دليل LIFX Z

تع ّرف على  ®LIFXالجديد
 LIFXهو مشغل ومغير أللوان اإلنارة عن طريق شبكة  Wi-Fiوالذي يمكنك التحكم به عن طريق هاتفك الذكي أو جهازك
اللوحي.
باستخدام تطبيق  LIFXفإنه يمكنك تشغيل األضواء وإطفائها وتعتيم اإلنارة وتعديل السطوع واللون وتعيني مشاهد متنوعة
وضبط مؤقت للتشغيل ولنوم .ويمكنك التحكم بأضواء أو غرف لوحدها ،ويمكنك كذلك التحكم باملنزل بأكمله.
حتى وإن كنت ال تحمل هاتفك الذكي معك ،فإنه يمكنك العمل على  LIFXمثل ضوء عادي ،من خالل تشغيله وإطفائه باستخدام
مفتاح ضوء عادي.

كل ما تحتاج إليه للبدء هو...
• جهاز يعمل بنظام  iOS 9أو أحدث ،أو جهاز بنظام أندرويد  4.1أو أحدث
• اتصال بشبكة .Wi-Fi
يجب أن تكون نقطة وصول  Wi-Fiمتوافقة مع معيار  802.11bأو  gأو  nمع نظام تشفير  WPA2واتصال مجهز ببروتوكول
 DHCPلكل ضوء  ®LIFXمتصل بالنظام.
• تطبيق  LIFXمن متجر التطبيقات أو من على go.lifx.co
فقط قم بإكمال خطوات التركيب واإلعداد املوجودة في الصفحات التالية ،ثم اتبع تعليمات التطبيق لالستمتاع بأضوائك الجديدة!

تمديد

 3أشرطة 3م9.9/

تجربة

شريط واحد 1م3.3/

شريطان 2م6.6/

التركيب

ألصق

اإلعداد
go.lifx.co

أزل القشرة

نظّف

!
ش ّ
غلها

نزّل التطبيق

اشبكها

التمديد
 10م ،الحد األقصى  30واط 33 /

ثانية واحدة

العناية

!

ملحقات إضافية
يمكنك الحصول على كوابل تمديد لتخصيص  LIFX Zليناسب أماكن مختلفة.
تساعد الكوابل على تشغيل أشرطة  LIFX Zحول الزوايا وعبر الفجوات ومن خاللها وغيرها.
ارت ِق بأشرطة اإلضاءة إلى بعد جديد—
قم بزيارة LIFX.com

كيبل
تمديد )قصير(

كيبل
تمديد )طويل(

كيبل واحد 10 ،سـم  3.9 /كيبل واحد1 ،م 3.28 /

استخدام كوابل التمديد مع األشرطة

!
يبلغ الحد األقصى للطول اإلجمالي مع كوابل التمديد بني األشرطة 10م  33 /مع قدرة كهربائية  30واط كحد أقصى .قو
بتوصيل قطع األشرطة مع كوابل التمديد بسطح منحني موجه لألعلى لتجنب إلحاق الضرر بالدبابيس.
حذرا عند توصيل دبابيس  LIFX Zمع وصلة التمديد .فقد تكون وضعتهم بشكل مختلف جزئيًا ،وإجبار الدبابيس بالدخول
كن
ً
بشكل غير صحيح سيؤدي إلى خرابها.
ش ّ
غلها

احصل على التطبيق

ثبّتها

™HomeKit

!

توفّر تكنولوجيا  HomeKitمن أبل طريقة سهلة وآمنة للتحكم بأنوار املنزل وأبوابه ومنظمات الحرارة فيه
وغيرها الكثير عن طريق أجهزة  ®iPhoneو  ®iPadو .®iPod touch
للتحكم بامللحقات املتوافقة مع  HomeKitفإنه يوصى بأن يكون لديك نظام  iOS 10.0أو أحدث.

التحكم بهذه امللحقات املتوافقة مع  HomeKitتلقائيًا وبعي ًدا عن املنزل يتطلب وجود جهاز  Apple TVبنظام تشغيل tvOS
 10.0أو أحدث أو جهاز  iPadبنظام  iOS 10.0مجهز ليكون جهاز توزيع منزلي.
خصيصا
إن استخدام األجهزة التي تحمل عالمة  HomeKitمن أبل يعني أن الجهاز امللحق اإللكتروني مصمم لالتصال
ً
بجهاز  iPod touchأو  iPhoneأو  iPadعلى التوالي ،وأنه معتمد من املطورين بأنه يوافق معايير األداء لدى شركة أبل.
شركة أبل غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع معايير السالمة واملعايير القانونية.
احتفظ بدليل املستخدم لتحصل منه على رمز إعداد  HomeKitفي املستقبل.
تعود ملكية العالمات التجارية ) Appleأبل( و  iPhoneو  iPadو  iPod touchلشركة أبل املسجلة في الواليات املتحدة ودول
أخرى HomeKit .هي عالمة تجارية لشركة أبل.

