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ملاحظة

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام جهازك.

الضمان المحدود
وفقًا لشروط هذا الضمان المحدود ،تضمن شركة  Sony Mobileوشركاتها المحلية التابعة هذا الجهاز
ضد عيوب التصميم والمواد والصناعة في وقت شرائه الأصلي من قِبل العميل ولفترة عام واحد بعد
ذلك .قم بالاتصال بشريك خدمة  Sony Mobileالمعتمد للحصول على مزيد من المعلومات.

ما سنقوم به
إذا فشل تشغيل هذا الجهاز في ظل الاستخدام والخدمة العاديين ،أثناء فترة الضمان ،بسبب عيوب في
المواد أو الصناعة ،فسيقوم موزعو  Sony Mobileالمعتمدون أو شركاء الخدمة ،حسب اختيارهم ،إما
بإصلاح الجهاز أو استبداله بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في هذا الدليل.

الشروط
 1لا يسري الضمان إلا في حالة تقديم الإيصال الأصلي الصادر للمشتري الأصلي من الموزع ،والذي
يحدد تاريخ الشراء والرقم التسلسلي ،مع الجهاز المراد إصلاحه أو استبداله.
• للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية
لا تتحمل  Sony Mobileالمسؤولية عن أي تكاليف متعلقة بالعمالة أو قطع الغيار المتعلقة
بعمليات الإصلاح أو الصيانة التي يقدمها مزودي/مقدمي خدمة آخرين بخلاف شريك الخدمة
المعتمد من .Sony Mobile
• للعملاء في مناطق ودول أخرى
يؤدي العبث بأية أختام على المنتج إلى إبطال هذا الضمان.
 2إذا قامت شركة  Sony Mobileبإصلاح الجهاز أو استبداله ،فسيتمتع الجهاز الذي تم إصلاحه أو
استبداله بالضمان طوال المدة المتبقية من فترة الضمان الأصلي أو لمدة تسعين يومًا من تاريخ
الإصلاح ،أيهما أطول .ويجوز أن تتم عملية الإصلاح أو الاستبدال باستخدام وحدات سبق تصليحها
تؤدي وظائف مماثلة .علمًا بأنّ أي قطع أو مكونات مستبدلة تصبح ملكًا لشركة .Sony Mobile
 3لا يغطي هذا الضمان أي تلف أو أعطال في الجهاز بسبب التآكل والبلى أو بسبب سوء الاستخدام،
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستخدام بطريقة غير الطريقة الطبيعية والمعتادة ،وبما
يتوافق مع إرشادات الاستخدام والصيانة الخاصة بالجهاز .ولا يغطي هذا الضمان أي تلف أو أعطال
في الجهاز بسبب وقوع حادث ،أو التعديل أو الضبط ،أو القضاء والقدر أو التلف الناجم عن السوائل
خارج نطاق المستويات المعتمدة.
 4لا توجد أية ضمانات صريحة ،سواء أكانت مكتوبة أم شفهية ،بخلاف هذا الضمان المحدود المطبوع.
أما كل الضمانات الضمنية ،والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ،الضمانات الضمنية الخاصة
بقابلية المنتج للتسويق أو ملاءمته لأي غرض معين ،فتقتصر جميعها على فترة سريان الضمان
المحدود .ولن تتحمل شركة  Sony Mobileأو موردوها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن
الأضرار الطارئة أو اللاحقة من أي نوع ،بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،خسارة الأرباح أو
الخسارة التجارية ،إلى أقصى حد يخلي به القانون المسؤولية عن هذه الأضرار .لا تسمح بعض
البلدان/الولايات باستثناء أو حصر الأضرار الطارئة أو اللاحقة أو تحديد مدة الضمانات الضمنية ،ومن
ثم قد لا تنطبق الاستثناءات السابقة عليك.

إرشادات الاستخدام الآمن والفعال
قد يتسبب إدخال أية تغييرات أو تعديلات على جهاز النقل هذا لم توافق عليها  Sony Mobileصراحة
إلى إبطال التخويل الممنوح للمستخدم بتشغيل هذا الجهاز .يرجى التحقق من وجود أية استثناءات ،وفقًا
للمتطلبات أو القيود الوطنية ،في استخدام الجهاز المزود بميزة النقل قبل استخدام هذا الجهاز.

العناية بجهازك
• عند مستويات الصوت العالية قد تصبح الأصوات الخارجية غير مسموعة .تفادى الاستماع إلى الوحدة
في الحالات التي يجب ألا يتم إضعاف السمع فيها ،على سبيل المثال ،أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
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•
•
•
•
•

•
•
•

تجنب تعريض الجهاز لمستويات من الغبار أو الأتربة أو السوائل أو البلل أو الرطوبة أعلى من
الاستخدام المخصص أو خارجه.
تبلغ درجة الحرارة التشغيلية الخاصة بالجهاز بين  -10درجات مئوية ) +14درجة فهرنهايت( و +35
درجة مئوية ) +95درجة فهرنهايت(.
لا تستخدم أية ملحقات أخرى بخلاف ملحقات  Sony Mobileالأصلية المعدة للاستخدام مع هذا
الجهاز.
لا تحاول فك الجهاز.
قد تؤثر الموجات الصغرى الصادرة عن جهاز  Bluetoothعلى تشغيل الأجهزة الإلكترونية الطبية .قم
بإيقاف تشغيل سماعة الرأس وأجهزة  Bluetoothالأخرى في المواقع التالية ،حيث قد تؤدي إلى
وقوع حادث في المكان الذي يتواجد به الغاز القابل للاشتعال ،في المستشفيات أو على متن
الطائرات أو محطات الوقود.
لا تعرض الجهاز أو ملحقاته لأجسام مغناطيسية )أقراص ،بطاقات ائتمان ،وما إلى ذلك(.
تنبيه :قد ينتج عن الأجزاء المتشققة أو المكسورة ،أطراف حادة أو شظايا من الممكن أن تتسبب
بالأذى عند ملامستها.
قد تتولد الحرارة عند استخدام الجهاز .إذا شعرت بتهيج أو عدم راحة ،فانزع المنتج.

