
 دليل معلومات
املنتج اهلامة

iPad



حيتوي دليل معلومات املنتج الهامة هذا عىل معلومات متعلقة باألمان 
والتعامل مع املنتج والتخلص منه وإعادة تدويره باإلضافة إىل معلومات 

تنظميية ومعلومات ترخيص الربناجم، مكا حيتوي عىل الضامن احملدود 
.iPad ملدة عام واحد لـ

 iPad احبث عن املعلومات البيئية األخرى يف دليل مستخدم
support.apple.com/manuals/ipad  :عىل

±�  اقرأ مجيع معلومات األمان املذكورة أدناه وتعلميات 
التشغيل قبل استخدام iPad لتجنب أية إصابات. 

للحصول عىل تعلميات التشغيل التفصيلية، اقرأ دليل 
مستخدم iPad عىل الـ iPad اخلاص بك من خالل 

زيارة help.apple.com/ipad أو باستخدام 
اإلشارة املرجعية لدليل مستخدم يف Safari. للحصول 

 iPad عىل إصدار قابل للتزنيل من دليل مستخدم
واإلصدار األخري من دليل معلومات المنتج الهامة، مق 

support.apple.com/manuals/ipad  :بزيارة

معلومات هامة حول األمان والتعامل 
مع اهلاتف

حتذير:  قد يؤدي عدم االلزتام بتعلميات األمان هذه إىل حدوث 
حريق أو صدمة كهربية أو غري ذلك من اإلصابات أو وقوع رضر 

جبهاز iPad أو أية ممتلاكت أخرى.

التعامل مع iPad ومحله، حيتوي iPad عىل مكونات حساسة. 
جتنب إسقاط iPad أو تفكيكه أو فتحه أو حسقه أو ثنيه أو تشوهيه أو 

ثقبه أو تقطيعه أو وضعه يف امليكروويف أو حرقه أو طالئه أو إدخال 
أجسام خارجية فيه. 

جتنب املاء واألماكن الرطبة  ال تستخدم iPad حتت املطر أو بالقرب 
من أحواض املاء أو غريها من األماكن الرطبة. جتنب سكب أية أطعمة 
أو سوائل عىل iPad. يف حالة تعرض iPad للبلل، مق بفصل مجيع 
الاكبالت، مث مق بإيقاف تشغيل iPad )اضغط مع االسمترار عىل زر 

سكون/تنشيط، مث حرك برفق رشيط المترير املوجود عىل الشاشة( قبل 
القيام بتنظيفه، واتركه ليجف بشلك تام قبل إعادة تشغيله مرة أخرى. 

ال حتاول جتفيف iPad باستخدام مصدر حرارة خاريج، مثل فرن 
امليكروويف أو جمفف الشعر. إن جهاز iPad الذي يتلف نتيجة تعرضه 

للسوائل غري قابل للصيانة. 
إصالح iPad أو تعديله ال حتاول إصالح iPad أو تعديله بنفسك. 

قد يؤدي تفكيك الـ iPad إىل إحداث أرضار ال يغطهيا الضامن. ال 
حيتوي iPad عىل أي أجزاء ميكن أن يقوم املستخدم بصيانهتا. جيب 
أال يمت توفري اخلدمة إال من ِقبل موفر خدمة Apple املعمتد. يف حالة 

تعرض جهاز iPad للسوائل أو ثقبه أو تعرضه لسقطة شديدة، فال تقم 
باستخدامه حىت تأخذه إىل موفر خدمة Apple املعمتد. للحصول عىل 

معلومات اخلدمة، اخرت مساعدة iPad من قامئة مساعدة يف iTunes أو 
 www.apple.com/support/ipad/service   :انتقل إىل

استبدال البطارية  جيب أال يمت استبدال البطارية القابلة للحشن 
 .Apple أو موفر خدمة معمتد من Apple إال من خالل iPad يف
للحصول عىل املزيد من املعلومات حول خدمات استبدال البطارية، 

 ُيرىج االنتقال إىل:  
www.apple.com/batteries/replacements.html 

الحشن iPad  لحشن iPad، استخدم فقط موصل وحدة Dock من 
إنتاج Apple باكبل USB مع مهايئ طاقة USB بقدرة 10 واط من 
Apple أو منفذ USB عايل الطاقة يف جهاز آخر متوافق مع معيار 

USB 2.0، أو منتج آخر حيمل العالمة التجارية Apple أو ملحقات 

مصممة للعمل مع iPad،  أو ملحقات من إنتاج جهة أخرى معمتدة 
."iPad Works with" الستخدام شعار

اقرأ مجيع تعلميات األمان املتعلقة بأية منتجات أو ملحقات قبل 
استخدامها مع iPad. ال تتحمل رشكة Apple مسوئلية تشغيل ملحقات 

من إنتاج جهة أخرى أو مسوئلية توافق تلك امللحقات مع معايري األمان 
واملعايري التنظميية.

عند استخدام مهايئ طاقة USB بقدرة 10 واط من Apple لحشن 
iPad، تأكد من تركيب مهايئ الطاقة بشلك اكمل قبل توصيله يف منفذ 

 Apple بقدرة 10 واط من USB الطاقة. مث مق بإدخال مهايئ طاقة
بإحاكم يف منفذ الطاقة. ال تقم بتوصيل أو فصل مهايئ طاقة USB بقدرة 

10 واط من Apple إذا اكنت يداك مبتلة.
قد يصبح مهايئ طاقة USB بقدرة 10 واط من Apple دافئاً أثناء 
ا بتوفري هتوية اكفية حول مهايئ طاقة  االستخدام الطبييع. مق دامئاً

USB بقدرة 10 واط من Apple وتوخ احلذر أثناء التعامل معه. مق 
بفصل مهايئ طاقة USB بقدرة 10 واط من Apple يف حالة حدوث 

أي من األمور التالية: 
Â  .تعرض سلك الكهرباء أو القابس للتلف أو احلرق
Â  .تعرض املهايئ لملطر أو السوائل أو الرطوبة الزائدة
Â  .تلف اجلسم اخلاريج لملهايئ
Â  إذا كنت تشك يف أن يكون املهايئ حباجة إىل اإلصالح

أو الصيانة. 
Â  .إذا كنت ترغب يف تنظيف املهايئ

جتنب اإلرضار بالمسع  قد حيدث فقدان دامئ للمسع يف حالة 
استخدام جهاز االستقبال أو مساعات نظام الصوت احملمول أو مساعات 

الرأس أو مساعة األذن مبستويات صوت مرتفعة. ال تستخدم إال أجهزة 
االستقبال أو مساعات نظام الصوت احملمول أو مساعات الرأس أو 
مساعات األذن املتوافقة مع جهازك. مق بتشغيل الصوت وحتقق من 

مستوى الصوت قبل إدخال أي يشء يف أذنك. ميكن مع الوقت أن تتأقمل 
ا طبيعياًا إال أنه يرض  أذنك مع مستوى صوت أعىل، وقد يبدو هذا أمراً

بمسعك. إذا كنت تمسع طنيناًا يف أذنك أو اكن اللكام غري واحض، فتوقف 
عن االسمتاع واحفص مسعك. لكام ارتفع مستوى الصوت، قلت املدة 

املتوقعة لتأثر المسع. ويقرتح خرباء المسع ما ييل محلاية المسع: 
Â  احلد من الوقت املستغرق يف استخدام جهاز االستقبال أو

مساعات نظام الصوت احملمول أو مساعات الرأس أو مساعات األذن 
مبستويات صوت مرتفعة. 