املعلومات القانونية واالمتثال لها
املواصفات
ملشاهدة قائمة بجميع خصائص منتجات  ®LIFXالتي تنطبق على هذا املنتج ،يرجى زيارة www.lifx.com/compliance
االعتماد
تلتزم  ®LIFXبمتطلبات االعتماد في مناطق مختلفة حول العالم.
ملشاهدة قائمة بجميع اعتمادات  ®LIFXيرجى زيارة  www.lifx.com/complianceلضمان أن  ®LIFXتتوافق مع
متطلبات االعتماد في منطقتك.
بيان التوافق مع هيئة االتصاالت الفدرالية في أمريكا
تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة  ۱٥من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية.
وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية .ويقوم هذا
الجهاز بتوليد طاقة تردد السلكي واستخدامها ومن املمكن أن يشعها كذلك ،وقد يتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو أو
التلفاز في حالة عدم تركيبه واستخدامه وف ًقا للتعليمات ،األمر الذي يمكن تحديده من خالل إطفاء وتشغيل الجهاز .ينصح بأن
يقوم املستخدم بتصحيح التداخالت باتباع أحد التدابير التالية أو أكثر:
#

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو وضعه في مكان آخر

#

زيادة املسافة الفاصلة بني الجهاز وجهاز االستقبال

#

توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز االستقبال

#

استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التليفزيون للحصول على املساعدة

تحذير :تؤدي أية تغييرات أو تعديالت غير من  LIFXيمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحق املخول للمستخدم بتشغيل الجهاز.
يتوافق الجهاز مع الفقرة  15من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية .ويخضع التشغيل للشروط التالية (1) :أال يسبب هذا الجهاز
تداخالً
ضارا (2) ،وأن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز
ً
معرف هيئة االتصاالت الفيدراليةPPQ-MP1 :
بصورة غير مرغوب فيها .يحتوي على ّ
مطابقة املواصفات القياسية األوروبية ومعايير الصناعة الكندية.
تتوافق  LIFXمع جميع توجيهات االتحاد األوروبي ومعايير الصناعة الكندية .هذا الجهاز من فئة ب في تصنيف RFLD
يتوافق مع املعيار الكندي .Ce DEFR de la classe [*] est conforme à la NMB-005 du Canada .ICES-005
يحتوي على دارة إلكترونية .4491A-MP1 :شاهد www.lifx.com/compliance

معلومات التردُّد الكهربائي
نطاق التردد )أمريكا وكندا(;MHz 2462-2412 :
نطاق التردد )اإلمارات وأوروبا وأستراليا(;MHz 2472-2412 :
الحد األقصى لطاقة موجة الراديو املرسلةdBm 20 :
نوع التضمنيIEEE 802.11 b/g/n20 :

التغييرات والتعديالت
عمل تغييرات أو تعديالت على هذا الجهاز قد يبطل اعتماده .تؤدي أية تغييرات أو تعديالت غير معتمدة صراحة من ِقبل الطرف
املسؤول عن االمتثال إلى إلغاء الحق املخول للمستخدم بتشغيل الجهاز.
متطلبات التركيب املوصى بها
يجب تركيب هذا الجهاز فقط في وحدات وتجهيزات اإلنارة املصممة لتتناسب مع كل تجهيز .قد تؤدي املصابيح والتجهيزات
والوحدات املصممة لقبول مصابيح ذات قدرة كهربائية أصغر أو أقل إلى عمل مصابيح  ®LIFXدون القدرة املثلى لها .للحصول
على األداء األمثل يوصى بتركيب مصابيح  ®LIFXفي التجهيزات التي توفر تدف ًقا هوائيًا كافيًا حول املصباح .ويوصى بتركيب

مصباح  ®LIFXبعي ًدا عن األجهزة األخرى املصممة لتلقي أو نقل إشارات الراديو .كم يوصى بتركيب مصابيح ®LIFX
وتشغيلها بمسافة تبعد  30سـم على األقل عن الجسم .بالنسبة للمصابيح التي وزنها أكبر بكثير من املصابيح التي سيتم
تبديلها ،فإنه يجب االنتباه إلى حقيقة أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تقليل الثبات امليكانيكي لوحدات إنارة معينة ،مما قد يعوق
الوصول إلى املصباح واحتجازه.

