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 حقوق الن�ش 

كة  2019©  حقوق الن�ش    كل الحقوق محفوظة.  .I.R.I.S SAل�ش
ي هذا المستند للتغي�ي بدون إشعار. 

خ�ص أو اتفاق�ة ال��ة.  تخضع المعلومات الواردة �ض ا التفاق�ة ال�ت ي هذا المستند وفق�
نامج الموضح �ض استخدام أو �سخ  ال �جوز   تم االنتهاء من ال�ب

وط هذە االتفاق�ات.  نامج إال بما يتوافق مع �ش ي مسبق من  ال�ب   .I.R.I.S. S.Aال �جوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وس�لة بدون إذن كتايب
ض الحكوم�ة والقواعد األخرى،  ي يتم مسحها باستخدام هذا المنتج محم�ة بالقوانني ، �كون العم�ل هو المسئول الوح�د عن إتباع مثل هذە  قد تكون المواد الىت ض حقوق الن�ش مثل قوانني

ض والقواعد بال�امل.    القوانني
 
 

  العالمات التجار�ة
كة  Microsoftتعت�ب    .Microsoft Corporationعالمة تجار�ة مسجلة بالوال�ات المتحدة ل�ش

كة  Windows 10و  Windows 8و Windows 7و Windows Vistaو Windows�عت�ب كل من   ي   Microsoft Corporationعالمات تجار�ة مسجلة أو عالمات تجار�ة ل�ش
�ض

  الوال�ات المتحدة /أو دول أخرى. 
كة  Windowsو Microsoftتعت�ب    �ي عالمة تجار�ة مسجلة لحكومة الوال�ات المتحدة.  ®Microsoft Corporation. Energy Starعالمات تجار�ة مسجلة ل�ش

كات المعن�ة.  ي هذا المستند عالمات تجار�ة أو عالمات تجار�ة مسجلة تخص ال�ش
  قد تكون األسماء والمنتجات األخرى المذكورة �ض

 
 

  الضمان
ي هذا المستند للتغي�ي بدون إشعار. 

  تخضع المعلومات الواردة �ض
ي I.R.I.S. S.Aال تقدم 

.  . أي ضمان من أي ن�ع ف�ما يتعلق بهذە المواد، بما �ض ض   ذلك ع� سب�ل المثال ول�س الح�، الضمانات الضمن�ة ع� المالءمة مع غرض معني
ار عرض�ة أو ناتجة ف�ما يتعلق بالتوفر أو األداء أو استخدام هذە المواI.R.I.S.  S.Aلن تتحمل  ي هذا المستند أو عن أي أ�ض

  د. . المسئول�ة عن أي أخطاء موجودة �ض
 
 

  إرشادات األمان
ي واستخدامه: قم 

  باتباع إرشادات األمان التال�ة عند إعداد الماسح الضويئ
ي هذا المستند.  •

  قم بقراءة كافة هذە اإلرشادات واتباع كافة التحذيرات واإلرشادات المزودة �ض
ا للغا�ة من ال�مبيوتر ل�صل كابل الوصلة إل�ه �سهولة.  • ي ق��ب�

  قم بوضع الماسح الضويئ
ا  • ي وضع التنقل أو عند استخدامه كوحدة ثابتة. ال تقم مطلق�

ي و�د�ك رطبة أو مبللة �ض
  بالتعامل مع الماسح الضويئ

وقد يؤدي إدخال   فل�ل موصل اتجاە واحد صحيح.  عند توص�ل هذا المنتج بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأ�د من توج�ه الموصالت �شكل صحيح.  •
ي االتجاە الخا�ئ إ� إ

ض بال�ابل. موصل �ض   تالف كال الجهاز�ن الموصلني
ي أ�ة فتحات   SDبخالف إدخال بطاقة  •

، ال تقم ب�دخال أ�ة أجسام �ض ي
ي الفتحات المزودة لهذا الغرض والموضحة ع� الماسح الضويئ

