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 fi Series الصور ماسحة

 احتیاطات السالمة
 .fi Seriesشكراً لشرائكم ماسحة الصور الملونة 

 ھذا المستند یحتوي على معلومات األمان العامة التي یجب قراءتھا قبل استعمال ھذا المنتج
 والمستندات).(والذي یتضمن الماسحة، وكل البرامج المقترنة 

صحیح. تأكد أنك وضعت ھذه  آمن و ، وكذلك دلیل المستخدم جیداً واستعمل ھذا المنتج بشكلوأدلة التشغیل المرفقة مع ھذا المنتج اقرأ ھذا المستند
 عند استخدام ھذا المنتج. مكان آمن حیث یمكنك االستعانة بھاالمستندات في 

 2018 كانون األول

 السالمة عالیة تطبیقات في االستخدام
إن . العامة واألغراض النظامیة والصناعیة والمحلیة والشخصیة المكتبیة التطبیقات ألغراض سیستخدم أنھ افتراض على المنتج ھذا وتصنیع تصمیم تم

 والصحة الحیاة على مباشر خطر على تنطوي التي -" السالمة عالیة تطبیقات" ببساطة تسمى التي- التطبیقات في لالستخدام ومصنع مصمم غیر المنتج
 اآللي بالطیران والتحكم النوویة الطاقة منشآت في النوویة بالمفاعالت التحكم في المثال، سبیل على السالمة، من عالیاً  مستوى األمر یتطلب عندما

 في الصواریخ بإطالق والتحكم الحیاة على للحفاظ الطبیة واألجھزة الجماعي النقل نظم في بالتشغیل والتحكم الجویة الحركة ومراقبة للطائرات
 .مؤقتاً  السالمة ضمان عدم في الشك وعند األسلحة منظومات

  PFU Limited شركة تتحمل ال .السالمة العالیة التطبیقات ھذه مثل في السالمة لضمان تدابیر اعتماد مع المنتج ھذا استخدام المستخدم على یجب
 بأي یتعلق وفیما السالمة، عالیة تطبیقات في المستخدم قبل من المنتج ھذا استخدام عن الناجمة المحتملة األضرار عن اإلطالق على مسؤولیة أیة

 .ثالث طرف أو المستخدم قبل من األضرار عن تعویضات أو مطالبات
 

 .ات المالكةأسماء الشركات والمنتجات المذكورة في ھذا المستند ھي عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات تجاریة لصالح الشرك
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 عالمات التحذیر المستخدمة في ھذا المستند
 العالمات التالیة المستخدمة في ھذا المستند ھي بمثابة تحذیر لتجنب أي حادث أو ضرر لك و/أو للمنتج.

التحذیر عالمة الوصف  
 إصابة بالغة أو الوفاة. فيتسبب ت قد – لم تراقب بدقة إن – عملیةمن ھذه العالمة تحذر المستخدمین 

 
مخاطر السالمة لألفراد أو  فيتسبب تقد  – لم تراقب بدقة نإ – عملیة منھذه العالمة تحذر المستخدمین 

 وقوع ضرر بالمنتج.
 

 رمز المثلث یشیر إلى العنایة الخاصة واالنتباه.
  ظھر حالة معینة.الرسم الذي یظھر بداخل المثلث یُ 

ال یقوم بھا المستخدم. قد تحتوي كذلك ظھر اإلجراءات التي یجب أن لدائرة ذات الخط القطري بداخلھا تا
 ظھر إجراء معین غیر مسموح القیام بھ.على رسم یظھر بداخلھا والذي یُ 

 
قد تتضمن خلفیة سوداء تظھر التعلیمات التي یجب على المستخدم اتباعھا. دائرة بعالمة تعجب بیضاء داخل 

 أیضاً رسماً یظھر تعلیمات معینة.
 

 

 الستخداٍم آمن
 الجزئیة التالیة تشرح التحذیرات الھامة عند استخدام ھذا المنتج.

