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 طابعات الرمز الشریطي 
 

 معلومات السالمة 
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 ■ تمھید 
 .Toshibaشكًرا لك لشرائك طابعة الرمز الشریطي من شركة  

 .Toshibaتوضح معلومات السالمة االحتیاطات الالزمة الستخدام طابعات الرمز الشریطي من  
 احرص على قراءة ھذا الدلیل قبل استخدام الجھاز. 

 
 الطرازات المتوافقة  ■
 

 الطراز المتوافق 
 B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R 

B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R 

B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R 
B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 

B-SX8T-TS12-QM-R 
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 ملخص السالمة 

لالستخدام اآلمن. جمیع   من الضروري للغایة االعتناء بالسالمة الشخصیة أثناء التعامل مع الجھاز أو صیانتھ. ویتضمن ھذا الدلیل التحذیرات والتنبیھات الالزمة
 التنبیھات الواردة في ھذا الدلیل یجب قراءتھا وفھمھا جیًدا قبل استخدام الجھاز أو صیانتھ. التحذیرات و

الطابعة  ال تحاول إجراء إصالحات أو تعدیالت لھذا الجھاز. إذا حدث خطأ ال یمكن إصالحھ عن طریق اإلجراءات الموضحة في ھذا الدلیل، أوقف تشغیل
 المعتمد طلبًا للمساعدة.  Toshiba Tec Corporationم اتصل بمندوب شركة وانزع كابل الطاقة من مصدر التیار، ث 

 
 معاني كل رمز من الرموز

 
یشیر ھذا الرمز إلى موقف خطر محتمل، یؤدي عدم تجنبھ، إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطیرة أو تلف خطیر أو  

 نشوب حریق في الجھاز أو الكائنات المحیطة. 
 

قف خطر محتمل، یؤدي عدم تجنبھ، إلى إصابة بسیطة أو متوسطة أو تلف جزئي في  ویشیر ھذا الرمز إلى م
 الجھاز أو الكائنات المحیطة أو فقد البیانات. 

 
 یشیر ھذا الرمز إلى اإلجراءات الممنوعة (العناصر الممنوعة). 

 أو بالقرب منھ.  یتم وضع المحتویات الممنوعة المحددة داخل رمز 
 على الیسار إلى "عدم التفكیك".) (یشیر الرمز الموجود

 
 یشیر ھذا الرمز إلى اإلجراءات الواجب تنفیذھا. 

 أو بالقرب منھ.  یتم وضع تعلیمات محددة داخل رمز 
 (یشیر الرمز الموجود على الیسار إلى "افصل مقبس كابل الطاقة من المنفذ".) 

 
 باه إلیھا عند تشغیل الجھاز. یشیر إلى المعلومات التي یجب االنت    :مالحظة             

إذا تم التعامل مع الجھاز على نحٍو خاطئ أو خالفًا لھذه    اإلصابة الخطیرةأو  الموتیشیر ھذا إلى وجود خطر قد یفضي إلى 
 اإلشارة. 

ال تستخدم جھد كھربائي بخالف جھد  
التیار المتردد المحدد في لوحة التصنیف،  

أو   قیحرألن ذلك قد یتسبب في نشوب  
 . صدمة كھربائیةحدوث 

 

تجنب توصیل أو فصل سلك الطاقة بأیٍد مبتلة  
صدمة  ألن ذلك قد یتسبب في حدوث 

 . كھربائیة
 

إذا كان الجھاز یشترك في نفس منفذ  
التیار الكھربائي مع أي جھاز آخر 

یستھلك قدًرا كبیًرا من الطاقة، فسوف  
یتقلب التیار الكھربائي على نطاق واسع 

كل مرة تعمل فیھا ھذه األجھزة.  ي ف
وتأكد من توفیر منفذ خاص للجھاز حیث  

أو   حریق  أن ذلك قد یتسبب في نشوب
 . صدمة كھربائیةحدوث 

تجنب وضع أشیاء معدنیة أو أوعیة بھا ماء  
مثل زھریات الورد وأحواض الزھور  

والفناجین، وغیر ذلك على الجھاز. حیث أنھ  
یة أو السائل نفي حال دخول األشیاء المعد

