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1
ةمالسلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

6...............................................................................................................جتنملانعتانايب•
7...............................................................................................................جتنملانعتانايب•
10................................................................................................................ةنايصلاةمالس•
11...........................................................................................ةيكالهتسالاداوملاتامولعم•

ةمالسلاتابلطتمةيبلتلاهرابتخاواهبىصوُملاتامزلتسملاوكتعباطميمصتمت
Xeroxةعباطلنمآلاليغشتلاةلصاومةيلاتلاتامولعملابمامتهالانمضي.ةمراصلا
.كبةصاخلا
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جتنملانعتانايب
.كدعاستنأنكميتامولعمىلإةظحالملاريشت:ةظحالم

.جتنملاجماربوأةزهجأبررضلاقاحلإهنأشنمءيشىلإريذحتلاريشي:ريذحت

يدؤينأنكمياممرطخللةببسمنوكتنأنكميةلاحىلإهيبنتلاريشي:رذحلا
.كتباصإىلإ

:يليامهيبنتلاتانايبلةفلتخملاعاونألانمضتت

:ةباصإلضرعتلارطخىلإريشي:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخىلإريشي:ةمدصلارطخ—هابتنا

.هسملمتاذإقورحبةباصإلارطخىلإريشي:نخاسحطس—هابتنا

ءازجألانيبعباصألاقحسلضرعتلارطخىلإريشي:صرقلارطخ—هابتنا
.ةكرحتملا

نمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا
.ةراودلاعطقلا
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جتنملانعتانايب
مق،ةيئابرهكلاةمدصلُضّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
لَصومومئالملكشبفّنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتب
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرأ

ال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخّبُنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
لِبقنماًدمتعمًاليدباًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختست
.ةعنصملاةكرشلا

ةقاطكرتشموأةلاطإكالسأعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
نكمي.UPSةزهجأوأةيئابرهكلاذخآملاةددعتمتاعسوموأةيئابرهكلاذخآملاددعتم
يدؤيدقامم،تاقحلملانمعاونألاهذهلمِحلّدعمةلوهسبزواجتتنأرزيلةعباطل
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأفاعضإىلإ

رايتلادضةيامحزاهجعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ءادأفاعضإىلإريغتملارايتلانمةيامحزاهجمادختسايدؤينأزوجيو.ريغتملا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلا

اذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخّبُنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةبطرلاعقاوملاوأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملا

اذهدادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخّبُنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
ةزيموأةقاطلالبكلثم،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملا
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأسكافلا

وأهطبروأهيلوأيئابرهكلارايتلاكلسصقبمقتال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
وألكآتلليئابرهكلارايتلاكلسضرعتال.هيلعةليقثءايشأعضووأهقحس
يف.طئاوحلاوثاثألالثمداوملانيبيئابرهكلارايتلاكلسرشحتال.طغضلا
ةمدصوأقيرحبوشنرطخكلذنعجتنيدقف،رومألاهذهنمرمأيأثودحةلاح
تامالعلافاشتكالةمظتنمةروصبيئابرهكلارايتلاكلسصحفا.ةيئابرهك
ذخأمنعيئابرهكلارايتلاكلسلصفبمق.تالكشملاكلتلثمبةقلعتملا
.هصحفلبقيئابرهكلارايتلا

تيبثتىلعصرحا،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخّبُنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
حيحصوحنىلع)Ethernetوفتاهلاماظنتالاصتالثم(ةيجراخلاتاليصوتلالك
.ةلصلاتاذةزيمملاةيفاضإلاتانوكملاذفانميف

موقتتنكاذإ،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخّبُنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
دادعإدعبةيرايتخاةزهجأوأةركاذتادحوبيكرتبوأمكحتلاةدحوةحولمادختساب
رايتلاذخأمنعةقاطلاكلسلصفاو،ةعباطلاليغشتفقوأف،ةعباطلا
فقوأف،ةعباطلابةلصتمىرخأةزهجأيأكانهتناكاذإ.ةعباتملالبقيئابرهكلا
.ةعباطلابلصتتتالباكيألصفاواًضيأاهليغشت

ءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخّبُنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
تالبكلاةفاكلصفاوطئاحلاذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلا
.ةعباتملالبقةعباطلانع

مزليدقف،)ًالطر44(مجك20قوفيةعباطلانزوناكاذإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.نامأباهعفرلرثكأوأنَيصخشدوجو
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ثودحّبُنجتلتاداشرإلاهذهعبتا،ةعباطلالقندنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا
:ةعباطلايفررضوأةيصخشةباصإ
.ةقلغمجاردألاوباوبألالكنأنمدكأت•
رايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق•

.يئابرهكلا
.ةعباطلانعتالباكلاوكالسألاعيمجلصفا•
تادحووأضرألاىلعةتباثةلصفنمةيرايتخاجاردأبةدّوزمةعباطلاتناكاذإ•

.ةعباطلالقنلبقاهلصفبمقف،اهبةلصتمةيرايتخاجارخإ
ىلإصرحباهعفداف،تالجعىلعةتبثمةدعاقىلعةعباطلالامتشالاحيف•

.ةيضرألاقوقشوتابتعلاقوفرورملاءانثأاًرذحنك.ديدجلاعقوملا
تادحووأةيرايتخاجاردأعماهتئيهتتمتلبتالجعةدعاقةعباطلابنكتملاذإ•

ال.جاردألانعةعباطلاعفراوةيرايتخالاجارخإلاتادحوةلازإبمقف،ةيرايتخاجارخإ
.دحاوتقويفةيرايتخاتادحويأوةعباطلاعفرلواحت

.اًمئاداهعفرلةعباطلاىلعةدوجوملاضباقملامدختسا•
ةحاسممعديحطستاذةعباطلاكيرحتيفةمدختسمةبرعةيأنوكتنأبجي•

.لماكلابةعباطلاةدعاق
سيياقممعديٌحطسزاهجلاكيرحتيفةمدختسمةبرعيألنوكينأبجي•

.ةيرايتخالاتاقحلملا
.يدومععضويفةعباطلاىلعظفاح•
.ةديدشلاكيرحتلاتايلمعّبنجت•
.اهناكميفاهعضودنعةعباطلاتحتتسيلكعباصأنأنمدكأت•
.ةعباطلالوحةيفاكصولخةحاسمدوجونمدكأتو•

رطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلا

يفلمعلادنعهبتنا،عباصألاقحسلضرعتلارطخّبُنجتل:صرقلارطخ—هابتنا
لوحعباصألاقحستاباصإثدحتدق.قصلملااذهاهيلعدجوييتلاقطانملا
.ةيطغألاوجاردألاوباوبألاوسورتلالثمةكرحتملاءازجألا

نمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا
.ةراودلاعطقلا

مادختسايدؤيدق.رزيلعاعشجتنملااذهمدختسي:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ليلد"يفةددحملاكلتريغتاءارجإذيفنتوأطبضتايلمعءارجإوأمكحترصانع
.راضعاعشإلضرعتلاىلإ"مدختسملا

متيلةممصمتسيلجتنملااذهبمويثيللاةيراطبنإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ال.أطخوحنىلعمويثيللاةيراطبلادبتسادنعراجفناثدحيدقف.اهلادبتسا
تايراطبنمصلخت.اهقرحوأاهكيكفتوأمويثيللاةيراطبنحشةداعإبمقت
.ةيلحملاحئاوللاوةجتنملاةكرشلاتاداشرإلاًقفوةلمعتسملامويثيللا

ةمراصلاةيملاعلاةمالسلاريياعمقيقحتلهدامتعاوهرابتخاوجتنملااذهميمصتمتي
ءازجألاضعبلةمالسلاتازيمنوكتالدق.ةعنُصملاةهجللةددحمتانوكممادختسادنع
.ىرخألاةليدبلاءازجألامادختساةيلوئسمةعنصُملاةهجلالمحتتال.اًمئادًةحضاو

