






























� تحاول أن تصل إ� الجهاز � حالة سقوطه � ا�اء! فعليك أن تقوم أو�ً بفصله عن مصدر الطاقة ومن ثم استعادته. � تجذب قابس الطاقة بأيِد مبللة
إذ قد يتسبب ذلك � حدوث صدمة كهربائية

� حالة أظهر الجهاز أي ع¥مة لوجود ت£يب مياه غ� عادي، فعليك أن تقوم بفصله عن مصدر الطاقة ع� الفور
تجنب م¥مسة ا�ياه. إذ أنها قد تتسبب � حدوث صدمة كهربائية أو تعطل الجهاز. توقف عن استخدام الجهاز ع� الفور � حالة ابت¥له 

� تفكك الجهاز أو تعدله. فقد يتسبب القيام بذلك � اشتعال الن�ان أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل الجهاز
ا تقم بإص¥ح هذا الجهاز بنفسك؛ إذ يتع° عليك أن تعيده �ركز الخدمة ا�عتمد

� تقم بتشغيل أي جهاز � حالة احتوائه ع� قابس أو سلك تالف، أو � حالة تعطله أو سقوطه أو ت¶ره بأي صورة من الصور
� تلمس جسم سبيكة ا«لومنيوم لتفادي أثر تبدد الحرارة أو التعرض للحرق

يرجى توخي الحذر عند استخدام الجهاز من قبل ا«طفال أو بالقرب منهم
 ينصح باستخدام الجهاز � درجة حرارة التشغيل (40درجة مئوية   � تقم بترکیب الجھاز أو تخزينه � أماكن معرضة لعوامل الطقس، كÀ ينبغي وضعه � أماكن 

بعيدة عن أشعة الشمس المباÊة أو الرطوبة العالية أو درجات حرارة أدÈ من درجة التجمد
� تستخدم هذا الجهاز «ي غرض آخر غ� الغرض ا�خصص له. قد يؤدي استخدام ملحقات غ� موÏ بها أو مبيعة من قبل جهة التصنيع إÍ ظروف تشغيل غ� آمنة

تأكد من تركيب                                      ع� الخزان بصورة محكمة قبل تشغيله ع� الخزان بصورة محكمة قبل تشغيله
Íديد، فيجب استخدام سلك بتصنيف مناسب. فقد يؤدي استخدام سلك مصنف بطاقة أمب� أو وات أقل من الجهاز إÒ ورة �ستخدام سلكÓ حالة وجود � 

 ارتفاع حرارته بصورة مفرطة. يجب توخي الحذر عند وضع السلك بحيث � يتعÔ فيه أحد أو يتم جذبه
يتعذر استبدال الكبل أو السلك ا�رن الخارجي لجهاز ا×ضاءة هذا، و� حالة تلفهÀ، فهذا يعني تلف جهاز ا×ضاءة بالكامل

يجب أن يتم استبدال مصدر ا×ضاءة � هذا الجهاز من قبل الجهة ا�صنعة أو وكيل الخدمة ا�عتمد أو فني مؤهل فقط
يتوافق هذا الجهاز مع جزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية ل¥تصا�ت. ويخضع تشغيله إÍ الÙط° التالي°: (1) أ� يتسبب هذا الجهاز � حدوث تداخل ضار  

  يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، Þا � ذلك التداخ¥ت التي قد تتسبب � تشغيل غ� مرغوب فيه. م¥حظة: تم اختبار هذا الجهاز وُوجد أنه  
 متوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة "ب"، وذلك حسب الجزء 15 من قواعد لجنة ا�تصا�ت الفيدرالية. وقد وِضعت تلك ا�عاي� لتوف� قدر

 معقول من الحÀية ضد أي تداخ¥ت ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز � ا�نازل. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وâُكن أن يشع طاقة تردد �سلá وإذا à يتم
تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليÀت، فقد يتسبب � حدوث تداخل ضار ل¥تصا�ت ال¥سلكية

 ومع ذلك ف¥ يوجد أي ضÀن بأن هذا التداخل لن يحدث � حالة الãكيب � وضع مع°. و� حال تسبب هذا الجهاز � حدوث تداخل ضار مع موجات الراديو أو
 التلفزيون، وهو ما âكن أن يُتوصل إليه من خ¥ل تشغيل الجهاز �دة طويلة، و� هذه الحالة يُنصح بأن يقوم ا�ستخدم Þعالجة هذا التداخل من خ¥ل اتباع واحد

 أو أكÔ من التداب� التالية: إعادة توجيه هواå ا�ستقبال أو تغي� موضعه. زيادة ا�سافة الفاصلة ب° الجهاز وجهاز ا�ستقبال. توصيل الجهاز Þخرج � دائرة
تلفزيونية تحت إÊاف فني لتقديم ا�ساعدة

يرجى قراءة كل التعليÀت وا�¥حظات ا�وجودة ع� الجهاز



الطاقة استه¥ك 
























