المسكوب في الجھاز، فقد یتسبب ذلك في 
 . صدمة كھربائیةأو حدوث  حریقنشوب  

 

تجنب إدخال أو إسقاط أشیاء معدنیة أو  
أشیاء قابلة لالشتعال أو غیرھا من  

األشیاء الغریبة في الجھاز من خالل  
فتحات التھویة، ألن ذلك قد یتسبب في  

 . ةصدمة كھربائیأو حدوث  حریقنشوب  
 

ال تقم بخدش أو إتالف أو تعدیل أسالك 
الطاقة. كما یُرجى عدم وضع أشیاء ثقیلة على  
أسالك الطاقة أو شدھا أو ثنیھا بشكل مفرط،  

صدمة  أو   حریقألن ذلك قد یتسبب في نشوب  
 . كھربائیة

 

 

 

 
 

 تحذیر 

  

 

یحظر استخدام أي جھد  
كھربائي بخالف جھد  
 التیار المتردد المحدد. 

 

 

 

 
 ممنوع 

 

 ممنوع 

 

 
 نوع مم

 

 
 ممنوع 

 

 

 
 ممنوع 

 

 

 تحذیر

 تنبیھ

 ممنوع 

 واجب 
 تنفیذه
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 إصدار اللغة العربیة  احتیاطات السالمة

إذا أُسِقط الجھاز أو تعرضت العلبة  
فأوقف تشغیل مفتاح الطاقة   للتلف،

وافصل قابس كبل الطاقة من المنفذ، ثم  
 Toshiba Tecاتصل بممثل شركة

Corporation   .المعتمد طلبًا للمساعدة
فمواصلة استخدام الجھاز في ھذه الحالة 

قد یتسبب في حدوث حریق أو صدمة  
 كھربائیة. 

 

عند مواصلة استخدام الجھاز في حالة غیر 
در الجھاز أدخنة أو روائح  صطبیعیة كأن ی 

غریبة، فقد یتسبب ذلك في حدوث حریٍق أو  
صدمة كھربائیة. وفي ھذه الحاالت، أوقف  

مفاتیح الطاقة فوًرا وافصل قابس كبل الطاقة  
 Toshibaمن المنفذ. ثم اتصل بممثل شركة 

Tec Corporation  .المعتمد طلبًا للمساعدة 
 
 
 

یة، معدنإذا دخلت أجسام غریبة (شظایا 
میاه، سوائل) في الجھاز، أوقف تشغیل  
مفتاح الطاقة وافصل قابس كبل الطاقة  

من المنفذ، ثم اتصل بممثل شركة  
Toshiba Tec Corporation  المعتمد

طلبًا للمساعدة. فمواصلة استخدام الجھاز 
في ھذه الحالة قد یتسبب في حدوث  

 . صدمة كھربائیةأو  حریق
 

رص على مسك  ة، احعند نزع أسالك الطاق 
القابس جیداً ثم اسحبھ. سحب السلك قد یقطع  
األسالك الداخلیة أو یجعلھا مكشوفة ومن ثم  

 .صدمة كھربائیةأو  حریقیتسبب في حدوث  

تحقق من تزوید الجھاز بتوصیٍل أرضي 
مناسب.  وینبغي أن تكون كبالت اإلطالة 

أو   حریقمؤرضة أیضاً. فقد یحدث 
ھزة غیر جاأل  في صدمة كھربائیة

 المزودة بمؤرض مناسب. 
 

تجنب إزالة األغطیة أو إصالح أو تعدیل 
 Toshibaالجھاز بنفسك. اتصل بممثل شركة 

Tec Corporation   .المعتمد طلبًا للمساعدة
بسبب التیار العالي  لإلصابةفقد تتعرض  

الجھد أو األجزاء الساخنة جداً أو الحواف  
 الحادة داخل الجھاز. 

