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الرموز والمصطلحات المســتخدمة في ھذا الدلیل
تُستخدم الرموز والمصطلحات التالیة خالل ھذا الدلیل.

اتبع كافة التحذیرات واإلرشادات الموجودة على المنتج.

تحـذیـر

تنبیــھ

تشیر رموز التحذیر إلى احتمال وجود حالة خطیرة
قد تتسبب في الموت أو في حدوث إصابات خطیرة

إذا لم یتم تجنبھا.

تحدد رموز التنبیھ إلى احتمال وجود حالة خطیرة
قد تتسبب في حدوث إصابات بسیطة أو معتدلة

إذا لم یتم تجنبھا.

ھـام

ھـام

تشیر رموز "ھام" إلى احتمال وجود حالة خطیرة
قد تتسبب في حدوث خلل أو فقدان وظیفة المنتج

إذا لم یتم تجنبھا.

تحدد رموز "مالحظة" محیط التشغیل،
أو شروط التركیب أو شروط استخدام خاصة.

تنبّھك رموز المخاطر الكھربائیة بأخطار
الصدمات الكھربائیة المحتملة.

تنبّھك رموز أخطار الحریق باحتمال
التسبب بحریق.

تشیر رموز الحظر إلى األعمال التي ال یجب
القیام بھا.

یشیر ھذا الرمز إلى عدم استخدام الرذاذ القابل
لالشتعال.

یشیر ھذا الرمز إلى عدم استخدام المذیبات
العضویة مثل الكحول والسوائل.

یحذر ھذا الرمز من عدم ابتالع الحبر.

یشیر ھذا الرمز إلى حمل قارورة الحبر
بشكل عمودي.

یشیر الخط الغامق إلى مفاتیح معینةالغامق
على لوحة تحكم الجھاز أو شاشة الكمبیوتر.

یشدد الخط المائل على نقطة ھامة أو یشیرالمائل
إلى موضوع مرتبط.

النص
اإلنكلیزي

یشیر إلى الرسائل التي تظھر
على شاشة الجھاز.

•
•

ال تتوفر كافة الطرازات في جمیع البلدان.
إن األشكال التوضیحیة في ھذا الدلیل ھي خاصة
.DCP-T710W/MFC-T910DW بالجھاز

إشعار التألیف والنشر
تم تألیف ونشر دلیل المنتج ھذا لتوفیر آخر المعلومات حول أمان المنتج وقت نشر الدلیل.

إن محتویات ھذا الدلیل خاضعة للتغییر.
.support.brother.com للحصول على أحدث إصدارات الدلیل، یرجى زیارة الموقع

support.brother.com
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تنبیــھ
ضع الجھاز على سطح مستٍو ومستقیم ومستقر (مثل المكتب) خاٍل من الصدمات واالھتزازات. ضعھ
قرب مقبس ھاتف (في أجھزة MFC فقط) ومقبس كھربائي قیاسي مؤرض أو مقبس كھربائي قیاسي

(في تایوان).

ال تضع الجھاز على عربة، أو حامل، أو طاولة غیر ثابتة، خصوصاً إذا كان ھناك احتمال بأن یكون
األوالد قریبین منھ. إن الجھاز ثقیل وقد یسقط مما قد یتسبب في إصابتك أو إصابة أشخاص آخرین

وحدوث ضرر كبیر للجھاز. في حال كان الجھاز یحتوي على ماسح ضوئي، فقد تتزاید مخاطر اإلصابة
إذا انكسر زجاج الماسح الضوئي.

تجنب وضع الجھاز في منطقة مزدحمة. وإذا كان ذلك ضروریاً، فتأكد من وضع الجھاز في مكان آمن
ال یمكن االرتطام بھ عرضیاً لكي تتجنب إصابتك وإصابة اآلخرین وحدوث ضرر كبیر للجھاز.

تاكد من أن الكبالت واألسالك المتصلة بالجھاز ال تشكل خطراً للتعثر.

ال تضع أغراضاً ثقیلة على الجھاز.

ال تضع أیة أغراض حول الجھاز ألنھا قد تعترض الوصول إلى مقبس الكھرباء في الحاالت الطارئة.
من المھم جداً إمكانیة فصل الجھاز عن الطاقة عند الحاجة إلى ذلك.

ھـام
•

•

•

•

ال تضع الجھاز قرب األجھزة المغناطیسیة أو التي تولد حقالً مغناطیسیاً. قد یؤدي ذلك إلى التشویش
على عمل الجھاز مما یتسبب في مشاكل في جودة الطباعة.

ال تقم بإمالة أو قلب الجھاز رأساً على عقب بعد تعبئة مخازن الحبر. قد یؤدي ذلك إلى انسكاب الحبر
وعطب الجھاز من الداخل.

ال تضع الجھاز على أي سطح منحن أو مائل. قد یؤدي ذلك إلى مشاكل في الطباعة أو الوظائف.

ال تضع جھازك قرب مصادر التشویش، مثل مكبرات الصوت أو الوحدات القاعدیة ألجھزة الھاتف
الالسلكیة التي لیست من Brother. إن القیام بذلك قد یشوش على تشغیل المكونات الكھربائیة للجھاز.
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ال تضع أي شيء أمام الجھاز والذي قد یعیق الصفحات المطبوعة أو الفاكسات الواردة
(في طرازات MFC فقط). ال تضع أي شيء في مسار الصفحات المطبوعة أو الفاكسات الواردة

(في طرازات MFC فقط).

توصیل الجھاز بشكل آمن
تحـذیـر

مخاطـر كھربائیـة

ھناك أقطاب كھربائیة ذات جھد عال داخل الجھاز. قبل محاولة الوصول للجھاز من الداخل، بما في ذلك
الصیانة الدوریة مثل التنظیف، تأكد من نزع شریط الھاتف أوالً (في طرازات MFC فقط) ثم شریط

الكھرباء من مقبس التیار الكھربائي باإلضافة إلى أي كبل ھاتفي (RJ-11) (في طرازات MFC فقط)
أو كبل (Ethernet RJ-45) (في طرازات شبكات االتصال فقط) عن الجھاز.

ال تدفع أیة مواد من أي نوع داخل الجھاز من خالل الفتحات الموجودة علیھ، ذلك أنھا من الممكن
أن تالمس نقاط توتر خطرة أو أن تقصر بعض القطع.

