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VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK)

Læs disse oplysninger og bliv bekendt med din Karma™-drones funktioner, før du 

tager den i brug. Du skal grundigt læse og forstå anvisningerne og advarslerne i 

oversigtsvejledningen, brugervejledningen, andre eventuelt medfølgende vejledninger og 

online på gopro.com/help.

Symbolet med et lyn med pilespids i en ligesidet trekant advarer brugeren 

om uisoleret, farlig spænding i systemets kabinet, der kan være af 

tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød. 

Udråbstegnet i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på vigtige 

drifts- og vedligeholdelsesanvisninger i denne vejledning.

ADVARSEL! Hvis ikke din Karma betjenes i overensstemmelse 

med alle anvisninger og sikkerhedsbestemmelser, kan det medføre 

personskade for dig selv eller andre og resultere i beskadigelse af din 

Karma eller anden ejendom.

ADVARSEL! Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke 

udtrykkeligt er godkendt af parten med ansvar for overholdelsen, kan 

ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 

Karma er ikke beregnet til brug af personer under 18 år. Mindreårige må ikke betjene dette 

produkt uden opsyn af en myndig person, der er bekendt med alle driftsanvisningerne. 

Dette produkt er ikke legetøj.

Det er helt og aldeles dit ansvar at overholde alle lokale love, bestemmelser og 

begrænsninger. Afhængigt af, hvor du agter at bruge din Karma, kan der være krav om 

registrering eller gælde begrænsninger for brug, herunder hvor du må flyve med din Karma. 

Du må ikke flyve med din Karma under indflydelse af alkohol, narkotika eller andre stoffer, 

der kan påvirke din evne til at betjene din Karma på sikker og ansvarlig vis. Brug ikke din 

Karma til uautoriseret overvågning, hemmelig brug eller på nogen måde, der overtræder 

love om privatlivets fred. Den slags brug er tit strengt forbudt og kan medføre, at brugeren 

er underlagt et alvorligt strafansvar og udsættes for retsforfølgelse. 

Opdater altid din Karmas software til den seneste version  

inden flyvning. Du må aldrig modificere software til et GoPro-produkt, 

medmindre det foregår i overensstemmelse med GoPros anvisninger. 

Din Karma bruger trådløse frekvenser, der almindeligvis anvendes af mange andre 

elektroniske enheder og kan skabe interferens for andre enheder, herunder pacemakere, 

defibrillatorer og andre medicinske enheder eller forbrugerprodukter såsom mobiltelefoner, 

kameraer, mikrobølgeovne, routere og trådløse håndsæt. Sluk for dit kameras trådløse 

forbindelse, når du bruger din Karma, for at reducere risikoen for interferens. Brug af din 

Karma i områder med høje niveauer af elektromagnetisk eller radiointerferens kan påvirke 

funktionen af   din Karma, herunder midlertidigt tab af kontrollen over dronen. Flyv aldrig i 

nærheden af sendestationer eller sendetårne.

Vælg et passende udendørsområde til flyvningen. Flyv aldrig indendørs. Start og land på 

områder uden forhindringer, dyr eller mennesker, og hold en afstand på mindst 3 meter til 

din Karma under start og landing. Sørg altid for at bruge et stabilt, tørt og fladt område 

uden forhindringer til start og landing af din Karma. Forsøg ikke at lande din Karma på 

vand. Kontroller din Karma før start for at sikre, at den ikke er beskadiget og er samlet i 

overensstemmelse med GoPros anvisninger. Karmas foldearme og landestel skal være 

foldet helt ud og propellerne skal være installeret og fastgjort korrekt uden revner eller 

beskadigelser. Karmas landestel indeholder elektroniske dele og skal altid være foldet helt 

ud for at sikre sikker drift.

Tjek vejrforholdene, før du bruger din Karma. Brug ikke din Karma ved stærk vind eller 

barske vejrforhold som f.eks. tåge, sne, regn, hagl, lyn, tornadoer, støv, sandstorme eller 

orkaner. Land øjeblikkeligt, hvis du bemærker et tab af kontrollen på grund af forskydninger 

forårsaget af vindforholdene. 

Karma er ikke vandtæt og bør kun bruges under tørre forhold. Vand og fugt kan beskadige 

din Karma og det indbyggede batteri, hvilket kan forårsage en eksplosion eller brand. 

