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تعرّف على LIFX® الجديد

LIFX هو مشغل ومغير أللوان اإلنارة عن طريق شبكة Wi-Fi والذي يمكنك التحكم به عن طريق هاتفك الذكي أو جهازك 

اللوحي. 

باستخدام تطبيق LIFX فإنه 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 LIFX مثل ضوء عادي، من خالل تشغيله وإطفائه باستخدام 

مفتاح ضوء عادي.

�

كل ما تحتاج إليه للبدء هو...

• جهاز يعمل بنظام iOS 9 أو أحدث، أو جهاز بنظام أندرويد 4.1 أو أحدث 

  .Wi-Fi اتصال بشبكة •

يجب أن تكون نقطة وصول Wi-Fi متوافقة مع معيار 802.11b أو g أو n مع نظام تشفير WPA2 واتصال مجهز ببروتوكول 

DHCP لكل ضوء LIFX® متصل بالنظام.

go.lifx.co من متجر التطبيقات أو من على LIFX تطبيق •

فقط قم بإكمال خطوات التركيب واإلعداد املوجودة في الصفحات التالية، ثم اتبع تعليمات التطبيق لالستمتاع بأضوائك الجديدة!

�

�



         تمديد              تجربة

�
   3 أشرطة 3م/9.9         شريط واحد 1م/3.3   شريطان 2م/6.6

التركيب

�
    ألصق               أزل القشرة         نظّف

اإلعداد

go.lifx.co
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        شّغلها             نزّل التطبيق        اشبكها     

التمديد

10 م، الحد األقصى 30 واط / 33

� ثانية واحدة

العناية



!

ملحقات إضافية 

يمكنك الحصول على كوابل تمديد لتخصيص LIFX Z ليناسب أماكن مختلفة.

تساعد الكوابل على تشغيل أشرطة LIFX Z حول الزوايا وعبر الفجوات ومن خاللها وغيرها.

ارتِق بأشرطة اإلضاءة إلى بعد جديد—

 LIFX.com قم بزيارة

   كيبل             كيبل

تمديد (قصير)    تمديد (طويل)

�

كيبل واحد، 1م / 3.28 كيبل واحد، 10 سـم / 3.9  



استخدام كوابل التمديد مع األشرطة

!

يبلغ الحد األقصى للطول اإلجمالي مع كوابل التمديد بني األشرطة 10م / 33 مع قدرة كهربائية 30 واط كحد أقصى. قو 

بتوصيل قطع األشرطة مع كوابل التمديد بسطح منحني موجه لألعلى لتجنب إلحاق الضرر بالدبابيس. 

كن حذرًا عند توصيل دبابيس LIFX Z مع وصلة التمديد. فقد تكون وضعتهم بشكل مختلف جزئيًا، وإجبار الدبابيس بالدخول 

بشكل غير صحيح سيؤدي إلى خرابها. 

شّغلها      احصل على التطبيق             ثبّتها            

�

! ™HomeKit

توفّر تكنولوجيا HomeKit من أبل طريقة سهلة وآمنة للتحكم بأنوار املنزل وأبوابه ومنظمات الحرارة فيه 

.®iPod touch و ®iPad و ®iPhone وغيرها الكثير عن طريق أجهزة

للتحكم بامللحقات املتوافقة مع HomeKit فإنه يوصى بأن يكون لديك نظام iOS 10.0 أو أحدث.



 tvOS بنظام تشغيل Apple TV تلقائيًا وبعيًدا عن املنزل يتطلب وجود جهاز HomeKit التحكم بهذه امللحقات املتوافقة مع

10.0 أو أحدث أو جهاز iPad بنظام iOS 10.0 مجهز ليكون جهاز توزيع منزلي.

إن استخدام األجهزة التي تحمل عالمة HomeKit من أبل يعني أن الجهاز امللحق اإللكتروني مصمم لالتصال خصيًصا 

بجهاز iPod touch أو iPhone أو iPad على 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 HomeKit في املستقبل. 

تعود ملكية العالمات التجارية Apple (أبل) و iPhone و iPad و iPod touch لشركة أبل املسجلة في الواليات املتحدة ودول 

أخرى. HomeKit هي عالمة تجارية لشركة أبل.

�

املعلومات القانونية واالمتثال لها 

املواصفات

www.lifx.com/compliance التي تنطبق على هذا املنتج، يرجى زيارة ®LIFX ملشاهدة قائمة بجميع خصائص منتجات

االعتماد

تلتزم LIFX® بمتطلبات االعتماد في مناطق مختلفة حول العالم.

