
iPod touch دليل معلومات املنتج الهامة لـ
يحتوي دليل معلومات املنتج الهامة هذا على معلومات األمان، التعامل، املعلومات التنظيمية ومعلومات ترخيص البرنامج، إضافة 

 .iPod touch إلى معلومات الضمان لـ
قم بالبحث عن إعادة التدوير، التخلص واملعلومات البيئية األخرى في دليل املستخدم اخلاص بـ iPod touch على العنوان: 

support.apple.com/eg_EG/manuals/ipodtouch

±
  لتجّنب الضرر، اقرأ كافة تعليمات التشغيل ومعلومات األمان التالية قبل استخدام iPod touch. للحصول على معلومات 

التشغيل املفصلة، اقرأ دليل املستخدم اخلاص بـ iPod touch على iPod touch اخلاص بك، وذلك بزيارة 
help.apple.com/ipodtouch أو استخدام اإلشارة املرجعية لدليل مستخدم iPod touch في Safari. للحصول على 

إصدارات قابلة للتنزيل من دليل مستخدم iPod touch واإلصدار األخير من دليل معلومات املنتج الهامة هذا، قم بزيارة 
.support.apple.com/eg_EG/manuals/ipodtouch

اتفاقية ترخيص البرنامج
ميكن العثور على شروط قبول استخدام iPod touch اخلاصة بـ Apple واألطراف الثالثة على العنوان:  

.www.apple.com/legal/sla

معلومات أمان وتعامل هامة
حتذير: قد يؤدي الفشل في تتبع هذه التعليمات إلى نشوب حريق، صدمة كهربائية، أو إلى إصابة أو ضرر آخران يلحقان بـ 

iPod touch أو مبمتلكات أخرى.

حمل iPod touch والتعامل معه  يحتوي iPod touch على أجزاء حّساسة. ال تقم بإسقاط iPod touch، تفكيكه، وضعه في 
امليكرويف، حرقه، صباغته أو إدخال عناصر غريبة إليه. ال تقم باستخدام iPod touch إذا كان تالفا —على سبيل املثال، إذا تصّدع 

iPod touch، انثقب أو تلف من املاء.

غطاء iPod touch األمامي مصنوع من الزجاج. ميكن لهذا الزجاج أن ينكسر إذا مت إسقاط iPod touch على مسطح صلب أو 
إذا تعّرض إلى صدمة فجائية أو إذا حتطم، مت ثنيه أو تشويهه. إذا تهشم الزجاج إلى قطع صغيرة أو حتطم، ال تالمسه أو حتاول 

إزالة الزجاج املكسور. توقف عن استخدام iPod touch حتى تتم إعادة الزجاج من قبل Apple أو من قبل مزّود خدمة معتمد 
من Apple. يتحطم الزجاج بسبب سوء االستخدام أو اإلساءة اللذان ال يغطيهما الضمان. إذا كنت قلقا من التحطم أو الكشط، قم 

باستخدام إحدى احملافظ التي تباع على حدة.
االحتفاظ باجلزء اخلارجي من iPod touch نظيًفا  قم بتنظيف iPod touch فور مالمسته ألي ملّوثات ميكن أن تسبب الُبقع، مثل 

احلبر، األصباغ، مواد التجميل، األوساخ، األطعمة، الزيوت ومستحضرات الغسل السائلة. لتنظيف iPod touch، قم بفصل كافة الكبالت 
وإيقاف تشغيل iPod touch (اضغط مع االستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل، ومن ثم قم بزلق شريط التمرير على الشاشة). من ثم، 



استخدم قطعة قماش ملساء، رطبة بعض الشيء، خالية من الوبر. جتنب وصول الرطوبة إلى الفتحات. ال تستخدم منظفات زجاج النوافذ، 
املنظفات املنزلية، بخاخات األيروسول، املذيبات، الكحول، اآلمونيا، أو مواد السحج لتنظيف iPod touch. يوجد على الزجاج طالء مقاوم 
للزيوت. ستنخفض قدرة هذا الطالء على مقاومة الزيت مع مرور الوقت خالل االستخدام العادي، ومسح الشاشة بواسطة مواد كاشطة 

سوف يقلل أكثر فأكثر من فاعليته وميكن أن يخدش الزجاج.
جتنب املاء واملواقع الرطبة  ال تعّرض iPod touch إلى املاء أو إلى املطر، وال تتعامل مع iPod touch بجانب املواقع الرطبة—، 

على سبيل املثال، بجانب املغاسل أو احلمامات. احذر من انسكاب أية أطعمة أو سوائل على iPod touch. في حال أصبح 
iPod touch رطًبا، قم بفصل كافة الكبالت وإيقاف تشغيل iPod touch قبل تنظيفه، ودعه يجف قبل إعادة تشغيله مرة أخرى. 

ال حتاول جتفيف iPod touch باستخدام مصدر حرارة خارجي، مثل امليكرويف، الفرن أو مجفف الشعر. التلف الذي يلحق بـ 
iPod touch بسبب مالمسة السوائل، ال يكون مغطى حتت الضمان.

تصليح أو تعديل iPod touch  ال حتاول أبًدا تصليح أو تعديل iPod touch بنفسك. ال يحتوي iPod touch على أية عناصر 
قابلة للخدمة من قبل املستخدم. ميكن لتفكيك iPod touch أن يسبب تلًفا اليغطيه الضمان. إذا غطس iPod touch في املاء، انثقب 

أو تعرض إلى سقوط حاد، ال تستخدمه حتى تقوم بأخذه إلى مزّود خدمة معتمد من قبل Apple. يجب تزويد اخلدمة من قبل 
Apple فقط أو بواسطة مزّود خدمة معتمد من قبل Apple. للحصول على معلومات حول اخلدمة، انتقل إلى: 

www.apple.com/support/ipodtouch

استبدال البطارية  ال حتاول استبدال البطارية القابلة للشحن في iPod touch بنفسك. يجب استبدال البطارية القابلة للشحن 
من قبل Apple فقط أو بواسطة مزّود خدمة معتمد من قبل Apple. للحصول على معلومات حول خدمات استبدال البطارية القابلة 

www.apple.com/eg/batteries/replacements.html :للشحن، انتقل إلى
شحن iPod touch  لشحن iPod touch استخدم فقط موّصل Apple Dock إلى كبل USB مع محّول طاقة Apple USB، أو 

منفذ USB عالي الطاقة في جهاز آخر يتوافق مع معيار USB 2.0؛ منتج آخر من صنع Apple أو أداة ملحقة مصممة للعمل مع 
.Apple اخلاص بـ "iPod ؛ أو أداة طرف ثالث مخَولة باستخدام شعار "مصنوع من أجلiPod touch

اقرأ كافة تعليمات األمان اخلاصة بأي منتجات أو أدوات قبل استخدامها مع Apple. iPod touch غير مسؤولة عن عمل أدوات 
األطراف الثالثة أو توافقها مع معايير األمان واملعايير التنظيمية.