 
 
 

ذا المنتج باستخدام منظف  ال تنظف ھ
بخاخٍ یحتوي على غاز قابل لالشتعال،  

 . حریقًا فقد یُسبب ذلك 
 

یجب التزام الحیطة لئال تعّرض نفسك  
 لإلصابة بقاطعة الورق في الطابعة. 

 

 

 
 فصل القابس.

 

 

 
 فصل القابس.

 

 

 
 توصیل سلٍك تأریض. 

 

 
 ممنوع التفكیك. 

 
 

 

 

 ممنوع 

 

 

 

 

 

 
 فصل القابس. فصل القابس.

 

 ممنوع 
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 فًا لھذه اإلشارة. ٍو خاطئ خالاألشیاء إذا تم التعامل مع الجھاز على نح تلف الشخصیة أو  اإلصابةیشیر ھذا إلى احتمالیة 

 االحتیاطات 
 ستساعدك االحتیاطات التالیة على ضمان استمرار ھذا الجھاز في أداء وظائفھ بصورة صحیحة. 

  :حاول تجنب المواقع التي تتسم بھذه الظروف غیر المالئمة 
 الرطوبة العالیة  * أشعة الشمس المباشرة  * درجات حرارة مخالفة للمواصفات  * 
 الغبار/الغاز  * االھتزاز المفرط  * المشترك  قةر الطا مصد * 
 ینبغي تنظیف الغطاء عن طریق مسحھ بقطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة قلیالً بمحلول تنظیف خفیف.  یُحظر استخدام المرقق أو أي مذیب  

 متطایر آخر على األغطیة البالستیكیة. 
  استخدم ورق وأشرطةToshiba Tec Corporation ة فقط. دمحدال 
 الغبار  ال تخّزن الورق أو األشرطة في األماكن التي قد تكون معّرضة ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالیة أو

 أو الغاز. 
  .أي بیانات مخّزنة في ذاكرة الطابعة یمكن فقدانھا نتیجة عطٍل بالطابعة 
 مصدر الطاقة مع أجھزة عالیة الجھد أو األجھزة األخرى التي یحتمل أن تسبب تداخالً على الخط   فسن   حاول تجنب استخدام ھذا الجھاز على

 الكھربائي. 
  .افصل الجھاز متى كنت تعمل بداخلھ أو تنظفھ 
  .حافظ على بیئة عملك خالیة من شحنات الكھرباء الساكنة 
  اإلصابةتسقط مسببة لك متزنة و تصبح غیرال تضع أشیاء ثقیلة على الجھاز، حیث إن ھذه األشیاء قد . 
  حریقتجنب سد فتحات التھویة بالجھاز، حیث إن ذلك سیتسبب في تراكم الحرارة داخل الجھاز مما قد یتسبب في حدوث. 
  اإلصابةال تسند إلى الجھاز.  فقد یسقط علیك ویسبب لك . 
  .افصل الجھاز عند عدم استخدامھ لمدة طویلة من الوقت 
 مستقر.على سطحٍ مستٍو و ع الجھاز وشغّلھ ض 
  الرجوع  ال تستخدم ھذا المنتج في المواقع التي یحظر استخدامھ فیھا، كالطائرة أو المستشفى مثالً. إذا لم تكن تعرف المناطق المحظورة، یُرجى

 طیرة. ما قد یسبب حادثة خ و المعدات الطبیة مإلى توجیھات شركة الطیران أو المؤسسة الصحیة وااللتزام بھا. فقد تتأثر أجھزة الطیران أ
  ف  نظًرا ألن ھذا المنتج یستخدم طاقة منخفضة للغایة مقارنة بالھواتف المحمولة، فال یمكنھ التداخل مع أجھزة ضبط نبضات القلب وأجھزة وق

  ان، فیجب وقف استخداملب أو جھاز وقف الرجفالرجفان. ومع ذلك، إذا كان من المحتمل أن یؤثر استخدام ھذا المنتج في جھاز ضبط نبضات الق
 . Toshiba Tecالمنتج فوًرا واالتصال بوكیل مبیعات شركة 

 ي  یتواصل ھذا المنتج مع أجھزة أخرى عبر الموجات الالسلكیة. وبناًء على موقع التركیب واتجاھھ والبیئة وما إلى ذلك، قد یتراجع أداؤه ف
 بة بالقرب منھ. االتصال أو قد تتأثر األجھزة المركّ 

  ٍن بعیًدا عن أجھزة الموجات الدقیقة (المیكروویف). قد یتراجع أداء االتصال أو قد یحدث خطأ اتصال بسبب تداخل موجات الرادیو  في مكایُحفظ
 المنبعثة من جھاز الموجات الدقیقة. 

