
	تعملل شرركة  IIP	  Brothers	  Limited		على إإنتاجج االمنتجاتت منن االعالمة االتجارريیة    4Second	  Life	بأعلى   
.جووددةة٬، وو االتي تحققق جميیع االمقايیيیسس وو االمعايیيیرر االعالميیة 	  

يیذذ منذذ يیوومم  لتنف هه االكفالة تددخلل حيیزز اا ٬، هھھھذذ االشاحنن نة على هھھھذذاا جهھازز  الة لمددةة س عايیيیرر كف لم يیع اا فقاً لجم نحنن نقددمم لكمم وو
.تقيیدد أأيي منن حقووقكمم االقانوونيیة وو هھھھي ال .االشررااء 	  

.منذذ لحظظة االشررااء يیررجى ااالحتفاظظ باإليیصالل االمثبتت لعمليیة االشررااء 	  
	إإنن كلل جهھازز شاحنن  4Second	  Life	يیحتوويي على ررقمم تسلسلي خاصص بهھ٬، لذذلكك تأكدد منن أأنكك قدد سجلتت ررقمم   

	االجهھازز االذذيي تمم شررااؤؤهه وو قمتت بتفعيیلهھ على مووقع شرركة  4Second	  Life	  :	   	  
.تسجيیلل على االمووقع ااإللكتررووني أأوو تأكيیدد عمليیة االشررااء فإنن االكفالة قدد تفقدد صالحيیتهھافي حالل عددمم اال 	  
!مالحظظة هھھھامة 	  

.قبلل االبددء باستخدداامم هھھھذذاا االجهھازز يیررجى قررااءةة كافة االتعليیماتت وو االتحذذيیررااتت 	  
تفاعع حررااررتهھ٬، خررووجج ررإإنن ااالستخدداامم غيیرر االمصررحح بهھ لهھذذاا االجهھازز االشاحنن قدد يیؤؤدديي إإلى تووقفهھ عنن االعملل٬، اا

نهھ٬، االحرريیقق أأوو ااإلنفجارر٬، وو إإنن االمسؤؤووليیة عنن ااألضرراارر االناجمة في مثلل هھھھذذاا االحالة تقع على االجهھة مأأبخررةة سامة 
	االمستخددمة للجهھازز (االمشترريي) وو ليیسس على شرركة  IIP	  Brothers	  Limited		ذذااتت االعالمة االتجارريیة    

4Second	  Life	).االصانع(   	  
1 	إإنن االجهھازز االشاحنن -  4Second	  Life	مفتووحح. يیحظظرر ااستخدداامهھ في ااألماكنن معدد لالستخدداامم في االهھووااء اال  

االمغلقة االتي ال تتعررضض للتهھوويیة االكافيیة. على سبيیلل االمثالل: في علبة قابلة للنقلل٬، في االجيیبب أأوو في 
.االحقيیبة  

.إإنن عددمم اااللتززاامم بهھذذهه االتعليیماتت قدد يیتسببب بتضرررر هھھھذذاا االجهھازز كنتيیجة الررتفاعع حررااررتهھ 	  
2 ذذااتت االحررااررةة االمررتفعة٬، على سبيیلل االمثالل: تحتت أأشعة  ال يیجبب ااالحتفاظظ في االجهھازز االشاحنن في ااألمكنة -

.االشمسس االقوويیة٬، االتماسس مع االنارر أأوو مع ااألجسامم شدديیددةة االحررااررةة 	  
3 عددمم تعرريیضض االجهھازز للسقووطط منن ااألماكنن االمررتفعة٬، االصددماتت٬، ااالحتكاكك وو غيیرر ذذلكك منن أأشكالل  -

٬، مثلل: االتقعررااتت٬، االمؤؤثررااتت االمادديیة. في حالل مالحظظة ووجوودد اايي آآثارر تعررضض للضرررر على االجهھازز
ً عنن  لتووقفف فوورراا حالة اا هه اال بغضض االنظظرر عنن سببهھا يیجبب في هھھھذذ نتفاخاتت وو  ااال ء٬، االتشووهھھھاتت وو  ااالهھھھترراا