التداخالت
 ®LIFXمصممة لتقليل التداخالت مع أجهزة بث أو استقبال الراديو األخرى .الشركة املصنعة غير مسؤولة عن أي تداخل يحدث
بسبب التعديالت على املنتج أو بسبب الفشل في االلتزام بالتوصيات في هذا املستند وما هو موجود على .support.lifx.com
يقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد السلكي ،وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع أجهزة االتصاالت الالسلكية في حال عدم
تركيبه واستخدامه وف ًقا ملتطلبات التركيب املوصى بها .إذا كان الجهاز يتسبب في تداخالت مع موجات الراديو فإن املستخدم
يوصى بتجربة:
 (aوضع الجهاز في مكان آخر.
 (bتعديل هوائي جهاز االستقبال.
 (cاستشارة فني خبير في تداخالت موجات الراديو.
اإلخطارات

●

ال توصل السلسلة بالكهرباء وهي في العلبة.

#

يجب أن يتم التوصيل بني القطع باستخدام الوصالت املرفقة.

#

ال تقم بتوصيل القطع في هذه السلسة الضوئية مع قطع سلسلة أخرى من مصنّع آخر.

#

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام في مخارج الطوارئ

#

يستخدم في وحدات اإلنارة املفتوحة فقط

#

الوزن اإلضافي على الجهاز قد يؤدي إلى عد ثبات وحدات اإلنارة الحرة املتنقلة

#

استخدم فقط وحدة التحكم التي تأتي مع الجهاز أو التي تحددها تعليمات التحكم باملصباح .لن يعمل هذا املصباح
بالشكل الصحيح عند توصيله بمخفت األنوار العادي أو بتحكم خفت األنوار العادي )املصباح املتوهج(.

#

يستخدم فقط مع وحدة اإلنارة املكتبية املتنقلة املزودة بمظلة

ُخصصة لالستخدام في:
 ®LIFXليست م ّ
#

البيئات الحارة ج ًدا )مثل :بالقرب من األفران أو املشعات أو املداف— وغيرها(

#

املناطق أو الدول غير املوجه إليها هذا املنتج

#

الخارج واملناطق الرطبة ،باستثناء ما يحدده منتج  ®LIFXبأنه لالستخدام الداخلي والخارجي

عند استخدام ®LIFX
#

ٍ
كاف حتى يبرد املصباح قبل إزالة مصباح  ®LIFXمن الوحدة
أطف— وحدة تزويد الطاقة إلى املقبس وانتظر لوقت

#

ال تفتح الجهاز ،حيث أن هذا سيبطل الكفالة

#

ال تنظّف الجهاز وهو مشغل أو موصول بمقبس اإلنارة

#

إذا كنت تريد تنظيف املنتج ،استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة وال تستخدم املنظفات

#

قم بإزالة غالف السيليكون املضاد للماء من مصابيح  BR30الخارجية عند استخدامها في الداخل

اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣدود
اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم
ﺗــﺿﻣن ﺷــرﻛــﺔ  ("LIFX®") Lifi Labsﻣــﻧﺗﺞ اﻹﻧــﺎرة )"اﻟــﻣﻧﺗﺞ"(؛ واﻟــﺿﻣﺎن ﺧــﺎص ﺑــﺎﻟــﻣﻧﺗﺞ ﻧــﻔﺳﮫ ﻓــﻘط ،ﺿــد اﻟــﻌﯾوب
)"اﻟـﻌﯾوب"( اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻣواد وأدوات اﻟـﻣﻧﺗﺞ وﺗـﻠك اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺟودة ﺗـﺻﻧﯾﻊ اﻟـﻣﻧﺗﺞ وذﻟـك ﺗـﺣت ظـروف اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟـﻌﺎدي ﻟـﻣدة ﻋـﺎﻣـﯾن
) 730ﯾـوﻣًـﺎ( ﻣـن ﺗـﺎرﯾـﺦ اﻟﺷـراء ﺑـﺎﻟﺗﺟـزﺋـﺔ ﺑـواﺳـطﺔ اﻟﻣﺷـﺗري اﻷﺻـﻠﻲ )"ﻓـﺗرة اﻟـﺿﻣﺎن"( .وﺑـﻣوﺟـب ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ،إذا
ﺣـﺻل ﺧـﻠل ﻓـﻲ اﻟـﻣﻧﺗﺞ وﺗـم اﺳـﺗﻼم اﻟـﻣطﺎﻟـﺑﺔ اﻟـﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣـن ﻗـﺑل ﺻـﺎﻟـﺣﺔ ® LIFXﺧـﻼل ﻓـﺗرة اﻟـﺿﻣﺎن ،وﺑﺣﺳـب اﻟـﺧﯾﺎر اﻟﻣﺣـدد
وإﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذي ﯾـﺳﻣﺢ ﺑـﮫ اﻟـﻘﺎﻧـون ،ﻓـﺈن ® LIFXﺳـﺗﻘوم إﻣـﺎ .1 :ﺑـﺈﺻـﻼح اﻟـﻣﻧﺗﺞ ﺑـدون ﻣـﻘﺎﺑـل ،ﺑـﺎﺳـﺗﺧدام ﻗـطﻊ ﻏـﯾﺎر ﺟـدﯾـدة أو
ﻣﺟددة  -أو  .2 -ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد أو ﻣﺟدد.
ﻓـﻲ ﺣـﺎل وﺟـود ﻋـﯾب ﺑـﺎﻟـﻣﻧﺗﺞ ،وإﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذي ﯾـﺳﻣﺢ ﺑـﮫ اﻟـﻘﺎﻧـون ،ﻓـﺈن اﻟﺣـﻠول اﻟـواردة أﻋـﻼه ھـﻲ اﻟﺣـﻠول اﻟـوﺣـﯾدة واﻟـﺣﺻرﯾـﺔ اﻟـﺗﻲ
ﯾـﻣﻛﻧك اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـﻧﮭﺎ .وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗـﯾﺎم اﻟﺷـرﻛـﺔ ﺑـﺎﺳـﺗﺑدال اﻟـﻣﻧﺗﺞ أو أﺟـزاء ﻣـﻧﮫ ،ﻓـﻌﻧدھـﺎ ﯾـﺧﺿﻊ اﻟـﻣﻧﺗﺞ ﻟـﻔﺗرة ﺿـﻣﺎن اﻟـﻣﻧﺗﺞ اﻷﺻـﻠﻲ
أو ﻓـﺗرة ﺿـﻣﺎن ﺗـﺑﻠﻎ ) (90ﯾـوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎرﯾـﺦ اﻻﺳـﺗﺑدال أو اﻹﺻـﻼح ،ﺑـﺣﯾث ُﺗـﻌﺗﻣد اﻟـﻔﺗرة اﻷطـول .وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗـﯾﺎم اﻟﺷـرﻛـﺔ ﺑـﺎﺳـﺗﺑدال
اﻟـﻣﻧﺗﺞ أو أﺟـزاء ﻣـﻧﮫ ،ﻓـﻌﻧدھـﺎ ﯾـﺻﺑﺢ أي ﻋـﻧﺻر ﺑـدﯾـل ﻣـﻠﻛﯾﺗك وﯾـﺻﺑﺢ اﻟـﻌﻧﺻر اﻟـذي ﺗـم اﺳـﺗﺑداﻟـﮫ ﻣـﻠﻛﯾﺔ ® .LIFXﯾـﺟب اﺳـﺗﺧدام
ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ ® LIFXﻟﻐرض اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم طﻠب ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﮭﺎ.

اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات واﻟﻘﯾود
ﯾـﻧطﺑق ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ﻓـﻘط ﻋـﻠﻰ اﻟـﻣﻧﺗﺞ اﻟـﻣﺻﻧﻊ ﺑـواﺳـطﺔ أو ﻣـن أﺟـل ® LIFXواﻟـذي ﯾـﻣﻛن اﻟـﺗﻌرف ﻋـﻠﯾﮫ ﻣـن ﺧـﻼل
اﻟـﻌﻼﻣـﺔ اﻟـﺗﺟﺎرﯾـﺔ ® LIFXأو اﻻﺳـم اﻟـﺗﺟﺎري ® LIFXأو ﺷـﻌﺎر ® LIFXاﻟـﻣﻠﺻوق ﺑـﺎﻟـﻣﻧﺗﺞ .ﻻ ﯾـﻧطﺑق اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ﻋـﻠﻰ
)أ( أي ﻣـن ﻣـﻧﺗﺟﺎت وﺧـدﻣـﺎت ® LIFXاﻷﺧـرى ﻏـﯾر ھـذا اﻟـﻣﻧﺗﺞ) ،ب( أي ﻣـن اﻟـﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻷﺟﮭـزة اﻟـﺗﻲ ﻻ ﺗـﻧﺗﺟﮭﺎ ®،LIFX
)ج( اﻟـﻣواد اﻻﺳـﺗﮭﻼﻛـﯾﺔ )ﻣـﺛل اﻟـﺑطﺎرﯾـﺎت( ،و)د( اﻟـﺑرﻣـﺟﯾﺎت ،ﺣـﺗﻰ إذا ﺗـم ﺑـﯾﻌﮭﺎ أو ﺗـﻐﻠﯾﻔﮭﺎ ﻣـﻊ اﻟـﻣﻧﺗﺞ أو ﻛـﺎﻧـت ﻣـﺿﻣﻧﺔ ﻓـﻲ

