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.1

االستخدام المطابق للتعليمات

جهاز  PORSCHE DESIGN BOOK ONEهو جهاز كمبيوتر دفتري  2في  1مطور على أساس العمل بنظام
 ،Windows 10 Proوهو يستخدم في أغراض التصفح في اإلنترنت وأيضً ا تنفيذ العديد من التطبيقات ،بما في ذلك
تطبيقات  Officeواللعب وأيضً ا التدفق أو تشغيل الموسيقى والصور والفيديو بطريقة أو بأخرى*.
يجمع جهاز الكمبيوتر الدفتري  2في  1من خالل وصلة مفصلية خاصة ،بين العديد من اإلمكانات ،تلك التي تقوم
بتدوير الجهاز اللوحي بزاوية  360درجة والفصل عن لوحة المفاتيح.
استخدم الجهاز دائ ًما لتلبية أغراض االستخدام المخصصة .وإال فيمكن أن تظهر أوجه خلل .يتضمن االستخدام المطابق
للتعليمات أيضً ا االلتزام بكل البيانات الواردة في الوثائق التقنية .ال تتحمل الجهة الصانعة أية مسئولية عن األضرار التي تنتج عن
االستخدام غير المطابق للتعليمات أو أية تغييرات يتم إدخالها على الجهاز.
كذلك فإن الجهة الصانعة ليست مسئولة عن األضرار أو فقدان البيانات واألضرار الالحقة عن ذلك.
تحتفظ الجهة الصانعة لنفسها بحق مواصلة تطوير المنتج باستمرار .التغييرات يمكن أن يتم إجراؤها بدون أن يتم ذكر
ذلك مباشرة في دليل المستخدم .وبالتالي فإن المعلومات الواردة في دليل المستخدم ال يجب بالضرورة أن تحاكي
التصميم التقني.
أية تعديالت غير مسموح بها على الجهاز (وال سيما تشغيل برمجيات ثابتة خارجية غير مصرح بها من الجهة المصنعة أو
إدخال تعديالت على المكونات الصلبة بالجهاز) تؤدي إلى بطالن الضمان.
* ليست كل التطبيقات الضرورية مثبتة من قبل المصنع .يمكنك تنزيل التطبيقات المرغوبة من متجر  .Microsoft Storeبعض
التطبيقات تستلزم دفع رسوم.
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.2

معلومات حول هذا الدليل

يمثل دليل المستخدم على اإلنترنت ودليل البدء السريع المرفق والكتيب الملحق "إرشادات السالمة والقواعد القانونية"
جز ًءا ال يتجزأ من المنتج .يمكنك االطالع على دليل المستخدم على اإلنترنتwww.porsche-design-computing.com :
يرجى قراءة كل الملفات الثالثة بعناية قبل أن تقوم بتشغيل جهازك .فهي تحتوي على إرشادات هامة خاصة باالستعمال
والسالمة والتخلص من الجهاز.
احرص على ضرورة االحتفاظ بهذه المستندات بعناية وتسليمها إلى المالك الجديد للجهاز بالكامل عند تسليمه إياه.
من أجل العمل بأقصى فعالية ممكنة وبشكل آمن ووقاية الجهاز من التعرض لمخاطر محتملة ،يرجى االطالع على كل
إرشادات االستعمال واألمان.

.3

إيضاح عالمات الخطر والعبارات التحذيرية

عالمات الخطر والعبارات التحذيرية التالية مستخدمة في هذا الكتيب:
تحذير
تحذير من الخطر المحتمل على الحياة و/أو وقوع إصابات شديدة ال تعالج
تنبيه
احرص على مراعاة اإلرشادات لتجنب وقوع إصابات وأضرار مادية
تنبيه
احرص على مراعاة اإلرشادات لتجنب وقوع أضرار مادية

i

ملحوظة

معلومات أخرى حول استخدام الجهاز
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.4