Â  جتنب رفع مستوى الصوت للتغلب عىل الضوضاء يف
األماكن احمليطة.

Â  خفض مستوى الصوت إذا مل تستطع مساع األخشاص الذين
يتحدثون إىل جوارك. 

للحصول عىل معلومات حول كيفية ضبط حد أقىص ملستوى الصوت يف 
.iPad راجع دليل مستخدم ،iPad

األمان أثناء القيادة والركوب ال يوىص باستخدام iPad مبفرده أو 
باستخدام مساعات الرأس )حىت لو مت تركيهبا يف أذن واحدة فقط( 

أثناء قيادة مركبة أو ركوب دراجة، ويعد ذلك غري قانوين يف بعض 
املناطق. تعّرف عىل القوانني واللواحئ والزتم هبا فميا يتعلق باستخدام 
األجهزة احملمولة مثل iPad يف املناطق اليت تقوم بقيادة السيارة أو 
ركوب الدراجة هبا. توخ احلذر والعناية أثناء قيادة السيارة أو ركوب 
الدراجة. إذا قررت استخدام iPad أثناء القيادة، فضع اإلرشادات 

التالية نصب عينيك:
Â  .ركز كامل انتباهك في القيادة أو ركوب الدراجة وفي الطريق

فقد يؤدي استخدام جهاز محمول أثناء قيادة السيارة أو ركوب 
الدراجة إىل تشتيت االنتباه. إذا شعرت بالتشتت وعدم الرتكزي أثناء 
قيادة أي نوع من املركبات أو أثناء ركوب الدراجة أو أثناء القيام بأي 

نشاط يتطلب الرتكزي التام، فتوقف بالسيارة أو الدراجة عىل جانب 
الطريق إذا تطلبت ظروف القيادة ذلك.



Â  ال تقم بإرسال البريد اإللكتروني أو تدوين املالحظات أو البحث
عن أرقام الهواتف أو إجراء أية أنشطة أخرى تتطلب تركيز انتباهك 
فيها أثناء القيادة. مفن شأن كتابة أو قراءة رسائل الربيد اإللكرتوين 

أو تدوين املالحظات يف قامئة املهام أو تصفح دفرت عناوين اهلاتف 
جذب انتباهك عن مسوئليتك الرئيسية، ويه القيادة بأمان.

ا بتطبيقات  التنقل بشلك آمن إذا اكن جهاز iPad اخلاص بك مزوداً
توفر خرائط واجتاهات البوصلة الرمقية ودمع التنقل القامئ عىل املواقع 

أو االجتاهات، فإن هذه التطبيقات جيب استخدامها لملساعدة يف معليات 
التنقل األساسية فقط، وجيب أال يمت االعمتاد علهيا لتحديد املواقع بدقة أو 

للتعرف عىل مدى قرب املسافة أو البعد أو االجتاه.
تعمتد اخلرائط والبوصلة الرمقية واالجتاهات والتطبيقات القامئة عىل 
املواقع اليت توفرها Apple عىل البيانات املجمَّعة واخلدمات املتوفرة 

من ِقبل جهات أخرى. ختضع خدمات البيانات هذه للتغيري وقد ال تتوفر 
يف مجيع املناطق اجلغرافية، األمر الذي يمجن عنه عدم توفر اخلرائط أو 

اجتاهات البوصلة الرمقية أو االجتاهات أو املعلومات املعمتدة عىل املوقع 
أو عدم دقهتا أو نقصاهنا. 

حيتوي جهاز iPad عىل بوصلة رمقية داخلية موجودة يف اجلزء العلوي 
األمين من iPad. قد تتأثر دقة اجتاهات البوصلة الرمقية سلباًا بسبب 
التداخل املغناطييس أو تداخل بييئ آخر. ال تعمتد فقط عىل البوصلة 
 iPad الرمقية لتحديد االجتاهات. ومق مبقارنة املعلومات املتاحة عىل
مع األماكن احمليطة بك مث ارجع إىل العالمات املوضوعة للتغلب عىل 

أية اختالفات. 
بالنسبة للسيارات املزودة بوسادة هوائية  تنتفخ الوسادة اهلوائية 

بقوة كبرية. فال تقم بتخزين iPad أو أي من ملحقاته يف املنطقة اليت 
تنتفخ فهيا الوسادة اهلوائية أو يف منطقة انتشار الوسادة اهلوائية.
نوبات الرصع واإلمغاء وإجهاد العني  هناك نسبة ضئيلة من 

األخشاص ممن مه عرضة لإلصابة باإلمغاء أو نوبات الرصع )حىت يف 
حالة عدم تعرضهم ملثل هذه األعراض من قبل( عند التعرض ألضواء 

ساطعة مثل تلك اليت تظهر أثناء ألعاب المكبيوتر أو مشاهدة الفيديو. إذا 
كنت قد عانيت من نوبات الرصع أو من اإلمغاء أو إذا اكن هناك تارخي 

مريض يف العائلة هبذه األعراض، فيجب استشارة الطبيب قبل ممارسة 
األلعاب أو مشاهدة ملفات الفيديو عىل iPad اخلاص بك. توقف عن 

استخدام iPad واسترش الطبيب إذا عانيت من آالم يف الرأس أو من 
اإلمغاء أو نوبات الرصع أو رعشة يف العني أو تشنجات يف العضالت أو 
فقدان الويع أو احلركة الالإرادية أو االرتباك. للتقليل من خطر اإلصابة 

بآالم الرأس أو اإلمغاءات أو نوبات الرصع أو إجهاد العني، جتنب 
 iPad ا عن عينيك، واستخدم استخدام iPad لفرتات طويلة، واجعله بعيداً

يف غرفة جيدة اإلضاءة، مع احلصول عىل فرتات راحة بشلك متكرر. 
األجزاء الزجاجية الغطاء اخلاريج لشاشة iPad مصنوع من الزجاج. 

ميكن أن ينكرس هذا الزجاج إذا سقط iPad عىل سطح صلب أو إذا 
تعرض لصدمة قوية. إذا تعرض الزجاج للكرس أو التصدع، فال تملس 
الزجاج املكسور أو حتاول إزالته وتوقف عن استخدام iPad. ال يغيط 

الضامن الزجاج املكسور نتيجة سوء االستخدام أو إساءة التعامل. توقف 
 Apple إىل أن يمت استبدال الزجاج من ِقبل رشكة iPad عن استخدام

أو من ِقبل موفر خدمة Apple املعمتد.
ا عىل  خماطر االختناق حيتوي iPad عىل أجزاء صغرية متثل خطراً

األطفال الصغار، حيث إهنا ميكن أن تؤدي إىل االختناق. احتفظ جبهاز 
ا عن متناول األطفال الصغار. iPad وملحقاته بعيداً

احلركة املتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة 
األلعاب عىل iPad، ميكن أن تعاين من شعور َعريض بعدم الراحة 

سواء يف اليدين أو الذراعني أو الكتفني أو الرقبة أو يف أجزاء أخرى 
من اجلسم. احصل عىل فرتات راحة متكررة، وإذا كنت تعاين من عدم 

الراحة أثناء أو بعد االستخدام، توقف عن استخدام اهلاتف واعرض 
نفسك عىل طبيب.