 ACالمتصل بمحّول  ACالستخدام ھذا المنتج بأمان، تأكد أنك تتبع اإلرشادات التالیة. في التحذیرات التالیة، قد تشیر كلمة "كابل الطاقة" إلى كابل 
 بشكل تجمیعي.

 

 
 

لكابل الطاقة بالنسبة . ACفي أي من الحاالت التالیة، قم بفصل كابل الطاقة فوراً من منفذ القریب.   ACأدخل كابل الطاقة في منفذ 
USB .أو صدمة  أو حدوث حروق أو إصابة عدم القیام بذلك قد یتسبب في اندالع حریق، قم بفصل موصل الطاقة أو الكمبیوتر

 كھربائیة.
 الماسحة تالفة لسبب ما. •
 اكتشاف خروج سخونة أو دخان من الماسحة. •
 اكتشاف ضوضاء غیر طبیعیة أو رائحة. •
 دخول أجسام غریبة في الماسحة (ماء، سوائل، أشیاء معدنیة صغیرة إلخ.) •
 تحدث تلفیات مثل التشققات على مھایئ التیار المتردد. •
 تشیر إلى فشل الماسحة.اكتشاف مشكالت أخرى والتي  •

 

القیام بذلك قد یتسبب في حدوث عالي. نھا ھناك قطع داخل الماسحة ذات جھد سحة حیث أالضمان سالمتك، ال تقم بفك أو تعدیل الم
 صدمة كھربائیة.

  
 یمكن للمنطقة التي حول الجزء الملصق علیھ ھذا التحذیر أن تكون ساخنة جداً.

 لتجنب اإلصابة بحروق، ال تلمس أبداً المنطقة التي حول ھذا الملصق.
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 فشل أو حریق اندالع في یتسبب قد بذلك القیام عدمبإحكام. في الكمبیوتر  USBأو كابل الطاقة  ACأدخل كابل الطاقة في منفذ 
 .الجھاز

 

ر قم باستخدام الماسحة فقط في الطاقة الفولتیة والتیار المشار إلیھما. ال تقم بتوصیل أكل من كابل طاقة. التوصیل بطاقة فولتیة أو تیا
 أو حدوث صدمة كھربائیة.حریق یتسبب في اندالع غیر مالئم قد 

 
اسحة. ال تستعمل أي أسالك المرفقة مع الم USBكابالت الطاقة أو  )ACمحّول و AC(متضمنة كابل  فقط كابالت الطاقة عملاست

كابل أو  قةم أیضاً باستعمال كابل الطاقعدم اتباع ھذه اإلرشادات قد یتسبب في سخونة غیر طبیعیة أو اندالع حریق. ال تتطویل. 
  المرفق مع الماسحة مع أي أجھزة أخرى، حیث قد تتسبب في مشاكل مثل فشل المعدات، أو صدمة كھربائیة. USBالطاقة 

حول الماسحة  ومستحضرات التجمیل، والمنظفاتال تضع أشیاء مثل المواد الكیماویة، ومعطرات الھواء، ومزیالت الروائح، 
المتردد، فقد یتلف الجزء أو یتشقق،  ومھایئ التیار المتردد. ففي حال وصولھا إلى الجزء البالستیكي من الماسحة أو مھایئ التیار

 ھذا، فقم بمسحھا على الفور. مما قد یتسبب في حدوث صدمة كھربائیة. إذا حدث

 
 

أو بھا أتربة. إن  أقل أو الرطوبة عالیة، أو التھویة درجة الحرارةتكون ألماكن التالیة حیث في ا ھااستخدامالماسحة وبتثبیت ال تقم 
جداً وسیتشّوه شكلھ، مسبباً تسرب كھربي أو اندالع  اً تم وضعھا في أحد األماكن التي بھا درجة حرارة عالیة، قد یصبح الغطاء ساخن