إرشادات السالمة العامة
تحذير

خطر وقوع إصابات متعددة جراء قصور القدرات البدنية أو الحسية أو النفسية وعدم التزود بالخبرة العملية أو الوعي
الالزمين
•ال يسمح لألطفال واألفراد المعرضين للخطر باستعمال الجهاز إال تحت إشراف آخرين.
خطر االختناق وخطر وقوع إصابات شديدة جراء الكماليات ومواد التغليف
•احرص على إبعاد أجزاء الكماليات ومواد التغليف عن متناول أيدي الرضع واألطفال الصغار والحيوانات.
•ال تدخل أية أجزاء كماليات و/أو أجزاء الجهاز في فتحات الجسم ،مثل الفم أو األذنين أو العينين.
خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة جراء المكونات الواقعة تحت ضغط
•ال تدخل أية أشياء في فتحة تهوية الجهاز.
•يحظر فتح الكابل.
•ال تمسك الكابل وأيديك مبتلة.
•ال تُع ِّرض الجهاز و/أو الشاحن لماس كهربائي.
خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة و/أو خطر الحريق جراء التوصيالت غير المؤمنة
•احرص على مراعاة أال يكون الكابل مثنيًا أو مضغوطًا أو تالفًا بأي شكل.
•ال تستخدم كابالت و/أو قوابس تالفة بأي شكل من األشكال.
•استخدم الكابل الملحق فقط مع المقابس المناسبة والمثبتة بشكل سليم فن ًيا .في هذا اإلطار احرص على مراعاة
البيانات الواردة على لوحة صنع الكابل.
•تجنب استخدام المقابس المفكوكة.
•في حال وقوع أي عطل بالكابل ،توجه إلى خدمة العمالء.
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خطر الحريق و/أو االكتواء جراء استخدام بطاريات تالفة أو متسربة.
•ال تستخدم أو تشحن الجهاز إذا كانت بطاريته تالفة أو بها تسريب.
•تجنب مالمسة البشرة للجهاز و/أو البطارية إذا كان ثمة تسريب بالبطارية .احرص على ارتداء قفازات واقية إذا ما
تعذر في حالة كهذه تجنب مالمسة الجهاز/البطارية.
•وفي حالة مالمسة الجلد لمكونات البطارية ،قم فو ًرا بغسل اليدين جيدًا.
•في حال مالمسة العينين ،قم على الفور بشطف العينين بكمية وفيرة من الماء واستشر طبيبًا على الفور.
خطر تضرر حاسة السمع عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات األذن
قد يولد الجهاز عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات األذن موجات صوتية بدرجات شدة عالية .يمكن أن تلحق أضرار
بحاسة السمع إذا ما تعرضت لموجات صوتية عالية لفترة زمنية طويلة نسبيًا .بزيادة شدة الصوت التي تضبطها ،يمكن أن
تتضرر حاسة السمع لديك بمعدل أسرع .يمكن أن تظهر أضرار السمع بالتدريج.
(مثل الموسيقى).
•تجنب االستماع إلى مواد صوتية بدرجات شدة عالية لفترات زمنية طويلة ً
•احرص على تقليل شدة الصوت قبل أن تقوم بتوصيل سماعة الرأس أو سماعة األذن.
•احرص على مراعاة أنه عند استخدام سماعة الرأس أو األذن أال تتجاوز انبعاثات الصوت قيمة  80ديسيبل بما
يعادل مستوى .A
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•احرص دائ ًما على اختيار أدنى وضع ضبط لشدة الصوت يسمح لك بسماع المادة الصوتية بوضوح وبشكل مريح.
•ال تفكر في زيادة شدة الصوت بعد أن تعتاد على درجة شدة الصوت.
•يمكن أن يتسبب تغير وضع الضبط األساسي للموازن في زيادة شدة صوت الجهاز.
•قد تؤثر التغييرات التي تتم على البرنامج المثبت بالفعل (مثل نظام التشغيل أو البرمجيات الثابتة أو المحرك)
أيضً ا على زيادة شدة الصوت.
خطر وقوع إصابات عديدة جراء انخفاض مستوى االنتباه
•يحظى األمان باألولوية المطلقة عند قيادة السيارة .ولهذا السبب فإنه يحظر التعامل مع الجهاز أثناء قيادة
السيارة.
•احرص دائ ًما على مراعاة الوسط المحيط بك مباشرة حتى ال تعرض نفسك واآلخرين للخطر.