محل iPad  ميكنك محل iPad واستخدامه بطرق خمتلفة. من الرضوري 
العثور عىل وضع مالمئ عند استخدام iPad وأخذ فرتات راحة متكررة. 

 iPad استخدم خفذك أو منضدة أو حقيبة أو ملحق اإلرساء لدمع
أثناء االستخدام.

 iPad األجواء احملمتل تعرضها لالنفجار مق بإيقاف تشغيل
)اضغط مع االسمترار عىل زر سكون/تنشيط، مث حرك برفق رشيط 

المترير املوجود عىل الشاشة( عند التواجد يف أجواء حيمتل تعرضها 
لالنفجار. ال تقم بحشن iPad والزتم بلك الالفتات والتعلميات. فميكن أن 

يؤدي الرشر يف تلك املناطق إىل التسبب يف انفجارات أو حرائق ينتج 
عهنا إصابات جسدية أو حىت التعرض لملوت.

ا، يمت متيزي املناطق اليت حيمتل  ويف أغلب األحيان، ولكن ليس دامئاً
تعرضها لالنفجار بشلك واحض. قد تشمتل املناطق احملمتلة عىل: مناطق 
الزتود بالوقود )مثل حمطات البزنين(؛ السطح السفيل يف السفن؛ منشآت 

الوقود أو التحويل أو التخزين الكمييايئ؛ القاطرات اليت تستخدم غاز 
البرتول السائل )مثل الربوبان أو البوتان(؛ املناطق اليت حيتوي اهلواء 
فهيا عىل مواد كمياوية أو ذرات )مثل األتربة أو احلبوب أو مساحيق 

املعادن(؛ وأية منطقة أخرى يطلب منك فهيا بشلك طبييع إيقاف تشغيل 
حمرك السيارة.

استخدام املوصالت واملنافذ  ال تدخل أي موصل يف أي منفذ عنوة. 
مق بفحص املنفذ لرؤية ما إذا اكنت توجد به عوائق. فإذا مل يدخل املوصل 

يف املنفذ بهسولة معقولة، فهذا غالباًا يعين أهنام غري متطابقني. تأكد من 
مطابقة املوصل لملنفذ، وأنك قد وضعت املوصل بشلك حصيح يف املنفذ.
احلفاظ عىل iPad يف نطاق درجات احلرارة املقبولة مق بتشغيل 

iPad يف ماكن تكون درجة احلرارة فيه بني 0 و35 درجة موئية )32 
إىل 95 درجة فهرهنايت(. فميكن أن تؤدي درجات احلرارة املرتفعة 

أو املنخفضة إىل تقصري معر البطارية مؤقتاًا أو قد تتسبب يف توقف 
iPad عن العمل بشلك حصيح مؤقتاًا. جتنب تغيري احلرارة أو الرطوبة 
بشلك كبري عند استخدام iPad ألنه ميكن للكثافة أن تتكون عىل جهاز 

iPad أو داخله.

مق بتخزين iPad يف ماكن تكون درجة احلرارة فيه بني -20 و45 درجة 
موئية )-4 إىل 113 درجة فهرهنايت(. ال ترتك iPad يف سيارتك، ألن 
درجة احلرارة يف السيارات اليت تكون يف حالة انتظار ميكن أن تزيد 

عن هذه النطاقات.
أثناء استخدام iPad أو أثناء حشن البطارية، من الطبييع أن يصبح 

. ويعمل اجلزء اخلاريج من iPad مبثابة سطح تربيد، حيث  iPad دافئاً
ينقل احلرارة من داخل الوحدة إىل اهلواء اخلاريج احمليط األكرث برودة.

احلفاظ عىل نظافة السطح اخلاريج لـ iPad تعامل مع جهاز 
iPad بعناية للحفاظ عىل مظهره. وإذا كنت تشعر بالقلق حيال تعرض 

iPhone للخدش أو الكشط، فميكنك استخدام أحد األغلفة العديدة اليت 
تباع بشلك منفصل. لتنظيف iPad، مق بفصل مجيع الاكبالت وإيقاف 
تشغيل iPad )اضغط مع االسمترار عىل زر سكون/تنشيط، مث حرك 
برفق رشيط المترير املوجود عىل الشاشة(. مث استخدم قطعة مقاش 

نامعة ورطبة قليلًا تكون خالية من النسائل لتنظيفه. وجتنب دخول رطوبة 
يف فتحات اهلاتف. ال تستخدم منظفات زجاج النوافذ أو املنظفات املزنلية 

أو خباخات األيروسول أو املذيبات أو الكحول أو األمونيا أو مواد كشط 
لتنظيف iPad. حيتوي iPad عىل طبقة مضادة للزيت عىل الشاشة؛ لذا 

ما عليك سوى مسح شاشة iPad بقطعة مقاش نامعة خالية من الوبر 
إلزالة الزيت الذي ترتكه األيدي. ستنخفض قدرة هذه الطبقة عىل مقاومة 
الزيت مبرور الوقت مع االستخدام العادي وسيؤدي مسح الشاشة مبادة 
اكشطة إىل تقليل تأثريها بدرجة كبرية وقد يؤدي ذلك إىل خدش الشاشة.

التعرض لطاقة الرتددات الالسلكية حيتوي iPad عىل أجهزة إرسال 
واستقبال السلكية. عند تشغيل iPad، فإنه يقوم بإرسال واستقبال طاقة 
 Wi-Fi من خالل اهلوايئ املوجود به. توجد هوائيات ،)RF( تردد السليك
وBluetooth® خلف شعار Apple. لقد مت اختبار iPad وهو يتوافق 

.Bluetoothو Wi-Fi اخلاصة بتشغيل SAR مع متطلبات التعرض



 ،iPad Wi-Fi + ii يوجد هوايئ خلوي يف احلافة العلوية من جهاز
إىل أسفل يف مواجهة زر الشاشة الرئيسية يف األسفل. للحصول عىل 
أفضل أداء للجهاز احملمول وللتحقق من عدم جتاوز التعرض البرشي 

لطاقة الرتددات الالسلكية إلرشادات جلنة FCC وIC واالحتاد األورويب، 
ا التعلميات واالحتياطات التالية: وجه اجلهاز حبيث يكون اهلوايئ  اتبع دامئاً

ا عن  اخللوي )املوجود أسفل احلافة اخللفية يف أعىل اجلهاز( بعيداً
جمسك أو األشياء األخرى.