Tænd ikke for din Karma, hvis den er våd. Hvis din Karma allerede er tændt, skal du slukke 

den og øjeblikkeligt fjerne batteriet på en komponent, hvis muligt. Lad din Karma og alle 

dens dele tørre grundigt, før du tager den i brug igen. ENHVER BESKADIGELSE ELLER 

FEJLFUNKTION FORÅRSAGET AF VAND ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN. 

For at undgå kollisioner i luften eller på jorden skal du altid holde din Karma inden for 

synsvidde under flyvningen. Flyv ikke over ubeskyttede personer, følsom infrastruktur eller 



køretøjer i bevægelse. Under flyvningen skal du opretholde en sikker afstand mellem din 

Karma og højspændingsledninger, træer, lufthavne, bygninger og andre potentielt farlige 

eller risikable genstande eller områder.

Forsøg ikke at berøre eller fange din Karma under flyvningen. Propellerne på din Karma kan 

have skarpe kanter og kan forårsage alvorlig personskade, hvis de berøres, mens de roterer. 

Flyv kun din Karma med et fuldt opladet batteri med en fuldt opladet Karma-styreenhed. 

Batteri, oplader og batteripleje

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må din Karma ikke 

udsættes for regn eller fugt. Som med alle elektroniske produkter er 

det vigtigt ikke at lade væske trænge ind i systemets dele. Væsker kan 

medføre svigt og/eller brandfare.

ADVARSEL: Batterier skal håndteres og opbevares korrekt for at 

undgå personskader og beskadigelser. De fleste problemer med 

batterier opstår på grund af ukorrekt håndtering af batterier, særligt den 

fortsatte brug af beskadigede batterier.

Anvisninger vedrørende fjernelse af batteriet fra din Karma findes i Karma-

brugervejledningen. Forsøg aldrig at fjerne batteriet fra din Karma-styreenhed, da det kan 

medføre personskade eller elektrisk stød.

Dit Karma-batteri og din Karma-styreenhed må ikke tabes, skilles ad, åbnes, knuses, bøjes, 

forvrides, punkteres, skæres i, puttes i mikroovnen, afbrændes eller males. Indfør ikke 

fremmedlegemer i batterirummet på din Karma. Brug ikke din Karma eller noget andet 

GoPro-produkt, der indeholder et batteri, hvis produktet er beskadiget - f.eks. revnet, 

punkteret eller har været i kontakt med væsker. Det kan medføre eksplosion eller brand at 

beskadige, punktere eller skille batteriet ad.

Batterivæske kan medføre alvorlig ætsning på huden og i øjnene. Hvis du trods alle 

forholdsregler alligevel får batterivæske på huden, skal du øjeblikkeligt vaske det 

pågældende område med masser af vand og opsøge en læge. 

Din Karma eller batteriet må ikke udsættes for stærk varme, herunder direkte sollys eller ild 

og opbevaring i biler ved høje temperaturer, hvor de kan blive udsat for temperaturer over 

60° C). Dette kan medføre, at batteriet genererer varme, brister eller antændes. Hvis du 

bruger dit Karma-batteri på denne vis, kan det også medføre et tab af ydelse og en kortere 

forventet levetid. 

Hvis batteriet er beskadiget og antændes, må du ikke bruge vand til at slukke ilden. Brug en 

fungerende brandslukker. Batterier må ikke kortsluttes. Undgå at opbevare dem i nærheden 

af metaldele som f.eks. nøgler, småpenge, papirclips og smykker. 

Batteriopladeren må kun bruges indendørs. Den er hverken designet eller testet til 

brug udendørs, i autocampere eller på både. Batteriopladeren må ikke modificeres. 

Uautoriserede ændringer kan forringe sikkerheden, overholdelsen af gældende lovgivning 

og batteriopladerens ydelse, og kan desuden gøre garantien ugyldig. Batterierne og 

batteriopladeren må ikke tabes. 

Batteriet er kun beregnet til at blive opladet med batteriopladeren, der fulgte med din 

Karma. Se opladningsanvisningerne i brugervejledningen til din Karma. Fortsæt ikke 

opladningen af batteriet, hvis det ikke er fuldt opladet efter to timer. Overopladning 

kan medføre, at batteriet bliver varmt, brister eller antændes. Hvis du bemærker 

varmedeformation eller lækage, skal du bortskaffe batteriet i henhold til gældende 

lovgivning. 

Batteriet må ikke oplades eller tilsluttes, hvis strømkablet er blevet klemt eller afkortet. 