•إذا كنت في محيط عام وتستخدم سماعة رأس أو سماعة أذن ،فاختر شدة صوت ال تزيد عن مستوى الصوت في
الوسط المحيط .أي تشتت لالنتباه أو انعزال من هذا النوع يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث .بموجب القانون
فإنه يحظر استخدام سماعات الرأس أو األذن أثناء القيادة في بعض المناطق.
خطر تعرض أجهزة إلكترونية أخرى للتشوش بإشارات التردد العالي
(مثل في الطائرات أثناء بدء اإلقالع والهبوط
•أطفئ الجهاز في مناطق األمان التي يحظر فيها استخدام األجهزة الجوالة ً
أو في المستشفيات أو بالقرب من األجهزة الطبية) .احرص على مراعاة الالفتات واإلرشادات التحذيرية ذات الصلة
وضرورة اتباعها بدقة.
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•في الطائرات يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران بعد بدء الرحلة ،على أن يسمح بذلك طاقم الطيران.
يرجى مراعاة أنه عند استخدام الجهاز فيمكن أن تتعرض أنظمة المالحة اإللكترونية في أية طائرة للتشوش.
•ال تستخدم الجهاز بالقرب من أجهزة إلكترونية أخرى.
خطر وقوع إصابات متعددة وخطر االنفجار والحريق في النطاقات المهددة بخطر االنفجار
(مثل محطات التزود بالوقود ومواقع البناء أو
•يحظر تشغيل الجهاز في النطاقات المهددة بخطر االنفجار ً
المنشآت الكيميائية).
(مثل الغاز أو الوقود أو المواد الكيماوية
•أطفئ الجهاز إذا كنت موجودًا في أي منطقة تحتوي على مواد انفجارية ً
أو غبار الحبوب أو الجزيئات أو التراب أو غبار المعادن) .يمكن أن يتسبب الشرر الذي قد يتولد عن ذلك في
نشوب حرائق ووقوع انفجارات.
•احرص في هذه المناطق على مراعاة الالفتات واإلرشادات التحذيرية ذات الصلة وضرورة اتباعها بدقة.
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تنبيه
خطر الحريق واالنفجار عند استخدام شواحن كابالت وموصالت غير مصرح بها
•ال تستخدم إال الكابل الملحق أو المماثل لشحن البطارية.
•استبدل الكابل التالف بآخر مماثل فقط .احرص في هذا اإلطار على مراعاة البيانات الواردة في المواصفات الفنية
للكابل في دليل المستخدم على اإلنترنت أو توجه إلى خدمة العمالء.
خطر وقوع إصابات متعددة جراء االنزالق أو التعثر أو الوقوع
•ال تضع الجهاز و/أو الكابل مطلقًا في مكان يكونان فيه عرضة لالهتزازات و/أو الصدمات.
•ال تترك الجهاز و/أو الكابل عرضة للسقوط .ال تستخدم الجهاز/الكابل بعد أن يقعا و/أو يتعرضا للضرر .استعن
بفريق الخدمة المؤهل في مهمة فحص الجهاز/الكابل قبل إعادة التشغيل.
•احرص دائ ًما على مراعاة تركيب الكابل بأمان.
•احرص على خلو كابل التوصيل من ال ُعقَد واالنثناءات.
خطر وقوع أضرار صحية عند التعرض إلجهاد سابق معروف لشدة الصورة.
(مثل نوبات تشنج عند استخدام أجهزة
•إذا كان من المعروف في وسط عائلتك وجود حساسية شديدة للصور ً
مشابهة) ،فقم على سبيل االحتراس بالتوجه إلى الطبيب قبل استخدام الجهاز.
•قد تؤدي مشاهدة أفالم الفيديو و/أو تشغيل الفيديو بتتابع سريع للصور لفترة زمنية طويلة نسبيًا إلى اإلصابة
بنوبة تشنج أو إغماء .أوقف كل األنشطة على الجهاز فو ًرا بمجرد أن تشعر أنك لست على ما يرام ،وقم بعمل
فترات إيقاف مؤقت مناسبة.
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•إذا ما ظهر عليك أثناء استخدام الجهاز حاالت شد عضلي أو ارتباك ،فأوقف كل األنشطة على الجهاز على الفور
واستشر طبيبًا.
•لتجنب حاالت اإلجهاد الزائد على العين ،احرص على مراعاة:
•ال تستخدم الجهاز إال في غرفة مضاءة بالقدر الكافي .ومع ذلك فتجنب الضوء شديد اإلبهار.
•حافظ على وجود مسافة مناسبة بينك وبين الجهاز.
•احرص على مراعاة نظافة الشاشة.
وصول إلى المستوى المريح بالنسبة لك حتى يصبح العرض
ً
•اضبط درجة سطوع و/أو تباين الشاشة
واض ًحا جل ًيا.
•احرص عند استخدام الجهاز على إيقافه مؤقتًا بشكل منتظم.
•بسبب درجة اللمعان العالية في الشاشة ،فإنه من غير المالئم استخدام الجهاز مع أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.
خطر التعرض ألضرار من جهاز التدعيم والحركة جراء االستخدام لفترات زمنية طويلة.
(مثل عند استخدام لوحة المفاتيح أو الشاشة اللمسية لفترات طويلة نسبيًا
•يمكن أن تتسبب الحركات المتكررة ً
وعند اللعب المستمر) في إصابة اليدين والذراعين والكتفين ونطاق القفا والكتف أو أجزاء أخرى بالجسم بآالم.
لتجنب تعريض جهاز التدعيم والحركة ألحمال زائدة فاحرص على مراعاة:
•احرص عند استخدام الجهاز على أن يكون الجسم دائ ًما في وضعية مرتخية.
•احرص على تغيير أوضاع الجسم بانتظام ،وتحديد فترات التوقف عن الحركة على نحو متكرر.
•اضغط بخفة فقط على الزر.
•احرص على التوقف مؤقتًا بشكل منتظم.
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•إذا ما تحققت من أنك تعاني من متاعب أثناء استخدام الجهاز ،فأوقف على الفور كل األنشطة على الجهاز
متخصصا.
واستشر طبيبًا
ً
•ال تضع الجهاز على حجرك أو على أجزاء أخرى من جسمك .نتيجة النبعاث الحرارة من الجهاز ،يمكن أن يصل
(مثل حروق بسيطة) أو الشعور بعدم االرتياح.
األمر إلى وقوع إصابات ً
تنبيه
تجن ًبا لوقوع اختالالت وظيفية و/أو أضرار بالجهاز جراء المؤثرات الجوية ،فاحرص على مراعاة:
•تتراوح رطوبة الهواء الموصى بها لتشغيل الجهاز وشحنه وحفظه بين  30و  70بالمئة.
•تتراوح رطوبة الهواء الموصى بها لتشغيل الجهاز وشحنه وحفظه بين  5و 30بالمئة .درجة الحرارة المحيطة
الموصى بها لتشغيل وشحن وحفظ الجهاز تتراوح بين  5درجة مئوية إلى  30درجة مئوية .وقد تعمل درجات
الحرارة الواقعة خارج هذا النطاق على تقليل سعة الشحن والعمر االفتراضي للجهاز والبطارية وتتسبب أيضً ا في
إلحاق أضرار بالجهاز.
•احرص على حماية الجهاز من التقلبات السريعة في درجات الحرارة .يمكن أن يؤدي تكثف رطوبة الهواء إلى
وقوع أضرار بالجهاز وصولً إلى تعريض المستخدم للخطر.
(مثل في
•ال تخزن الجهاز بالقرب من مصدر حرارة واحرص على حمايته من التعرض ألشعة الشمس المباشرة ً
السيارة) تجنبًا لظهور اختالالت وظيفية في الشاشة والجهاز وأيضً ا انفجار البطارية.
(مثل الشموع أو لهب المدخنة أو المخزن) تجنبًا النفجار البطارية المحتمل.
•أبعد الجهاز عن اللهب المكشوف ً
•تجنب تعريض الجهاز دائ ًما للمطر أو ماء التقاطر أو الرذاذ.
•ال يُس َمح باستخدام الجهاز في الخالء أثناء هبوب عواصف.
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•أغلق الجهاز فورا حال تعرضه للبلل .استعن بفريق الخدمة المؤهل في فحص الجهاز و/أو الكابل قبل أن
تستخدمه مرة أخرى.
•استخدم الجهاز في مكانٍ خا ٍل من الغبار بقدر اإلمكان.
•قد تؤدي المجاالت المغناطيسية إلى ظهور اختالالت وظيفية و/أو فراغ شحنة البطارية.
لتجنب األضرار المحتملة بالجهاز:
•ال تشحن الجهاز وهو موصل بوصالت  USBالمعيارية (مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر
الدفترية).
•احرص على لف الكابل؛ بحيث يكون سائبًا.
•قد تؤدي الرطوبة أو الدخان الشديد أو البخار إلى ظهور اختالالت وظيفية و/أو اإلضرار بالهيكل الخارجي للجهاز.