لقد مت تصممي وتصنيع iPad حبيث يتوافق مع حدود التعرض لطاقة 
 )FCC( الرتدد الالسليك اليت حتددها جلنة االتصاالت الفيدرالية

بالواليات املتحدة والواكلة الصناعية الكندية )IC( واهليئت الترشيعية 
باليابان واالحتاد األورويب والدول األخرى. يستخدم معيار التعرض وحدة 
 SAR إن حد .SAR قياس يطلق علهيا امس معدل االمتصاص النويع، أو

الساري عىل iPad واحملدد من ِقبل جلنة االتصاالت الفيدرالية هو 
1.6 واط يف الكيلو غرام )واط/كغم(، وحتدده الواكلة الصناعية الكندية 
عىل 1.6 واط يف الكيلو غرام )واط/كغم(، بيمنا حيدده جملس االحتاد 

األورويب عىل 2.0 واط يف الكيلو غرام )واط/كغم(. يمت إجراء اختبارات 
SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية اليت حتددها تلك الواكالت، 

حبيث يقوم iPad بالبث بأعىل مستويات الطاقة املرصح هبا يف لك 
نطاقات الرتدد اليت مت اختبارها. وعىل الرمغ من أن معدل االمتصاص 

احملدد يمت حتديده بأقىص مستوى معمتد من الطاقة يف لك نطاق تردد، 
فإن مستوى معدل االمتصاص الفعيل لـ iPad أثناء التشغيل ميكن أن 

يكون أقل بكثري من احلد األقىص ألن iPad يقوم بضبط طاقة بثه اخللوية 
جزئياًا عىل مدى اجتاهه وقربه من الشبكة الالسلكية.. وبشلك عام، لكام 

اقرتبت من حمطة قاعدة خلوية، قل مستوى الطاقة اليت يمت بهثا.
لقد مت اختبار iPad،1 وهو ييف بإرشادات التعرض للرتددات الالسلكية 
للجنة FCC وواكلة IC واالحتاد األورويب للتشغيل اخللوي. عند اختبار 

iPad عند مالمسته للجسم مبارشة، اكن احلد األقىص لقمية SAR للك 
نطاق تردد عىل النحو التايل: 

ICو FCC للك من SAR قمية
 أعلى قيمة 
)واط/كغم(

حد SAR لكٍل من 
FCC وIC  1جرام 

)واط/كغم(

نطاق التردد 
)ميغاهرتز(

A1416 طراز

1.15 1.6 2483.5-2400

0.52 1.6 5250-5150

1.16 1.6 5350-5250

1.19 1.6 5700-5500

1.19 1.6 5850-5725

 Compliance Certification لقد مت اختبار اجلهاز من ِقبل  1
Services، املوجودة يف فريمونت، باكليفورنيا، حسب املعايري 
واإلجراءات احملددة يف FCC OET النرشة رمق 65، امللحق ج 

)اإلصدار 01-01( وIEEE 1528-2003 وRSS 102 يف كندا. يتوافق 
iPad مع توصيات املجلس األورويب الصادرة يف 12 يوليو لعام 

1999 فميا يتعلق حبدود التعرض العامة لملجاالت الكهرومغناطيسية 
 .]EC/519/1999[

قمية SAR لالحتاد األورويب
النطاق نطاق التردد 

)ميغاهرتز(
 SAR حد
لالتحاد 

األوروبي  10 
جرام )واط/

كغم(

أعلى قيمة 
)واط/كغم(

A1416 طراز

0.52 2.0 2483.5-2400 WiFi بقدرة 
2.4 غيغاهرتز

0.26 2.0 5350-5150 WiFi بقدرة 5 
غيغاهرتز

0.46 2.0 5725-5470

ميكنك أن تقلل من التعرض بشلك أكرب من خالل تقليل وقت استخدام 
iPad يف وضع الالسليك، ألن الوقت هو عامل هام يف حتديد مقدار 

 iPad تعرض الخشص، كذلك من خالل زيادة املسافة بني اجلسم وبني
ألن مستوى التعرض يقل بشلك كبري لكام زادت املسافة.

معلومات إضافية  ملزيد من املعلومات من جلنة FCC حول التعرض 
www.fcc.gov/oet/rfsafety لطاقة الرتدد الالسليك، راجع
 )FDA( وإدارة األغذية واألطعمة األمريكية FCC مكا توفر جلنة

www.fda.gov/Radiation- موقع ويب لملسهتلكني عىل
EmittingProducts/default.htm للرد عىل االستفسارات 

املتعلقة بأمان اهلواتف احملمولة. تفقد موقع ويب بصفة دورية للتعرف 
عىل التحديثات.

للحصول عىل معلومات حول األحباث العملية املتعلقة بالتعرض لطاقة 
الرتدد الالسليك، راجع قاعدة بيانات أحباث املجاالت الكهرومغناطيسية 
www.who.int/emf   :اخلاصة مبنمظة الصحة العاملية عىل )EMF(

تداخل الرتددات الالسلكية  ميكن النبعاثات الرتددات الالسلكية من 
املعدات اإللكرتونية أن تؤثر سلباًا عىل تشغيل املعدات اإللكرتونية األخرى، 

وتتسبب يف حدوث أعطال هبا. بالرمغ من أن iPad قد مت تصمميه 
واختباره وتصنيعه حبيث يتوافق مع اللواحئ اليت حتمك انبعاثات الرتددات 

الالسلكية يف بلدان مثل الواليات املتحدة وكندا واالحتاد األورويب 
 iPad واليابان، ميكن ألجهزة اإلرسال الالسلكية والدوائر اإللكرتونية يف

أن تتسبب يف التداخل مع معدات إلكرتونية أخرى. لذلك، الرجاء اختاذ 
االحتياطات التالية:

الطائرات قد حيظر استخدام iPad أثناء السفر عىل منت الطائرات. 
للتعرف عىل املزيد من املعلومات حول استخدام "وضع الطريان" إليقاف 

.iPad راجع دليل مستخدم ،iPad أجهزة البث الالسليك يف
 iPad املركبات ميكن أن تؤثر انبعاثات الرتددات الالسلكية الصادرة من
عىل األنمظة اإللكرتونية يف املركبات. ارجع إىل رشكة تصنيع املركبة أو 

وكيلها للتعرف عىل معلومات حول سيارتك.
أجهزة ضبط نبضات القلب  يويص احتاد الرشاكت املصنعة العاملة 
يف جمال الصناعات املرتبطة بالصحة بتوفري مسافة فاصلة ال تقل عن 

15 مس )6 بوصة( بني اهلاتف الالسليك احملمول وجهاز ضبط نبضات 
القلب لتجنب التداخل احملمتل مع جهاز ضبط نبضات القلب. وبالنسبة 

لألخشاص املستخدمني ألجهزة ضبط نبضات القلب:
Â  )عىل مسافة أكرب من 15 مس )6بوصات iPad جيب دائًما إبقاء

من أجهزة ضبط النبض اليت يرتدوهنا أثناء تشغيل اجلهاز الالسليك
إذا ظهر أي سبب يدعوك إىل الشك يف حدوث تداخل، مق بإيقاف تشغيل 
iPad عىل الفور )اضغط مع االسمترار عىل زر سكون/تنشيط، مث حرك 

رشيط المترير املوجود عىل الشاشة(.



