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  أمنية هامةمعلومات

 
  ملحوظة

 .أوال قراءة المعلومات األمنية برجاء

 

اتبع .  بأمانالشخصي ThinkPad  ©  حاسبأوبك الخاص  ThinkCentre © تتيح لك هذه المعلومات امكانية استخدام
 الشروطوجودة في هذه الوثيقة محل ال تحل المعلومات الم.  بالحاسب اآللي الخاص بكتتعلقواحتفظ بكل المعلومات التي 

 . Lenovo Statement of Limited Warrantyالموضحة في اتفاقية الشراء أو 

مع .  وأقصى مستويات الفعاليةاألمانيتم تطوير منتجاتنا بحيث تصل الى أعلى درجات .  أمان المستهلك في غاية األهميةيعد
قد تمثل أسالك الكهرباء أو موفقات الطاقة وأي خاصية من الخواص . ترونيةالكذلك، تعد الحاسبات الشخصية عبارة عن أجهزة 

 في تلك الخواص، تلف الخطورة على المستخدمين مما قد ينتج عنه التعرض الصابات جسدية جسيمة أو حدوث بعضاألخرى 
عليمات التي يتم ارسالها مع المنتج،  التعرض لها، اتبع التيمكنلتقليل حجم المخاطر التي . خاصة اذا تم استخدامهم بطريقة سيئة

 الى المعلومات ارجع آل التحذيرات التي تتعلق بالمنتج والمشار اليها في تعليمات التشغيل، ثم االعتبارآما يجب أن تضع في 
سلة مع المنتج  المعلومات المذآورة في هذه الوثيقة والمراتباعيمكنك، من خالل . المتضمنة في هذه الوثيقة وقم بقراءتها باعتناء

 . التعرض ألي أخطار باالضافة الى اتاحة بيئة آمنة لعمل الحاسب اآلليمنالخاصة بك، حماية نفسك 

باالضافة الى الحاسبات . والبطاريات هذه المعلومات مراجع تحتوي على معلومات عن موفقات الطاقة تتضمن  :ملحوظة
اذا آنت تمتلك ). مثل السماعات والشاشات( طاقة خارجية تموفقاالشخصية النقالة، يتم ارسال بعض المنتجات مع 

باالضافة الى ذلك، قد يتضمن منتج الحاسب .  هذه المعلومات على المنتج الخاص بكعندئذمثل هذا المنتج، ستنطبق 
م حتى  الطاقة لساعة النظاالبطاريات الخاص بك بطارية داخلية بحجم العملة المعدنية حيث يتيح هذا النوع من اآللي

 . األمنية الخاصة بالبطارية على آل الحاسبات اآلليةالمعلوماتاذا آانت اآللة غير موصلة، لذلك، تنطبق 

 

 

  التي تتطلب ضرورة اتخاذ تصرف في الحالالحاالت

وينتج عن  التلف تأثيرا سلبيا على المنتج، حاالتقد تؤثر بعض .  يحدث تلف في المنتجات نتيجة سوء االستخدام أو االهمالقد
 أن يتم فحصه، وفي حالة الضرورة، يتم اصالحه من قبل فنيي الخدمة المصرح الىذلك عدم امكانية استخدامه مرة أخرى 

 . لهم

في بعض الحاالت النادرة، قد تشم . فعاالعندما يكون  الجهاز باقي األجهزة االلكترونية، يجب االنتباه الىما هو الحال مع مثل
تسمع أصوات صادرة من اآللة مثل صوت قد أو   موجود في اآللةثقب اآللة أو انبعاث شرار من رائحة دخان صادر من

. الداخلية من الحاالت التي تم ذآرها أعلى الى حدوث عطل في أي مكون من المكونات اآللية حالةيشير حدوث أي . طقطقة
 . الحالة بنفسكتشخيصال تحاول وعلى الرغم من ذلك 

اذا آانت .  هناك أي حالة من حاالت التلفآانتبك ومكوناته لمعرفة ما اذا  فحص الحاسب اآللي الخاص بصفة دورية، بقم،
اتصل بمرآز دعم العمالء أو لكن، .   الجهاز المكونات، ال تقم عندئذ باستخدامحاالتلديك أية أسئلة تتعلق بحالة خاصة من 
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 بأرقام آشفللحصول على . تج واصالحه، عند الضرورة للحصول على معلومات عن طريقة فحص المنالمنتجع ـّبمصن
 . Telephone List WorldWide هواتف الصيانة والدعم، ارجع الى

لمنتج، توقف عندئذ عن استخدام  أمنية عن اتعليقات حالة ظهور أي حالة من الحاالت المذآورة أسفل أو اذا آان لديك أي في
حصول  بهدف الالى أن تتصل بمرآز دعم العمالءوذلك  االتصاالت عن بعد وخطوطالمنتج وقم بفصله عن مصدر الكهرباء 

 .المعلوماتعلى مزيد من 

ة أو مزود  من اشتداد التيار فجأالحماية الكهرباء أو المقابس أو موفقات الطاقة أو األسالك االضافية أو أجهزة أسالك •
 . الطاقة التي حدث بها قطع أو تلف

 .  عالمات تشير الى ارتفاع درجة السخونة أو وجود دخان أو أثار حريقأي •
 غريبة على موادوايقاف الشحن من البطارية أو ظهور أي )  فيهامثل حدوث آسر أو اعوجاج( في البطارية تلف •

 . البطارية
 . نتج أصوات طقطقة أو انبعاث دخان من المصدور •
 .  الطاقةموفقأو سلك الكهرباء أو  الجهاز  تشير الى انسكاب السائل أو وقوع أي شيء فيعالماتأي  •
 .  منتجات الحاسب اآللي أو سلك الكهرباء أو موفق الطاقة للماءت تعرضاذا •
 . بأي طريقة أو حدوث تلف فيه الجهاز  حالة وقوعفي •
 .التشغيل تعليمات باتباع بالعمل بطريقة عادية اذا قمت الجهاز  يقومال •

، توقف عن Lenovoالذي لم يتم تصنيعه لـ أو بواسطة  الجهاز  الحظت ظهور أي حالة من هذه الحاالت فياذا  :مالحظة
قطعة ع المنتج للحصول على معلومات اضافية أو الى أن تحصل على ـّ أن يمكنك االتصال بمصنالى الجهاز استخدام

 . الغيار المناسبة

 

 

  أمنية عامةماتتعلي

 .جسيمةالتعرض الصابات  احتماالت  أن تضع عادة في االعتبار االحتياطات التالية لتقليليجب

 اصالح

مانح اطلب الحصول على مساعدة من . بنفسك اال اذا طلب منك عمل ذلك من قبل مرآز دعم العمالء الجهاز  تحاول اصالحال
 .الخاص بك قوم باصالح الجهازمعترف به ومصرح له ليخدمة 

 Customer األجزاء على أنها هذهيتم االشارة الي . ا العميل تحديث بعض األجزاء أو استبدالهيستطيع  :مالحظة
Replaceable Units أو CRUs .قوم تLenovo بتعريف CRUs تيح وثيقة تتضمن تعليمات ت االمكان آما بقدر

يعد ضروريا أن تلتزم بتنفيذ آل .  استبدال تلك األجزاء من خاللهالعمالءتشير الى الوقت المناسب الذي يستطيع 
 تريد التيوتأآد من فصل الكهرباء عن الجهاز وعزل أي جزء من األجزاء .  استبدال قطع الغيارأثناءالتعليمات 

 بالمنتج، اتصل بمرآز دعم تتعلقاذا آنت تريد طرح أي أسئلة . استبدالها عن أي مصدر من مصادر الكهرباء
 .العمالء

 ضروريا االلتزام بالتحذيرات التالية يعد الرغم من عدم وجود أي أجزاء متحرآة في الحاسب اآللي بعد نزع سلك الكهرباء، على
 .UL الخاصة بشهادة 
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  خطر
 

 

 .جسدك ابعد أصابعك واألجزاء األخرى من .متحرآة في منتهى الخطورةال جزاءاأل

 
 

  انتباه
 

 

الى خمس دقائق حيث يعد   اآللي وانتظر من ثالثالحاسب، قم بايقاف تشغيل CRUs استبدال أي جزء من أجزاء قبل
  . الغطاءفتحل ضروريا أن يبرد الحاسب اآللي قب

 

  الكهرباء وموفقات الطاقةأسالك

 .ع المنتج بارسالهاـّ أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة التي قام مصناستخدم

  أن أوه  بهذه الطريقة أن يتم قطعالسلكحيث ينتج عن لف .  تقم مطلقا بلف سلك الكهرباء حول موفق الطاقة أو أي عنصر أخرال
 . لخطورة شديدة من الناحية األمنيةالتعرض من المحتمل وبالتالي يكون. يصبح باليا

 . فيهمالتعثر بحيث ال يتم سير األقدامبعيدا عن  دائما أسالك الكهرباء في مكان ضع

 بك أو موفق الطاقة بالقرب من الخاصعلى سبيل المثال، ال تترك السلك .  بحماية السلك وموفقات الطاقة من أي سوائلقم
 تأآل حدوثآما أنه قد تؤدي السوائل الى .   بمنظفات سائلةتنظيفهاعلى األرض بعد  أيضا وال تترآه الحوض أو المرحاض

 . عنه ارتفاع في درجة السخونةينتجأو نهايات الموصل الخاص بالموفق مما قد /تدريجي في نهايات سلك الكهرباء و

ة  سلك الكهرباء محميموصالتلترتيب السليم وتأآد من أن ا من خالل اتباع  دائما بتوصيل أسالك الكهرباء وآابالت االشارةقم
 .وتم توصيلهم بالمقابس

على سبيل المثال تغيير شكل  (سخونتهأو الذي ارتفعت درجة / تستخدم موفق الطاقة الذي به تأآل عند سن مدخل الكهرباء وال
 . الطاقةموفقعند مدخل الكهرباء أو في أي مكان على ) كيالبالست
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 بهاالمتصلة االضافية واألجهزة  األسالك

.  بالجهاز الكهربائي للمتطلبات الكهربائية الخاصة التيارمن اشتداد   من خضوع آل من األسالك االضافية وأجهزة الحمايةتأآد
خال  ادمعدل، يجب عندئذ أن ال يتعدى الحمل Power Stripsفي حالة استخدام .  حمال اضافيااألجهزةال تقم مطلقا بتحميل هذه 

Power Strip . أو متطلبات الطاقة أو معدل االدخالالطاقةيمكنك الرجوع الى آهربائي اذا آان لديك أي أسئلة حول أحمال . 

  والمخارجالمقابس

الى أن يتم ه  ال تقم عندئذ باستخداممتأآل،الذي تنوي استخدامه مع الحاسب اآللي تالف أو ) مخرج الطاقة( آان المقبس اذا
 .المختصن قبل الفنيي استبداله م

 . بديلعلىفي حالة حدوث تلف في المقبس، اتصل بالمصنع للحصول .  تقم بثني أو تغيير المقبسال

 آهربائي موصل باألرض بطريقة مخرجويتوافق هذا النوع من المقابس مع . سنون بعض المنتجات مرفقة بمقبس له ثالث تكون
ال تحدث تلفا في هذه الخاصية من خالل محاولتك ادخالها في . األمانص تعد هذه الخاصية عبارة عن احدى خوا. صحيحة

 مناسب أو مخرجاذا لم تستطع ادخال المقبس في المخرج، اتصل بالكهربائي للحصول على موفق . باألرضمخرج غير موصل 
حيث ال . هربائي حمال اضافيا بتحميل المخرج الكمطلقاال تقم . الستبدال المخرج بمخرج أخر يقوم بتوفير خاصية األمان هذه

للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع الى الكهربائي، .  من معدل الدائرة الكهربائية٨٠يجب أن يتعدى اجمالي حمل النظام 
 .Branch Circuit Ratings يمكنك الرجوع اليه اذا آان لديك أسئلة تتعلق بأحمال الكهرباء ومعدل آما

 باالضافة الى وجوده بالقرب بسهولةائي الجاري استخدامه موصل بطريقة سليمة، ويمكن استخدامه  من أن المخرج الكهربتأآد
 .مشدودةال تقم بمد أسالك الكهرباء بحيث تصبح . من الجهاز

 . بحرص، بتوصيل ونزع الجهاز من المخرج الكهربائيقم،

 بطاريات

وصول الكهرباء امكانية  يتيح مماال يمكن اعادة شحنها  على بطارية Lenovo الحاسبات الشخصية المصنعة من قبل تحتوي
 باستخدام بطارية ThinkPad Notebook PCs المحمولة، مثل المنتجاتباالضافة الى ذلك، تقوم العديد من . الى ساعة النظام

 اضافتها من قبل تمتي تم اختبار البطاريات ال.  يمكن اتاحة الطاقة للجهاز عندما يكون في نمط محمولبحيثيمكن اعادة شحنها 
Lenovo ويتم استبداله بقطع الغيار المعترف بها فقطتوافقة بحيث يتم استخدامها مع المنتج الذي تم اختباره للتأآد من . 

قم . ال تعرض البطارية للماء أو ألي سوائل أخرى.  ها أو حرقها بثقب وال تقم أيضا  تحاول مطلقا فتح أو صيانة أي بطاريةال
 .اتباع التعليمات الموضحة في وثيقة المنتج بدقةمن خالل  البطارية حنشباعادة 

. البطارية أو الخانة" من" أو اللهب الغازات، مما قد يؤدي الى تطاير حرارتها يؤدي سوء استخدام البطارية الى ارتفاع درجة قد
 غريبة على البطارية، توقف عندئذ عن ن مواد عدم شحن البطارية أو تكّوالحظتفي حالة حدوث تلف في البطارية أو اذا 

 . واطلب الحصول على بطارية بديلة من المصنعالبطاريةاستخدام 

خاصة ( لبعض البطاريات التي يتم اعادة شحنها بالنسبة.  اذا ظلت لفترة طويلة غير مستخدمة يحدث تدهور في حالة البطاريةقد
 Battery Shortن استخدام في حالة عدم شحنها الى امكانية حدوث  ترك البطارية بدوعملية، تؤدي )Lithium Ionبطاريات 
Circuit ال تترك بطاريات . لخطورة، مما قد يؤدي الى تقصير مدة فعالية البطارية باالضافة الى احتمال التعرضLithium-

Ion تخزينها وهي غير مشحونة غير مشحونة أو. 

 الجهاز وتهوية تسخين

 في Notebook PCs تتسبب قد. صدور سخونة في حالة بدء تشغيلهم وأثناء شحن البطاريات الحاسبات اآللية في تتسبب
 :  االحتياطات األساسيةباتباعقم دائما . صدور آم آبير من السخونة نتيجة حجمهم المدمج
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لي يكون الحاسب االعندما  تقم بوضع قاعدة الحاسب اآللي في حضنك على أي جزء من جسدك لفترة طويلة وذلك ال •
قد يؤدي .  سخونة أثناء تنفيذ العمليات العاديةباصداريقوم الحاسب اآللي الخاص بك . فعاال أو أثناء شحن البطارية

 .  حروق في الجلدحدوثاحتكاك الحاسب اآللي بجسمك الى 
 . فجار بيئات قابلة لالنفي تقم بتشغيل الحاسب اآللي أو شحن البطارية بالقرب من مواد قابلة لالشتعال أو ال •
قد تصبح هذه الخواص . وبسهولةبحيث يمكنك تنفيذ العمليات بأمان  الجهاز  توفير خانات التهوية والمراوح معيتم •

ال تقم مطلقا .  سجادة أو أريكة أو على أي سطح مرن أخرأوغير فعالة أو يتم سدها اذا تم وضع الجهاز على السرير 
 . الخواصهذهبسد أو تغطية أو عدم اتاحة 

قبل .  من أي غبار أو ترابلتنظيفه أن تقوم بفحص الحاسب الشخصي الخاص بك مرة واحدة على األقل آل ثالثة شهور يجب
بالحاسب اآللي من المخرج   ونزع سلك الكهرباء الخاصالكهرباءفحص الحاسب اآللي الخاص بك، قم بايقاف تشغيل 

 التراب من وازالةاذا الحظت تكدس الغبار، يجب أن تقوم بفحص . ةي غبار موجود في مراآز التهوي بازالة أالكهربائي، ثم قم
اذا أمكن، تجنب تشغيل الحاسب .  قبل فتح الغطاءالكهرباءقم دائما بايقاف تشغيل الحاسب اآللي ونزع سلك . داخل الحاسب اآللي

 . متقاربةيجب أن تقوم بفحص وتنظيف الجهاز على فتراتآما ،  في مكان مزدحم أو سيئ التهويةاآللي

 هذه االحتياطات األساسية أثناء دائما على سالمتك والحفاظ على أعلى مستوى من مستويات أداء الحاسب اآللي، اتبع للحفاظ
 :التعامل مع الحاسب الشخصي الخاص بك

 .  الغطاء مغلقا طالما آان الحاسب اآللي موصال بالكهرباءيظل •
 . ي وتنظيفه من أي غبار متراآم الدوري للجزء الخارجي من الحاسب اآللالفحص •
 الموجودة في أماآن مليئة بالغبار أو اآلليةحاسبات القد يكون ضروريا تنظيف .  الغبار من مراآز التهويةازالة •

  . األماآن المزدحمة دوريا
 .  تقم بسد أو منع تدفق الهواء في الجزء األمامي من الحاسب اآلليال •
 .  الجزء الخلفي من الحاسب اآللي تقم بسد أو منع تدفق الهواء فيال •
 حرارته  ارتفاع درجةالىاألثاث، حيث من الممكن أن يؤدي ذلك  قطع  تقم بتخزين أو تشغيل الحاسب اآللي بداخلال •

 . السخونةوزيادة 
 ). فهرنهايت ٩٥(درجة مئوية  ٣٥ يجب أن تتعدى درجة حرارة الهواء المتدفق في الحاسب اآللي ال •
 .ThinkCentreير أجهزة تنقيح هواء  تستخدم جهاز غال •

 DVD وCD قرص تشغيل أمان

 أو CD تشغيلفي قرص من أقراص تلف أو آسر في حالة حدوث . بسرعة آبيرةباللف  DVD وCD أقراص تشغيل تقوم
DVDشغيل ه في جهاز ت، فيكون من المحتمل عندئذ تحطم القرص أثناء تشغيلCD  . التعرض ألي اصابات جسدية لتجنب
 :  اآللة، قم بتنفيذ ما يليفيوللتقليل من مخاطر حدوث تلف  جة هذه الحالةنتي

  في حافظاتهم األصلية CD/DVD دائما بتخزين أقراص تشغيل قم •
  مباشر سخونة بعيدا عن ضوء الشمس وبعيدا عن أي مصدر CD/DVD دائما بتخزين أقراص تشغيل قم •
 دما يكون جاري استخدامه  من الحاسب اآللي عنCD/DVD بنزع أقراص تشغيل قم •
  حافظاتهم أو ادخالهم بطريقة اجبارية في الحاسب اآللي أو CD/DVD تقم بثني أقراص تشغيل ال •
  األقراص التالفةتستخدمال .  لمعرفة ما اذا آان هناك أي تلف فيهم أم الCD/DVD بفحص أقراص تشغيل قم •
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  أمنية اضافيةمعلومات

  خطر

 . عن بعد في منتهى الخطورةاالتصاالتربائي الصادر من سلك الكهرباء والتليفون و آابالت  التيار الكهيعد

 

  : التعرض لصدمة آهربائيةلتجنب

أثناء حدوث الجهاز  توصيف لهذا اعادة تقم يتوصيل أو نزع أي آابالت أو تنفيذ أي عمليات ترآيب أو صيانة أو ال •
  .عاصفة آهربائية

  .صحيحةكهرباء بمخرج آهربائي موصل باألرض بطريقة  بتوصيل آل أسالك القم •
 . الجهاز بهذا بالتوصيل بالمخارج الخاصة بأي جهاز من األجهزة التي سيتم توصيلها قم •
  .االشارة اذا أمكن، باستخدام يد واحدة فقط في توصيل أو نزع آابالت قم، •
  . في الهيكل الخارجيتلفء أو حدوث  تقم مطلقا بتشغيل أي جهاز اذا ظهرت عالمات حريق أو وجود ماال •
 والمودم قبل فتح غطاء الجهاز، االتصاالت بنزع أسالك الكهرباء المتصلة وأنظمة االتصال عن بعد وشبكات قم •

  . والتوصيفالترآيبوذلك ما لم يذآر غير ذلك في تعليمات 
 ونقل وفتح الغطاء على هذا الجهاز ترآيب بتوصيل ونزع الكابالت آما هو موضح في الجدول التالي وذلك أثناء قم •

 .أو األجهزة المتصلة به

 :للفصل

  .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
  .قم أوال بنزع أسالك الكهرباء من المخارج .٢
  .قم بنزع آابالت االشارة من الموصالت .٣
 .قم بنزع آل الكابالت من األجهزة .٤

 :للتوصيل

  .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
  .ت لألجهزةقم أوال بتوصيل آل الكابال .٢
  .قم بتوصيل آابالت االشارة الى الموصالت .٣
  .قم بتوصيل أسالك الكهرباء الى المخارج .٤
 .قم بتشغيل الجهاز .٥

 

 

  عن بطارية الليثيوممالحظات

  تحذير

 .صحيحةحدوث انفجار اذا تم استبدال البطارية بطريقة غير من المحتمل 

 

 يتوافق معها ويوصي به أخر أو أي نوع Part Number 33F8354 من النوع  استبدال البطارية، استخدم البطاريةعند
 . استخدامها أو التعامل معها أو التخلص منها بطريقة غير سليمةتمتحتوي البطارية على مادة الليثيوم وقد تنفجر اذا . عـّالمصن
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  : تقمال

 .  أو غمرها في الماءبالقاءها •
 ) فهرنهايت ٢١٢(درجة مئوية  ١٠٠ ألآثر من تسخينها •
  أو فكهااصالحها •

 .في القوانين المحلية من خالل اتباع ما هو مذآور  من البطاريةالتخلصيمكنك 

 

 

  أمنية عن المودممعلومات

  تحذير

 . عن بعد أآبراتصاالتأو سلك  No. 26 AWG  من احتمالية حدوث حريق، استخدم االختيارللتقليل

 

 اتبع دائما االحتياطات التليفون،ند استخدام  التعرض ألي اصابات عق أو صدمة آهربائية أو من احتمالية حدوث حريللتقليل
 : األمنية األساسية، على سبيل المثال

 .  تقم مطلقا بترآيب سلك تليفون أثناء حدوث برقال •
 . ق المبتلة في المناطللعمل تقم مطلقا بترآيب مقبس التليفون في أماآن مبتلة اال اذا آان المقبس مخصص ال •
 عن واجهة تعامل شبكة التليفون تقم بلمس أسالك التليفون غير المعزولة أو النهايات اال اذا تم فصل خطوط ال •

 . االتصاالت
 .  توخي الحذر عند ترآيب أو تعديل خطوط التليفونيجب •
 هناك احتمال لحدوث نيكوقد . أثناء حدوث عاصفة آهربائية)  التليفون الالسلكيبخالف( استخدام التليفون تجنب •

 . عاصفة آهربائية نتيجة حدوث برق
 .التسرببالقرب من مكان  وذلك أثناء تواجدك في مكان  تستخدم التليفون لالبالغ عن حدوث تسرب في الغازال •

 

  توافق أشعة الليزراتفاقية

 يتم أيضا بيع أقراص .DVD-ROM أو CD-ROM اعداد بعض موديالت الحاسبات الشخصية من المصنع بقرص تشغيل يتم
 عبارة DVD-ROM وCD-ROM أقراص تشغيل تعد.  على حدى باعتبارهم اختياراتDVD-ROM وCD-ROMتشغيل 

 في الواليات المتحدة بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات هذهيتم توثيق أقراص التشغيل . عن منتجات ليزر
Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) 

Subchapter J for Class 1 Laser Products . مع تتوافق من ناحية أخرى، يتم توثيق أقراص التشغيل هذه بحيث 
 . 825 and CENELEC EN 60 825 for Class 1 Laser Products (IEC) المتطلبات الخاصة بمنتجات

 .ن تتبع التعليمات التالية أ، يجبDVD-ROM  أوCD-ROM ترآيب قرص تشغيل عند
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  تحذير

 تم ذآره هنا الى التعرض ألشعة في منتهى ما تؤدي عملية استخدام مفاتيح أو تنفيذ خطوات ضبط األداء التي تختلف عن قد
 .الخطورة

 

ال توجد . خطورة المنتهى الى التعرض ألشعة ليزر في DVD-ROM أو CD-ROM ينتج عن نزع غطاء قرص تشغيل قد
 . تقم بنزع غطاء قرص التشغيلال.  DVD-ROM أو CD-ROMأجزاء يمكن صيانتها في قرص تشغيل 

. Embedded Class 3A or Class 3B Laser Diode  علىDVD-ROM وCD-ROM بعض أقراص تشغيل تحتوي
 .ضع في االعتبار االتفاقية التالية

  خطر

 . الضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاعاألجهزةدق في الشعاع وال تنظر مباشرة في ال تح.  أشعة ليزر عند الفتحتوجد

 

 

  مصدر الكهرباءاتفاقية

 .  العالمة التالية عليهاوضع تقم مطلقا بنزع الغطاء من على مصدر الكهرباء أو أي جزء من األجزاء التي تم ال

 

ال توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل . عليها تيار آهربائي في منتهى الخطورة بداخل المكونات التي تم وضع هذه العالمة يوجد
 . المدربينأي جزء من تلك األجزاء، اتصل بفنني الخدمةفي اذا آنت تشك في وجود مشكلة . هذه المكونات
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  اضافيةمساعدة

على معلومات  أيضا هذا االصدار يحتويآما . التشغيل معلومات عن ترآيب الحاسب اآللي وبدء نظام هذا  السريعالمرجع يتيح
 البرامج ومعلومات عن المساعدة والخدمة باالضافة الى معلومات عن استعادةأساسية عن تحديد مصدر المشكلة وخطوات 

 .الضمان

 Portable Documentيكون ملف . االختيارية بالحاسب اآللي معلومات عن ترآيب األجهزة الخاص م المستخددليل يتضمن
Format (PDF)  متاحا من خالل برنامجAccess IBMاستخدم .  الموجود في الحاسب الشخصيAdobe Acrobat 

Readerارية قم بطباعته قبل البدء في ترآيب األجهزة االختيأو دليل المستخدم  في مشاهدة. 