(مثال حول أسترالیا)

(مثال حول أسترالیا)

ال تلمس المأخذ الكھربائي بأیٍد مبللة. قد یتسبب ذلك بحدوث صدمة كھربائیة.

ً تأكد من إدخال المأخذ بشكل كامل. ال تستخدم الجھاز أو تمسك الشریط الكھربائي إذا كان الشریط ممزقا
أو مھترئاً.
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إن عدم اتباع التحذیرات في ھذا القسم قد یتسبب في مخاطر صدمات كھربائیة. كما أن ذلك قد یتسبب
في حدوث قصر كھربائي وبالتالي خطر حدوث حریق.



 

 

 

 

 

 

انزع المأخذ الكھربائي لتنظیفھ بشكل دوري. استخدم قطعة قماش جافة لتنظیف رؤوس أنصال المأخذ
وبین األنصال. إذا بقي المأخذ الكھربائي متصالً بالمقبس الكھربائي لفترة طویلة من الزمن، یتراكم الغبار

حول أنصال المقبس مما قد یؤدي إلى حدوث قصر كھربائي والتسبب في حریق.

ال تفك ھذا الجھاز. قد یتسبب ذلك في حدوث صدمة كھربائیة أو حریق.
ال تحاول صیانة ھذا الجھاز بنفسك. قد یعرضك فتح أو نزع األغطیة إلى جھد كھربائي خطر ومخاطر
أخرى، واحتمال بطالن الكفالة. یمكنك إحالة كافة أمور الصیانة إلى خدمة عمالء Brother أو وكیل

Brother المحلي.

ال تُسقط أي جھاز معدني أو أي نوع من السوائل على المأخذ الكھربائي الخاص بالجھاز. قد یتسبب ذلك
في حدوث صدمة كھربائیة أو حریق.

إذا انسكب الماء أو سائل آخر، أو سقط غرض معدني داخل الجھاز، افصل الجھاز عن مقبس التیار
الكھربائي واتصل بخدمة عمالء Brother أو وكیل Brother المحلي.

یجب أن یكون ھذا الجھاز متصالً بمصدر تیار متناوب شدتھ ضمن النطاق المذكور على ملصق
التصنیف (یمكنك العثور على ملصق التصنیف على جھازك). ال تصل الجھاز بمصدر تیار مستمر

أو بمحول كھربائي. إذا لم تكن متأكداً من مصدر الطاقة لدیك، اتصل بكھربائي مختص.
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استخدام الجھاز بشكل آمن
تحـذیـر

إن عدم اتباع التحذیرات في ھذا القسم قد یتسبب في مخاطر صدمات كھربائیة. كما أن ذلك قد یتسبب
في حدوث قصر كھربائي وبالتالي خطر حدوث حریق.

مخاطـر كھربائیـة
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إذا سقط الجھاز أو تلف الغطاء، فقد یكون ھناك احتمال حدوث صدمة كھربائیة. افصل الجھاز عن مقبس
التیار الكھربائي واتصل بخدمة عمالء Brother أو وكیل Brother المحلي.

ال تستخدم ھذا الجھاز خالل عاصفة رعدیة. قد یكون ھناك احتمال ضئیل بحدوث صدمة كھربائیة ناتجة
عن الرعد.

مخاطـر حریـق

ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال أو أي نوع من الرذاذ أو سائل أو مذیب عضوي یحتوي على الكحول
أو النشادر لتنظیف الجھاز من الداخل أو الخارج. قد یتسبب ذلك في حدوث حریق. بدالً من ذلك،

استخدم قطعة قماش جافة وخالیة من الزغب. لمعلومات حول كیفیة تنظیف الجھاز، راجع دلیل المستخدم
على اإلنترنت.

ال تستخدم ھذا الجھاز قرب أیة تجھیزات طبیة كھربائیة. حیث أن األشعة الرادیویة المنبعثة من الجھاز
قد تؤثر على األجھزة الطبیة الكھربائیة وحدوث خلل ما، مما قد یتسبب في حادث طبي.

یصدر ھذا الجھاز حقل مغناطیسي ضعیف. إذا واجھت أیة أعراض غیر اعتیادیة مع جھاز تنظیم
ضربات القلب خاصتك، ابتعد عن الجھاز واتصل بطبیبك فوراً.

ال تضع أغراضاً معدنیة مثل المشابك، أو غرزات الورق أو الحلي على الجھاز. إذا لمست ھذه األغراض
األجزاء الكھربائیة داخل الجھاز فقد تتسبب في حدوث حریق أو صدمة كھربائیة.

ال تضع وعاء یحتوي على الماء أو أي سائل آخر على الجھاز. قد ینسكب الماء أو السائل داخل الجھاز
على األجزاء الكھربائیة مما قد یتسبب في حدوث حریق أو صدمة كھربائیة.

(للطرازات ذات وظیفة شبكة االتصال الالسلكیة المحلیة فقط)

للمستخدمین الذین لدیھم جھاز تنظیم ضربات القلب:

إن عدم اتباع التحذیرات في ھذا القسم قد یتسبب في مخاطر حدوث حریق.



 

 

إذا أصبح الجھاز ساخناً بشكل غیر اعتیادي، أو أصدر دخاناً أو أي رائحة قویة، أو في حال انسكب
Brother أي سائل فیھ، افصل الوحدة مباشرة عن مقبس التیار الكھربائي واتصل بخدمة عمالء

أو وكیل Brother المحلي.

إن األكیاس البالستیكیة مستخدمة لتغلیف الجھاز ولیس للعب بھا. لتجنب خطر االختناق، یرجى وضع
ھذه األكیاس بعیداً عن متناول األطفال واألوالد وتخلص منھا بشكل صحیح.

(في طرارزات MFC فقط)
توخ الحذر عند تركیب أو تعدیل الخطوط الھاتفیة. ال تلمس مطلقاً أسالك الھاتف أو أطرافھ غیر 

المركبة ما لم یكن خط الھاتف مفصوالً عن مأخذ الحائط.

ال تقم أبداً بتركیب أسالك الھاتف خالل عاصفة رعدیة. ال تركب مطلقاً مقبس ھاتف حائطي في مكان
رطب، مثل الثالجة أو أجھزة أخرى تؤدي إلى حدوث تكاثف.