  حیث إن وحدتيBluetooth ) والشبكة المحلیةLANھا  اخل كل موجة السلكیة مع بعضردد الالسلكي ذاتھ، فقد تتد) الالسلكیة تستخدمان نطاق الت
تصال،  بعًضا عند استخدامھما معًا في الوقت نفسھ، مما قد یسبب تراجعًا في أداء االتصال أو االنفصال عن الشبكة.  وإذا حدثت أي مشكلة مع اال 

 ) الالسلكیة. LANحلیة (أو وحدة الشبكة الم  Bluetoothیُرجى التوقف عن استخدام أحدھما، إما وحدة 
  صابة، احترس من أن تضغط على أصابعك أو تحشرھا أثناء فتح الغطاء أو إغالقھ. ب اإل لتجن 
   ال تلمس األجزاء المتحركة. لتقلیل مخاطر تعّرض األصابع أو المجوھرات أو المالبس أو غیر ذلك لالنسحاب داخل األجزاء المتحركة، أوقف

 ف الحركة. تشغیل مفتاح الطاقة إلیقا 
 ألخرى. وعدم االلتزام بذلك قد یتسبب في حدوث حریق أو عطل الجھاز.ب أو مصادر الحرارة ایُحفظ بعیًدا عن اللھ 
  .أثناء البرق، أوقف تشغیل الجھاز واحفظھ في مكاٍن آمن تجنبًا لخطر التعّرض للصدمة الكھربائیة وعطل الجھاز 
  ھربائیة أو عطل  التكثیف، مما قد یؤدي إلى حدوث صدمة كفي درجة الحرارة حیث إن ذلك قد یسبب  تجنب المواقع المعرضة للتغییر السریع

 الجھاز. 
  .ال تُحدث ضرًرا لرأس الطباعة أو أسطوانة الطابعة أو بكرة النزع بواسطة جسٍم حاد. والقیام بذلك قد یؤدي إلى تعطل الجھاز تماًما 
 ل الجھاز تماًما. بجسٍم صلب. والقیام بذلك قد یؤدي إلى تعط ال تلمس عنصر رأس الطباعة أو تالمسھ 
   .خطر االنفجار حال استبدال البطاریة بنوعٍ خاطئ. تخلّص من البطاریات المستخدمة وفقاً للتعلیمات 

 تنبیھ 
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 طلب الصیانة 
  .استِفد من خدمات الصیانة التي نقدمھا 

ظیف األجزاء الداخلیة للجھاز.  المعتمد طلبًا للمساعدة مرة كل عام لتن  Toshiba Tec Corporationبعد شراء الجھاز، اتصل بممثل شركة  
 . ویكون التنظیف فعّال بشكٍل خاص قبل المواسم الممطرة واألجواء الرطبة. عطلأو  حریقلغبار داخل الجھاز وقد یتسبب في حدوث سیتراكم ا 

 ما یمنع وقوع األحداث مسبقاً. رى الضروریة للحفاظ على جودة الجھاز وأدائھتشمل خدمة الصیانة الوقائیة لدینا فحوصات دوریة واألعمال األخ ، 
 المعتمد. Toshiba Tec Corporationالتفاصیل، یرجى استشارة ممثل شركة  للحصول على

  استخدام مبیدات الحشرات والكیماویات األخرى 
 ى وقد یتسبب في تقشیر الطالء. ھذا سیؤدي إلى بلي العلبة أو األجزاء األخرال تعّرض الجھاز لمبیدات الحشرات أو المذیبات المتطایرة األخرى. ف

