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دليل سالمة المنتج
(HL-1110 / HL-1111 / DCP-1510 / DCP-1511 / MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1815)

يرجى قراءة هذا الدليل جيًدا قبل محاولة تشغيل المنتج أو قبل الشروع في أي شكل من أشكال الصيانة. فقد يؤدي عدم االلتزام باإلرشادات 
الواردة في هذا الكتيب إلى زيادة احتمالية التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الحروق أو االختناق. ال تتحمل شركة 

Brother اية مسؤولية عن االضرار الناجمة عن عدم التزام المالك بإتباع اإلرشادات الواردة في هذا الدليل.

يرجى قراءة كافة اإلرشادات. احتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها فيما بعد.

الرموز واالصطالحات المستخدمة 
في المستند

يتم استخدام الرموز واالصطالحات التالية على مدار المستند.

تحذير
تحذير يشير إلى موقف قد يمثل خطًرا محتماًل والذي، إن لم يتم 

تجنبه، قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

تنبيه
تنبيه يشير إلى موقف قد يمثل خطًرا محتماًل والذي، إن لم يتم 

تجنبه، قد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو متوسطة. 

هام
هام يشير إلى موقف قد يمثل خطًرا محتماًل والذي، إن لم يتم 

تجنبه، قد يؤدي إلى تلف الممتلكات أو عدم قيام المنتج بوظيفته.

مالحظة
تخبرك المالحظات بالطريقة التي ينبغي عليك االستجابة بها 
لموقف قد ينشأ أو تعطيك تلميحات حول كيفية عمل عمليات 

التشغيل مع الميزات األخرى.

تشير رموز الحظر إلى اإلجراءات التي يتعين عدم 
القيام بها.

تشير رموز الصدمة الكهربائية إلى خطر التعرض 
لصدمات كهربائية.

رموز خطر الحريق تشير إلى احتمال نشوب حريق.

تحذرك رموز األسطح الساخنة من لمس أجزاء المنتج 
التي تكون ساخنة.

يشير نمط الخط العريض إلى أزرار معينة في الخط العريض
لوحة تحكم المنتج أو على شاشة الكمبيوتر.

يهدف استخدام الخط المائل إلى التأكيد على الخط المائل
نقطة ذات أهمية خاصة أو اإلحالة إلى 

موضوع ذي صلة.

 Courier
New

 Courier يشير النص المكتوب بنمط الخط
New إلى الرسائل التي تظهر على شاشة 
 DCPو MFC) .الخاصة بالمنتج LCD

فقط)

يجب اتباع كافة التحذيرات واإلرشادات الملصقة على المنتج.

مالحظة
ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.	 

 	 HL-1110 االشكال التوضيحية في هذا الدليل تبين الموديل
 .MFC-1810 و
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إشعار خاص بالتجميع والنشر
تم جمع هذا الدليل ونشره تحت إشراف .Brother Industries, Ltd، حيث يشتمل على أحدث وصف ومواصفات المنتج.

ويخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات المنتج الواردة به إلى التعديل دون إخطار.

تحتفظ Brother بحق إجراء التعديالت على المواصفات والمواد الواردة في هذا الدليل دون إخطار وال تتحمل أية مسؤولية عن أية 
أضرار (بما فيها األضرار الالحقة) تحدث نتيجة االعتماد على المواد المقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األخطاء المطبعية 

أو األخطاء األخرى التي تتعلق بالنشر.

اختيار مكان امين لهذا المنتج
ضع المنتج على سطح مستو ومستقر خالي من االهتزاز والتعرض للصدمات، مثل المكتب أو المنضدة. ضع المنتج بالقرب من مقبس 
للهاتف (MFC فقط) وكذلك مقبس تيار كهربائي قياسي مزود بطرف أرضي. يجب أن تتراوح درجة الحرارة في المكان الذي تختاره 

للمنتج بين 10 درجة مئوية و 32.5 درجة مئوية وكذلك تتراوح نسبة الرطوبة بين 20% إلى 80% (بدون تكثيف).

 تحذير

تجنب تعريض المنتج ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو ألسنة اللهب المكشوفة أو الغازات االكالة أو الرطوبة أو 
 الغبار واألتربة. قد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو تماس كهربائي أو نشوب حريق. كما قد يؤدي إلى تلف المنتج 

و/أو يجعله غير صالح للعمل.