i

ملحوظة

البيان الخاص بمساحة الذاكرة المذكور على العبوة وفي المواصفات الفنية يتعلق بالمساحة الكلية لذاكرة جهازك .قد
تختلف سعة ذاكرة الجهاز التي يعرضها لك نظام التشغيل عن السعة المذكورة؛ نظ ًرا ألن نظام التشغيل والتطبيقات
الخاصة به يشغالن جز ًءا من الذاكرة الكلية بالجهاز القابل للتشغيل.
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.5

إرشاداتونصائحعمليةخاصةبسالمةالتشغيل
تحذير

خطر االنفجار و/أو خطر نشوب حرائق مع السخونة و/أو التعامل واالستخدام بشكل غير سليم فن ًيا
مثل.
•ال تلقِ بالجهاز مطلقًا في النار للتخلص منه ً
•ال تغ ِّط الجهاز أو الكابل أثناء التشغيل أو عند الشحن تجنبًا للسخونة الزائدة المحتملة.
•احرص دائ ًما على إخالء مسار كل الفتحات والمداخل في الجهاز .فهي تعمل على توفير التهوية الالزمة للجهاز .ال
(مثل من خالل إيقاف الجهاز على أرضيات غير مناسبة ،مثل السرير أو األريكة أو
تقم بتغطية هذه الفتحات ً
حرصا على نقل الحرارة على النحو األمثل ،وضمانًا لتشغيل الجهاز بشكل
الحريق
السجادة) تجن ًبا لوقوع خطر
ً
يعتمد عليه.
(مثل أفران المايكروويف أو السخانات).
•ال تضع الجهاز على أجهزة تنبعث السخونة منها أو تظل حبيسة داخلها ً
•قد تتسبب فولتية الشحن الزائدة للغاية في اشتعال البطارية.
•في حال تصاعد أبخرة أو صدور أصوات أو روائح غير مألوفة ،قم على الفور بإنهاء كل األنشطة التي تقوم بها
على الجهاز ،وقم إذا لزم األمر بفصل الكابل من المقبس .افصل كل األجهزة المحيطة الموصلة بالجهاز وأطفئ
الجهاز (احترس من السخونة!) .استعن بفريق الخدمة المؤهل في فحص الجهاز و/أو الكابل قبل أن تستخدمه
مرة أخرى.
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تنبيه
خطر وقوع إصابات محتملة و/أو تعرض الجهاز والبطارية و/أو كابل الشحن إلى أضرار محتملة جراء استعمالها بشكل
غير سليم فن ًيا
•ال تضع الجهاز على أسطح عمل أو أرفف مائلة أو غير مستقرة.
• ال تضع الجهاز في المركبة؛ بحيث يكون مستندًا على موضع انطالق الوسادة الهوائية أو في نطاق انطالقها .عند انطالق
الوسادة الهوائية ،يمكن أن يصل األمر إلى وقوع إصابات جراء القوة الكبيرة النطالق الوسادة.
(مثل السوائل
•تجنب في كل األحوال مالمسة مقابس التوصيل للجهاز والشاحن ولوحة المفاتيح لألجزاء الموصلة ً
والغبار والمعادن والجرافيت) تجن ًبا لحدوث ماس كهربائي وظهور عالمات الصدأ .وهو ما يسري أيضً ا على أطراف
التوصيل الذهبية اللون لبطاقات التخزين.
•إذا ما تعرض الزجاج للكسر ،فال تلمس شظايا الزجاج المتناثرة .ال تحاول إبعاد شظايا الزجاج من الجهاز .ال
تستخدم الجهاز مرة أخرى إال بعد قيام فريق الخدمة المؤهل باستبدال الشاشة.
•تجنبًا النكسار زجاج الشاشة ،فاحرص على مراعاة:
•ال تلمس الشاشة بأشياء حادة.
•ال تمارس أي ضغط قوي على الشاشة.
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تنبيه
خطر الفقدان المحتمل للبيانات ووقع اختالالت وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز جراء الضغط الزائد و/أو التعامل
بشكل غير سليم فن ًيا مع الكماليات
•احرص دائ ًما على توصيل الكابل بالجهاز من الجانب الصحيح.
(مثل بطاقات(  )microSD(HC/XCفي االتجاه الصحيح في مدخل البطاقات .احرص على