اﻟـﻣﻧﺗﺞُ .ﯾـرﺟـﻰ اﻟـرﺟـوع إﻟـﻰ اﻟـﺗراﺧـﯾص اﻟـﻣرﻓـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺑرﻣـﺟﯾﺎت ﻟـﻼطـﻼع ﻋـﻠﻰ اﻟـﺗﻔﺎﺻـﯾل اﻟـﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺣﻘوﻗـك ﻓـﯾﻣﺎ ﯾـﺗﻌﻠق ﺑـﺎﺳـﺗﺧدام ﺗـﻠك
اﻟـﺑرﻣـﺟﯾﺎت .ﻻ ﺗـﺿﻣن ® LIFXأن ﻋـﻣل اﻟـﻣﻧﺗﺞ وﺟـودﺗـﮫ ﺳـوف ﯾـﻠﺑﻲ اﺣـﺗﯾﺎﺟـﺎﺗـك أو ﻣـﺗطﻠﺑﺎﺗـك أو أن ﻋـﻣل اﻟـﻣﻧﺗﺞ ﺳـﯾﻛون
ﻣـﺗواﺻـﻼ دون اﻧـﻘطﺎع أو أﻧـﮫ ﺧـﺎل ﻣـن اﻷﺧـطﺎء .ﻻ ﺗﺗﺣـﻣل ® LIFXأﯾـﺔ ﻣـﺳؤوﻟـﯾﺔ ﻋـن أي ﺿـرر ﻧـﺎﺷـﺊ ﻋـن ﻋـدم اﺗـﺑﺎع اﻟـﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﺳـﺗﺧدام اﻟـﻣﻧﺗﺞ أو ﻋـن اﻷﻋـطﺎل اﻟـﻧﺎﺗـﺟﺔ ﻋـن ﻋـدم ﻛـﻔﺎﯾـﺔ إﻣـدادات اﻟﻛﮭـرﺑـﺎء أو اﻟـوﺻـول إﻟـﻰ اﻹﻧـﺗرﻧـت .ﻻ ﯾـﻧطﺑق ھـذا
اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ﻋـﻠﻰ أي ﻣـﻧﺗﺞ أو أي ﺟـزء ﻣـن اﻟـﻣﻧﺗﺞ اﻟـذي ﯾـﺗم ﺗـﻌدﯾـﻠﮫ أو إﺣـداث أﯾـﺔ ﺗـﻐﯾﯾرات ﻓـﯾﮫ )ﻋـﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟـﻣﺛﺎل ،ﺗـﻌدﯾـل أو
ﺗـﻐﯾﯾر اﻟـوظـﯾﻔﺔ أو اﻟـﻘدرة( ﻣـن ﻗـﺑل أي ﺷـﺧص ﻻ ﯾـﻣﺛل ® LIFXأو إذا ﺗـم وﺿـﻊ اﻟـﻣﻧﺗﺞ أو ﺗـﺛﺑﯾﺗﮫ ﻓـﻲ ﻏـﻼف ﻏـﯾر اﻟـذي ﯾـﺗم ﺗـوﻓـﯾره
ﻋـن طـرﯾـق ® .LIFXوﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،ﻻ ﯾـﻧطﺑق ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﯾوب أو اﻷﺿـرار اﻟـﻧﺎﺟـﻣﺔ ﻋـن )أ( اﺳـﺗﺧدام
اﻟـﻣﻧﺗﺞ ﻣـﻊ أي ﻣـن اﻟـﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻷﺟﮭـزة اﻟـﺗﻲ ﻻ ﺗـﻧﺗﺟﮭﺎ ®) ،LIFXب( اﻟـﺣوادث أو إﺳـﺎءة اﻻﺳـﺗﺧدام أو اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟـﺧﺎطـﺊ أو
اﻟــﻔﯾﺿﺎﻧــﺎت أو اﻟﺣــرﯾــق أو اﻟــزﻻزل أو أي أﺳــﺑﺎب ﺧــﺎرﺟــﯾﺔ أو ظــروف ﻏــﯾر طــﺑﯾﻌﯾﺔ أﺧــرى) ،ج( ﺗــﺷﻐﯾل اﻟــﻣﻧﺗﺞ ﺧــﺎرج
اﻻﺳـﺗﺧداﻣـﺎت أو اﻷﻏـراض اﻟـﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟـﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟـﻣﺳﻣوح ﺑـﮭﺎ أو ﺧـﺎرج اﻟﺷـروط اﻟـﻣوﺿـﺣﺔ ﻣـن ﻗـﺑل ® LIFXأو ﺗـﺷﻐﯾل اﻟـﻣﻧﺗﺞ
ﺑﺎـﺳﺗـﺧدام ﻣﺻـدر طﺎـﻗﺔـ أو ﺟﮭدـ ﻏﯾـر ﻣﻧـﺎﺳبـ ،أو )د( ﺻﯾـﺎﻧﺔـ اﻟﻣـﻧﺗﺞ )ﺑﻣـﺎ ﻓﻲـ ذﻟكـ اﻟﺗـرﻗﯾـﺎت واﻟﺗـوﺳﻌـﺎت( ﻣنـ ﻗﺑـل أي ﺷﺧـص ﻻ
ﯾـﻣﺛل ® .LIFXﻻ ﯾـﺷﻣل ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود اﺳـﺗﻌﺎدة وإﻋـﺎدة ﺗـﺛﺑﯾت ﺑـراﻣـﺞ وﺑـﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﺧدم .ﻻ ﯾـﻐطﻲ ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود
ﺗـﻛﻠﻔﺔ إﻋـﺎدة اﻟـﻣﻧﺗﺞ إﻟـﻰ ® ،LIFXھـذه ھـﻲ ﻣـﺳؤوﻟـﯾﺗك أﻧـت .ﻻ ﯾـﺟوز ﻷي ﺑـﺎﺋـﻊ ﺗﺟـزﺋـﺔ أو وﻛـﯾل أو ﻣـوظـف ﻟـدى ® LIFXإﺟـراء
أي ﺗـﻌدﯾـل أو إﺿـﺎﻓـﺔ ﻋـﻠﻰ ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود .إذا ﻛـﺎن ھـﻧﺎك أي ﻣـﺻطﻠﺢ ﻏـﯾر ﻗـﺎﻧـوﻧـﻲ أو ﻏـﯾر ﻗـﺎﺑـل ﻟـﻠﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓـﺈن ﻗـﺎﻧـوﻧـﯾﺔ أو
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟن ﺗﺗﺄﺛر أو ﺗﺗﺿرر ﺑذﻟك.

