
والمنتج السلامة حول هامة معلومات
تحذير 

.خطيرة إصابة بحدوث أو بالوفاة يتسبب تصادم أو حادث وقوع إلى يؤدي قد التالية للتحذيرات التنبّه عدم إن
الانتباه تشتيت تحذير
 قد صحيح، غير بشكل الجهاز استخدام تم إذا. صحيح بشكل استخدامه عند الظرفي الوعي لتحسين الجهاز هذا إعداد تم

 إلى اعمد. وفاة أو خطيرة شخصية بإصابات والتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد ما العرض شاشة بسبب انتباهك يتشتت
 شاشة في تحدق ولا المحيطة بالمناطق معرفتك على دائمًا حافظ. بسرعة الجهاز على المعروضة المعلومات إلى الوصول
 على الجهاز استخدم. المخاطر أو للعوائق تفويتك في العرض شاشة على التركيز يتسبب قد. انتباهك تشتت تدعها أو العرض

.الشخصية مسؤوليتك
المركبة في الجهاز تثبيت تحذيرات

 للطريق السائق رؤية مجال يعيق مكان في تضعه لا مركبة، في الجهاز تثبيت عند•
À

 بتشغيل التحكم عناصر مع يتداخل أو 
 المركبة في القيادة لوح على ثابت غير بشكل تضعه لا. الحركة نقل أذرع أو القدم دوّاسات أو القيادة عجلة مثل المركبة،

Á

 فوقه أو هوائي كيس أي أمام الجهاز تضع لا. 
Â

. 

 بتشتيت تتسبب حيث التركيب أداة تضع لا. الظروف كل في الريح بحاجب ملتصقة الريح حاجب تركيب أداة تبقى لا قد•
.عليه التركيب أداة بقاء ضمان في للمساعدة الريح حاجب نظافة على حافظ. نزعها تم حال في الانتباه
الشوارع في الملاحة تحذيرات

 لضمان الإرشادات هذه اتباع فعليك طرقات، تتبع رحلة مسارات ويقترح الشوارع خرائط يستقبل ®Garmin جهاز كان إذا
 .الطرقات على الآمنة الملاحة

 وكن القيادة أثناء انتباهك يصرف الجهاز تدع لا. آمنة بطريقة المركبة وشغّل لديك للأمور تقدير أفضل على دومًا اعتمد•
 أثناء الجهاز شاشة إلى النظر في تمضيه الذي الوقت مدة من الحد على اعمل. القيادة أوضاع بكافة تام إدراك على دائمًا

.القيادة
 أثناء بالجهاز التحكم لعناصرً مطولا استخدامًا تتطلب وظائف أي إلى الوصول أو الإعدادات تغيير أو الوجهات بإدخال تقم لا•

.العمليات هذه مثل تنفيذ محاولة قبل ومشروعة آمنة بطريقة توقف. القيادة
 الطرق إشارات ذلك في بما المتوفرة الملاحة مصادر كل مع بعناية الجهاز على المبينة المعلومات قارن الملاحة، أثناء•

 .القيادة أثناء السلامة على تؤثر قد التي العوامل من وغيرها الطقس وأحوال المرور حركة وازدحام وحالاتها وإغلاقها
.الطرق وحالات الطريق على المبيّنة الإشارات واتبع الملاحة متابعة قبل فوارق أي تسوية على دائمًا احرص لسلامتك،

 وحسن الحذر وتوخي الانتباه إلى السائق حاجة مكان يحل لا وهو. الرحلة لمسار اقتراحات لتقديم الجهاز تصميم تم•
 المركبة تعرّض الاقتراحات هذه كانت إن أو قانونية غير سير خطة اقترحت حال في الرحلة مسار اقتراحات تتبع لا. التقدير
.آمنة غير لظروف
البطارية تحذيرات
 .الجهاز هذا في أيون ليثيوم بطارية استخدام يمكن
 أو/و بالجهاز الضرر إلحاق خطر تشكل قد أو أقصر مدة الداخلية البطاريات تخدم قد الإرشادات، هذه اتباع عدم حال في