تجنب وضع المنتج بالقرب من السخانات أو مكيفات الهواء أو المراوح الكهربائية أو الثالجات أو الماء. قد يؤدي ذلك إلى خطر صدمة 
كهربائية أو نشوب حريق، ألن الماء من المحتمل أن يالمس المنتج (بما في ذلك احتمال تكثف الرطوبة بسبب جهاز التدفئة/ تكييف 

الهواء/ التهوية). 

ال تضع المنتج بالقرب من المواد الكيميائية أو في مكان قد تنسكب فيه المواد الكيميائية. خصوصًا، المذيبات أو السوائل العضوية قد 
تؤدي إلى تعفن أو تحلل الغالف الخارجي و/أو الكبالت مما يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. قد تؤدي تلك 

المواد إلى عطل أو تشويه المنتج.
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ال تضع المنتج في مكان يسد أو يعيق أي شقوق أو فتحات في المنتج. تلك الشقوق أو الفتحات مخصصة للتهوية. حجب تهوية المنتج 
قد يؤدي خطر فرط االحماء و/أو حريق. 

بداًل من ذلك:

حافظ على مسافة ال تقل عن 150 مم بين المنتج والجدار.	 

ضع المنتج على سطح صلب. ال تضع المنتج مطلًقا على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي أسطح ناعمة مشابهة.	 

ال تضع هذا المنتج بالقرب من جهاز مشع أو جهاز تدفئة.	 

ال تضع هذا المنتج مطلًقا داخل مكان تركيب "مغلق" ما لم يتم توفير التهوية الالزمة لذلك.	 

 تنبيه

تجنب وضع المنتج في مكان تكثر فيه الحركة. إذا كان ال بد من وضع المنتج في منطقة تكثر فيها الحركة، تأكد من أن يكون في مكان 
آمن بحيث ال يتعرض لصدمة بدون قصد، قد تصيبك أو تصيب اآلخرين بجروح أو تلحق اضرار شديدة بالمنتج. كذلك تأكد من تأمين 

الكبالت بحيث ال يعثر بها أحد.

تجنب توصيل المنتج بمقابس تيار كهربائي يتم التحكم بها من خالل مفاتيح مثبتة بالجدار أو مؤقتات تلقائية، أو بنفس الدائرة الكهربائية 
لموصلة بها أجهزة كهربائية أخرى كبيرة الحجم، مثل مكيف الهواء، جهاز نسخ، آلة تقطيع الورق، الخ، التي قد تؤثر على امداد التيار 

الكهربائي.

ال تضع مواد ثقيلة على المنتج. تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير مستقرة. المنتج ثقيل وقد يسقط، مما قد 
يصيبك بجروح ويتعرض المنتج نفسه الضرار خطيرة. بالنسبة لمنتجات MFC و DCP، يوجد خطر اضافي الحتمال االصابة 

بزجاج الماسحة الضوئية إذا انكسر. يرجى التأكد من وضع المنتج في مكان امين، خصوصًا إذا كان لديك اطفال. 

هام
ال تضع مواد على المنتج. قد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال عطل المنتج بسبب فرط االحماء.	 

ال تضع أمام المنتج أي شيء يعيق األوراق المطبوعة أو الفاكسات التي يتم استالمها (MFC فقط).	 

ال تضع المنتج بالقرب من مصادر تشويش مثل السماعات أو الوحدات الرئيسية للهواتف الالسلكية غير هواتف Brother. قد يؤدي 	 
ذلك للتشويش على اداء المكونات اإللكترونية للمنتج. 

قد يؤدي انقطاع التيار إلى مسح المعلومات وحذفها من ذاكرة المنتج.	 
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تدابير وقائية عامة

 تحذير
تم استخدام الحقائب البالستيكية في تغليف المنتج. لتجنب خطر االختناق، احتفظ بتلك الحقائب البالستيكية بعيًدا عن متناول حديثي 

الوالدة واألطفال. تلك الحقائب البالستيكية ليست العاب أو دمى.

ال تقم بإلقاء خرطوشة الحبر أو مجموعة خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة األسطوانة في النار. إذ يمكن أن ينفجرا ويتسببا في 	 
حدوث إصابات.

تجنب استخدام مواد قابلة لالشتعال بالقرب من المنتج. تجنب استخدام أي نوع من أنواع المنظفات البخاخة لتنظيف األجزاء 	 
الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية. للتعليمات عن كيفية تنظيف المنتج: uu دليل 

المستخدم: استكشاف األخطاء وإصالحها ومعلومات اخرى.