أمان شریط الكھرباء:
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

(لیس متوفراً في تایوان) إن ھذا الجھاز مزود بمأخذ مؤرض. یعمل ھذا المأخذ مع مقبس الكھرباء
المؤرض فقط. تعتبر ھذه میزة أمان. إذا لم تكن قادراً على إدخال المأخذ في المقبس، اتصل

بالكھربائي لیقوم بتبدیل المقبس القدیم. ال تلغِ الغرض من المأخذ المؤرض.
ال تضع أي شيء على الشریط الكھربائي.

ال تضع ھذا الجھاز في مكان یمكن لألشخاص الدوس على الشریط.
ال تضع ھذا الجھاز بطریقة یمكن أن تجعل الكبل یتمدد أو یتعرض للكثیر من الشد حیث أنھ قد یتمزق

أو یھترئ.
ال تستخدم الجھاز أو تمسك الشریط الكھربائي إذا كان الشریط ممزقاً أو مھترئاً. في حال االضطرار

لنزع الشریط، ال تلمس األجزاء المتضررة أو المھترئة.
ال تسحب الشریط الكھربائي من منتصفھ حیث أن ذلك قد یتسبب في نزعھ عن المأخذ، األمر الذي

قد یؤدي إلى حدوث صدمة كھربائیة.
ال تستخدم كبالت غیر معینة (أو أجھزة اختیاریة). إن القیام بذلك قد یتسبب في حدوث حریق

أو إصابات. یجب القیام بالتركیب بشكل صحیح حسب دلیل المستخدم.
تنصح Brother بشدة أال تستخدم أي نوع من أنواع الموصالت الكھربائیة.

یجب وضع ھذا الجھاز بحیث ال یمكن ألي شيء أن یؤدي إلى انقراص أو حشر شریط الكھرباء.
ال تستخدم أي كبل ال یفي بمواصفات الكبل المالئمة والمسرودة في دلیل اإلعداد السریع. إن القیام

بذلك قد یؤدي إلى حریق أو اإلصابة. في حال وجود شریط كھرباء مع ھذا الجھاز فاستخدم ھذا
الشریط فقط. یجب القیام بالتركیب بشكل صحیح حسب دلیل اإلعداد السریع.
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(MFC-T910DW)

تنبیــھ
انتظر لحین خروج الصفحات من الجھاز قبل جمعھا. إن عدم القیام بذلك قد یؤدي إلى إصابة أصابعك

في حال انحشارھا داخل الجھاز.

احذر من وضع أصابعك في المنطقة المبینة في الشكل التوضیحي وذلك لمنع حدوث إصابات.



(MFC-T910DW)

10

ال تلمس أطراف القطع المعدنیة خلف البكرات في المنطقة المظللة بالرمادي المبینة في الشكل التوضیحي.
تملك ھذه القطع أطرافاً حادة وقد یؤدي لمسھا خلف البكرات إلى جرح أو إصابة أصابعك.

ال تحمل الجھاز عن طریق غطاء الماسح الضوئي، أو غطاء إزالة االنحشار، أو غطاء فتحة التلقیم
الیدوي (في بعض الطرازات فقط)، أو لوحة التحكم. قد یؤدي ذلك إلى انزالق الجھاز من بین یدیك

والتسبب في إصابات.
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احمل الجھاز بوضع یدیك تحت الجھاز بأكملھ فقط.

عند وصع عدة أجھزة، بما فیھا ھذا الجھاز، بالكمبیوتر عن طریق كبالت USB، فقد تشعر بشحنة
كھربائیة عندما تلمس القطع المعدنیة للجھاز.

تحتوي بعض المنتجات و/أو صنادیقھا على أكیاس جل السیلیكا. ال تأكل ھذه األكیاس بل ارمھا
في القمامة. إذا قمت بأكلھا، اطلب مساعدة طبیة فوراً.

تخزین قواریر الحبر:
• احذر من دخول الحبر في عینك أو فمك عند إعادة تعبئة مخزن الحبر.

• احتفظ بقواریر الحبر بعیداً عن متناول األوالد.
• ال ترج قارورة الحبر. قد یتسرب الحبر خارج القارورة في حال رّجھا أو قلبھا.

• ال تخزن قارورة الحبر في مكان یتعرض لتغیرات في درجات الحرارة.
• ال تعّرض قارورة الحبر إلى أشعة الشمس المباشرة.

• ال تُسقط أو تعطب قارورة الحبر.
• ال تبتلع الحبر. إذا قمت بذلك، ابصقھ ، واغسل فمك واتصل بطبیبك مباشرة.

• إذا بقي حبر في القارورة، أغلق الغطاء بإحكام وخّزن قارورة الحبر على سطح مستو في مكان بارد
  ومعتم.

في حال سقوط حبر على جلدك، أو في عینیك أو فمك، یرجى اتباع ھذه الخطوات مباشرة:
• إذا سقط الحبر على جلدك، اغسلھ بالماء والصابون فوراً.

• إذا سقط الحبر في عینیك، اغسلھما بالماء واتصل بطبیبك فوراً. إذا بقي الحبر كما ھو فقد یتسبب
  في احمرار عینك أو التھابھا بشكل خفیف.

• إذا سقط الحبر في فمك، ابصقھ واغسل فمك واتصل بطبیبك مباشرة.

ال تمرر یدك على طرف الورق. قد تتسبب األطراف الحادة والرفیعة للورق في إصابتك.



معلومات ھامة في أسترالیا

تعلیمات أمان ھامة

ھـام
•
•

•

•
•

•

إذا حدث تغیر ملحوظ في أداء الجھاز فھذا قد یعني بأنھ بحاجة إلى الصیانة.
ال تصل الجھاز بمقبس كھربائي یتم التحكم بھ بواسطة محوالت حائطیة أو أجھزة توقیت أوتوماتیكیة،
أو نفس دارة المعدات الكبیرة أو األجھزة األخرى التي تتطلب مقداراً كبیراً من الكھرباء. قد یؤدي ذلك

إلى عرقلة التزود بالطاقة وبالتالي قد یتسبب في حذف المعلومات من ذاكرة الجھاز، كما أن التغیر
الدوري للطاقة قد یعطب الجھاز.

ننصح باستخدام حبر أصلي. قد یتسبب الحبر غیر األصلي بعطب رأس الطباعة. كما قد تتسبب
في اختالف ثبات األلوان والتخزین. (ال تسبب كافة األحبار غیر األصلیة بھذه األمور).