 : التالية معلومات تساعدك في الحصول على معلومات عن الموضوعات Access IBM أيضا برنامج يتيح

  الحاسب اآللي استخدام •
  اختيارات الجهاز ترآيب •
  آابالت االتصاالت توصيل •
  مصادر المشاآل العامة تحديد •
  الحاسب اآلليتسجيل •

 أو من خالل Desktop علىزر الفأرة عند الشارة الموجودة  من خالل ضعط Access IBM بدء تشغيل برنامج يمكنك
  .Start → Access IBM  الضغط على

 ويمكن الحصول عليها من خالل متاحة آان يمكنك استخدام شبكة االنترنت، تكون أحدث المعلومات الخاصة بالحاسب اآللي اذا
World Wide Web الموقع http://www.lenovo.com/think/support. 

  :Web الحصول على المعلومات التالية من خالل الموقع المتاح على شبكة مكنكي

  وتعليمات الترآيب CRU ازالة •
  اصدارات •
  الخاصة بتحديد مصدر المشكلة المعلومات •
  عن األجزاء معلومات •
  التحميل وأقراص التشغيل عمليات •
  بمصادر المعلومات المفيدة االتصال •
  الدعم الخاص بالتليفونآشف •
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  مكان العملترتيب.  ١الفصل 

العمل بحيث تتوافق مع متطلباتك ومكان  على أقصى استفادة من الحاسب اآللي، قم بترتيب آل األجهزة التي تستخدمها للحصول
ءة ودوران الهواء ومكان  أهم األولويات، لكن، يؤثر آل من مصادر االضامنوتعد راحتك هي . ونوع العمل الذي تقوم بتنفيذه

 .مكان العمل على الطريقة التي يتم من خاللها ترتيب الكهربائيةالمخارج 

 

 راحة

 . األآثر مالئمة لك يلي بعض الخطوات التي تساعدك في ايجاد المكانفيما

ة أآثر عند الجلوس على  آبير وراحباختالفآما يمكن أن تشغر ،  تشعر باالرهاق نتيجة الجلوس في نفس المكان لفترة طويلةقد
يجب أن يكون المقعد مقوس من األمام و.  سليمة بحيث يكون ظهرك مرتاحابطريقةيجب ضبط المقعد ومسند الظهر . مقعد مريح

 لسطح األرض مالمسيند بحيث يكون فخذيك متوازيين مع االرض ويكون قدميك عوقم بضبط المق.  على فخذيكالضغطلتخفيف 
 .أو مسند القدمين

حاول أن تكون .  وضع مريحفي استخدام لوحة المفاتيح، يجب أن يكون ذراعيك متوازيين مع اآلرض ويكون معصميك عند
 تغيير زاوية لوحة المفاتيح للحصول على أقصى درجات يمكنك. يديك وأصابعك مسترخيين أثناء مالمستك للوحة المفاتيح

 .  المفاتيحلوحةالراحة من خالل ضبط مكان 

 

 الشاشة على مسافة مريحة، حيث ضع.  بضبط الشاشة بحيث يكون الجزء األعلى منها عند او أقل قليال من مستوى العينقم
شاهدتها بدون أن يكون ، وقم بوضعها بحيث يمكنك م.) بوصة٢٤ الى ٢٠من ( سنتيمتر ٦١ و٥١تتراوح عادة هذه المسافة بين 

 في الفأرة، أيضا بوضع أي جهاز أخر تقوم باستخدامه بصفة دائمة، على سبيل المثال، التليفون أو قم. ضروريا التواء جسدك
 .مكان يمكن الوصول اليه بسهولة
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  واالضاءةالوهج

النوافذ ومصادر  الصادرة من نعكاساتا وشدة االضاءة باالضافة الى درجة الوهجالحد من يمكنك قم بضبط مكان الشاشة بحيث 
قم، اذا أمكن، .  سلبيا على الشاشةتأثيراكون لها آما أن االضاءة المنعكسة الصادرة من األسطح الالمعة ي.  األخرىاالضاءة
 . شديدةقم بتقليل أي اضاءة رأسية من خالل اغالق أي اضاءةو. لالضاءةيمين النوافذ وأي مصادر أخرى لى الشاشة عبوضع 

قد يكون ضروريا ضبط شدة االضاءة .  ستائر مصمتة لمنع دخول ضوء الشمساستخدماذا تم ترآيب الشاشة بالقرب من النافذة، 
 .اليوم من خالل المفاتيح الموجودة على الشاشة حيث تختلف اضاءة الغرفة خالل التباينودرجة 

وعلى . ى الشاشةفلتر عل وضع مفضاليكون  نتيجة لذلك، قد االضاءة،شدة من المستحيل تجنب االنعكاسات أو ضبط يعد  أنه آما
 درجة وضوح الصور التي تظهر على الشاشة؛ ويمكنك استخدام هذه األجهزة بعد علىهذا الفلتر ؤثر الرغم من ذلك، فقد ي

 . وشدة االضاءة الطرق األخرى في تقليل الوهجآلتجربة 

 . قماش ناعمة مبللةقطعةرورة تنظيف الشاشة بصفة دورية باستخدام تذآر ض. المشاآل حدوث  الغبار المتراآم منيضاعف

 الهواءدورة 

طرد تقوم ب الهواء النقي وتسحبيتضمن الحاسب اآللي مروحة .  الحاسب اآللي الخاص بك والشاشة في صدور سخونةيتسبب
درجة حرارة ة سد منافذ الهواء الى ارتفاع قد تؤدي عملي. المنافذتتيح الشاشة امكانية خروج الهواء الساخن من . الهواء الساخن
حدد مكان الحاسب اآللي والشاشة بحيث ال يقوم أي .  خلل أو تلف في الجهازحدوثسخونة، مما قد يؤدي الى الجهاز وزيادة ال

واء  أيضا من أن الهتأآد. من مساحة الهواء)  بوصة٢( ملليمتر ٥١ الهواء؛ وتكون عادة هذه المساحة هي منافذشيء بسد 
 .الخارج ال يطير في اتجاه شخص أخر

 ت آهربائية وطول الكابالمخارج

 ووحدة الطباعة واألجهزة المراقبةمكان المخارج الكهربائية وطول سلك الكهرباء والكابالت المتصلة بوحدة آل من  يقوم قد
 .األخرى بتحديد المكان النهائي للحاسب اآللي

 : العملكان  ترتيب معند

 .  اآللي بالمخرج الكهربائيبالحاسبقم، اذا أمكن، بتوصيل سلك الكهرباء الخاص .  األسالك االضافية استخدامتجنب •
 . سرعة حدوث تلف فيهمالى سلك الكهرباء والكابالت بعيدا عن مكان السير والمساحات األخرى مما قد يؤدي ضع •

 . بهذا الكتابالخاص مالحظات.   دالملحقسالك الكهرباء، ارجع الى أ من المعلومات عن لمزيد
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  الحاسب اآللياعداد.  ٢الفصل 

 .الفصل ال يكون للحاسب اآللي الخاص بك آل الموصالت الموضحة في هذا قد:  ملحوظة

 الخاصة بالموصالت الصغيرة الشاراتقم بالبحث عن و. ك المعلومات التالية عند اعداد الحاسب اآللي الخاص باستخدم
 .الموجودة في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي

على .  نهاية الكابل بلون الموصللون آان لكابالت الحاسب اآللي ولوحة الموصل موصالت لها أآواد ملونة، قم بمضاهاة اذا
بالموصل  اللون األحمر الكابل الذي لهنهاية زرق بالموصل األزرق و األاللونسبيل المثال، قم بمضاهاة نهاية الكابل الذي له 

 .األحمر

قم، اذا أمكن، باستخدام . اآللي الموجود على الجزء الخلفي من الحاسب Voltage-Selection من مكان محول تأآد .١
 . نقل المحولفي  Ballpointقلم 

o ١١٥ الى المحولبضبط عندئذ ، قم  فولت١٢٧ و١٠٠ آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين اذا 
  .فولت

o  الى المحولبضبط عندئذ ، قم  فولت٢٤٠ و٢٠٠ آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين اذاأما 
 .فولت ٢٣٠

 

 

قم .  Universal Serial Bus (USB)  2  موصلأو  ١ ة مفاتيح قياسي يكون لكابل لوحة المفاتيح موصل لوحقد .٢
 . المناسببتوصيل آابل لوحة المفاتيح بموصل لوحة المفاتيح 

 

لمزيد من المعلومات، ارجع الى . Fingerprint لبعض الموديالت لوحات مفاتيح لها وحدات قراءة سيكون  :مالحظة
 . Access IBM  برنامج

قم بتوصيل آابل الفأرة الى موصل الفأرة . USB  ٢  موصلأو  ١  يكون لكابل الفأرة موصل فأرة قياسيقد .٣
 . المناسب
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 .  الموجود على الحاسب اآلليصل الشاشة الشاشة بمو بتوصيل آابل قم .٤
o لديك شاشة  آاناذا Standard Video Graphics Array (SVGA) ، الى الموصل الكابلقم بتوصيل 

 . المعروض

 من استخدام الموصل على تاآد،  الشاشة آان للموديل الخاص بك موصلين من موصالتاذا  :مالحظة
 .Accelerated Graphics Port (AGP)موفق 

 

o لديك شاشة  آان اذا Digital Video Interface (DVI) ، آما هو موضحبالموصلقم بتوصيل الكابل  . 

 .DVI   مراقبةوحدة أن يكون للحاسب اآللي الخاص بك موفق تم ترآيبه ويقوم بدعم يجب  :مالحظة

 

 .  آان لك مودم، قم بتوصيل المودم باستخدام التعليمات التاليةاذا .٥
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اعداد  بهدف الحاسب اآللي وذلك منيقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض وصلتين على الجزء الخلفي 
  1  .المودم

المتحدة والبالد  يقوم الشكل التوضيحي هذا بعرض عدد وصالت المودم التي يتم عملها في الواليات
نهايات آابل التليفون  قم بتوصيل احدى.  RU-11 األخرى أو المناطق التي تستخدم مخرج تليفون

قم بتوصيل . الخلفي من الحاسب اآللي يفون الموجود في الجزءبالتليفون والنهاية األخرى بموصل التل
في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي والنهاية األخرى  احدى نهايات آابل المودم بموصل المودم الموجود

 .بمخرج التليفون

 2  

و محول أ Splitter يكون ضروريا استخدام، RU-11 في البالد أو المناطق التي ال تستخدم مخارج تليفون
الجزء العلوي من الشكل التوضيحي  بحيث يتم توصيل الكابالت بمخرج التليفون، وذلك آما هو موضح في

التليفون، وذلك آما هو موضح في الجزء األسفل من  أو محول بدون Splitter يمكنك أيضا استخدام. هذا
 .التوضيحي الشكل

 3  

 من المعلومات عن السماعات، لمزيد. م األشكال التوضيحية التالية آان لديك أجهزة سمعية، قم بتوصيلهم باستخدااذا .٦
 . ٨و ٧ارجع الى الخطوات 

 

 

ي وادخالها في يقوم هذا الموصل باستالم اشارات سمعية من جهاز سمعي خارج
 الخط السمعي للداخل  1  .على سبيل المثال، النظام الصوتي المجسم ،الحاسب اآللي

هزة أج وارسالها الى يقوم هذا الموصل بارسال اشارات سمعية من الحاسب اآللي
الخط السمعي للخارج   2  .على سبيل المثال، السماعات المجسمة الفعالة خارجية،

استخدم هذا الموصل في توصيل الميكروفون بالحاسب اآللي وذلك اذا آنت تريد 
 الميكروفون  3  .صوت أو اذا آنت تريد استخدام برنامج التعرف على الصوت تسجيل

 ات الرأس بالحاسب اآللي وذلك اذا آنت تريداستخدم هذا الموصل في توصيل سماع
الموصل  قد يتم وضع هذا. بدون ازعاج األخرين أي أشياء االستماع الى الموسيقى أو

 .على الجزء األمامي من الحاسب اآللي
 سماعات الرأس  4 

 . ، اتبع التعليمات التاليةAC موفق لها فعالة آنت تمتلك سماعات اذا .٧

 

 هذا الكابل متصل بصفة يكونعلى بعض السماعات، .  بتوصيل الكابل الذي يقوم بتشغيل السماعات، عند الضرورةقم !
 . دائمة

 . السماعاتب AC بتوصيل آابل موفق قم !
 . الحاسب اآلليب بتوصيل السماعات قم !
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 .ACرباء مصدر آهب AC بتوصيل موفق قم !

 . ، اتبع التعليمات التاليةAC موفق لها فعالة غير آنت تمتلك سماعات اذا .٨

 

 هذا الكابل متصل بصفة يكونعلى بعض السماعات، .  بتوصيل الكابل الذي يقوم بتشغيل السماعات، عند الضرورةقم !
 . دائمة

 .الحاسب اآلليب بتوصيل السماعات قم !

 .  هنا المعروضةالموصالتآل بك كون للحاسب اآللي الخاص يمكن أن ي.  بتوصيل أي أجهزة اضافية توجد عندكقم .٩

 

 

 Universal Serial وصلةاستخدم هذه الموصالت في توصيل الجهاز الذي يتطلب 
Bus (USB) ،مثل الفأرة ووحدة المسح ووحدة الطباعة أو Personal Digital 

Assistant (PDA). 
 1  USB 

 استخدم هذه الوصلة في توصيل المودم الخارجي أو وحدة الطباعة المتسلسلة أو أي
 Pin Serial Connector.  2  Serial-9جهاز أخر من األجهزة التي تستخدم 

.  S-Video استخدم هذا الموصل في توصيل مجموعة التليفزيون التي لها موصل
 S-video  3  .التي لها مستوى أداء مرتفع Video الموصل موجودا على بعض موفقات يكون هذا

 استخدم هذا الموصل في توصيل وحدة الطباعة المتوازية أو أي جهاز من األجهزة
 Pin Parallel Connection..  4  Parallel-25األخرى التي تتطلب 

 Ethernet-Type Local Areaاستخدم هذا الموصل في توصيل الحاسب اآللي بـ
Network  5   .أو لكابل المودم  Ethernet 
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  هام

 عندما يكون متصال بشبكة اتصاالت FCC لكي يعمل الحاسب اآللي وفقا لحدود
Ethernet عندئذ آابل، يكون ضروريا أن تستخدم Category 5 Ethernet. 

 

 أو أي جهاز من أجهزة Gamepad أو Joystick استخدم هذا الموصل في توصيل
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)  مثل لوحة مفاتيح MIDI. 

 6  MIDI/joystick 

 .حيث أنه يقوم بنقل البيانات بسرعة Firewire يسمى هذا الموصل في بعض األحيان
 IEEE 1394 يقوم.  Pin-6و IEEE 1394: 4-Pin جد نوعين من موصالتيو

العديد من أنواع الكترونيات العميل والتي تتضمن األجهزة السمعية  بتقديم وصلة الى
 .المسح الرقمية ووحدات

 7  IEEE 1394 

 .  بتوصيل أسالك الكهرباء الى مخارج آهربائية موصلة باألرض بطريقة سليمةقم .١٠

 

 

 . على الحاسب اآلليالموجود Access IBM من المعلومات عن الموصالت، ارجع الى برنامج لمزيد  :مالحظة

 

 

  الكهرباءتشغيل

-Power-on Self االنتهاء من تنفيذ عند . اآلليواألجهزة الخارجية األخرى ثم قم بتشغيل الحاسب  الشاشة  أوال، بتشغيلقم،
Test (POST) ،للحاسب اآللي الخاص برنامج تم ترآيبه عليه من قبل، سيتم عندئذ آاناذا . سيتم عندئذ اغالق نافذة الشعار 
 .البرنامجالبدء في ترآيب 

 على المعلومات والمساعدة الحصولو  مصدر المشكلة والتشخيصتحديد واجهتك أي مشاآل أثناء بدء التشغيل، ارجع الى اذا
 .والخدمات
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  من ترآيب البرنامجاالنتهاء

  هام

حيث تقوم هذه االتفاقيات بوصف . هذاخدام البرامج الموجودة على الحاسب اآللي  اتفاقية الترخيص هذه بعناية قبل استاقرأ
يمكنك، باستخدام هذه آما .  الموجود على الحاسب اآللي هذابالبرنامجالحقوق الخاصة بك وااللتزامات والضمانات الخاصة 

هذه  عندئذ تستخدم فال يجب أن ه االتفاقيات،هذأما في حالة عدم موافقتك على .  شروط هذه االتفاقياتعلىالبرامج، الموافقة 
 . في المقابل، باعادة الحاسب اآللي بالكامل الستعادة نقودكقم،. البرامج

 
اذا آان . متعددة اللغات تم ترآيبها من قبل XP  Microsoft ® Windows  ®  يكون لبعض الموديالت نسخ منقد  :مالحظة

بعد .  األساسيةالترآيبلغات، سيطلب منك اختيار اللغة اثناء تنفيذ عملية  الخاص بك نسخة متعددة الاآلليللحاسب 
 .Windows Control Panel تغيير نسخة اللغة من خاللك عندئذ الترآيب، يمكناالنتهاء من 

ا لم تنتهي من اذ.  عملية ترآيب البرنامجالتمام بدء تشغيل الحاسب اآللي للمرة األولى، اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة بعد
عند االنتهاء من الترآيب، اضغط زر .  اآللي للمرة األولى، نتائج غير متوقعةالحاسبترآيب البرنامج، ستظهر، عند تشغيل 

 . المعلومات عن الحاسب اآلليمن وذلك للحصول على مزيد Desktop على الموجودة Access IBM عند الفأرة

 

 اتمام العمليات الهامة

 :  حدوث مشاآل فيما بعدوتجنبالتي ستؤدي الى توفير الوقت  التاليةالعمليات اسب اآللي، قم بتنفيذ  اعداد الحبعد

 Product تعد جزء من برنامج أنهاتستطيع أداة التشخيص عزل مشاآل الجهاز آما . التشخيص  قريصتكوين •
Recovery .دام أداة التشخيص وذلك اذا  أنك ستتمكن فيما بعد من استخ الىالتشخيص تشير عملية تكوين قريص

 .  قريص التشخيصتكوينارجع الى .  غير متاح وال يمكن استخدامهProduct Recovery برنامج أصبح
 على صيانة أو دعم فني، فمن لحصولااذا آنت تحتاج .  بتسجيل نوع آلة الحاسب اآللي والموديل والرقم المتسلسلقم •

 . معلومات الحاسب اآلليتسجيل الى ارجع. من المحتمل أن يطلب منك ادخال هذه المعلومات

تضمن معلومات هامة عن اعادة ترآيب  الذي يالوحيداالصدار يمثل حيث أنه .  في مكان آمنهذا  السريعبالمرجع احتفظ
 الذي تم ترآيبه بواسطة البرنامج عن استعادة معلومات  برنامجاستعادةتضمن الجزء ي. المصنعالبرنامج الذي تم ترآيبه بواسطة 

 .المصنع

 

  نظام التشغيلتعديل

 المتاح على Microsoft Windows Update باتاحة التعديالت للعديد من أنظمة التشغيل من خالل موقع Microsoft يقوم
 المتاحة للحاسب اآللي الخاص بك آما أنه يقوم بعرض Windows تعديالت آليا بتحديد Webيقوم موقع شبكة . Webشبكة 

مثل  (Windows مكونات التي تتعلق باألمان والنسخ الجديدة من قد تتضمن تلك التعديالت التصحيحات. فقطتلك التعديالت 
 . أو التحسيناتWindowsوالتصحيحات الخاصة باألجزاء األخرى من نظام تشغيل ) وسط التشغيل

 .Access IBMالتفاصيل عن تعديل نظام التشغيل، ارجع الى برنامج  مزيد من  علىللحصول
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  أنظمة تشغيل أخرىترآيب

تذآر ضرورة .  التشغيلبنظام أو القريص الخاص CDs الموضحة على ب نظام تشغيل خاص بك، اتبع التعليمات تم ترآياذا
 . اتاحة تعليمات الترآيب مع وحدات تشغيل الجهازيتم. ترآيب آل وحدات تشغيل األجهزة بعد ترآيب نظام التشغيل

 

 Antivirus برنامج تعديل

 وازالة اآتشافحيث يمكنك استخدام هذا البرنامج في الحاسب اآللي الخاص بك ع م Norton AntiVirusبرنامج  ارفاق يتم
 Norton AntiVirus من موقع تعديالت للحصول على أحدث LiveUpdateتقوم بتشغيل تطبيق أن يجب آما . الفيروس

 Norton AntiVirus آشف بالفيروسات وسيقوم أحدث بتحميل LiveUpdate تطبيق سيقوم. Webالمتاح على شبكة 
 . الخاص بك في المرة التاليةاآلليباستخدام الكشف الجديد عند مسح الحاسب 

 .Access IBM ، ارجع الى برنامجAntivirusالتفاصيل عن تعديل برنامج  مزيد من  علىللحصول

 

 CMOS Setup Utility بدء

 .  السريةوآلمات BIOS امكانية مشاهدة وتحديد وتعيير محددات توصيف CMOS Setup Utility لك يتيح

 .  باغالق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآلليقم .١
  .CMOS Setup Utility  للدخول فيF1 تشغيل الحاسب اآللي، اضغط مع االستمرار على مفتاح أثناء .٢

م ادخال  الى أن يتCMOS Setup Utilityالسرية، فلن يتم عندئذ عرض قائمة برنامج لمة  تم تحديد آاذا  :مالحظة
 دليل، ارجع الى CMOS Setup Utility برنامجللحصول على مزيد من المعلومات عن . آلمة السرية
 .المستخدم

 تم ازالة الجهاز من الحاسب قد الى أنه POST آليا وذلك عندما يكتشف CMOS Setup Utility بعض الحاالت، يتم بدء في
 .اآللي أو تم ترآيب جهاز جديد عليه

 

 اسب اآللي الحاغالق

يؤدي ذلك الى تجنب فقد . التشغيل تكون على استعداد اليقاف تشغيل الحاسب اآللي، اتبع دائما خطوات اغالق نظام عندما
، حدد االختيار اغالق أو ايقاف Microsoft Windows نظام تشغيل الغالق. البيانات التي لم يتم حفظها أو التي حدث بها تلف

 .البدءتشغيل من قائمة 
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  معلومات الحاسب اآلليتسجيل

.  صيانة الحاسب اآللي الخاص بكفيه تؤدي عملية تسجيل معلومات عن الحاسب اآللي الى مساعدتك في الوقت الذي تريد قد
 .المعلوماتادخال تلك  عادة سيطلب منك فنيي الخدمةحيث 

 .  في تسجيل هذه المعلوماتالتالي الجدول استخدم.  وضع نوع اآللة والموديل والرقم المتسلسل على الحاسب اآللييتم

  

 اسم المنتج ______________________________________________

  

 نوع اآللة والموديل ______________________________________________

  

 (S/N) الرقم المتسلسل ______________________________________________

  

 تاريخ الشراء ______________________________________________

  

 : التاليWeb تسجيل الحاسب اآللي من خالل شبكة االنترنت على موقع شبكة يمكنك

http://www.lenovo.com/register 

 :  تسجيل الحاسب اآللي، ستقوم عندئذ باالستفادة من المزايا التاليةبمجرد

 ى مساعدة  أسرع عند طلب الحصول علخدمة •
  اآللي أو الحصول على عروضاالخطار •

 .Access IBM  من المعلومات عن طرق تسجيل الحاسب اآللي، ارجع الى برنامجلمزيد
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  برنامجاستعادة.  ٣الفصل 

 اخفاء هذه ويتم Windowsبعيدا عن نظام تشغيل  منفصلة  بيئة عمل تعملRescue and Recovery ™ لك برنامجيوفر 
 ، فانه بذلك ال يكون عرضه ألي Rescue and Recovery مكان عمل بما أنه يتم اخفاء. Windowsة عن نظام تشغيل البيئ

. Windows خالله تنفيذ عمليات االسترجاع واالستعادة التي قد ال تكون متاحة في بيئة منفيروس آما أنه يتيح مكان آمن يتم 
 الذي تم Rescue and Recovery برنامج خاللاالستعادة التالية وذلك من  طرقسيساعدك هذا الفصل في سهولة التعامل مع 

 :ترآيبه على الحاسب اآللي

 . Product Recovery  أقراصواستخدام تكوينارجع الى . Product Recovery  قرصتكوين •
 . االسترجاع واستخدام وسط تكوينارجع الى . ترجاع وسط االستكوين •
 .  نسخة احتياطية واستعادةملعارجع الى .  آل فترة، بعمل نسخة احتياطية من القرص الثابت الخاص بكقم، •
 .االستعادة مشاآل حلارجع الى . Recovery Repair قريص تكوين •