األجهزة الطبية األخرىإذا كنت تستخدم أي جهاز طيب خشيص 
آخر، فاسترش الرشكة املصنعة للجهاز أو طبيبك لتحديد ما إذا متت 

محاية اجلهاز بشلك اكٍف من انبعاثات الرتددات الالسلكية اخلارجية 
.iPad أم ال من

منشآت الرعاية الصحية  ميكن أن تستخدم املستشفيات ومنشآت 
الرعاية الصحية معدات تكون حساسة جزئياًا وتتأثر بانبعاثات الرتددات 
الالسلكية اخلارجية. مق بإيقاف تشغيل iPad عندما ُيطلب منك ذلك من 

ِقبل اهليئة أو الالفتات.
مناطق التفجيرات واملنشآت املوجود بها الفتات لتجنب التداخل مع 

معليات التفجري، مق بإيقاف تشغيل iPad عند التواجد يف "منطقة 
تفجريات" أو يف املناطق اليت توجد هبا إعالنات تطلب "إيقاف تشغيل 

األجهزة الالسلكية مزدوجة االجتاه". الزتم بلك الالفتات والتعلميات.

Certification and Compliance
See iPad for the certification and compliance marks 
specific to that device. To view, choose Settings > 
General > About > Regulatory.

Australia
New 
Zealand

Model A1430

U.S. Model A1403  
FCC ID: BCiA1403 
Model A1430  
FCC ID: BCiA1430

Canada Model A1403  
IC:  579C–A1403  Meets ICES-003 
Model A1430  
IC:  579C–A1430  Meets ICES-003

EU       Model A1403 and A1430 

       

Japan

Singapore Model A1430

Important:  Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple could void the EMC and 
wireless compliance and negate your authority to 

operate the product. This product has demonstrated 
EMC compliance under conditions that included the 
use of compliant peripheral devices and shielded 
cables between system components. It is important 
that you use compliant peripheral devices and 
shielded cables between system components to 
reduce the possibility of causing interference to 
radios, televisions, and other electronic devices.

FCC Compliance Statement 
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.
Note:  This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment 

and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is 
connected.

 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Wireless Radio Use:  This device is restricted to indoor 
use when operating in the 5.15 to 5.25 iHz frequency 
band. Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Canadian Compliance Statement 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B 
specifications. Cet appareil numérique de la 
Classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. This device complies with RSS 210 of 
Industry Canada. This Class B device meets all the 
requirements of the Canadian interference-causing 
equipment regulations. Cet appareil numérique de la 
Classe B respecte toutes les exigences du Règlement 
sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions:  (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept 



any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes 
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d’interférences et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, 
y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

European Community Compliance 
Statement
The equipment complies with the RF Exposure 
Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation 
of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the 
general public to electromagnetic fields (0–300 
iHz). This wireless device complies with the R&TTE 
Directive.

EU Declaration of Conformity
Български  Apple Inc. декларира, че 
това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със 
съществените изисквания и другите приложими 
правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že 
toto mobilní zařízení s technologií Wi-Fi a Bluetooth 
vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, 
at følgende udstyr cellular, Wi-Fi og Bluetooth 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass 
sich Mobiltelefon, Wi-Fi und Bluetooth in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see 
mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-seade vastab direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, 
Wi-Fi, and Bluetooth device is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara 
que este dispositivo celular, Wi-Fi y Bluetooth 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει 
ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και Bluetooth 
συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις 
λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que 
l’appareil cellulaire, Wi-Fi, et Bluetooth est conforme 

aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að 
þetta tæki, sem er farsími, þráðlaus og með 
blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) 
fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che 
questo dispositivo cellulare, Wi-Fi e Bluetooth 
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi 
un Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, 
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšio įrenginys atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a mobil, Wi-Fi és Bluetooth megfelel a vonatkozó 
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.
Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Wi-Fi, 
& Bluetooth jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-
Dirrettiva 1999/5/EC.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat 
het toestel cellular, Wi-Fi, en Bluetooth in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette 
mobiltelefon-, Wi-Fi- og Bluetooth-apparatet er i 
samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że 
ten telefon komórkowy, urządzenie Wi-Fi oraz 
Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo 
móvel, Wi-Fi e Bluetooth está em conformidade 
com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest 
aparat celular, Wi-Fi și Bluetooth este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave 
ter naprave Wi-Fi in Bluetooth skladne z  bistvenimi 
zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 
1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto 
mobilné, Wi-Fi & Bluetooth zariadenie spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä 
matkapuhelin-, Wi-Fi- ja Bluetooth-tyyppinen laite 



on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna 
mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och Bluetooth-enhet 
står i överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
A copy of the EU Declaration of Conformity is 
available at:  www.apple.com/euro/compliance 
iPad Wi-Fi + 3i can be used in the following 
countries:

European Community Restrictions 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. 
Consultez l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation des 
canaux 1 à 13. www.arcep.fr

Japan Compliance Statement— 
VCCI Class B Statement

Wireless Radio Use: This device is restricted to indoor use when 
operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.  
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.
この製品は、周波数帯域 5.15 ~ 5.35 GHz で動作しているときは、
屋内においてのみ使用可能です。

Taiwan Wireless Statements

    

معلومات حول التخلص من اجلهاز 
وإعادة التدوير

للحصول عىل معلومات حول برناجم إعادة التدوير من Apple، انتقل 
www.apple.com/recycling  :إىل

Deutschland:  Dieses ierät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
ierätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend 
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  iebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) 
worden gedeponeerd.

Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.



European Union—Disposal Information:  The 
symbol above means that according to local laws 
and regulations your product should be disposed of 
separately from household waste. When this product 
reaches its end of life, take it to a collection point 
designated by local authorities. Some collection 
points accept products for free. The separate 
collection and recycling of your product at the time 
of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem:  
O símbolo acima indica que este produto e/ou 
sua bateria não devem ser descartadas no lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto 
e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e 
diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o 
programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta 
e telefone de informações, visite  
www.apple.com/br/environment.

اتفاقية ترخيص الربناجم
 Use of iPad constitutes acceptance of the Apple 
 and third-party software license terms found at:
www.apple.com/legal/sla

مضان حمدود ملدة سنة )1( واحدة من 
Apple

لملنتجات اليت محتل العالمة التجارية Apple فقط
قانون محاية املسهتلك مكا يتعلق هبذا الضامن  يقدم لك هذا 

الضامن حقوقًا قانونية حمددة، وقد تمتتع أيضًا حبقوق أخرى قد ختتلف 
حبسب الدولة )أو الوالية  أو املقاطعة(. غري ما هو يحمس به القانون، ال 

يستثين هذا الضامن أية حقوق لملسهتلكني قد تنشأ عن عدم االلزتام بعقد 
البيع. لإلستفلدة من اكمل املعلومات حول هذه احلقوق، يرىج مراجعة 

قانون الدولة، الوالية  أو املقاطعة اليت تنيمت إلهيا.
مضانات القيود اليت قد تؤثر عىل قانون محاية املسهتلك  إىل 

احلد الذي يحمس به القانون، حيرص هذا ومضان حرصية واالنتصافات 
فيه يف وجه اكفة الضامنات األخرى، وسائل االنتصاف والرشوط، سواء 

اكنت شفوية أو مكتوبة، قانونية، رصحية أو مضنية إىل احلد الذي يحمس 
به القانون، و Apple حتديدا تنيف املسؤولية عن أي واكفة الضامنات 
القانونية أو مضنية، مبا فهيا، مضانات اإلستخدام والصالحية لغرض 

إلستخدام معني ومضانات ضد العيوب اخلفية أو املسترتة. إىل احلد الذي 
يحمس بنيف هذه الضامنات، Apple حتد من تطبيق الضامنات صاحلة  
لفرتة حمددة بقدر فرتة هذا الضامن أدناه ومضانات خلدمة التصليح أو 
االستبدال عىل النحو الذي حتدده Apple يف تقديرها اخلاص. وبعض 

الدول )والواليات واألقالمي( ال تحمس حبظر أو حرص التعويضات عن 
األرضار العرضية أو التبعية أو  تحمس بفرض قيود عىل طول املدة اليت 

جيب أن يسمتر خالهلا الضامن الضمين أو الرشط، ومن مث فقد ال تنطبق 
القيود أو االستثناءات املوصوفة أدناه عليك.