ال تضع أغراضاً على الجھاز. إن القیام بذلك قد یؤدي إلى خلل في الجھاز.
إذا لم یعمل الجھاز بشكل طبیعي بعد اتباع إرشادات التشغیل، قم بضبط عناصر التحكم التي تم تغطیتھا
في إرشادات التشغیل فقط. قد یتسبب الضبط غیر الصحیح لعناصر تحكم أخرى في التلف، وقد یتطلب

غالباً عمالً شاقاً من قبل فني مختص إلعادة الجھاز إلى وضع التشغیل الطبیعي.
ال تضع أیة أشیاء غریبة في مخزن الحبر. إن القیام بذلك قد یؤدي إلى خلل في الجھاز.

1  اقرأ جمیع ھذه التعلیمات.
2  احتفظ بھا كمرجع مستقبلي.

3  اتبع كل التحذیرات والتعلیمات الموجودة على الجھاز.

5  ال تضع ھذا الجھاز قرب الماء.

7  الفتحات والثقوب في الغالف والمؤخرة أو األسفل تم توفیرھا للتھویة؛ لتضمن التشغیل األفضل للجھاز
    ولتحمیھ من الحرارة الزائدة، یجب أال تُسد ھذه الفتحات أو تغطى. یجب أال تُسد الفتحات بوضع الجھاز

    على سریر، أو أریكة، أو بساط، أو أسطح أخرى مشابھة. یجب أال یوضع ھذا الجھاز قرب أو على
    مشع أو سّخان. یجب أال یوضع ھذا الجھاز في موضع مجھز مسبقاً ما لم یتم توفیر التھویة الكافیة.

8  یجب أن یكون ھذا الجھاز متصالً بمصدر تیار متناوب شدتھ ضمن النطاق المذكور على ملصق
    التصنیف. ال تصل الجھاز بمصدر تیار مستمر إطالقاً. لذلك إذا لم تكن متأكداً، اتصل بكھربائي مختص.

12

4  افصل ھذا الجھاز عن مقبس الحائط قبل تنظیف الجھاز من الخارج وزجاج الماسح الضوئي. ال تستعمل
    منظفات سائلة أو بخاخة. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظیف.

6  ال تضع ھذا الجھاز على عربة، أو حامل، أو طاولة غیر ثابتة. قد یسقط الجھاز مما یسبب ضرر
    خطیر للجھاز.



9   ھذا الجھاز مزود بمأخذ مؤرض، وھو مأخذ یحتوي على مسمار ثالث (للتأریض). یعمل ھذا المأخذ
     مع مقبس الكھرباء المؤرض فقط. تعتبر ھذه میزة أمان. إذا لم تكن قادراً على إدخال المأخذ في المقبس،

     اتصل بالكھربائي لیقوم بتبدیل المقبس القدیم. ال تلغِ الغرض من المأخذ المؤرض.
10  ال تضع أي شيء على شریط الكھرباء بما في ذلك ھذا الجھاز. وال تضع الشریط في مكان یمكن

      الدوس علیھ.
11  ال تضع أي شيء أمام الجھاز قد یؤدي إلى سد المطبوعات. ال تضع أي شيء في مسار الفاكسات

      المستلمة.

13  ال تدفع أیة مواد من أي نوع داخل الجھاز من خالل فتحات ھیكلھ، ذلك أنھا من الممكن أن تالمس
      نقاط توتر خطرة أو أن تقصر بعض القطع مسببة خطر الحریق أو الصدمة الكھربائیة. ال تسكب

      أي نوع من السوائل على الجھاز.

12  ال تلمس المستند خالل الطباعة.

14  ال تحاول صیانة ھذا الجھاز بنفسك، حیث أن فتحھ أو إزالة األغطیة قد تعرضك لنقاط توتر خطرة
      و/أو مخاطر أخرى. الرجاء إحالة كافة أنواع الصیانة إلى مختصي الصیانة.

15  ال تحاول أخذ الصفحات التي لم تنتھي طباعتھا وخروجھا من الجھاز بعد.
16  افصل الجھاز من مقبس التیار الكھربائي واترك الصیانة لموظفي الصیانة المعتمدین في الحاالت التالیة:

• عند تضرر سلك الطاقة أو اھترائھ.
• عند انسكاب سائل ضمن الجھاز.

• عند تعّرض الجھاز للمطر أو الماء.
• إذا لم یعمل الجھاز بشكل طبیعي عند اتباع التعلیمات. اضبط عناصر التحكم المشمولة بتعلیمات

  التشغیل فقط. قد یؤدي الضبط غیر الصحیح لعناصر التحكم األخرى إلى العطب وغالباً سوف یتطلب
  عمل إضافي من قبل فني مؤھل إلعادة الجھاز إلى وضعیة التشغیل الطبیعیة.

• عند سقوط المنتج أو تضرر ھیكلھ.
• إذا أظھر الجھاز تغیّراً واضحاً في األداء، مما یشیر إلى ضرورة الصیانة.

17  قد تنجذب بعض األغراض المعدنیة مثل الدبابیس والغرزات إلى سماعة الھاتف.

معلومات ھامة في نیوزیلندا
تعلیمات أمان ھامة

1  اقرأ جمیع ھذه التعلیمات.
2  احتفظ بھا كمرجع مستقبلي.

3  اتبع كل التحذیرات والتعلیمات الموجودة على الجھاز.
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5  ھذا الجھاز مزود بمأخذ مؤرض ثالثي األسالك. یعمل ھذا المأخذ مع مقبس الكھرباء المؤرض فقط.
    تعتبر ھذه میزة أمان. إذا لم تكن قادراً على إدخال المأخذ في المقبس، اتصل بالكھربائي لیقوم بتبدیل

   المقبس القدیم. 

4  ال تحاول صیانة ھذا الجھاز بنفسك، حیث أن فتحھ أو إزالة األغطیة قد تعرضك لنقاط توتر خطرة
    و/أو مخاطر أخرى. الرجاء إحالة كافة أنواع الصیانة إلى مختصي الصیانة.



ال تستخدم المأخذ المؤرض مع أي مقبس غیر ذلك المخصص لھذا األمر.