 نع واألقراص االحتياطية عبارة Product Recovery بقريص ة أقراص االسترجاع والقرص األول الخاصتعد  :مالحظة
 في DVD أو CDقرص تشغيل من خالل  في البداية استخدامهمحيث يمكن ). Bootable(أقراص يمكن البدء بها 

 .DVD-RAM في وسط مطلقا استخدامهمحين ال يمكن 

 Rescue and خالل مكان عمل  أو منWindows واجهتك أي مشكلة، يمكنك عندئذ استخدام أدوات التصحيح من بيئة اذا
Recovery  لتنفيذ احدى خطوات التصحيح التاليةوذلك  : 

  االسترجاع ملفات •
  النسخ االحتياطيةاستعادة •

 .واحدة من عمليات التصحيح التاليةعملية  لتنفيذ  Rescue and Recovery مكان عمل استخدام الى ارجع

 .Rescue and Recovery  للحصول على معلومات اضافية عن برنامجAccess IBMمج  الى برناارجع

 

  واستخدام أقراص استعادة المنتجتكوين

 يمكنك تكوين مجموعة خالله، الذي يمكن التسجيل من DVD أو CDقرص تشغيل استخدام  آان قد تم اعداد الحاسب اآللي باذا
محتويات القرص الثابت الى نفس حالتهم األصلية التي عادة اتيح لك امكانية  التي تProduct Recoveryمن أقراص تشغيل 

 اآللي الحاسب مفيدة عند قيامك بنقل Product Recoveryتكون أقراص تشغيل .  من المصنعاستالمهمآانوا عليها عندما تم 
 Product Recovery أقراص تشغيل قد يكون مفيدا تكوين مجموعة من  .و اعادة تصنيعهآنت تنوي بيعه أالى مكان أخر أو 

 .  أقرب وقت ممكنفي

 Product أقراص تشغيل من امكانية تكوين مجموعة واحدة Microsoft Windows لك ترخيص يتيح  :مالحظة
Recovery مكان أمن بعد االنتهاء من تكوينهمفي، لذلك يعد من المهم أن تقوم بتخزين أقراص التشغيل . 
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  :، قم بتنفيذ ما يليProduct Recovery أقراص تشغيل لتكوين

 اضغط زر الفأرة عند ثم Programs All االختيار ثم Start، حدد االختيار Windows على نظام تشغيل من .١
 . Create Product Recovery discs  ثم Access IBMاالختيار 

 . التعليمات الموضحة على الشاشةاتبع .٢

 :، قم بتنفيذ ما يليProduct Recovery أقراص تشغيل الستخدام

 حاليا الموجودة، سيتم عنئذ حذف آل الملفات Product Recovery المصنع من أقراص تشغيل محتويات استعادة عند: انتباه
أثناء تنفيذ خطوات .  من المصنععليهاعلى القرص الثابت وسيحل محلها المحتويات األصلية التي تم الحصول 

 من الملفات الموجودة حاليا على القرص الثابت على وسط أخر أآثرحفظ ملف واحد أو االستعادة، سيتم منحك الفرصة ل
 .بياناتوذلك قبل ازالة أي 

  .DVD أو CD في قرص تشغيل Rescue and Recovery قرص أدخل .١
 .  بدء تشغيل الحاسب اآلليأعد .٢
  .Rescue and Recoveryمكان عمل  فترة توقف قصيرة، سيتم فتح بعد .٣

 يكون قد تم ضبط جهاز البدء ال، فقد Rescue and Recoveryمكان عمل النجاح في فتح  حالة عدم يف  :مالحظة
لمزيد من المعلومات، . BIOS بدء تسلسلبطريقة صحيحة في ) DVD أو CDقرص تشغيل (الخاص بك 
 . االسترجاع في تسلسل بدء التشغيلجهاز تحديدارجع الى 

  .Restore your system، حدد االختيار Rescue and Recovery   القائمةفي .٤
 . Next حدد االختيار ثم Restore my Hard Drive to the Original Factory State االختيار حدد .٥
 .الطلب عند Product Recoveryأدخل قرص تشغيل .   التعليمات الموضحة على الشاشةاتبع .٦

 يكون ضروريا اعادة ترآيب بعض البرامج أو فقد اعادة محددات القرص الثابت الى محتويات المصنع األصلية، بعد  :مالحظة
 .Post-Recovery Notes الى ارجعلمزيد من التفاصيل، . وحدات التشغيل

 

  نسخة احتياطية واستعادةعمل

 والتي تتضمن نظام الثابت امكانية عمل نسخة احتياطية من محتويات القرص Rescue and Recovery لك برنامج يتيح
 Rescueيمكنك االشارة الى ما اذا آان برنامج .  الشخصيةالمحدداتالتشغيل وملفات البيانات وبرامج التطبيق باالضافة الى 

and Recovery النسخ االحتياطية أم البتخزين يقوم  : 

  المساحة المحمية من القرص الثابت الخاص بك على •
  القرص الثابت الثانوي الذي تم ترآيبه على الحاسب اآللي على •
  الثابت المتصل خارجيا USB قرص على •
  قرص تشغيل شبكة االتصاالت على •
 التي يمكن DVD أو CDيعد ضروريا اتاحة أقراص تشغيل ( التي يمكن التسجيل من خاللها DVDs او CDs على •

 )التسجيل من خاللها لهذا االختيار

لفات م للقرص الثابت أو استعادة الكاملة االنتهاء من عمل نسخة احتياطية من القرص الثابت، يمكنك استعادة المحتويات بعد
 . فقطWindows وتطبيقاتمحددة فقط أو استعادة نظام تشغيل 

  :سخة احتياطية، قم بتنفيذ ما يلي نلعمل

 IBM االختيار ثم Access IBMو Programs Allو Start، اضغط زر الفأرة عند االختيار Windows من .١
Rescue and Recovery . سيتم عندئذ فتح برنامجRescue and Recovery.  
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  .Now Back up  حدد االختيارثم Backup خط القائمة، اضغط زر الفأرة عند على .٢
 . التعليمات الموضحة على الشاشةاتبع .٣

  :، قم بتنفيذ ما يليRescue and Recovery برنامج  نسخة احتياطية منلعمل

 IBM االختيار ثم Access IBMو Programs Allو Start، اضغط زر الفأرة عند االختيار Windows من .١
Rescue and Recovery . سيتم عندئذ فتح برنامجRescue and Recovery.  

 :  ما يليبتنفيذ ثم قم ؛Restore خط القائمة، اضغط زر الفأرة عند االختيار على .٢
o زر الفأرة عند االختيار اضغط Restore your System تريد استعادة محتويات القرص آنت اذا وذلك 

  .Windowsالثابت أو الستعادة نظام تشغيل أو تطبيق 
o زر الفأرة عند االختيار اضغط Restore Files الملفات المحددة من النسخة استعادة آنت تريد اذا 

 .االحتياطية
 . التعليمات الموضحة على الشاشةاتبع .٣

 مكان استخدام، ارجع الى Rescue and Recovery مكان عمل  من المعلومات عن طريقة تنفيذ عملية االستعادة منلمزيد
 .Rescue and Recoveryعمل 

 

 Rescue and Recovery مكان عمل استخدام

 الثابت الذي يعمل على حدى القرصعن في المساحة المحمية والتي تم اخفاءها   Rescue and Recoveryيوجد مكان عمل 
 Windowsتى اذا لم يستطع نظام تشغيل  خطوات االستعادة حتنفيذيتيح لك ذلك امكانية . Windowsبعيدا عن نظام تشغيل 

  :Rescue and Recoveryمكان عمل  االستعادة التالية من خطواتيمكنك تنفيذ . البدء

 Rescue and االختيار مكان عمل  لكيتيح :االحتياطيةالملفات من القرص الثابت أو من النسخة استعادة  •
Recovery   ابت ونقلهم الى قرص تشغيل شبكة االتصاالت أو أي وسط  على القرص الثالملفاتامكانية تحديد مكان

 من احتياطيةيكون هذا الحل متاحا حتى اذا لم تقم بعمل نسخة .  الثابت أو القريصUSB تشغيل قرصأخر مثل 
يمكنك أيضا استرجاع .  احتياطيةنسخةالملفات أو اذا تم عمل التغييرات على الملفات منذ أخرى مرة تم فيها عمل 

 أو USB على القرص الثابت المحلي أو جهاز الموجودة االحتياطية Rescue and Recoveryمن نسخة ملفات 
 . قرض تشغيل شبكة االتصاالت

 عمل نسخة احتياطية بمجرد:  االحتياطيةRescue and Recoveryاستعادة ملفات القرص الثابت من نسخة  •
 Rescue and مكان عمل  مناالستعادةليات ، يمكنك تنفيذ عمRescue and Recoveryباستخدام برنامج 

Recovery   حتى اذا لم تستطع بدء تشغيلWindows.  
 امكانية اعادة Rescue and Recoveryمكان عمل يتيح لك : اعادة محتويات القرص الثابت الى محتويات المصنع •

اذا آان لديك العديد من .  المصنع األصلية والتي تم ارسالهم بها منحالتهمالمحتويات الكاملة للقرص الثابت الى 
 بدون األخرىوترك األجزاء : Cالى الجزء عادة المحتويات األصلية  القرص الثابت، سيكون من حقك اعلىاألجزاء 
، Windows نظام تشغيل عنيعمل على حدى بعيدا   Rescue and Recovery  مكان عمل بما أن. استخدامها
 .Windowsنع حتى اذا لم تستطع بدء تشغيل استعادة محتويات المص عندئذ يمكنك

 محتويات اعادة تم  االحتياطية أوRescue and Recovery   الثابت من نسخةالقرص محتويات  قمت باستعادةاذا: انتباه
 الثابت األصلية، سيتم عندئذ حذف آل الملفات الموجودة على الجزء الذي يتضمن القرص المحتوياتالقرص الثابت الى 

اذا آنت أما .  أمكن، بعمل نسخ من الملفات الهامةاذاقم، . أثناء تنفيذ عملية االستعادة) Cعادة ما يكون هذا الجزء هو (ي األساس
 Rescue and الموجودة في Rescue استخدام خواص ملفات عندئذ، يمكنك Windows  تشغيل غير قادر على بدء

Recovery على وسط أخر على القرص الثابتالموجودة لنسخ الملفات . 

  :، قم بتنفيذ ما يليRescue and Recoveryتشغيل مكان عمل  لبدء

 .  لخمسة ثواني على األقلاآلليايقاف تشغيل الحاسب  .١
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  .F11 أو Enter مع االستمرار ثم ترك مفتاح غطالض .٢
 أو Enter مفتاح على سماعك صوت صفارة أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عندئذ عن الضغط عند .٣

F11.  
 Rescue and فتح عندئذسيتم . ، أدخل آلمة السرية عند الطلبRescue and Recovery تم تحديد آلمة سرية اذا .٤

Recovery Workspaceبعد فترة توقف مؤقتة  . 

 . مشاآل االستعادةحل الى، ارجع Rescue and Recoveryمكان عمل  لم تنجح محاولة فتح اذا  :مالحظة

 :  بتنفيذ واحد مما يليقم .٥
o االختيار ملفات من القرص الثابت أو من النسخة االحتياطية، اضغط زر الفأرة عند الستعادة Rescue 

files اتبع التعليمات الموجودة على الشاشةثم  . 
o القرص الثابت من نسخة الستعادة Rescue and Recovery الى الثابت االحتياطية أو العادة القرص 

 .  التعليمات الموجودة على الشاشةاتبع ثم ،Restore your systemمحتويات المصنع، حدد االختيار 

 ضروريا يكون اعادة محددات القرص الثابت الى محتويات المصنع األصلية، يعد  :مالحظة
-Post الىلمزيد من التفاصيل، ارجع . لتشغيلاعادة ترآيب بعض البرامج أو وحدات ا

Recovery Notes. 

o على معلومات عن الخواص األخرى الخاصة بـللحصول Rescue and Recovery Workspace، 
 .Help االختيار حدد

Post-Recovery Notes 

 :مالحظات

 ترآيب وحدات تشغيل اعادةاعادة محددات القرص الثابت الى محتويات المصنع األصلية، فقد يكون ضروريا  بعد .١
 .  أو ترآيب وحدات تشغيل الجهازاستعادةارجع الى . الجهاز لبعض األجهزة

.  من البدايةMicrosoft Works أو Microsoft Officeترآيب آل من تطبيقات ،  اآلليةعلى بعض الحاسبات، يتم .٢
، يجب استخدام Microsoft Works أو Microsoft Officeاذا آان ضروريا استعادة أو اعادة ترآيب تطبيقات 

Microsoft Office CD أو Microsoft Works CD .تكون وCDsتم ترآيب  متاحة مع الحاسبات اآللية التي ي
 .  عليهاMicrosoft Works أو Microsoft Office تطبيقات

 

  مشاآل االستعادةحل

بصورة مكررة، مكان العمل  الستخدام. بعيدا عن نظام التشغيلى  بالعمل على حد Rescue and Recoveryمكان عمل  يقوم 
 Rescue تشغيل مكان عمل  غير قادر على بدءاذا آنت.  التشغيلبدء أثناء F11 أو Enterاضغط مع االستمرار على مفتاح 

and Recovery   ثالثة اختياراتعندك  يكون الطريقة،بهذه : 

 Rescue and مكان عمل لبدء تشغيل)  الثابتUSB أو قرص DVD أو CD( وسط االسترجاع استخدم •
Recovery  . وسط االسترجاعواستخدام تكوينلمزيد من التفاصيل، ارجع الى  . 

Rescue and Recovery مكان عمل  في اعادة ترآيب الملف الذي يتحكم فيRecovery Repair قريص استخدم •
 . Recovery Repair قريص واستخدام تكوينلمزيد من التفاصيل، ارجع الى 

 من أقراص مجموعةالقرص الثابت الى محتويات المصنع األصلية، يمكنك استخدام  محتويات  آنت تنوي اعادةاذا •
Product Recovery . ادة المنتج أقراص استعواستخدام تكوينارجع الى. 
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 اذا Product Recovery أقراص أو وسط االسترجاع أو مجموعة من Recovery Repair يكون من المفيد تكوين قريص قد
 .األمنيةآما هو موضح في االحتياطات ن أمكن ثم تخزينهم في مكان أم

 Productمجموعة من  أومن وسط االسترجاع  Rescue and Recoveryمكان عمل  لم تكن قادرا على استخدام اذا
Recovery CDs تشغيل، فقد ال يكون لديك عندئذ قرص االسترجاع أو قرص CD أو DVD أو قرص تشغيل USB ،الثابت 

 االسترجاع في جهاز تحديدلمزيد من المعلومات، ارجع الى . BIOS تسلسل بدء فيالذي تم تعريفه على أنه جهاز بدء التشغيل 
 .تسلسل بدء التشغيل

خارجيا بقرص الذي تم توصيله  DVD أو CD من Rescue and Recovery لك وسط االسترجاع امكانية بدء برنامج يتيح
 Rescue and قادرا على استخدام برنامج تكنيكون وسط االسترجاع في غاية األهمية اذا لم .  الثابتUSBتشغيل 

Recovery باستخدام مفاتيح Enter أو F11. 

 

  واستخدام وسط االسترجاعتكوين

 وسط االسترجاع يكون.  DVD أو CD من Rescue and Recoveryبرنامج  تشغيل  لك وسط االسترجاع امكاينة بدءيتيح
 .F11 أو Enterدام مفاتيح  باستخRescue and Recoveryفي غاية األهمية اذا لم تكن قادرا على استخدام برنامج 

 : وسط االسترجاع، قم بتنفيذ ما يليلتكوين

 االختيار ثم Access IBMو Programs All و Start، اضغط زر الفأرة عند االختيار Windows من .١
Create Rescue Media . 

 .  زر دائرى لنوع وسط االسترجاع الذي تريد تكوينهحدد .٢
 .  االختيار حسناحدد .٣
 .ت الموضحة على الشاشة التعليمااتبع .٤

 : وسط االسترجاع، قم بتنفيذ واحد ما يليالستخدام

 . اآللي، ثم أعد بدء الحاسب DVD أو CDفي قرص تشغيل ) DVD أو CD( قرص االسترجاع أدخل •
 . الحاسب اآللي بدء الموجودة على الحاسب اآللي، ثم أعد USB الثابت باحدى موصالت USB بتوصيل قرص قم •

 الخاصة بكل خاصية المساعدةتكون .  Rescue and Recoveryمكان عمل وسط االسترجاع، سيتم عندئذ فتح يل  تشغ بدءعند
بدء تشغيل جهاز  عندئذ  االسترجاع في البدء، فقد ال يتموسطاذا لم ينجح . Rescue and Recoveryمكان عمل متاحة من 

 تحديدلمزيد من المعلومات، ارجع الى . BIOSبدء بطريقة صحيحة في تسلسل ) DVD أو CDقرص تشغيل (االسترجاع 
 .جهاز االسترجاع في تسلسل بدء التشغيل
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 Recovery Repair واستخدام قريص تكوين

 :، قم بتنفيذ ما يليRecovery Repair قريص لتكوين

 . اآلن بها صال بالفعل بشبكة االنترنت، قم باالتصال لم تكن متاذا .١
 :  التاليWeb بفتح برنامج تصفح شبكة االنترنت واذهب الى عنوان قم .٢

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483 

  .A قريص خالي في قرص تشغيل قريص أدخل .٣
.  على الشاشةالموضحة ثم اتبع التعليمات Recovery Repair rnrrepair.exe زر الفارة مرتين عند ملف اضغط .٤

  .Recovery Repairيتم تكوين قريص 
 . لهRecovery Repair Diskette بازالة القريص وحدد االسم قم .٥

  :، قم بتنفيذ ما يليRecovery Repair قريص الستخدام

 . لي باغالق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآلقم .١
  .A في قرص تشغيل قريص Recovery Repair قريص أدخل .٢
 . بتشغيل الحاسب اآللي ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشةقم .٣

 من خالل Rescue and Recoveryمكان عمل على استخدام وأصبحت قادرا  انتهت عملية االصالح بدون أية أخطاء، اذا
 . تشغيل الحاسب اآلليبدء وذلك أثناء F11 أو Enterمفتاح على االستمرار الضغط مع 

 هناك مشكلة في الجزء الذي يتضمن تكوناستكمالها، فقد يكون ممكنا  ظهرت رسالة خطأ أثناء تنفيذ عملية االصالح ولن اذا
للحصول . Rescue and Recoveryمكان عمل  الستخدام االسترجاعاستخدم وسط . Rescue and Recoveryمكان عمل 

 . االسترجاعوسط واستخدام تكوين واستخدام وسط االسترجاع، ارجع الى تكوين عن طريقة على معلومات

 

  أو ترآيب وحدات تشغيل الجهازاستعادة

تأآد من .  على الحاسب اآلليالتشغيلآيب نظام ضروريا أن يتم عندئذ تريكون  استرجاع أو ترآيب وحدات تشغيل الجهاز، قبل
 .باألجهزةأنك تمتلك الوثيقة ووسط البرامج الخاص 

والذي يكون عادة ( الثابت للحاسب اآللي القرصالخاصة باألجهزة التي تم ترآيبها بواسطة المصنع على  تشغيلال وحدات توجد
 مع مرفقةاألخرى على وسط البرامج التي تكون  تشغيلالدات توجد وح. ibmtools\driversوالموجود في الحافظة ) Cالجزء 

 .األجهزة المتفردة

 World Wide Web متاحة على شبكة المصنعالخاصة باألجهزة التي تم ترآيبها بواسطة  تشغيلال أيضا أحدث وحدات تكون
 ./http://www.lenovo.com/think/supportعلى الموقع 

 : قم بتنفيذ ما يليالمصنع،باألجهزة التي تم ترآيبها بواسطة الخاصة  تشغيلال وحدات الستعادة

 .  ببدء الحاسب اآللي ونظام التشغيلقم .١
 . الثابت في عرض هيكل الدليل الخاص بالقرص My Computer أو Windows Explorer استخدم .٢
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  .C:\IBMTOOLS بفتح الحافظة قم .٣
 الفرعية التي يتم تحديد اسم الحافظاتالتشغيل العديد من توجد داخل حافظة وحدات .  بفتح حافظة وحدات التشغيلقم .٤

 ). على سبيل المثال، سمعي ومرئي وهكذا( اآللي الحاسبلها للعديد من األجهزة التي يتم ترآيبها على 
 .  بفتح الحافظة الفرعية المناسبةقم .٥
 :  احدى الطرق التالية الستعادة وحدات تشغيل الجهازاستخدم .٦

o الفرعية، قم بالبحث عن ملف  حافظة الجهاز علىreadme.txt ملف آخر له الالحقة أو .txt والذي 
 بعد نظام الملفيمكن تحديد اسم لهذا . اعادة ترآيب وحدة تشغيل الجهاز طريقة يتضمن معلومات عن

 وحدة تشغيل ترآيب على معلومات عن طريقة اعادة Textيحتوي ملف . winxp.txtالتشغيل، مثل 
 . الجهاز

o انت الحافظة الفرعية للجهاز تتضمن ملف له الالحقة  آاذا.inf برنامج استخدام، يمكنك عندئذ Add New 
Hardware)  الموجود فيWindows Control Panel ( ال يمكن .  تشغيل الجهازوحدةالعادة ترآيب

، Add New Hardwareعلى برنامج . البرنامجاعادة ترآيب آل وحدات تشغيل الجهاز باستخدام هذا 
 االختيار ثم Have Disk تريد ترآيبه، حدد االختيار الذي منك تحديد وحدة تشغيل الجهاز بوعندما يطل
Browse . ثم حدد ملف وحدة تشغيل الجهاز المناسب).inf ( للجهازالفرعيةمن الحافظة  . 

o الحافظة الفرعية للجهاز، قم بالبحث عن ملف على setup.exe . االختيار  علىاضغط زر الفأرة مرتين
SETUP.EXE الشاشة اتبع التعليمات الموضحة على ثم. 

 

  جهاز االسترجاع في تسلسل بدء التشغيلتحديد

 أوال بتغيير تقوم أو أي جهاز خارجي أخر، يجب أن USB HDD أو DVD أو CDاالسترجاع من  عملية  البدء فيقبل
 .CMOS Setup Utilityتسلسل بدء التشغيل في 

  .CMOS Setup Utility بصورة مكررة الدخال F1حاسب اآللي، اضغط مع االستمرار على مفتاح  تشغيل الأثناء .١
  .Enter اضغط على مفتاح ثم Advanced BIOS feature االختيار حدد .٢
 .  تسلسل بدء التشغيل، حدد جهاز بدء التشغيلفي .٣
  CMOS Setup Uitility للعودة الى قائمة برنامج Esc على مفتاح اضغط .٤
  .Enter اضغط على مفتاح ثم Save & Exit Setup االختيار حدد .٥
 .  باغالق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآلليقم .٦
 :  بتنفيذ واحد مما يليقم .٧

o آان لديك جهاز خارجي، قم بتوصيله بالحاسب اآللياذا  . 
o آان لديك اذا CD أو DVDقم بادخاله في الحاسب اآللي ،. 

 .لي بتشغيل الحاسب اآلقم .٨
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  على المعلومات والمساعدة والخدماتالحصول.  ٤الفصل 

 اضافية عن المنتجات التي معلومات آنت في حاجة للحصول على مساعدة أو خدمة أو دعم فني أو آنت تريد الحصول عل اذا
الجزء على معلومات يحتوي هذا .  لمساعدتكLenovo من المتاحة، ستجد العديد من المصادر Lenovoتم تصنيعها بواسطة 

، باالضافة الى Lenovo والمنتجات التي تم تصنيعها بواسطة Lenovo اضافية عن معلوماتعن المكان الذي ستجد فيه 
 ستقوم باالتصال به للحصول الذي الخطوات المطلوب اتخاذها اذا واجهت مشكلة مع الحاسب اآللي الخاص بك والشخص معرفة

 .على الخدمة الضرورية

 

  على معلوماتولالحص

 في الوثيقة المرفقة مع الحاسب متاحة المعلومات الخاصة بالحاسب اآللي والبرنامج الذي تم ترآيبه من قبل، ان وجد، تكون
باالضافة الى ذلك، .  وملفات مساعدةREADME الشاشة وملفات علىتحتوي هذه الوثيقة على آتب مطبوعة وآتب . اآللي

 .World Wide Web متاحة على موقع Lenovo منتجات عيبمصنتكون المعلومات الخاصة 

 عن منتجات الحاسب معلومات على أحدث Web المتاح على شبكة Lenovo، يحتوي موقع World Wide Web شبكة على
 .http://www.lenovo.com/think هو Personal Computingيعد عنوان . الشخصي والدعم

 يتم دعمها، على موقع التيلمنتجات الخاصة بك، والتي تتضمن االختيارات  الحصول على معلومات عن الدعم ليمكنك
http://www.lenovo.com/think/support. 