•قم دائ ًما بإدخال البطاقات ً
مراعاة أطراف التوصيل.
•تركيب البطاقة أو توصيل الكابل بشكل خاطئ أو بعنف يمكن أن يلحق أضرا ًرا بأجزاء الجهاز ويؤدي إلى بطالن
الضمان.
•خلع بطاقة الذاكرة من الجهاز أثناء نقل البيانات (قراءة البيانات أو كتابتها) يمكن أن يؤدي إلى ضياع البيانات و/أو
إلحاق أضرار بالبطاقة والجهاز.
خطر ضياع البيانات ووقع اختالالت وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز جراء الفيروسات والبرامج الضارة والتعامل دون
حرص مع البرامج والبيانات
•ال تثبت على الجهاز إال البرمجيات الثابتة التي توفرها الجهة المصنعة .يمكن أن يؤدي تشغيل البرمجيات الثابتة
(مثل  )Custom-ROMإلى ظهور اختالالت وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز أو ضياع البيانات وأيضً ا إلى
الخارجية ً
بطالن الضمان.
•ال تقم بإجراء أية تعديالت على نظام التشغيل وفي السجل.
•ال تقم بمحو أية ملفات ال تعرفها.
•قم فقط بتغيير أسماء الملفات أو السجالت التي قمت بإنشائها بنفسك.
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•بسبب الوصول إلى مصادر الشبكة ،يصبح الجهاز عرضةلهجوم فيروسات الكمبيوتر وبرامج التجسس والقرصنة
واألنشطة الضارة األخرى التي يمكنها إلحاق أضرار بالجهاز أو البرامج أو البيانات الخاصة بك .تجنب فقدان
البيانات وإلحاق أضرار بالجهاز:
•قم بتثبيت برنامج مضاد للفيروسات واستمر في تحديثه بانتظام.
•قم بتثبيت برنامج حماية (الجدار الناري) واستمر في تحديثه بانتظام.
•قم بتثبيت برنامج حماية من برامج التجسس واستمر في تحديثه بانتظام.
•ال تقم بتثبيت أية تطبيقات غير معروفة لك أو تطبيقات من مصادر غير معلومة.
•استخدم البرنامج المضاد للفيروسات لفحص التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخ ًرا قبل فتحها.
•ال تستخدم إال صفحات اإلنترنت الموثوق بها.
•استخدم كلمات سر تحقق مواصفات األمان وقم بتغييرها بانتظام.
•افصل أوضاع االتصال الالسلكية ،مثل االتصال بشبكة  WLANأو تقنية  Bluetoothإن لم تكن
بحاجة لها.
•احرص على توفير الحماية الالزمة لبياناتك من خالل حفظها بانتظام وبقدر اإلمكان على وسائك تخزين بيانات
مختلفة.
•عند قيامك بتنزيل تطبيقات ،احرص على مراعاة حقوق الوصول المراد توفيرها ،وراجع تفكيرك في عملية التنزيل،
وال سيما بالنظر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية.
•قم بانتظام بمراجعة حالة حساباتك للتحقق من عدم إساءة استخدامها.
•إذا لم تعد لديك رغبة في استخدام الجهاز ،فقم بتأمين ملفاتك الهامة وأعد الجهاز بعد ذلك إلى أوضاع ضبط
المصنع.
•في حال ضياع الجهاز ،بادر في الحال إلى تغيير بيانات الوصول المتنوعة الخاصة بك لحماية بياناتك الشخصية.
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خطر تعرض الجهاز والبطارية و/أو الشاحن إلى أضرار محتملة جراء استعمالها بشكل غير سليم فن ًيا
•قد يلحق الشحن الزائد أو فراغ الشحنة تما ًما ضر ًرا بالعمر االفتراضي للبطارية.
•يجب أن يتم "تهيئة" البطارية .ال تصل أية بطارية إلى طاقتها الكاملة إال بعد تنفيذ عدة دورات شحن.
•ال تضع أي أشياء ثقيلة سواء في وضع رأسي أو أفقي على كابل الشحن أو على الجهاز نفسه.
•ال تنقل أي أشياء على الشاشة.