.ااستخدداامم االجهھازز وو يیجبب مررااجعة االصانع أأوو االتخلصص منن االجهھازز بالشكلل االووااجبب 	  
4  ال تفككك االجهھازز٬، ال تحاوولل ااستخدداامهھ لغيیرر ااألغررااضض االمخصصة لهھ وو ال تجرريي اايي تعدديیالتت على -

.بنيیتهھ 	  
5 يیجبب أأنن يیكوونن دداائماً  - لل٬، هھھھذذاا االجهھازز  ائ وو غمررهه بأيي س ااتت االررططووبة أأ االجهھازز لمؤؤثرر هھھھذذاا  تجنبب تعرريیضض 

.جافاً  	  
6 إإذذاا كانن االمشترريي قدد ااشتررىى هھھھذذاا االجهھازز منن أأجلل ااستخدداامهھ منن قبلل مستخددمم ددوونن االسنن االقانوونيیة٬، فإنهھ  -

ااعدد اا قوو لقاصرر حوولل  ددمم اا مستخ لل ددمم ااإلررشادد االالززمم  بأنن يیق  ً تعهھدد مسبقا ستخدداامم هھھھذذاا االجهھازز وو حوولل يی
يیقق  ددمم تططب ليیة عنن ع االمسؤؤوو االجهھازز. تقع  اا  ً أأثناء ااستخدداامم هھھھذذ ا ضرروورريیا لتي يیعدد ااتباعهھ يیة اا االووقائ بيیرر  لتدداا اا

هھھھذذاا االبندد بكاملهھا على عاتقق االمشترريي٬، وو يیوواافقق ااالخيیرر على إإعفاء االصانع منن االمسؤؤووليیة عنن أأيي 
.االسنن االقانوونيیةعووااقبب أأوو ااستخددااماتت غيیرر صحيیحة منن قبلل االمستخددمم ددوونن  	  

7 جميیع ااألجهھززةة تخضع لنظظامم شاملل لمررااقبة االجووددةة. إإذذاا ااكتشفتمم أأنن حررااررةة االجهھازز تررتفع٬، تصددرر عنهھ  -
ارر  ااستخدداامهھ فووررااً وو إإخب تووقفف عنن  اال يیكمم  عل ددماتت أأوو أأيي كسرر ف ارر ص أأوو عليیهھ آآث هه  يیهھ تشوو ئحة٬، ف أأيي رراا

.االصانع بذذلكك 	  
8 ضض االبلدداانن بأنهھا مسببة لألمررااضض االسررططانيیة٬، يیحتوويي هھھھذذاا االجهھازز على موواادد كيیميیائيیة االتي تصنفف في بع -

.االتشووهھھھاتت االخلقيیة وو تؤؤثرر على قابليیة ااإلنجابب 	  
مسائلل قانوونيیة 	  

هھھھذذاا االبططارريیة معددةة لالستخدداامم فقطط مع مجمووعة محددددةة منن االهھووااتفف االمحموولة ٬، يیررجى ااالططالعع على االبيیاناتت 
وواافقة لالستخدداامم مع جهھازز االهھاتفف االمحموولل هھھھذذهه االبططارريیة مت تتعلى االغالفف منن أأجلل تحدديیدد فيیما إإذذاا كاناالمددوونة 

.االمرراادد شحنهھ 	  
.االصانع ال يیتحملل االمسؤؤووليیة عنن تلفف أأجهھززةة االهھاتفف االمحموولل نتيیجة الستعمالل هھھھذذهه االبططارريیة 	  

أأما انتت االمسؤؤووليیة  اً أليي ظظررووفف ك نع ووفق االصا يیتحملل  االمستخددمم أأوو أأيي ططررفف ثالثث عنن ااألضرراارر االناجمة عنن  ممال 
لل االمستخددمم أأوو االططررفف االثالثث سووااء كانن ذذلكك يیتوواافقق أأمم ال يیتوواافقق مع مجاالتت ااستخدداامم هھھھذذاا االجهھازز منن قب

ااالستخدداامم االمحددددةة لهھذذاا االجهھازز٬، أأوو االناجمة عنن ااالستخدداامم غيیرر االصحيیح لهھذذاا االجهھازز بالتوواافقق مع أأيي جهھازز آآخرر 
.ما عدداا أأجهھززةة االهھاتفف االمحموولل٬، االتي أأعددتت هھھھذذهه االبططارريیة لالستخدداامم معهھا 	  