 یئة جیدة التھویة.حریق. استعمل الماسحة في ب
 .یولد حرارة مثل تغطیة الماسحة ببطانیة أو قماش مكان •
 مكان مثل المطبخ حیث تنتج أدخنة الزیت. •
 مكان مثل الحمام، غرفة االستحمام، أو حمامات السباحة حیث یمكن أن تتبلل بسھولة. •
 فئة حیث تصبح ساخنة.مكان معرض وبشكل مباشر ألشعة الشمس، أو في سیارة تحت شمس حارقة، أو من المد •
 .غطاءأو  مالبسمكان حیث ال یمكن أن تنفذ منھ الحرارة للخارج، مثل عندما تغطي الماسحة ب •

 

ال تقم بنقل الماسحة عندما تكون  قبل نقل الماسحة، تأكد من فصل كافة كابالت الواجھة. تأكد أن األرضیة خالیة من أي عوائق.
صدمة كابالت الواجھة موصلة حیث أن ذلك قد یعرض الكابالت للتلف، والتي قد تتسبب الحقاً في اندالع حریق، أو حدوث 

  إصابات. وتسبب . قد تعوق الكابالت أیضاً العملكھربائیة
 ویدك مبللة. القیام بذلك قد یعرضك لصدمة كھربائیة. USB الناقل كابل الطاقةأو  ال تلمس كابل الطاقة

الطاقة نفسھ ولیس  من الكمبیوتر، تأكد من سحبك لقابس USBلمتردد أو كابل الطاقة الناقل عند فصل كابل الطاقة من منفذ التیار ا
  .اندالع حریق، أو حدوث صدمة كھربائیة الكابل. فقد یتسبب سحب كابل الطاقة في تلفھ، وھو ما قد یتسبب في

تالف. كذلك، ال تدخل أي كابل أو مقابس الطاقة في مقابس سائبة غیر محكمة.  USB ناقل كابل طاقةطاقة أو  تستعمل كابلال 
 القیام بذلك قد یتسبب في اندالع حریق، أو حدوث صدمة كھربائیة.

 :USBأو كابل الطاقة  انتبھ لألمور التالیة عند التعامل مع كابل الطاقة
 ّف الكابل.لُ تطوي، تحّزم أو تَ ال تبلل، تعّدل،  •
 ال تضع أشیاء ثقیلة على الكابل، أو تحشر الكابل عند الباب، أو ترمي أو تعرض الكابل للتلف بأي شكل كان. •
 ال تسحب الكابل أو تقوم بثني أو لوي الكابل بالقوة. •
 ال تضع أي أشیاء معدنیة بالقرب من مقبس كابل الطاقة. •

 

 لتجنب اإلصابات، انتبھ أن ال تنحشر اكسسواراتك (مثال: رابطة العنق، قالدة) أو شعرِك داخل الماسحة.

 
 ال تستعمل الماسحة أثناء قیادة السیارة. القیام بھذا قد یمنعك من القیادة بحذر، والتي قد تتسبب في وقوع حادث.

 
لفترة طویلة. القیام بذلك قد تتسبب في حرق منخفض الحرارة على  ACال تلمس األجزاء الساخنة مثل أسفل الماسحة أو محّول 

 جلدك.
 

علیك إیقاف تشغیلھا وفصل كابل الطاقة من منفذ التیار  منیة طویلة أو قبل تنظیفھا، فیجبإذا كنت لن تستخدم الماسحة لفترة ز
 لتجنب USB الطاقة كابلقبل قیامك بالتنظیف، علیك أن تجعل الماسحة في وضع اإلیقاف وأن تفصل كابل الطاقة أو  المتردد.

  خطر اندالع حریق أو حدوث صدمة كھربائیة.
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 أطراف)، تأكد من توصیل األرضي لتجنب أي صدمة كھربائیة. 3إن كان كابل الطاقة المرفق مع الماسحة بھ مقبس أرضي (

 
 

 
 

ال تتجاوز أجزاءھا حافة الطاولة، وإال لى طاولة، تأكد أن تلك الطاولة مسطحة ومستویة. ضع الماسحة حیث الماسحة ع وضععند 
 قد تسقط وتسبب إصابات.