 مالحظات  
  یحظر نسخ ھذا الدلیل كلیًا أو جزئیًا دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركةToshiba Tec . 
  .یمكن تغییر محتویات ھذا الدلیل دون إخطار 
 ذا الدلیل. ي بخصوص ما قد یكون لدیك من استعالمات عن ھیُرجى الرجوع إلى ممثل الخدمة المعتمد المحل 
 ادة  في حال إعادة تصدیر ھذه الطابعة، یُرجى التأكد من حصول المستخدم على الشھادات الضروریة في الدول التي تُستخدم فیھا الطابعة قبل إع

 التصدیر. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاطات األمان 
االحتیا اقرأ  سالمتك،  على  محفاًظا  تحّمل  على  الكافیة  القدرة  لدیھم  مسؤولین  تعیین  على  واحرص  أوًال.  بعنایة  التالیة  إنھم  طات  حیث  اإلدارة  سؤولیة 

 سیُمنحون امتیازات كبیرة إلدارة ھذا الجھاز والتعامل معھ. 

 إلى المسؤولین 
  محمیة بجدار حمایة وما إلى ذلك لحمایة المعلومات من  ة  عند توصیل ھذا المنتج بشبكة خارجیة مثل اإلنترنت، یجب عدم تشغیلھ إال في بیئة شبك

 تسریبھا بسبب اإلعدادات الخاطئة أو لتجنب الوصول غیر القانوني من مستخدمین غیر مصرح لھم. 
   قراءة دلیل  بعد  احرص على فھم سیاسة األمان وإجراءاتھا في مؤسستك، ویجب أن تدیر وتشغّل ھذا الجھاز واألجھزة الخارجیة وفقًا لھذه السیاسة

 المشغل. ثم اشرح تعلیمات األمان لعامة المستخدمین المصرح لھم باستخدام ھذا الجھاز حتى یتسنى لھم االمتثال لقواعد األمان. 
 .امنح عامة المستخدمین االمتیاز المناسب الستخدام ھذا الجھاز وواصل اإلشراف علیھم لضمان تشغیلھ بشكٍل صحیح 
   الشبكة ووظیفة إدارة المستخدمین ممكنتین للحفاظ على األمان. وفي حالة مواجھة أي خلل، اتصل بفني الصیانة    إذا كانت تحقّق دائًما مما وظیفة 

 على الفور. 
 مة احرص على مواصلة تحدیث أنظمة التشغیل والمتصفحات المثبتة في الكمبیوتر الذي تستخدمھ عن طریق التوصیل بھذا الجھاز. ثم اشرح ھذا لعا  

 ا الجھاز حتى یتسنى لھم االمتثال لذلك. مستخدمي ھذ 
 

 

حة من قبل الشركة المصنعة إلى إلغاء التصریح المقدم للمستخدم والذي یوكل بموجبھ  افقة علیھا صراقد یؤدي إجراء أي تغییرات أو تعدیالت لم تتم المو
 باستخدام الجھاز.

 Centronics  عالمة تجاریة مسجلة لشركةCentronics Data Computer Corp . 
 Microsoft  وWindows  وWindows NT    وأسماء العالمات التجاریة وأسماء منتجاتMicrosoft    عالمات تجاریة خاصة بشركة  األخرى ھي

Microsoft Corporation  .في الوالیات المتحدة وغیرھا من البلدان 
  .أسماء الشركات وأسماء المنتجات األخرى الواردة في ھذا الدلیل ھي عالمات تجاریة خاصة بشركاتھا 

 ھذا المنتج مصمم لالستخدام التجاري ولیس منتًجا استھالكیًا. 
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 ألوروبا فقط 
B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM-R 

B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 

 
 

 التوافق مع المواصفات األوروبیة:
 ل عالمة التوافق مع المواصفات األوروبیة طبقًا ألحكام التوجیھات األوروبیة لھذا المنتج والملحقات الكھربائیة. المنتج یحم ھذا

شركة مسؤولیة  األوروبیة  المواصفات  مع  التوافق  شارع Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbHعالمة  في  الكائن  بمقرھا   ،
 +. 49-)0(-2131-1245-0اتف  ألمانیا، ھ نیوس،  41460  ، 7كارل شورتس. 