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﺻرﯾﺔ
اﻟـﺿﻣﺎﻧـﺎت اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋـﻠﯾﮭﺎ ھـﻧﺎ ھـﻲ اﻟـﺿﻣﺎﻧـﺎت اﻟـﺣﺻرﯾـﺔ اﻟـﺗﻲ ﺗـوﻓـرھـﺎ ® ،LIFXوﺑـﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣـﺎ ﯾﺣـظره اﻟـﻘﺎﻧـون اﻟـﺳﺎري ،ﻓـﺈن
ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـﺿﻣﺎﻧـﺎت اﻷﺧـرى ،ﺳـواء ﻛـﺎﻧـت ﺻـرﯾـﺣﺔ أو ﺿـﻣﻧﯾﺔ )ﺑـﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺿـﻣﺎﻧـﺎت اﻟـﺗﺳوﯾـق ،واﻟـﻣﻼﺋـﻣﺔ ﻷﻏـراض ﻣـﻌﯾﻧﺔ ،وﻋـدم
اﻻﻧﺗﮭﺎك( ھﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺑﻌدة ھﻧﺎ.

ﻗﯾود اﻷﺿرار
ﺑـﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣـد اﻟـذي ﯾﺣـظره اﻟـﻘﺎﻧـون اﻟـﻣﻌﻣول ﺑـﮫ ،ﻟـن ﺗـﻛون ® LIFXﻣـﺳؤوﻟـﺔ ﻋـن أﯾـﺔ أﺿـرار ﻋـرﺿـﯾﺔ أو ﻏـﯾر ﻣـﺑﺎﺷـرة أو ﺧـﺎﺻـﺔ
أو ﺗـﺑﻌﯾﺔ ﻧـﺎﺗـﺟﺔ ﻋـن أي اﺳـﺗﺧدام ﻟـﻠﻣﻧﺗﺞ أو ﺧـرق أي ﺿـﻣﺎﻧـﺎت ﺻـرﯾـﺣﺔ أو ﺿـﻣﻧﯾﺔ ،أو ﺑـﻣوﺟـب أي ﻧـظرﯾـﺔ ﻗـﺎﻧـوﻧـﯾﺔ أﺧـرى .ﺳـﺗﻛون
ﻣـﺳؤوﻟـﯾﺔ ® LIFXﻋـن اﻷﺿـرار اﻟـﻧﺎﺟـﻣﺔ ﻋـن أي اﺳـﺗﺧدام ﻟـﻠﻣﻧﺗﺞ أو ﺧـرق أي ﺿـﻣﺎﻧـﺎت ﺻـرﯾـﺣﺔ أو ﺿـﻣﻧﯾﺔ ،أو ﺑـﻣوﺟـب أﯾـﺔ
ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى ،ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﯾب.

ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
ﻻ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻌـض اﻟوـﻻﯾﺎـت ﺑﺎـﺳﺗـﺛﻧﺎء أو ﺗﻘـﯾﯾد اﻷﺿرـار اﻟﻌـرﺿﯾـﺔ أو اﻟﺗـﺑﻌﯾﺔ ،أو ﺗﺣدـﯾدـ طوـل ﻣدـة اﻟﺿـﻣﺎن اﻟﺿـﻣﻧﻲ ،ﻟذـﻟكـ ﻓﻘـد ﻻ
ﺗـﻧطﺑق اﻟـﻘﯾود أو اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎءات اﻟـﻣذﻛـورة أﻋـﻼه ﻋـﻠﯾك .ﯾـﻣﻧﺣك ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن ﺣـﻘو ًﻗـﺎ ﻗـﺎﻧـوﻧـﯾﺔ ﻣﺣـددة ،وﻗـد ﯾـﻛون ﻟـدﯾـك أﯾـﺿًﺎ ﺣـﻘوق
أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻣن وﻻﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى.