 

  على المساعدة والخدمةالحصول

 .لمساعدتك آنت تواجه مشكلة مع الحاسب اآللي، ستجد العديد من المصادر المتاحة اذا

  الوثيقة وبرامج التشخيصاستخدام

 مع الحاسب اآللي، يعد المكان مشكلةاذا واجهتك .  من مشاآل الحاسب اآللي بدون الحصول على دعم خارجي العديدن حيمك
اذا آنت تشك في وجود مشكلة .  مصدر المشكلة في وثيقة الحاسب اآلليبتحديداألول المطلوب البدء منه هو المعلومات الخاصة 

 والتي تكون مرفقة مع الشاشة، والمساعدة المباشرة على READMEفات  ارجع الى الوثيقة والتي تحتوي على ملالبرنامج،في 
 .نظام التشغيل أو برنامج التطبيق

 استخدامها لمساعدتك في تحديد مشاآل يمكنك العديد من الحاسبات اآللية ووحدات الخدمة مرفقة مع برامج التشخيص التي تكون
شكلة والموجودة في وثيقة الحاسب اآللي للحصول على معلومات عن  الممصدرارجع الى المعلومات الخاصة بتحديد . الجهاز

 . التشخيصبرامجطريقة استخدام 

 تشغيل اضافية أو تم تعديلها أقراص تشير المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة أو برامج التشخيص الى ضرورة وجود قد
 حيث يمكنك الحصول على World Wide Webلى  عبالصفحات باالحتفاظ Lenovoيقوم . أو ضرورة وجود برامج أخرى

الستخدام هذه الصفحات، اذهب الى .  الجهاز والتعديالتتشغيلأحدث معلومات فنية وتحميل أقراص 
http://www.lenovo.com/think/supportواتبع التعليمات المحددة . 
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  خدمةطلب

 فترة الضمان، يمكنك الحصول أثناءحصول على مساعدة،  آنت قد حاولت تصحيح المشكلة بنفسك وآنت التزال في حاجة للاذا
تكون الخدمات التالية متاحة أثناء فترة . Customer Support Centerعلى مساعدة ومعلومات من خالل التليفون بواسطة 

 : الضمان

 وذلك اذا  بمساعدتك في تحديد مصدر المشكلةيقوموا يكون فنيي الخدمة المدربين متاحين بحيث -  المشكلةتحديد •
 .  بتحديد التصرف المطلوب اتخاذه لتصحيح المشكلةيقومواآانت هناك مشكلة في الجهاز ثم 

 يزال موجودا في فترة الضمان، يكون عندئذ فنيي ال اذا آان السبب في هذه المشكلة هو الجهاز الذي -  الجهازاصالح •
 .  يمكن تطبيقه توفير مستوى الخدمة الذييمكنهمالخدمة المدربين متاحين بحيث 

 أو Lenovoقوم تس. جبيع المنت بعد تنفيذها قد تكون هناك بعض التغييرات المطلوب -  التغيير الهندسيادارة •
 .التي تنطبق على الجهاز التغييرات الهندسية المتاحة بعمل، Lenovoالموزع، اذا آان مسموحا له من قبل 

 :  يشمل الضمان البنود التاليةال

 .  التي ال يتم ضمانهاLenovo أو أجزاء Lenovoخدام األجزاء التي لم يتم تصنيعها لـ أو من قبل  أو استاستبدال •
 . در مشاآل البرامجا مصتعريف •
 .  باعتبارها جزء من عمليات الترآيب أو التحديثBIOS مواصفات •
 .  أو تعديل أو تحديث أقراص تشغيل الجهازتغيير •
 . االت وصيانة أنظمة تشغيل شبكة االتصترآيب •
 . وصيانة برامج التطبيقترآيب •

 االحتفاظ بفاتورة الشراء بحيث منتأآد . الضمان المحدود للحصول على شرح آامل عن مصطلحات الضمانبيان  الى ارجع
 .يمكنك الحصول على خدمة الضمان

 : التالية المعلوماتبرجاء اتاحة .  اذا أمكن، بالتواجد بالقرب من الحاسب اآللي أثناء طلب الخدمةقم،

  اآللة والموديل نوع •
 سلسل الخاص بمنتجات الجهاز ت المالرقم •
  المشكلة وصف •
  المفصل لرسائل الخطأ الشرح •
  الخاصة بمواصفات األجهزة والبرامجالمعلومات •

  التليفونأرقام

 التليفوناتمن الممكن تغيير أرقام .  التليفونات العالميآشف   الخدمات والدعم، ارجع الىات على آشف بأرقام تليفونللحصول
 ثم اضغط http://www.lenovo.com/think/supportللحصول على أحدث أرقام التليفون، ارجع الى . بدون سابق انذار

 اتصل بموزع معروض، البلد أو المنطقة الخاصة بك غير اذا آان رقم تليفون.  يتم دعمهاالتي التليفونات آشفزر الفارة عند 
Lenovo أو بممثل تسويق Lenovo. 

 . آل البالد أو المناطق األخرى، اتصل بالموزع أو ممثل التسويقفي

  أخرىخدمات

، ThinkPad  أوThinkCentre نوع آلة نفس قمت بالسفر مع الحاسب اآللي أو قمت بتغيير مكانه ونقله الى بلد يتم فيه بيع اذا
لك امكانية الحصول على خدمات الضمان  لخدمات الضمان الدولية التي تتيح فيمكن أن يخضع عندئذ الحاسب اآللي الخاص بك

 . بتنفيذ خدمات الضمانلهمسيتم تنفيذ خدمات الصيانة من قبل مانحي الخدمة المسموح .  فترة الضمان المتاحةخالل



 33 
 
 

 خدمات الضمان يتم تسليم.  البالدآلفي متاحة ل بلد، وقد ال تكون بعض أنواع الخدمات  طرق وخطوات الصيانة وفقا لكتختلف
 التخزين أو الخدمة من خالل ارسال الجهاز الى مرآز الصيانة والصيانة في مستودعمثل (من خالل طريقة الخدمة الدولية 
 قادرة على صيانة آل البالدلموجودة في بعض قد ال تكون بعض مراآز الصيانة ا. المتاحة في بلد الصيانة) تواجدكمكان 

 . تطبيق الرسوم والقيود في نفس وقت تقديم الخدمةالبالد،يتم، في بعض . الموديالت الخاصة بأنواع معينة من اآللة

ات ولمشاهدة آشف بالبالد التي يتم اتاحة خدمخدمات الضمان الدولية   ما اذا آان الحاسب اآللي مؤهال ليخضع لبنودلتحديد
، ثم اضغط زر الفأرة عند االختيار http://www.lenovo.com/think/support موقع الصيانة فيها، اذهب الى

Warranty التعليمات الموضحة على الشاشةواتبع . 

 من قبل، ارجع الى ترآيبه الذي تم Microsoft Windows على دعم فني أثناء ترآيب مجموعة الخدمات لمنتج للحصول
 على Web المتاح على شبكة Microsoft Product Support Servicesموقع 

http://support.microsoft.com/directory / قد يتم تطبيق بعض الرسوم.  بمرآز خدمة العمالءأو يمكنك االتصال. 

 

  خدمات اضافيةشراء

 وبرامج التطبيق ومواصفات التشغيل خالل وبعد فترة الضمان، شراء خدمات اضافية، مثل دعم األجهزة وأنظمة يمكنك،
قد .  والتي تم تحديثها باالضافة الى تنفيذ عمليات الترآيب العاديةالممتدةومحددات شبكة االتصاالت وخدمات اصالح األجهزة 

 . اتاحة الخدمة واسم الخدمة وفقا للبلد أو المنطقةعمليةتختلف 

 .الشاشةمباشرة على  من المعلومات عن هذه الخدمات، ارجع الى المعلومات اللمزيد
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  مصدر المشكلة والتشخيصتحديد.  ٥الفصل 

 يتم وصف المشاآل التي تتعلق لماذا .  هذا الفصل بوصف بعض أدوات التشخيص وأدوات تحديد مصدر المشكلة األساسيةيقوم
 تحديد مصدر المشكلة أو ةلومات مفصلة عن طريق على معللحصول Access IBMبالحاسب اآللي الخاص بك هنا، استخدم 

 . اضافيةمساعدةارجع الى 

 

  تحديد مصدر المشكلة األساسيةأدوات

 األعراض التصرف
  :تأآد من

المخرج أن سلك الكهرباء متصل بالجزء الخلفي من الحاسب اآللي في  •
  .الفعال الكهربائي

ما اذا آان للحاسب اآللي الخاص بك محول آهربائي ثانوي موجود في الجزء  •
قم بفحص . الحاسب اآللي، وتأآد من أن هذا المحول الثانوي فعال الخلفي من

في الجزء األمامي من الحاسب اآللي للتأآد من أن  مؤشر الكهرباء الموجود
 .الكهرباء فعالة

 . تستطيع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآللياذا لم تكن

ال يبدأ الحاسب اآللي في العمل عند 
 .الضغط على مفتاح التشغيل

  :تأآد من

 أن آابل وحدة الكهرباء متصل بأمان بالجزء الخلفي من وحدة المراقبة والجزء •
  .اآلليالخلفي من الحاسب 

  .الفعال مخرج الكهربائيال بمتصلبالشاشة أن سلك الكهرباء الخاص  •
  .تحديد القيم الصحيحة لشدة االضاءة والتباين الشاشة ومن تشغيل •
 على ةالموجودالشاشة موصل بل بأمان  بالشاشة متصأن آابل االشارة الخاص •

 .الحاسب اآللي

تأآد من أن  ،الشاشةاذا آان للحاسب اآللي الخاص موصلين من موصالت   :مالحظة
عن الموصل والذي يختلف AGP تصلة بالمقبس الموجود في موصلالخاصة بك مالشاشة 

 .٤ ارجع الى الخطوة. الموجود في الجزء الخلفي من لوحة النظام

 .ع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآلليياذا لم تستط

 .الشاشة خالية

  :تأآد من

 .والتباين ضاءةوتم تحديد القيم الصحيحة لشدة االوالشاشة تشغيل الحاسب اآللي  •
  .لوحة المفاتيح متصلة بموصل لوحة المفاتيح الموجودة على الحاسب اآلليأن  •
 .مفاتيح ملتصقةعدم وجود أي  •

 .ع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآلليياذا لم تكن تستط

ال يقوم . لوحة المفاتيح ال تعمل
 الحاسب اآللي باالستجابة للوحة

 .المفاتيح

  :تأآد من
 Enhanced لوحة مفاتيح

Performance USB ال تعمل 
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 األعراض التصرف

  .أن الحاسب اآللي فعال •
الموجود على الجزء األمامي أو  USB أن لوحة المفاتيح متصلة بأمان بموصل •

  .من الحاسب اآللي الخلفي
 .أي مفاتيح ملتصقةعدم وجود  •

 .اذا لم تكن تستطع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآللي
 .تنظيف الفأرةقم ب

  :تأآد من

 تشغيل الحاسب اآللي ووحدة المراقبة وتم تحديد القيم الصحيحة لشدة االضاءة •
  .والتباين

 .أن الفأرة متصلة بأمان بموصل الفأرة الموجود على الحاسب اآللي •

 .ع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآلليياذا لم تكن تستط

اسب ال يقوم الح. الفأرة ال تعمل
  .اآللي باالستجابة للفأرة

 :مالحظة
 .ينطبق ذلك على الفارة اآللية فقط

  :تأآد من

 .تشغيلالعدم وجود قريص في قرص  •

 يوجد نظام. أن تسلسل بدء التشغيل يتضمن الجهاز الذي يوجد فيه نظام التشغيل •
  .التشغيل عادة على القرص الثابت

 CMOS Setup بدء ع الىارج.  CMOS Setup Utilityبدء تشغيل برنامج
Utility. 

 .CMOS Setup Utility تحقق من تسلسل بدء التشغيل في برنامج

 .اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب اآللي

لن يقوم نظام التشغيل بالبدء في 
 .لالعم

  .تأآد من عدم وجود أي مفاتيح ملتصقة

 .اآللي اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب أن يتم اصالح الحاسب

يقوم الحاسب اآللي باصدار صوت 
 صفارة عدة مرات قبل أن يبدأ نظام

 .التشغيل في العمل

 

 

PC Doctor for DOS Diagnostics 

 هذا البرنامج استخداميمكنك . بعيدا عن نظام التشغيل على حدى  بالعملPC Doctor for DOS Diagnostics برنامج يقوم
 ال تكون الطرق األخرى متاحة أو اذا لم تنجح في عندمايمكنك استخدام هذا البرنامج آما . في اختبار مكونات الحاسب اآللي

 .عزل وتحديد المشكلة

من ناحية أخرى، . الثابت الموجود على القرص Rescue and Recoveryمكان عمل  تشغيل أدوات التشخيص من يمكنك
 .Rescue and Recovery مكان عمل  منDiskette Bootableيمكنك تكوين 
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المتاح على / http://www.lenovo.com/think/support موقع  أيضا تحميل أحدث نسخة من برنامج التشخيص منيمكنك
 االختيار اضغط زر الفأرة عند ثم Use Quick Pathلمجال  بك في اة الخاصاآللةأدخل نوع . World Wide Webشبكة 

Go الخاص بكاآلليبالحاسب والتي تتعلق  عن الملفات التي يمكن تحميلها للبحث . 

 Rescue and Recoveryمكان عمل  تشخيصات من تشغيل

  :Product Recovery بتنفيذ الخطوات التالية لتشغيل التشخيصات من برنامج قم

 . ام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآللي باغالق نظقم .١
  .F11 أو Enter مع االستمرار ثم أترك مفتاح اضغط .٢
 أو Enter مفتاح على سماعك صوت صفارة أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عندئذ عن الضغط عند .٣

  .Rescue and Recovery  مكان عملسيتم عندئذ فتح. F11مفتاح 
 . Hardware  Diagnose ، حدد االختيارRescue and Recoveryمكان عمل  من .٤
 . الشاشة شاشات الحث الموجودة على اتبع .٥
 . بدء تشغيل الحاسب اآللي آما هو موضحأعد .٦

  قريص التشخيصتكوين

 :تكوين قريص التشخيصل بتنفيذ الخطوات التالية قم

 .  باغالق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآلليقم .١
  .F11 أو Enterالستمرار ثم أترك مفتاح  مع ااضغط .٢
  أوEnter مفتاح على سماعك صوت صفارة أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عندئذ عن الضغط عند .٣

  .Rescue and Recoveryمكان عمل سيتم عندئذ فتح . F11مفتاح 
 . Disks Create Diagnostic ، حدد االختيارRescue and Recoveryمكان عمل  من .٤
 . الشاشة التعليمات الموضحة على اتبع .٥
 . الموضحة على الشاشةالتعليماتم اتبع  ثتشغيلال عند الطلب، بادخال قريص خالي تم تنسيقه في قرص قم، .٦

 :مالحظات

/ http://www.lenovo.com/think/support موقع  أيضا تحميل أحدث نسخة من برنامج التشخيص منيمكنك .١
 أدخل نوع اآللة الخاصة بك ثم ابحث ،Use Quick Pathفي المجال . World Wide Webالمتاح على شبكة 

 . بالحاسب اآللي الخاص بكوالتي تتعلق  يمكن تحميلها التيعن الملفات 
 ببرنامج الخاص) iso.المعروفة على أنها نسخة  (Self Starting Bootable CD Image تحميل يمكنك .٢

 قرص تشغيل بدون وذلك لدعم األنظمة http://www.lenovo.com/think/support موقع التشخيص من
 . القريص

  قريص التشخيصتشغيل

  :CD بتنفيذ الخطوات التالية لتشغيل قريص التشخيص أو نسخة قم

 .  باغالق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب اآلليقم .١
 .  في قرص التشغيلCD قريص التشخيص في قرص تشغيل القريص أو أدخل أدخل .٢
 .  بتشغيل الحاسب اآلليقم .٣
  .F1 اضغط على مفتاح مساعدة،للحصول على .  فتح برنامج التشخيص، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشةعند .٤
 .  من قرص التشغيلCD انتهاء البرنامج، قم بازالة القرص أو بمجرد .٥
 .أعد بدء الحاسب اآلليثم  باغالق قم .٦
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  IBM Lotus Software عروض.  أ الملحق

 رخصة واحدة باستالم الشخصي، فانك تقوم ThinkPad أو عميل حاسب ين المؤهلThinkCentreاحدى عمالء  باعتبارك
تتيح لك هذه . Lotus ® SmartSuite  ®لبرنامج والرخصة المتفردة Lotus Notes ® "Standalone" Clientومحددة لـ

 الشخصي باستخدام احدى ThinkPad أو ThinkCentreاسب  حعلىالرخص امكانية ترآيب واستخدام هذا البرنامج 
 :االختيارات التالية

 أو Lotus Notes Clientوسط تكن تمتلك اذا لم . هذا العرضفي بهذا البرنامج يتم تضمين الوسط الخاص  ال •
Lotus SmartSuiteيمكنك طلب ، المناسب CD لمزيد من المعلومات.  على الحاسب اآلليالبرنامج وترآيب ،

 . "CD لطلب" الفقرة ارجع الى
 نسخة اضافية من البرنامج الذي واستخداممن حقك عمل  عندئذ  سيكون،نسخة مرخصة من البرنامجآنت تمتلك  اذا •

 .تمتلكه

 

 IBM Lotus Notes عن نبذة

 Personal Information ومصادر أهمية، دمج أآثر الرسائل Notes Clientالمحدود والمقيد لـ  من خالل االستخدام يمكنك
Management (PIM (- وآشف والتقويممثل البريد االلكتروني To-Do - مما يتيح لك امكانية استخدامهم أثناء االتصال أو 

 IBM وحدات خدمة استخدامذي يتيح لك امكانية  الحق الStandaloneال تتضمن رخصة .  بشبكة االتصاالتاالتصالانهاء 
Lotus Domino ؛ مع ذلكن فقد يتم تعديل رخصةStand-alone عبارة عن رخصة لتصبح هذه Notes آاملة ولها سعر 

 .http://www.lotus.com/notes الى ارجعللحصول على مزيد من المعلومات، . مخفض

 

 IBM Lotus SmartSuite عن نبذة

 لك امكانية بدء العمل يتيحتوفير الوقت مما تتيح خاصية  على تطبيقات فعالة وهامة Lotus SmartSuite  برنامجيحتوي
 .متفردةالخاص بك بسرعة باالضافة الى مساعدتك في تنفيذ مهام 

•  Lotus Word Pro - Word Processor  
•  Lotus 1-2-3 - Spreadsheet  
•  Lotus Freelance Graphics - Presentation Graphics  
•  Lotus Approach - Database  
•  Lotus Organizer - Time, Contact, and Information Manager  
•  Lotus FastSite - Web Publisher  
•  Lotus SmartCenter - Internet Information Manager 
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  العميلدعم

موقع  الىامج، ارجع  على معلومات عن الدعم وأرقام التليفون لمساعدتك في ترآيب البرنللحصول
http://www.lenovo.com/think/support . موقع  الرئيسية، ارجع الى الترآيبلشراء الدعم الفني بعد تنفيذ عملية

http://www.lotus.com/passport. 

 

  الترخيص الدوليةاتفاقية

 IBMخضع هذا البرنامج لشروط  يآما تعديالت البرامج أو الدعم الفني، ،هذا العرض، في البرنامج المرخصتضمن  يال
International Program License Agreement (IPLA)  يشير استخدام برامج . هذا البرنامجالمرفقة معLotus 

SmartSuiteو Lotus Notes في هذا العرض الى موافقتك على شروط هذا العرض والموضحة IPLA . لمزيد من
 البرامجال تخضع هذه . http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf موقع ، ارجع الىIBM IPLAالمعلومات عن 
 .العادة البيع

 

 دليل الشراء

 .الشراء، آدليل على الوقيقة التي تتضمن هذا العرض االحتفاظ بدليل شراء الحاسب اآللي، باالضافة الى يجب

 

  التعديالت والرخص االضافية والدعم الفنيشراء

 ®IBM Passport Advantageوذلك من خالل  محددة رسوم دفع لدعم الفني متاحة مقابل تعديالت البرامج واتكون
Program .لمزيد من المعلومات عن شراء رخص اضافية لـ Notes أو SmartSuite أي منتج أخر من منتجات أو Lotus 
 .http://www.lotus.com/passport أو http://www.ibm.com موقع  ارجع الىاألخرى، 

 

 CD لبلط

  هام

 من سبعة أرقام من مكونن تتيح رقم متسلسل أسيكون ضروريا .  بكل رخصةCDلهذا العرض، يمكنك طلب وسط وفقا 
ThinkCentre الجديد أو حاسب ThinkPad يتم توفير . بشراءه الشخصي الذي تقومCD بدون أي مقابل؛ مع ذلك، قد يتم 

 يوم عمل من تاريخ طلب ٢٠ الى ١٠برجاء اتاحة من .  األحكام المحلية من خاللوالضرائبفرض تكاليف شحن التطبيق 
 .االستالم
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  : الواليات المتحدة أو آندافي •
o 3899-690-800-1  بالرقماتصل 

  : دول أمريكا الالتينيةفي •
o االنترنت شبكة  خاللمن :http://smartsuite.modusmedia.com  
o البريدعنوان  : 

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
Modus Media International  

Innovation Avenue 501 
Morrisville, NC, USA 27560  

o 4495-405-919 : فاآس 

 طلب، اتصل بـ  أي  عنلالستفسار
Smartsuite_ibm@modusmedia.com 

  : الدول األوروبيةفي •
o االنترنت شبكة  خاللمن : 

http://ibm.modusmedia.co.uk  
o بريد العنوان : 

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
P.O. Box 3118  

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX 

 طلب، اتصل بـ  أي  عنلالستفسار
ibm_smartsuite@modusmedia.com 

  : دول آسيافي •
o خالل االنترنتمن  : 

http://smartsuite.modusmedia.com  
o البريدعنوان  : 

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
Modus Media International  

eFulfillment Solution Center  
Chai Chee Road 750 

#03-10/14 Technopark at Chai Chee,  
Singapore 469000  

o 5830 6448 65+ : فاآس 

 طلب، اتصل بـ  أي  عنلالستفسار
Smartsuiteapac@modusmedia.com 
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 Customer Replacement Units (CRUs) .  ب الملحق

المعروضة آتب المرجع  احدىنوع اآللة في من خالل ادخال  CRUsالتي تساعدك في استبدال التعليمات  الحصول على يمكنك
 . في الرسم البياني الموجود أسفل

 Lenovo قطع الغيار المتاحة من قبل استخدم  :ملحوظة
 

8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219 
  مرجع سريع دليل المستخدم

  Tier 1 CRUs 
 X لوحة المفاتيح 
 X الفأرة 
  Tier 2 CRUs 

X  ذاآرة 
X  آروت الموفق 

احدى استخدام  عندئذ ، يمكنكCRUاستبدال أثناء  لم تكن قادرا على استخدام هذه التعليمات أو اذا واجهت أي مشاآل اذا
 :لمصادر االضافية التاليةا

.  اآلليالحاسب الموجودة على Online Books متاحا في حافظة Hardware Replacement Guide يكون •
 .  Hardware Replacement Guide عن للبحث All Programs→Online Books  اضغط زر الفأرة عند

 على المتاح Lenovo Support أيضا متاحا على موقع Online Hardware Replacement Guide يكون •
 الخاصة المعلوماتسيكون ضروريا ادخال . http://www.lenovo.com/think/support على Webشبكة 

 . المناسبHardware Replacement Guideللوصول الى بنوع اآللة والبحث في االصدارات 
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 دودة للضمانات المحLenovoبيان .  ج الملحق

LSOLW-00 05/2005 

 

 عامةالبنود ال – األول الجزء

 :ييتضمن بيان الضمانات المحدودة هذا مايل

 البنود العامة : ولأل الجزء  ا

 البنود الخاصة بكل دولة : الجزء الثاني

 بيانات الضمان: الجزء الثالث

 تسري الضمانات .  و تعدلهاأول ألة في الجزء اتحل محل البنود المذآورني البنود المذآورة بالجزء الثاأن  ويجب مراعاة 
تي لمذآورة في هذا البيان على اآلالت الا ") Lenovo "وتدعى ( المحدودة أو أحد فروعها Lenovoمجموعة المقدمة من 

 . هذا الضمان المحدود عند اعادة بيعها للغيري اشتريتها فقط إلستخدامك وال يسر

طويرها من تأو الى تحويل اآللة الى و  تلك اآللة أائصأو إلى خصأو إلى اختياراتها  Lenovoلة من طراز آالى آلة تشير آلمة 
 . ما سبقأآثر مواحدة أو  الجمع بين إليو  أ إضافاتية  أالى و طراز الى طراز آخر أ

فيما بعد الحقا تم ترآيبها  قد آانت هذه البرامجو ألة آلسبق تحميلها في اقد  البرامج هية برامج سواء آانت هذآآلمة آلة ال تتضمن 
تي يؤثر على حقوق حماية المستهلك المنصوص عليها قانونا والئ شأي ال يتضمن بيان الضمانات المحدودة هذا  . و غير ذلكأ

 .التعاقدبطريق الحد منها أو ال يمكن التنازل عنها قانونا 

   الذي يشمله هذا الضمانما
ستكون مطابقة آن اآللة و )٢ تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة سوف) ١آل آلة  أن Lenovoتضمن شرآة 

 تكون متاحة عند الطلبتي ال وهي تلك المواصفات Lenovo شرآة للمواصفات الرسمية المعلن عنها من قبل
 ").المواصفات("

 ).بيانات الضمان(ي الجزء الثالث فمنصوص عليه تحديدا آما هو صلي تبدأ فترة الضمان الخاصة باآللة في تاريخ الترآيب األ

 الخاص بك موزع المبيعاتو  أLenovoإيصال الدفع هو تاريخ الترآيب ما لم تخطرك شرآة  أو  يعتبر تاريخ الفاتورة 
 . بخالف ذلك

 .خالف ذلك Lenovoتم شراء اآللة منها ما لم تحدد تي و المنطقة الأتلك الضمانات فقط في الدولة ي  تسر