i

ملحوظة

•من الطبيعي أن يسخن الجهاز عند الشحن؛ عل ًما بأن العمر االفتراضي وأداء الجهاز لن يتأثرا سلبًا جراء ذلك.
•بعد انتهاء الشحن ،افصل الشاحن من المقبس ومن الجهاز تجن ًبا لفراغ شحنة البطارية المدمجة سري ًعا.
•ال تستخدم أي كابالت توصيل  USBيزيد طولها عن
 3متر تجنبًا لوقوع اختالالت محتملة في عملية نقل البيانات.
•إذا كان جهازك معرضً ا لفراغ شحنته بطريق كهروستاتيكي ،فيمكن أن يصل األمر إلى قطع عملية نقل البيانات
بين جهازك وبين أي جهاز  USBموصل به ً
(مثل وصلة تخزين  )USBأو االتصال بشبكة  WLANأو إلى تعرض
الجهاز نفسه لخلل ما .في هذه الحالة ،افصل كل أجهزة  USBالموصلة وابدأ تشغيل جهازك من جديد وقم عند
الحاجة بإعادة إنشاء االتصال بشبكة .WLAN
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	.6إرشادات ونصائح عملية للعناية والحفظ والنقل
تنبيه
خطر تضرر الجهاز و/أو البطارية في حال عدم مراعاة اإلرشادات التالية
•ال يسمح مطلقًا بأن يتم تنظيف السطح الخارجي للجهاز باستخدام المذيبات أو المخففات اللونية أو المنظفات
أو المنتجات الكيماوية األخرى .يمكن أن يتضرر السطح الخارجي لهيكل الجهاز أو يتغير لونه أو يتلف تما ًما.
منديل ناع ًما جافًا أو فرشاة ناعمة.
ً
بدل من ذلك ،استخدم
• ً
•في حال اتساخ الشاشة بشدة ،ينصح باستخدام منظف مخصص للشاشات.
•في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة نسبيًا ،احرص على شحن بطاريته بانتظام تجنبًا النخفاض مستوى
األداء والسيما لتجنب فراغ الشحنة تما ًما .قد يؤدي فراغ شحنة البطارية تما ًما إلى إحداث أضرار مستديمة بها.
•في حال عدم استخدام الجهاز ،احتفظ به في مكان جاف ونظيف وخا ٍل من األتربة بقدر اإلمكان وغير معرض
للضوء.
•احرص على مراعاة توفر درجة حرارة ثابتة بقدر اإلمكان.
•أطفئ الجهاز إذا أردت نقله.
•تأكد من تخزين الجهاز عند نقله في عبوة ناعمة ثابتة وذلك لحمايته من االستهالك الميكانيكي والرطوبة والتراب
والضوء.
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	.7إرشادات ونصائح عملية للصيانة واإلصالح
تحذير
خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة جراء المكونات الواقعة تحت ضغط
•ال تقم مطلقًا بفتح الهيكل الخارجي الجهاز و/أو الكابل .ال يحتوي الجهاز بداخله على أجزاء تحتاج لصيانة أو
التنظيف.
•ال يتعين على المستخدم أن يقوم بإخراج البطارية من الجهاز! ال تقم بتفكيك البطارية أو تدخل شيئًا بها أو
تجعلها مالمسة للسوائل .يمكن أن تلتقط البطارية شرار النار أو تتعرض لالنفجار.
•يحظر إصالح الجهاز وإدخال تعديالت عليه و/أو على الكابل .عدم مراعاة هذه الملحوظة يمكن أن يؤدي إلى
بطالن الضمان.
•ال يسمح بصيانة وإصالح الجهاز إال من قبل فريق الخدمة المؤهل فحسب .توجه في حاالت الضرورة إلى خدمة
العمالء.