Kontroller altid batteriet og opladeren før opladning. Batteriet og opladeren må ikke 

perforeres, knuses, stødes eller deformeres på anden vis. Hvis de deformeres, skal de 

bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. 

GoPro-produkter, der indeholder batterier, må ikke tørres med en ekstern varmekilde 

såsom en almindelig ovn, mikroovn eller hårtørrer.

Forsøg aldrig at bruge Karma-batteriet som strømkilde til anden elektronik. Det kan 

permanent beskadige dit produkt og/eller medføre personskade.

Pleje og vedligeholdelse af Karma

FORSIGTIG: Manglende overholdelse af pleje- og 

vedligeholdelsesanvisninger kan medføre personskader og 

beskadigelser. 

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må din Karma ikke udsættes for regn 

eller fugt. Som med alle elektroniske produkter er det vigtigt ikke at lade væske trænge 

ind i systemets dele. Væsker kan medføre svigt og/eller brandfare. Din Karma og andre 

GoPro-produkter må aldrig åbnes, skilles ad eller modificeres, medmindre det udføres 

i overensstemmelse med GoPros anvisninger. Uautoriserede ændringer kan forringe 

sikkerheden, overholdelsen af gældende lovgivning og systemets ydelse. 

Berøring af indvendige dele kan medføre personskade eller udsættelse for elektrisk 

stød og/eller elektriske eller mekaniske farer. Din styreenhed er udstyret med en LCD-

berøringsskærm, der skal håndteres forsigtigt. Hvis LCD-skærmen beskadiges, skal du 

undgå kontakt med glasset eller eventuel væske for at undgå personskade. Hvis produktet 

beskadiges og indvendige dele blotlægges, bedes du kontakte GoPros kundeservice for 

assistance.

Tag fat i selve stikket og ikke i ledningen, når du tager elledningen ud af stikkontakten. Brug 

aldrig en oplader, der er beskadiget eller hvis ledning er flosset eller blevet klemt. Undgå at 

oplade dit Karma-batteri eller styreenheden ved ekstremt høje eller lave temperaturer, og 

brug ikke opladeren udendørs eller i fugtige omgivelser.

Af hensyn til sikkerheden må der kun bruges originale dele og batterier fra GoPro til din 

Karma. Brug af andre komponenter, opladere eller tilbehør, der ikke er anbefalet af GoPro, 

kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Din garanti dækker ikke skader, der 

skyldes brug af uautoriserede dele. Det godkendte tilbehør findes på gopro.com. 

1. Læs disse anvisninger.

2. Opbevar disse anvisninger.

3. Vær opmærksom på alle advarsler.

4. Følg alle anvisninger. 

5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 

6. Brug kun en tør klud til rengøring. 

7. Undgå at blokere ventilationsåbninger. 

8. Undgå at træde på elledningen eller klemme den, særligt omkring stik, stikdåser og på 

stedet, hvor de kommer ud af apparatet. 

9. Brug kun dele/tilbehør, der er angivet af producenten. 

10. Dette apparat skal frakobles ledningsnettet under uvejr, eller hvis det ikke bruges over 

en længere periode. 

11. Servicering må kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Der kræves servicering, 

hvis apparatet er beskadiget på nogen måde: f.eks. hvis elledningen eller stikket er 

beskadiget, der er trængt væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, det er blevet 

udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 

Bortskaffelse af batteri 

De fleste genopladelige lithium-polymerbatterier er klassificeret som ikke-farligt affald og 

kan bortskaffes som normalt husholdningsaffald. Mange steder kræver lokal lovgivning, 

at batterier genbruges. Tjek den lokale gældende lovgivning for at være sikker på, at 

du må bortskaffe genopladelige batterier som normalt husholdningsaffald. Til sikker 

bortskaffelse af lithium-polymerbatterier skal batteripolerne beskyttes mod kontakt med 

andre metaller ved hjælp af emballage, afdækning eller isoleringstape, så de ikke medfører 

brand under transporten. Lithium-polymerbatterier indeholder dog genbrugelige materialer 

og er godkendt til genbrug af det nordamerikanske program til genbrug af batterier 

"Rechargeable Battery Recycling Corporation". Vi anbefaler, at du kigger forbi Call2Recycle 

på call2recycle.org eller ringer til 1-800-BATTERY i Nordamerika for at finde en passende 

genbrugsstation. Batterier må aldrig brændes, da de kan eksplodere.

