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جتنملانعتانايب
.كدعاستنأنكميتامولعمىلإةظحالملاريشت:ةظحالم

.جتنملاجماربوأةزهجأبررضلاقاحلإهنأشنمءيشىلإريذحتلاريشي:ريذحت

.كتباصإىلإيدؤينأنكمياممرطخللةببسمنوكتنأنكميةلاحىلإهيبنتلاريشي:رذحلا

:يليامهيبنتلاتانايبلةفلتخملاعاونألانمضتت

:ةباصإلضرعتلارطخىلإريشي:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخىلإريشي:ةمدصلارطخ—هابتنا

.هسملمتاذإقورحبةباصإلارطخىلإريشي:نخاسحطس—هابتنا

.ةكرحتملاءازجألانيبعباصألاقحسلضرعتلارطخىلإريشي:صرقلارطخ—هابتنا

.ةراودلاعطقلانمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا
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جتنملانعتانايب

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبّفنصم

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبِقنماًدمتعمًاليدب

ذخآملاةددعتمتاعسوموأةيئابرهكلاذخآملاددعتمةقاطكرتشموأةلاطإكالسأعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
فاعضإىلإيدؤيدقامم،تاقحلملانمعاونألاهذهلمِحلّدعمةلوهسبزواجتتنأرزيلةعباطلنكمي.UPSةزهجأوأةيئابرهكلا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأ

رايتلانمةيامحزاهجمادختسايدؤينأزوجيو.ريغتملارايتلادضةيامحزاهجعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأفاعضإىلإريغتملا

26رايعمباًكلسطقفمدختسا،قيرحلاعالدنارطاخمليلقتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا AWGربكأتالاصتالبكوأRJ-11دنع
تالاصتالاةئيه"لبِقنماًدمتعمكلسلانوكينأبجي،ايلارتسأيفنيمدختسملاىلإةبسنلاب.ةماعلافتاهلاةكبشبجتنملااذهليصوت
."ةيلارتسألامالعإلاو

.ةبطرلاعقاوملاوأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملااذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا

،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملااذهدادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأسكافلاةزيموأةقاطلالبكلثم

كلسضرعتال.هيلعةليقثءايشأعضووأهقحسوأهطبروأهيلوأيئابرهكلارايتلاكلسصقبمقتال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
هذهنمرمأيأثودحةلاحيف.طئاوحلاوثاثألالثمداوملانيبيئابرهكلارايتلاكلسرشحتال.طغضلاوألكآتلليئابرهكلارايتلا
تامالعلافاشتكالةمظتنمةروصبيئابرهكلارايتلاكلسصحفا.ةيئابرهكةمدصوأقيرحبوشنرطخكلذنعجتنيدقف،رومألا
.هصحفلبقيئابرهكلارايتلاذخأمنعيئابرهكلارايتلاكلسلصفبمق.تالكشملاكلتلثمبةقلعتملا

ماظنتالاصتالثم(ةيجراخلاتاليصوتلالكتيبثتىلعصرحا،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةلصلاتاذةزيمملاةيفاضإلاتانوكملاذفانميفحيحصوحنىلع)Ethernetوفتاهلا

ةركاذتادحوبيكرتبوأمكحتلاةدحوةحولمادختسابموقتتنكاذإ،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
تناكاذإ.ةعباتملالبقيئابرهكلارايتلاذخأمنعةقاطلاكلسلصفاو،ةعباطلاليغشتفقوأف،ةعباطلادادعإدعبةيرايتخاةزهجأوأ
.ةعباطلابلصتتتالباكيألصفاواًضيأاهليغشتفقوأف،ةعباطلابةلصتمىرخأةزهجأيأكانه

.ةيدعرلافصاوعلاءانثأسكافلاةزيممدختستال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

.نامأباهعفرلرثكأوأنيَصخشدوجومزليدقف،)ًالطر44(مجك20قوفيةعباطلانزوناكاذإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
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:ةعباطلايفررضوأةيصخشةباصإثودحُبّنجتلتاداشرإلاهذهعبتا،ةعباطلالقندنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةقلغمجاردألاوباوبألالكنأنمدكأت•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق•

.ةعباطلانعتالباكلاوكالسألاعيمجلصفا•

لقنلبقاهلصفبمقف،اهبةلصتمةيرايتخاجارخإتادحووأضرألاىلعةتباثةلصفنمةيرايتخاجاردأبةدّوزمةعباطلاتناكاذإ•
.ةعباطلا

تابتعلاقوفرورملاءانثأاًرذحنك.ديدجلاعقوملاىلإصرحباهعفداف،تالجعىلعةتبثمةدعاقىلعةعباطلالامتشالاحيف•
.ةيضرألاقوقشو

جارخإلاتادحوةلازإبمقف،ةيرايتخاجارخإتادحووأةيرايتخاجاردأعماهتئيهتتمتلبتالجعةدعاقةعباطلابنكتملاذإ•
.دحاوتقويفةيرايتخاتادحويأوةعباطلاعفرلواحتال.جاردألانعةعباطلاعفراوةيرايتخالا

.اًمئاداهعفرلةعباطلاىلعةدوجوملاضباقملامدختسا•

.لماكلابةعباطلاةدعاقةحاسممعديحطستاذةعباطلاكيرحتيفةمدختسمةبرعةيأنوكتنأبجي•

.ةيرايتخالاتاقحلملاسيياقممعديٌحطسزاهجلاكيرحتيفةمدختسمةبرعيألنوكينأبجي•

.يدومععضويفةعباطلاىلعظفاح•

.ةديدشلاكيرحتلاتايلمعّبنجت•

.اهناكميفاهعضودنعةعباطلاتحتتسيلكعباصأنأنمدكأت•

.ةعباطلالوحةيفاكصولخةحاسمدوجونمدكأتو•

كرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلا

ثدحتدق.قصلملااذهاهيلعدجوييتلاقطانملايفلمعلادنعهبتنا،عباصألاقحسلضرعتلارطخبُّنجتل:صرقلارطخ—هابتنا
.ةيطغألاوجاردألاوباوبألاوسورتلالثمةكرحتملاءازجألالوحعباصألاقحستاباصإ

.ةراودلاعطقلانمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا

تاءارجإذيفنتوأطبضتايلمعءارجإوأمكحترصانعمادختسايدؤيدق.رزيلعاعشجتنملااذهمدختسي:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.راضعاعشإلضرعتلاىلإ"مدختسملاليلد"يفةددحملاكلتريغ

مويثيللاةيراطبلادبتسادنعراجفناثدحيدقف.اهلادبتسامتيلةممصمتسيلجتنملااذهبمويثيللاةيراطبنإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ةكرشلاتاداشرإلاًقفوةلمعتسملامويثيللاتايراطبنمصلخت.اهقرحوأاهكيكفتوأمويثيللاةيراطبنحشةداعإبمقتال.أطخوحنىلع
.ةيلحملاحئاوللاوةجتنملا

تازيمنوكتالدق.ةعنصُملاةهجللةددحمتانوكممادختسادنعةمراصلاةيملاعلاةمالسلاريياعمقيقحتلهدامتعاوهرابتخاوجتنملااذهميمصتمتي
.ىرخألاةليدبلاءازجألامادختساةيلوئسمةعنصُملاةهجلالمحتتال.اًمئادًةحضاوءازجألاضعبلةمالسلا

.ةنايصبودنمل،مدختسملاعجارميفةحضوملاكلتفالخ،حالصإلاوأةنايصلاتايلمعكرتا

®Xeroxةعباط B225/B2358صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةمالسلا



مهفبجي.طئاسولانمتاثاعبنارودصىلإةرارحلاةجرديدؤتدقو،ةعابطلاطئاسوةرارحةجردعفرىلإيدؤتةعابطةيلمعجتنملااذهمدختسي
.ةراضلاتاثاعبنالالامتحايدافتلةعابطلاطئاسوديدحتتاداشرإلوانتييذلاوليغشتلاتاداشرإيفدوجوملامسقلا

نوزوألازيكرتنمدحللممصمةيفصتلماعباًدّوزمنوكينأزوجيو،يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألانمةريغصتايمكجتنملااذهجتنينأزوجي
يفجتنملااذهعض،طرفملاليغشتلاءانثأةعفترملانوزوألازيكرتتايوتسمُبّنجتل.اهبىصوملاضرعتلادودحنمريثكبلقأتايوتسمبنوكيل
مللاحيف.جتنملاةنايصتاداشرإنمضكلذبمايقللتاداشرإتدرواذإتازاغلاونوزوألاةيفصتلماوعلدبتساوةديجةيوهتاهيفدجويةقطنم
.جتنملايفةيفصتلماوعيألادبتسالةرورضنمكانهسيلهنأينعياذهف،جتنملاةنايصتاداشرإيفةيفصتلماوعيأركذمتي

.تاداشرإلاهذهبظافتحالاىجرُي

®Xeroxةعباط9 B225/B235صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةمالسلا



ةنايصلاةمالس
.ليمعلاقئاثويفةدراوريغجتنملااذهلةنايصيأءارجإبمقتال

دنعلاعتشاللةلباقوأراجفناللةلباقلوسوريألاتافظنمنوكتنأنكمي.لوسوريألاتافظنممدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةيكيناكيمورهكلاتادعملايفاهمادختسا

.طقفتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا

.ةيطغألاهذهفلخءالمعلاةمدخرصانعدجوتال.يغارببةتّبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال

ءطببحسما.ربحلاقوحسموأبكسنملافاجلاربحلاحسملةللبمشامقةعطقوأةَّشقممدختسا،ربحلاقوحسمباكسناوأفاجربحدوجوةلاحيف
رابغللةدحولاميمصتبجيف،ةيئابرهكةسنكممادختسايرورضلانمناكاذإ.ةيئابرهكةسنكممادختساّبنجت.فيظنتلاءانثأرابغلارثانتليلقتل
.لصومريغموطرخوراجفنالدعمكرحماهب،قارتحالللباقلا

ّبنجتوةقطنملاهذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنعرذحلاخوت.ةنخاسرهصملاةقطنميفةيندعملاحوطسلا:نخاسحطس—هابتنا
.ةيندعمحطسأيأسمل

®Xeroxةعباط B225/B23510صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةمالسلا



ةيكالهتسالاداوملاتامولعم

ةسمالمببستنأنكمي.نيعلاوأدلجلاةسمالمّبنجتف،رهصملاوأربحلالثمشيطارخلاعملماعتلادنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.نيعلاوأدلجلاةسمالمرطخنمديزُينأنكمياذه.ةشوطرخلاكفلواحتال.اًباهتلاواًجيهتنيعلا

.ةيواحلاوأةوبعلاىلعةدراولاتاميلعتللاًقفوةيكالهتسالاداوملاةفاكنيزختبمق

.لافطألالوانتمنعاًديعبةيكالهتسالاداوملاعيمجبظفتحا

.فوشكمبهليففاجلاربحلا/ربحلاتايواحوأةعابطلاشيطارخوأفاجلاربحلاقوحسم/ربحلاءاقلإباًقلطممقتال

.https://www.xerox.com/recycling:ىلإلقتنا،®Xeroxتامزلتسمريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل

®Xeroxةعباط11 B225/B235صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةمالسلا

https://www.xerox.com/recycling
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ةمالسلا



ةيميظنتلاتامولعملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

14..................................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا

23......................................................................................................................................حئاوللاخسن

26.......................................................................................................................داوملاةمالستانايبقاروأ

®Xeroxةعباط13 B225/B235صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم
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ةيساسألاحئاوللا

شيوشتلاثاعبناتايوتسم

ISOرايعمللاًقفوةيلاتلاسايقلاتادحوعنصمت ISOرايعمللاًقبطاهنعغالبإلاو7779 9296.