ضمانات سود على ما عداها من أي تهي  وLenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة يسابق ذآرها هالضمانات ال
: سبيل المثال وليس الحصرتشمل هذه الضمانات األخرى على ضمنية و أو صريحةأخرى سواء آانت تلك الضمانات األخرى 

 . لغرض معينمالءمة التجارية والالضمانات الضمنية 
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ال وبالتالي فإن اة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة و النظم القضائيألحاالت قد ال تسمح بعض الواليات في بعض ا
ية آ فترة الضمان و ال تسري قاصرة علي وفي مثل هذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون ؛نطبق عليكال يالسابق قد بعاد ست

 .ضمانات بعد فترة الضمان

 .ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عليكعمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةالقضائيو النظم أ الدولبعض 

  الذي ال يشمله هذا الضمان ما
 :هذا الضمان ما يلىي ال يغط

تلك البرامج قد نت آاو أو آانت تلك البرامج قد تم شحنها مع اآللة أالبرامج قد سبق تحميلها في اآللة ه برامج سواء آانت هذأي 
 .تم ترآيبها الحقا فيما بعد

و ة أفي بيئة و تشغيل اآللأو التعديالت أو الحوادث أو عدم قدرة اآللة على األداء الناتج عن سوء االستخدام أخطاء ألوآذلك ا
 .تتم بواسطتكتي الصيانة غير السليمة الأو م ئوسط غير مال

 .عنهة مسئول Lenovo عن منتج ليست شرآةة ذلك األخطاء الناتجآو

 قد اشترتها لتوريدها لك Lenovoتكون تي بما في ذلك تلك المنتجات ال Lenovoخرى ليست من طراز   أمنتجات أي و آذلك 
 .لبكمطبناء على  Lenovoمن طراز آلة وترآيبها مع 

 .جزاءهاأي من أو على ألة آلعلى اة و تبديل عالمات االستدالل االرشادية الموجودة أويصبح هذا الضمان الغيا إذا تم إزال

لو تلك العمليات أو خ على وجه الدوام تتصف باالستمرارية التي ستقوم بها اآللة سوف عمليات أن الLenovo شرآة ال تضمن
 .خطاءألمن ا

هذا الدعم ال ن سواه فاني أو في بعض الحاالت التى قد يتم فيها تقديم دعم لآللة خالل فترة الضمان سواء آان ذلك الدعم دعم ف
سئلة المتعلقة بكيفية ألجابة على بعض ابغرض اإلومن أمثلة تلك الحاالت حالة المساعدة ي نوع أضمان من ه أي ينطبق علي

 .اآللةترآيب 

 آيفية الحصول على خدمات الضمان

رح له أو من خالل مورد       خدمة الضمان أو قد يقوم موزع المبيعات بتقديم هذه الخدمة إذا آان مص               IBM  أو    Lenovoقد تقدم   
 ".   مورد الخدمة"ويشار إلى أي منهم باسم .  خدمة الضمان

تسجيل تقم ب لم إذا  .مورد الخدمةاالتصال ببينص عليها الضمان، فعليك تي إذا لم تعمل اآللة بالطريقة الخالل فترة الضمان فقط 
دليل على حقك في الحصول على خدمات ه لة باعتبارآلقد يطلب منك تقديم ما يثبت شراؤك له فان Lenovoاآللة مع شرآة 

 .الضمان

 لمعالجة المشكالت Lenovoوم به ستقي ما الذ
ويمكن .  هحددي نعليك اتباع إجراءات تحديد المشكلة وحلها على النحو الذبطلب الخدمة من مورد الخدمة، يجب عند قيامك 

 طريق االتصال الهاتفي أو الكترونيا عن طريق االتصال بموقع دعم  عنحد الفنيينتحديد مشكلتك بصفة مبدئية اّما بواسطة أ
 .على االنترنت

 .بيانات الضمانى لة الخاصة بك في الجزء الثالث من هذا البيان والمسمآليتحدد نوع خدمات الضمان الواجب التطبيق على ا
 :يلى في نطاق مسؤلياتك مايندرج 

تي ر مع مراعاة االلتزام بالتعليمات الآخني وسط الكتروم على الويب أو من أي برامج من موقع دعالتعديالت إنزال وترآيب 
 والبرامج المساعدة Bios المسمى واإلخراج اإلدخالنظام د وقد تتضمن تعديالت البرامج آ.  في هذا الشأنمورد الخدمة حددها ي
)Utility Programs ( والكود الالزم لتشغيل الوحدات المختلفة)Device Drivers (تعديالت برامج أخرىو  . 
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على سبيل  ()CRU( الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة العميلإحدى  المشكلة الخاصة بك يمكن حلها من خالل آانت إذا
بإرسال هذه الوحدات لك مورد الخدمة قوم يسة ، ففي هذه الحال)و قرص أو الذاآرة أو السماعات  أو فأرة ألوحة المفاتيح المثال، 

 .ترآيبها بنفسكقوم بلت
آانت المشكلة التي ظهرت لك ال يمكن وفقط الضمان خالل فترة الضمان ة ال تعمل على النحو المنصوص عليه في اآللآانت إذا 

ن يقوم بأي من مورد الخدمة أ، يكون ل)CRU( عن طريق أو من خالل التطبيق الخاص بك أو تصال الهاتفيالعبر احلها 
ى خرآلة أبة استبدال اآلل) ٢و أالنحو الوارد بالضمان، ى لتعمل علة  يقوم بإصالح اآللأنإما ) ١فقا لتقديره جرائين التاليين وإلا

من االجرائين السابقين القيام بأي يستطع مورد الخدمة اذا لم .  ة وذلك طبقا لتقدير مورد الخدمة الوظيفية مكافئة لها من الناحي
   .سوف يرد اليك ما دفعتهوذي اشتريتها منه ان المكلى الإربما يكون لك اعادة اآللة 

 .ةاآللى التي تنطبق علة المعينة بترآيب بعض التغييرات الهندسيمورد الخدمة أيضا قوم وآجزء من خدمة الضمان، قد ي

 : جزء منهاة أواستبدال اآلل

مورد الخدمة الخاص بك بواسطة ته لآللة ضافو جزء منها، يصبح الجزء الذي يتم إة أخدمات الضمان تغيير اآللستدعي عندما ت
يقر العميل بأن آل األجزاء التي تم إزالتها أجزاء .  Lenovo بينما يصبح الجزء الذي تم ازالته من اآللة ملكا لشرآة ملكا لك
مكافئا من الناحية يكون على األقل وة جيدة  حاللكنه فيير جديد اضافته لآللة غقد يكون الجزء الذي تم  . ولم يتم تغييرهاة أصلي

في اآللة نفس حالة خدمة الضمان التي آانت متاحة للجزء الذي تم ترآيبه م الجزء الذي تأخذ وي. زالتهللجزء الذي تم االوظيفية 
 .ازالته من اآللة

 :بكة الخاصاإلضافية المسئوليات 
تكون قد قمت افة ما قد آجميع األجزاء ولى إزالة عوافق تن أيجب باستبدال آلة بأآملها أو جزء منها،  قبل أن يقوم مورد الخدمة

 .بخدمة الضمانة و ملحقات غير مشمول أعديالتتمن ة علي اآللبادخاله 
 :علي ما يليتوافق أنت  آما 
 ،ةو قيود تحول دون استبدال اآللة أمن أي التزامات قانونية خالية ن اآللأ التأآد من  -١
التي حالة وذلك في ال بصيانة آلة ورد الخدمة الخاص بكمقوم ي الحصول علي تصريح من المالك لكي  -٢

 . لكةغير مملوآتكون فيها تلك اآللة 
 :ةعمل ما يلي قبل طلب الخدمعليك يجب       -٣

 مورد الخدمة الخاص بكنص عليها يالتي ة اتباع اجراءات طلب الخدم-أ 
 وة، باآللة الموجودالملفات من آل البرامج والبيانات وة احتياطية أخذ نسخ-ب 
ة خدمات الضمان بصور Lenovo لتقدم إمكانيات من مورد الخدمة الخاص بكليه إحتاج ي آافة ما إتاحةتوفير و-ج 

 .ةمالءم
ف و توفير امكانية التعّرأ األشخاص على التي يمكن عن طريقها اإلستدالل ة التأآد من حذف آل البيانات الشخصي) أ(  -٤       
مورد الخدمة الخاص بك السماح ل) ب(،)ةالفنية من الناحيمكنة  المةستطاعالقدر اعلى (،) ةالبيانات الشخصي(ألشخاص ى اعل
المنصوص عليها ا ملتزاماتهالك للقيام بة يرى أي منهما أنها ضرورية وذأي بيانات شخصي أو معالجة بإستكمال عنكة القيام نيابب

.       )ة المطلوبةتمام الخدمإلالعالم ى مكان خدمة آخر في لاة والتي قد تتضمن ارسال اآلل(هذا  ةفي بيان الضمانات المحدود
 ةمع القوانين الواجبة التطبيق علي تلك البيانات الشخصياستكمال أو معالجة تلك البيانات الشخصية يتمشى ن أالتأآد من ) ج(

 :ة المسئوليحدود
  :الحالتين التاليتينبك وذلك في أي من ة الخاصة و فقد اآللأمسئوله عن تلف  Lenovoتكون شرآة 
 وة في حيازة مورد الخدمة، أحالة وجود اآلل )١
 .Lenovoعندما تكون نفقات النقل علي عاتق شرآة ة  نقل اآللأثناء )٢

مملوآة لك أو أي لك مسئوال بأي حال من األحوال عن أية بيانات  اآللة ي قام ببيع مورد الخدمة الذو أLenovoلن تكون شرآة 
و ألي سبب أو الضمان أإلصالح ة بغرض االمرسلة اآللى علة بك محملة خاص أو أي بيانات شخصية بيانات ذات طابع سري

 .الموزع الذي قام ببيعها لكالى و  أLenovoقبل ارسالها الي ة ويجب عليك ازالة آل هذه البيانات من اآلل. آخر
تلك ى  علاوبناء Lenovoمسئولية قبل شرآة   أو تنشأ عنها Lenovoو ظروف ترتبط بخطأ من جانب شرآة أقد تنشأ حاالت 
ك ؤهليو في أي من هذه الحاالت، و بغض النظر عن األساس الذي  .  Lenovoطلب تعويض من شرآة لك الظروف يحق 

و ة العقدية أو المسئوليأو التدليس أو اإلخفاق في التنفيذ أاإلهمال  حاالت بما في ذلك( Lenovo بالتعويض من شرآة ة للمطالب
 :آثر مما يلييء أ عن أي شةمسئول Lenovoن تكون شرآة لف) ةالتقصيرية لمسئوليا

 األموال العقارية واألموال واألضرار عن) الوفاةة شامل(ة  الجسدياإلصابات عن الناشئةاألضرار .    ١
 .)      Real Property and Tangible Personal    Property(الشخصية المنقولة 

 .موضوع الدعوى  ة الذي دفعته لآللة المباشرةفعلياألضرار القيمة  .٢
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ومورد الخدمة الخاص بك بحيث تكون هذه الحدود   المبيعاتوموزع Lenovoموردي شرآة ى  علةهذه المسئوليحدود تسري 
 .ن عنهيمسئولالخاص بك آلهم جميعا  موزع المبيعاتومورديها و Lenovoهي الحد األقصى الذي تكون شرآة 

 .هذا التحديد أي مسئولية ال يمكن التنازل عنها أو الحد منها طبقا لما ينص عليه القانون الواجب التطبيقويستثنى من 
و موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتي لو أخطرت  أو مورديها أ  Lenovoلن تكون شرآة 

 : بإحتمال حدوث أي منهمLenovoشرآة 
النقطة رقم  ما هو منصوص عليه في      لث ضدك يطالب بالتعويض عن أي أضرار باستثناء          ادعاء صادر من طرف ثا    أي   )١

 أو  المذآورة أعاله،١
  أو ،البياناتو التلف الذي يصيب أفقد ال )٢
  أو،ة تبعيةضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضية أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي  )٣
 . أو فيما آان متوقعا من أرباح أو مدخراتسمعة المكانفي و أايرادات األعمال  فيو أفي األرباح خسائر  أي  )٤

(العرضية أو األضرار التبعية الحد من األضرار بال تسمح ة القضائيالنظم و أبعض الدول في حالة اذا ما آانت 
Incidental and Consequential (ق عليك ذلك أو باستبعادهما على النحو السابق ذآره  فربما ال ينطب

وفي حالة ما اذا آانت بعض الدول أو السلطات القضائية ال تسمح بتحديد مدة .  الحد أو االستبعاد في تلك الحالة
سريان الضمانات الضمنية ففي تلك الحالة ربما ال ينطبق عليك هذا التحديد الخاص بمدة سريان الضمانات 

 .الضمنية
 

 :تطبيقالالقانون الواجب 
آافة بنود تطبيق تفسير واشتريت منها اآللة وذلك لالتي ة تطبيق قوانين الدولى ، علLenovoرآة شنت وأطرفين، يوافق آال ال

قواعد تنازع تعلق بالحقوق والواجبات وااللتزامات الناشئة بموجب هذا البيان أو المتعلقة به بغض النظر عن هذا البيان فيما ي
 .القوانين

 في هذا البيان حقوق قانونية محددة وربما قد يكون لك أن تتمتع أنت أيضا ببعض حقوق المنصوص عليهاالضمانات تمنحك 
 .أخرى التي قد تختلف من والية الى أخرى أو قد تختلف باختالف النظم القضائية عن بعضها البعض

 :ة القضائيةالسلط

بيان الضمانات المحدودة لمحاآم الدولة التي ينعقد االختصاص القضائي للنظر في الحقوق والواجبات والمسئوليات الناشئة عن 
 .تم شراء اآللة منها

 

  الشروط الخاصة بكل دولة–الجزء الثاني 

 ):Americas( األمريكتان
 :)Argentina (األرجنتين
 :سلطة القضائيةالبند في مباشرة لى األوة بعد الجملة التالية أضف الجمل

و ذلك لنظر أي  )  Buenas Aires( لمدينة بيونوس ايرس     ة العادي ةالتجارية  مللمحكة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف  االينعقد  "
 ". هذاةنزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود

 
 :)Bolivia(بوليفيا 

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 ةوذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود             )La Paz(اآم الباز    لمحة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الينعقد ا "
 ".هذا
 

 :)Brazil( البرازيل
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان              )Rio de Janeiro(ريوديجانيرو   ة   لمحكمة   قاصرة   ختصاص القضائي بصف    الينعقد ا  "
 ". هذاةمحدودالضمانات ال
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 :)Chile(شيلي 
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان               )Santiago (لمحاآم المدنية في سانتياجو      لة   قاصرة   ختصاص القضائي بصف    الينعقد ا  "
 ". هذاةالضمانات المحدود

 
 :)Colombia( آولومبيا

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 وذلك لنظر    )Republic of Colombia (لهيئة القضائية في جمهورية آولومبيا      لة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الينعقد ا "

 ". هذاةأي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود
 
 :)Equador( آوادوراال

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ةمل بعد الجةالتالية أضف الجمل
 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات              )Quito (لهيئة القضائية في آيتو     لة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الينعقد ا "

 ". هذاةالمحدود
 
 :)Mexico( مكسيكال

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
، حسب الدائرة    )Mexico City(في مكسيكو سيتي     ) الفدرالية(لمحاآم االتحادية    لة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الد ا ينعق"

 ". هذاةوذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدودالقضائية، 
 
 :)Paraguay(اراجواي ب

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات )Asuncion (اآم مدينة أسونكيونلمحة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"

 ". هذاةالمحدود
 
 :)Peru( يروب

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 )Lima, Cercado ( ومحاآم الدائرة القضائية في ليما، آرآادو            لهيئة القضائية لة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الينعقد ا "

 ". هذاةوذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود
 

 :ةدود المسئوليحفي بند ة بعد آخر جملة مباشرة أضف العبارات التالي
بند (ءات المنصوص عليها في هذا البند           ستثناالو ا قيود   من التقنين المدني الخاص بدولة بيرو فإن ال              ١٣٢٨طبقا للماده رقم      "

 (Lenovoن قبل شرآة      التقصير الناتج عن سوء األداء العمدي م            عن   يء   تسري علي الضرر الناش      ن   ل) ةحدود المسئولي  
“dolo” ( األهمال الجسيم عن و أ)Culpa inexcusable" ( 

 
 :)Uruguay( أورجواي
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 وذلك لنظر أي نزاع       )Montevideo(لسلطة القضائية لمحكمة مدينة مونيفيديو         لة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف   الينعقد ا "
 ". هذاةينشأ عن بيان الضمانات المحدود

 
 :)Venezuela( فنزويال

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 )Caracas(في مدينة آاراآس ) Metrpolitan Area(اآم منطقة متروبوليتان   لمحة  قاصرة  ختصاص القضائي بصف  العقد ا ين"

 ". هذاةوذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود
 
 

 ):North America(ة أمريكا الشمالي
 :آيفية الحصول علي خدمات الضمانالي بند ة التالية أضف العبار

 ، اتصل بالرقمة الواليات المتحدآندا أو في IBMخدمة الضمان من شرآة ى ول علللحص"
1-800-IBM-SERV(426-7378)" 
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 ):Canada (آندا
 :ةحدود المسئوليبند احذف الفقرة التالية الموجودة في 

وال  األموال العقارية واألم      واألضرار عن  ) الوفاةة   شامل(ة    الجسدي  اإلصابات عن     الناشئةاألضرار   .  ١"
 ".)Real Property and Tangible Personal    Property(الشخصية المنقولة 

 :ثم ضع بدال مما سبق حذفه الجملة التالية
 ةالالحقالفعلية   واألضرار   ) بما في ذلك الوفاة        (ة باإلصابات الجسدي    ة المتعلق  ةاألضرار المباشر  .  ١"
أن تكون هذه األضرار مباشرة وناتجة عن اهمال من         الشخصية المنقولة بشرط    ال  ألموواألموال العقارية   با

 ."Lenovoقبل شرآة 
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليثم ا

 " ةالتي اشتريت منها اآللة قوانين الدول"
 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف

 ."Ontarioونتاريو في مقاطعة االواجبة التطبيق القوانين "
 

  ):United States of America(ة الواليات المتحد
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى األوة من الجملة حذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف

 New Yorkقوانين والية نيويورك "

 ):Asia Pacific (لهادي األسيويالمحيط ا
 

 ):Australia (استراليا
 :ما الذي يشمله هذا الضمانأضف ما يلي الى بند 

 TRADE PRACTICES ACT (١٩٧٤تسري الحقوق التي قد تكون مخولة لك بموجب قانون الممارسات التجارية لعام              "
ق الحدود المسموح بها بموجب التشريع الواجب التطبيق         وذلك فقط في نطا     به اليكون معمو مماثل قد   أي تشريع آخر     وأ) 1974

 ".بندهذا الالمنصوص عليها في ضمانات وذلك باالضافة الى ال
 :ةحدود المسئوليبند لى تي اآليتم إضافة ا

و أي  أ TRADE PRACTICES ACT 1974و الضمانات المشار اليها في       أبأي من الشروط      Lenovoاذا أخلت شرآة     "
 من الناحية    لهاة  الت مكافئ آو توفير    أو استبدال اآلالت     أ ى إصالح عل Lenovoوف تقتصر مسئولية شرآة       تشريع مماثل، فس   

 من  ةو آانت اآلل  أ،  ةالملكيالحيازة الهادئة أو     و  أو الضمان الذي تم اإلخالل به بالحق في البيع             أاذا تعلق هذا الشرط       . الوظيفية
يا من الحدود المشار اليها في هذه       آ، فال تنطبق     أو لغرض استهالآي   و المنزلي أي  ستخدام الشخص الالنوع الذي يتم شراؤه عادة ل     

 ". هذه اآلالتى علةالفقر
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةبدال من تلك الكلمات المحذوفأضف ثم 
 ". المنطقةو أ ةالواليالدولة أو قوانين المعمول بها في ال" 
 

  :)Cambodia, Laos(آمبوديا والوس 
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةبدال من تلك الكلمات المحذوفأضف ثم 
 ". ة األمريكيةمول بها في والية نيويورك بالواليات المتحدالقوانين المع" 
 

 ):Cambodia, Indonesia, Laos(ندونيسيا والوس أآمبوديا و
 :التحكيمفي بند جديد يسمى ما يلي أضف 

د في  ينعقيجب أن   عن طريق التحكيم والذي     نهائية   ة تسوي ا هذ ةالضمانات المحدود بيان  تنشأ عن   منازعات  ية  آسوف يتم تسوية    "
 SINGAPORE(طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بمرآز سنغافورة للتحكيم الدولي السارية المفعول في حينها                                ةسنغافور

INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER(  (SIAC RULES) قرار التحكيم نهائيا وملزما لكال       يكون   و
الحقائق التي تم التوصل اليها بخصوص تلك المنازعات         متضمنا هذه   قرار التحكيم آتابة    يجب أن يكون    الطرفين دون استئناف و   

 .لى األسانيد القانونية التي بني على أساسها الفصل والحكم في تلك المنازعات اةضافالبا
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 وسوف يقوم المحكمان       .طراف النزاع في تعيين محكم واحد        أالمحكمين ثالثة مع أحقية آل طرف من            يجب أن يكون عدد        و
منصب رئيس  ما أصبح    اذا    .التحكيملسير عملية    ارئيسبمثابة   النزاع بتعيين محكم ثالث والذي سيكون          المعينان من قبل طرفي    

آخر يخلو من قبل طرف       ويتم شغل أي منصب         .SIACمرآز سنغافورة للتحكيم الدولي      سوف يشغله رئيس      ف  شاغرا   ةالجلس
اذا   .آان األطراف عندها حينما خال المنصب        التي  مرحلة  الجراءات بداية من      ال وتستأنف ا    .النزاع الذي تعلق به هذا الخلو        

 يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص به، فإن           ٣٠خفق في تعيين محكم في خالل        أو  أالنزاع  في  رفض أي من طر   
 .صحيحة ةقانوني ةتم بصور قد هذا المحكم ن يكون تعيينبشرط أوال سوف يكون هو المحكم الوحيد أالمحكم الذي تم تعيينه 

الوثائق التي يتم تقديمها       بما في ذلك آل المستندات أو               ةنجليزيال ا  ة باللغ  ةتكون آافة اجراءات الدعوي القانوني         يجب أن     و
ى ما عداها من أي      هذا عل  ةالضمانات المحدود  من بيان ة  ليزي تسمو وتسود النسخة المحررة باللغة اإلنج      . بخصوص هذه الدعوى  

 ".خراجها بطريق الترجمة من اللغة االنجليزية ألي لغة أخرى غير االنجليزيةنسخ أخرى تم است
  

 )Hong Kong S.A.R. of China and Macaus S.A.R. of China(ة وماآو الصينية هونج آونج الصيني
 القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليا 
 " ةنها اآلل التي اشتريت مةقوانين الدول"

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 ".ةهونج آونج الصينيبداري الخاص القليم االقوانين ا"
 

 ):India (الهنـــد
 :ةحدود المسئولياحذف ما يلي من بند 

 األموال العقارية واألموال       واألضرار عن  ) الوفاةة   شامل(ة    الجسدي  اإلصابات عن     الناشئةاألضرار   .  ١"
 .)Real Property and Tangible Personal    Property(شخصية المنقولة ال
 .  موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة  .٢

 :ثم أضف ما يلي بدال مما تم حذفه
العينية واألموال  األموال  و خسائر في     أ) بما في ذلك الوفاة    (جسدية   أي اصابات     تكون المسئولية عن   .  ١"

 .Lenovoالمنقولة قاصرة فقط على األضرار الناتجة عن االهمال من جانب شرآة 
بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا       Lenovoأخرى تنتج عن عدم وفاء شرآة             مباشرة ضرارأوبالنسبه ألي    .  ٢

 .   موضوع االدعاءالبيان فان قيمة هذه األضرار المباشرة تكون مساوية فقط لقيمة ما دفعته في اآللة
 :التحكيمإدراج ما يلي تحت بند جديد يسمى يتم 

Banglore(عن طريق التحكيم والذي سينعقد في بانجلور ة  نهائيةو خالفات تنشأ عن هذا البيان تسوي  منازعات أ يتم تسوية أي    "
ملزما لكال الطرفين دون استئناف وسوف        قرار التحكيم نهائيا و    يكون  و . في حينه  الواجبة التطبيق      قوانين الهند طبقا ل بالهند  ) 
الحكم القانوني  ى  النص عل لى  اة  ضافالباصدر قرار التحكيم هذا آتابة موضحا الوقائع القانونية موضوع النزاع أو الخالف                     ي

 .ما يتعلق بهذا النزاعالنهائي في
وف يقوم المحكمان المعينان     س و  .دطراف النزاع في تعيين محكم واح       أحقية آل طرف من      أمع  ة  و سيكون عدد المحكمين ثالث     

منصب رئيس  ما أصبح   واذا    .جلسة التحكيم ل ارئيس بمثابة   سيكونهذا المحكم الثالث    من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث و         
   .BAR COUNCIL OF INDIA مجلس نقابة المحامين بالهند         رئيس هذا المنصب الشاغر       يشغلف  سوفشاغرا  ة  الجلس

 بداية من    ةجراءات القانوني إلوتستأنف ا .  ة من قبل طرف النزاع الذي تعلق به هذا الخلو               خاليى  خرأاصب  ويتم شغل أي من     
 .المنصبوقت خلو اليها األمر ى التي انتهة النقط

 يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص         ٣٠ خفق في تعيين محكم في خالل فترة      أو  أاذا رفض أي من طرفي النزاع       
 .ة صحيحةقانونية ن يكون التعيين قد تم بصوربشرط أوال سوف يكون هو المحكم الوحيد أن المحكم الذي تم تعيينه به، فإ
تسمو . بما في ذلك آل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوى وةنجليزيإلاة جراءات باللغإلتكون آافة ايجب أن و 

أخرى يتم تحريرها بلغة أخرى غير أي نسخ ى ما عداها من علهذا  ة الضمانات المحدود من بيانة نجليزيإلاوتسود النسخة المحررة باللغة 
 ."اللغة االنجليزية بطريق الترجمة

 
 ):Japan (اليابان

 :القانون الواجب التطبيقبند لى اة التالية أضف الجمل
بين طرفي هذا البيان من منطلق       مبدئيا  انه سيتم الفصل فيها      فهذا  ة  الضمانات المحدود فيما يتعلق ببيان     أي شكوك   اذا ما ثارت     "

 ."ة بين طرفي هذا البيان المتبادلةالثقاألخذ بتوافر حسن النية وطبقا لمبدأ 
 

 ):Malaysia (ماليزيا
 :ةحدود المسئولياحذف الجملة التالية من بند 

 ،ة تبعية ضرار اقتصادي أو أي   ة  أ  باشرغير م أي أضرار   و  ة أ عرضية أو أي أضرار تبعية أو        ضرار خاص أأي  )  ٣"
 "أو 
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 :ثم أضف بدال مما سبق حذفه ما يلي
 "ة تبعية، أو ضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضيأو أي أضرار تبعية أو ضرار أأي )  ٣"

 
 ):New Zealand(ا نيوزيالند

 :الضمانه ما الذي يشمل بند يتم اضافة ما يلي الي
 بموجب قانون   لكالتي ربما قد تكون مخولة      حقوق  ضمانات اضافية الى جانب ال      بندليها في هذا ال   منصوص ع ات ال الضمانتعد  "

وذلك عندما  تشريع آخر    بموجب  و  أ )CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 (١٩٩٣ضمانات المستهلك لعام     
التشريع الخاص بضمانات    لن يسري      . التطبيق الحد منها طبقا للقانون الواجب      و   تلك الحقوق أ    استبعاديكون من غير الممكن       

لو آانت تلك المنتجات تم شراءها ألغراض           Lenovoمن قبل     لك    تم توفيرها يية منتجات    آ في مواجهة     ١٩٩٣المستهلك لعام    
 ."على النحو المحدد في هذا القانونتجاري تتعلق بنشاط 
 :ةدود المسئوليحبند لى اة التالية أضف العبار

 CONSUMER GUARANTEE ACT ١٩٩٣ة على النحو الوارد بتشريع       جارياآلالت مشتراة ألغراض ت    لم تكن   اذا  "
 ."البند تكون خاضعة للقيود المنصوص عليها في هذا التشريعفي هذا ذآورة  فإن القيود الم1993

 
 :PRC(s Republic of China ’People( ةجمهورية الصين الشعبي

  القانون الواجب التطبيقفي بند لى ألواة من الجملة حذف الكلمات التاليا
  " ةالتي اشتريت منها اآللة قوانين الدول" 

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 )."الحاالت التي ينص فيها القانون المحلي علي غير ذلكباستثناء  (ة األمريكيةالواليات المتحد بقوانين والية نيويورك"
 
 
 

 ):Philippines (الفلبين
 :ةحدود المسئولياحذف الجملة التالية من بند 

ة تبعية، ضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشر أي أضرار   و  ة أ عرضية أو أي أضرار تبعية أو       ضرار خاص أأي  )  ٣"
 "أو 

 :ثم أضف بدال من الجملة المحذوفة العبارات التالية
يحكم بها للمدعي اذا لم تكن األضرار المدعى بها ذات            بما في ذلك األضرار ضئيلة المقدار التي         (أي أضرار خاصة     ) ٣"

أو أي  ) قيمة واألضرار التي تكفي لجبر الخسارة اذا آان الضرر محل الشكوى ناشئا عن التدليس أو عن القصد السيء                           
أضرار أدبية أو معنوية أو أي أضرار تبعية أو فرعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة أو أي أضرار اقتصادية                                 

 " تابعة
 :التحكيم تحت بند جديد يسمى يتم اضافة ما يلي

 / عن طريق التحكيم والذي سينعقد في مترو مانيال         ة نهائي ةيو تس المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا       تم تسوية   ي"
م نهائيا وملزما لكال الطرفين دون قرار التحكييكون و. طبقا لقوانين الفلبين الواجبة التطبيق في حينها   ) Metromanella(الفلبين  

ى النص عل لى  اة  ضافالباصدر قرار التحكيم هذا آتابة موضحا الوقائع القانونية موضوع النزاع أو الخالفات                استئناف وسوف ي  
 .ما يتعلق بهذا النزاعالحكم القانوني النهائي في

وف يقوم المحكمان المعينان     س و  .يين محكم واحد  طراف النزاع في تع    أحقية آل طرف من      أمع  ة  و سيكون عدد المحكمين ثالث     
منصب رئيس  ما أصبح   واذا    .جلسة التحكيم ل ارئيس بمثابة   سيكونهذا المحكم الثالث    من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث و         

 PHILIPPINE DISPUTE RESOLUTIONسوف يشغله رئيس مرآز فض المنازعات بالفلبين                    شاغرا   ة   الجلس
CENTR, INC  جراءات إلوتستأنف ا .  ى يخلو من قبل طرفا النزاع الذي تعلق به هذا الخلو                    خرأم شغل أي منصب          ويت

 .المنصبوقت خلو اليها األمر ى التي انتهة  من النقطةالقانوني
 

 يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص         ٣٠ خفق في تعيين محكم في خالل فترة      أو  أاذا رفض أي من طرفي النزاع       
 .صحيحة ةقانونية ن يكون التعيين قد تم بصوربشرط أوال سوف يكون هو المحكم الوحيد أه، فإن المحكم الذي تم تعيينه ب

تسمو . بما في ذلك آل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوى              و ةنجليزيإلاة  جراءات باللغ إلتكون آافة ا  يجب أن   و 
أخرى تم تحريرها بلغة أخرى غير        أي نسخ    ى ما عداها من       علالمحدودة هذا    الضمانات   من بيان ة  نجليزيإلاة  وتسود النسخة المحررة باللغ    

 ."اللغة االنجليزية بطريق الترجمة

 
  ):Singapore(ة سنغافور

 :ةحدود المسئولياحذف الجملة التالية من بند 
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 ،ة تبعيةضرار اقتصاديأو أي ة  أر مباشرغيأي أضرار و ة أعرضية أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي )  ٣"
 "أو 

 : ثم أضف بدال مما تم حذفه ما يلي

 "تبعية أو ضرار أو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضيأو أي أضرار تبعية أو ضرار أأي )  ٣"

 
 
 
 )EMEA(فريقيا أوروبا والشرق األوسط وأ

 :)EMEA(الشرق األوسط ودول افريقيا  أوروبا ودول آل دولتسري الشروط واألحكام التالية على 
مبيعات زعي وحد ممن  أو  أLenovo من شرآة ةاآلالت المشتراى هذا علة بيان الضمانات المحدودتسري شروط وأحكام 

 Lenovoشرآة 
 :الضمانة خدمآيف يمكنك الحصول على 

برص ، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، أندورا، النمسا، بلجيكا، ق(أوروبا الغربية أضف الفقرة التالية بالنسبة لدول 
، مالطا، لكسمبورج، لتوانيا، )Liechtenstein (ليختنشتاين، فيايالت، ايطاليا، يرلندا، أيسلندافرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أ

ة، دولة  المتحدةالمملك، سويسرا، لسويدا، سبانبا، سان مارينو، سلوفاآيا، سلوفانيا، أالبرتغال، بولندا، النرويجموناآو، هولندا، 
 ): وأي دولة يتم اضافتها الحقا الى االتحاد األوروبي، بدءا من تاريخ االلتحاقالفاتيكان،

صالحا وممكن المطالبة به بشرط أن تكون هذه اآلالت قد  يكون ةوروبا الغربيالمطلوب الحصول عليه في دول أضمان اآلالت "
 ".متاحة في هذه الدولتم االعالن عنها وأصبحت 

ن اما من خالل مورد خدمة بشرط أ) ١(ة وذلك الحصول علي خدمات ضمان لهذه اآللففي أي من دول أوروبا الغربية، يمكنك 
 . منهاخدمة اللي عالحصول غب في التي ترالدولة في  Lenovo وأصبحت متاحة من قبل عالن عنهاإلقد تم اة اآللهذه تكون 
و جمهورية  أو آرواتيا أو بلغاريا أ والهرسك ةالبوسنأو و بيالروسيا أرمينيا أو ألبانيا  في أخصيش أي حاسباشتريت  إذا

و أ )جمهورية يوغوسالفيا سابقا(الفيدرالية و جمهورية يوغسالفيا أو آيرجستان أو آازخستان أو المجر أو جورجيا أالتشيك 
آرانيا، فيمكنك أوو أو سلوفينيا أو جمهورية السلوفاك أو روسيا  أو رومانيا أو بولندا أ وفاو مولدأ) FYROM(مقدونيا 

 عالن عنهاإلقد تم اة اآللهذه ن تكون خالل مورد خدمة بشرط أ بأي من هذه الدول من ةالحصول علي خدمات ضمان لهذه اآلل
 .منهاخدمة اللي عالحصول غب في التي ترالدولة في  Lenovoوأصبحت متاحة من قبل 

مورد  من ةيمكنك الحصول علي خدمات الضمان لهذه اآللفربما فريقيا، أو أ من أي بلد في الشرق األوسط ةء آلاذا قمت بشرا
.   ةلدولهذه افي  Lenovoمن خالل عالن عنها إلقد تم اة اآللهذه ن تكون  وذلك بشرط أ التي يتم الشراء منهاةالدولخدمة خالل 

وفي حالة ما تكون المسافة بينك وبين .   آيلومتر من مورد الخدمة٥٠ى قدره تكون خدمة الضمان في أفريقيا متاحة في مدو
 . آيلومتر فان تكلفة نقل اآللة من والى هذا الكيان سوف تقع على عاتقك٥٠مورد الخدمة تزيد عن 

 :القانون الواجب التطبيققم بحذف ما يلي من بند 
  "ةالتي اشتريت منها اآللة قوانين الدول"

 :ارات التالية بدال مما تم حذفه وذلك على النحو المبين فيما يلي لكل دولةثم أضف العب
 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه

 " قوانين النمسا" )١
 :وذلك للبلدان التالية

وآيرجستان  والهرسك وبلغاريا وآرواتيا وجورجيا والمجر وآازخستان ةروسيا والبوسناليربيجان وبأذرمينيا وألبانيا و أ
نيا وطاجكستان وترآمنستان ي وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاآيا وسلوفولدوفا وم)FYR Macedonia (دونياقوم

 ).FR Yugoslavia(  الفيدراليةيوغسالفياجمهورية  واوآرانيا واوزبكستان و
 

 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه
 " قوانين فرنسا" )٢

 :وذلك للبلدان التالية
والتشاد وجزر القمر ى فريقيا الوسطأوالكاميرون وجزر الكاب األخضر وجمهورية الجزائر وبنين وبورآينافاسو  

 ةرنسيف وبولنزيا الة وجوايانا الفرنسيةستوائيإل وجوايانا اةالكنغو الديمقراطيجمهورية جيبوتي ووديوجمهورية الكنغو 
يتانيا وموريشيس ومايوت والمغرب حل العاج ولبنان ومدغشقر ومالي ومورساوالجابون وجامبيا وجوينا وغينيا بيساو و

 . وتوجو وتونس وفانواتو ووالس وفيوتوناةر وروانيا والسنغال وصقليينيجالوة وآاليدونيا الجديد
 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه

 " قوانين فنلندا" )٣
 :وذلك للبلدان التالية
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 .استوانيا والتفيا وليتوانيا
 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه

 " لتراقوانين انج" )٤
 :وذلك للبلدان التالية
ا طغانا واألردن وآينيا والكويت وليبيريا ومالوي ومالاثيوبيا ووبتسوانا وبوروندي ومصر واريتريا و في انجوال والبحرين

سيراليون والصومال وتنزانيا  وةالسعوديالمملكة العربية وتوم واوموزمبيق ونيجيريا وعمان وباآستان وقطر ورواندي وس
  . واليمن وزامبيا وزمبابويةغز/ةالغربية الضق ودول االمارات العربية والمملكة المتحدة البريطانية ووأوغندا

 
 

 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه
 " قوانين جنوب افريقيا" )٥

 :وذلك للبلدان التالية
 .جنوب افريقيا وناميبيا وليسوتو وسوازيالند

 :القضائيةالسلطة لبند  ةستثناءات التاليإلايتم اضافة 
ينعقد االختصاص القضائي للنظر وللفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا لمحكمة : نمسا  بالنسبة لل        )١

 ).Inner-City( فيينا القانونية المختصة بالنمسا 
حدودة هذا بما في ذلك آافة ينعقد االختصاص القضائي للنظر وللفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات الم )٢

 اجراءات التقاضي واألمور المتعلقة بتطبيق
 :       هذا البيان للمحاآم االنجليزية بصفة قاصرة وذلك للدول التالية

وي ومالطا ريا وماالينجوال والبحرين وبتسوانا وبوروندي ومصر واريتريا واثيوبيا وغانا واألردن وآينيا والكويت وليبأ
راليون ي وسةالسعوديالمملكة العربية و )Sao Tome( وتوميندا وسااجيريا وعمان وباآستان وقطر ورووموزمبيق وني

 .ليمن وزامبيا وزمبابويا وةغز/ة الغربية والضفة المتحدةمارات العربيإلادول والصومال وتنزانيا واوغندا و
يقع فيها مكتب التسجيل التي اصمة الدولة ينعقد االختصاص القضائي لقانون ومحاآم ع: بالنسبة لبلجيكا ولوآسمبورج )٣

ا وذلك للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان  بهةم تسجيل اآللالخاص بك أو المرآز التجاري الذي ت
 .الضمانات المحدودة هذا بما في ذلك تفسير وتطبيق هذا البيان

يان الضمانات المحدودة هذا بما في ذلك ينعقد االختصاص القضائي للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن ب )٤
 : األمور المتعلقة بتطبيق هذا البيان لمحكمة باريس التجارية وذلك بالنسبة للدول التالية

فرنسا والجزائر وبنين وبورآينافاسو والكاميرون وجزر الكاب األخضر وجمهورية افريقيا الوسطي والتشاد وجزر 
 وبولنزيا ة وجوايانا الفرنسيةستوائيإل وجوايانا اةالكنغو الديمقراطيمهورية ججيبوتي وديالقمر وجمهورية الكنغو و

 والجابون وجامبيا وجوينا وغينيا بيساو وساحل العاج ولبنان ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموريشيس ةالفرنسي
 .تو ووالس وفيوتون وتوجو وتونس وفانواة والنيجر وروانيا والسنغال وصقليةومايوت والمغرب وآاليدونيا الجديد

تنشأ آل المنازعات التي ينعقد االختصاص القضائي لمحكمة موسكو للتحكيم وذلك للنظر والفصل في : بالنسبة لروسيا )٥
  تنفيذهمو عدانهاءه أ/تنفيذه أو بطالنهو تفسيره أ بةالمتعلق أو  هذا حدودة بيان الضمانات المعن 

ببيان ة احالة أي منازعات متعلقطرفا هذا البيان على وازيالند، يتفق جنوب افريقيا وناميبيا وليسوتو وسبالنسبة ل )٦
 .نسبرجاجوهب العليا ةمحكملى السلطة القضائية  للهذا اة الضمانات المحدود

الفصل فيها بواسطة المحاآم المرآزية  هذا سيتم ةالضمانات المحدود بيانتنشأ عن ترآيا آل المنازعات التي بالنسبة ل )٧
 .ترآيابجمهورية في اسطنبول القضائية والسلطات ) حمدأ نلسلطاا(اسطنبول في 

ينشأ عن بيان الضمانات المحدودة هذا قانوني ادعاء أي فان ، الوارد ذآرها تحديدا فيما يليالدول ل من كبالنسبة ل )٨
 سيتم عرضه بصفة قاصرة أمام المحكمة 

محكمة )  و جمحكمة تل أبيب بحيفا بالنسبة السرائيل)  و ببة لليونانمحكمة أثينا بالنس) أ       المختصة وذلك على النحو التالي 
 محكمة  )  ودميالنو بالنسبة اليطاليا  

 ،ألسبانيا ةمدريد بالنسبمحكمة )  للبرتغال وهـة بالنسبةلشبون      
 هذا الي ة ببيان الضمانات المحدودةحالة أي منازعات متعلقفان طرفي هذا البيان يتفقا على ا ة المتحدةمملكوبالنسبة لل          )٩

 . السلطة القضائية بالمحاآم االنجليزية
  التحكيميتم اضافة ما يلي الى بند جديد يسمى 

في ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيال روسيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وآرواتيا وجيورجيا والمجر وآازاخستان 
مولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاآيا وسلوفينيا وتاجاآستان و) FYR Macedonia(وآارجستان ومقدونيا 

الضمانات "آل المنازعات التي تنشأ عن بيان  فيوترآمستان وأوآرانيا وأوزباآستان وجمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية، 
الفصل فيها نهائيا طبقا لقواعد هذا أو التي تتعلق بانتهاك أو انهاء أو بطالن بيان الضمانات المحدوة هذا، يتم " المحدودة
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وذلك بتعيين ثالثة محكمين طبقا ) قواعد فيينا(التحكيم الخاصة بمرآز التحكيم الدولي للغرفة االقتصادية الفيدرالية في فيينا 
ة يتم عقد التحكيم في فيينا بالنمسا حيث تكون اللغة الرسمية التي يتم ممارسة االجراءات بها هي اللغ.  لهذه القواعد

 (2) 598وبناءا على ذلك، فانه طبقا للفقرة .  اإلنجليزية، آما سيكون قرار المحكمين نهائيا وسيكون ملزما لكل من الطرفين
الخاصة بتقنين االجراءات المدنية النمساوي لإلجراءات المدنية، يقوم الطرفين بإعالن تخليهم صراحة عن تطبيق الفقرة 

 قد تقوم باسناد اجراءات التقاضي الى المحكمة المختصة Lenovoاال أن شرآة .  قنين الخاصة بهذا الت7 الشكل (1) 595
 . في البلد الذي تم ترآيب اآللة به

، آل المنازعات التي تنشأ عن بيان الضمانات المحدودة، سيتم الفصل فيها بصفة نهائية بطريق في استوانيا والتيفيا وليتوانيا
سيقوم آل طرف بتعيين محكم .  بفنلندا طبقا لقوانين التحكيم الفنلندية الواجبة التطبيق في حينهاالتحكيم الذي سيعقد في هلسنكي 

إذا لم يتفق المحكمين على اختيار رئيس الجلسة فستقوم الغرفة التجارية المرآزية في .  عنه، ثم يقوم المحكمين بتعيين رئيسا
 هلسنكي بتعيين رئيسا

  (EU) االتحاد األوروبي
  : التالية تنطبق على آل بالد االتحاد األوروبيالشروط

صالحا وممكن المطالبة به في آل دول االتحاد               يكون   المطلوب الحصول عليه في دول االتحاد األوروبي                ضمان اآلالت     "
 ".األوروبي بشرط أن تكون هذه اآلالت قد تم االعالن عنها وأصبحت متاحة في هذه الدول

 :يفية الحصول على خدمة الضمانآ يتم إضافة ما يلي إلى بند
 في دول االتحاد األوروبي، يرجى مراجعة قائمة أرقام الهاتف في الجزء                    IBMللحصول على خدمة الضمان من شرآة           

 .ضمانات المحدودة هذا للIBM  من بيان –الثالث 
 : على العنوان التاليIBMيمكنك االتصال بشرآة 

IBM Warranty & Service Quality Dept. 
PO Box 30 
Spango Valley 
Greenock 
Scotland PA16 0AH 

 المستهلكين
يتمتع المستهلكين بحقوق قانونية بموجب التشريعات الوطنية الواجبة التطبيق على المبيعات من البضائع االستهالآية وهذه                      

 .الحقوق ال تتأثر بالضمانات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا
 

 :النمسا والدانمارك وفنلندا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا: ول التاليةبالنسبة للد
 -: وذلك للدول السابقة فقط واضافة ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئوليةيتم حذف آل ما جاء في بند 

 :يرد بشأنها نص آخر في القانون الواجب التطبيقتسري الشروط واألحكام التالية فيما عدا الحاالت التي 
ها لمسئولياتها المتعلقة ببيان      عن األضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تنفيذ              Lenovoتكون مسئولية شرآة      .١

الضمانات المحدودة هذا محصورة فقط في نطاق تعويض تلك األضرار التي يثبت فعال أنها نشأت بصفة                               
 هذا الخطأ يرتبط      وآان Lenovoتزاماتها وذلك فقط اذا آان هناك خطأ من شرآة              مباشرة عن عدم الوفاء بال      

بحد أقصى يساوي ما    (بالضرر الناشئ بعالقة سببية مباشرة وتقتصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر               
 ).دفعته في اآللة التي آانت سببا في ذلك الضرر المباشر

واألضرار عن األموال العقارية واألضرار الالحقة ) بما في ذلك الوفاة(رار الجسدية ال ينطبق التحديد السابق ذآره على األض
 .  مسئولة عن تلك األضرار مسئولية قانونية Lenovoواألموال المنقولة بشرط أن تكون شرآة 

طار أو مورديها أو موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو تم اإلخ                              Lenovoلن يكون    
 :باحتمال حدوث أي منهم

 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
 األضرار العرضية أو التبعية أو األضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية  .٢
أي خسائر في األرباح حتى لو آانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي                            .٣

 آانت سببا في هذه األضرار
  .في األعمال أو في اإليرادات أو في سمعة المكان أو فيما يتوقع من المدخراتأي فقد  .٤

 بالنسبة لفرنسا وبلجيكا
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 -: وذلك للدول السابقة فقط واضافة ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئوليةيتم حذف آل ما جاء في بند 
 : آخر في القانون الواجب التطبيقتسري الشروط واألحكام التالية فيما عدا الحاالت التي يرد بشأنها نص

لمسئولياتها المتعلقة ببيان    عن األضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تنفيذها               Lenovoتكون مسئولية شرآة     .  ١
الضمانات المحدودة هذا محصورة فقط في نطاق تعويض تلك األضرار التي يثبت فعال أنها نشأت بصفة                               

 هذا الخطأ يرتبط      وآان Lenovoوذلك فقط اذا آان هناك خطأ من شرآة            مباشرة عن عدم الوفاء بالتزاماتها        
بحد أقصى يساوي ما    (بالضرر الناشئ بعالقة سببية مباشرة وتقتصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر               

 ).دفعته في اآللة التي آانت سببا في ذلك الضرر المباشر
واألضرار عن األموال العقارية واألضرار الالحقة ) بما في ذلك الوفاة(ية ال ينطبق التحديد السابق ذآره على األضرار الجسد

 .مسئولة عنها مسئولية قانونية Lenovoواألموال المنقولة بشرط أن تكون شرآة 
 أو مورديها أو موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو تم اإلخطار Lenovoلن تكون شرآة 
 : أي منهمباحتمال حدوث
 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
 األضرار العرضية أو التبعية أو األضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية  .٢
أي خسائر في األرباح حتى لو آانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي                         .٣

 آانت سببا في هذه األضرار  
 .في اإليرادات أو في سمعة المكان أو فيما يتوقع من المدخراتأي فقد في األعمال أو  .٤

 :تسري الشروط واألحكام التالية على الدولة المذآورة أو المشار اليها
 بالنسبة  للنمسا

 .شروط هذا البيان للضمانات المحدودة تحل محل أي ضمانات الزامية يتم تطبيقها

   هذا الضمانما الذي يشملهيتم حذف الجملة التالية من بند 

ستكون مطابقة  آن اآللة   و )٢سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة          ) ١آل آلة   أن   Lenovoتضمن شرآة   "
 "").المواصفات(" تكون متاحة عند الطلبوهي تلك المواصفات التي للمواصفات الرسمية المعلن عنها 

 :ثم يضاف ما يلي بدال من الجملة التي تم حذفها سابقا

وظائف اآللة المرتبطة باالستعمال العادي المعتاد لآللة وآذلك مطابقة اآللة  Lenovoيغطي الضمان الممنوح آللة من طراز "
 ."لمواصفاتها

 ما الذي يشمله هذا الضمانيتم اضافة الجمل التالية لبند 

الزمنية المنصوص عليها تشريعيا آحد تكون الفترة الزمنية المحددة للمستهلكين لالعتراض على انتهاك الضمان هي الفترة "
 .أدنى

فيمكنك  Lenovoأو مورد الخدمة الخاص بك غير قادر على اصالح اآللة التي من طراز                Lenovoفي حالة ما تكون شرآة      
المطالبة باسترداد جزئي للحصول على جزء مما دفعته وذلك آبديل عن اصالح اآللة بشرط أن يكون هناك تبرير لهذا                                       

 الجزئي مبني على أساس من قيمة اآللة بعد خصم مبلغ من تلك القيمة ممثال لنسبة استهالك اآللة التي لم يمكن                               االسترداد
 ."اصالحها أو يمكنك المطالبة بفسخ العقد الذي بموجبه حصلت على تلك اآللة والحصول على ما دفعته

 : على دولة النمساانما الذي يشمله هذا الضمال تسري العبارات التالية الموجودة في بند 

سود على ما عداها من أي         تهي  و Lenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة              يالضمانات السابق ذآرها ه     "
سبيل المثال وليس   تشمل هذه الضمانات األخرى على      ضمنية و  أو   صريحةأخرى سواء آانت تلك الضمانات األخرى       ضمانات  
 . لغرض معينمالءمة ة والالتجاريالضمانات الضمنية : الحصر
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ال وبالتالي فإن ا   ة  و الضمني صريحة أ الضمانات ال بعاد  ستابة  و النظم القضائي   أفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات             
ية آ فترة الضمان و ال تسري        قاصرة علي  وفي مثل هذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون            ؛نطبق عليك ال ي السابق قد   بعاد  ست

 .فترة الضمانضمانات بعد 

ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأبعض الواليات 
 ."عليك

 لتصحيح المشكلة Lenovoما الذي ستقوم به شرآة أضف بند جديد يسمى 
 ةلمشكللتصحيح ا Lenovoما الذي ستقوم به شرآة ثم أضف ما يلي الى بند 

 ."IBMتكلفة النقل لتسليم اآللة التي بها عطل الى مقر  بسداد Lenovoخالل فترة الضمان، تقوم شرآة "
 حدود المسئوليةيتم اضافة العبارات التالية الى بند 

الحدود واالستثناءات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا لن تنطبق على الضرر اذا آان مصدره غش أو                             "
 ."وذلك للضمانات الصريحة فقط Lenovoهمال جسيم صادر من شرآة ا

  حدود المسئوليةاحذف الجملة التالية من بند 
 موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة .  ٢"
 :ثم أضف بدال من الجملة السابقة التي تم حذفها ما يلي ،
موضوع الدعوى و تقتصر مسئولية       ةأقصي الثمن الذي دفعته لآلل     حد   ب ة المباشر ةفعلياألضرار ال قيمة  .  ٢"

فيما يتعلق بهذا البند على االخالل بشروط التعاقد األساسية وذلك في حاالت االهمال                      Lenovoشرآة  
 ."العادي

 
 مصر 

 يتم حذف الجملة التالية من بند حدود المسئولية
موضوع االدعاء  ثم أضف الجملة التالية بدال من              ةأقصي الثمن الذي دفعته لآلل      حد   ب ةباشر الم ةاألضرار الفعلي قيمة  .  ٢"

 :الجملة التي تم حذفها
هو ما دفعته ثمنا لآللة موضوع االدعاء         Lenovoبالنسبة ألي أضرار مباشرة أخرى، سوف يكون الحد األقصى لمسئولية            "
. 