6   یجب أن یكون ھذا الجھاز متصالً بمصدر تیار متناوب شدتھ ضمن النطاق المذكور على ملصق
     التصنیف. ال تصل الجھاز بمصدر تیار مستمر إطالقاً. لذلك إذا لم تكن متأكداً، اتصل بكھربائي مختص.
7   افصل الجھاز من مقبس التیار الكھربائي واترك الصیانة لموظفي الصیانة المعتمدین في الحاالت التالیة:

• عند تضرر سلك الطاقة أو اھترائھ.
• عند انسكاب سائل ضمن الجھاز.

• عند تعّرض الجھاز للمطر أو الماء.
• إذا لم یعمل الجھاز بشكل طبیعي عند اتباع التعلیمات. اضبط عناصر التحكم المشمولة بتعلیمات

  التشغیل فقط. قد یؤدي الضبط غیر الصحیح لعناصر التحكم األخرى إلى العطب وغالباً سوف یتطلب
  عمل إضافي من قبل فني مؤھل إلعادة الجھاز إلى وضعیة التشغیل الطبیعیة.

• عند سقوط المنتج أو تضرر ھیكلھ.
• إذا أظھر الجھاز تغیّراً واضحاً في األداء، مما یشیر إلى ضرورة الصیانة.

8   افصل ھذا الجھاز عن مقبس الحائط قبل تنظیف الجھاز من الخارج. ال تستعمل منظفات سائلة
     أو بخاخة. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظیف.

9   ال تدفع أیة مواد من أي نوع داخل الجھاز من خالل فتحات ھیكلھ، ذلك أنھا من الممكن أن تالمس
     نقاط توتر خطرة أو أن تقصر بعض القطع مسببة خطر الحریق أو الصدمة الكھربائیة. ال تسكب

     أي نوع من السوائل على الجھاز.
10  ال تضع أي شيء على شریط الكھرباء بما في ذلك ھذا الجھاز. وال تضع الشریط في مكان یمكن

      الدوس علیھ.
11  ال تضع ھذا الجھاز على عربة، أو حامل، أو طاولة غیر ثابتة. قد یسقط الجھاز مما یسبب ضرر

      خطیر للجھاز.
12  الفتحات والثقوب في الغالف والمؤخرة أو األسفل تم توفیرھا للتھویة؛ لتضمن التشغیل األفضل للجھاز
      ولتحمیھ من الحرارة الزائدة، یجب أال تُسد ھذه الفتحات أو تغطى. یجب أال تُسد الفتحات بوضع الجھاز

      على سریر، أو أریكة، أو بساط، أو أسطح أخرى مشابھة. یجب أال یوضع ھذا الجھاز قرب أو على
      مشع أو سّخان. یجب أال یوضع ھذا الجھاز في موضع مجھز مسبقاً ما لم یتم توفیر التھویة الكافیة.

13  ال تضع أي شيء أمام الجھاز قد یؤدي إلى سد المطبوعات. ال تضع أي شيء في مسار الفاكسات
      المستلمة.

14  ال تلمس المستند خالل الطباعة.
15  لن تجیب كافة الھواتف على الرنین الوارد عند وصلھا بالمقبس الملحق.

لطرازات MFC فقط
Telecom ألي عنصر من الجھاز الطرفي یشیر فقط إلى أن Telepermit 1   إن الحصول على ترخیص
Telecom قد وافقت على أن العنصر یوافق أدنى الشروط لالتصال بشبكتھا. ھذا ال یشیر إلى مصادقة     
     على المنتج، أو توفیر أي شكل من أشكال الكفالة. وفوق ذلك، الترخیص ال یوفر أي ضمان على أن أي

     عنصر سیعمل بشكل صحیح في كل ما یتعلق مع عنصر آخر مرخص ذي طراز أو تصنیع مختلف،
.Telecom وال یضمن بأن أي منتج متوافق مع كافة خدمات شبكة      
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2   ال یوافق ھذا الجھاز بشكل كامل متطلبات الممانعة لـ Telecom. قد یحث قصور في األداء عند
     استخدامھ مع بعض أجزاء الشبكة. لن تتحمل Telecom أیة مسؤولیة عند ظھور صعوبات من ھذا النوع.

3   ال یجب استخدام ھذا الجھاز تحت أي ظرف یمكنھ أن یؤدي إلى إزعاج عمالء Telecom اآلخرین.
.Telecom 4   ال یجب إعداد ھذا الجھاز إلجراء مكالمات تلقائیة لخدمة الطوارئ "111" الخاصة بـ

5   ال یستطیع ھذا الجھاز تحت كافة ظروف التشغیل أن یعمل بشكل صحیح عند سرعات أعلى مما ھو مصمم
     وفقھا. لن تتحمل Telecom أیة مسؤولیة عند ظھور صعوبات من ھذا النوع.

6   تعتمد بعض المعاییر المطلوبة للتوافق مع متطلبات Telecom Telepermit على الجھاز (الكمبیوتر)
    المرتبط بھذا الجھاز. یجب إعداد الجھاز المرتبط لیعمل ضمن الحدود التالیة من أجل التوافق مع مواصفات

:Telecom    
• ال یجب أن یكون ھناك أكثر من 10 محاوالت لالتصال بنفس الرقم ضمن فترة زمنیة مقدارھا 30 دقیقة

  وذلك عند الشروع بإجراء مكالمة یدویة مفردة.
• یبقى الجھاز في وضعیة التعلیق لمدة ال تقل عن 30 ثانیة بین نھایة محاولة اتصال وبدایة أخرى.

• توجد فترة زمنیة، عند االتصال األوتوماتیكي بأرقام مختلفة، ال تقل عن 5 ثوان بین نھایة محاولة اتصال
  وبدایة أخرى.

• یجب إعداد الجھاز لضمان الرد على المكالمات عند فترة زمنیة تتراوح بین 3 و 30 ثانیة منذ بدء الرنین.

7   یحتوي العدید من أجھزة CPE على میزات مثل "إعادة طلب آخر رقم" أو "الطلب من الذاكرة" والذي
     یعتمد على وضع تعلیق صغیر المدة للخط من أجل صیانة معلومات الذاكرة. إن مثل ھذه األجھزة الطرفیة

     المستخدمة مع المجموعة المتصلة بالجھاز قد تفقد وظائف الذاكرة خاصتھا.
8   یمكن وصل الجھاز المرخص ھاتفیاً فقط بمنفذ EXT الھاتفي. إن ھذا المنفذ غیر مصمم خصیصاً لألجھزة

     ثالثیة األسالك. قد ال یستجیب الجھاز ثالثي األسالك على الرنین الوارد عند وصلھ بھذا المنفذ.