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

يتوصلبيسيد،رتم1طسوتمبتوصطغض

52:دحاوهجوىلعةعابطلاةعابطلا

50:نيهجوىلعةعابطلا

52يئوضلاحسملا

55خسنلا

14زهاج

19مقريجولوكيإلاميمصتلابةقلعتملايبوروألاداحتالاتاهيجوت

طاقتلايفمادختساللصصخمهتانوكموأجتنملااذهيفدوجوملاءوضلاردصمنإف،ةيبوروألاةيضوفملليجولوكيإلاميمصتلاتاهيجوتلاًقفو
.ىرخأتاقيبطتيفمادختساللاًصصخمسيلو،طقفروصلاضرعوأروصلا

ةيكيتاتسالاءابرهكللةيساسحلاراعشإ

حطسسملنودزومرلاهذهنمةبيرقلاقطانملاسملتال.ةيكيتاتسالاءابرهكللةساسحلاءازجألاددحيزمرلااذه
.زمرلانمةديعبةقطنميفًالوأيندعم

لادبتساوأقرولاراشحناةلازإلثم،ةنايصلاماهمذيفنتدنعيئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبُّنجتل
اذإىتحاهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبق،ةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،تامزلتسملا
.اًدوجومزمرلانكيمل

ENERGYجمانرب STAR

ENERGYراعشلمحيXeroxنمجتنميأ STARهدامتعامتجتنموهليغشتلاءدبةشاشىلعوأهيلع
ENERGYجمانربتابلطتمعمقفاوتمجتنمك STARعينصتلاخيراتذنمةئيبلاةيامحةلاكولعباتلا.

®Xeroxةعباط B225/B23514صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



ةرارحلاةجردتامولعم

)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ةطيحملاليغشتلاةرارحةجرد

)تياهنرهفةجرد110ىلإ40–(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-نحشلاةرارحةجرد

ةيبسنةبوطر%80ىلإ8،)تياهنرهفةجرد110ىلإ40–(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-ةيبسنلاةبوطرلاونيزختلاةرارحةجرد

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

•Consumo de energía en operación: طاو550

•Consumo de energía en modo de espera: طاو0.1

•Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

رزيللاراعشإ

21)ةيلارديفلاةمظنألانوناق(CFRنملوألالصفلانمييعرفلالصفلاتابلطتمعمقفاوتللةدحتملاتايالولايفةعباطلاهذهدامتعامتي
قفاوتيIةئفلانمرزيلجتنمككلذادعاميفاهدامتعامتو،رزيللاتاجتنمنم)1(Iةئفلانم)ةيرشبلاتامدخلاوةحصلاةرادإ(DHHSـلعباتلا
IECتابلطتمعم 60825-1: 2014.

ءانثأناسنإلاىلإIةئفلاىوتسمقوفرزيللاعاعشلصيالثيحبةعباطلاورزيللاماظنميمصتمتيدقو.ةريطخIةئفلانمرزيللاتاجتنمربتعتال
رزيلىلعيوتحتةنايصللةلباقريغةعابطسأرةعومجمةعباطلامضت.ةررقملاةمدخلافورظوأمدختسملاةنايصوأيداعلاليغشتلا
:ةيلاتلاتافصاوملاب

)بIIIb)3ةئفلانمAlGaAs:ةئفلا•

15:)طاويلليم(جارخإللةيمسالاةقاطلا•

800–775:)رتمونان(يجوملالوطلا•

ةقاطلا

ةقاطللجتنملاكالهتسا

.جتنمللةقاطلاكالهتساتامسيلاتلالودجلاقثوي

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

460:دحاوهجوىلعةعابطلا.ةينورتكلإتاراشإلالخنمةعوبطماًخسنجتنملاجرُخيةعابطلا

325:نيهجوىلعةعابطلا

460.ةيلصأتادنتسمنمةعوبطمةخسنجارخإبجتنملاموقيخسن

،B235(9.5؛)B225(حاتمريغ.ةعوبطمتادنتسمليئوضلاحسملابجتنملاموقييئوضحسم
)شالفصارقأكرحم

)B235(6.0؛)B225(5.5.ةعابطةمهمبمايقللراظتناةلاحيفجتنملازهاج

®Xeroxةعباط15 B225/B235صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

)B235(1.1وأ)B225(1.2.ىوتسملايلاعةقاطريفوتعضويفجتنملانوكسلاعضو

حاتمريغ.ىوتسملاضفخنمةقاطريفوتعضويفجتنملاتابسإلاعضو

فاقيإعضويفليغشتلاحاتفمنكل،يئابرهكرايتردصمبلصومجتنملافاقيإ
.ليغشتلا

0.1)B225(0.2؛)B235(

نمريثكبىلعأةقاطلليروفلابحسلانوكيدقو.تقولاطسوتمبسحسايقتادحوقباسلالودجلايفةجردملاةقاطلاكالهتساتايوتسملثمت
.طسوتملا

نوكسلاعضو

ضفخلالخنمةقاطلاكالهتساريفوتىلع"نوكسلاعضو"لمعيو.نوكسلاعضوىمسيةقاطللريفوتعضوبهديوزتوجتنملااذهميمصتمتي
فقوتنمزىمستةنيعمةينمزةرتفلهمادختسامدعدعباًيئاقلتنوكسلاعضويفجتنملااذهلخدي.ةليوطلاطاشنلامدعتارتفءانثأةقاطلاكالهتسا
.نوكسلاعضو

.ةقيقد15يهجتنملااذهل"نوكسلاعضوفقوتةلهم"ـليضارتفالاعنصملادادعإ:ةظحالم

ةعابطلاةعرستناكاذإ.ةقيقد120وةدحاوةقيقدنيبحوارتتةدمىلعهنييعتب"نوكسلاعضوفقوتنمز"ليدعتنكمي؛ةئيهتلامئاوقمادختساب
ىلع"نوكسلاعضوفقوتةلهم"نييعتيدؤيو.طقفةقيقد60ىتحفقوتلانمزنييعتٍذئدنعكنكميف،اهلةيواسموأةقيقدلايفةحفص30نملقأ
ةميقىلع"نوكسلاعضوفقوتةلهم"نييعتيدؤيامنيب.جتنملاةباجتساتقوةدايزىلإيدؤيدقنكلو،ةقاطلاكالهتساليلقتىلإةضفخنمةميق
.ربكأةقاطكالهتساعمنكلو،جتنمللةعيرسةباجتسابظافتحالاىلإةيلاع