 
 إلیھا.لتجنب حدوث إصابات، ال تقم بوضع الماسحة في أماكن یمكن لألطفال الوصول 

 
 الطاقة لكابل بالنسبة، ACإن كان ھناك عاصفة رعدیة، تأكد من جعل الماسحة في وضع اإلیقاف، وفصل كابل الطاقة من منفذ 

USB، والتي الماسحة، تلف في یتسبب قد بذلك القیام عدمثم بعد ذلك كافة كابالت الواجھة.  .الكمبیوتر أو الطاقة موصل بفصل قم 
  .لدیك بالمبنى الضرر الحاق في تتسبب قد بدورھا

 ال تسد منافذ التھویة. القیام بسد منافذ التھویة یكّون حرارة داخل الماسحة، والذي قد یسبب اندالع حریق أو فشل بالماسحة.
 

 
 ال تضع أي شيء ثقیل على الماسحة أو القیام بأي عمل آخر على سطح الماسحة.

 القیام بذلك قد تعرضك لإلصابة أو فشل المعدات.
 

 كبیر الحجم، انتبھ أن ال تجرح أصابعك بھم.عند التعامل مع المستندات أو الورق 

 
 كغ، ال تحاول أبداً أن تحملھا وحدك. 18إن كانت الماسحة تزن أكثر من 

 
 یسبب قد بذلك القیام. الضوئي المسح أثناء مباشرة الضوء مصدر إلى تنظر فال ،LED ضوء مصدر تستخدم الماسحة كانت إن

 خطورة ألي تعرض ال الماسحة خالل من لھا التعرض یتم التي LED ضوء مصدر من الضوء كمیة أن الحظ. بصري ضعف
  .للعین

عند تنظیف الماسحة أثناء وجود زنبرك االلتقاط (الجزء المعدني)، تأكد أن داخل الماسحة خالي من أي جسم غریب، وانتبھ أن تعلق 
 ي إلى إصابة.یدك أو مالبسك في زنبرك االلتقاط (الجزء المعدني)، فإن كان زنبرك االلتقاط (الجزء المعدني) مشّوه فقد یؤد

 
ال تستعمل رش األیروسول أو رش بھ مادة كحولیة لتنظیف الماسحة. یتم نفخ الغبار بعیداً باستخدام ھواء قوي من رشاش یمكن 

التي تتولّد  –التي تحدث بسبب الشحنات الكھربائیة  –الشرارات إدخالھ في الماسحة. القیام بذلك قد یسبب فشل أو خلل في الماسحة. 
  عند نفخ الغبار والَوَسخ من الجزء الخارجي للماسحة قد تسبب اندالع حریق.

 یتسبب في اندالع حریق.عدم القیام بذلك قد قم بفحص العناصر التالیة مرة كل شھر. 
 في الكمبیوتر. USB الطاقة كابلبإحكام و ACكابل الطاقة ُمدخل في منفذ  •
 ال ینبعث منھ حرارة زائدة عن الحد، أو أن الكابل غیر صدئ أو مطوي. USB الطاقة كابلكابل الطاقة أو  •
حدث ذلك، قم بمسح الغبار بقطعة قماش . إن USB الطاقة كابلعلى كابل الطاقة (خاصًة المقبس) أو  متراكمالغبار غیر  •

 جافة وناعمة.
 لیس بھ أي شروخ أو خدوش. USB الطاقة كابلالطاقة أو  كابل •
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 االحتیاطات

 ملحوظة بشأن المسؤولیة ■
بعنایة قبل استخدام ھذه الماسحة. إن لم یتم استخدام ھذه الماسحة بصورة صحیحة، قد وأدلة التشغیل المرفقة مع ھذا المنتج  المستند كامالً ھذا اقرأ 