 Toshiba Tec Germany Imagingللحصول على نسخة من إقرار التوافق مع المواصفات األوروبیة، یرجى االتصال بالموّزع المحلي أو بشركة 
Systems GmbH  أو شركةToshiba Tec . 

 
 

 التوافق مع تقییم المطابقة البریطانیة:
 بقة البریطانیة طبقًا ألحكام التشریعات البریطانیة لھذا المنتج والملحقات الكھربائیة. تقییم المطاھذا المنتج یحمل عالمة 

مسؤولیة   ھي  البریطانیة  المطابقة  تقییم  َسري،  Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltdعالمة  تشیرتسي،  غرین،  آبي  كلویسترز،  آبي   ،
KT16 8RB 2244944 843-(0)-44+، الھاتف . 

  Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltdة من إقرار تقییم المطابقة البریطانیة، یرجى االتصال بالموّزع المحلي أو بشركة  صول على نسخللح
 .Toshiba Tecأو شركة 

 
 

 تحذیر:
 على المستخدم اتخاذ إجراءات معینة.   یكون لزاًماھذا منتج من الفئة أ. وفي بیئة منزلیة، قد یؤدي ھذا المنتج إلى تداخل موجات الرادیو، وفي ھذا الحالة قد   

 
 

 .WEEE -ھذا المنتج ممیز وفقًا للشرط الخاص بنفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة  
منفصل.   بشكٍل  جمعھ  یجب  ولكن  المصنفة،  غیر  المحلیة  النفایات  ضمن  منھ  التخلص  یجوز  ال  المنتج  ھذا  أن  إلى  الرمز  ھذا  استخدام  یشیر 

خلص من ھذا المنتج بالطریقة الصحیحة، أنت تساعد على منع التبعات السلبیة الممكنة على البیئة وصحة اإلنسان، والتي قد  حرص على التبال
 تنجم عن معالجة ھذا المنتج بصورة غیر صحیحة. 

 نتج. منھ ھذا الم لمزیٍد من المعلومات عن استرداد ھذا المنتج وإعادة تدویره، یرجى االتصال بالمورد الذي اشتریت 

 ینطبق ھذا الرمز على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي فقط  
 یجب على مستخدمي البطاریة عدم التخلص من البطاریات باعتبارھا نفایات عامة غیر مصنّفة، ولكن ینبغي معالجتھا بالطریقة الصحیحة. 
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 للوالیات المتحدة وكندا فقط 
 

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 

B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 
 
 

 إشعار لجنة االتصاالت الفیدرالیة، الفئة أ
 التالیین:  غیل للشرطین). یخضع التشFCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15یتوافق ھذا الجھاز مع الفقرة 

 . یجب أال یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخٍل ضار. 1

 . یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل وارد، ومن ذلك التداخل الذي قد یسبب تشغیالً غیر مرغوٍب. 2

). وقد تمت  FCCجنة االتصاالت الفیدرالیة (من قواعد ل  15لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت توافقھ مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة أ، بموجب الفقرة   مالحظة:
جات الرادیو ویستخدمھا صیاغة ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخالت الضارة عند تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. ویولّد ھذا الجھاز طاقة من ترددات مو

ات، فقد یتسبب في حدوث تداخالت ضارة مع االتصاالت المعتمدة على الموجات  قًا لإلرشادومن الممكن أن یشعھا كذلك، وفي حالة عدم تركیبھ واستخدامھ وف
صحیح التداخل على الالسلكیة. ومن المحتمل أن یتسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة في حدوث تداخل ضار، وفي ھذه الحالة سیكون لزاًما على المستخدم ت 

 نفقتھ الخاصة. 

