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معلومات السالمة
والضمان

السالمة واالستخدام
نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الجهاز .الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن
ينجم عن االستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

ظروف االستخدام:
أوقف تشغيل الجهاز قبل ركوب الطائرة.
أوقف تشغيل الجهاز عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إال في األماكن المخصصة الستخدامه .كما هو
الحال مع العديد من األنواع األخرى من األجهزة التي يشيع استخدامها اليوم ،يمكن لهذه األجهزة التشويش
على األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.
أوقف تشغيل الجهاز أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة لالشتعال .اتبع بدقة كل الالفتات
اإلرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات األنشطة الكيميائية وفي أية
بيئة يحتمل أن تكون قابلة لالنفجار.
عند تشغيل هذا الجهاز ،يجب أن يُحفظ على مسافة  20سم على األقل من الجسم.
عند تشغيل الجهاز ،يجب وضعه على بعد  15سم على األقل من أي جهاز طبي مثل جهاز تنظيم نبضات
القلب أو أداة مساعدة السمع أو مضخة األنسولين أو ما إلى ذلك.
ال تدع األطفال يستخدموا الجهاز و/أو يلعبوا بالجهاز والملحقات من دون رقابة.
إذا كان جهازك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة ،فال يمكنك إزالة الغطاء الخلفي .إذا قمت بفك
جهازك ،فلن ينطبق الضمان.
وخال من الغبار.
يجب دائمًا اإلمساك بالجهاز بعناية وحفظه في مكان نظيف
ٍ
ال تعرض الجهاز لطقس أو ظروف بيئية غير مالئمة (مثل الرطوبة أو البلل أو المطر أو تسرب السوائل أو
األتربة أو هواء البحر ،وما إلى ذلك) .يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل جهة التصنيع
بين  20-درجة مئوية ( 4-درجات فهرنهايت) و 50+درجة مئوية ( 122درجة فهرنهايت).
ال تفتح الجهاز أو تقم بفكه أو تحاول إصالحه بنفسك.
ال تحاول إسقاط الجهاز أو قذفه أو ثنيه.
ال تقم بطالء الهاتف.
ال تستخدم سوى المحوالت والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd.
والشركات التابعة لها ،والمتوافقة مع طراز الجهاز الخاص بك .ال تتحمل شركة TCL Communication
Ltd.والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام محوالت أخرى.
يعني وجود هذا الرمز على الجهاز والملحقات أن هذه المنتجات ال بد أن يتم أخذها إلى نقاط
التجميع في نهاية عمرها االفتراضي:
ً
سالل مخصصة لهذه العناصر.
 َتستخدم المراكز المحلية للتخلص من النفايات -سالل جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها ،مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة ،وبذلك يمكنك
إعادة استخدام مكوناتها.
في البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي:
تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجا ًنا.
يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العالمة إلى نقاط التوزيع هذه.
في الدول التي ال تتبع السلطات القضائية لالتحاد األوروبي:
ال يجب إلقاء عناصر هذه األجهزة التي تحمل هذا الرمز في السالل العادية في حالة توافر منشآت إعادة
تدوير وجمع مناسبة في الوالية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة
بها إلعادة تدويرها.

المحوالت:
تعمل المحوالت الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين 0 :درجة مئوية ( 32درجة فهرنهايت) إلى 40
درجة مئوية ( 104درجة فهرنهايت).
وتتوافق المحوالت المصممة لجهازك مع معيار األمان الستخدام أجهزة تقنية المعلومات واألجهزة المكتبية.
نظرً
ا الختالف المواصفات الكهربية
كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي .2009/125/EC
السارية ،قد ال يعمل المحول الذي قمت بشرائه في والية معينة في والية أخرى .ويجب أن تستخدم لهذا
الغرض وحسب.
الموديلS012CDV1200100/S012CDB1200100/CYSE12-120100E :
جهد الدخل 100 :إلى  240فولت
تردد تيار الدخل المتردد 60/50 :هرتز
جهد الخرج 12.0 :فولت
تيار الخرج 1.0 :أمبير
طاقة الخرج 12.0 :واط
متوسط الكفاءة المفعلة%83.0 :
استهالك الطاقة عند عدم وجود حمل 0.1 :واط

معلومات التعرض للتردد الالسلكي ()RF
يلبي هذا الجهاز متطلبات االتحاد األوروبي ( 2014/53/EUالعنصر 3.1أ) بشأن الحد من تعرض
عامة الناس للمجاالت الكهرومغناطيسية عن طريق حماية الصحة .يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات
الالسلكية عند استخدام الجهاز على مسافة  20سم من جسمك.

موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع ُطرز الجهاز مع المعايير الدولية ( ،)ICNIRPأو مع التوجيه األوروبي 2014/53/
 EU( )REDقبل طرحها في األسواق .إذ إن حماية صحة وسالمة المستخدم واآلخرين مطلب أساسي في تلك
المعايير أو هذا التوجيه.
يتوافق هذا الجهاز مع اإلرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.
إن جهازك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال السلكي .وقد تم تصميمه بحيث ال يتجاوز قيم التعرض
للموجات الالسلكية (مجاالت التردد الالسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل اإلرشادات الدولية.
وقد تم تطوير اإلرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة ( )ICNIRPكما تشتمل على احتياطات أمان أساسية
لضمان سالمة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.
وتنص منظمة الصحة العالمية ( )WHOعلى أن المعلومات العلمية الراهنة ال تشير إلى ضرورة اتخاذ
أية احتياطات خاصة الستعمال الهواتف المحمولة .كما توصي بأنه في حالة االهتمام بتقليل التعرض
للموجات الالسلكية ،فيمكنك القيام بذلك عن طريق الحد من االستخدام أو إبقاء الهواتف المحمولة بعيدًا
عن الرأس والجسم.
تتوافر معلومات إضافية عن المجاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التاليhttp:// :
.www.who.int/peh-emf
إن جهازك مجهز بهوائي مدمج .وللوصول إلى مستوى التشغيل األمثل ،عليك تجنب مالمسة هذا الهوائي
أو إعاقة عمله.

التراخيص
يعد شعار  Wi-Fiعالمة اعتماد .Wi-Fi Alliance
بموجب هذا المستند ،نود اإلشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد
مقصورً ا على االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية/سويسرا فقط.
إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج
نطاق االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية/سويسرا ،تنتهي صالحية أية مسؤولية أو ضمان أو
حق في تعويض جهة التصنيع وموِّ ردي الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك
حقوق الملكية الفكرية).

معلومات عامة
عنوان الموقع اإللكترونيwww.tcl.com :
رقم الخط الساخن :انظر نشرة " "SERVICESأو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني.
جهة التصنيع.TCL Communication Ltd :
العنوان5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong :
 ،Science Park, Shatin, NTهونج كونج.
هذا الجهاز الالسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد الالسلكي الموضحة فيما يلي:
) 24 :UMTS B1/3/8 (2100/1800/900ديسيبل ()dBm
) 23.5 :LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700ديسيبل ()dBm
 2.4 802.11b/g/nجيجاهرتز 17.98 :ديسيبل ()dBm
المعلومات التنظيمية
ومن ث ّم فإن شركة TCL Communication Ltd.تقر بأن نوع الجهاز الالسلكي TCL HH42CV1/
 HH42CV2متوافق مع متطلبات توجيه االتحاد األوروبي .2014/53/EU
معلومات إضافية
النص الكامل إلقرار التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على اإلنترنت:
https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html
يمكن االطالع على وصف الملحقات والمكوّ نات ،بما في ذلك البرامج ،التي من خاللها يمكن للجهاز
الالسلكي العمل على النحو المصمم له ،ضمن النص الكامل إلقرار التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي
على عنوان الموقع التالي على شبكة اإلنترنت:
https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