عندما تقوم باستخدام محّول الطاقة Apple USB لشحن iPod touch، تأكد من أنه قد مت جتميع محّول الطاقة بشكل كامل 
قبل وصله مبأخذ الطاقة. ثم أدخل محّول الطاقة Apple USB بإحكام في مأخذ الطاقة. ال تقم بوصل أو بفصل محَول الطاقة 

Apple USB بيدين مبلولتني.

 Apple أن يصبح ساخنا خالل االستخدام االعتيادي. اترك دائما تهوئة كافية حول محّول الطاقة Apple USB ميكن حملّول الطاقة
USB وتوخى احلذر أثناء استخدامه. قم بفصل محّول الطاقة Apple USB إذا طرأ أحد الظروف التالية: 

إذا أصبح سلك الطاقة أو القابس متهرًئا أو تالًفا. • 
إذا تعّرض محّول الطاقة إلى املطر، إلى السوائل أو إلى الرطوبة املفرطة. • 
إذا تلفت علبة احملّول. • 
إذا كنت تتوقع أن محّول الطاقة يحتاج إلى خدمة أو تصليح. • 
إذا رغبت في تنظيف احملّول. • 

جتّنب أضرار السمع  ميكن أن يحدث فقدان دائم للسمع إذا مت استخدام السماعة الداخلية، سماعات األذنني اخلارجية أو 
سماعات الرأس مبستوى صوت مرتفع. قم باستخدام سماعات أذنني خارجية، سماعات أذنني داخلية، سماعات أو سماعات رأس 
متوافقة فقط مع iPod touch. قم بتشغيل الصوت وحتقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء إلى أذنك. قد تتكيف مع الوقت 
مع مستويات صوت عالية قد تبدو لك عادية لكن ميكنها أن تلحق الضرر بسمعك. إذا عانيت من رنني في أذنيك أو من سماع كالم 
مكبوت، توقف عن االستماع وتوجه إلجراء فحوص لسمعك. كلما كان الصوت أعلى، قّل الوقت املطلوب الذي ميكن أن يتأثر سمعك 

خالله. يقترح خبراء السمع أن حتمي أذنيك: 
قم بتحديد كمية الوقت الذي تستخدم فيه سماعات األذنني اخلارجية، سماعات األذنني الداخلية، السماعات أو سماعات • 

الرأس مبستويات صوت مرتفعة.



جتنب رفع الصوت من أجل حجب الضجيج الذي حولك.• 
قم بخفض الصوت إذا كنت ال تسمع الناس يتحدثون على مقربة منك.• 

للحصول على املزيد من املعلومات حول حتديد احلد األقصى من مستوى الصوت في iPod touch قم مبراجعة دليل املستخدم 
.iPod touch اخلاص بـ

السياقة وركوب الدراجة بأمان  إن استخدام iPod touch أثناء سياقة مركبة أو ركوب دراجة هوائية قد يصرف االنتباه. إذا 
وجدت أن استخدام iPod touch ُيلهي أو يصرف النظر أثناء السياقة أو ركوب الدراجة، أخرج عن الطريق وقم بتوقيف السيارة 
قبل استخدام iPod touch. ال يوصى باستخدام iPod touch لوحده أو مع سماعات رأس (حتى إذا مت استخدامها ألذن واحدة 

فقط) أثناء السياقة أو ركوب الدراجة، وهو غير قانوني في بعض املناطق. تأكد من القوانني واألنظمة وامتثل لها عند استخدام 
األجهزة املتنقلة مثل iPod touch في املناطق التي تقود فيها سيارة أو تركب فيها دراجة هوائية.

التوجيه بأمان  ال تعتمد على تطبيقات iPod touch التي توفر اخلرائط، معلومات معرفة الوجهة، معلومات حركة السير، 
االجتاهات أو املواقع املعتمدة على التوجيه لتحديد املواقع الدقيقة، االقتراب، الوجهة، املسافة، ظروف السير أو االجتاه. يجب 

استخدام هذه التطبيقات للمساعدة األساسية في التوجيه.
تعتمد اخلرائط، االجتاهات والتطبيقات املعتمدة على املواقع على خدمات البيانات. ميكن خلدمات البيانات هذه أن تتغير وأن تكون 

غير متوفرة في كافة املناطق، نتيجة للخرائط، حدود النطاقات الرقمية، االجتاهات أو املعلومات املعتمدة على املوقع إذ ميكن أن 
تكون غير متوفرة، غير صحيحة أو غير كاملة.

ال تسخدم التطبيقات املعتمدة على املواقع أثناء إجناز النشاطات التي تتطلب كامل انتباهك. تقيد دائما باإلشارات وبالقوانني 
 .iPod touch واألنظمة في املناطق التي تستخدم فيها

النوبات، فقدان الوعي وإجهاد العينني  نسبة قليلة من الناس ميكن أن يكونوا عرضة حلاالت فقدان الوعي أو النوبات (حتى 
وإن لم يشعروا بها من قبل أبدا) عند التعرض إلى األضواء الوامضة أو مقاطع الضوء كما يحدث في لعب األلعاب أو مشاهدة 
الفيديو. إذا كنت قد تعرضت إلى نوبات أو فقدان للوعي أو أن لديك ماض عائلي من مثل هذه األحداث، يجب عليك أن تستشير 
طبيبا قبل لعب األلعاب (إن توّفرت) أو مشاهدة أفالم الفيديو على iPod touch. توقف عن متابعة االستخدام واستشر طبيبا إذا 

شعرت بصداع، فقدان للوعي، نوبات، تشنج، ارتعاش في العينني أو في العضالت، اإلغماء، حركات ال إرادية أو توهان. لتقليل 
خطورة حدوث الصداع، فقدان الوعي وإجهاد العينني، حتاشى االستخدام ملدة طويلة، أبق iPod touch بعيًدا عن عينيك، استخدم 

iPod touch في غرفة ذات إنارة جيدة وخذ لك استراحات متكررة. 