تجنب استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف بقايا الحبر المنسكب. فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال غبار الحبر داخل المكنسة الكهربائية، مما 
يعد سبًبا محتماًل لحدوث الحريق. يرجى تنظيف غبار الحبر بعناية باستخدام قطعة من القماش جافة وخالية من النسالة والتخلص منها 

بعد ذلك تبًعا للقوانين والتنظيمات المحلية.

افصل هذا المنتج من مقبس الجدار قبل تنظيف المنتج. تجنب استخدام المنظفات السائلة أو البخاخة. استخدم قطعة قماش جافة وخالية 
من النسالة للتنظيف.

تجنب استخدام هذا المنتج اثناء حدوث عاصفة رعدية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض لخطر الصدمة الكهربائية من البرق.
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في حاالت نادرة إذا المست الحبر، اتبع التعليمات التالية:

االستنشاق	 

احصل على االستشارة الطبية على الفور. في حالة استنشاق الحبر انتقل إلى مكان فيه هوائي نقي وخذ قسطًا من الراحة. 

مالمسة البشرة	 

اخلع المالبس الملوثة فورًا واغسل البشرة المتأثرة بوفرة من الماء أو الماء والصابون. 

مالمسة العيون	 

استشر الطبيب فورًا. إذا دخلت مواد في العيون، اشطفها فورًا بوفرة من الماء لمدة 15 دقيقة على االقل. 

االبتالع	 

احصل على االستشارة الطبية على الفور. اغسل المعدة بماء واشرب 200 - 300 مللتر (نصف لتر) من الماء. 

لمزيد من معلومات السالمة المتعلقة بأنواع الحبر المستخدمة في المنتج، يرجى زيارة الموقع التالي لقراءة صفحات بيانات السالمة 
 .http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html (SDS)

 سطح ساخن
بعد االنتهاء من استخدام المنتج مباشرة، تكون بعض األجزاء الداخلية للمنتج شديدة الحرارة. انتظر لمدة 15 دقيقة على االقل حتى 

يبرد المنتج قبل أن تلمس األجزاء الداخلية فيه.

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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(أجهزة MFC فقط)

يجب توخي الحذر جيًدا عند تعديل خطوط الهاتف. ال تقم مطلًقا بلمس أسالك الهاتف أو األطراف غير المعزولة قبل أن تتأكد تماًما من 
أن سلك الهاتف قد تم فصله تماًما من المقبس بالحائط. تجنب تركيب أسالك الهاتف اثناء عواصف البرق. ال تقم مطلًقا بتركيب مقبس 

الهاتف المثبت بالحائط في مكان رطب. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر صدمة كهربائية.

 تنبيه

(MFC وDCP فقط)

عند تحريك المنتج، احمله بمسك المقابض في االسفل بإحكام من الجهة االمامية للمنتج. 

لتجنب التعرض لإلصابات الشخصية، احرص على عدم وضع أصابعك في المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي.

(MFC وDCP فقط)(HL فقط)
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(HL فقط)
سيكون الغطاء العلوي للمنتج ساخنًا، اثناء وبعد استخدام المنتج. 

ال تلمس أو تضع أي شيء على الغطاء العلوي، الموضح في المنطقة المظلله في الشكل التوضيحي. 

هام
تجنب إزالة أو إتالف أي ملصق أو بطاقة من بطاقات التنبيه أو التحذير الموجودة داخل المنتج.	 

ضع مجموعة وحدة األسطوانة وخرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستٍو موضوع تحته ورقة يمكن التخلص منها في حالة سكب 	 
الحبر أو نثره بغير قصد.

تعامل مع خرطوشة الحبر بعناية. إذا تناثر الحبر على يديك أو مالبسك، قم بتنظيفه أو غسله بماء بارد في الحال.
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لتجنب مشكالت جودة الطباعة، ال تلمس األجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.	 

>خرطوشة الحبر<

>وحدة األسطوانة<

عند تنظيف الجهاز، استخدم محاليل متعادلة. حيث سيؤدي التنظيف باستخدام السوائل المتطايرة مثل سائل تخفيف الدهان (التنر) أو 	 
البنزين إلى تلف سطح الجهاز.

عند تنظيف وحدة االسطوانة، ال تقم بتنظيف سطح األسطوانة الحساسة للضوء بشئ حاد أو باستخدام أي سوائل.	 
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توصيل المنتج بشكل آمن

 تحذير

 

 توجد اقطاب عالية الفولطية داخل المنتج. قبل الشروع في تنظيف األجزاء الداخلية للمنتج، يجب التأكد من فصل سلك الهاتف أواًل 
(MFC فقط) ثم سلك التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي. سيؤدي ذلك إلى تجنب التعرض لخطر صدمة كهربائية.