تابسإلاعضو

عيمجليغشتفاقيإمتي،"تابسإلا"عضويفليغشتلاةلاحيف."تابسإلا"عضوىمسيةياغللةقاطلاضفخنمليغشتعضوبجتنملااذهميمصتمتي
.نمآلكشبىرخألاةزهجألاوةمظنألا

:ةيلاتلاقرُطلانميألالخنم"تابسإلا"عضويفلوخدلانكمي

"تابسإلاةلهم"مادختسا•

"ةقاطلاعاضوأةلودج"مادختسا•

.مايأ3يهقطانملاوأنادلبلاةفاكيفجتنملااذهلعنصملانمةيضارتفالاتابسإلاةلهم:ةظحالم

.دحاورهشوةدحاوةعاسنيبحوارتتثيحب"تابسإلا"عضويفلوخدلالبقوةمهمةعابطدعبةعباطلااهرظتنتيتلاةينمزلاةرتفلاليدعتنكمي

ليغشتلافاقيإعضو

ةقاطكالهتسافاقيإليئابرهكلارايتلاذخأمنمرايتلاكلسلصفاف،ةقاطلانمًاليلقاًردقكلهتسيليغشتفاقيإعضونمضتيجتنملااذهناكاذإ
.لماكلكشبجتنملا

ةقاطلاكالهتسايلامجإ

ةميقبرضيغبني،طاولاةقاطلاةدحوبةقاطلاكالهتساباسحمتيهنأامبو.نايحألاضعبيفاًديفمةقاطللجتنملامادختسايلامجإريدقتدُعي
عومجمةقاطللجتنملامادختسايلامجإلثميو.ةقاطلامادختساباسحءارجإلكلذوعضولكيفجتنملاهيضقييذلاتقولارادقمبةقاطلاكالهتسا
.عاضوألانملكيفةقاطلامادختسا

®Xeroxةعباط B225/B23516صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



دُعبنعتالاصتالاميظنتتاراعشإ

ةيفرطلادعُبنعلاصتالاتادعملةيميظنتلاتاراعشإلا

.ةيرظانتلاسكافلاةقاطبىلعيوتحتيتلاتاجتنملابةقلعتمةيميظنتتامولعممسقلااذهلمشي

ةدحتملاتايالولايففتاهلاةكبشيمدختسمل)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلتابلطتمراعشإ

-(ةيفرطلاتاقفرملل"يرادإلاسلجملا"ةطساوبةدمتعملاتابلطتملاو)FCC(ةيلارديفلالاصتالاةنجلدعاوقنم68ءزجلاعمزاهجلااذهقفاوتي
ACTA(.قيسنتلابجتنملافّرعمىلع،ىرخأتامولعمنيبنم،يوتحيقصلمزاهجلااذهنميفلخلاءزجلابدجويUS:

AAAEQ##TXXXX.كبةصاخلافتاهلاةكرشىلإمقرلااذهميدقتبجي،بلطلادنع.

(USOC(ةيملاعلاةمدخلابلطزمرسبقمزاهجلااذهمدختسي RJ-11C.

تالاصتالاةنجلتابلطتمودعاوقعمينابملابةصاخلاكالسألاوفتاهلاةكبشبزاهجلااذهليصوتلاهمادختسامتيسبقموسباققفاوتينأبجي
قفاوتمفتاهكلسمدختسا.)ACTA(ةيفرطلاتاقفرملليرادإلاسلجملاةطساوباهدامتعامتيتلاوةيراسلا68ءزجلا)FCC(ةيلارديفلا
)RJ11(26ساقمAWGتامولعملانمديزملدادعإلاقئاثوعجار.ةلّوحملاةماعلافتاهلاةكبشبجتنملااذهليصوتدنعربكأوأ.

ةلداعمماقرأمادختسايفطارفالايدؤيدق.فتاهلاطوطخدحأباهليصوتنكمييتلاةزهجألاددعديدحتل)REN(سرجلاةلداعممقرمادختسامتي
عومجمزواجتيالأبجي،اهعيمجسيلقطانملامظعميف.ةدراوةملاكملًةباجتساةزهجألانينرمدعىلإفتاهلاطوطخدحأىلع)REN(سرجلا
ةلداعمماقرأيلامجإةطساوبددحموهامك،امطخبةلصتمنوكتدقيتلاةزهجألاددعنمدكأتلل.)5.0(ةسمخ)REN(سرجلاةلداعمماقرأ
سرجلاةلداعممقرّدُعي،2001ويلوي23دعباهيلعةقفاوملاتمتيتلاتاجتنمللةبسنلاب.كيدلةيلحملافتاهلاةكرشبلصتا،)REN(سرجلا
)REN(قيسنتلابجتنملافّرعمنماًءزججتنملااذهلUS:AAAEQ##TXXXX.سرجلاةلداعممقريه##اهلثمييتلاماقرألا)REN(
لكشب)REN(سرجلاةلداعممقرضرعمتي،ةقباسلاتاجتنمللةبسنلاب.)0.3ةميقبRENوه03،لاثملاليبسىلع(ةيرشعةلصافنودب
.قصلملاىلعلصفنم

راعشإلاناكاذإ.ةمدخللتقؤمفقوتءارجإمزليدقهنأباًقبسمكراعشإبفتاهلاةكرشموقتس،فتاهلاةكبشبررضقاحلإيفزاهجلااذهببستاذإ
ةيلارديفلالاصتالاةنجلىلإىوكشميدقتيفكقحبكراعشإمتيسامك.نكممتقوبرقأيفليمعلاراعشإبفتاهلاةكرشموقتس،يلمعريغقبسملا
)FCC(.