Karma begrænset garanti 

GoPro garanterer, at din Karma vil være fri for defekter og konstruktionsfejl i en periode 

på et (1) år fra den oprindelige købsdato ved normal brug. Hvis der opstår en defekt, 

bedes du kontakte GoPros kundeservice (gopro.com/help) for assistance. GoPros 

eneste forpligtelse under denne garanti vil være at reparere eller udskifte din Karma 

efter eget skøn. Denne garanti omfatter ikke produkter, der er beskadiget på grund af 

forkert brug, uheld eller normal slitage. Beskadigelser, der er opstået som følge af brug 

med batterier, elledninger eller andet tilbehør til batterier eller opladere eller enheder, 

der ikke er fra GoPro, er ikke dækket af denne eller nogen anden garanti. ENHVER 

UNDERFORSTÅET GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL 

ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL GYLDIGHEDEN AF DENNE GARANTI. 

GOPRO FRASIGER SIG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE 

GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DET OMFANG, SOM ER TILLADT AF GÆLDENDE 

LOVGIVNING, ER GOPRO IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST TAB AF DATA, 

FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER ELLER FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE 

ELLER FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER, UANSET ÅRSAGEN, SOM MÅTTE 



OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE 

BRUG AF DIN KARMA ELLER ANDRE KARMA-RELATEREDE PRODUKTER, SELV HVIS 

GOPRO ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. 

GOPROS ERSTATNINGSANSVAR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE 

DET BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR DIN KARMA ELLER DIT KARMA-RELATEREDE 

PRODUKT. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af en underforstået garantis 

gyldighed eller udelukkelsen eller begrænsningen af tilfældige eller følgeskader, hvorfor de 

ovennævnte begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke gælder dig. Denne garanti giver 

dig specifikke juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som varierer 

under forskellige jurisdiktioner. 

Kunder fra Den Europæiske Union: GoPro giver slutbrugeren en gratis og begrænset 

producentgaranti på din Karma eller Karma-dele eller -tilbehør i en periode på to (2) år fra 

den oprindelige købsdato. Dette begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, som du 

har i henhold til lokal forbrugerlovgivning, men giver dig derimod yderligere rettigheder. 

Garantien er underlagt følgende vilkår og betingelser. GoPro garanterer, at dit GoPro-

produkt vil være fri for defekter og konstruktionsfejl i en periode på to (2) år fra den 

oprindelige købsdato ved normal brug, forudsat at det er blevet brugt i overensstemmelse 

med anvisningerne i den relevante GoPro-brugervejledning (gopro.com/help). Hvis 

der opstår en defekt, bedes du kontakte GoPros kundeservice (gopro.com/help) for 

assistance og fremlægge den oprindelige kvittering. GoPros eneste forpligtelse i henhold til 

denne garanti vil være muligheden for at reparere eller udskifte det defekte produkt. Denne 

garanti dækker ikke GoPro-produkter, der er blevet beskadiget som følge af ukorrekt 

brug, uheld eller normal slitage. Denne garanti dækker ikke GoPro-produkter, der er blevet 

beskadiget som følge af reparationer, der ikke er udført af GoPro eller en autoriseret 

GoPro-repræsentant. 

Australske kunder: Fordelene, som du gives i henhold til GoPros begrænsede garanti, skal 

anses som et tillæg til andre rettigheder og retsmidler, der står til rådighed for dig. Vores 

varer omfatter garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til Australiens forbrugerlovning. 

Du har ret til en ombytning eller refundering for en alvorlig fejl og til kompensering for andre 

tab eller skader, som med rimelighed kunne forudses. Du har desuden ret til at få produktet 

repareret eller ombyttet, hvis det ikke har en acceptabel kvalitet og fejlen ikke kan anses 

som alvorlig. 

Symbolet betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og bestemmelser 

skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når dette produkts 

livscyklus er forbi, bedes du aflevere det på et indsamlingssted, der er 

fastlagt af de lokale myndigheder. Nogle indsamlingssteder modtager 

produkter uden betaling. Separat indsamling og genbrug af dit produkt ved 

bortskaffelsen hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at det 

genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og miljøet.

GoPro, Inc. erklærer hermed, at radioudstyret af typen GoPro Karma-

drone (KWST1) overholder direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante 

EU-direktiver.

GoPro, Inc. erklærer hermed, at radioudstyret af typen GoPro Karma-

styreenhed (KWBH1) overholder direktiv 2014/53/EU og alle andre 

relevante EU-direktiver.