تجنب مسك القابس بأيدي مبتلة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر صدمة كهربائية.

تأكد دائًما من دخول القابس في المقبس بشكل كامل.

يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن النطاق الموضح في بطاقة التصنيف. تجنب توصيل المنتج بمصدر تيار 
مستمر أو محّول. إذا لم تكن متأكًدا من شيء معين، اتصل بفني كهرباء مؤهل.

ال تضع أي شيء فوق سلك الطاقة. ال تضع هذا المنتج في مكان قد يدعس فيه االشخاص على السلك.
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لضمان التشغيل اآلمن، يجب ادخال القابس ذو ثالثة دبابيس في مقبس كهربائي قياسي فقط ومؤرض من خالل شبكة االسالك 

الكهربائية القياسية. يجب ادخال القابس ذو ثالثة دبابيس في مقبس كهربائي مخصص لثالثة دبابيس فقط ومؤرض بشكل مناسب من 
خالل شبكة اسالك كهربائية قياسية.

ال تضع هذا المنتج في مكان يتعرض فيه السلك لخدوش أو لضغط شديد. قد يؤدي ذلك إلى عطب أو تشويه السلك.

ال تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة معطوبًا أو تالفًا. فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

كثيرًا ما توصي Brother بعدم استخدام أي نوع من سلك التمديد.
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إرشادات هامة للسالمة
تم تجهيز هذا المنتج بقابس من نوع أرضي مخصص للسلك ثالثي األطراف، ويحتوي هذا القابس على سنين أو ثالثة أسنان. لن  1

يدخل ذلك القابس إال في مأخذ الطاقة من النوع األرضي. وتعتبر هذه الميزة من ميزات األمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس 
في المقبس، فقم باالتصال بفني أعمال الكهرباء ليقوم باستبدال منفذ الكهرباء غير المناسب الذي لديك. ال تستخدم القابس من النوع 

األرضي في غرض آخر غير المخصص له.

تجنب وضع أي شيء فوق سلك الطاقة بما في ذلك هذا المنتج. يجب وضع سلك الطاقة في مكان بحيث ال يمكن المرور من فوقه. 2

تجنب لمس المستندات أثناء الطباعة. 3

تجنب الدفع بأي أغراض أو أشياء من أي نوع داخل المنتج من خالل فتحات هيكل المنتج، وذلك ألنها قد تلمس مناطق خطرة ذات  4
جهد كهربي مرتفع أو تتسبب في غلق دائرة كهربائية مع األجزاء الخارجية مما يؤدي إلى التعرض لخطر الحريق أو الصدمة 

الكهربائية. تجنب سكب السوائل مطلًقا من أي نوع فوق المنتج.

افصل هذا المنتج من مقبس التيار الكهربائي بالجدار وقم بإحالة الخدمة إلى موظفي الخدمة المعتمدين في ظل الظروف التالية: 5

إذا تعرض سلك الطاقة للتلف أو التهالك. �

إذا تعرض المنتج النسكاب السوائل عليه. �

إذا تعرض المنتج للمطر أو الماء. �

إذا كان المنتج ال يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل الصحيحة. قم بضبط وتعديل عناصر التحكم هذه  �
التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو اإلعدادات إلى تلف المنتج، 

والذي غالًبا ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل واإلصالح يقوم به الفني المتخصص إلعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في 
التشغيل.

إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف. �

إذا ظهر على المنتج تغير واضح في األداء، مما يشير إلى الحاجة إلى إجراء الخدمة أو الصيانة. �

 تحذير

للوقاية ضد التعرض لخطر الصدمة الكهربائية، قم دائًما بفصل جميع الكابالت من منفذ التيار الكهربائي بالجدار قبل الشروع في 
أعمال الصيانة والخدمة أو ضبط المنتج أو تركيبه.