،كلذثودحةلاحيف.زاهجلااذهليغشتىلعرثؤتدقيتلااهتاءارجإوأاهتايلمعوأاهتادعموأاهتآشنميفتارييغتءارجإفتاهلاةكرشلزوجي
.عاطقنانودةمدخلاىلعظافحللةمزاللاتاليدعتلاءارجإكنكميىتحاًقبسماًراعشإفتاهلاةكرشمّدقتس

ةكبشبررضلاقاحلإيفزاهجلاببستاذإ.ءارشلاةطقنبلصتا،نامضلاوأحالصإلاتامولعمىلعلوصحلل،زاهجلااذهعمةلكشمكتهجاواذإ
.ةلكشملالحمتينأىلإزاهجلالصففتاهلاةكرشكنمبلطتدقف،فتاهلا

.ءارشلاةطقنبلصتا،نامضلاوحالصإلاتامولعمىلعلوصحلل.اهتنايصمدختسمللنكميرايغعطقىلعزاهجلااذهيوتحيال

ىلعلوصحللةكرشلاةنجلوأةماعلاةمدخلاةنجلوأةيالولابةماعلاقفارملاةنجلبلصتا.ةلودلاتافيرعتليعامجلاطخلاةمدخبلاصتالاعضخي
.تامولعم

تناكاذإ.كبصاخلاراذنإلازاهجلّطعيالزاهجلااذهبيكرتنأدكأتف،فتاهلاطخبلصتمصاخلكشبيكلسراذنإزاهجباًدّوزمكلزنمناكاذإ
.لّهؤمبيكرتينفوأفتاهلاةكرشرشتساف،راذنإلازاهجلّطعيسيذلااملوحةلئسأكيدل

ةزهجأكلذيفامب،رخآينورتكلإزاهجيأوأرتويبمكزاهجمادختساصخشيأىلع1991ماعل"فتاهلاربعكلهتسملاةيامحنوناق"رظحي
نمىلوألاةحفصلاىلعوأةلسرمةحفصلكلفسأوأىلعأيفشماهىلعحوضوبيوتحتةروكذملاةلاسرلانكتملامةلاسريألاسرإل،سكافلا
وأ،لمعلااذهوألسرملازاهجلافتاهمقرو،ةلاسرلالسريرخآدرفيأوأ،رخآلانايكلاوأةكرشلافيرعتو،اهلاسرإتقووخيراتو،لاسرإلا
).ديعبلاوأيلحملالاسرإلاموسرهموسرزواجتترخآمقريأوأ900مقرمّدقملافتاهلامقرنوكينأزوجيال(.درفوأ،رخآنايك

.كبصاخلاسكافلازاهجيفتامولعملاهذهةجمربلكيدلمدختسملاقئاثوعجار
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ادنكيففتاهلاةكبشيمدختسملراعشإ

."ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤم"يفةيراسلاةينفلاتافصاوملاعمجتنملااذهقفاوتي

يأىلعتاهجاولاىدحإءاهنإيوتحيدق.فتاهةهجاوباهليصوتبحومسملاةزهجألاددعلىصقألادحلاىلإ)REN(سرجلاةلداعممقرريشي
ةلداعممقردجوي.ةسمخلازجاحةزهجألاعيمجلاهيدل)REN(سرجلاةلداعمماقرأةلصحمزواجتتالتابلطتملطقفعضختةزهجألانمةعومجم
.جتنملاقصلمىلع)REN(سرجلا

.CA11Aفتاوهسباقمزاهجلااذهمدختسي

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d’équivalence de sonnerie) indique le nombre
maximum d'appareils pouvant être connectés à l’interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre
d’appareils qui peuvent être connectés n’est pas directement limité, mais la somme des REN de ces

appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

ادنليزوينيففتاهلاةكبشيمدختسملراعشإ

تلبقدقTelecomنأىلإطقفةيفرطلاتادعملانمرصنعيألدُعبنعحيرصتلاحنمريشي.سكافلامدختسمتاميلعتلةصاخطورشيلياميف
لكقوفو.نامضلانمعونيأمّدقيالو،جتنملاىلعTelecomةقداصمىلإريشيال.اهتكبشبلاصتالاطورشنمىندألادحلاعمرصنعلاقفاوت
وأعنصنمفتاهلاربعةصخرملاتادعملانمرخآرصنععميحاونلاةفاكنمحيحصلكشبلمعيسرصنعيأنأبنامضيأرفويال،ءيش
.Telecomةكبشتامدخةفاكعمقفاوتمجتنميأقفاوتينعيالو،فلتخمزارط

.Telecomىدل"111"ئراوطلاةمدخىلإةيئاقلتتاملاكمءارجإلزاهجلااذهدادعإمتيالأبجي

.هتاذطخلابلصتمرخآزاهجىلإةملاكملًالاّعفاًميلستزاهجلااذهرفويالدق

.نيرخآلاTelecomةكرشءالمعلجاعزإردصملّكشتدقيتلافورظلانمفرظيأتحتتادعملاهذهمادختسابجيال

ةيأTelecomةكرشلمحتتنل.اهلجأنمهميمصتمتىلعأتاعرسبحيحصلاليغشتلانم،ليغشتلافورظعيمجتحت،زاهجلااذهنّكمتيال
.فورظلاهذهلثميفتابوعصروهظةلاحيفةيلوؤسم

.ادنليزوينيفTelecomةكبشىلعمادختساللمئالمريغزاهجلااذهىلع)يضبنلاوأ(يلزانتلايفتاهلابلطلا

مقردجوي.5هسفنفتاهلاطخبةلصتملاةيزاوتملاةزهجألاعيمجل)REN(سرجلاةلداعمماقرأعيمجيلامجإزواجتيالدق،حيحصلاليغشتلل
.قصلملاىلعزاهجلااذهل)REN(سرجلاةلداعم

.اًبولطمBTئياهمناكاذإكبةصاخلاءارشلاةطقنبلصتا.RJ-11Cيطمنلصومزاهجلااذهمدختسي

تادعملانييعتبجي.زاهجلااذهبطبترملازاهجلاىلعTelecomةكرشلدعُبنعحيرصتلاتابلطتمللاثتماللةبولطملاتاّملعملاضعبدمتعت
:Telecomتافصاومللاثتماللةيلاتلادودحلانمضلمعللةطبترملا

و،ةدحاوةيوديةملاكميأءدبلةقيقد30اهردقةرتفيألالخهسفنمقرلاىلعلاصتاتالواحم10نمرثكأكانهنوكيالأبجي•

.ةيلاتلالاصتالاةلواحمةيادبوةدحاوةلواحمةياهننيبةيناث30نعلقتالةدملاًقلعميفزاهجلالظينأبجي•

.ىرخأةيادبوةدحاولاصتاةلواحمةياهننيبٍناوث5نعلقتالثيحبةفلتخملاماقرأللةيئاقلتلاتاملاكملادعابتنامضلزاهجلانييعتبجي•
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Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung
installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in

analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die
Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren
Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom

Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

ارسيوسيفجتنملااذهمادختسا

.ارسيوسيفسايقلاتاضبنىقلتيطخيأىلعةيرسيوسريتاوفةمغنحشرمتيبثتجتنملااذهبلطتي

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l’utilisation d’un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur
toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede
Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi
remoti in Svizzera.