ماذا يمشل هذا الضامن؟  قد تقدم ال يرسي هذا الضامن احملدود 
عىل أي منتج أو برناجم مل تقم Apple بتصنيعه، حىت لو مت تغليفه أو 

بيعه مع أجهزة Apple. قد جهات التصنيع أو التوريد أو النرش األخرى 
 Apple مضانات خاصة هبا لملشرتي الهنايئ، إال أن Apple خبالف
تقدم منتجاهتا »مكا يه« يف األطر اليت يحمس هبا القانون. إن الرباجم 

اليت توزعها رشكة Apple أو اليت ال محتل اإلمس التجاري لرشكة 
Apple )مبا يمشل، دون االقتصار عىل براجم األنمظة( ال تمتتع بالتغطية 
مبوجب هذا الضامن احملدود. راجع اتفاقية الرتخيص املصاحبة للربناجم 
 Apple .لالطالع عىل تفاصيل حول حقوقك املتعلقة باستخدام الربناجم

ال تضمن أن معلية املنتج ستكون دون انقطاع أو خالية من األخطاء. 
Apple ليست مسؤولة عن األرضار النامجة عن عدم اتباع التعلميات 

املتعلقة باستخدام املنتج.
ما هو الذي ال يمشله هذا الضامن؟  قد تقدم ال يرسي هذا الضامن 

احملدود عىل أي منتج أو برناجم مل تقم Apple بتصنيعه، حىت لو مت 
تغليفه أو بيعه مع أجهزة Apple. قد جهات التصنيع أو التوريد أو النرش 

األخرى خبالف Apple مضانات خاصة هبا لملشرتي الهنايئ، إال أن 
Apple تقدم منتجاهتا »مكا يه« يف األطر اليت يحمس هبا القانون. 

إن الرباجم اليت توزعها رشكة Apple أو اليت ال محتل اإلمس التجاري 
لرشكة Apple )مبا يمشل، دون االقتصار عىل براجم األنمظة( ال تمتتع 

بالتغطية مبوجب هذا الضامن احملدود. راجع اتفاقية الرتخيص املصاحبة 
للربناجم لالطالع عىل تفاصيل حول حقوقك املتعلقة باستخدام الربناجم. 

Apple ال تضمن أن معلية املنتج ستكون دون انقطاع أو خالية من 
األخطاء. Apple ليست مسؤولة عن األرضار النامجة عن عدم اتباع 

التعلميات املتعلقة باستخدام املنتج.
ال يرسي هذا الضامن: )أ( عىل األجزاء القابلة لالسهتالك، مثل 
البطاريات أو األغطية الواقية املصممة لتتالىش مبرور الوقت 

ما مل يمت العطل بفعل عيب يف املواد أو الصناعة، أو بسبب )ب( 
الرضر الشلكي، مبا يمشل عىل سبيل املثال ال احلرص، اخلدوش 
والكدمات وانكسار البالستيك املوجود عىل املنافذ، أو )جـ( عىل 

الرضر الناجت عن االستخدام مع منتجات ال ختص Apple، أو 
)د( عىل التلف الناجت عن حادث أو استغالل خاطئ أو سوء 

االستخدام أو مالمسة السوائل أو حريق أو زلزال أو غريه من 
األسباب اخلارجية، أو )هـ( عىل التلف الناجت عن تشغيل منتج 

Apple خارج نطاق االستخدامات املمسوح هبا أو املقصودة 
مكا هو أوحضت Apple، أو )و( عىل التلف الناجت عن اخلدمة 
)مبا يمشل حاالت الرتقية والتوسعات( اليت جيرهيا أي خشص 

 Apple أو جهة معمتدة من جانب Apple ليس ممثلًا لرشكة
لتقدمي اخلدمات )“AASP”(، أو )ز( عىل منتج Apple مت 

 ،Apple تعديله لتغيري الوظائف أو القدرات دون إذن كتايب من
)ط( عىل العيوب الناجتة عن البىل العادي أو بسبب الشيخوخة 
الطبيعية ملنتج Apple أو )ظ( إذا متت إزالة أو مطس أي رمق 

.Apple تسلسيل من
تقيدات مهمة  قد حتد رشكة Apple من خدمة الضامن إىل البلد الذي 

Apple أو موزعيهنا املرصحني قد باعوا منتجات Apple يف األصل.

مسؤولياتك  ينبيغ عليك القيام بنسخ إحتياطية دورية لملعلومات الواردة 
عىل وسائط التخزين منتج Apple محلاية حمتوياته وكإجراء وقايئ ضد 

أعطال تشغيلية ممكنة. 
قبل ان حتصل عىل خدمة الضامن، قد تطلب منك رشكة Apple أو 

معالهئا أن تقوم بتقدمي إثبات عىل تفاصيل الرشاء و/أو االلزتام، الرد 
عىل أسئلة اليت ممصت لملساعدة يف تخشيص املشالك احملمتلة واتباع 
 Apple للحصول عىل خدمة الضامن. قبل تقدمي منتج Apple إجراءات
اخلاص خلدمات الضامن، جيب عليك االحتفاظ بنخسة احتياطية منفصلة 
من احملتويات وإزالة مجيع املعلومات الخشصية والبيانات اليت ترغب يف 

محايهتا وإيقاف معل أية لكامت مرور لألمان.
خالل خدمة الضامن يمت حذف حمتويات وسائط التخزين وإخراجها. تنيف 

رشكة Apple ومعالهئا أية مسؤولة عن خسارة من الرباجم أو البيانات 



أو معلومات أخرى واردة عىل وسائط التخزين أو أي جزء آخر ملنتج 
Apple الذي يمت قيام اخلدمة هيلع. 

بعد تقدمي خدمة الضامن سوف تمت إعادة منتج Apple اخلاص  أو 
بديل عن منتج Apple إليك بنفس الهتيئة اليت اكن علهيا عند برشائه يف 

األساس.خاضعًا للتحديثات املتاحة. قد تقوم Apple بتثبيت حتديثات 
براجم النظام جكزء من خدمة الضامن اليت سمتنع منتج Apple من 

الرجوع من إصدار أقدم من براجم النظام. قد ال تكون تطبيقات الرشاكت 
Apple متوافقة مع منتج Apple األخرى املثّبتة عىل منتج

و قد ال تعمل معها نتيجة لتحديث برناجم النظام. سوف تكون مسؤولًا 
عن إعادة تثبيت اكفة الرباجم والبيانات واملعلومات. ال يغيط هذا 

الضامن إستعادة الرباجم والبيانات واملعلومات اليت ليست ممشلة يف 
إطار هذا الضامن.