تكرار احلركة   عندما تقوم بإجناز حركات متكررة مثل الطباعة أو لعب األلعاب على iPod touch، فقد تشعر بانزعاج فجائي في 
يديك، ساعديك، كتفيك، عنقك أو أعضاء أخرى في جسدك. خذ استراحات متكررة إذا شعرت بعدم الراحة خالل أو بعد مثل هذا 

االستخدام، توقف عن االستخدام وقم مبراجعة طبيب.
للمركبات املزّودة بوسادات هوائية  تنتفخ الوسادة الهوائية بقوة هائلة. ال تقم بتخزين iPod touch أو أي من ملحقاته في 

املنطقة املوجودة فوق وسادة هوائية أو في منطقة انتشار الوسادة الهوائية.
األجواء املتفجرة احملتملة  قم بإيقاف تشغيل iPod touch عندما تكون في أية منطقة تتخللها أجواء ُمنفجرة محتملة. ال تقم 
بشحن iPod touch وامتثل لتعليمات كافة اإلشارات. ميكن للشرارات في مثل هذه املناطق أن تسبب انفجارا أو اشتعال تنتج 

عنه إصابات جّدية أو حتى الوفاة.
تتم عادة، ولكن ليس دائًما، اإلشارة إلى املناطق التي حتتوي على أجواء متفجرة. ميكن أن تشتمل املناطق احملتلملة على: مناطق 

التزّود بالوقود (مثل محطات الوقود)؛ منشئات نقل أو تخزين الوقود أو املواد الكيماوية؛ املركبات التي تستخدم غاز البترول السائل 
(مثل البروبان أو البوتان)؛ املناطق التي يحتوي فيها الهواء على كيماويات أو ُجزيئات (مثل احلبيبات، الغبار أو املساحيق املعدنية)؛ 

وأي منطقة أخرى يتم فيها ُنصحك، عادة، بإطفاء محرك مركبتك.
استخدام املوّصالت، املنافذ واألزرار  ال تقم أبًدا بإدخال موّصل بالقوة إلى منفذ أو تنفيذ ضغط مفرط على زر، ألن هذا األمر 
ميكن أن يسبب تلًفا ال يغطيه الضمان. فحص وجود معيقات في املنفذ. إذا لم يكن باإلمكان توصيل املوّصل باملنفذ بسهولة لسبب 

معقول، فمن احملتمل أن يكونا غير متطابقني. حتقق من وجود إعاقات وتأكد من أن املوّصل يطابق املنفذ، وأنك وضعت املوّصل 
بشكل صحيح بالنسبة للمنفذ.



األدوات واألداء الالسلكي  ال تكون جميع أدوات الـ iPhone متوافقة مع iPod touch. ميكن لتشغيل منط الطيران في 
iPod touch أن يزيل تعارض الصوت بني iPod touch وأداة ما. عندما يكون منط الطائرة قيد التشغيل، ال ميكنك استخدام مزايا 

اتصاًال السلكًيا السلكيا. في بعض الظروف، ميكن ألدوات معينة أن تؤثر على أداء iPod touch الالسلكي. قد حتّسن إعادة توجيه 
أو موضعة iPod touch واألداة امللحقة األداء الالسلكي.

االحتفاظ بـ iPod touch داخل نطاق درجات احلرارة املقبولة  iPod touch مصمم للتشغيل بدرجات حرارة تتراوح بني 
0º و 35º C ( 32º حتى 95º F) وتخزينه بدرجات حرارة تتراوح بني   20º  - حتى 45º C ( 4º- حتى 113º F). ميكن لظروف درجات 

احلرارة املنخفظة أو املرتفعة أن تقّصر مؤقتا حياة البطارية أو أن تسبب توقف مؤقتا عمل iPod touch بشكل سليم. إبقاء 
iPod touch في مركبة مت توقيفها أو حتت أشعة الشمس املباشرة ميكن أن يؤدي إلى تعدي iPod touch نطاق درجات حرارة 

التخزين أو التشغيل هذه. حتاشى التغييرات املفرطة في درجات احلرارة أو نسبة الرطوبة عند استخدام iPod touch، إذ قد 
يتكّون تكاثف على iPod touch أو بداخله.

عندما تقوم باستخدام iPod touch أو شحن البطارية، فمن الطبيعي أن يصبح iPod touch ساخًنا. يعمل السطح اخلارجي في 
iPod touch كمسطح تبريد، ينقل احلرارة من داخل الوحدة إلى الهواء البارد في اخلارج.

التعّرض إلى طاقة تردد الراديو  يقوم iPod touch بإرسال واستقبال طاقة تردد الراديو(RF) عن طريق الهوائي اخلاص 
به. إن Wi-Fi اخلاص بـ iPod touch وهوائي ® Bluetooth موجودان بجانب الزاوية األمامية العلوية الُيسرى من iPod touch. مت 

تصميم، فحص وتصنيع iPod ليتوافق مع حتديدات التعرض إلى طاقة RF التي وضعتها الوكاالت التنظيمية الدولية، مبا فيها وكالة 
 Specific Absorption” اليابانية ومجلس االحتاد األوروبي، من بني آخرين. يعود MIC ،الكندية IC ، FCC األغذية واألدوية األمريكية

Rate“، أو SAR إلى القيمة التي يستوعبها اجلسم من طاقة RF. إن حتديدات SAR لـ Wi-Fi و Bluetooth هي 1.6 وات لكل 
كيلوغرام (W/kg) لـ FCC و IC، وهي W/kg 2.0 ملجلس االحتاد األوروبي. لقد مت فحص iPod touch وهو يستوفي توجيهات 
IC ، FCC، والسوق األوربية املشتركة فيما يتعلق بالتعرض إلى RF لتشغيل الهواتف اجلوالة، Wi-Fi و Bluetooth. خالل فحص 