بودنمل،مدختسملاعجارميفةحضوملاكلتفالخ،حالصإلاوأةنايصلاتايلمعكرتا
.ةنايص

يدؤتدقو،ةعابطلاطئاسوةرارحةجردعفرىلإيدؤتةعابطةيلمعجتنملااذهمدختسي
تاداشرإيفدوجوملامسقلامهفبجي.طئاسولانمتاثاعبنارودصىلإةرارحلاةجرد
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تاثاعبنالالامتحايدافتلةعابطلاطئاسوديدحتتاداشرإلوانتييذلاوليغشتلا
.ةراضلا

نأزوجيو،يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألانمةريغصتايمكجتنملااذهجتنينأزوجي
لقأتايوتسمبنوكيلنوزوألازيكرتنمدحللممصمةيفصتلماعباًّدوزمنوكي
ءانثأةعفترملانوزوألازيكرتتايوتسمُبّنجتل.اهبىصوملاضرعتلادودحنمريثكب
لماوعلدبتساوةديجةيوهتاهيفدجويةقطنميفجتنملااذهعض،طرفملاليغشتلا
.جتنملاةنايصتاداشرإنمضكلذبمايقللتاداشرإتدرواذإتازاغلاونوزوألاةيفصت
سيلهنأينعياذهف،جتنملاةنايصتاداشرإيفةيفصتلماوعيأركذمتيمللاحيف
.جتنملايفةيفصتلماوعيألادبتسالةرورضنمكانه

.تاداشرإلاهذهبظافتحالاىجرُي
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ةنايصلاةمالس
.ليمعلاقئاثويفةدراوريغجتنملااذهلةنايصيأءارجإبمقتال

نوكتنأنكمي.لوسوريألاتافظنممدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
يفاهمادختسادنعلاعتشاللةلباقوأراجفناللةلباقلوسوريألاتافظنم
.ةيكيناكيمورهكلاتادعملا

.طقفتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا

فلخءالمعلاةمدخرصانعدجوتال.يغارببةّتبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال
.ةيطغألاهذه

ةللبمشامقةعطقوأةَّشقممدختسا،ربحلاقوحسمباكسناوأفاجربحدوجوةلاحيف
رابغلارثانتليلقتلءطببحسما.ربحلاقوحسموأبكسنملافاجلاربحلاحسمل
مادختسايرورضلانمناكاذإ.ةيئابرهكةسنكممادختساّبنجت.فيظنتلاءانثأ
لدعمكرحماهب،قارتحالللباقلارابغللةدحولاميمصتبجيف،ةيئابرهكةسنكم
.لصومريغموطرخوراجفنا

رذحلاخوت.ةنخاسرهصملاةقطنميفةيندعملاحوطسلا:نخاسحطس—هابتنا
.ةيندعمحطسأيأسملّبنجتوةقطنملاهذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنع
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ةيكالهتسالاداوملاتامولعم
،رهصملاوأربحلالثمشيطارخلاعملماعتلادنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.اًباهتلاواًجيهتنيعلاةسمالمببستنأنكمي.نيعلاوأدلجلاةسمالمّبنجتف
.نيعلاوأدلجلاةسمالمرطخنمديزُينأنكمياذه.ةشوطرخلاكفلواحتال

.ةيواحلاوأةوبعلاىلعةدراولاتاميلعتللاًقفوةيكالهتسالاداوملاةفاكنيزختبمق

.لافطألالوانتمنعاًديعبةيكالهتسالاداوملاعيمجبظفتحا

/ربحلاتايواحوأةعابطلاشيطارخوأفاجلاربحلاقوحسم/ربحلاءاقلإباًقلطممقتال
.فوشكمبهليففاجلاربحلا

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

14............................................................................................................ةيساسألاحئاوللا•
20................................................................................................داوملاةمالستانايبقاروأ•
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ةيساسألاحئاوللا
شيوشتلاثاعبناتايوتسم
ISOرايعمللاًقفوةيلاتلاسايقلاتادحوعنصمت رايعمللاًقبطاهنعغالبإلاو7779

ISO 9296.