 تحذیر
إجراء   یؤدي  تغییرات  قد  بموجبھ  أي  یوكل  والذي  للمستخدم  المقدم  التصریح  إلغاء  إلى  المسؤول  الطرف  قبل  من  علیھا صراحة  الموافقة  تتم  لم  تعدیالت  أو 
 باستخدام الجھاز.

 (للوالیات المتحدة فقط) 
 
 

 : لوالیة كالیفورنیا، الوالیات المتحدة فقط 65تحذیر مقترح كالیفورنیا رقم 

 
 تحذیر: 

من یعرضك لمادة الفثاالت المعروفة في والیة كالیفورنیا بأنھا تسبب السرطان أو التشوھات الخلقیة أو األضرار التناسلیة األخرى. لمزیٍد المنتج أن  یمكن لھذا
 المعلومات، یرجى زیارة الموقع 

 roducthttps://www.p65warnings.ca.gov/p 
 
 خطار والیة كالیفورنیا بشأن مادة البِیْركلورات: لوالیة كالیفورنیا، الوالیات المتحدة فقط إ

 تحتاج إلى أسلوٍب خاص في التعامل.   -مادة البِیْركلورات 
 hlorate/swaste/perchttp://www.dtsc.ca.gov/hazardouراجع 

 
 
 

 لكندا فقط 
 

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 

B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 
 
 

 Avis NMB-003, Classe A -، الفئة أ )ICES-003إشعار معیار المعدات المسببة للتداخل (

 . ICES-003یفي ھذا الجھاز الرقمي من الفئة أ بالمعیار الكندي لألجھزة المسببة للتداخل 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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 للھند فقط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لألرجنتین فقط 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 لتركیا فقط 
 
 
 

 
 

 كوریا فقط ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشعار (لتركیا) 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur 

한국 전원 코드 

KS C 8305표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요. 

정격(최소): 250V 

유형:  KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형 

도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm2 

La siguiente información es solo para Argentina : 
El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos. 
Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta 
manipulación de este producto. 
Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde 
adquirió el producto. 

 یة مخصصة للھند فقط: لمعلومات التالا

الطریقة  یشیر ظھور ھذا الرمز إلى أن ھذا المنتج ال یجوز التعامل معھ على أنھ من ضمن النفایات المنزلیة. بالحرص على التخلص من ھذا المنتج ب
 ا المنتج بصورة غیر صحیحة. م عن معالجة ھذالصحیحة، أنت تساعد على منع التبعات السلبیة الممكنة على البیئة وصحة اإلنسان، والتي قد تنج

 لمزیٍد من المعلومات عن استرداد ھذا المنتج وإعادة تدویره، یرجى االتصال بالمورد الذي اشتریت منھ ھذا المنتج.
الرصاص أو تحظر استخدام  یتوافق ھذا المنتج وما یحتویھ من مكونات ومستھلكات وأجزاء وقطع غیار مع "قواعد النفایات اإللكترونیة بالھند" والتي

% بالوزن 0.1الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو مركبات ثنائي الفینیل متعدد البروم أو خماسي البروم ثنائي الفینیل بتركیزات عالیة تتجاوز 
 % بالوزن للكادمیوم، إال في االستثناء الموضح في "القواعد". 0.01و
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 ُطبع في إندونیسیا  
 
 

R210120X0200-TTEC 
 ، جمیع الحقوق محفوظة Toshiba Tec Corporationمحفوظة لصالح شركة  2021-2018© حقوق الطبع والنشر لألعوام  العربیة

 ، الیابان8562-141كو، طوكیو  -، أوساكي، شیناجاوا1-11-1

 المستورد (لالتحاد األوروبي، الرابطة األوروبیة للتجارة الحرة) 
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH 

 نیوس، ألمانیا 41460، 7شارع كارل شورتس 
 

 المستورد (للمملكة المتحدة) 
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd 

 ، المملكة المتحدةKT16 BRBي كلویسترز، آبي غرین، تشیرتسي، َسري، آب
 

 المستورد (لتركیا) 
BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP 

Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad .:8شارع دمیرتورك رقمA 34775 ، 
 عمرانیة اسطنبول، تركیا
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