SAR، يتم االحتفاظ بـ iPod touch بظروف التشغيل االعتيادية (على سبيل املثال، على اجلسم) ويتم تعيني موجات الراديو اخلاصة 
به للنقل بأعلى مستوى من الطاقة. ميكن ملستويات SAR التي يتم اختبارها خالل االستخدام االعتيادي أن تكون أقل من مستويات 

احلد األدنى من SAR. خالل االستخدام االعتيادي يقوم iPod touch مبعايرة طاقة نقل أمواج الراديو تلقائًيا للحد األدنى 
الضروري لالتصال بالشبكة الالسلكية. عند حمل iPod touch، أمسك به على مسافة 1.5 سم (5/8 بوصة) أو أبعد من جسمك 

لضمان بقاء مستويات التعرض ضمن احلد األدنى أو أقل منه. جتنب األغطية التي حتتوي على أجزاء معدنية. لقد مت فحص 
اجلهاز مبا يتوافق مع املواصفات القياسية واإلجراءات احملددة من قبل FCC OET Bulletin 65, Supplement C (اإلصدار 

01-01) و IEEE 1528-2003 و Canada RSS 102, Issue 4، آذار/مارس iPod touch .2010 يتقيد بتوصيات املجلس األوروبي 
 .[EC/519/ 1999 ] من تاريخ 12 متوز/يوليو 1999 فيما يتعلق بحدود تعرض اجلمهور العام إلى احلقول اإللكترومغناطيسية

التعرض إلى طاقة RF متعلق بالوقت واملسافة. إذا كنت قلًقا فيما يتعلق بالتعرض إلى RF ، قم بزيادة املسافة بينك وبني 
iPod touch وتقليل كمية الوقت الذي تستخدم فيه iPod touch اخلاص بك أثناء اتصال موجات الراديو اخلاصة به مع شبكة 

السلكية.
معلومات إضافية  للحصول على املزيد من املعلومات حول التعرض إلى طاقة RF، أنظر صفحة أمان تردد الراديو اخلاصة بـ 

www.fcc.gov/oet/rfsafety :على العنوان FCC

 EMF قم مبراجعة قاعدة بيانات أبحاث ،RF للحصول على املزيد من املعلومات حول بحث علمي يتناول موضوع التعرض إلى طاقة
www.who.int/peh-emf/research/database :التي تديرها منظمة الصحة العاملية على العنوان

تعارض تردد الراديو  إن تردد الراديو املنبعث من األجهزة اإللكترونية ميكن أن يؤثر سلبًيا على عمل أجهزة إلكترونية أخرى، 
وأن يسبب لها اخللل. على الرغم من أن iPod touch قد مت تصميمه، اختباره وتصنيعه ليتوافق مع املعايير التي تتحكم بالراديو 

 iPod touch في الواليات املتحدة، كندا، اليابان، االحتاد األوروبي ودول أخرى، فقد تسبب أجهزة اإلرسال والدورات الكهربائية في
تداخال مع بعض األجهزة اإللكترونية األخرى. لذلك، يرجى توخي التحذيرات الوقائية التالية:

الطائرة  إن استخدام iPod touch ميكن أن يكون ممنوعا أثناء السفر بالطائرة. للحصول على مزيد من املعلومات حول كيفية 
. iPod touch قم مبراجعة دليل املستخدم اخلاص بـ ،iPod touch إيقاف تشغيل النقل الالسلكي في



املركبات  إن ترددات الراديو املنبعثة من iPod touch ميكن أن تؤثر على األنظمة اإللكترونية املوجودة في املركبات التي تعمل 
بواسطة محرك. حتقق من األمر مع املصّنع أو وكيله فيما يتعلق مبركبتك.

احملظورات  لتجنب التعارض احملتمل مع الناظمات القلبية، يجب على األشخاص الذين توجد لديهم ناظمة قلبية:
أن يبقوا دائًما iPod touch على مسافة تزيد عن 15 سم (6 بوصة) عن الناظمة القلبية لديهم عندما يكون اجلهاز مشغال• 
أال يحملوا iPod touch في اجليب املوجود على الصدر• 

إذا كان هنالك سبب لالشتباه بأنه قد يحدث تداخل، قم بإيقاف تشغيل iPod touch فوًرا.
األجهزة الطبية  إذا كنت تستخدم أي جهاز طبي شخصي، قم باستشارة مصّنع اجلهاز أو طبيبك للتحديد فيما إذا كان محميا 

.iPod touch مبا فيه الكفاية من ترددات الراديو الصادرة عن
منشئات العناية الصحية  ميكن للمستشفيات ومنشئات العناية الصحية أن تستخدم أجهزة تكون حساسة بشكل خاص 

إلطالق ترددات الراديو. قم بإيقاف تشغيل iPod touch عندما ُيبلغك الطاقم أو الالفتات القيام بذلك. 
مناطق النسف واملنشئات املشار إليها  لتجّنب التداخل مع عمليات النسف، قم بإيقاف تشغيل iPod touch عندما تكون في 

”منطقة نسف “ أو في املناطق املشار إليها بـ ”إيقاف تشغيل الراديو ثنائي االجتاه“. تقّيد بكافة اإلشارات والتعليمات.
االحتفاظ باجلزء اخلارجي من iPod touch نظيًفا  لتنظيف iPod touch، قم بفصل كافة الكبالت وإيقاف تشغيل 
iPod touch (اضغط مع االستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل، ومن ثم قم بزلق شريط التمرير على الشاشة). من ثم، 

استخدم قطعة قماش ملساء، رطبة بعض الشيء، خالية من الوبر. جتنب وصول الرطوبة إلى الفتحات. ال تستخدم منظفات زجاج 
.iPod touch النوافذ، املنظفات املنزلية، بخاخات األيروسول، املذيبات، الكحول، اآلمونيا، أو مواد السحج لتنظيف

الشهادة واإلذعان
أنظر iPod touch فيما يتعلق بالشهادات وعالمات التوافق احملددة للجهاز. لعرضها، اختر إعدادات > عام > حول > تنظيمات.
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هام:  ميكن للتغييرات أو التعديالت التي يتم إجراؤها على هذا اجلهاز غير املخّولة من قبل Apple أن تخالف اإلذعان للتوافق 
املغناطيسي (EMC) وأن تلغي صالحيتك في تشغيل املنتج. يبدي هذا املنتج توافقه مع EMC بالظروف التي تشمل استخدام 

األجهزة احمليطية املتوافقة والكبالت املوجودة بني أجزاء النظام. من املهم أن تستخدم أجهزة محيطية متوافقة وكبالت توصيل بني 
عناصر النظام لتقليل احتمال التسبب بتداخل مع أجهزة الراديو، التلفاز واألجهزة اإللكترونية األخرى.