 تتسبب في إصابة المستخدم أو المار بجانبھا بشكل غیر متوقع.
 حة.كذلك، قم بحفظ ھذا المستند في مكاٍن آمن حیث یمكنك الرجوع إلیھ بسھولة عند استخدام الماس

ال تتحمل أي مسؤولیة عن أي طرف ألي ضرر قد  PFUفإن شركة كل الجھود قد ُبذلَت لضمان دقة المعلومات الواردة في ھذه المستند،  حیث أن
و أ وقع بسبب أخطاء أو إھمال أو تصریحات من أي نوع وردت في ھذا المستند، تحدیثاتھا أو إضافاتھا، سواء كانت تلك األخطاء عبارة عن إھمال

 تصریحات بسبب اإلھمال، الحوادث أو أي سبب آخر.
PDF  غیر مسؤولة عن ما ینشأ من التطبیق أو استخدام أي ماسحة أو نظام تم اإلشارة إلیھ ھنا؛ وال أي مسؤولیة عن أي ضرر عرضّي كان أم

 تبعّي، نشأ عن استخدام ھذا المستند.
PFU تضمنة ھنا، سواء صریحة أو ضمنیة أو قانونیة. تخلي مسؤولتھا من أیة ضمانات بشأن المعلومات الم 

 

 استخدام الماسحةملحوظات حول  ■
 كھربائیة شحنات أي من الماسحة احمِ  .اإللیكتروني للضوضاء أخرى مصادر وأي قویة مغناطیسیة مجاالت أي عن بعیداً  الماسحة ضع •

 .بالماسحة خلل حدوث في الكھربائیة الشحنات تتسبب قد .الماسحة لتثبیت الشحنات من خالیاً  مكاناً  واختر
 

 تتسبب قد .الورق تمزیق آالت أو النسخ آالت مثل وُموّصلة أكبر طاقة إلى تحتاج أجھزة یوجد حیث AC منفذ من بالطاقة تزود ال •
 .خلل أو الجھاز فشل في الطاقة مزود من المتولدة الحالیة الضوضاء

 
 دع. المسح في أخطاء إلى یؤدي قد والذي تكّثف، یحدث قد. دافئ مكان إلى بارد مكان من نقلھا عقب على الفور الماسحة تستخدم ال •

   .لھا استخدامك قبل ساعتین إلى ساعة لمدة تجف الماسحة
 

 في خطأ إلى یؤدي قدعدم القیام بذلك  .الماسحة تتبلل ال أن جیداً  انتبھ الثلج، أو المطر نزول وقت الخارج إلى الماسحة حمل عند •
 .تجف حتى انتظر أو قماش بقطعة امسحھا ،الماسحة تبللت إن .ةسحاالم

 
    .للماسحة ضرر أي تتجنب كي النقل مفتاح قفل من تأكد المسطحة، الماسحة نقل عند •

 
 . بھا خلالً  یسبب أو الماسحة ُیتلف قد ألنھ تالف الحجم كبیر ورق تستعمل ال  •

 

 استعمال الزئبق ■
 للقوانین طبقاً  منھا التخلّص أو تدویرھا إعادة یجب الزئبق، مادة على تحتوي الماسحة داخل الموجودة المصابیح كانت إن

 .المحلیة القوانین أو الوالیة، قوانین أو الفیدرالیة

 
 

 الزئبق الموجود في مصابیح الماسحة ضار إذا تم تناولھ. 
 الماسحة.ناتج عن التخلص من السائل الكیماوي الأو تھضم ال تشتم  تحرق أو تكسر الماسحة.  ال

 ملصق التحذیر ■
 وتجّنب توسیخ الملصق كي یكون ظاھر بوضوح.إن كان ھناك ملصق تحذیر على الماسحة، ال تقم بنزعھ من الماسحة، 

 



 

6 

 

