IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
العربية

إرشادات مهمة للسالمة  +والمنتجات (العربية)
يرجى قراءة هذه اإلرشادات المهمة للسالمة  +والمنتجات واتباعها واالحتفاظ بها كمرجع في المستقبل.
قد يؤدي عدم تشغيل هذا المنتج وف ًقا لجميع اإلرشادات إلى تعريضك أو تعريض اآلخرين لإلصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات األخرى.
توخي الحذر عند استخدام  Karma Gripوالملحقات كجزء من نمط حياتك المفعم بالنشاط .لتجنب احتمال اإلصابة:
•

استخدم  Karma Gripوالملحقات على أداة تركيب على الجسم في األنشطة غير التصادمية فقط.

•

تجنب دائمًا التصادم مع األشجار أو األجسام األخرى في أثناء االستخدام.

ال تسقط  Karma Gripأو تفككه أو تعدله أو تسحقه أو تثنيه أو تشوه شكله أو تثقبه أو تمزقه أو تعرضه لموجات الميكروويف أو تحرقه أو
تطليه .ال يغطي الضمان أي تلف أو عطل ناشئ عن التعرض للماء.
ال تدخل أجسام غريبة في أي فتحة موجودة في  ،Karmaمثل منفذ .USB
ال تستخدم  Karma Gripأو الملحقات في حالة تلفها  -على سبيل المثال ،في حالة تشققها أو ثقبها أو مالمستها للسوائل.
قد يؤدي لمس األجزاء الداخلية إلى حدوث إصابة أو التعرض لصدمة و/أو أخطار كهربائية أو ميكانيكية .في حالة كسر  Karma Gripأو الملحقات
وكشف األجزاء الداخلية ،اتصل بدعم عمالء  GoProللحصول على المساعدة.
يحتوي  Karma Gripعلى بطارية ليثيوم أيون تزود المنتج بالطاقة عند تجميعه وأثناء استخدامه .البطارية المزودة مع  Karma Gripليست
قابلة للصيانة بواسطة المستخدم.
يلزم شحن البطاريات الموجودة داخل المنتج قبل االستخدام .استخدم دائ ًم ا الشاحن المناسب وراجع إرشادات الجهة المصنعة أو دليل الجهاز لمعرفة
إرشادات الشحن السليمة.

ال تحاول إزالة البطارية الموجودة في  Karma Gripألنها قد تؤدي إلى حدوث إصابة أو التعرض لصدمة .إذا الحظت رائحة احتراق ،أو
دخان ،أو سخونة زائدة بشكل خطير في  Karma Gripبك ،فقم بإيقاف تشغيله وال تستخدمه .اتصل بدعم عمالء  GoProللحصول على
المساعدة.
ال تشغل  Karma Gripإذا كان مبل الً .إذا كان  Karma Gripقيد التشغيل بالفعل ،فقم بإيقاف تشغيله ،وفي حالة إمكانية إزالة البطارية الموجودة في
أحد المكونات ،فقم بإزالتها على الفور .اترك المنتج لكي يجف تما ًم ا قبل استخدامه مرة أخرى.
يمكن أن يسبب سائل البطارية حرو ًق ا خطيرة للبشرة والعينين .في حالة تسرب سائل البطارية إلى بشرتك وهو احتمال ضعيف ،اغسل المنطقة
المصابة بقدر كاف من الماء واطلب المشورة الطبية على الفور.
توخي الحذر عند تركيب الكاميرا في  Karma Gripأو الملحقات لتجنب تلف موازن الكاميرا ألنه جهاز حساس .ألغراض السالمة ،استخدم فقط
األجزاء األصلية التي تم شراؤها أو توريدها من  GoProمع  .Karma Gripال يغطي الضمان الخاص بك التلف الناشئ عن استخدام الملحقات
غير المرخصة .لمعرفة الملحقات المعتمدة ،يمكنك زيارة .gopro.com
 .1اقرأ هذه اإلرشادات.
 .2احتفظ بهذه اإلرشادات.
 .3انتبه إلى جميع التحذيرات.
 .4اتبع جميع اإلرشادات.
 .5ال تستخدم  Karma Gripبالقرب من المياه.
 .6نظفه باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
	.7قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى أفراد مؤهلين .يلزم إجراء الصيانة في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة ،مثل تلف سلك مصدر
الطاقة أو القابس ،أو انسكاب السائل أو سقوط أجسام في الجهاز ،أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة ،أو عدم تشغيل الجهاز بصورة
طبيعية ،أو سقوط الجهاز.