تعليمات اإلذعان للجنة االتصاالت الفدرالية 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions:  

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 



protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment o∂  and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit di∂ erent from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

تعليمات اإلذعان الكندية 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifi cations. Cet appareil numérique de 
la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 
210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian 
interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte 
toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris 
celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

تعليمات اإلذعان اخلاصة باالحتاد األوروبي 
يذعن اجلهاز ملطلب التعرض لتردد الراديو EC/519/ 1999، توصية املجلس في تاريخ 12 متوز/ يوليو 1999 حول تقييد تعرض 

اجلمهور العام إلى احلقول اإللكتروكهربائية (0 –300 غيغاهيرتز).
.R&TTE يتوافق هذا اجلهاز الالسلكي مع توجيه

Europe—EU Declaration of Conformity
Български  Apple Inc. декларира, че този клетъчен, Wi-Fi, Bluetooth предавател е в 

съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 

1999/5/ЕС.

Česky  Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento Wi-Fi & Bluetooth g je ve shodě se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Wi-Fi & Bluetooth 

overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät Wi-Fi & Bluetooth in Übereinstimmung 

mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 

Richtlinie 1999/5/EG befi ndet.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme Wi-Fi & Bluetooth vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 

põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English  Hereby, Apple Inc. declares that this Wi-Fi & Bluetooth device is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo Wi-Fi & Bluetooth 

cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 

de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και 

Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 

Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil Wi-Fi & Bluetooth est conforme aux 

exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska  Hér með lýsir Apple Inc. yfi r því að Wi-Fi & Bluetooth er í samræmi við grunnkröfur og 

aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo Wi-Fi & Bluetooth è conforme 

ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Wi-Fi & Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK 

būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių  Šiuo Apple Inc deklaruoja, kad šis Wi-Fi & Bluetooth atitinka esminius reikalavimus ir 

kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Wi-Fi & Bluetooth megfelel a vonatkozó 

alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan l-apparat Wi-Fi & Bluetooth jikkonforma mal-

ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fi d-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel Wi-Fi & Bluetooth in overeenstemming is 

met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette Wi-Fi- og Bluetooth-apparatet er i samsvar med de 

grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że Wi-Fi & Bluetooth jest zgodny z zasadniczymi 

wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português  Apple Inc. declara que este Wi-Fi & Bluetooth está conforme com os requisitos 

essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Româna  Prin prezenta Apple Inc. declară că acest aparat Wi-Fi & Bluetooth este in conformitate 

cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta Wi-Fi & Bluetooth v skladu z bistvenimi zahtevami in 

ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že Wi-Fi & Bluetooth spĺňa základné požiadavky a všetky 

príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.



Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten että Wi-Fi & Bluetooth tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/

EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna Wi-Fi & Bluetooth-enhet står I överensstämmelse 

med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 

1999/5/EG.

هنالك نسخة متوفرة عن إعالن االمتثال للسوق األوروبية على العنوان :  
www.apple.com/euro/compliance

ميكن استخدام iPod touch في بلدان االحتاد األوروبي وبلدان منظمة االحتاد األوروبي للتجارة EFTA التالية:

تقييدات االحتاد األوروبي 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites 
d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

بيانات تايوان الالسلكية

B للفئة VCCI بيان اإلذعان الياباني – بيان
情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術
装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテ
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。



بيانات كوريا التحذيريةاإلعالن التايواني بشأن البطارية

B ( )

(B ) 

, 

.

اإلعالن الصيني بشأن البطارية

Apple ضمان محدود ملدة سنة (1) واحدة من
للمنتجات التي حتمل العالمة التجارية Apple فقط

قانون حماية املستهلك كما يتعلق بهذا الضمان
يقدم لك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، وقد تتمتع أيضًا بحقوق أخرى قد تختلف بحسب الدولة (أو الوالية أو املقاطعة). غير ما 

هو يسمح به القانون، ال يستثني هذا الضمان أية حقوق للمستهلكني قد تنشأ عن عدم االلتزام بعقد البيع. لإلستفلدة من كامل املعلومات 
حول هذه احلقوق، يرجى مراجعة قانون الدولة، الوالية  أو املقاطعة التي تنتمي إليها.

ضمانات القيود التي قد تؤثر على قانون حماية املستهلك
إلى احلد الذي يسمح به القانون، يحصر هذا وضمان حصرية واالنتصافات فيه في وجه كافة الضمانات األخرى، وسائل 
 Apple االنتصاف والشروط، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، قانونية، صريحة أو ضمنية إلى احلد الذي يسمح به القانون، و

حتديدا تنفي املسؤولية عن أي وكافة الضمانات القانونية أو ضمنية، مبا فيها، ضمانات اإلستخدام والصالحية لغرض إلستخدام 
معني وضمانات ضد العيوب اخلفية أو املستترة. إلى احلد الذي يسمح بنفي هذه الضمانات، Apple حتد من تطبيق الضمانات 

 Apple صاحلة  لفترة محددة بقدر فترة هذا الضمان أدناه وضمانات خلدمة التصليح أو االستبدال على النحو الذي حتدده
في تقديرها اخلاص. وبعض الدول (والواليات واألقاليم) ال تسمح بحظر أو حصر التعويضات عن األضرار العرضية أو التبعية 
أو  تسمح بفرض قيود على طول املدة التي يجب أن يستمر خاللها الضمان الضمني أو الشرط، ومن ثم فقد ال تنطبق القيود أو 

االستثناءات املوصوفة أدناه عليك.
ماذا يشمل هذا الضمان؟

تنحصر التزامات ضمان Apple اخلاصة بهذا اجلهاز الذي يحمل االسم التجاري لشركة Apple وملحقاته املتوفرة في مواد 
التغليف األصلية ("منتج Apple") على عيوب املواد والصناعة في ظروف االستخدام العادي وققا إلرشادات Apple لفترة تبلغ 

 Apple عامًا واحدًا (1) من تاريخ شراء املنتج مبعرفة املشتري النهائي األصلي ("فترة الضمان"). تتضمن إرشادات شركة
معلومات عن مواصفات تقنية، أدلة املستخدم وخدمة االتصاالت. 