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

يتوصلبيسيد،رتم1طسوتمبتوصطغض
53:دحاوهجوىلعةعابطلاةعابطلا

50:نيهجوىلعةعابطلا

16زهاج

ةيكيتاتسالاءابرهكللةيساسحلاراعشإ
قطانملاسملتال.ةيكيتاتسالاءابرهكللةساسحلاءازجألاددحيزمرلااذه
.زمرلانمةديعبةقطنميفًالوأيندعمحطسسملنودزومرلاهذهنمةبيرقلا

،ةنايصلاماهمذيفنتدنعيئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحّبُنجتل
يندعمراطإيأسملا،تامزلتسملالادبتساوأقرولاراشحناةلازإلثم
اهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبق،ةعباطللفوشكم
.اًدوجومزمرلانكيملاذإىتح

ENERGYجمانرب STAR
ENERGYراعشلمحيXeroxنمجتنميأ STARءدبةشاشىلعوأهيلع
ENERGYجمانربتابلطتمعمقفاوتمجتنمكهدامتعامتجتنموهليغشتلا

STARعينصتلاخيراتذنمةئيبلاةيامحةلاكولعباتلا.

ةرارحلاةجردتامولعم
ةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ةطيحملاليغشتلاةرارحةجرد

)تياهنرهف

ةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-نحشلاةرارحةجرد
)تياهنرهف

ةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-ةيبسنلاةبوطرلاونيزختلاةرارحةجرد
ةيبسنةبوطر%80ىلإ8)تياهنرهف

Información de la energía de México
•Consumo de energía en operación: طاو460
•Consumo de energía en modo de espera: طاو0.1

®Xeroxةعباط B230
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•Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

رزيللاراعشإ
يعرفلالصفلاتابلطتمعمقفاوتللةدحتملاتايالولايفةعباطلاهذهدامتعامتي
ةحصلاةرادإ(DHHSـلعباتلا21)ةيلارديفلاةمظنألانوناق(CFRنملوألالصفلانمي
كلذادعاميفاهدامتعامتو،رزيللاتاجتنمنم)1(Iةئفلانم)ةيرشبلاتامدخلاو
IECتابلطتمعمقفاوتيIةئفلانمرزيلجتنمك 60825-1: 2014.

ةعباطلاورزيللاماظنميمصتمتيدقو.ةريطخIةئفلانمرزيللاتاجتنمربتعتال
يداعلاليغشتلاءانثأناسنإلاىلإIةئفلاىوتسمقوفرزيللاعاعشلصيالثيحب
ريغةعابطسأرةعومجمةعباطلامضت.ةررقملاةمدخلافورظوأمدختسملاةنايصوأ
:ةيلاتلاتافصاوملابرزيلىلعيوتحتةنايصللةلباق

)بIIIb)3ةئفلانمAlGaAs:ةئفلا•
15:)طاويلليم(جارخإللةيمسالاةقاطلا•

800–775:)رتمونان(يجوملالوطلا•

ةقاطلا
ةقاطللجتنملاكالهتسا
.جتنمللةقاطلاكالهتساتامسيلاتلالودجلاقثوي

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

تاراشإلالخنمةعوبطمًاخسنجتنملاجرخُيةعابطلا
.ةينورتكلإ

460

4.0.ةعابطةمهمبمايقللراظتناةلاحيفجتنملازهاج

عضو
نوكسلا

1.2.ىوتسملايلاعةقاطريفوتعضويفجتنملا

عضو
تابسإلا

ضفخنمةقاطريفوتعضويفجتنملا
.ىوتسملا

حاتمريغ

نكل،يئابرهكرايتردصمبلصومجتنملافاقيإ
.ليغشتلافاقيإعضويفليغشتلاحاتفم

0.1

بسحسايقتادحوقباسلالودجلايفةجردملاةقاطلاكالهتساتايوتسملثمت
.طسوتملانمريثكبىلعأةقاطلليروفلابحسلانوكيدقو.تقولاطسوتم