ملشاهدة قائمة بجميع اعتمادات LIFX® يرجى زيارة www.lifx.com/compliance لضمان أن LIFX® تتوافق 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 ۱٥ من 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 وفًقا 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 LIFX يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحق املخول للمستخدم بتشغيل الجهاز.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشروط التالية: (1) أال يسبب هذا الجهاز 

تداخالً ضارًا، (2) وأن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز 

PPQ-MP1 :بصورة غير مرغوب فيها. يحتوي على معرّف هيئة االتصاالت الفيدرالية

مطابقة املواصفات القياسية األوروبية ومعايير الصناعة الكندية.

 RFLD مع جميع توجيهات االتحاد األوروبي ومعايير الصناعة الكندية. هذا الجهاز من فئة ب في تصنيف LIFX تتوافق

.Ce DEFR de la classe [*] est conforme à la NMB-005 du Canada .ICES-005 يتوافق مع املعيار الكندي

www.lifx.com/compliance 4491.  شاهدA-MP1 :يحتوي على دارة إلكترونية

�

معلومات التردُّد الكهربائي

 ;MHz 2462-2412 :(أمريكا وكندا) نطاق التردد

 ;MHz 2472-2412 :(اإلمارات وأوروبا وأستراليا) نطاق التردد

 dBm 20 :الحد األقصى لطاقة موجة الراديو املرسلة

IEEE 802.11 b/g/n20 :نوع التضمني

 �

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 LIFX® دون القدرة املثلى لها. للحصول 

على األداء األمثل يوصى بتركيب مصابيح LIFX® في التجهيزات التي توفر تدفًقا هوائيًا كافيًا حول املصباح. ويوصى بتركيب 



 ®LIFX بعيًدا عن األجهزة األخرى املصممة لتلقي أو نقل إشارات الراديو. كم يوصى بتركيب مصابيح ®LIFX مصباح

وتشغيلها بمسافة تبعد 30 سـم 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

LIFX® مصممة لتقليل التداخالت مع أجهزة بث أو استقبال الراديو األخرى. الشركة املصنعة غير مسؤولة عن أي تداخل يحدث 

 .support.lifx.com بسبب التعديالت على املنتج أو بسبب الفشل في االلتزام بالتوصيات في هذا املستند وما هو موجود على

يقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد السلكي، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع أجهزة االتصاالت الالسلكية في حال عدم 

تركيبه واستخدامه وفًقا ملتطلبات التركيب املوصى بها. إذا كان الجهاز يتسبب في تداخالت مع موجات الراديو فإن املستخدم 

يوصى بتجربة: 

(a.وضع الجهاز في مكان آخر

(b.تعديل هوائي جهاز االستقبال

(c.استشارة 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●

LIFX® ليست ُمخّصصة لالستخدام في:

البيئات الحارة جًدا (مثل: بالقرب من األفران أو املشعات أو املدافئ وغيرها)●



املناطق أو الدول غير املوجه إليها هذا املنتج●

الخارج واملناطق الرطبة، باستثناء ما يحدده منتج LIFX® بأنه لالستخدام الداخلي والخارجي●

®LIFX عند استخدام

أطفئ وحدة تزويد الطاقة إلى املقبس وانتظر لوقت كاٍف حتى يبرد املصباح قبل إزالة مصباح LIFX® من الوحدة●

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 BR30 الخارجية عند استخدامها في الداخل●

 �

الضمان المحدود 

المفھوم العام 

تــضمن شــركــة Lifi Labs ("®LIFX") مــنتج اإلنــارة ("الــمنتج")؛ والــضمان خــاص بــالــمنتج نــفسھ فــقط، ضــد الــعیوب 
("الـعیوب") الـمتعلقة بـمواد وأدوات الـمنتج وتـلك الـمتعلقة بـجودة تـصنیع الـمنتج وذلـك تـحت ظـروف االسـتخدام الـعادي لـمدة عـامـین 
(730 یـوًمـا) مـن تـاریـخ الشـراء بـالتجـزئـة بـواسـطة المشـتري األصـلي ("فـترة الـضمان"). وبـموجـب ھـذا الـضمان المحـدود، إذا 
حـصل خـلل فـي الـمنتج وتـم اسـتالم الـمطالـبة الـصحیحة مـن قـبل صـالـحة ®LIFX خـالل فـترة الـضمان، وبحسـب الـخیار المحـدد 
وإلـى الحـد الـذي یـسمح بـھ الـقانـون، فـإن ®LIFX سـتقوم إمـا: 1. بـإصـالح 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 أعـاله ھـي الحـلول الـوحـیدة والـحصریـة الـتي 
یـمكنك االسـتفادة مـنھا. وفـي حـالـة قـیام الشـركـة بـاسـتبدال الـمنتج أو أجـزاء مـنھ، فـعندھـا یـخضع الـمنتج لـفترة ضـمان الـمنتج األصـلي 
أو فـترة ضـمان تـبلغ (90) یـومـا مـن تـاریـخ االسـتبدال أو اإلصـالح، بـحیث ُتـعتمد الـفترة األطـول. وفـي حـالـة قـیام الشـركـة بـاسـتبدال 
الـمنتج أو أجـزاء مـنھ، فـعندھـا یـصبح أي عـنصر بـدیـل مـلكیتك ویـصبح الـعنصر الـذي تـم اسـتبدالـھ مـلكیة ®LIFX. یـجب اسـتخدام 