.8

إرشادات خاصة بالتخلص من المنتج وإعادة تدويره

 8.1إرشادات للتخلص من الجهاز
	تشير عالمة تمييز الجهاز والمستندات المرفقة بهذا الرمز إلى ضرورة التخلص من الجهاز دون إلقائه ضمن
القمامة المنزلية .هذا الجهاز (بما في ذلك البطارية المستخدمة) يحتوي على مواد خام قيمة ،كالعناصر األرضية
النادرة أو الفلزات الثمينة ومكونات أخرى قد تلحق أضرا ًرا بالبيئة أو بالصحة في حال عدم التخلص منها بشكل
سليم فن ًيا .من خالل التخلص من األجهزة والبطاريات القديمة بشكل سليم فن ًيا ،فإنك تسهم إلى حد كبير في
حماية المصادر الطبيعية وتقليل معدل تلوث البيئة إلى أدنى معدالته وتوفر أفضل حماية ممكنة للبيئة
المحيطة.

v
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وفقًا للتشريعات األوروبية السارية ،فأنت ملزم باعتبارك مستهلكًا بالتخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات
القديمة بشكل منفصل عن النفايات األخرى .هذه المواد يجب التخلص منها وفقًا لما تنص عليه اللوائح القانونية واإلدارية
و/أو مواصفات االتحاد األوروبي  EC/96/2002و  EC/66/2006وتسليمها إلى مراكز التجميع المختصة.
إذا كنت في نطاق الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،يمكنك تسليم األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية مجانًا إلى مراكز
التجميع المتخصصة بالقرب منك .يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من خالل االستعالم لدى الجهة المختصة أو
بلدية المدينة أو المقاطعة .في بعض الدول األعضاء يكون تاجر التجزئة ملز ًما باستعادة الجهاز القديم مجانًا عند شراء
أجهزة جديدة .يرجى االستفسار لدى التاجر مباشرة لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذا األمر.
في ألمانيا يمكنك بشكل إضافي من خالل تطبيق " "eSchrottالمجاني (متوفر لكل أنظمة التشغيل السارية) أن تستعلم
عن مراكز التجميع.
يرجى مراعاة :طرق التخلص غير السليمة من األجهزة والبطاريات القديمة هو أمر يعاقب عليه القانون في بعض البلدان.

 8.2إرشادات حول إعادة التدوير
جهازك وعبوة البيع الخاصة به يتكونان من مواد خام قيمة يجب أن يتم إرجاعها إلى دورة إعادة التدوير
بما يعزز حماية البيئة (إعادة التدوير).
	يرجى االستعالم لدى بلدية المدينة أو المقاطعة التي تعيش بها لمعرفة طريقة التخلص السليمة من المنتج!

s
t

معلومات خاصة بكيفية التخلص من المنتج في بلدان خارج االتحاد األوروبي
هذه الرموز سارية فقط في االتحاد األوروبي .تخبرك الهيئة المحلية المختصة أو التاجر المعني بالمعلومات الالزمة عن
طريقة التخلص السليمة من هذه األجهزة.
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.9

معلومات حول الضمان وخدمة العمالء

 9.1معلومات حول الضمان
تبلغ فترة الضمان  24شه ًرا بد ًءا من الشراء .ال يوجد ضمان متجاوز لهذه الحدود.
أية تعديالت غير مسموح بها على الجهاز (وال سيما تشغيل برمجيات ثابتة خارجية غير مصرح بها من الجهة المصنعة أو
إدخال تعديالت على المكونات الصلبة بالجهاز) تؤدي إلى بطالن الضمان.

 9.2معلومات حول خدمة العمالء
إذا ما ظهرت أعطال أو مشكالت في جهازك ،فاتصل بخدمة العمالء على موقع www.porsche-design-computing.com

وقم بتحديد موعد مناسب لمعاودة االتصال بك مباشرة.

حتى يمكن ضمان توفير المساعدة السريعة والمثالية لك ،فاحرص على توفير كل البيانات لتعريف جهازك (الرقم
التسلسلي وتاريخ ومحل الشراء) .يفضل أن تقوم لهذا الغرض بتدوين كل بالغات األعطال التي لها عالقة بالمشكلة القائمة
وأيضً ا  -طالما أنه يمكنك ذلك  -قم بإعداد جهازك في وضع التشغيل.
قم بزيارة الموقع  www.porsche-design-computing.comواستعلم في نطاق "الدعم" عن األخبار واإلرشادات الحالية
ووسائل المساعدة المتاحة والمحركات والتنزيالت المتوفرة.
سوف تجد هنا باإلضافة إلى ذلك كل المعلومات المتعلقة بضمان جهاز الكمبيوتر الدفتري  2في  1الخاص بك.
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