هام: ال تفتح منتج Apple. إن فتح منتج Apple قد يسبب 
جعزًا ال يغطيه هذا الضامن. وينبيغ أن يقترص إجراء اخلدمة 

 Apple أو جهة معمتدة من جانب Apple هلذا املنتج عىل
.AASP لتقدمي اخلدمات

ماذا تفعل Apple يف حال مت إخرتاق هذا الضامن؟  يف حال 
تقدم مطالبة سلمية خالل فرتة الضامن، فسوف تتوىل رشكة Apple بناءاً 
عىل خيارها، )1( إصالح عيب منتج Apple دون تلكفة وذلك باستخدام 

أجزاء جديدة أو أجزاء جمددة ماكفئة للجديدة من حيث األداء واالعمتادية، 
أو )2( تبديل منتج Apple مبنتج آخر جديد أو جمدد ماكفئ للجديد من 

حيث األداء واالعمتادية، أو )3( رد منتج أبل بسعر رشائه. 
قد تطلب Apple منك استبدال األجزاء املعيبة بأجزاء أخرى جديدة 

أو معدلة ميكن تركيهبا مبعرفة املستخدم. يمتتع أي منتج أو جزء بديل، 
مبا يمشل أي جزء خمصص للرتكيب مبعرفة املستخدم ومت تركيبه وفقًا 
 Apple بالضامن املتبيق عىل منتج  ،Apple لإلرشادات املقدمة من
األصيل أو بفرتة تسعني )90( يومًا من تارخي االستبدال أو اإلصالح، 

أهيام يقدم لك تغطيةاً أطول. عند تبديل أو حتصيل أحد املنتجات أو 
األجزاء، تنتقل ملكية أي عنرص بديل إليك فميا تنتقل ملكية العنرص الذي 

 .Apple مت استبداله إىل
كيفية احلصول عىل خدمة الضامن؟  يرىج الوصول إىل موارد 

التعلميات املتاحة عىل اإلنرتنت ومراجعهتا، ويه املوصوفة أدناه ، وذلك 
قبل السيع لطلب خدمة الضامن. إذا اكن منتج Apple ال يزال يعمل 
بشلك سلمي بعد استخدام هذه املوارد، فرنجو اإلتصال مبمثل لرشكة 
Apple أو، إذا يطبق، متجر التجزئة التابع لرشكة Apple )»متجر 
Apple«( أو جهة معمتدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات  وفقًا 
لملعلومات التوفرة أدناه. ممثل ل Apple أو AASP سيساعدك يف 

 Apple حيتاج للخدمة، وإذا هذا احلال، كيف Apple معرفة إذا منتج
ستوفرك بذلك. عند اإلتصال ب AASP Apple عرب اهلاتف، قد تطبق 

رسوم أخرى اعمتادًاعىل املوقعك اخلاص.
يوجد أدناه مصادر هبا املزيد من التفاصيل حول هذا األمر وبعض األمور 

األخرى اخلاصة بتليق اخلدمة مبوجب الضامن.
خيارات خدمة الضامن  ستقوم Apple بتوفري اخلدمة مبوجب 

الضامن عرب واحد أو أكرث من اخليارات التالية:
)أ( خدمة محل. ميكنك عودة منتج Apple إىل متجر Apple أو موقع 
اجلهة املعمتدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات AASP واليت توفر 

هذه اخلدمة. يمت هناك بإجراء اخلدمة، أو قد يقوم متجر Apple أو موقع 
اجلهة املعمتدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات AASP بإرسال منتج 

Apple إىل موقع لتقدمي خدمة اإلصالح التابعة لرشكة Apple من أجل 
إجراء اخلدمة )“ARS”(. عند إعالمك أن اخلدمة قد متت، ستتحصل 

عىل منتج Apple حالًا من متجر Apple أو موقع اجلهة املعمتدة من 
 Apple أو يمت إرسال منتج ، AASP لتقدمي اخلدمات Apple جانب

.ARS إليك من موقع

)ب( خدمة الربيد. إذا قررت Apple أن منتج Apple مؤهل خلدمة 
الربيد، ترسا Apple لك بوليصات حشن سابقة السداد لك أو مواد 
 ARS أو AASP تغليف عند احلاجة لتتيح لك حشن املنتج إىل موقع
التابع لرشكة Apple من أجل إجراء اخلدمة وفقًا لتعلميات رشكة 

Apple. عند إنهتاء اخلدمة، يقوم موقع ARS أو AASP بعودة منتج 
Apple اليت لك. تدفع Apple اكفة تاكليف الحشن من واىل املوقع 

اخلاص إذا اتبعت لك التعلميات.
)جـ( خدمة افعل ذلك بنفسك )»DIY«(. قطع DIY للخدمة تحمس لك 

خدمة منتج Apple خلاص بك. يف حال توفر خدمة DIY ، تمت معلية 
التطبيق التالية:

)1( إذا كنت غري قادر عىل توفري بطاقة االئمتان، خدمة DIY ال تتوفر لك 
و Apple ستوفر لك ترتيبات بديلة للخدمة. عندئٍذ تقوم Apple بحشن 
لك منتجا بديال أو جزء منه مع تعلميات التثبيت، إن وجدت ، وأية رشوط 

لعودة املنتج أو جزئه. إذا اتبعت التعلميات، تليغ Apple ترصحي 
بطاقة االئمتان، حبيث لن يمت محتيلك تاكليف املنتج أو اجلزء ونفقات 

الحشن من وإىل موقعك. . أما إذا مل تقم بإعادة املنتج أو اجلزء الذي مت 
ا لإلرشادات أو مل يكن املنتج أو اجلزء الذي مت استبداله  استبداله وفقاً

 Apple مؤهلًا للحصول عىل اخلدمة مبوجب الضامن، فسوف ختصم
املبلغ املرصح بحسبه من بطاقة االئمتان..

)2( خدمة حيث Apple ال يتطلب عودةالملنتج املستبدل أو جزئه. 
وسوف تقوم Apple بحشن جمانًا منتج بديل أو جزء يرافقه 

إرشادات حول التثبيت، إن وجدت، وأية متطلبات للتخلص من املنتج 
املستبدل أو جزئه.

)Apple )3 ليست مسؤولة عن أية تاكليف اليد العاملة اليت تتكبدها 
املتصلة خبدمة DIY. وينبيغ أن كنت حباجة إىل مزيد من املساعدة أن 

ب رشكة Apple عىل رمق اهلاتف الدون أدناه.