قطع الغیار التي توفرھا ®LIFX لغرض الوفاء بالتزام الضمان في المنتجات التي یتم طلب تقدیم خدمة الضمان لھا. 

�  

االستثناءات والقیود 

یـنطبق ھـذا الـضمان المحـدود فـقط عـلى الـمنتج الـمصنع بـواسـطة أو مـن أجـل ®LIFX والـذي یـمكن الـتعرف عـلیھ مـن خـالل 
الـعالمـة الـتجاریـة ®LIFX أو االسـم الـتجاري ®LIFX أو شـعار ®LIFX الـملصوق بـالـمنتج. ال یـنطبق الـضمان المحـدود عـلى 
 ،LIFX® األخـرى غـیر ھـذا الـمنتج، (ب) أي مـن الـمنتجات أو األجھـزة الـتي ال تـنتجھا LIFX® (أ) أي مـن مـنتجات وخـدمـات
(ج) الـمواد االسـتھالكـیة (مـثل الـبطاریـات)، و(د) الـبرمـجیات، حـتى إذا تـم بـیعھا أو تـغلیفھا مـع الـمنتج أو كـانـت مـضمنة فـي 



الـمنتج. ُیـرجـى الـرجـوع إلـى الـتراخـیص الـمرفـقة بـالـبرمـجیات لـالطـالع عـلى الـتفاصـیل الـخاصـة بـحقوقـك فـیما یـتعلق بـاسـتخدام تـلك 
الـبرمـجیات. ال تـضمن ®LIFX أن عـمل الـمنتج وجـودتـھ سـوف یـلبي احـتیاجـاتـك أو مـتطلباتـك أو أن عـمل الـمنتج سـیكون 
مـتواصـال دون انـقطاع أو أنـھ خـال مـن األخـطاء. ال تتحـمل ®LIFX أیـة مـسؤولـیة عـن أي ضـرر نـاشـئ عـن عـدم اتـباع الـتعلیمات 
الـمتعلقة بـاسـتخدام الـمنتج أو عـن األعـطال الـناتـجة عـن عـدم كـفایـة إمـدادات الكھـربـاء أو الـوصـول إلـى اإلنـترنـت. ال 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 ال یـمثل ®LIFX أو إذا تـم وضـع الـمنتج أو تـثبیتھ فـي غـالف غـیر الـذي یـتم تـوفـیره 
عـن طـریـق ®LIFX. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، ال یـنطبق ھـذا الـضمان المحـدود عـلى الـعیوب أو األضـرار الـناجـمة عـن (أ) اسـتخدام 
الـمنتج مـع أي مـن الـمنتجات أو األجھـزة الـتي ال تـنتجھا ®LIFX، (ب) الـحوادث أو إسـاءة االسـتخدام أو االسـتخدام الـخاطـئ أو 
الــفیضانــات أو الحــریــق أو الــزالزل أو أي أســباب خــارجــیة أو ظــروف غــیر طــبیعیة أخــرى، (ج) تــشغیل الــمنتج خــارج 
االسـتخدامـات أو األغـراض الـمخصصة لـلمنتج أو الـمسموح بـھا أو خـارج الشـروط الـموضـحة مـن قـبل ®LIFX أو تـشغیل الـمنتج 
باـستـخدام مصـدر طاـقةـ أو جھدـ غیـر منـاسبـ، أو (د) صیـانةـ المـنتج (بمـا فيـ ذلكـ التـرقیـات والتـوسعـات) منـ قبـل أي شخـص ال 
یـمثل  ®LIFX. ال یـشمل ھـذا الـضمان المحـدود اسـتعادة وإعـادة تـثبیت بـرامـج وبـیانـات المسـتخدم. ال یـغطي ھـذا الـضمان المحـدود 
تـكلفة إعـادة الـمنتج إلـى ®LIFX، ھـذه ھـي مـسؤولـیتك أنـت. ال یـجوز ألي بـائـع تجـزئـة أو وكـیل أو مـوظـف لـدى ®LIFX إجـراء 
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 ®LIFX، وبـاسـتثناء مـا یحـظره الـقانـون الـساري، فـإن 
جـمیع الـضمانـات األخـرى، سـواء كـانـت صـریـحة أو ضـمنیة (بـما فـي ذلـك ضـمانـات الـتسویـق، والـمالئـمة ألغـراض مـعینة، وعـدم 

االنتھاك) ھي ضمانات مستبعدة ھنا. 