ة أو بطار�ات جد�دة �ض الصغ�ي
ي ق� الدائرة ال�ه��ائ�ة لبعض األجزاء

ة أو تتسبب �ض   مما يؤدي إ� خطر حدوث صاعقة كه��ائ�ة.  ح�ث قد تالمس نقاط فولت�ة خط�ي
ي ل�سع المنتج والمستند الذي سيتم مسحه.  •

  قم بوضع المنتج ع� سطح مستو متوازن وكب�ي بدرجة تك�ض
•  . ي

ا بتفك�ك الماسح الضويئ   ال تقم مطلق�
ي و�زالة البطار�ات إذا   إذا زادت حرارة المنتج أو قام ب�صدار دخان أو رائحة غ�ي معتادة أو إذا تغ�ي لونه أو �شوە بأي •

شكل، فقم ع� الفور ب��قاف �شغ�ل الماسح الضويئ
ي واتصل بالموزع أو دعم عمالء  أمكن وفصل ال�ابالت. 

ي �جب أن I.R.I.Sتوقف عن استخدام الماسح الضويئ . لد�ك لتحصل ع� معلومات حول اإلجراءات الىت
  تتبعها. 

ي أ •
ي سقوط الماسح الضويئ

ا �ي ال تتسبب �ض   و تع��ضه الصطدامات ماد�ة ضارة. كن حذر�
ي أما�ن عرضة لألت��ة أو الرط��ة أو اال  •

ي س�ارة أو بالقرب من مصادر الحرارة أو �ض
ي أو تخ��نه بالخارج أو �ض

از أو التكثف أو  ال تقم بوضع الماسح الضويئ ض صطدام أو االه�ت
ات ال�  ي درجات الحرارة أو الرط��ة. درجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس أو الضوء الشد�د أو التغي�ي

  �عة �ض
ي أو أي من مكوناته بنفسك.  •

ا تفك�ك أو تعد�ل أو إصالح الماسح الضويئ   ال تحاول مطلق�
 Bluetooth (IRIScan Book Executive 3، IRIScan Anywhere 3 Wifi، IRIScan Pro 3أو  Wifiاحت�اطات خاصة ف�ما يتعلق بالطراز المزود ب�رسال   •

Wifi، IRIScan Book 5 Wifi، IRIScan Anywhere 5 Wifi، IRISNotes Air 3، IRISPen Air 7، IRIScan Anywhere 6 wifi):  
o  ،ي الطائرات

ا ع� �شغ�ل األجهزة األخرى مثل المعدات الطب�ة، أو أدوات الق�اس �ض ي أو األجهزة القد تؤثر موجات الراديو الصادرة من هذا المنتج سلب�� ىت
ا لموجات الراد ا مثل الناظمات القلب�ة، أو األبواب األوتومات�ك�ة، أو إنذارات الح��ق، وأي جهاز آخر �كون حساس�   يو. يتم التحكم بها آل��

o  جهة ألفراد ف��ق عند استخدام هذا المنتج بالقرب من هذە األجهزة أو داخل منشأة طب�ة، اتبع التعل�مات المبينة ع� األجهزة المعن�ة والتعل�مات المو
ي وق�ع حادثة. 

ي هذە المنشأة، واتبع كل التحذيرات والتوجيهات المدونة ع� الجهاز لتجنب التسبب �ض
  العمل المرخص لهم �ض

 
 

ض لجنة االتصاالت الف�درال�ة (   )FCCقوانني
ض لجنة االتصاالت الف�درال�ة.  15  تم اختبار هذە الُمعدة والتأ�د من توافقه مع حدود األجهزة الرقم�ة من الفئة ب، بموجب الجزء تم تصم�م تلك الحدود لتوف�ي حما�ة  من قوانني

ي المناطق السكن�ة. 
ك�ِب �ض ا لدل�ل  مناسبة من التداخل الضار عند ال�ت ي انبعاث طاقة تردد السل�ي و�ذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفق�

ُ�صدر هذا الجهاز و�ستخدم وقد يتسبب �ض
ي 

ي تداخل ضار مع االتصاالت الالسل��ة.  www.irislink.com/startاإلرشادات (المتاح �ض
  ) فقد يتسبب �ض

 
ي حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز، والذي �م ل�ن، ال يوجد ضمان ع� عدم حدوث تداخل عند التثب�ت �شكل محدد. 