 .عي المبيعات آما هو دون تغييريبقى ما هو معموال به بشأن موردي الخدمة وموز
 

 فرنسا
 )حدود المسئوليةبند ( من هذا البند ١يحل ما يلي محل الجملة الثانية من الفقرة رقم :  حدود المسئولية

، Lenovoفي مثل هذه األحوال وبغض النظر عن األساس الذي تكون مستندا اليه لطلب التعويض عن أضرار من شرآة                           
  ١سئولة عن أي شيء يزيد عما هو مذآور في النقطة رقم م Lenovoفلن تكون شرآة 

 .حدود المسئولية، الوارد ذآرهما في بند ٢والنقطة رقم 
 

 ألمانيا
 

 احذف ما يلي من بند ما الذي يشمله هذا الضمان

بقة ستكون مطاآن اآللة و )٢سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة      ) ١آل آلة   أن    Lenovo تضمن شرآة    "
 تكون متاحة عند الطلب        تي    وال  وهي تلك المواصفات           Lenovo شرآة       للمواصفات الرسمية المعلن عنها من قبل               

 "").المواصفات("

 :ثم أضف الجملة التالية بدال من الجملة التي تم حذفها سابقا

عادي المألوف لآللة آما      وظائف اآللة التي تكون مرتبطة باالستعمال ال           Lenovoيغطي الضمان الممنوح آللة من طراز           "
 ."يغطي هذا الضمان مطابقة تلك اآللة لموصفاتها

 :ما الذي يشمله هذا الضمانثم أضف الجمل التالية لبند 
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الحد األدنى لفترة الضمان هو اثنى عشر شهرا، في حالة ما يكون مورد الخدمة الخاص بك غير قادر على اصالح اآللة التي                          
البة باسترداد جزئي للحصول على جزء مما دفعته وذلك آبديل عن اصالح اآللة بشرط أن                    فيمكنك المط  Lenovoمن طراز   

يكون هناك تبرير لهذا االسترداد الجزئي مبني على أساس من قيمة اآللة بعد خصم مبلغ من تلك القيمة ممثال لنسبة استهالك                      
 .به حصلت على تلك اآللة والحصول على ما دفعتهاآللة التي لم يمكن اصالحها أو يمكنك المطالبة بفسخ العقد الذي بموج

 : على ألمانياما الذي يشمله هذا الضمانال تسري العبارات التالية الموجودة في بند 

سود على ما عداها من أي تهي و Lenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة يالضمانات السابق ذآرها ه"
سبيل المثال وليس تشمل هذه الضمانات األخرى على ضمنية و أو صريحةات األخرى أخرى سواء آانت تلك الضمانضمانات 
 . لغرض معينمالءمة التجارية والالضمانات الضمنية : الحصر

ال وبالتالي فإن اة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة و النظم القضائيأفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات 
ية آ علي فترة الضمان و ال تسري ة  وفي مثل هذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون قاصر؛نطبق عليك يالالسابق قد بعاد ست

 .ضمانات بعد فترة الضمان

ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأبعض الواليات 
 ."عليك

 لتصحيح المشكلة Lenovoما الذي ستقوم به شرآة  أضف بند جديد يسمى
 لتصحيح المشكلة Lenovoما الذي ستقوم به شرآة ثم أضف ما يلي الى بند 

 .Lenovo على نفقة شرآة IBM أو Lenovoخالل فترة الضمان فقط ستكون تكلفة نقل اآللة التي بها عطل الى مقر شرآة 
 حدود المسئوليةثم أضف ما يلي الى بند 

حدود واالستثناءات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا لن تنطبق على الضرر اذا آان مصدره غش أو ال"
 ."وذلك للضمانات الصريحة فقط Lenovoاهمال جسيم صادر من شرآة 

 :ثم قم باضافة هذه الجملة
اقد األساسية وذلك في حاالت االهمال فيما يتعلق بهذا البند على االخالل بشروط التع Lenovoتقتصر مسئولية شرآة "

 :وذلك بعد الجملة التالية مباشرة."  العادي
 ".موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة "
 

 المجر
 

 :حدود المسئوليةقم باضافة ما يلي في نهاية بند 
المسئولية المذآورة في هذا البند فقط وذلك في الحاالت التي يصدر فيها ال تسري االستثناءات الخاصة بحدود االعفاءات من 

ينطوي على إهمال جسيم عن عمد أو فعل عمدي يعد فعال جنائيا وترتب على ذلك  Lenovoتصرف عمدي من جانب 
 .التصرف العمدي وفاة عمدية أو مساس بالسالمة الجسدية أو الصحية عن عمد

 بوصفها شروط صحيحة آما يقبال سريان البند المشار حدود المسئوليةمحدودة هذا ما جاء ببند يقبل طرفا بيان الضمانات ال
من التقنين المدني المجري طالما أن سعر الشراء وآذلك المميزات الممنوحة بموجب بيان الضمانات ) ٢ (٣١٤اليه بالرقم 

 .حدود المسئوليةالمحدودة هذا تحدث توازنا مع ما جاء ببند 
 

 داأيرلن
 

 ما الذي يشمله هذا الضمانأضف ما يلي الى بند 
 :باستثناء ما تم النص عليه صراحة بموجب هذه الشروط واألحكام فانه يتم استبعاد ما يلي

 األحكام التشريعية بما في ذلك آل الضمانات الضمنية ودون االخالل بعمومية ما سبق ذآره •

) Sale of Goods Act 1893 (1893منتجات الصادر عام وآذلك الضمانات التي ينطوي عليها قانون بيع ال •
 Sale of Goods and Supply of Services (1980  أو قانون بيع المنتجات وتقديم الخدمات الصادر عام 

Act 1980(  
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 : ثم أضف بدال مما تم حذفه ما يليحدود المسئوليةاحذف جميع ما جاء في بند 
تعني القيام بعمل أو االدعاء أو االمتناع عن عمل أو ) Default" (خطأ" فان آلمة مسئوليةحدود الفيما يتعلق بهذا البند بند 

 تجاهك فيما يتعلق Lenovo بشرط أن ينشأ عن أي مما سبق مسئولية قانونية لشرآة Lenovoاالهمال الذي يقع من جانب 
 .نية مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيريةفقط بموضوع بيان الضمانات المحدودة هذا سواء آانت تلك المسئولية القانو

وذلك اذا آانت هذه األخطاء تؤدي جميعها أو تساهم آلها ) One Default(بمثابة خطأ واحد " األخطاء"يعتبر أي عدد من 
ر ويعتبر هذا الخطأ الواحد قد تم حدوثه في التاريخ الذي حدث فيه أخ.  بصفة أساسية في تحقيق نفس الخسارة أو نفس الضرر

 .خطأ من هذه األخطاء
 نتيجة لخطأ ويتضمن هذا البند الحد Lenovoقد تنشأ بعض األحوال أو الظروف التي تؤهلك لطلب تعويض من شرآة 

 . وبالتالي الحد األقصى للتعويض المستحق لكLenovoاألقصى لحدود مسئولية شرآة 
 الجسدية بشرط أن تكون هذه  مسئولية التعويض عن أضرار الوفاة أو االصاباتLenovoتقبل شرآة  .١

 األضرار قد نتجت عن اهمال صدر من  
 .Lenovo شرآة 

لن تكون شرآة "بشرط عدم التعارض مع العناصر الثالثة المنصوص عليها فيما يلي تحت الفقرة المسماة  .٢
Lenovoمسئولة عن أي مما يلي "    ، 

ة الالحقة بملكية األموال الخاصة بك الثابت  تقبل مسئولية التعويض عن األضرار الطبيعيLenovo فان شرآة 
  Tangible(منها والمنقول 

Property ( بشرط أن تكون هذه األضرار قد نتجت عن اهمال صدر من شرآةLenovo. 
 عن الضرر الفعلي Lenovo السابق ذآرهما فان مسئولية شرآة ٢ و١فيما عدا ما نص عليه في النقطتين رقم  .٣

من قيمة ما دفعته في اآللة % ١٢٥لن تزيد في أي حال من األحوال عن ) Default(الناشئ عن اي خطأ 
 المرتبطة ارتباط مباشر بالخطأ الذي ينتج عنه الضرر الفعلي

 :مسئولة عن أي مما يلي Lenovoلن تكون شرآة 
 الخدمة أو موزعي  أو مورديLenovo سابقا فلن يكون أي من شرآة ١فيما عدا المسئولية المنصوص عليها في الفقرة رقم 

 مسئول بأي حال من األحوال وال تحت أي ظرف من الظروف عن أي شيء مما يلي حتى لو Lenovoمبيعات شرآة 
 : عن احتمال حدوث أي من الخسائر التاليةLenovo أو مورديها أو من موزعي مبيعات شرآة Lenovoأخطرت شرآة 
 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
 ة أو الخسائر الغير مباشرة أو الخسائر التبعيةالخسائر الخاص .٢
الخسائر التي تلحق باألرباح أو الخسائر التي تلحق باألعمال أو الخسائر في االيرادات أو الخسائر الناجمة عن  .٣

 سمعة المكان أو الخسائر التي تلحق المتوقع من األرباح
 

 سلوفاآيا
 

 حدود المسئوليةأضف الجمل التالية في نهاية بند 
تسري الحدود والقيود المنصوص عليها في هذا البند الى الحد الذي ال تعد معه تلك الحدود محظورة بموجب المادة المشار "

 ." من التقنين التجاري السلوفاآي§§  386-373اليها بالرقم 
 جنوب افريقيا وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو وسويسرا

 :ةحدود المسئوليأضف الجملة التالية الى بند 
  تجاهك عن األضرار الفعلية الناجمة عن آل ما يتعلق بعدم األداء من قبل شرآة  Lenovoتكون المسئولية الكاملة لشرآة "

Lenovo  فيما يتعلق بموضوع بيان الضمانات المحدودة هذا قاصرا على قيمة ما دفعته بالنسبة لآللة موضوع ادعائك ضد
 ". Lenovoشرآة 

 
 المملكة المتحدة

 
 : سابقا ثم أضف ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئوليةف آل ما جاء ببند احذ

تعني القيام بعمل أو االدعاء أو االمتناع عن عمل أو ) Default" (خطأ" فان آلمة حدود المسئوليةفيما يتعلق بهذا البند بند 
 تجاهك فيما يتعلق Lenovoونية لشرآة  بشرط أن ينشأ عن أي مما سبق مسئولية قان Lenovoاالهمال الذي يقع من جانب

 .فقط بموضوع بيان الضمانات المحدودة هذا سواء آانت تلك المسئولية القانونية مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيرية
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وذلك اذا آانت هذه األخطاء تؤدي جميعها أو تساهم آلها ) One Default(بمثابة خطأ واحد " األخطاء"يعتبر أي عدد من 
ويعتبر هذا الخطأ الواحد قد تم حدوثه في التاريخ الذي حدث فيه أخر .  اسية في تحقيق نفس الخسارة أو نفس الضرربصفة أس

 .خطأ من هذه األخطاء
 نتيجة لخطأ ويتضمن هذا البند الحد Lenovoقد تنشأ بعض األحوال أو الظروف التي تؤهلك لطلب تعويض من شرآة 

 . وبالتالي الحد األقصى للتعويض المستحق لكLenovoاألقصى لحدود مسئولية شرآة 
 : المسئولية الناتجة عما يليLenovoستقبل شرآة  .١

  وآذلك Lenovoالوفاة أو األضرار الجسدية التي نشأت نتيجة اهمال من شرآة  )أ
 المشار إليها بموجب البند الثاني عشر من قانون مبيعات البضائع Lenovoاإلخفاق في تنفيذ التزامات )   ب

أو المشار اليها بموجب البند الثاني من قانون توريد البضائع ) Sale of Goods Act 1979 (١٩٧٩لعام 
أو بموجب أي تعديل تشريعي ) Supply of Goods and Services Act 1982 (1982والخدمات لعام 

 .يطرأ على أي من البند الثاني عشر أو البند الثاني المشار اليهما سابقا
 المسئولية الناجمة عن األضرار الطبيعية الالحقة بملكية األموال الخاصة بك الثابت منها Lenovo ستقبل شرآة .٢

 وآذلك Lenovoبشرط أن تكون تلك المسئولية ناجمة عن اهمال شرآة ) Tangible Property(والمنقول 
 بشرط أن ال تتعارض تلك المسئولية في أي حال من األحوال مع ما ورد 

 :" مسئولة عن أي مما يليLenovoلن تكون شرآة "    ذآره بموجب الفقرة المسماة             
 عن الضرر الفعلي Lenovo السابق ذآرهما فان مسئولية شرآة ٢ و١فيما عدا ما نص عليه في النقطتين  .٣

من قيمة ما دفعته في اآللة % ١٢٥لن تزيد  في أي حال من األحوال عن ) Default(الناشئ عن أي خطأ 
 .المرتبطة ارتباط مباشر بالخطأ الذي ينتج عنه الضرر الفعلي

   وعلى Lenovo وعلى موزعي مبيعات شرآة  Lenovoما سبق ذآره من حدود قصوى ينطبق آذلك على موردي  شرآة 
دي   ومور Lenovoمورد الخدمة حيث تكون تلك الحدود المنصوص عليها في هذا البند هي الحد األقصى الذي تكون شرآة 

  آلهم جميعا مسئولين عنه تجاهكLenovoالخدمة وموزعي مبيعات شرآة 
 أو مورديها أو موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو أخطرت Lenovoلن تكون شرآة 

 : باحتمال حدوث أي منهمLenovoشرآة 
 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
  غير المباشرة أو الخسائر التبعية الخسائر الخاصة أو الخسائر .٢
الخسائر التي تلحق باألرباح أو الخسائر التي تلحق باألعمال أو الخسائر في االيرادات أو الخسائر الناجمة  .٣

 عن سمعة المكان أو الخسائر التي                تلحق بما آان متوقعا من أرباح

 

   بيانات الضمانات-الجزء الثالث 

ثالث هذا بيانات تتعلق بالضمانات التي تسري على اآللة الخاصة بك، متضمنا فترة الضمان ونوع خدمة الضمان يتيح الجزء ال
 .Lenovoالتي تقدمها شرآة 

 فترة الضمان
 .قد تختلف فترة الضمان طبقا للدولة أو اإلقليم، ويتم تحديد فترة الضمان هذه في الجدول الموجود فيما يلي

 .تعني أيا من هونج آونج أو ماآاو فهما اقليمان اداريان للصين" ماإلقلي"آلمة : ملحوظة
يقصد بفترة الضمان التي تكون مدتها سنة لألجزاء المكونة لآللة وتكون مدتها سنة واحدة فقط للعمالة التي تقوم بتنفيذ خدمة 

 :الضمان ما يلي
 .تقدم خدمة الضمان خالل السنة األولي Lenovoأن شرآة 

أنواع خدمة 
 نوع اآللة بلد أو منطقة الشراء فترة الضمان لضمانا

5 Parts and Labor - 90 days الواليات المتحدة وآندا 
7 Parts and Labor - 90 days أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 

8290 

5 Parts and Labor - 1 year 
الواليات المتحدة وآندا وأمريكا الالتينية والشرقي 

ا وآوريا واستراليا ونيوزيلندااألوسط وافريقي 8291 
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أنواع خدمة 
 نوع اآللة بلد أو منطقة الشراء فترة الضمان لضمانا

وبنجالدش والهند واندونيسيا وماليزيا والفلبين 
وسنغافورة وسريالنكا وفيتنام وبروناي وتايالند 
 والصين وتايوان وجمهورية الصين الشعبية

 8292 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  عام واحد –قطع الغيار  7
 8293 لشرق األوسط وافريقياأوروبا وا  يوم٩٠ –قطع الغيار  7

  عام واحد –قطع الغيار  5

الواليات المتحدة وآندا وأمريكا الالتينية والشرقي 
األوسط وافريقيا وآوريا واستراليا ونيوزيلندا 
وبنجالدش والهند واندونيسيا وماليزيا والفلبين 

وسنغافورة وسريالنكا وفيتنام وبروناي وتايالند 
 ية الصين الشعبيةوالصين وتايوان وجمهور

 اليابان  عام واحد –قطع الغيار  7

8294 

 8295 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  عام واحد –قطع الغيار  7
 الواليات المتحدة وآندا  يوم٩٠ –قطع الغيار  5
 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  يوم٩٠ –قطع الغيار  7

9214 

  عام واحد –قطع الغيار  5

ت المتحدة وآندا وأمريكا الالتينية والشرقي الواليا
األوسط وافريقيا وآوريا واستراليا ونيوزيلندا 
وبنجالدش والهند واندونيسيا وماليزيا والفلبين 

وسنغافورة وسريالنكا وفيتنام وبروناي وتايالند 
 والصين وتايوان وجمهورية الصين الشعبية

9215 

 متحدة وآندا وأمريكا الالتينيةالواليات ال  عام واحد –قطع الغيار  5
 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  عام واحد –قطع الغيار  7

9216 

 الواليات المتحدة وآندا  يوم٩٠ –قطع الغيار  5
 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  يوم٩٠ –قطع الغيار  7

9217 

  عام واحد –قطع الغيار  5
وروبا والشرق الواليات المتحدة وآندا وأمريكا وأ

 األوسط وافريقيا
9218 

 الواليات المتحدة وآندا وأمريكا الالتينية  عام واحد –قطع الغيار  5
 أوروبا والشرق األوسط وافريقيا  عام واحد –قطع الغيار  7

9219 

 
 :أنواع خدمة الضمان

تقديم هذه الخدمة طبقا لنوع خدمة الضمان سيقوم باذا آانت خدمة االصالح أو استبدال اآللة أمر مطلوب فان مورد الخدمة 
سوف يتم تحديد موعد .  المحددة لآللة الخاصة بك آما هو وارد في الجدول الموضح أعاله وعلى النحو الوارد وصفه فيما يلي

ستوى الذي الم.  أداء الخدمة بناءا على الوقت الذي قمت فيه باالبالغ عن طلب الخدمة وآذلك بناء على المتاح من قطع الغيار
 .  تؤدى به الخدمة آزمن استجابة يعبر عن هدف محل سعي واعتبار ولكنه ليس بمثابة ضمان لزمن استجابة معين

قد ال يكون مستوى الخدمة واحدا أو متماثال في المقار آلها على مستوى العالم وقد تكون هناك تكلفة اضافية يجب عليك سدادها 
 للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق نطاق أماآن الخدمة المعتادة لمورد الخدمة،بالنسبة لألماآن التي تكون خارج 

  .بالمقار المختلفة والدول اتصل بمورد الخدمة الذي يتبع منطقتك أو اتصل بموزع المبيعات الخاص بك

(ي يشار اليها بالمصطلح الخدمة التي تتعلق بالوحدات أو بمكونات اآللة التي يتم تغييرها بواسطة العميل نفسه والت .١
CRU( 

Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service              

 Tier 2 سهال بخالف Tier 1 CRUsترآيب لتقوم بترآيبها، و) CRUs(بتوفير مكونات اآللة لك  Lenovoتقوم شرآة 
CRU يتم تسليم بيانات .   المعلومات الفنية واألدواتبعض الذي قد يحتاج إلىCRU والتعليمات الخاصة بعملية 

يمكنك طلب قيام مورد خدمة يقوم بترآيب .  بإتاحتها في أي وقت تشاء Lenovoاالستبدال مع اآللة وتقوم شرآة 
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CRUتقوم شرآة .  ، بدون أي تكلفة اضافية، تحت نوع خدمة الضمان المحدد لآللةLenovo  بتحديد في الوثائق
يتم تسليم ) ١متى يجب إعادته، . Lenovo التالف الى CRU يجب اعادة  البديل ما اذا آانCRUالمتاحة مع 

 في CRUباستالم  Lenovo البديل اذا لم تقم CRUتتحمل أنت تكلفة ) ٢ البديل، CRUتعليمات االعادة وحاوية مع 
 .   البديلCRUغضون ثالثين يوما من تاريخ استالمك 

 

   تقديم الخدمة في الموقع .٢
ة الخاص بك بإصالح أو استبدال الجزء الذي به عطل في اآللة والقيام بتجربتها وذلك في الموقع قد يقوم مورد الخدم

ففي مثل تلك األحوال يجب أن تتيح مكان مناسب للعمل على نحو يسمح بفك أجزاء اآللة .  الخاص بك الذي توجد به اآللة
ذلك المكان الذي ستقوم بتوفيره للعمل نظيفا وبه ويجب أن يكون .   ثم إعادة تجميعها من جديدLenovoالتي من طراز 

 .درجة اضاءة آافية ومناسبا ليالئم القيام بالعمل في اصالح اآللة

 .معينقد يتطلب اصالح بعض األعطال في بعض اآلالت ارسال اآللة الى مرآز خدمة 

 *خدمة ارسال اآللة أو تجميع اآلالت الرسالها لالصالح .  ٣

آللة التي بها عطل من مكان ترآيبها وذلك استعدادا الرسالها لالصالح من خالل أسلوب سوف تقوم أنت بفصل ا
بغطاء يمثل حاوية لآللة وذلك الرسال اآللة مورد الخدمة زودك يوسوف .  مورد الخدمةنظمه يتجميع اآلالت الذي 
معين وبعد أن يقوم مرآز الخدمة  ثم تقوم جهة نقل بأخذ اآللة وارسالها الى مرآز الخدمة ال.  الى مرآز خدمة معين

وتكون .  بترتيب إجراءات إعادة اآللة لتسليمها لك في موقعكمرآز الخدمة قوم يبعملية اصالح اآللة أو استبدالها س
 .أنت مسئوال عن اعادة ترآيب اآللة واعادتها الى العمل

 لها بواسطة البريدالخدمة في حالة قيام العميل بحمل اآللة لمكان أداء الخدمة أو ارسا.  ٤
صالح اآللة أو يتم إوبعد أن .   مكان معينإلىالمورد حدده يسوف تقوم أنت بتسليم اآللة مغلفة تغليفا مناسبا على النحو الذي 

اآللة ستكون معدة لكي تقوم باستالمها بنفسك عند حضورك أو عن طريق ارسالها اليك بالبريد وستكون تكلفة هاستبدالها فان
وتكون أنت مسئوال عن ترآيب اآللة واعادتها الى .  غير ذلكمورد الخدمة حدد ي ما لم Lenovoيك على نفقة شرآة اعادتها ال
 . العمل
٥.   CRUتقديم الخدمة في الموقع و 

 ).أنظر أعلى (٢ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 
٦. CRUالصالح وخدمة ارسال اآللة أو تجميع اآلالت الرسالها ل 

 ).أنظر أعلى (٣ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 
٧. CRUالخدمة في حالة قيام العميل بحمل اآللة لمكان أداء الخدمة أو ارسالها بواسطة البريد و 

 ).أنظر أعلى (٤ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 

 .مورد الخدمة بتحديد نوع خدمة الضمان المالئمة لالصالحقوم يمن خدمة الضمان، س ٧ أو ٦ أو ٥عند وجود النوع 
 . في بعض  الدولEasyServ أو ThinkPad EasyServهذا النوع من الخدمة يسمى * 
 

-IBM-SERV (426-800-1في آندا أو الواليات المتحدة، اتصل بالرقم .  للجصول على خدمة الضمان اتصل بمانح الخدمة
 .في البالد األخرى، ارجع الى أرقام التليفونات المعروضة أسفل.  (7378

 :أرقام الهاتف الخاصة بدول العالم 

للحصول على أحدث أرقام تليفونات، اذهب الى .  تكون أرقام التليفونات عرضة للتغيير دون أي اخطار مسبق
http://www.lenovo.com/think/support دعم آشف التليفوناتار ثم اضغط زر الفأرة عند االختي . 