ما هو الذي ال يشمله هذا الضمان؟ 
قد تقدم ال يسري هذا الضمان احملدود على أي منتج أو برنامج لم تقم Apple بتصنيعه، حتى لو مت تغليفه أو بيعه مع أجهزة 

 Apple ضمانات خاصة بها للمشتري النهائي، إال أن Apple قد جهات التصنيع أو التوريد أو النشر األخرى بخالف .Apple
تقدم منتجاتها "كما هي" في األطر التي يسمح بها القانون. إن البرامج التي توزعها شركة Apple أو التي ال حتمل اإلسم 

التجاري لشركة Apple (مبا يشمل، دون االقتصار على برامج األنظمة) ال تتمتع بالتغطية مبوجب هذا الضمان احملدود. راجع 
اتفاقية الترخيص املصاحبة للبرنامج لالطالع على تفاصيل حول حقوقك املتعلقة باستخدام البرنامج. Apple ال تضمن أن 

عملية املنتج ستكون دون انقطاع أو خالية من األخطاء. Apple ليست مسؤولة عن األضرار الناجمة عن عدم اتباع التعليمات 
املتعلقة باستخدام املنتج. 



ال يسري هذا الضمان: (أ) على األجزاء القابلة لالستهالك، مثل البطاريات أو األغطية الواقية املصممة لتتالشى مبرور الوقت ما 
لم يتم العطل بفعل عيب في املواد أو الصناعة، أو بسبب (ب) الضرر الشكلي، مبا يشمل على سبيل املثال ال احلصر، اخلدوش 

والكدمات وانكسار البالستيك املوجود على املنافذ، أو (جـ) على الضرر الناجت عن االستخدام مع منتجات ال تخص Apple، أو (د) 
على التلف الناجت عن حادث أو استغالل خاطئ أو سوء االستخدام أو مالمسة السوائل أو حريق أو زلزال أو غيره من األسباب 

اخلارجية، أو (هـ) على التلف الناجت عن تشغيل منتج Apple خارج نطاق االستخدامات املسموح بها أو املقصودة كما هو أوضحت 
Apple، أو (و) على التلف الناجت عن اخلدمة (مبا يشمل حاالت الترقية والتوسعات) التي يجريها أي شخص ليس ممثًال لشركة 

Apple أو جهة معتمدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات (”AASP“)، أو (ز) على منتج Apple مت تعديله لتغيير الوظائف أو القدرات 
دون إذن كتابي من Apple، (ط) على العيوب الناجتة عن البلى العادي أو بسبب الشيخوخة الطبيعية ملنتج Apple أو (ظ) إذا متت 

.Apple إزالة أو طمس أي رقم تسلسلي من
مسؤولياتك

ينبغي عليك القيام بنسخ إحتياطية دورية للمعلومات الواردة على وسائط التخزين منتج Apple حلماية محتوياته وكإجراء وقائي 
ضد أعطال تشغيلية ممكنة. 

قبل ان حتصل على خدمة الضمان، قد تطلب منك شركة Apple أو عمالئها أن تقوم بتقدمي إثبات على تفاصيل الشراء و/أو 
االلتزام، الرد على أسئلة التي صممت للمساعدة في تشخيص املشاكل احملتملة واتباع إجراءات Apple للحصول على خدمة 

الضمان. قبل تقدمي منتج Apple اخلاص خلدمات الضمان، يجب عليك االحتفاظ بنسخة احتياطية منفصلة من احملتويات وإزالة 
جميع املعلومات الشخصية والبيانات التي ترغب في حمايتها وإيقاف عمل أية كلمات مرور لألمان.

خالل خدمة الضمان يتم حذف محتويات وسائط التخزين وإخراجها. تنفي شركة Apple وعمالئها أية مسؤولة عن خسارة من 
البرامج أو البيانات أو معلومات أخرى واردة على وسائط التخزين أو أي جزء آخر ملنتج Apple الذي يتم قيام اخلدمة عليه. 

بعد تقدمي خدمة الضمان سوف تتم إعادة منتج Apple اخلاص  أو بديل عن منتج Apple إليك بنفس التهيئة التي كان عليها 
عند بشرائه في األساس.خاضعًا للتحديثات املتاحة. قد تقوم Apple بتثبيت حتديثات برامج النظام كجزء من خدمة الضمان 

التي ستمنع منتج Apple من الرجوع من إصدار أقدم من برامج النظام. قد ال تكون تطبيقات الشركات األخرى املثّبتة على منتج 
.Apple متوافقة مع منتج Apple

و قد ال تعمل معها نتيجة لتحديث برنامج النظام. سوف تكون مسؤوًال عن إعادة تثبيت كافة البرامج والبيانات واملعلومات. ال يغطي 
هذا الضمان إستعادة البرامج والبيانات واملعلومات التي ليست مشملة في إطار هذا الضمان.