ةيكلساللاتاجتنملابةصاخلاةيميظنتلاتاراعشإلا

.بسحفةيكلساللاتازارطلاىلعقبطنتةيميظنتتامولعمىلعمسقلااذهيوتحي

.http://support.xerox.comىلإلقتناف،اًيكلسالهكلمتيذلازارطلاناكاذإاماًدكأتمنكتملاذإ

يطمنلانوكملاراعشإ

كجتنمىلعةدوجوملاتاقصلملاعجار،نيعملاكجتنميفةتّبثملاةيطمنلاتانوكملاديدحتل.ةيطمنتانوكمىلعةيكلساللاتازارطلايوتحت
.يلعفلا

ويدارلاددرتعاعشإلضرعتلا

تالاكولاو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجللبِقنمةددحملايكلساللاددرتللضرعتلادودحنمريثكبلقأزاهجلااذهلةعشملاجارخإلاةقاط
تابلطتمبءافيإلازاهجلاققحييكلصاخشأةيأويئاوهلانيبلقألاىلع)تاصوب8(مس20ةفاسمكرتىلعةظفاحملابجي.ىرخألاةيميظنتلا
.ىرخألاةيميظنتلاتائيهلانماهريغو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجللبِقنمةررقملاويدارلاددرتلضرعتلا

ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤم

:نييلاتلانيطرشللةيلمعلاعضخت.ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤملصيخرتلانمةافعملاRSSريياعمعمزاهجلااذهقفاوتي
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،لخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1

.زاهجللبولطمريغليغشتىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،لخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1.Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

2.Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un
fonctionnement indésirable.

ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملاويبوروألاداحتالالاثتما

رفوتي.اهبلومعملايبوروألاداحتالاتاهيجوتللاثتمالاىلإجتنملااذهىلعةيراسلاجتنمللةيبروألاةقباطملاةمالعريشت
.https://www.xerox.com/en-us/about/ehsىلعيبوروألاداحتاللةقباطملانالعإللماكلاصنلا

دويقلا

يفةدراولانادلبلاعيمجىلعدييقتلااذهيرسي.قلطلاءاوهلايفمادختسالارظُحي.طقفةقلغملانكامألاىلعيكلساللازاهجلااذهمادختسارصتقي
:هاندألودجلا

كيشتلاصربقارسيوسايراغلباكيجلباسمنلا

ادنلنفاينابسإنانويلااينوتسإكرامندلاايناملأ

ايلاطيإادنلسيأادنلريأرجملاايتاوركاسنرف

اطلامايفتالغروبمسكولايناوتيلنياتشنتخيل

اينامورلاغتربلاادنلوبجيورنلاادنلوه

ةدحتملاةكلمملاايكرتايكافولساينيفولسديوسلا

ىوصقلايكلساللاددرتلاةردقويكلساللالاسرإلازاهجليليغشتلاددرتلاتاقاطنلىرخألالودلاويبوروألاداحتالانايب

زترهاجيج5وأ)يبوروألاداحتالايفزترهاجيج2.472–2.412(زترهاجيج2.4تاقاطنيفامإلاسرإلابيكلساللاجتنملااذهموقي
كلذيفامب،لاسرإلازاهجل)EIRP(ةيحانتملاةئفاكملاةعشملاةقاطللجرخىصقأغلبي.)يبوروألاداحتالايف5.725–5.35،5.47–5.15(
.نيقاطنلاالكلطاويليملبيسيد20≤،يئاوهلابسك

)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلللاثتمالاتامولعمنايب

.)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ءزجللاًقفو،بةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتيهنأنيبتوجتنملااذهرابتخامت
:نييلاتلانيطرشللةيلمعلاعضخت
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،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1

.بولطمريغليغشتىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،هلابقتسامتيلخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

موقي.ةينكسةأشنميفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلادضةلوقعمةيامحريفوتلBةئفلل)FCC(ةيلارديفلاتاالاصتالاةنجلدودحميمصتمتي
لخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإللاًقبطهمادختساوهبيكرتمدعةلاحيفو،يكلسالددرتةقاطعشينأنكميومادختساوديلوتبزاهجلااذه
راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستاذإ.نيعمتيبثتيفلخادتثودحمدعنمضيامكانهسيل،كلذعمو.ةيكلساللاتالاصتالايفراض
لخادتلاحيحصتةلواحمىلعمدختسملاعيجشتمتي،هليغشتوزاهجلاليغشتفاقيإلالخنمهديدحتنكمييذلاو،نويزفلتلاوأويدارلالابقتسال
:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأدحاوب

.هعقومنمهلقنوألابقتسالايئاوههيجوتةداعإبمق•

.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةفاسملاةدايزبمق•

.لابقتسالازاهجاهبلصتييتلاكلتنعةفلتخمةرئاديفذخأمبزاهجلاليصوتبمق•

.ةيفاضإتاحارتقاىلعلوصحللةمدخلالثمموأءارشلاةطقنةراشتسابمق•

تارييغتلاوأاهبىصوُملاتالباكلافالخبىرخأتالبكمادختسانعمجانلانويزفلتلاوأويدارلالخادتنعةيلوؤسملاةّعنصملاةكرشلالمحتتال
اذهليغشتيفمدختسملاةطلسلاطبإىلإاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق.زاهجلااذهىلعاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأ
.زاهجلا

مدختسا،بةئفلانمةبسوحزاهجليسيطانغمورهكلالخادتلانأشب)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاولللاثتمالانامضل:ةظحالم
تالاصتالاةنجلحئاولكاهتناىلإحيحصلكشبضرؤمويمحمريغليدبلبكمادختسايدؤيدق.حيحصلكشباًيمحمواًضرؤمًالبك
.)FCC(ةيلارديفلا

:يليامبلصتا،هتامزلتسموXeroxجتنمبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمل

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs:بيولاناونع

ASK-XEROX–800–1:)طقفادنكوةدحتملاتايالولا(لاصتالا (1–800–275–9376(

EHS-Europe@xerox.com:ينورتكلإلاديربلا

ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤملاثتمانايب

Interference-Causing(شيوشتللةببسملاةزهجأللICES-003يدنكلارايعملاتابلطتمعيمجبةئفلانميمقرلازاهجلااذهيفوتسي
Equipment(.

Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux
équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ايناملأ

Blendschutz)قيرحلانمةياقولا(

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.
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Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss

Deutschland

ايكرتيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقةحئال

".ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملاةحئالعمقفاوتمجتنملانأ"اذهبجومبدهشن،)د(7ةدامللًالاثتما

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ايناركوأيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقللاثتمالا

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008№1057.

،2008ربمسيد3نماًرابتعا"ايناركوأةرازوبءارزولاسلجمرارق"بجومباهيلعةقفاوملاتمتيتلا،ةينفلاةحئاللاتابلطتمعمزاهجلاقفاوتي(
).ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألايفةرطخلاداوملاضعبمادختساىلعةضورفملادويقلاثيحنم
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حئاوللاخسن

ةدحتملاتايالولا

نأشبنيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاتاعوضوملاخسن،نوناقلابجومب،سرغنوكلارظحدقل
.هذهكخسنتايلمعءارجإ

:لثم،ةدحتملاتايالولاةموكحتادنسوأتامازتلا.1

.ةينويدملاتاداهش•

.ينطولاكنبلاةلمع•

.تادنسلانممئاسق•

.يلارديفلايطايتحالاكنبللةيدقنلاقاروألا•

.ةيضفلاتاداهشلا•

.ةيبهذلاتاداهشلا•

.ةدحتملاتايالولاتادنس•

.ةنازخلاتادنس•

.يلارديفلايطايتحاللةيدقنلاقاروألا•

.ةميقلاةريغصةيدقنلاقاروألا•

.عاديإلاتاداهش•

.ةيقرولادوقنلا•

.كلذىلإامو)FHA(ناكسإللةيلارديفلاةرادإلاضورقلثم،اهتامازتلاوةيموكحلاتالاكولاضعبتادنس•

.تادنسلاهذهعيبةلمحبقلعتياميفةياعدلاضارغألالإةيكيرمألاراخدالاتادنسريوصتزوجيال.تادنسلا•

متينأطرشبكلذبمايقلانكميف،هؤاغلإمتتادئاععباطهيلعدجويينوناقدنتسمخسنيرورضلانمناكاذإ.ةيلخادلاتادئاعلاعباوط•
.ةينوناقضارغألدنتسملاخسن

،اًيفارغوتوفةيديربلاعباوطلاريوصتنكمي،ةيديربلاعباوطلاعّمجضارغأل.اهؤاغلإمتيمليتلاوأاهؤاغلإمتيتلا،ةيديربلاعباوطلا•
.يلصألادنتسمللةيطخلاداعبألانم%150نمرثكأوأ%75نملقأودوسألاوضيبألابخسنلانوكينأةطيرش

.ةيديربلاةيلاملاتالاوحلا•

.كلذىلعًءانبوأةدحتملاتايالولايفنودمتعملانولوؤسملااهبحسيتلاةيلاملاتالاوحلاوأتاكيشلاوأريتاوفلا•

.سرغنوكلانعرداصنوناقيأبجومبردصتدقوأتردصيتلاو،تناكةئفيأنم،ةميقلايوذنيرخآلانيلثمملاوعباوطلا•

.ةيملاعلابورحلايفنيمرضخملانيبراحمللةلّدعملاضيوعتلاتاداهش•

.ةيبنجأةسسؤموأكنبوأةموكحيألةيلامقاروأوأتامازتلا.2

مادختسالا"نمضخسنلاجردنيوأرشنلاوعبطلاقوقحكلامنمنذإىلعلوصحلامتيملام،رشنلاوعبطلاقوقحبجومبةيمحملاداوملا.3
نمماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلانكمي.رشنلاوعبطلاقوقحنوناقلةبتكملابةصاخلاخسنلاقوقحماكحأوأ"لداعلا
.R21ةيرودلاةرشنلانعلأسا.20559ةمصاعلانطنشاو،سرغنوكلاةبتكم،"رشنلاوعبطلاقوقحبتكم"

.اًيفارغوتوف"ةيبنجألاسينجتلاتاداهش"ريوصتنكمي.سينجتلاوأةيسنجلاةداهش.4

.اًيفارغوتوف"ةيبنجألارفسلاتازاوج"ريوصتزوجي.رفسلاتازاوج.5
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.ةرجهلاقاروأ.6

.دالبلاىلإلوخدلاليجستقاروأةغايص.7

:ةيلاتلالّجسملاتامولعمنماًيألمحتيتلاةيئاقتنالاةمدخلافيرعتقاروأ.8

.لخدلاوأحابرألا•

.يئاضقلاريرقتلا•

.ةيلقعلاوأةيدسجلاةلاحلا•

.ةيعبتلاةلاح•

.ةقباسلاةيركسعلاةمدخلا•

.اًيفارغوتوفةدحتملاتايالولليركسعلاءافعإلاتاداهشريوصتزوجي:ءانثتسا•

لثم،ةفلتخملاةيلارديفلاتارادإلاءاضعأوأنويركسعلادارفألااهلمحييتلافرشلاتاراشوأحيراصتلاوأةيوهلاتاقاطبوأتاراشلا.9
.)بتكملاوأمسقلااذهسيئرةطساوبةيفارغوتوفةروصبلطمتيملام(كلذىلإامو،"ةنازخلا"و"يلارديفلاتاقيقحتلابتكم"

:تايالولاضعبيفيليامخسنرظُحيامك

.تارايسلاصيخارت•

.ةدايقلاصخر•

.تارايسلاةيكلمتاداهش•

.كيماحمةراشتسابمق،كشلاةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسمةيألمحتتالو،ةلماشتسيلةقباسلاةمئاقلا

.20559ةمصاعلانطنشاو،سرغنوكلاةبتكم،"رشنلاوعبطلاقوقحبتكم"عملصاوت،ماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.R21ةيرودلاةرشنلانعلأسا