 إخالء المسؤولیة

 استنساخ بیانات الصور الممسوحة ضوئیاً  ■
تأكد أن بیانات الصور الممسوحة ضوئیاً عن طریق ھذا المنتج تفي بمتطلباتك (على سبیل المثال، دقة الحجم في استنساخ الصور، الدقة، 

 المحتوى، األلوان).
 جزء مفقود في بیانات الصورة الممسوحة ضوئیاً قبل التخلص من المستند األصلي الذي تم استخدامھ للمسح.تأكد أنھ ال یوجد أي 

بقلم تعلیم ملّون، قد ال یتم إعادة إنتاج الجزء الُمعلّم باأللوان بشكل دقیق وذلك اعتماداً على اللون الحظ أن عند وجود أجزاء ُمعلّمة  •
 لون درجة لون أخرى من الصورة األصلیة.والكثافة، أو قد یؤدي إلى إنتاج 

 USBقیود على استعمال منفذ  ■
 :USBالخاص بالمساحة في منفذ  USBأو كابل  USBعند توصیل كابل الطاقة 

 موصل. USBعلى محور  USBالماسحة ال تعمل بشكل صحیح إذا قمت بتوصیلھا في منفذ  •
 .PCخاص ببطاقة  USBالماسحة ال تعمل بشكل صحیح إذا قمت بتوصیلھا في منفذ  •
 :التالیة بالطرق USB الناقل الطاقة كابل بتوصیل قمت إذا صحیح بشكل الماسحة تعمل ال قد •

 USB خالل من الماسحة بھ الموصلة الكمبیوتر جھاز عن یختلف كمبیوتر بجھاز USB الناقل الطاقة كابل توصیل •
 الموصلة الكمبیوتر جھاز عن مختلف  كمبیوتر لجھاز مستخدم USB موزع في USB بمنفذ USB الناقل الطاقة كابل توصیل •

 USB خالل من الماسحة بھ
 كابل خالل من الماسحة بھ الموصلة USB موزع عن مختلف USB موزع في USB بمنفذ USB الناقل الطاقة كابل توصیل •

USB 
 موجود بالكمبیوتر. USBإلى أي منفذ  USBجھاز آخر موصل عن طریق  قد ال تعمل الماسحة بشكل صحیح إذا قمت بتوصیل •
 الخاص بالكمبیوتر. USBوذلك حسب قدرة موفر طاقة  USBقد تتأثر األجھزة األخرى الموصلة عن طریق  •

 

 المعلومات التشریعّیة
 

 إعالن لجنة االتصاالت الفیدرالیة
بقوانین لجنة االتصاالت الفیدرالیة. ھذه الحدود تم  15لألجھزة الرقمیة، وذلك وفقاً للجزء  Bتم اختبار ھذا الجھاز وُوجد أنھ یتوافق مع حدود الفئة 

یستخدم، وكذلك یشع طاقة ترددات السلكیة، وإن لم یتم تثبیتھ وبالمنشآت. ھذا الجھاز یولّد،  تداخالت مؤذیةتصمیمھا لتقدیم حمایة معقولة ضد أي 
 لمستند، قد یتسبب ذلك في تداخالت مؤذیة باالتصاالت الالسلكیة.واستخدامھ حسب اإلرشادات المذكورة با

ة ولكن، ما من شيء یضمن عدم حدوث أي تداخالت بسبب طریقة تثبیت معینة. إن كان ھذا الجھاز یسبب أي تداخالت مؤذیة في الترددات الالسلكی
یمكن للمستخدم أن یحاول تصحیح التداخل  –تشغیل الجھاز إعادة و غیلتش من خالل إیقاف تحدیدھاوالتي یمكن  –أو في استقبال إشارات التلفیزیون 

 المعاییر التالیة: معیار أو أكثر منمن خالل 
 إعادة توجیھ أو تغییر مكان الھوائي. ●
 تزوید مساحة الفصل بین الجھاز والُمستقبل. ●
 توصیل الجھاز بمنفذ على دائرة مختلفة من تلك التي موجود بھا الُمستقبل. ●
 االتصال بالموزع أو بالفني المتخصص في الرادیو والتلفیزیون.  ●

: أي تغییرات أو تعدیالت غیر مسموح بھا من قبل الطرف المسؤول لاللتزام قد ُیبطل سلطة المستخدم لتشغیل تحذیر من لجنة االتصاالت الفیدرالیة
 ھذا الجھاز. 