قیود األضرار 

بـاسـتثناء الحـد الـذي یحـظره الـقانـون الـمعمول بـھ، لـن تـكون ®LIFX مـسؤولـة 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 ®LIFX عـن األضـرار الـناجـمة عـن أي اسـتخدام لـلمنتج أو خـرق أي ضـمانـات صـریـحة أو ضـمنیة، أو بـموجـب أیـة 

نظریة قانونیة أخرى، مقصورة على السعر األصلي المدفوع مقابل المنتج المعیب. 

حمایة المستھلك 

ال تسـمح بعـض الوـالیاـت باـستـثناء أو تقـیید األضرـار العـرضیـة أو التـبعیة، أو تحدـیدـ طوـل مدـة الضـمان الضـمني، لذـلكـ فقـد ال 
تـنطبق الـقیود أو االسـتثناءات الـمذكـورة أعـاله عـلیك. یـمنحك ھـذا الـضمان حـقوًقـا قـانـونـیة محـددة، وقـد یـكون لـدیـك أیـًضا حـقوق 

أخرى تختلف من والیة إلى أخرى. 

القانون الحكومي والتحكیم 

یـخضع ھـذا الـضمان المحـدود لـقوانـین والیـة كـالـیفورنـیا دون الـنظر فـي أي تـضارب بـین مـبادئ الـقوانـین الـتي قـد تـنص عـلى تـطبیق 
قـانـون والیـة 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 خـالل الـتحكیم الـملزم غـیر الـقائـم عـلى المظھـر. یـبدأ الـتحكیم مـن خـالل مـقدم بـدیـل 
لـتسویـة الـمنازعـات یـكون مـتفق عـلیھ بـین الـطرفـین. یـجب عـلى مـقدم حـل الـنزاع الـبدیـل والـطرفـین االمـتثال لـلقواعـد الـتالـیة: أ) یـجب 
أن یـتم الـتحكیم عـبر الـھاتـف أو عـبر اإلنـترنـت و/أو أن یـكون فـقط عـلى أسـاس الـطلبات الخـطیة، یـتم اخـتیار الـطریـقة المحـددة مـن 
قـبل الـطرف الـذي بـدأ الـتحكیم. ب) ال یـنطوي الـتحكیم عـلى أي مظھـر شـخصي مـن جـانـب األطـراف أو الـشھود مـا لـم یـتفق 
الـطرفـان عـلى خـالف ذلـك. ج) یـجوز الـحكم بـأي حـكم یـصدر عـن الـمحكم فـي أي مـحكمة ذات اخـتصاص قـضائـي. إذا كـان شـرط 
الـتحكیم الـسابـق ال یـنطبق ألي سـبب مـن األسـباب، فـإنـك تـوافـق عـلى الـخضوع لـالخـتصاص الـقضائـي الـشخصي لـمحاكـم الـوالیـة 
الـواقـعة فـي مـقاطـعة سـان فـرانسـیسكو بـوالیـة كـالـیفورنـیا والـمحاكـم الـفدرالـیة فـي الـمقاطـعة الـشمالـیة بـكالـیفورنـیا بـغرض الـتقاضـي 
بـشأن جـمیع ھـذه الـدعـاوى أو الـمنازعـات، تـلك الـتي تـملك االخـتصاص الـحصري بھـذه الـمطالـبات أو الـنزاعـات. وعـلى الـرغـم مـما 



سـبق ذكـره، قـد تـسعى ®LIFX لـلحصول 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
y < – 2,3172 x2  + 2,3653 x – 0,2199  or  y > – 2,3172 x2  + 2,3653 x – 0,1595

أبعاد املنتج (طول×عرض×ارتفاع):  

70 × 70 × 140 ملـم  :A19

2.76 × 2.76 × 5.50 ملـم

 
155 × 102 × 102 ملـم BR30:

4.03 × 4.03 × 6.09 بوصة

 
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.

�
قم بزيارة go.lifx.com للمزيد من اللغات.

� غير مناسب لالستخدام في بيئة مغبرة ورطبة.

جميع الحقوق محفوظة © لصالح شركة LIFX (LIFI LABS INC) لعام 2018.

�



شركة LIFI LABS INC. هي املالك الحصري للحقوق وفوائد عالمة LIFX وشعار LIFX ومصباح اإلنارة املعاد ابتكاره.
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