نوكسلاعضو
لمعيو.نوكسلاعضوىمسيةقاطللريفوتعضوبهديوزتوجتنملااذهميمصتمتي
ءانثأةقاطلاكالهتساضفخلالخنمةقاطلاكالهتساريفوتىلع"نوكسلاعضو"

مدعدعباًيئاقلتنوكسلاعضويفجتنملااذهلخدي.ةليوطلاطاشنلامدعتارتف
.نوكسلاعضوفقوتنمزىمستةنيعمةينمزةرتفلهمادختسا

يهجتنملااذهل"نوكسلاعضوفقوتةلهم"ـليضارتفالاعنصملادادعإ:ةظحالم
.ةقيقد15

ةدمىلعهنييعتب"نوكسلاعضوفقوتنمز"ليدعتنكمي؛ةئيهتلامئاوقمادختساب
يفةحفص30نملقأةعابطلاةعرستناكاذإ.ةقيقد120وةدحاوةقيقدنيبحوارتت
.طقفةقيقد60ىتحفقوتلانمزنييعتٍذئدنعكنكميف،اهلةيواسموأةقيقدلا
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كالهتساليلقتىلإةضفخنمةميقىلع"نوكسلاعضوفقوتةلهم"نييعتيدؤيو
ةلهم"نييعتيدؤيامنيب.جتنملاةباجتساتقوةدايزىلإيدؤيدقنكلو،ةقاطلا
،جتنمللةعيرسةباجتسابظافتحالاىلإةيلاعةميقىلع"نوكسلاعضوفقوت
.ربكأةقاطكالهتساعمنكلو

تابسإلاعضو
عضوىمسيةياغللةقاطلاضفخنمليغشتعضوبجتنملااذهميمصتمتي
ةمظنألاعيمجليغشتفاقيإمتي،"تابسإلا"عضويفليغشتلاةلاحيف."تابسإلا"
.نمآلكشبىرخألاةزهجألاو

:ةيلاتلاقُرطلانميألالخنم"تابسإلا"عضويفلوخدلانكمي

"تابسإلاةلهم"مادختسا•
"ةقاطلاعاضوأةلودج"مادختسا•

وأنادلبلاةفاكيفجتنملااذهلعنصملانمةيضارتفالاتابسإلاةلهم:ةظحالم
.مايأ3يهقطانملا

لوخدلالبقوةمهمةعابطدعبةعباطلااهرظتنتيتلاةينمزلاةرتفلاليدعتنكمي
.دحاورهشوةدحاوةعاسنيبحوارتتثيحب"تابسإلا"عضويف

ليغشتلافاقيإعضو
،ةقاطلانمًاليلقاًردقكلهتسيليغشتفاقيإعضونمضتيجتنملااذهناكاذإ

لكشبجتنملاةقاطكالهتسافاقيإليئابرهكلارايتلاذخأمنمرايتلاكلسلصفاف
.لماك

ةقاطلاكالهتسايلامجإ
متيهنأامبو.نايحألاضعبيفاًديفمةقاطللجتنملامادختسايلامجإريدقتدعُي
ةقاطلاكالهتساةميقبرضيغبني،طاولاةقاطلاةدحوبةقاطلاكالهتساباسح
.ةقاطلامادختساباسحءارجإلكلذوعضولكيفجتنملاهيضقييذلاتقولارادقمب
.عاضوألانملكيفةقاطلامادختساعومجمةقاطللجتنملامادختسايلامجإلثميو

ةيكلساللاتاجتنملابةصاخلاةيميظنتلاتاراعشإلا
.بسحفةيكلساللاتازارطلاىلعقبطنتةيميظنتتامولعمىلعمسقلااذهيوتحي

.http://supportىلإلقتناف،اًيكلسالهكلمتيذلازارطلاناكاذإاماًدكأتمنكتملاذإ
xerox.com.