هام
ال يجوز استخدام هذا المنتج على خدمات خطوط الهاتف التي تعمل بالعملة التي توفرها شركة الهاتف أو تلك المتصلة بخطوط 	 

جماعية. (أجهزة MFC فقط)

ال تقبل شركة Brother تحمل أي مسئوليات مالية أو غيرها قد يرجع السبب فيها إلى استخدامك لهذه المعلومات، بما في ذلك 	 
التلفيات المباشرة أو الخاصة أو التابعة. ال يقدم هذا المستند أي ضمانات وال يعتبر امتداًدا ألي منها.
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صيانة المنتج
ال تحاول خدمة أو صيانة هذا المنتج بنفسك، فقد يؤدي فتح أو إزالة األغطية إلى تعرضك لمناطق ذات فولطية خطيرة وغير ذلك من 
المخاطر وقد يتسبب كذلك في إلغاء الضمان. إذا واجهت اي مشاكل في الجهاز، اتصل بخدمة عمالء Brother أو الموزع المحلي.

 تحذير

إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف، ربما يوجد خطر التعرض لصدمة كهربائية. افصل المنتج من مقبس التيار 
.Brother أو خدمة عمالء Brother الكهربائي واتصل بموزع

 تنبيه

إذا اصبح المنتج ساخن جدًا أو إذا تصاعد منه دخان أو إذا شممت أي رائحة غريبة أو إذا انسكبت عليه سوائل بدون قصد، افصل 
المنتج من مقبس التيار الكهربائي فورًا. اتصل بخدمة عمالء Brother أو موزع Brother المحلي.

هام
إذا لم يعمل المنتج بشكل اعتيادي عند اتباع ارشادات التشغيل، اضبط فقط مفاتيح التحكم الواردة في ارشادات التشغيل. فقد يؤدي 

الضبط أو التعديل غير الصحيح لمفاتيح التحكم األخرى إلى تلف المنتج، والذي غالًبا ما يتطلب إلى كثير من العمل واإلصالح يقوم 
به الفني المتخصص إلعادة المنتج إلى حالة التشغيل االعتيادية.
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ضمان المنتج والمسؤولية
ال شيء مذكور في هذا الدليل سيؤثر على الضمان الساري للمنتج، او يفسر على انه يمنح ضمان اضافي للمنتج. االخفاق في اتباع 

تعليمات السالمة الواردة في هذا الدليل قد يلغي ضمان المنتج. 

بيانات االعتماد )MFC فقط(
تم تصميم هذا الجهاز للعمل باستخدام خط شبكة االتصاالت العامة )PSTN( التناظري المكون من سلكين والمزود بالموصل المناسب.

تنصح شركة Brother بأن هذا المنتج قد ال يعمل بشكل صحيح في دولة أخرى غير الدولة التي تم شراؤه منها اصاًل، كما أنها ال تقدم 
أي ضمانات في حالة استخدام هذا المنتج على خطوط اتصاالت عامة في دولة أخرى.

اعالن التوافق )اوروبا فقط(
.Brother Industries, Ltd. نحن شركة

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan الكائنة في

نعلن بأن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات االساسية لجميع األوامر التوجيهية والقوانين ذات العالقة المطبقة في االتحاد االوروبي

 يمكن تنزيل اعالن التوافق )DoC( من موقعنا. 
قم بزيارة /http://solutions.brother.com و:

 "Europe" اختر j

j اختر البلد

j اختر موديل المنتج

"Search" ولغتك، ثم انقر "Manuals" اختر j

j اختر اعالن التوافق

 ."Download" انقر j

.PDF سيتم تنزيل االعالن بلغتك بصيغة

اعالن التوافق حول R&TTE )الراديو واالتصاالت السلكية والالسلكية( االمر التوجيهي 
EC/1999/5 )اوروبا فقط( )ينطبق على الموديالت المجهزة بوصالت بينية لالتصاالت 

السلكية والالسلكية و/أو الراديوية( 
.Brother Industries, Ltd. نحن شركة

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan الكائنة في

نعلن أن هذه المنتجات متوافقة مع شروط R&TTE االمر التوجيهي EC/1999/5. يمكن تنزيل نسخة من اعالن التوافق باتباع 
التعليمات التالية في قسم اعالن التوافق )اوروبا فقط(.

http://solutions.brother.com/
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مواصفات IEC60825-1:2007 )لموديالت 220-240 فولت فقط(
يعد هذا المنتج منتج ليزر من الفئة 1 كما يتم تعريفه في مواصفات IEC60825-1:2007. تكون البطاقة التي تظهر فيما يلي ملصقة 

على هيكل الجهاز في الدول التي تتطلبها.