9   یجب فصل ھذا الجھاز عند حدوث أي مشكلة فیھ، ویمكن وصل جھاز CPE متصل بأحد منافذه الطرفیة
     في مكانھ مباشرة. یمكن للمستخدم عندھا من إصالح الجھاز. في حال علمت Telecom بمثل ھذا الخطأ

     وتم التاكد من أن سبب الخطأ ھو ھذا المنتج، سیتم احتساب رسم مكالمة خارجیة على العمیل.

10  إذا كان ھناك رسم غیر مرغوب بھ للمكالمات المحلیة، ال یجب استخدام الزر Dial للمكالمات المحلیة.
      یجب طلب الخانات السبع للرقم المحلي فقط من الھاتف الخاص بك. ال تطلب رمز المنطقة أو الزر 0.

11  قد ال یؤمن ھذا الجھاز تسلیماً فعاالً التصال إلى جھاز آخر موصول على نفس خط الھاتف.

12  یعمل ھذا الجھاز بالتوافق مع ھاتف یعمل بالطنین (DTMF)، ولكن بعض الھواتف ال تكون متوافقة.
      وبما أن الضجیج أو الكالم من الھاتف یمكن أن یربك االتصال من ھذا الجھاز، فقد تنتج أخطاء إذا تم

      استخدام األجھزة معاً بغیر الظروف الھادئة.



معلومات ھامة في بعض البلدان
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13   عندما یكون من الضروري طلب أرقام بادئة، مثل رمز تجاوز میزة عرض المتصل
.(DTMF) ("0196" أو "0197")، یجب استخدام ھذا الجھاز مع ھاتف مرفق یعمل بالطنین       

14   تجدر اإلشارة إلى أن بعض الھواتف غیر متوافقة مع ھذا الجھاز ولذلك قد تنتج أخطاء إذا تم استخدام
 Telecom Faults Service الجھازین بغیر الظروف الھادئة. لذلك ال یجب االتصال بخدمة       

       في حال حدوث مثل ھذه المشاكل. وفي مثل ھذه الحاالت، من المستحسن طلب البادئة والرقم
       المطلوب یدویاً.

15   ال یجب تعیین إعداد مھلة الرد لھذا الجھاز إلى أقل من اإلعداد االفتراضي ألن ھذا یؤدي إلى تدمیر
       معلومات ھویة المتصل.

16   تتضمن أرقام معّرف المتصل التي یتم عرضھا وتخزینھا في ھذا الجھاز على رمز المنطقة للمتصل
       ولكنھا ال تتضمن البادئة "0" ذات الرسوم. عند إعادة االتصال، من الضروري إضافة "0" إلى رقم

       الھاتف، أو في حال كان الرقم محلي، تجاھل رمز المنطقة. إذا كانت خدمة االتصال ذات الرسوم 
       موفرة من مزود غیر Telecom، فإنھ سیتم احتساب رسم في حال استخدام رمز البادئة ورمز

       المنطقة "0".
17   عند استخدام میزة التعرف على خط المتصل الموجودة في ھذا الجھاز، تأكد من صحة األرقام المسجلة

       قبل البدء بالطلب.

تعلیمات أمان ھامة
1   اقرأ جمیع ھذه التعلیمات.

2   احتفظ بھا كمرجع مستقبلي.
3   اتبع كل التحذیرات والتعلیمات الموجودة على الجھاز.

4   افصل ھذا الجھاز عن مقبس الحائط قبل تنظیف الجھاز من الخارج وزجاج الماسح الضوئي.
     ال تستعمل منظفات سائلة أو بخاخة. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظیف.

5   ال تضع ھذا الجھاز قرب الماء.
6   ال تضع ھذا الجھاز على عربة، أو حامل، أو طاولة غیر ثابتة. قد یسقط الجھاز مما یسبب ضرر

     خطیر للجھاز.
7   الفتحات والثقوب في الغالف والمؤخرة أو األسفل تم توفیرھا للتھویة؛ لتضمن التشغیل األفضل للجھاز
     ولتحمیھ من الحرارة الزائدة، یجب أال تُسد ھذه الفتحات أو تغطى. یجب أال تُسد الفتحات بوضع الجھاز

     على سریر، أو أریكة، أو بساط، أو أسطح أخرى مشابھة. یجب أال یوضع ھذا الجھاز قرب أو على
     مشع أو سّخان. یجب أال یوضع ھذا الجھاز في موضع مجھز مسبقاً ما لم یتم توفیر التھویة الكافیة.

8   یجب أن یكون ھذا الجھاز متصالً بمصدر تیار متناوب شدتھ ضمن النطاق المذكور على ملصق
    التصنیف. ال تصل الجھاز بمصدر تیار مستمر إطالقاً. لذلك إذا لم تكن متأكداً، اتصل بكھربائي مختص.

9   ھذا الجھاز مزود بمأخذ ثنائي األسالك أو مأخذ مؤرض ثالثي األسالك (في سنغافورة، ومالیزیا،
     وھونغ كونغ والھند فقط)، وھو مأخذ یحتوي على مسمار ثالث (للتأریض). یعمل ھذا المأخذ مع مقبس

     الكھرباء المؤرض فقط. تعتبر ھذه میزة أمان. إذا لم تكن قادراً على إدخال المأخذ في المقبس، 



اتصل بالكھربائي لیقوم بتبدیل المقبس القدیم. ال تلغِ الغرض من المأخذ المؤرض.
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كفالة المنتج والمسؤولیة القانونیة

 

10   ال تضع أي شيء على شریط الكھرباء بما في ذلك ھذا الجھاز. وال تضع الشریط في مكان یمكن
       الدوس علیھ.

11   إذا تم استخدام وصلة كھربائیة مع ھذا الجھاز، تأكد من أن معدالت التیار الكلي لألجھزة المتصلة
       بالوصلة الكھربائیة ال تتجاوز معّدل األمبیر لتلك الوصلة.

12   ال تضع أي شيء أمام الجھاز قد یؤدي إلى سد المطبوعات. ال تضع أي شيء في مسار الفاكسات
       المستلمة.