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺗﺣﻛﯾم
ﯾـﺧﺿﻊ ھـذا اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣـدود ﻟـﻘواﻧـﯾن وﻻﯾـﺔ ﻛـﺎﻟـﯾﻔورﻧـﯾﺎ دون اﻟـﻧظر ﻓـﻲ أي ﺗـﺿﺎرب ﺑـﯾن ﻣـﺑﺎدئ اﻟـﻘواﻧـﯾن اﻟـﺗﻲ ﻗـد ﺗـﻧص ﻋـﻠﻰ ﺗـطﺑﯾق
ﻗـﺎﻧـون وﻻﯾـﺔ ﻗـﺿﺎﺋـﯾﺔ أﺧـرى ودون اﻟـﻧظر إﻟـﻰ اﺗـﻔﺎﻗـﯾﺔ ﻋـﻘود اﻟـﺑﯾﻊ اﻟـدوﻟـﻲ ﻟـﻠﺑﺿﺎﺋـﻊ .ﯾـﺗم ﺣـل أي ﻣـطﺎﻟـﺑﺔ أو ﻧـزاع ﯾـﺗﻌﻠق ﺑﮭـذا اﻟـﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺣـدود ﺑـطرﯾـﻘﺔ ﻓـﻌﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺣـﯾث اﻟـﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـﺗﺣﻛﯾم اﻟـﻣﻠزم ﻏـﯾر اﻟـﻘﺎﺋـم ﻋـﻠﻰ اﻟﻣظﮭـر .ﯾـﺑدأ اﻟـﺗﺣﻛﯾم ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﻘدم ﺑـدﯾـل
ﻟـﺗﺳوﯾـﺔ اﻟـﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﯾـﻛون ﻣـﺗﻔق ﻋـﻠﯾﮫ ﺑـﯾن اﻟـطرﻓـﯾن .ﯾـﺟب ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘدم ﺣـل اﻟـﻧزاع اﻟـﺑدﯾـل واﻟـطرﻓـﯾن اﻻﻣـﺗﺛﺎل ﻟـﻠﻘواﻋـد اﻟـﺗﺎﻟـﯾﺔ :أ( ﯾـﺟب
أن ﯾـﺗم اﻟـﺗﺣﻛﯾم ﻋـﺑر اﻟـﮭﺎﺗـف أو ﻋـﺑر اﻹﻧـﺗرﻧـت و/أو أن ﯾـﻛون ﻓـﻘط ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـطﻠﺑﺎت اﻟﺧـطﯾﺔ ،ﯾـﺗم اﺧـﺗﯾﺎر اﻟـطرﯾـﻘﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻣـن
ﻗـﺑل اﻟـطرف اﻟـذي ﺑـدأ اﻟـﺗﺣﻛﯾم .ب( ﻻ ﯾـﻧطوي اﻟـﺗﺣﻛﯾم ﻋـﻠﻰ أي ﻣظﮭـر ﺷـﺧﺻﻲ ﻣـن ﺟـﺎﻧـب اﻷطـراف أو اﻟـﺷﮭود ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﺗﻔق
اﻟـطرﻓـﺎن ﻋـﻠﻰ ﺧـﻼف ذﻟـك .ج( ﯾـﺟوز اﻟـﺣﻛم ﺑـﺄي ﺣـﻛم ﯾـﺻدر ﻋـن اﻟـﻣﺣﻛم ﻓـﻲ أي ﻣـﺣﻛﻣﺔ ذات اﺧـﺗﺻﺎص ﻗـﺿﺎﺋـﻲ .إذا ﻛـﺎن ﺷـرط
