES-003.
.Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada
Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
 lass A הצהרות
C
Class A Statements
יפן
Japan

China
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מידע תקינה
Polycom RealPresence Centro 
הודעות תקינה
קוריאה
אזהרה :אל תיגע בעדשת המצלמה או בבית המצלמה בזמן הפעולה של  RealPresence Centroמכיוון שזהו אזור עם רגישות
ל ESD-והפונקציונליות עלולה להיפגע.

주의사항:
1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오
2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오
3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.

טייוואן
אזהרה!
זהו מוצר Class A .בסביבה ביתית ,מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו .במקרה כזה ,המשתמש עשוי להידרש לנקוט
אמצעים מתאימים.

הודעות תקינה של מקסיקו

© Polycom ,Inc.
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מידע תקינה
Polycom RealPresence Centro 
הודעות תקינה
הודעות תקינה של EEA
 CE Mark LVDוEMC Directive-
מערכת ™ Polycom® RealPresence Centroזו סומנה בסימון CE .סימון זה מציין עמידה בדרישות של הנחיות ה EEC-הבאות:
2006/95/EC .2004/108/EC ,ניתן לקבל עותק מלא של הצהרת התאימות מPolycom Ltd.-270 Bath Road, Slough UK SL1 ,
4DX.
הוראות התקנה
חובה לבצע את ההתקנה בהתאם לכל חוקי החיווט הרלוונטיים במדינתך.

ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים (RoHS)
מוצרי  Polycomהינם תואמי RoHS ,כלומר נמנעה או צומצמה לגבולות מוסכמים הכנסתם של החומרים הבאים:
עופרת ,כספית ,קדמיום ,כרום  6ערכי ,ברומיד  Polybrominated Biphenylsוברומיד Polybrominated Diphenylethers.
למידע נוסף ,פנה אל .RoHSinformation@polycom.com
מוצרים בסוף חייהם
 Polycomמעודדת אותך למחזר את מוצרי  Polycomשהגיעו לסוף חייהם בדרך ידידותית לסביבה.
בהתאם לדרישות של ההנחיה האירופית למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE) ,כל המוצרים של  Polycomמסומנים בסמל
פח אשפה המחוק באיקס כמוצג באיור שלהלן .אין להשליך מוצרים הנושאים סמל זה לפח האשפה הביתי או לאתרי אשפה ציבוריים.
ניתן למצוא פירוט והדרכה על האפשרויות והדרישות העומדות בפניך למחזור ולהשלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה של מוצרי
 Polycomשהגיעו לסוף חייהם בכתובת .http://www.polycom.com/WEEE

הנחיות בנוגע לסוללות
שימוש בסוללות
לפני השימוש הראשון בו ,טען את סוללת השלט הרחוק .הכנס את תקע ה USB-של הסוללה ליציאת  USB 2.0כמו זו שבמערכת שלך.
כאשר הסוללה טעונה ,נורת ה LED-בסוללה נדלקת בירוק.
אל תקצר מעגלי סוללות.
יש לטפל ולהשתמש בסוללות בהתאם להוראות יצרני הסוללה.
שימוש זהיר בסוללה והשלכת הסוללה

זהירות :החלפת הסוללה בסוג שאינו תקין עלולה לגרום לפיצוץ .יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להנחיות.
כאשר סוללות השלט רחוק הגיעו לסוף חייהן ,הסר אותן וקח אותן לנקודת איסוף שבה ניתן יהיה למחזר אותן או
להשליך אותן באופן ידידותי לסביבה .אין להשליך את הסוללות לאש או לפח ציבורי שבו הפסולת אינה מופרדת.
ניתן למצוא פרטים בנוגע למחזור והשלכת סוללות לאשפה בכתובת http://www.polycom.com/batteries
הודעת אבטחה
בכפוף לחוקים ולתקנות המקומיים ,במדינות מסוימות חלק מאפשרויות האבטחה אינן זמינות.
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מידע תקינה
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מידע בנוגע לזכויות יוצרים
 .© 2016 Polycom, Inc.כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק שום חלק ממידע זה ,לשום מטרה ,ללא אישור מראש בכתב מPolycom, Inc.-.
 Polycom, Inc.שומרת לעצמה את זכות הבעלות והבעלות בכל הזכויות הקנייניות באשר לתוכנה הכלולה עם המוצר.
התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים של ארצות הברית וחוקי סחר בינלאומיים.

מידע בנושא פטנטים
המוצר הנלווה מוגן על-ידי פטנט אחד או יותר ו/או בקשה ממתינה אחת או יותר לפטנט ,בארה"ב ובמדינות אחרות ,אשר
בבעלותPolycom, Inc..

כתב-ויתור
תוכנה זו מסופקת 'כפי שהיא' ללא כל אחריות מפורשת או מכללא בכל הנוגע למאפיינים שלה ,לרבות אך לא רק ,מידת הדיוק
והתאמתה למטרה מסוימת.

מידע בנושא סימנים מסחריים
 ,Polycom®עיצוב הסמל של  ,Polycomוהשמות והסימנים המשויכים למוצרי  Polycomהם סימנים מסחריים ו/או סימני
שירות שלPolycom, Inc. ,והם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים המקובלים על-פי חוק בארה"ב ובמדינות שונות
אחרות.
כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.
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