كن تحد�دە من خالل  إذا �سبب هذا الجهاز �ض
  : إ�قاف �شغ�ل الجهاز ثم �شغ�له، فيتم �شجيع المستخدم ع� محاولة تصحيح هذا التداخل ب�تباع إجراء واحد أو أ��� من اإلجراءات التال�ة

ض الجهاز وجهاز االستقبال.  •   ز�ادة المسافة الفاصلة بني
ي يتصل بها جهاز االستقبال. توص�ل الجهاز بمأخذ ع� دائرة كه��ائ�ة مختلفة عن تلك  •   الىت
ي أجهزة الراديو/التلفاز للحصول ع� المساعدة.  •

ي متخصص �ض   قم باستشارة الموزع أو فىض
 

ض لجنة االتصاالت الف�درال�ة.   15يتوافق هذا المنتج مع الجزء  :  من قوانني ض ض التاليني طني ي تداخل 1( �خضع التشغ�ل لل�ش
) و�جب ع� هذا  2ضار، () ال �جب أن يتسبب هذا الجهاز �ض

ي التشغ�ل غ�ي المرغوب. 
ي ذلك أي تداخل من شأنه التسبب �ض

ات وتعد�الت تتم ع� الجهاز بدون موافقة خاصة بها من قبل  الجهاز قبول أي تداخل، بما �ض قد تؤدي أ�ة تغي�ي
I.R.I.S .ض لجنة االتصاالت الف�درال�ة. �جب استخدام كابالت معزولة مع ه . إ� إبطال قدرة المستخدم ع� �شغ�ل الجهاز   ذا الجهاز للحفاظ ع� التوافق مع قوانني

 

http://www.irislink.com/start


 
 

IC RSP-100  
" متوافقة مع المتطلبات األساس�ة واألحكام ذات الصلة  IRIScan™ Mouse Wifi، IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air. أن أجهزة "I.R.I.S. S.Aبموجب هذا تعلن 

  .IC RSP-100الخاصة بالتوج�ه ال�ندي 
 
 

ي    اإلشعار التنظ��ي لالتحاد األورويب
ة بالرمز  ض ي التال�ة:  CEتتوافق المنتجات المم�ي   مع توجيهات االتحاد األورويب

  EC/ 35/ 2014توج�ه الفولت�ة المنخفضة  •
  EMC 2014/30/ECتوج�ه  •
ة معينة  •   2011/65/EU (RoHS)توج�ه تقي�د استخدام مواد خط�ي
• RED ) (توج�ه األجهزة الالسل��ة)53/ 2014 /EC)  

 
ض برمز  CE�كون توافق  دد المناسب المم�ي ا إذا كان يتم �شغ�له باستخدام محول الت�ار الم�ت   .I.R.I.S. S.Aوالمزود من  CEلهذا المنتج صالح�

ي هذا المنتج بحدود الفئة ب من 
  .EN50581الخاصة بـ  ROHSومتطلبات  EN 60950ومتطلبات األمان الخاصة بـ   EN55024و  EN55022��ض

 
 

ي  ي االتحاد األورويب
ي المسا�ن الخاصة �ض

ض �ض  التخلص من نفا�ات األجهزة بواسطة المستخدمني
 

  
إرسالھ إلى المنشآت المناسبة لالسترداد  بدالً من ذلك، یجب  یشیر ھذا الرمز على المنتج أو الغالف الخاص بھ إلى أنھ ال یمكن التخلص من ھذا المنتج مع النفایات المنزلیة الخاصة بك.

للمزید من المعلومات حول الموقع حیث یمكنك ترك نفایات األجھزة الخاصة بك إلعادة تدویرھا، الرجاء   وإعادة التدویر في نطاق الجھود المبذولة لحمایة صحة األفراد والبیئة.
 لنفایات المنزلیة لدیك أو المتجر حیث قمت بشراء المنتج. االتصال بمكتب المدینة المحلي التابع لك أو خدمة التخلص من ا


