
iPod touch معلومات حول
 ,Safari افتح ,iPod touch يف .www.apple.com/support انتقل إىل  iPod touch دليل مستخدم 

 .iBookstore ويتوفر أيًضا جماًنا يف . مث اضغط عىل 
.iPod touch األمان واملعاجلة  راجع "األمان واملعاجلة والدمع" يف دليل مستخدم

 التعرض لطاقة الرتدد الالسليك  عىل iPod touch, انتقل إىل اإلعدادات < عام < حول < قانوين < 
التعرض للرتدد الالسليك.

البطارية  جيب استبدال بطارية الليثيوم أيون املوجودة يف iPod touch فقط من خالل Apple أو موفر اخلدمة 
املعمتد من Apple, وجتب إعادة تدويرها أو التخلص مهنا بصورة منفصلة عن نفايات املزنل. ملعرفة معلومات حول 

.www.apple.com/eg/batteries إعادة تدوير البطارية واستبداهلا، انتقل إىل
جتنب ضعف المسع  لتجنب التعرض لضعف المسع احملمتل، فال تسمتع ملستويات صوت عالية لفرتات طويلة. 

 ،www.apple.com/sound يتوفر مزيد من املعلومات عن الصوت والمسع عرب اإلنرتنت عىل موقع 
.iPod touch وكذلك يف دليل مستخدم

ملخص مضان حمدد بسنة واحدة من Apple  تضمن Apple منتج اجلهاز وملحقاته املضّمنة سالمته من 
العيوب يف املواد وجودة العمل ملدة عام واحد من تارخي الرشاء األصيل. ال تضمن Apple اهلالك العادي الناجت عن 

االستخدام أو التلف الذي حيدث مصادفًة أو النامج عن إساءة االستخدام. للحصول عىل اخلدمة، اتصل برشكة 
Apple، أو تفضل بزيارة متجر Apple للتجزئة أو موفر اخلدمة املعمتد من Apple - تعمتد خيارات اخلدمة املتاحة 

 عىل البلد اليت ُتطلب فهبا اخلدمة. وقد تقترص خدمة iPod touch عىل البلد اليت متت فهيا معلية البيع األصلية. 
قد يمت تطبيق رسوم املاكملات ومصاريف الحشن الدولية. تتوفر البنود الشاملة واملعلومات املفصلة عن احلصول عىل 
اخلدمة عىل www.apple.com/legal/warranty وwww.apple.com/support. ميكنك قراءة نخسة 
 الضامن وإرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين إىل نفسك أثناء التنشيط. يمت تقدمي مزايا الضامن باإلضافة إىل احلقوق 

وفًقا لقوانني املسهتلك احمللية.
For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s 
consumer protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation 
sur la protection du consommateur de cette province.

 تنظيمي  املعلومات التنظميية والهشادة وعالمات التوافق اخلاصة بـ iPhone متوفرة عىل iPod touch. انتقل 
 إىل اإلعدادات < عام < حول < قانوين < تنظيمي. تتوفر معلومات تنظميية أخرى يف "األمان واملعاجلة والدمع" 

 .iPod touch يف دليل مستخدم
  FCC بيان التوافق الصادر عن جلنة

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.

Note:  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 off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the 

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

هام:  ميكن أن يؤدي إجراء أي تغيريات أو تعديالت ال ترصح هبا رشكة Apple عىل هذا املنتج إىل إبطال التوافق 
الكهرومغناطييس )EMC( والتوافق الالسليك وإلغاء صالحيتك لتشغيل هذا املنتج. لقد أظهر هذا املنتج توافًقا مع 
 معايري EMC يف الظروف اليت تتضمن استخدام األجهزة الطرفية املتوافقة والاكبالت احملمية بني مكونات النظام. 

 من الرضوري استخدام أجهزة طرفية متوافقة واكبالت محمية بني مكونات النظام لتقليل احمتالية التسبب يف تداخل 
مع أجهزة الراديو والتلفزيون واألجهزة اإللكرتونية األخرى.

بيان التوافق الكندي 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil 
numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

بيان التوافق الصادر عن االحتاد األورويب  بيان التوافق الصادر عن االحتاد األورويب .Apple Inc يرصح بأن 
.EMF و R&TTE هذا اجلهاز الالسليك يتوافق مع املتطبات األساسية واألحاكم األخرى ذات الصلة بالتوجهيات

.www.apple.com/euro/compliance عرب اإلنرتنت عىل EU تتوفر نخسة من إعالن املطابقة ملعايري
هذا اجلهاز مقيد باالستخدام الداخيل فقط عند العمل يف نطاق الرتدد 5150 إىل 5350 ميغاهرتز

  
بيان التوافق الياباين — بيان VCCI الفئة ب

   .Apple Inc 2012 ©  اكفة احلقوق حمفوظة. إن Apple وشعار Apple وiPod touch وSafari يه عالمات 
جتارية مجسلة لرشكة ,.Apple Inc ويه مجسلة يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى. مكا أن iBookstore يه 
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