من قوانین لجنة االتصاالت الفیدرالیة. یجب أن  15للجزء  Bد الفئة كابل الواجھة المحمي وذلك لاللتزام بحدوضرورة استخدام 
 أقدام) أو أقل. 10أمتار ( 3یصل طول كابل الطاقة إلى 

 تحذیر
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 قوانین وزارة االتصاالت الكندیة
لضوضاء االنبعاثات الالسلكیة من الجھاز الرقمي الموضوعة بقوانین التداخل الالسلكي الخاص  Bأن ال تتخطى ضوضاء الجھاز الرقمي حدود الفئة 

 بوزارة االتصاالت الكندیة.
 الكندیة. ICES-003 لمقاییسیخضع  Bھذا الجھاز الرقمي من فئة 

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage 
radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs 
Für den Scanner wird folgendes bescheinigt: 
● In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört 
● Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) 

oder weniger, gemäß EN ISO 7779. 
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz 
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt 
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. 

ENERGY STAR® 
PFU Limitedإحدي شركات ،Fujitsu تقر أن ھذا المنتج یفي بشروط ،ENERGY STAR®   في كفاءة استخدام

 ھي عالمة تجاریة مسجلة للوالیات المتحدة. ®ENERGY STARالطاقة. 

 

 الرموز في الماسحة
 

 .الماسحة تشغیل إیقاف أو لتشغیل یستخدم والذي الطاقة، زر إلى یشیر ھذا
 

  .DC الطاقة مورد إلى یشیر ھذا

 .USB جھاز لتوصیل تستخدم والتي ،USB وصلة إلى یشیر ھذا
 

 .بالطاقة الماسحة لتزوید یستخدم والذي التشغیل مفتاح إلى یشیر ذا
 

 .الماسحة عن الطاقة لفصل یستخدم والذي التشغیل إیقاف مفتاح إلى یشیر وھذا
 

 
 

 قد ال یتم عرض ھذه الرموز على ھذا المنتج.
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 فشل واإلصالحال
لكشف عن مشاكل أخرى تشیر إلى خلل في إذا كانت ھناك حاجة إلى إصالح الماسحة أو استبدال أجزائھا، أو تم الكشف عن تغییر غیر طبیعي، أو تم ا

 " في دلیل التشغیل للتحقق من أن الماسحة موصلة أو مكونة بشكل صحیح.استكشاف األخطاء وإصالحھا الماسحة، أوال راجع "
 .FUJITSUإذا استمرت المشكلة، قم باالتصال بموزع ماسحات 

غیر مسؤولة عن أي ضرر یقع بسبب تفكیك الماسحة، كما أن القیام بذلك  PFUشركة  یجب على المستخدم أن ال یقوم بعمل أي تصلیحات بالماسحة.
 بموجب الضمان. تغطیتھلن یتم 

 

 االتصال لالستفسارات
 في بلدك. FUJITSU/PFUقم بزیارة الموقع اإللیكتروني التالي إلیجاد مكتب 

http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html 
 

 .المنتج ھذا مع المرفقة االتصال قائمة راجع أو،
 

 ملحوظة
 .الطبع والنشرممنوع منعاً باتاً نسخ محتویات ھذا المستند كلیاً أو جزًء منھ وكذلك نسخ تطبیق الماسحة وذلك وفقاً لقانون حقوق  ●
 ون إنذار مسبق.قد تتغیر محتویات ھذا المستند د ●

http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
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