الضمان المحدود
تضمن  GoProخلو  Karma Gripأو الملحقات من عيوب المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عام ( )1واحد من تاريخ الشراء األصلي.
في حالة وجود عيوب ،اتصل بدعم عمالء  GoProفي الصفحة ( )gopro.com/helpللحصول على المساعدة .يتمثل التزام  GoProالوحيد
بموجب هذا الضمان ،حسب اختيارها ،في إصالح  Karma Gripأو الملحقات الخاصة بك أو استبدالها .ال يسري هذا الضمان على المنتجات التالفة
بسبب سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل والتلف الطبيعيين .وال يغطي هذا الضمان أي ً
ض ا أو أي ضمان التلف الناتج عن استخدام بطاريات ،أو
أسالك طاقة ،أو أي أجهزة أو ملحقات أخرى لشحن/إعادة شحن البطارية غير مزودة من  .GoProتقتصر جميع الضمانات الضمنية أو ضمانات
قابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين على مدة هذا الضمان .تخلي  GOPROمسؤوليتها عن جميع الضمانات أو الشروط الصريحة أو الضمنية
األخرى .إلى الحد الذي ال يحظره القانون ،ال تتحمل  GOPROالمسؤولية بأي حال من األحوال عن أي فقدان للبيانات ،أو اإليرادات أو األرباح ،أو أي
أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو عقابية ،أ ًي ا كان سببها ،ناشئة عن أو متعلقة باستخدام أو عدم القدرة على استخدام KARMA
 GRIPأو المنتجات األخرى ذات الصلة ،حتى في حالة إخطار  GOPROبإمكانية حدوث مثل هذه األضرار .لن تتجاوز مسؤولية  GOPROبأي حال
من األحوال المبلغ الذي دفعته مقابل شراء  KARMA GRIPأو المنتج ذي الصلة .ال تسمح بعض الدوائر القضائية بفرض قيود على فترة الضمان
الضمني ،أو باستثناء أو تقييد األضرار العارضة أو التبعية ،وبالتالي فإن القيود أو االستثناءات أعاله يجوز أال تنطبق عليك .يمنحك هذا الضمان
حقو ًق ا قانونية محددة ،ويجوز أن تكون لك أي ً
ض ا بعض الحقوق األخرى التي تختلف حسب الوالية القضائية.
عمالء االتحاد األوروبي :تمنح  GoProضما ًن ا محدو ًد ا ومجان ًي ا من جهة التصنيع للمستهلك النهائي لمدة عامين ( )2من تاريخ الشراء األصلي
لمنتج  Karmaأو أجزاء أو ملحقات  .Karmaلن يق ّي د هذا الضمان أي حقوق مستهلك تتمتع بها بموجب قانون المستهلك المحلي؛ بل يمنحك حقو ًق ا
إضافية .يخضع هذا الضمان للشروط واألحكام التالية .تضمن  GoProخلو منتج  GoProمن عيوب المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة
عامين ( )2من تاريخ الشراء األصلي ،شريطة أن يتم استخدام المنتج وف ًق ا لإلرشادات الواردة في دليل مستخدم  GoProذي الصلة (gopro.com/
 .)helpفي حالة وجود عيوب ،اتصل بدعم عمالء  GoProمن خالل ( )gopro.com/helpللحصول على المساعدة على أن تكون مستع ًد ا لتقديم
إيصال الشراء األصلي .يتمثل التزام  GoProالوحيد بموجب هذا الضمان ،حسب اختيارها ،في إصالح المنتج المعيب أو استبداله .ال يسري هذا
الضمان على منتجات  GoProالتالفة بسبب سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل والتلف الطبيعيين .ال ينطبق هذا الضمان على منتجات GoPro
التالفة نتيجة أعمال اإلصالح التي ال تتم بواسطة  GoProأو بواسطة ممثل معتمد من .GoPro

عمالء أستراليا :تتوفر لك المزايا التي يمنحها ضمان  GoProالمحدود إلى جانب الحقوق والتعويضات األخرى .تأتي بضائعنا مصحوبة بضمانات
ال يمكن استثناؤها بموجب قانون المستهلك األسترالي .يحق لك الحصول على منتج بديل أو استرداد مبلغ الشراء في حالة وجود عطل كبير ،ويحق
لك الحصول على تعويض في حالة احتمال حدوث تلف أو خسارة أخرى متوقعة إلى حد معقول .كما يحق لك أي ً
ض ا طلب إصالح المنتج أو استبداله
في حالة عدم تمتع المنتج بجودة مقبولة وإذا لم يصل العطل إلى مستوى العطل الكبير.
يعني الرمز أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وف ًقا للقوانين واللوائح المحلية .عند وصول هذا المنتج إلى نهاية
عمره االفتراضي ،ضعه في نقطة تجميع مخصصة بواسطة السلطات المحلية .تقبل بعض نقاط التجميع المنتجات مجا ًنا .يسهم تجميع المنتج
وإعادة تدويره بشكل منفصل في وقت التخلص منه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويره بطريقة تحمي صحة اإلنسان
والبيئة.
تعلن  ،GoPro, Inc.بموجب هذه الوثيقة أن نوع جهاز  )KWSS1( GoPro Karma Gripمتوافق مع التوجيه  2014/35/EUوجميع
التوجيهات األوروبية األخرى السارية.
يتوفر النص الكامل إلعالن التوافق مع التوجيهات األوروبية على عنوان اإلنترنت التالي.gopro.com/help :
بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية FCC
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية  .FCCيخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز
في تداخل ضار ،و
( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.
مالحظة :تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود الفئة "ب" لألجهزة الرقمية ،بموجب الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية .وقد
تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تركيب األجهزة في مناطق سكنية .يقوم هذا الجهاز بتوليد  -ويمكن أن يشع -
طاقة ترددات السلكية ،وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار لالتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وف ًق ا للتعليمات.

على الرغم من ذلك ،ليس هناك ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث عند التركيب في ظروف معينة .إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع
استقبال الراديو أو التلفاز ،وهو األمر الذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ،يستحسن أن يحاول المستخدم تصحيح التداخل
عن طريق تطبيق إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:

REGULATORY INFORMATION
China

New Zealand

Europe

	•إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه.
	•زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.

R-NZ

	•توصيل الجهاز في منفذ على دائرة مختلفة عن الدائرة التي
تم توصيل جهاز االستقبال بها.
	•استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفاز ذي خبرة للحصول على المساعدة.
يجب استخدام كبل  USBالمعزول المزود مع هذه الوحدة لضمان التوافق مع حدود لجنة االتصاالت الفيدرالية للفئة "ب" من األجهزة.
لوائح الصناعة الكندية IC
يتوافق هذا الجهاز مع معايير الصناعة الكندية المعفاة من الترخيص  .RSSيخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز
في أي تداخل ،و
( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.
يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة "ب" مع معيار الصناعة الكندية .ICES-003
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