ختضع خيارات خدمات هذا الضامن للتغيري يف أي وقت من قبل رشكة 
Apple وخضوع منتج Apple خلدمة. معينة. تقترص اخلدمة للخيارات 

املتاحة يف البلد الذي يطلب فيه اخلدمة. ، توفر قطع الغيار وأوقات 
االستجابة ختتلف باختالف البلد. وقد تكون مسؤولًا عن نفقات الحشن 
والتعامل إذا تعذر تقدمي اخلدمة ملنتج Apple يف الدولة اليت مت فهيا 

طلب اخلدمة. إذا طلبت احلصول عىل اخلدمة يف دولة ختتلف عن الدولة 
اليت مت فهيا الرشاء األصيل، فسوف تلزتم باكفة قوانني ولواحئ االسترياد 
والتصدير السارية، مكا ستكون مسؤولًا عن اكفة رسوم امجلارك ورضيبة 

القمية املضافة وغريها من الرضائب والرسوم املرتبطة هبا. عند توافر 
خدمة دولية، فقد تتوىل Apple إصالح املنتجات واألجزاء املعيبة أو 

استبداهلا مبنتجات وأجزاء مقابلة وتتطابق مع املعايري احمللية.
حدود املسؤولية  عدا املنصوص هيلع يف هذا الضامن ووفقًا للحد 

األقىص الذي يحمس به القانون، ال تتحمل Apple املسؤولية عن األرضار 
املبارشة أو اخلاصة أو العرضية أو الالحقة، واليت تنتج عن أي خرق 
للضامن أو الرشوط، أو مبوجب أية نظرية قانونية أخرى، مبا يمشل، 

عىل سبيل املثال ال احلرص، خسارة القدرة عىل االستخدام، أو خسارة 
الدخل، أو خسارة األرباح الفعلية أو املتوقعة )مبا يمشل خسارة األرباح 
احملققة من العقود(، أو خسارة القدرة عىل االنتفاع بالنقود، أو خسارة 
األرباح املتوقعة من التوفري، أو خسارة العمل، أو خسارة فرصة ما، أو 

خسارة القمية املعنوية، أو خسارة المسعة، أو خسارة البيانات أو اإلخالل 
بسالمهتا أو تلفها، أو أية خسارة غري مبارشة أو الحقة، أو الرضر 

احملقق ألي سبب، مبا يمشل استبدال املعدات واملمتلاكت، وأية نفقات 
الستعادة أو برجمة أو إعادة إنتاج أي برناجم أو بيانات خمزنة عىل ُمنَتج 

Apple أو يمت استخدامها معه  وأية حالة لعدم احملافظة عىل رسية 
البيانات املخزنة عىل املنتج. 

القيود أعاله ال تنطبق عىل حاالت املوت أو اإلصابة الخشصية، أو 
أية مسؤولية قانونية ألفعال اإلمهال املتعمد واالمجايل و / أو تقصري. 

Apple تنيف أية مسؤولية عىل إصالح أي املنتجات مبوجب هذا الضامن 



أو استبدال املنتجات من دون خماطر أو خسائر يف املعلومات املخزنة 
.Apple يف منتج

بعض الدول )الواليات واألقالمي( ال تحمس حبظر أو حرص التعويضات عن 
األرضار العرضية أو التبعية أو  تحمس بفرض قيود عىل طول املدة اليت 

جيب أن يسمتر خالهلا الضامن الضمين أو الرشط، ومن مث فقد ال تنطبق 
القيود أو االستثناءات املوصوفة أعاله عليك.

اخلصوصية  سوف تتوىل Apple االحتفاظ ببيانات العميل 
واستخدامها وفقًا لسياسة Apple خلصوصية العمالء املتاحة عىل 

 .www.apple.com/legal/warranty/privacy :العنوان
 Apple عام  ال يحمس ألي بائع جتهزة أو وكيل أو موظف لدى رشكة

بإجراء أي تعديل أو متديد إضافة إىل هذا الضامن. حتديد أي مصطلح 
غري قانوين أو غري قابل للتنفيذ ال يطعن يف رشعية بايق املصطلحات. 

وخيضع هذا الضامن ويفرس وفقا لقوانني البلد الذي مت رشاء منتج 
Apple فيه. يمت حتديد رشكة Apple يف هناية هذه الوثيقة وفقا للبلد 

أو اإلقلمي الذي مت رشاء منتج Apple فيه. Apple أو من خيلفه يف 
املنصب هوالضامن حتت هذا الضامن.

املعلومات املتاحة عرب اإلنرتنت  يتوفر املزيد معا ييل عرب اإلنرتنت:

www.apple.com/support/
country

معلومات الدمع الدويل

http://www.apple.com/buy موزعني مرصحني

http://support.apple.com/
kb/HT1434

 Apple اجلهة املعمتدة من
لتقدمي اخلدمات

http://www.apple.com/
retail/storelist/

 متجر التجزئة التابع
Apple لرشكة

http://www.apple.com/
support/contact/kb/HE57

 Apple دمع وخدمة

http://www.apple.com/
support/country/index.
html?dest=complimentary

 Apple الدمع املجاين من

اجلهة املسؤولة عن الضامن بالنسبة لملنطقة أو 
الدولة اليت مت فهيا الرشاء

املنطقة أو الدولة اليت مت 
فهيا الرشاء

العنوان

األمريكتان
 Apple Computer Brasil Ltdaالربازيل

 Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar,
São Paulo, SP Brasil 01454-901

 .Apple Canada Incكندا
 7495 Birchmount Rd. 
 Markham, Ontario, Canada 
L3R 5i2 Canada

,Apple Operations Mexico املكسيك
S.A. de C.V. 
 Prolongación Paseo de la
 Reforma #600, Suite 132,
 Colonia Peña Blanca, Santa Fé,
 Delegación Álvaro Obregón, 
México D. F., CP 01210, Mexico

املنطقة أو الدولة اليت مت 
فهيا الرشاء

العنوان

الواليات املتحدة وغريها من 
البلدان يف األمريكتني

Apple Inc. 
 1 Infinite Loop Cupertino, CA
95014, USA

أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا

 Apple Sales Internationalمجيع الدول
 Hollyhill Industrial Estate
 Hollyhill, Cork, 
Republic of Ireland

دول رشق آسيا والدول املطلة عىل احمليط اهلادي

أسرتاليا، نيوزلندة، فيجي، 
بابوا، غينيا اجلديدة، 

فانواتو

Apple Pty. Ltd. 
 PO Box A2629, South Sydney,
NSW 1235, Australia

 Apple Asia Limitedهوجن كوجن
 2401 Tower One, Times Square,
Causeway Bay; Hong Kong

 .Apple India Private Ltdاهلند
 19th Floor, Concorde Tower C, UB
 City No 24, Vittal Mallya Road,
Bangalore 560-001, India

 .Apple Japan Incاليابان
 3-20-2 Nishishinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 .Apple Korea Ltdكوريا
 3201, ASEM Tower; 159,
 Samsung-dong, Gangnam-Gu;
 Seoul 135-798, 
Republic of Korea

أفغانستان، بنجالديش، 
بوتان، بروناي، اكمبوديا، 
جوام، اندونيسيا، الوس، 

سنغافورة، مالزييا، نيبال، 
باكستان، الفلبني، رسي 

الناك، فيتنام

Apple South Asia Pte. Ltd. 
 7 Ang Mo Kio Street 64,
Singapore 569086

Apple Computer Trading مجهورية الصني الشعبية
(Shanghai) Co. Ltd. 
Room 1815, No. 1 Jilong Road, 
 Waigaoqiao Free Trade Zone,
Shanghai 200131 China

Apple South Asia (Thailand) تايالند
Limited 
 25th Floor, Suite B2, Siam
 Tower,989 Rama 1 Road,
Pataumwan, Bangkok, 10330

 Apple Asia LLCتايوان
 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road,
Sec. 2, Taipei, Taiwan 106

دول آسيا األخرى والدول 
املطلة عىل احمليط اهلادي

Apple Inc. 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014, USA
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