 61 
 
 

 البلد أو المنطقة رقم التليفون
 055-555-1475(0) 44+ : افريقيا 

 0800110756 و 3028888-11-27+ : جنوب افريقيا
  IBMاتصل بأقرب شريك من شرآاء عمل شرآة : افريقيا الوسطى

 افريقيا

 األرجنتين )أسبانيا ( 0800-666-0011
 استراليا )انجليزي( 131-426

 5901-24592-01 :الدعم الفعال والمتاح حاليا
 610-454-211-01 : خدمة الضمان والدعم

 )ألمانيا(
 النمسا

 )هولندي( 9820-210-02 : الدعم الفعال والمتاح حاليا
 )فرنسي( 9800-210-02 : الدعم الفعال والمتاح حاليا
 )هولندي وفرنسي( 3611-225-02  :خدمة الضمان والدعم

 بلجيكا

 بوليفيا )أسباني ( 0800-0189
 8986-3889 (11): منطقة سان باولو

 815-7014-0800 : المنطقة الحرة خارج سان باولو
 )برازيلي برتغالي(

 البرازيل

 )انجليزي، فرنسي( 1-800-565-3344
 3344-383-416 : في تورنتو فقط اتصل بالرقم

 آندا

 تشيلي )أسباني( 800-224-488
 الصين 800-810-1818

 7799-2825-852: الحاسب الشخصي المنزلي
 0333-8205-852 : الحاسب الشخصي التجاري

ThinkPad and WorkPad: 852-2825-6580 
 )انجليزي(

 جمهورية الصين الشعبية

 آولومبيا )أسباني( 1-800-912-3021
 آوستاريكا )أسباني( 284-3911

 آرواتيا 0800-0426
 اقبرص 357-22-841100+

 جمهورية التشيك 420-2-7213-1316+
  8200-4520 :الدعم الفعال والمتاح حاليا
  5150-7010 :خدمة الضمان والدعم

 )دانمارآي(
 الدنمارك

566-4755 
566-5161 ext. 8201 

 1929-200-1 : المنطقة الحرة في جمهورية الدومينيكان
 )أسباني(

 جمهورية الدومينيكان

 راألآوادو )أسباني( 1-800-426911
 السلفادور )أسباني( 250-5696

 استونيا 386-61-1796-699+
  6960-459-09 :الدعم الفعال والمتاح حاليا
 4260-1-800-358+ : خدمة الضمان والدعم

 )فنلندي(
 فنلندا

 450-557-0238 :الدعم الفعال والمتاح حاليا
  213-631-0810 ):الجهاز(خدمة الضمان والدعم 
  020-631-0810 ):البرنامج(خدمة الضمان والدعم 

 )فرنسي(

 فرنسا

 المانيا   49201-15-07032 :الدعم الفعال والمتاح
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 البلد أو المنطقة رقم التليفون
  58-35-25-01805 :خدمة الضمان والدعم

 )ألماني(
 اليونان 30-210-680-1700+

 جواتيماال )أسباني( 335-8490
Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 

San Pedro Sula: 552-2234 
 )بانيأس(

 هندورس

 المجر 36-1-382-5720+
1600-44-6666 

Alternate Toll Free: +91-80-2678-8940 
 )انجليزي(

 الهند

800-140-3555 
+62-21-251-2955 

 )انجليزي، اندونيسي(
 اندونيسيا

   9202-815-01  :الدعم الفعال والمتاح
  1444-881-01 :خدمة الضمان والدعم

 )انجليزي(
 ايرالندا

   6101-7031-02 :دعم الفعال والمتاحال
  820094-800-39+ :خدمة الضمان والدعم

 )ايطالي(
 ايطاليا

Desktop: 
Toll free: 0120-887-870 

For International: +81-46-266-4724 
ThinkPad: 

Toll free: 0120-887-874 
For International: +81-46-266-4724 

 
للحصول على .  ة أعلى من خالل صوت ناطق باللغة اليابانيةسيتم الرد على اآلرقام المعروض

الدعم من خالل التليفون باللغة االنجليزية، برجاء االنتظار حتى ينتهي الصوت المتحدث باللغة 
اليابانية وسيقوم بعد ذلك المشغل بالرد عليك، اطلب منه الحصول على المساعدة باللغة 

 .كتك ليقوم شخص متحدث باللغة االنجليزية بمساعدتكاالنجليزية وسيتم عندئذ تحويل مكالم
 

PC Software:  
0120-558-695  

Overseas calls: +81-44-200-8666  
 )ياباني(

 اليابان

 آوريا )آوري( 1588-5801
 التيفيا 386-61-1796-699+
 ليتوانيا 386-61-1796-699+

 لوآسمبورج )فرنسي( 352-298-977-5063+
 ماليزيا )انجليزي( 1800-88-8558
 مالطا 356-23-4175+

 المكسيك )أسباني( 001-866-434-2080
 الشرق األوسط 1475-555-055(0) 44+

 هولندا )هولندي( 31-20-514-5770+
 نيوزيلندا )انجليزي( 0800-446-149
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 البلد أو المنطقة رقم التليفون
 نيكاراجوا )أسباني( 255-6658

   1100-6681 :الدعم الفعال والمتاح
  1550-8152 :خدمة الضمان والدعم

 )نرويجي(
 النرويج

 بنما )أسباني( 206-6047
 بيرو )أسباني( 0-800-50-866

1800-1888-1426  
+63-2-995-8420 

 )انجليزي، فلبيني(
 الفلبين

 بولندا 48-22-878-6999+
 البرتغال )برتغالي( 351-21-892-7147+

 رومانيا 4-021-224-4015+
 التحاديةروسيا ا )روسي( 7-095-940-2000+

 سنغافورة )انجليزي( 1800-3172-888
 سلوفاآيا 421-2-4954-1217+

 سلوفينيا 386-1-4796-699+
91-714-7983 
91-397-6503 

 )أسباني(
 أسبانيا

 سريالنكا )انجليزي( 94-11-2448-442+
   4420-477-08 :الدعم الفعال والمتاح
   1040-117-077 :خدمة الضمان والدعم

 )سويدي(
 سويدال

   0900-333-058 :الدعم الفعال والمتاح
    54-54-55-0800 :خدمة الضمان والدعم

 )ألماني، فرنسي، ايطالي(
 سويسرا

886-2-8723-9799 (Mandarin) تايوان 
 تايالند )تايي( 1-800-299-229

00800-4463-2041 
 )ترآي(

 ترآيا

  055-555-01475 :الدعم الفعال والمتاح
   900-500-08705 ):جهاز(والدعم خدمة الضمان 

   516-151-08457 ):برنامج(خدمة الضمان والدعم 
 )انجليزي(

 المملكة المتحدة

1-800-IBM-SERV 
(1-800-426-7378) 

 )انجليزي(
 الواليات المتحدة

 أورجواي )أسباني( 000-411-005-6649
 فنزويال )أسباني( 0-800-100-2011

 6675-843-4-84 : للمنطقة الشمالية وهانوي
 5160-829-8-84 :للمنطقة الجنوبية ومدينة هو تشي مينه

 )انجليزي، فيتنامي(
 فيتنام
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 ملحق الضمان للمكسيك

 للضمانات المحدودة ويجب أن يكون قاصرا على المنتجات التي تم توزيعها Lenovoيعد هذا الملحق عبارة عن جزء من بيان 
في حالة وجود أي تعارض أو اختالف، يكون ضروريا أن يتم عندئذ االلتزام بالشروط .  والتعامل معها داخل دولة المكسيك

 .الموضحة في هذا الملحق

ال تكون .  يجب أن يكون لكل البرامج التي تم تحميلها من قبل على الجهاز ضمان لمدة ثالثين يوما تبدأ من تاريخ الشراء
Lenovoأو البرامج االضافية التي تم ترآيبها من خاللك أو تم ترآيبها /ذه البرامج و مسئولة عن المعلومات التي تتعلق بمثل ه

 .بعد شراء الجهاز

، حيث سيتم 2080-434-866-001اذا آان ضروريا الحصول على الدعم، برجاء االتصال بمرآز دعم العمالء على الرقم 
 .  ارسالك الى أقرب مرآز خدمة معتمد

 http://www.lenovo.com/mx/es/serviciosلمعتمدة، برجاء الرجوع الى موقع للحصول على آشف بمراآز الخدمة ا
 .Webالمتاح على شبكة 

 Manufactured by:  
SCI Systems de México, S.A. de C.V.  
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020  
Col. Club de Golf Atlas  
El Salto, Jalisco, México  
C.P. 45680,  
Tel.  01-800-00-325-00 

Marketing by:  
Lenovo de México, Comercialización y  
Servicios, S. A. de C. V.  
Alfonso Nápoles Gándara No 3111  
Parque Corporativo de Peña Blanca  
Delegación Álvaro Obregón  
México, D.F., México  
C.P. 01210,  
Tel. 01-800-00-325-00 
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 مالحظات.  د الملحق

 المحلي، Lenovoارجع الى ممثل . البالد المنتجات والخدمات والخواص المذآورة في هذه الوثيقة في آل Lenovo ال يتيح قد
ان أي اشارة الى أي منتج من منتجات .  حاليا في هذه المنطقةالمتاحةللحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات 

Lenovo لخدمات ال تنطوي على أنه سيتم استخدام منتجات أو برامج أو خدمات  أو االبرامج أوLenovo يمكن في .فقط  
مع ذلك، يكون المستخدم هو المسئول عن تقييم .   الفكريةLenovoالمقابل استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة ال تنتهك حقوق 
 . والتحقق من العمليات الخاصة بأي منتج أو برنامج أو خدمة

ان اعداد هذه .   براءات اختراع أو براءات اختراع مؤجلة تشمل الموضوعات المشار اليها في هذه الوثيقةLenovo يكون لـقد
 : يمكنك ارسال أي استفسارات، آتابة، الى.  الوثيقة ال يعطيك أي ترخيص لبراءات االختراع هذه

Lenovo (United States), Inc.  

500 Park Offices Drive, Hwy. 54  

Research Triangle Park, NC 27709  

U.S.A.  

Attention: Lenovo Director of Licensing 

LENOVO GROUP LTD. PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of 
express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to 
you. 

ويتم، دوريا، عمل تغييرات على المعلومات المذآورة هنا؛ وسيتم .  قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أو أخطاء مطبعية
أو /أو تغييرات على المنتج و/ بعمل تحسينات وLenovoقد يقوم .  االعالن عن هذه التغييرات في النسخ الجديدة من االصدار

 . أي وقت وبدون سابق انذارالبرامج الموضحة في هذا االصدار في

ليس من المتوقع استخدام األجهزة التي تم وصفها في هذه الوثيقة حيث أنه قد يؤدي أي سوء استخدام لها الى التعرض الصابات 
ة ال تؤثر المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة أو تقوم بتغيير المحددات الخاص.  في غاية الخطورة أو الى الوفاة، ال قدر اهللا

 .   أو الضمانLenovoبمنتجات 

 باستخدام أو توزيع أي معلومات يتم اضافتها بأي طريقة ترى أنها مناسبة وذلك بدون تعهدها بأي التزام Lenovoقد تقوم 
 .تجاهك

 

في بيئات لذلك، قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها .  يتم تحديد أي بيانات أداء متضمنة هنا في بيئة يمكن التحكم فيها
 .  التشغيل وفقا لكل بيئة
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 عالمات تجارية

 : في الواليات المتحدة والبالد األخرى أو آالهماLenovoيعد ما يلي عبارة عن عالمات تجارية لشرآة 

•  Lenovo  
•  ThinkCentre  
•  ThinkPad 

  في الواليات المتحدة وفي الدول األخرىIBMيعد ما يلي عبارة عن عالمات تجارية لشرآة 

•  1 2 3 
•  Approach  
•  Freelance Graphics  
•  IBM  
•  Lotus  
•  Lotus FastSite  
•  Lotus Notes  
•  Lotus Organizer  
•  Passport Advantage  
•  SmartSuite  
•  Word Pro 

 عبارة عن عالمات تجارية لشرآة Windows وشعارWindows NT وWindows  وMicrosoftيعد آل من 
Microsoftألخرى أو آالهما في الواليات المتحدة والدول ا . 

 .قد تكون أسماء المنتجات والخدمات األخرى عبارة عن عالمات تجارية أو عالمات خدمة ألخرين

 

 

 

 مالحظات عن االنبعاثات االلكترونية

    9217 و9216 و9215 و9214 و8295 و8294 و8293 و8292 و8291 و8290تشير المعلومات التالية الى أنواع اآللة 
 .9219 و9218و

 

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of 
Conformity 
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Industry Canada Class B Emission Compliance Statement 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

 

  وشرآة التليفون Federal Communications Commission (FCC)متلطلبات 

يتم وضع عالمة على الجهاز الذي يتضمن، من بين آل األشياء .  FCC من قواعد ٦٨يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  .١
اذا تم . الخاص بهذا الجهازRinger Equivalency Number (REN)  وUSOC وFCCاألخرى، رقم تسجيل 

 . هذه األرقام، قم بتوفير هذه المعلومات لشرآة التليفون الخاصة بكطلب 

 :ملحوظة

يمكنك وضع العالمة .   أخرىFCC Registrationاذا آان الجهاز عبارة عن مودم داخلي، يتم أيضا اتاحة عالمة 
 DAAمة على  أو يمكنك وضع العالLenovoعلى الجزء الخارجي من الحاسب اآللي الذي يتم عليه ترآيب مودم  

ضع العالمة في المكان الذي يمكن الوصول اليه بسهولة وقد يكون ضروريا توفير .  الخارجي اذا آنت تمتلك واحدا
 .  المعلومات الخاصة بالعالمة لشرآة التليفون

 مفيدا في تحديد عدد األجهزة التي يمكنك توصيلها لخط التليفون الخاص بك وتستمر هذه األجهزة في RENيكون  .١
 . الرنين عند االتصال بك

 

  Canadian Department of Communications Certificationعالمة  

حيث تشير هذه العالمة الى أن الجهاز يتوافق مع .   بتعريف األجهزة المعترف بهاIndustry Canadaتقوم العالمة  :  ملحوظة
 Terminal Equipmentغيلية الموضحة في وثائق أجهزة حماية شبكة االتصاالت عن بعد والمتطلبات األمنية والتش

Technical Requirement   . 

قبل ترآيب الجهاز، يجب أن يتأآد المستخدمين من أنه يمكنهم استخدام آل التسهيالت واالمكانيات الخاصة بشرآة االتصاالت 
يجب أن يكون العميل على علم بأن .  ةآما يجب أن يتم ترآيب الجهاز باتباع الخطوات المحددة والمعروف.  المحلية عن بعد

آما يجب أن يتم تنفيذ عمليات .  توافق الجهاز مع آل الحاالت المذآورة أعلى ال يعني احتمالية تدهور الخدمة في بعض الحاالت
 بتنفيذ عمليات حيث أنه في حالة قيام العميل.  الصيانة واالصالح للجهاز المعتمد من قبل ممثل الخدمة الذي يقوم المورد بتعيينه

 .االصالح واالستبدال بنفسه سيكون عندئذ من حق شرآة االتصاالت عن بعد أن تطلب من المستخدم فصل الجهاز

يجب أن يتأآد المستخدمين، حفاظا على سالمتهم الشخصية،  من أن الوصالت األرضية الكهربائية وخطوط التليفونات وماسورة 
 . قد تكون هذه االحتياطيات في غاية األهمية في المناطق الريفية.   متصلين مع بعضهم البعضالمياة المعدنية الداخلية، ان وجد،
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ال يجب أن يحاول المستخدمين عمل هذه الوصالت بنفسهم، حيث يجب أن يتصلوا بالكهربائي أو بالشخص المسئول عن : تحذير
 . تنفيذ عمليات الفحص الكهربائية

 لكل جهاز من األجهزة الطرفية امكانية تحديد الحد األقصى من Ringer Equivalence Number (REN)يتيح  : ملحوظة
قد تتكون النهاية الطرفية لكل واجهة تعامل من مجموعة من .  عدد النهايات الطرفية المسموح بتوصيلها بواجهة تعامل التليفون

 .   لكل األجهزةRinger Equivalence Numbers من قبل ٥األجهزة التي تخضع لمجموعة من المتطلبات ال تتعدى 

 مالحظات عن سلك الكهرباء

 بتوفير سلك الكهرباء مع مقبس متصل باألرض بطريقة صحيحة وذلك بحيث يمكنك استخدام هذا Lenonoلحمايتك، تقوم 
وقم دائما لتجنب التعرض لصدمة آهربائية، استخدم دائما سلك الكهرباء .  الجهاز دون الخوف من التعرض الصابات جسيمة
 .بتوصيله بمقبس موصل باألرض بطريقة صحيحة

 Underwriter's Laboratories (UL) في الواليات المتحدة وآندا في Lenovoيتم عرض أسالك الكهرباء المتاحة من قبل 
 .Association Canadian Standards (CSA)ويتم توثيقهم في 

 18  الموثقة والتي تتكون منCSA وULاستخدم مجموعة أسالك  :   فولت١١٥بالنسبة لألجهزة التي من المتوقع أن تعمل بقوة 
AWG بحد أدني، النوع  SVT أو SJT  أو استخدم سلك له ثالثة موصالت )Three-Conductor Cord ( ويكون مكون من
 . قدم بحد أقصى في الطول وموصل باألرض بطريقة صحيحة١٥

 وULاستخدم مجموعة أسالك ): استخدام الواليات المتحدة فقط( فولت ٢٣٠تعمل بقوة أما بالنسبة لألجهزة التي من المتوقع أن 
CSA18  الموثقة والتي تتكون من AWG  بحد أدنى، النوع SVT أو SJT         أو استخدم سلك آهرباء له ثالثة موصالت 

)Three-Conductor Cord ( بطريقة صحيحة قدم بحد أقصى في الطول وموصل باألرض١٥ويكون مكون من . 

قم عندئذ باستخدام مجموعة أسالك لها ):  خارج الواليات المتحدة( فولت ٢٣٠بالنسبة لألجهزة التي من المتوقع أن تعمل بقوة 
ويكون ضروريا أن يكون للسلك مقاييس األمان المناسبة والتي تتوافق مع البلد التي تم ترآيب الجهاز .  مقبس موصل باألرض

 . فيها

 . لبلد أو منطقة محددة متوفرة في تلك البلد أو المنطقةLenonoالك الكهرباء التي يتم عادة اتاحتها من قبل تكون أس

ويجب أن .  استخدم مجموعة أسالك موصلة باألرض بطريقة صحيحة: بالنسبة لألجهزة التي من المتوقع أن تعمل في الدانمارك
 . ق مع البلد التي تم ترآيب الجهاز فيهايكون للسلك مقاييس األمان المناسبة والتي تتواف

-Twoاستخدم مجموعة أسالك لها مقبس : أما بالنسبة لألجهزة التي من المتوقع أن تعمل في آل من النرويج والسويد وفنلندا
Prong  .ويجب أن يكون للسلك مقاييس األمان المناسبة والتي تتوافق مع البلد التي تم ترآيب الجهاز فيها.  

رقم الجزء الخاص بسلك  دم في هذه الدول والمناطقالمستخ
 الكهرباء

أنتيجا وباربودا وأروبا وباربادوس وبليز وبرمودا ولوليفيا وجزر آايكوس وآندا وجزر آايمان 
وآوستاريكا وآولومبيا وآوبا وجمهورية الدومينيكان واالآوادور والسلفادور وجويام وجواتيماال 

ونيكارجاوا وبنما وبيرو ) الواليات الفيدرالية(المكسيك ومقرونيزيا وهايتي وهندوراس وجامايكا و
 والفلبين والسعودية وتايالند والواليات المتحدة وفنزويال

6952301 

أفغانستان وألبانيا والجزائر وأندورا وأنجوال وأرمينيا واستراليا وأذربيجان وبيالروسيا وبلجيكا 
آينافاسو وبوروندي وآولومبيا والكاميرون والرأس وبنين والبوسنة والهرسك وبلغاريا وبور

) الجمهورية الديمقراطية(الخضراء وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو 
وجمهورية التشيك وجيبوتي ومصر وغينيا االستوائية ) جمهورية(ووآوت ديفوار وآرواتيا 

الغينية وفرنسا البولونية والجابون وجيورجيا واريتريا واستونيا واثيوبيا وفنلندا وفرنسا وفرنسا 
وألمانيا واليونان وجوادولوب وغينيا وغينيا بيساور والمجر وأيسلندا واندونيسيا وايران 

وآازاخستان وقرجيستان والوس والتيفيا ولبنان وليتوانيا وآازاخستان ولوآسمبورج ومدغشقر 

13F9979 
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رقم الجزء الخاص بسلك  دم في هذه الدول والمناطقالمستخ
 الكهرباء

والمغرب ومنغوليا ) جمهورية(وموناآو ) ريةجمهو(ومقدونيا ومالي وموريتانيا ومايوط ومولدوفا 
وموزمبيق ونيوزيلندا وآالدونيا الجديدة والنيجر والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا 

االتحادية ورواندا وساوتوم والسعودية والستغال والصرب وسلوفاآيا وسلوفينيا 
 السورية وتاجاآستان وتاهيتي والصومال وأسبانيا وسورينام والسويد والجمهورية)جمهورية(

وتوجو وتونس وترآيا وترآمنيستان وأوآرانيا وأوذباآستان وفيتنام وواليس ويوغوسالفيا 
 وزائير) الجمهورية االتحادية(

 13F9997 الدانمارك
 14F0051 ليشتنشتين وسويسرا

 14F0087 اسرائيل
 14F0069 شيلي وايطاليا والجماهيرية الليبية

دش وليسوتو ومكاو وجمهورية الصين الشعبية وناميبيا ونيبال وباآستان وسماو وجنوب بنجال
 افريقيا وسريالنكا وسويسرا وأوعندا

14F0015 

أبوظبي والبحرين وبتسوانا وبروناي وقبرص وجمهورية الدومينيكان وجامبيا وغانا وغرناطة 
رلندا واألردن وآينيا والكويت وجويانا وهونج آونج وجمهورية الصين الشعبية والعراق وأي

وليبريا وماالوي وماليزيا ومالطا وماينامار ونيجريا وعمان وسانت لوسيا وجزر سيشل 
وترينداد وتوباجو واالمارات العربية ) جمهورية(وسيراليون وسنغافورة والسودان وتنزانيا 

وفيجي وآيريباتي ونورو والمملكة المتحدة واليمن وزامبيا وزيمبابوي وأستراليا ) دبي(المتحدة 
 ونيوزيلندا وغينيا الجديدة

14F0033 

 24P6858 )جمهورية(آوريا 
 34G0232 اليابان
 49P2078 الهند 
 02K0546 الصين
 49P2110 البرازيل

 36L8880 اآلرجنتين وباراجوي وأورجواي

 Polyvinyl Chloride (PVC)مالحظات عن أسالك وآابالت 

 استخدام األسالك الخاصة بهذا الجهاز أو األسالك المتصلة بكل االضافات األخرى التي يتم بيعها مع قد تؤدي عملية:  تحذير
الجهاز الى التعرض ألدوات آيميائية في منتهي الخطورة قد تؤثر على صحتك وتعرضك لالصابة بالسرطان، ال قدر اهللا، وذلك 

أغسل يديك جيدا بعد .  نية حدوث تشوه في األجنة أو أي أضرار أخرىآما هو معروف في والية آاليفورنيا،  باالضافة الى امكا
 .استخدام السلك

   Waste electrical and electronic equipment (WEEE)مالحظات عن 

 . على البالد الموجود في االتحاد األوروبي والنرويج فقطWEEEتنطبق العالمة 

 والتي تتعلق بطرق التخلص من المعدات واألجهزة الكهربائية        EC/2002/96يتم تعليم األدوات وفقا للتعليمات األوروبية 
)WEEE  .( حيث تقوم تلك التعليمات بتحديد اطار العمل الذي يتم من خالله اعادة أو اعادة تصنيع األدوات المستخدم آما هو

جات وذلك لالشارة الى أنه ال يجب الغاء الجهاز وتنطبق هذه العالمة على العديد من المنت.  موضح في قوانين االتحاد األوروبي
 .في أي مكان

 من Annex IV على آل WEEEالتي لها العالمة ) EEE(ال يجب أن يتخلص مستخدمي األدوات والمعدات الكهربائية 
اعادة تلك أجهزتهم باعتبارها نفايات محلية، حيث يكون ضروريا أن يتخلصوا منها وفقا للقوانين المحلية التي توضح طرق 

األجهزة أو التخلص منها بطرق محددة وذلك للتقليل من احتمال اضرارهم بالبيئة وصحة اآلنسان حيث أنهم يتضمنوا مواد في 
 . منتهى الخطورة
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 المتاح على http://www.lenovo.com/lenovo/environment اذهب الى الموقع WEEEلمزيد من المعلومات عن 
 .Webشبكة 

 