إخالء المسؤولية
قد تكون هناك بعض االختالفات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الجهاز ،وذلك حسب
إصدار البرنامج الخاص بالجهاز أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.
ال تتحمل TCL Communication Ltd.المسؤولية القانونية تجاه هذه االختالفات ،إن وجدت ،وال عن
نتائجها المحتملة .يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد ،من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو
شكل رمز المصدر ،وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الجهاز ("المواد الخاصة بالجهات
الخارجية") .جميع مواد الجهة الخارجية في هذا الجهاز يتم توفيرها من قبل ''كما هي" ،دون ضمانة من أي
نوع ،سواء نقدية أو بمفهوم ضمني .يتعهد المشتري بأن  TCL Communication Ltd.التزمت بجميع
االلتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة لألجهزة المحمولة واألجهزة المتوافقة
مع حقوق الملكية الفكرية .ولن تتحمل شركة  TCL Communication Ltd.في أية مرحلة مسئولية

عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الجهاز أو في التفاعل مع
جهاز آخر .إلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق ،تخلي شركة TCL Communication
 Ltd.مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات ،وعلى وجه التحديد  -ال الحصر
 اإلجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية ،وذلك بنا ًء على أية نظرية للمسؤولية القانونية ،تنشأعن االستخدام ،بأية وسائل ،أو محاوالت االستخدام ،لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية .إضافة إلى
ذلك ،فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة ،والتي توفرها شركة TCL Communication
 Ltd.مجا ًنا ،يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ وال تتحمل شركة TCL
 Communication Ltd.أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف اإلضافية التي سيتحملها المشتري بشكل
حصري .وبنا ًء على ذلك ،لن تتحمل شركة  TCL Communication Ltd.مسؤولية عدم توفر تطبيق،
حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه .وتحتفظ شركة
 TCL Communication Ltd.بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت
إلى/من أجهزتها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة  TCL Communication Ltd.مسؤولة بأي حال
من األحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من اإلزالة.

الضمان
الجهاز مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف االستخدام العادي أثناء فترة
الضمان التي تبلغ أربعة وعشرين ( )24شهرً ا 1من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة األصلية.
كما تخضع الملحقات المبيعة مع الجهاز أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء االثني عشر ( )12شهرً ا
األولى( )1من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة األصلية.
في حالة وجود أي عيب في الجهاز يحول دون استخدامه بشكل عادي ،فيجب أن تبلغ البائع على الفور
وتقدم جهازك مع دليل الشراء.
إذا تأكد العيب ،فسيتم استبدال الجهاز أو جزء منه أو إصالحه حسب الحاجة .يحصل الجهاز أو الملحقات
التي تم إصالحها على ضمان لمدة شهر واحد ( )1لنفس العيب .يمكن أن يتم اإلصالح أو االستبدال بمكونات
مجددة ذات أداء مكافئ.
يغطي هذا الضمان تكلفة األجزاء واألتعاب من دون النفقات األخرى.
ال يسري هذا الضمان في حاالت العيوب التي يصاب بها جهازك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون
أي استثناء) عن:
عدم االلتزام بتعليمات االستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السالمة المعمول بها في المنطقةالجغرافية التي يتم استخدام الجهاز فيها,
التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركةTCL Communication Ltd.؛1

قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

إجراء التعديل أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd.أو الشركات التابعة لها أو البائع؛
إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو األجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قِبل TCLCommunications Ltd.؛
الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو األطعمة أو المنتجات الكيميائية أوتنزيل الملفات أو االصطدام أو الجهد الكهربي المرتفع أو التآكل أو األكسدة.
لن يتم إصالح الجهاز في حالة إزالة الملصقات أو األرقام المسلسلة ( )IMEIأو تغييرها.
ال توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان
اإللزامي الذي توفره لك بلدك أو واليتك.
ال تتحمل شركة  TCL Communication Ltd.أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من األحوال
مسؤولية األضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت ،بما في ذلك من غير
حصر ،الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور ،ألقصى مدى إلخالء المسؤولية من تلك
األضرار قانونيًا.
ال تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر األضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة ،أو حصر مدة
الضمانات الضمنية ،ولذا ال تنطبق على حالتك القيود السابقة.