هام: ال تفتح منتج Apple. إن فتح منتج Apple قد يسبب عجزًا ال يغطيه هذا الضمان. وينبغي أن يقتصر إجراء اخلدمة لهذا 
.AASP لتقدمي اخلدمات Apple أو جهة معتمدة من جانب Apple املنتج على

ماذا تفعل Apple في حال مت إختراق هذا الضمان؟
في حال تقدم مطالبة سليمة خالل فترة الضمان، فسوف تتولى شركة Apple بناًء على خيارها، (1) إصالح عيب منتج Apple دون 
تكلفة وذلك باستخدام أجزاء جديدة أو أجزاء مجددة مكافئة للجديدة من حيث األداء واالعتمادية، أو (2) تبديل منتج Apple مبنتج 

آخر جديد أو مجدد مكافئ للجديد من حيث األداء واالعتمادية، أو (3) رد منتج أبل بسعر شرائه. 
قد تطلب Apple منك استبدال األجزاء املعيبة بأجزاء أخرى جديدة أو معدلة ميكن تركيبها مبعرفة املستخدم. يتمتع أي منتج أو 

جزء بديل، مبا يشمل أي جزء مخصص للتركيب مبعرفة املستخدم ومت تركيبه وفقًا لإلرشادات املقدمة من Apple،  بالضمان 
املتبقي على منتج Apple األصلي أو بفترة تسعني (90) يومًا من تاريخ االستبدال أو اإلصالح، أيهما يقدم لك تغطيًة أطول. 

عند تبديل أو حتصيل أحد املنتجات أو األجزاء، تنتقل ملكية أي عنصر بديل إليك فيما تنتقل ملكية العنصر الذي مت استبداله 
 .Apple إلى

خيارات خدمة الضمان
ستقوم Apple بتوفير اخلدمة مبوجب الضمان عبر واحد أو أكثر من اخليارات التالية:

(أ) خدمة حمل. ميكنك عودة منتج Apple إلى متجر Apple أو موقع اجلهة املعتمدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات AASP والتي 
توفر هذه اخلدمة. يتم هناك بإجراء اخلدمة، أو قد يقوم متجر Apple أو موقع اجلهة املعتمدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات 
AASP بإرسال منتج Apple إلى موقع لتقدمي خدمة اإلصالح التابعة لشركة Apple من أجل إجراء اخلدمة (”ARS“). عند إعالمك 



أن اخلدمة قد متت، ستتحصل على منتج Apple حاًال من متجر Apple أو موقع اجلهة املعتمدة من جانب Apple لتقدمي اخلدمات 
.ARS إليك من موقع Apple أو يتم إرسال منتج ،AASP

(ب) خدمة البريد. إذا قررت Apple أن منتج Apple مؤهل خلدمة البريد، ترسا Apple لك بوليصات شحن سابقة السداد لك أو مواد 
تغليف عند احلاجة لتتيح لك شحن املنتج إلى موقع AASP أو ARS التابع لشركة Apple من أجل إجراء اخلدمة وفقًا لتعليمات 

شركة Apple. عند إنتهاء اخلدمة، يقوم موقع ARS أو AASP بعودة منتج Apple التي لك. تدفع Apple  كافة تكاليف الشحن من 
والى املوقع اخلاص إذا اتبعت كل التعليمات.

(جـ) خدمة افعل ذلك بنفسك ("DIY"). قطع DIY للخدمة تسمح لك خدمة منتج Apple خلاص بك. في حال توفر خدمة DIY، تتم 
عملية التطبيق التالية:

 Apple ستوفر لك ترتيبات بديلة للخدمة. عندئٍذ تقوم Apple ال تتوفر لك و DIY (1) إذا كنت غير قادر على توفير بطاقة االئتمان، خدمة
بشحن لك منتجا بديال أو جزء منه مع تعليمات التثبيت، إن وجدت ، وأية شروط لعودة املنتج أو جزئه. إذا اتبعت التعليمات، تلغي 

Apple تصريح بطاقة االئتمان، بحيث لن يتم حتميلك تكاليف املنتج أو اجلزء ونفقات الشحن من وإلى موقعك. . أما إذا لم تقم 
بإعادة املنتج أو اجلزء الذي مت استبداله وفًقا لإلرشادات أو لم يكن املنتج أو اجلزء الذي مت استبداله مؤهًال للحصول على اخلدمة 

مبوجب الضمان، فسوف تخصم Apple املبلغ املصرح بسحبه من بطاقة االئتمان.
(2) خدمة حيث Apple ال يتطلب عودةاللمنتج املستبدل أو جزئه. وسوف تقوم Apple بشحن مجانًا منتج بديل أو جزء يرافقه إرشادات 

حول التثبيت، إن وجدت، وأية متطلبات للتخلص من املنتج املستبدل أو جزئه.
Apple (3) ليست مسؤولة عن أية تكاليف اليد العاملة التي تتكبدها املتصلة بخدمة DIY. وينبغي أن كنت بحاجة إلى مزيد من املساعدة 

 االتصال بشركة  Apple على رقم الهاتف الدون أدناه.
تخضع خيارات خدمات هذا الضمان للتغيير في أي وقت من قبل شركة Apple وخضوع منتج Apple خلدمة. معينة. تقتصر 

اخلدمة للخيارات املتاحة في البلد الذي يطلب فيه اخلدمة. ، توفر قطع الغيار وأوقات االستجابة تختلف باختالف البلد. وقد تكون 
مسؤوًال عن نفقات الشحن والتعامل إذا تعذر تقدمي اخلدمة ملنتج Apple في الدولة التي مت فيها طلب اخلدمة. إذا طلبت احلصول 

على اخلدمة في دولة تختلف عن الدولة التي مت فيها الشراء األصلي، فسوف تلتزم بكافة قوانني ولوائح االستيراد والتصدير السارية، 
كما ستكون مسؤوًال عن كافة رسوم اجلمارك وضريبة القيمة املضافة وغيرها من الضرائب والرسوم املرتبطة بها. عند توافر خدمة 

دولية، فقد تتولى Apple إصالح املنتجات واألجزاء املعيبة أو استبدالها مبنتجات وأجزاء مقابلة وتتطابق مع املعايير احمللية.
حدود املسؤولية

عدا املنصوص عليه في هذا الضمان ووفقًا للحد األقصى الذي يسمح به القانون، ال تتحمل Apple املسؤولية عن األضرار 
املباشرة أو اخلاصة أو العرضية أو الالحقة، والتي تنتج عن أي خرق للضمان أو الشروط، أو مبوجب أية نظرية قانونية أخرى، 

مبا يشمل، على سبيل املثال ال احلصر، خسارة القدرة على االستخدام، أو خسارة الدخل، أو خسارة األرباح الفعلية أو املتوقعة 
(مبا يشمل خسارة األرباح احملققة من العقود)، أو خسارة القدرة على االنتفاع بالنقود، أو خسارة األرباح املتوقعة من التوفير، 

أو خسارة العمل، أو خسارة فرصة ما، أو خسارة القيمة املعنوية، أو خسارة السمعة، أو خسارة البيانات أو اإلخالل بسالمتها 
أو تلفها، أو أية خسارة غير مباشرة أو الحقة، أو الضرر احملقق ألي سبب، مبا يشمل استبدال املعدات واملمتلكات، وأية نفقات 

الستعادة أو برمجة أو إعادة إنتاج أي برنامج أو بيانات مخزنة على ُمنَتج Apple أو يتم استخدامها معه  وأية حالة لعدم احملافظة 
على سرية البيانات املخزنة على املنتج. 