اﻟـﺗﺣﻛﯾم اﻟـﺳﺎﺑـق ﻻ ﯾـﻧطﺑق ﻷي ﺳـﺑب ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب ،ﻓـﺈﻧـك ﺗـواﻓـق ﻋـﻠﻰ اﻟـﺧﺿوع ﻟـﻼﺧـﺗﺻﺎص اﻟـﻘﺿﺎﺋـﻲ اﻟـﺷﺧﺻﻲ ﻟـﻣﺣﺎﻛـم اﻟـوﻻﯾـﺔ
اﻟـواﻗـﻌﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻘﺎطـﻌﺔ ﺳـﺎن ﻓـراﻧﺳـﯾﺳﻛو ﺑـوﻻﯾـﺔ ﻛـﺎﻟـﯾﻔورﻧـﯾﺎ واﻟـﻣﺣﺎﻛـم اﻟـﻔدراﻟـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻣﻘﺎطـﻌﺔ اﻟـﺷﻣﺎﻟـﯾﺔ ﺑـﻛﺎﻟـﯾﻔورﻧـﯾﺎ ﺑـﻐرض اﻟـﺗﻘﺎﺿـﻲ
ﺑـﺷﺄن ﺟـﻣﯾﻊ ھـذه اﻟـدﻋـﺎوى أو اﻟـﻣﻧﺎزﻋـﺎت ،ﺗـﻠك اﻟـﺗﻲ ﺗـﻣﻠك اﻻﺧـﺗﺻﺎص اﻟـﺣﺻري ﺑﮭـذه اﻟـﻣطﺎﻟـﺑﺎت أو اﻟـﻧزاﻋـﺎت .وﻋـﻠﻰ اﻟـرﻏـم ﻣـﻣﺎ

ﺳـﺑق ذﻛـره ،ﻗـد ﺗـﺳﻌﻰ ® LIFXﻟـﻠﺣﺻول ﻋـﻠﻰ ﺗـﻌوﯾـض ﻗـﺿﺎﺋـﻲ أو أي ﺗـﻌوﯾـض ﻋـﺎدل آﺧـر ﻟﺣـﻣﺎﯾـﺔ ﺣـﻘوق اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟـﻔﻛرﯾـﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ.

التنسيقات اللونية لألنوار امللونة
x < 0,270 or x > 0,530
+ 2,3653 x – 0,1595

x2

+ 2,3653 x – 0,2199 or y > – 2,3172

x2

y < – 2,3172

أبعاد املنتج )طول×عرض×ارتفاع(:
:A19

 140 × 70 × 70ملـم
 5.50 × 2.76 × 2.76ملـم

 102 × 102 × 155 BR30:ملـم
 6.09 × 4.03 × 4.03بوصة
الجهاز
يشير الرمز على املنتج إلى عدم التعامل مع هذا الجهاز على أنه نفايات منزلية ،بل يجب تسليمه إلى نقطة تجميع النفايات
الخاصة إلعادة تدوير املعدات اإللكترونية .ضمان التخلص من هذا املنتج بشكل صحيح يساعد على تجنب العواقب السلبية
املحتملة على البيئة وصحة اإلنسان .للمزيد من املعلومات حول إعادة تدوير املنتج ،يرجى التواصل مع املكتب املحلي في مدينتك.
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