يحتوي هذا المنتج على مصباح ديود ليزر من الفئة 3B والذي يصدر منه اشعاع ليزر 
CLASS 1 LASER PRODUCTغير مرئي في وحدة الليزر. يجب عدم فتح وحدة الليزر تحت أي ظرف كان.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

شعاع الليزر الداخلي

طول الموجة: 770 - 800 نانومتر

اإلخراج: حد أقصى 25 ميللي وات

3B فئة الليزر: الفئة

 تحذير
قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء التعديالت على اإلجراءات بما يخالف ما هو منصوص عليه في هذا الدليل إلى التعرض 

لإلشعاع بشكل خطر.

فصل الجهاز

 تنبيه

يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس تيار كهربائي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حاالت الطوارئ، يجب فصل سلك التيار 
الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي إليقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.

التداخل مع موجات الراديو
 .B الفئة/(CISPR Publication 22) EN55022 يتوافق هذا المنتج مع
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بيان التوافق مع برنامج ®ENERGY STAR الدولي
يتمثل الهدف من برنامج ®ENERGY STAR الدولي في الترويج لتطوير ونشر األجهزة المكتبية الموفرة للطاقة.

وبصفتنا أحد شركاء ®ENERGY STAR، فقد قررت شركة .Brother Industries, Ltd أن هذا المنتج يستوفي متطلبات 
مواصفات ®ENERGY STAR الخاصة بتوفير الطاقة.
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العالمات التجارية
.Brother Industries, Ltd. هو عالمة تجارية مسجلة لشركة Brother الشعار

.Brother Industries, Ltd. هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brother العالمة

العالمة Microsoft وWindows و Windows Vista و Windows Server و Outlook و Internet Explorer هي 
عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة مايكروسوفت Microsoft Corporation التي يقع مقرها في الواليات المتحدة 

األمريكية و/أو بلدان أخرى.

العالمة Apple و Macintosh و Safari و Mac OS هي عالمات تجارية لشركة .Apple Inc، مسجلة في الواليات المتحدة 
وبلدان أخرى.

العالمة Linux هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds، في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

العالمة Intel و Pentium هي عالمات تجارية لشركة Intel Corporation في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

 العالمة Adobe و Photoshop و Reader هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 
Adobe Systems Incorporated في الواليات المتحدة و/ أو بلدان أخرى.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل "اتفاقية ترخيص برامج" خاصة بالبرنامج الذي تملكه.

كما أن أية أسماء تجارية وأية أسماء منتجات خاصة بشركات ُتروج تحت مظلة منتجات Brother، وأية مستندات ذات صلة وأية 
مواد أخرى، تعتبر عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لتلك الشركات ذات الصلة.

حقوق الطبع والنشر والترخيص
.Brother Industries, Ltd 2013© جميع الحقوق محفوظة.

معلومات أخرى
Datalight, Inc. هي عالمة تجارية مسجلة لشركة FlashFX® العالمة

Datalight, Inc. حقوق الطبع والنشر 2010-1998 محفوظة لشركة FlashFX®

مكتب براءات االختراع بالواليات المتحدة 6,260,156/5,860,082

Datalight, Inc. هي عالمة تجارية لشركة FlashFX® Pro™ العالمة

Datalight, Inc. هي عالمة تجارية لشركة Reliance™ العالمة

Datalight, Inc. هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Datalight® العالمة

حقوق الطبع والنشر 2010-1989 لشركة .Datalight, Inc، جميع الحقوق محفوظة
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 االستخدام غير القانوني ألجهزة النسخ وتصوير المستندات
)MFC وDCP فقط(

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف ونية التزوير واالحتيال. فيما يلي قائمة على 
سبيل المثال ال الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوع قانوًنا عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو 

السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:

العملة��

السندات أو أي شهادات مديونية أخرى��

شهادات الودائع��

أوراق الخدمة العسكرية أو الحواالت��

جوازات السفر��

الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)��

أوراق الهجرة��

مستندات إثبات الثروة��

الشيكات أو الحواالت المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية��

بطاقات أو ملصقات التعريف��

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون من المحظور نسخ رخص القيادة و/أو صكوك الملكية الخاصة بالسيارات بموجب بعض القوانين المحلية.

ال يمكن نسخ االعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل قانوني، الخاضعة الستثناء "االستخدام العادل" المرتبط ببعض مقاطع تلك 
األعمال المحمية لحقوق الطبع والنشر. وال شك أن إعداد النسخ المتعددة تعتبر إشارة على االستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار األعمال 

الفنية مكافئة لألعمال ذات حقوق الطبع والنشر.
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