13   ال تلمس المستند خالل الطباعة.
14   ال تدفع أیة مواد من أي نوع داخل الجھاز من خالل فتحات ھیكلھ، ذلك أنھا من الممكن أن تالمس
       نقاط توتر خطرة أو أن تقصر بعض القطع مسببة خطر الحریق أو الصدمة الكھربائیة. ال تسكب

       أي نوع من السوائل على الجھاز.
15   ال تحاول صیانة ھذا الجھاز بنفسك، حیث أن فتحھ أو إزالة األغطیة قد تعرضك لنقاط توتر خطرة

       و/أو مخاطر أخرى، وربما تفقد الضمان. الرجاء إحالة كافة أنواع الصیانة إلى موظفي الصیانة
       المعتمدین. تم تضمین قائمة بمراكز الصیانة المعتمدة من أجل خدمتك، أو یمكنك االتصال بوكیل

       Brother من أجل الصیانة.

ال یجب أن یؤثر أي شيء في ھذا الدلیل على أیة كفالة موجودة للجھاز أو أن یُفّسر على أنھ منح ألیة
كفالة إضافیة. قد یؤدي عدم اتباع إرشادات األمان في ھذا الدلیل إلى بطالن كفالة المنتج

تحـذیـر

ال تستخدم ھذا الجھاز قرب الماء، مثل حوض االستحمام، أو المغسلة، أو مغسلة المطبخ أو الغسالة،
أو في قبو رطب أو قرب بركة سباحة.

 عند تضرر سلك الطاقة أو اھترائھ.
 عند انسكاب سائل ضمن الجھاز.

 عند تعّرض الجھاز للمطر أو الماء.
 إذا لم یعمل الجھاز بشكل طبیعي عند اتباع التعلیمات. اضبط عناصر التحكم المشمولة بتعلیمات

 التشغیل فقط.
 قد یؤدي الضبط غیر الصحیح لعناصر التحكم األخرى إلى العطب وغالباً سوف یتطلب عمل إضافي

 من قبل فني مؤھل إلعادة الجھاز إلى وضعیة التشغیل الطبیعیة.
 عند سقوط المنتج أو تضرر ھیكلھ.

 إذا أظھر الجھاز تغیّراً واضحاً في األداء، مما یشیر إلى ضرورة الصیانة.

16   افصل الجھاز من مقبس التیار الكھربائي واترك الصیانة لموظفي الصیانة المعتمدین في الحاالت
       التالیة:

•
•
•
•

•
•
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تجنب استخدام ھذا الجھاز أثناء عاصفة رعدیة. قد یكون ھناك احتمال ضئیل بحدوث صدمة كھربائیة
ناتجة عن الرعد.

ال تستخدم ھذا الجھاز لإلبالغ عن تسرب في الغاز قرب مكان التسرب.

استخدم شریط الكھرباء المرافق للجھاز فقط (إذا كان موجوداً في الصندوق).

فصل الجھاز

یجب تركیب ھذا الجھاز قرب مقبس تیار كھربائي یسھل الوصول إلیھ. في الحاالت الطارئة، یجب فصل
شریط الكھرباء عن مقبس التیار الكھربائي لقطع الطاقة بشكل كامل.

معلومات الموافقة (لطرازات MFC فقط)
تم تصمیم ھذا الجھاز لیعمل مع خط PSTN مؤلف من سلكین متناظرین موصولین بالموصل المناسب.

تُعلم Brother بأن ھذا الجھاز قد ال یعمل بشكل صحیح في بلد غیر ذلك الذي تم شراء الجھاز منھ
في األصل، وال تقدم بذلك أي ضمان في حال تم استخدام ھذا الجھاز على خطوط اتصاالت عامة في بلد آخر.

اتصال الشبكة المحلیة LAN (للطرازات التي تحتوي على وظیفة االتصال بالشبكة
المحلیة الالسلكیة فقط)

تنبیــھ
ال تصل ھذا المنتج بشبكة محلیة LAN معرضة لزیادة في الجھد الكھربائي.

للطرازات التي یمكنھا االتصال بشبكة السلكیة (لتایوان فقط)
تنبیــھ!

القواعد اإلدرایة حول األجھزة المشعة للموجات الرادیویة قلیلة الطاقة.



للھند فقط

المادة 12: ال یُسمح ألي شركة، أو مؤسسة، أو مستخدم بتغییر تردد األجھزة ذات التردد الرادیوي قلیل
DGT الطاقة الموافق علیھ، أو تحسین طاقة إرسالھا، أو تعدیل خصائصھا األصلیة أو أدائھا، دون إذن من

في تایوان.
المادة 14: ال یجب أن تؤثر األجھزة ذات التردد الرادیوي قلیل الطاقة على أمان الطیران واالتصاالت القانونیة

وفي حال حدوث مثل ھذا التشویش، یجب وقف تشغیل الجھاز ذي التردد الرادیوي قلیل الطاقة مباشرة لحین
توقف التشویش. ونعني باالتصاالت القانونیة المذكورة أعاله، االتصاالت الرادیویة المشغلة بالتوافق مع قوانین

االتصاالت. یجب أن تقبل األجھزة ذات التردد الرادیوي قلیل الطاقة التشویش من االتصاالت القانونیة واألجھزة
.(ISM) المشعة للموجات الرادیویة الصناعیة، والعلمیة والطبیة

معلومات حول إعادة التدویر بالتوافق مع قوانین النفایات اإللكترونیة الھندیة
(اإلداریة والمعالجة) لعام 2011

إن ھذا المنتج متوافق مع RoHS ویفي بمتطلبات قوانین النفایات اإللكترونیة الھندیة (اإلداریة والمعالجة)
لتوجیھات العام 2011. یشیر رمز إعادة التدویر أعاله إلى ضرورة التخلص من الجھاز عند انتھاء عمره

بشكل منفصل في نقطة تجمیع مناسبة، وعدم رمیھ مع الفضالت المنزلیة العادیة غیر المفروزة. إن ذلك مفید
البیئة وللجمیع. للحصول على معلومات مفصلة، یرجى زیارة موقع Brother الھندي التالي: 

welcome.brother.com/in-en.html
لالستفسار عن برنامج التجمیع، یرجى االتصال بالھاتف المجاني:222422 1800 أو 2098904 1800 

(من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء من اإلثنین إلى السبت).