GoPro, Inc. erklærer hermed, at udstyret af typen GoPro Karma-greb 

(KWSS1) og GoPro Karma-oplader (KWSK1) overholder direktiv 2014/35/

EU og alle andre relevante EU-direktiver.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende 

webadresse: gopro.com/help.

GoPro Karma-dronen (KWST1) fungerer på frekvensbåndene 2.412 MHz-2.462 MHz. Den 

maksimale effekt, der transmitteres på disse frekvensbånd, er 64.6 mW. 

GoPro Karma-styreenheden (KWBH1) drives på frekvensbåndene 2.412 MHz-2.462 MHz 

og 5.150 MHz-5.725 MHz. Den maksimale effekt, der transmitteres på disse frekvensbånd, 

er henholdsvis 98.6 mW og 69.7 mW.

FCC-ERKLÆRING 

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to 

betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, (2) Denne enhed skal 

kunne acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage 

uønsket drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i 

klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at give rimelig 

beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Udstyret genererer og kan 

udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse 

med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. 

Det garanteres dog ikke, at der ikke opstår interferens i bestemte installationer. Hvis 

dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan 

konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre 

interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

• Drej eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end modtageren.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Det medfølgende afskærmede USB-kabel skal bruges med denne enhed for at sikre 

overensstemmelse med FCC-grænserne for klasse B.

IC-bestemmelser 

Denne enhed overholder RSS-standarderne for licensfritagelse i henhold til Industry 

Canada. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage 

skadelig interferens, (2) Denne enhed skal kunne acceptere enhver modtaget interferens, 

herunder interferens der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Oplysninger om eksponering for radiofrekvent stråling (SAR) 

Denne enhed er udviklet og konstrueret med henblik på overholdelse af grænserne for 

eksponering for radiofrekvent stråling fastsat af Federal Communications Commission 

(FCC) i USA, Industry Canada (IC) i Canada, Den Europæiske Union og andre lande.

Standarderne for eksponering for trådløse enheder anvender en måleenhed kendt 

som specifik absorptionshastighed eller SAR. SAR-grænsen fastsat af FCC/IC er på 

gennemsnitligt 1,6 W/kg for et gram væv. SAR-grænsen anbefalet af Rådet for Den 

Europæiske Union er på gennemsnitligt 2,0 W/kg for ti gram væv. 

FCC og IC har autoriseret denne enhed med en evaluering af alle rapporterede SAR-

niveauer i overensstemmelse med retningslinjerne for eksponering for radiofrekvent stråling 

fra FCC og IC. SAR-oplysninger om denne enhed opbevares hos FCC og IC og kan findes 

under afsnittet "Display Grant" på www.fcc.gov/oet/ea/fccid ved søgning efter FCC ID: 

CNFKWBH1 og i databasen over radioudstyr hos Industry Canada på http://www.ic.gc.ca/

app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do? lang=eng ved søgning efter 10193A-KWBH1.

Denne enhed overholder SAR for den almene befolkning/ukontrollerede 

eksponeringsgrænser i henhold til ANSI/IEEE C95.1-1999 og er blevet testet i 

overensstemmelse med målemetoderne og procedurerne angivet i OET Bulletin 65,  

tillæg C.

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA 

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München, Deutschland



REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1)
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REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)
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Europe

Nigeria

Connection and use of this 

communications equipment 

is permitted by the Nigerian 

Communications Commission

Singapore

Complies with
IDA Standards
DA103787

Jamaica

This product has been 

Type Approved by Jamaica 

SMA– Model KWST1

Mexico

Thailand

COFETEL: RCPGOKW16-1727 “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 

dos condiciones: (1) es rejudic que este equipo o 

dispositivo no cause interferencia rejudicial y (2) este 

equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Russia

China

This telecommunication equipment 

conforms to the requirements of the 

National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ

สอดคล้องตามข้อกำาหนดของ กทช.”

Ukraine

109

Vietnam
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Israel Philippines

Type Approved
No.: ESD-1613669C

South Africa

TA-2016/2559

APPROVED

Malaysia

Israel MoC: 63-65910 

 מספר אישור אלחוטי של משרד

התקשורת הוא51-49538

 אסור להחליף את האנטנה המקורית של

המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

UAE

Radio Module Only
QCA9375X-AL3D
TRA
REGISTERED NO.
ER51089/16
DEALER NO.
DA0086360/12
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