ادنك

نأشبنيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاتاعوضوملاخسن،نوناقلابجومب،ناملربلارظحدقل
.هذهكخسنتايلمعءارجإ

ةيلاحلاةيقرولادوقنلاوأةيلاحلاةيدقنلاقاروألا•

كنبوأةموكحنمةيلامقاروأوأتامازتلا•

تادئاعلاةقرووأةنازخلاتادنسقرو•

ةينوناقةمكحممتخوأ،ادنكيفةماعةطلسوأةئيهمتخوأ،تاعطاقملاىدحإلوأادنكلماعلامتخلا•

ةطساوبهتعابطتمتدقهنأبءاعدالايفئطاخلكشبببستلادصقب(اهبةصاخلاتاراعشإلاوأديعاوملاوأحئاوللاوأرماوألاوأحيراصتلا•
Queens Printer for Canadaتاعطاقملاىدحإلةئفاكمةعباطوأ(

وأةعطاقموأادنكةموكحنعةباينلابوأةطساوباهمادختسامتييتلاتاميمصتلاوأةفلغألاوأماتخألاوأةيراجتلاتامالعلاوأتامالعلا•
ادنكريغىرخأةلودةموكحوأةعطاقموأادنكةموكحاهتأشنأةلاكووأةنجلوأةرادإسلجموأةرادإوأادنكريغىرخأةلودةموكح

ادنكريغىرخأةلودةموكحوأةعطاقموأادنكةموكحةطساوبتادئاعقيقحتضرغلاهمادختسامتييتلاةقصاللاوأةعوبطملاعباوطلا•

متيثيح،اهنمةقّدصمخسنرادصإوألمعبجاوبنوفلكملانويمومعلانوفظوملااهبظفتحييتلاليجستلاتاودأوأتالجسلاوأتادنتسملا•
اهنمةقّدصمةخسناهنأًأطخمعزلا

ةيراجتلاةمالعلاوأرشنلاقوقحكلامةقفاومنودعونوأةقيرطيأنمرشنلاوعبطلاقوقحبةيمحملاةيراجتلاتامالعلاوأداوملا•

.كيماحمةراشتسابمق،كشلاةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسميألمحتنالو،ةلماشتسيلاهنكلو،كتدعاسموكتحارلةمئاقلاهذهريفوتمتي

®Xeroxةعباط B225/B23524صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلدفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



ىرخألود

.هذهكخسنتايلمعءارجإنأشبمهتنادإتبثتنمىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.كدلبيفينوناقريغةنيعمتادنتسمخسننوكيدق

ةيدقنلاقاروألا•

ةيكنبلاتاكيشلاوةيفرصملاقاروألا•

ةيموكحلاوةيفرصملاةيلاملاقاروألاوتادنسلا•

ةيوهلاتاقاطبورفسلاتازاوج•

كلاملاةقفاومنودةيراجتلاتامالعلاوأرشنلاوعبطلاقوقح•

لوادتللةلباقلاكوكصلانماهريغوةيديربلاعباوطلا•

.ينوناقلاكراشتسمبلصتا،كشلاةلاحيف.مدعلانماهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسميألمحتتالوةلماشتسيلةمئاقلاهذه
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داوملاةمالستانايبقاروأ
:ىلإلقتنا،ةعباطلابةقلعتملاداوملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:بيولاناونع•

ASK-XEROX-800-1:ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376(

EHS-Europe@xerox.comىلإينورتكلإديرببلطلسرأ،ىرخأقاوسأ•
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صلختلاوريودتلاةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

28................................................................................................................هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا

29...................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ

Xerox Green World Alliance..........................................................................................................30

WEEE(.....................................................................................31(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت
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هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
ىلعفُّرعتللكيدلةيلحملاتاطلسلارشتسا.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلانمصلختللةعبتملاةقيرطلاسفنباهتامزلتسموأةعباطلانمصلختتال
.هريودتةداعإوجتنملانمصلختلاتارايخ
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ةيلامشلااكيرمأ
-ASK–800–1(هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا.اهريودتةداعإواهمادختساةداعإوتادعملاةداعتسالاًجمانربXeroxريدت

XEROX(جتنمناكاذإامديدحتلXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمل.جمانربلانماًءزجاذهXeroxىلإلقتنا،ةيئيبلاhttps://
www.xerox.com/en-us/about/ehs.
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Xerox Green World Alliance

Xeroxجمانربكلحيتي Green World AllianceىلإةلّهؤملاتادادمإلاةداعإXeroxةداعإمتتو.اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإل
قيدانصلاريودتةداعإمتتامك.اهريودتةداعإلاهكيكفتمتيوأXeroxةكرشلاهعاجرإمتييتلاةمدختسملاشيطارخلانم%100ةبسنمادختسا
.شيطارخلاعاجرإلةمدختسُملا

:يليامبمق،اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإفدهبXeroxشيطارخعاجرإل

.https://www.xerox.com/office/recycleىلإلقتنا.1

.)ريودتةداعإ(Recyclingقوفرقنا.2

.ةدوعللاًرايخددح.3
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)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت

ةددحمريودتةداعإتاءارجإوجماربىلإ)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاراعشريشي
.انتاجتنمريودتةداعإىلععجشن."يبوروألاداحتالا"لوديفةينورتكلإلاتاجتنملل

.كيدليلحملاتاعيبملابتكمبلصتاف،ريودتلاةداعإتارايخلوحىرخأةلئسأكيدلتناكاذإ

دنهلابةينورتكلإلاتايافنلاراعشإ

مادختسارظحيو"دنهلابةينورتكلإلاتايافنلادعاوق"عمرايغلاعطقوءازجألاوةيكالهتسالاداوملاوتانوكملاكلذيفامبجتنملااذهقفاوتي
نزولاب%0.1نعديزتتازيكرتبموربلاددعتملينيفلايئانثرثيإوأموربلاددعتملينيفلايئانثوؤفاكتلايسادسموركلاوقبئزلاوصاصرلا
.ةدعاقلايفهيلعصوصنملاءافعإلاءانثتساب،مويمداكللةبسنلابنزولاب%0.01و
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