إعالن حالة التواجد لتقیید المواد المحددة (لتایوان فقط)
Brother Industries, Ltd. ،نحن

نعلن بأن ھذا المنتج یتوافق مع ممارسة تصدیق RoHS في تایوان.
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15 1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467 8561 Japan--

تصریح التوافق لجھاز السلكي (في تایلند فقط)
.NTC یتوافق جھاز االتصاالت ھذا مع المتطلبات التقنیة لـ

welcome.brother.com/in-en.html


->
->
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یمكن تحمیل "إعالن حالة التواجد لتقیید المواد المحددة" من موقعنا على اإلنترنت: 
 /support.brother.com/g/d/afm4 ثم:

اختر فئة الجھاز
اختر طراز الجھاز.

.PDF یتم تحمیل "إعالن حالة التواجد لتقیید المواد المحددة" كملف

®تصریح التوافق مع  ENERGY STAR العالمیة (لتایوان فقط)

®

®

®

إن الغرض من برنامج  ENERGY STAR العالمي ھو ترقیة تطویر وشعبیة األجھزة المكتبیة فعالیة
الطاقة.

كشریك في  ENERGY STAR فقد صرحت .Brother Industries, Ltd بأن ھذا المنتج یفي
بأسس  ENERGY STAR المتعلقة بكفاءة الطاقة.

العالمات التجاریة
.Brother Industries, Ltd. ھي عالمة تجاریة او عالمة تجاریة مسجلة لـ BROTHER إن

Microsoft Corporation ھي عالمات تجاریة مسجلة لـ Windows و ،Microsoft إن
في الوالیات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

إن Apple، و App Store و Mac ھي عالمات تجاریة لـ .Apple Inc مسجلة في الوالیات المتحدة
والبلدان األخرى.

إن AirPrint وشعار AirPrint ھي عالمات تجاریة لـ .Apple Inc مسجلة في الوالیات المتحدة
والبلدان األخرى.

.Wi-Fi Alliance  ھي عالمة تجاریة مسجلة لـ Wi-Fi إن
.Google, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ Android إن

.Google, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ Google Play إن
Mopria Alliance, Inc. ھي عالمات تجاریة وخدمیة مسجلة لـ Mopria  و شعار Mopria  إن

في الوالیات المتحدة والبلدان األخرى. یمنع االستخدام غیر المصرح منعاً باتاً.
® ®

®

support.brother.com/g/d/afm4/


یحتوي ھذا المنتج على برنامج مصدر مفتوح.

حقوق النسخ والترخیص

Brother خدمة عمالء
خدمة العمالء

إن كل شركة یتم ذكر البرنامج الخاص بھا في ھذا الدلیل تملك اتفاقیة ترخیص للبرامج خاصة ببرامج
الملكیة التابعة لھا.

العالمات التجاریة للبرامج
.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة مسجلة لـ FlashFX  إن
.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ FlashFX  Pro  إن

.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ FlashFX  Tera  إن
.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ Reliance  إن

.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة لـ Reliance Nitro  إن

.Datalight, Inc. ھي عالمة تجاریة مسجلة لـ Datalight  إن

®

®

®

®

™

™

™

إن أي اسم تجاري واسم منتج خاص بالشركات التي تظھر في منتجات Brother، والمستندات المتعلقة
بھا وأیة مواد أخرى ھي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة للشركات الخاصة بھا.

مالحظات حول ترخیص المصدر المفتوح

یرجى االنتقال إلى قسم التحمیل الیدوي للصفحة الرئیسیة الخاصة بالطراز الذي لدیك في مركز حلول
Brother على الموقع support.brother.com لمراجعة مالحظات ترخیص المصدر المفتوح

ومعلومات حقوق النسخ.

.Brother Industries, Ltd            . كافة الحقوق محفوظة.
یحتوي ھذا المنتج على برامج مطّورة من قِبل الموردین التالین:

.PACIFIC SOFTWORKS, INC                    . كافة الحقوق محفوظة.
.Devicescape Software, Inc           . كافة الحقوق محفوظة.

.ZUKEN ELMIC, Inc. المطور من قِبل "KASAGO TCP/IP" یحتوي ھذا المنتج على برنامج
حقوق النسخ .Datalight, Inc                  ، كافة الحقوق محفوظة.

Datalight, Inc. حقوق النسخ FlashFX  
مكتب براءة االختراع األمیركي

 ©2017

 ©1983-1998
©2008

 1989-2014
®

.5,860,082/6,260,156

قم بزیارة www.brother.com للحصول على معلومات االتصال الخاصة بمكتب Brother المحلي
لدیك.
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مواقع مراكز الخدمة

االستخدام غیر القانوني لجھاز النسخ

لمعرفة مواقع الخدمة في بلدك، اتصل بمكتب Brother المحلي لدیك. یمكن العثور على معلومات االتصال
للعناوین وھواتف المكاتب المحلیة على الموقع www.brother.com واختیار بلدك.

إن النسخ لمستندات أو عناصر معینة بغرض االحتیال ھو عمل إجرامي. فیما یلي قائمة غیر شاملة
بالمستندات التي قد یكون نسخھا غیر قانوني. ننصح باستشارة مستشار قانوني و/أو الجھات القانونیة

المختصة للتحقق من مستند أو عنصر معین.
العمالت

السندات أو شھادات دین أخرى
شھادات اإلیداع

أوراق خدمة العلم أو المسودات
جوازات السفر

الطوابع البریدیة (الملغاة أو غیر الملغاة)
أوراق الھجرة

مستندات الرعایة اإلجتماعیة
الشیكات أو الكمبیاالت المسحوبة من قِبل وكاالت حكومیة

شارات التعریف

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

باإلضافة إلى ذلك، فإن تراخیص السواقة و/أو شھادات ملكیة العربات قد ال یجوز نسخھا حسب بعض
القوانین المحلیة.

ال یمكن نسخ األعمال ذات حقوق النسخ والنشر. یمكن نسخ أجزاء من عمل ذي حقوق نسخ من أجل
"االستخدام المشروع". إن النسخ المتعدد یعني وجود استخدام غیر مشروع. یجب اعتبار األعمال الفنیة

مكافئة لألعمال ذات حقوق النسخ والنشر.
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