التعرض لتردد الراديو
تم تصميم الجهاز المزود بميزة النقل ليتم تشغيله بما يتوافق مع حدود وإرشادات التعرض لتردد الراديو
المحددة بواسطة السلطات الوطنية ووكالات الصحة العالمية عند استخدامه مع أي جهاز Sony Mobile
محمول متوافق.

سمات السلامة والصحة
•
•

•

•

قد يتضمن هذا الجهاز أجزاءً صغيرة قابلة للانفصال والتسبب في الاختناق .احرص على بقاء هذا
الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال أو غيرهم من الأفراد الخاضعين للإشراف لتجنب مثل هذه الأخطار.
قد يحتوي هذا الجهاز على مغناطيس )مغناطيسات( صغيرة .وقد يتسبب ابتلاع المغناطيس
)المغناطيسات( في التعرض لأذى خطير ،مثل خطر الاختناق أو الإصابات المعوية .احرص على بقاء
هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال أو غيرهم من الأفراد الخاضعين للإشراف لتجنب أي من هذه
الأضرار .إذا علمت أو شككت في أنك قد ابتلعت مغناطيسًا أو أن أي شخص آخر قد ابتلع مغناطيسًا،
فاطلب الرعاية الطبية فورًا.
يحتوي هذا الجهاز على مغناطيس )مغناطيسات( ،والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب،
أو أجهزة إزالة الرجفان ،أو صمامات التحويل القابلة للبرمجة ،أو الأجهزة الطبية الأخرى .لا تضع هذا
الجهاز بالقرب من مثل هذه الأجهزة الطبية أو الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية.
استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من هذه الأجهزة الطبية.
أوقف تشغيل الجهاز المزود بميزة النقل قبل الركوب على أي طائرة أو اتبع التعليمات التي يقدمها
طاقم الرحلة.

تحذير ارتفاع الصوت الصادر عن سماعة الرأس
حتى لا تصاب حاسة السمع بضرر محتمل ،لا تستمع إلى الصوت بمستويات عالية لفترات طويلة.

التخلص من الأجهزة الكهربية والإلكترونية القديمة )معمول به في الاتحاد
الأوروبي والبلاد الأوروبية الأخرى من خلال أنظمة تجميع مختلفة(
يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى ضرورة عدم التعامل مع هذا المنتج
كنفايات منزلية .وبدلا ً من ذلك ،يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة
الكهربية والإلكترونية .عن طريق التأكد من التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح ،يمكنك أن
تساعد في تفادي النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان ،والذي قد يحدث نتيجة
للتعامل غير المناسب مع مخلفات هذا المنتج .تساعد عملية إعادة تدوير المواد على الحفاظ
على الموارد الطبيعية .وللحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا
المنتج ،يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي التابع له أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو
المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
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مصدر الإمداد بالطاقة
قم بتوصيل محول التيار المتردد بمصادر الطاقة المخصصة فقط كما هو موضح على الجهاز .لتقليل
مخاطر حدوث تلف بالسلك الكهربي ،افصله عن المأخذ عن طريق الإمساك بمحول التيار المتردد نفسه
وليس السلك .تأكد من أن السلك موضوع في مكان لا يسمح لأحد بالمشي عليه أو وضع أشياء عليه،
وإلا فسيتعرض للتلف أو الشد .لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربية ،افصل الوحدة عن أي مصدر للطاقة
قبل محاولة تنظيفها .يجب ألا يستخدم محول التيار المتردد بالخارج أو في الأماكن الرطبة.
تحذير

لا تعمد مطلقًا إلى تغيير سلك التيار المتردد أو القابس .إذا لم يتناسب القابس مع المأخذ ،فاطلب من كهربائي مؤهل
تركيب مأخذ مناسب .حيث قد يؤدي التوصيل غير المناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربية.

البطارية
قد تكون طاقة البطاريات الجديدة أو غير المستعملة لفترة طويلة منخفضة وقصيرة الأمد .احرص على
شحن البطارية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة .اشحن البطارية في درجات حرارة تتراوح بين +5
درجات مئوية ) +41درجة فهرنهايت( و +35درجة مئوية ) +95درجة فهرنهايت( .قد يؤدي الاستبدال غير
المصرح به للبطارية إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار أو تسرب أو أي خطر آخر.

إخلاء المسؤولية
لقد تم التأكيد على اتصال جهاز  Sony Mobileهذا ببعض الأجهزة من إنتاج الشركات المصنعة الأخرى
عبر النقل .ويمكن الحصول على قائمة محدثة بالأجهزة التي تم التأكيد على اتصال جهاز Sony Mobile
هذا بها من موقع ويب  Sony Mobileالعالمي على العنوان  www.sonymobile.comأو من موزع
 Sony Mobileالمحلي .لا تضمن  Sony Mobileعدم انقطاع استخدام هذا الجهاز أو خلوه من
الأخطاء .قد يتباين أداء هذا الجهاز المزود بميزة النقل مع الأجهزة الأخرى غير المدرجة حيث لا تتوافق
جميع أجهزة النقل.

العلامات التجارية والإقرارات
 Sonyهي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة  .Sony CorporationوBluetooth
علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة  Bluetooth SIG Inc.وأي استخدام لهذه العلامات
التجارية من قبل شركة  Sony Mobileفبموجب ترخيص.
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