يطمنلانوكملاراعشإ
ةّتبثملاةيطمنلاتانوكملاديدحتل.ةيطمنتانوكمىلعةيكلساللاتازارطلايوتحت
.يلعفلاكجتنمىلعةدوجوملاتاقصلملاعجار،نيعملاكجتنميف

ويدارلاددرتعاعشإلضرعتلا
ةددحملايكلساللاددرتللضرعتلادودحنمريثكبلقأزاهجلااذهلةعشملاجارخإلاةقاط
بجي.ىرخألاةيميظنتلاتالاكولاو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجللِبقنم
يكلصاخشأةيأويئاوهلانيبلقألاىلع)تاصوب8(مس20ةفاسمكرتىلعةظفاحملا
ةنجللِبقنمةررقملاويدارلاددرتلضرعتلاتابلطتمبءافيإلازاهجلاققحي
.ىرخألاةيميظنتلاتائيهلانماهريغو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالا
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ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤم
مولعلاوراكتبالاةسسؤملصيخرتلانمةافعملاRSSريياعمعمزاهجلااذهقفاوتي
:نييلاتلانيطرشللةيلمعلاعضخت.ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاو

،لخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1
ليغشتىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،لخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

.زاهجللبولطمريغ

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

لاثتمالاىلإجتنملااذهىلعةيراسلاجتنمللةيبروألاةقباطملاةمالعريشت
ةقباطملانالعإللماكلاصنلارفوتي.اهبلومعملايبوروألاداحتالاتاهيجوتل
.https://www.xerox.com/en-us/about/ehsىلعيبوروألاداحتالل

ىوصقلايكلساللاددرتلاةردقويكلساللالاسرإلازاهجليليغشتلاددرتلاتاقاطنلىرخألالودلاويبوروألاداحتالانايب
اجيج2.472–2.412(زترهاجيج2.4تاقاطنيفامإلاسرإلابيكلساللاجتنملااذهموقي
.)يبوروألاداحتالايف5.725–5.35،5.47–5.15(زترهاجيج5وأ)يبوروألاداحتالايفزتره
يفامب،لاسرإلازاهجل)EIRP(ةيحانتملاةئفاكملاةعشملاةقاطللجرخىصقأغلبي
.نيقاطنلاالكلطاويليملبيسيد20≤،يئاوهلابسككلذ

)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلللاثتمالاتامولعمنايب
اًقفو،بةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتيهنأنيبتوجتنملااذهرابتخامت
نيطرشللةيلمعلاعضخت.)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ءزجلل
:نييلاتلا

،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1
يدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،هلابقتسامتيلخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

.بولطمريغليغشتىلإ

ةلوقعمةيامحريفوتلBةئفلل)FCC(ةيلارديفلاتاالاصتالاةنجلدودحميمصتمتي
ديلوتبزاهجلااذهموقي.ةينكسةأشنميفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلادض
اًقبطهمادختساوهبيكرتمدعةلاحيفو،يكلسالددرتةقاطعشينأنكميومادختساو
،كلذعمو.ةيكلساللاتالاصتالايفراضلخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإلل
ثودحيفزاهجلااذهببستاذإ.نيعمتيبثتيفلخادتثودحمدعنمضيامكانهسيل
فاقيإلالخنمهديدحتنكمييذلاو،نويزفلتلاوأويدارلالابقتسالراضلخادت
وأدحاوبلخادتلاحيحصتةلواحمىلعمدختسملاعيجشتمتي،هليغشتوزاهجلاليغشت
:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأ

.هعقومنمهلقنوألابقتسالايئاوههيجوتةداعإبمق•
.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةفاسملاةدايزبمق•
زاهجاهبلصتييتلاكلتنعةفلتخمةرئاديفذخأمبزاهجلاليصوتبمق•

.لابقتسالا
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.ةيفاضإتاحارتقاىلعلوصحللةمدخلالثمموأءارشلاةطقنةراشتسابمق•

نعمجانلانويزفلتلاوأويدارلالخادتنعةيلوؤسملاةعّنصملاةكرشلالمحتتال
ريغتاليدعتلاوأتارييغتلاوأاهبىصوُملاتالباكلافالخبىرخأتالبكمادختسا
لاطبإىلإاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق.زاهجلااذهىلعاهبحرصملا

.زاهجلااذهليغشتيفمدختسملاةطلس

نأشب)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاولللاثتمالانامضل:ةظحالم
اًيمحمواًضرؤماًلبكمدختسا،بةئفلانمةبسوحزاهجليسيطانغمورهكلالخادتلا
ىلإحيحصلكشبضرؤمويمحمريغليدبلبكمادختسايدؤيدق.حيحصلكشب
.)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاولكاهتنا

Xeroxجتنمبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمل
:يليامبلصتا،هتامزلتسمو

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
ICES-003يدنكلارايعملاتابلطتمعيمجبةئفلانميمقرلازاهجلااذهيفوتسي
Interference-Causing(شيوشتللةببسملاةزهجألل 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.