يي مسؤؤووليیة عنن ااألضرراارر االناجمة عنن ااالستخدداامم غيیرر االصحيیح لهھذذهه االبططارريیة منن قبلل االصانع ال يیحملل أأ
.االمستخددمم أأيي ططررفف ثالثث٬،كما هھھھوو مووضهھ أأعالهه 	  



في حالل تمم ااستخدداامم هھھھذذهه االبططارريیة مع أأجهھززةة هھھھاتفف محموولل غيیرر االمحددددةة لالستخدداامم وو تسببب هھھھذذاا ااالستخدداامم في 
منن أأيي مسؤؤووليیة عنن ااألضرراارر االناجمة تجاهه أأيي ططررفف أأضرراارر  فإنن االمستخددمم يیوواافقق على أأنن االصانع معفى 

.ثالثث 	  
	يیحققق هھھھذذاا االجهھازز متططلباتت هھھھيیئة ااالتصاالتت في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة  )FCC(	كذذلكك فهھوو يیحققق االمتططلباتت   

	ااألساسيیة لتووصيیاتت ااالتحادد ااألووررووبي  )CE(		وو االتررخيیصص ااإللززاامي في جمهھوورريیة االصيینن    )ССС(. 	  
	مع االمعايیيیرر االمحددددةة لألجهھززةة االررقميیة منن االفئة متوواافقق بأنهھوو تمم ااالعترراافف  لقدد تمم ااختبارر هھھھذذاا االجهھازز  В ٬، وو

	االمووضحة في االجززء االخامسس عشرر منن قووااعدد هھھھيیئة ااالتصاالتت في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة  )FCC(. 	  
جهھازز االمحظظووررااتت االمذذكووررةة هھھھوو تأميینن حمايیة مقبوولة منن أأيي خللل ممكنن أأثناء ترركيیبب وو ااستخدداامم  منن إإنن االهھددفف

.االشاحنن في ااألبنيیة االسكنيیة 	  
يیة  االتت االالسلك على ااالتص  ً وويیشا أأنن يیسببب تش مكنن  تخددمهھا وو يیصددررهھھھا٬، وو يی وو يیس مووجيیة  ازز تررددددااتت  اا االجهھ يیوولدد هھھھذذ

أأثناء ترركيیبهھ وو ااستخدداامهھ بخالفف االتعليیماتت االمووصى بهھا. وو في بعضض االحاالتت يیظظهھرر تشوويیشش حتى في حالل 
.ااالستخدداامم االصحيیح لهھذذاا االجهھازز االشاحنن 	  

إإذذاا تسببب هھھھذذاا االجهھازز في إإحددااثث تشوويیشش على ااستقبالل االبثث ااإلذذااعي أأوو االتلفززيیووني٬، وو يیمكنن تحدديیدد ذذلكك بتشغيیلل 
:االجهھازز وو إإططفائهھ٬، فإنهھ باستططاعة االمستخددمم أأنن يیتخلصص منن هھھھذذاا االخللل بإحددىى االططررقق االتاليیة 	  

-‐	   .تغيیيیرر ووجهھة هھھھوواائي ااالستقبالل أأوو مكانهھ 	  
-‐	   .ااالستقبالل ززيیاددةة االمسافة بيینن االجهھازز وو هھھھوواائي 	  
-‐	   تووصيیلل االجهھازز إإلى االشبكة االكهھرربائيیة منن مصددرر مختلفف عنن تغذذيیة جهھازز االرراادديیوو أأوو االتلفززيیوونن 	  
-‐	   .ااططلبب االمساعددةة منن بائع االجهھازز أأوو منن االفني االمتخصصص بالرراادديیوو أأوو االتلفززيیوونن 	  

:االتعدديیلل 	  
.لةإإنن إإجررااء أأيي تعدديیلل أأوو تغيیيیرر على بنيیة هھھھذذاا االجهھازز يیمكنن أأنن يیؤؤدديي إإلى إإلغاء االكفا 	  