القيود أعاله ال تنطبق على حاالت املوت أو اإلصابة الشخصية، أو أية مسؤولية قانونية ألفعال اإلهمال املتعمد واالجمالي و / أو 
تقصير. Apple تنفي أية مسؤولية على إصالح أي املنتجات مبوجب هذا الضمان أو استبدال املنتجات من دون مخاطر أو خسائر 

.Apple في املعلومات املخزنة في منتج
بعض الدول (الواليات واألقاليم) ال تسمح بحظر أو حصر التعويضات عن األضرار العرضية أو التبعية أو  تسمح بفرض 

قيود على طول املدة التي يجب أن يستمر خاللها الضمان الضمني أو الشرط، ومن ثم فقد ال تنطبق القيود أو االستثناءات 
املوصوفة أعاله عليك.



اخلصوصية
سوف تتولى Apple االحتفاظ ببيانات العميل واستخدامها وفقًا لسياسة Apple خلصوصية العمالء املتاحة على العنوان 

 .www.apple.com/legal/warranty/privacy

عام
ال يسمح ألي بائع جتهزة أو وكيل أو موظف لدى شركة Apple بإجراء أي تعديل أو متديد إضافة إلى هذا الضمان. حتديد أي 
مصطلح غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ ال يطعن في شرعية باقي املصطلحات. ويخضع هذا الضمان ويفسر وفقا لقوانني البلد 

الذي مت شراء منتج Apple فيه. يتم حتديد شركة Apple في نهاية هذه الوثيقة وفقا للبلد أو اإلقليم الذي مت شراء منتج Apple فيه. 
Apple أو من يخلفه في املنصب هوالضامن حتت هذا الضمان.

املعلومات املتاحة عبر اإلنترنت
يتوفر املزيد عما يلي عبر اإلنترنت:

معلومات الدعم الدولي
www.apple.com/support/country

اجلهة املعتمدة من Apple لتقدمي اخلدمات
support.apple.com/kb/HT1434

Apple متجر التجزئة التابع لشركة
www.apple.com/retail/storelist

Apple دعم وخدمة
http://support.apple.com/kb/HE57

Apple الدعم املجاني من
www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

اجلهة املسؤولة عن الضمان بالنسبة للمنطقة أو الدولة التي مت فيها الشراء

العنوانAppleاملنطقة أو الدولة التي مت فيها الشراء

األمريكتان
Apple Computerالبرازيل

Brasil Ltda
 Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar,
São Paulo, SP Brasil 01454-901

.Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rdكندا
 Markham, Ontario, Canada
L3R 5G2 Canada

Apple Operationsاملكسيك
Mexico, S.A. de C.V.

 Prolongación Paseo de la
 Reforma #600, Suite 132, Colonia
 Peña Blanca, Santa Fé, Delegación
 Álvaro Obregón, México D. F.,
CP 01210, Mexico

الواليات املتحدة وغيرها من البلدان 
في األمريكتني

Apple Inc.1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014, USA



العنوانAppleاملنطقة أو الدولة التي مت فيها الشراء

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
Apple Sales جميع الدول

International
 Hollyhill Industrial Estate
 Hollyhill, Cork,
Republic of Ireland

دول شرق آسيا والدول املطلة على احمليط الهادي
أستراليا، نيوزلندة، فيجي، بابوا، غينيا 

اجلديدة، فانواتو
Apple Pty. Ltd. PO Box A2629, South Sydney,

NSW 1235, Australia

,Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Squareهوجن كوجن
Causeway Bay; Hong Kong

Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UBالهند
 City No 24, Vittal Mallya Road,
Bangalore 560-001, India

,Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjukuاليابان
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

-Apple Korea Ltd.3201, ASEM Tower; 159, Samsungكوريا
 dong, Gangnam-Gu; Seoul
 135-798,
Republic of Korea

أفغانستان، بنجالديش، بوتان، بروناي، 
كامبوديا، جوام، اندونيسيا، الوس، 

سنغافورة، ماليزيا، نيبال، باكستان، الفلبني، 
سري النكا، فيتنام

Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64,
Singapore 569086

Apple Computer Trading جمهورية الصني الشعبية
(Shanghai) Co. Ltd.

 Room 1815, No. 1 Jilong Road,
 Waigaoqiao Free Trade Zone,
Shanghai 200131 China

Apple South Asia تايالند
(Thailand) Limited

 25th Floor, Suite B2, Siam
 Tower,989 Rama 1 Road,
Pataumwan, Bangkok, 10330

.Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road, Secتايوان
2, Taipei, Taiwan 106

دول آسيا األخرى والدول املطلة على 
احمليط الهادي

Apple Inc.1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014, USA

iPod v2







© Apple Inc 2011. كافة احلقوق محفوظة. 

Apple، شعار iPod touch ، iPod ، Apple ، وشعار صنع من أجل iPod، هي عالمات جتارية تابعة لشركة .Apple Inc مسجلة في الواليات 

 Apple وأي استخدام لتلك العالمات من قبل Bluetooth SIG, Inc. والشعارات هي ملك Bluetooth® املتحدة ودول أخرى. عالمة الكلمة
هو مبوجب ترخيص. IOS هي عالمة جتارية أو عالمة جتارية مسجلة لصالح Cisco في الواليات املتحدة ودول أخرى وهي مستخدمة 

مبوجب ترخيص.
AB034-6043-A
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