Importeur
Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss

Deutschland

ايكرتيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقةحئال
ةيئابرهكلاتادعملاةحئالعمقفاوتمجتنملانأ"اذهبجومبدهشن،)د(7ةدامللاًلاثتما
".ةينورتكلإلاو

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

®Xeroxةعباط B230
صلختلاوريودتلاةداعإوميظنتلاوةمالسلليعجرمليلد
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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.

رارق"بجومباهيلعةقفاوملاتمتيتلا،ةينفلاةحئاللاتابلطتمعمزاهجلاقفاوتي(
ةضورفملادويقلاثيحنم،2008ربمسيد3نماًرابتعا"ايناركوأةرازوبءارزولاسلجم
).ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألايفةرطخلاداوملاضعبمادختساىلع
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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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B
صلختلاوريودتلاةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

22...................................................................................هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا•
23...............................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ•
•Xerox Green World Alliance...................................................................................................24

WEEE(.........................................25(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت•
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هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
نمصلختللةعبتملاةقيرطلاسفنباهتامزلتسموأةعباطلانمصلختتال
تارايخىلعفُّرعتللكيدلةيلحملاتاطلسلارشتسا.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلا
.هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
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ةيلامشلااكيرمأ
لثممبلصتا.اهريودتةداعإواهمادختساةداعإوتادعملاةداعتسالاًجمانربXeroxريدت

Xerox800–1(هعملماعتتيذلا–ASK-XEROX(جتنمناكاذإامديدحتلXeroxنماًءزجاذه
.https://www.xeroxىلإلقتنا،ةيئيبلاXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمل.جمانربلا

com/en-us/about/ehs.
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Xerox Green World Alliance
Xeroxجمانربكلحيتي Green World AllianceىلإةلّهؤملاتادادمإلاةداعإXeroxةداعإل
ةمدختسملاشيطارخلانم%100ةبسنمادختساةداعإمتتو.اهريودتةداعإوأاهمادختسا
ريودتةداعإمتتامك.اهريودتةداعإلاهكيكفتمتيوأXeroxةكرشلاهعاجرإمتييتلا
.شيطارخلاعاجرإلةمدختُسملاقيدانصلا

:يليامبمق،اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإفدهبXeroxشيطارخعاجرإل

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

.)ريودتةداعإ(Recyclingقوفرقنا.2
.ةدوعللاًرايخددح.3
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)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت
جماربىلإ)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاراعشريشي
داحتالا"لوديفةينورتكلإلاتاجتنمللةددحمريودتةداعإتاءارجإو
.انتاجتنمريودتةداعإىلععجشن."يبوروألا

بتكمبلصتاف،ريودتلاةداعإتارايخلوحىرخأةلئسأكيدلتناكاذإ
.كيدليلحملاتاعيبملا

دنهلابةينورتكلإلاتايافنلاراعشإ

عمرايغلاعطقوءازجألاوةيكالهتسالاداوملاوتانوكملاكلذيفامبجتنملااذهقفاوتي
موركلاوقبئزلاوصاصرلامادختسارظحيو"دنهلابةينورتكلإلاتايافنلادعاوق"

ددعتملينيفلايئانثرثيإوأموربلاددعتملينيفلايئانثوؤفاكتلايسادس
،مويمداكللةبسنلابنزولاب%0.01ونزولاب%0.1نعديزتتازيكرتبموربلا
.ةدعاقلايفهيلعصوصنملاءافعإلاءانثتساب
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