.إصابة وقوع أو/و الإلكتروليتي المحلول تسرب حصول أو/و كيميائية حروق أو/و حريق نشوب
.البطاريات أو بالجهاز الضرر إلحاق أو ثقب أو تصنيع إعادة أو تعديل أو تجميع إلغاء عدم على احرص•
.إزالتها محاولة أو استبدالها للمستخدم يمكن لا التي البطارية بإزالة تقم لا•
.أخرى مخاطر أي أو الانفجار أو الحريق لخطر البطاريات أو الجهاز تعرّض لا•

المغناطيس بشأن التحذير
 مع بالتداخل تتسبّب أن للمغناطيسات يمكن معينة، ظروف ظل في. مغناطيسات على التركيب وأداة الجهاز من كل يحتوي قد

 وأدوات الأجهزة وضع يجب. الأنسولين ومضخات القلب تنظيم ضبط أجهزة ذلك في بما الداخليّة، الطبية الأجهزة بعض
.الطبية الأجهزة عن بعيدًا مغناطيسات على تحتوي التي التركيب

ملاحظة
.الجهاز وظائف في سلبي بشكل التأثير أو مادي ضرر أو جسدية إصابة إلى التالي الإشعار إلى الامتثال عدم يؤدي قد

البطارية إشعارات
.أخرى بسوائل أو بالماء التبلل لخطر تعرّضهما أو البطاريات أو الجهاز تضع لا•
 مركبة في أو الشمس في أي مرتفعة، الحرارة درجة فيه تكون مكان في تضعه لا أو حرارة لمصدر الجهاز تعرض لا•

 الشمس أشعة عن بعيد مكان في وضعه أو المركبة من إخراجه عليك بالجهاز، الضرر إلحاق إمكانية لتفادي. بمفرده
.للقفازات المخصصة العلبة مثل المباشرة،

 إلى درجات 4 -من (مئوية درجة 55 إلى 20 -من: التالي الحرارة درجات نطاق خارج الجهاز تشغيل عدم على احرص•
.)فهرنهايت درجة 131

 درجة 25 إلى 0 -من: التالية الحرارة درجات نطاق ضمن مكان في ضعه طويلة، زمنية لفترة الجهاز استخدام عدم عند•
.)فهرنهايت درجة 77 إلى 32 -من (مئوية

 .Garmin من مزوّد أو معتمد غير بيانات أو/و طاقة كبل تستخدم لا•
.السارية المحلية والأنظمة للقوانين وفقًا البطاريات/الجهاز من للتخلص المحلي النفايات من التخلص بقسم اتصل•

للسرعة الأقصى الحد إشعار
 بكل الالتزام تجاه السائق مسؤولية محل تحل لا وهي فقط الإرشادية المعلومات توفير هو السرعة حد ميزة من الغرض إن

 أو مرورية غرامات أي عن مسؤولية أي Garmin تتحمل ولن.الوقت طيلة آمن قيادة أسلوب واستخدام السرعة حدود إشارات
 .كلها المطبَّقة المرورية والإشارات القوانين اتباع لعدم تتلقاها قد استدعاءات

المغناطيس بشأن إشعار
 لبعض بضرر تتسبّب أن للمغناطيسات يمكن معينة، ظروف ظل في. مغناطيسات على التركيب وأداة الجهاز من كل يحتوي قد

 وأدوات الأجهزة وضع عند الحذر توخَّ. المحمولة الحواسيب في الصلبة الأقراص محركات ذلك في بما الإلكترونية، الأجهزة
.الإلكترونية الأجهزة من بالقرب المغناطيسات على تحتوي التي التركيب
GPS إشعار

 تشغيلها يتم أرضية النطاق عريضة شبكة يستخدم جهاز أي من بالقرب استخدامه حال في تراجعًا الملاحة جهاز أداء يشهد قد
 الموقع تحديد خدمة مثل ،)GNSS (الصناعية الأقمار باستخدام عالمي ملاحة نظام أي يستخدمها ترددات من مقربة على

.GNSS إشارات استقبال يعوق قد النوع هذا من أجهزة استخدام إن). GPS (العالمية
بالمنتج الخاصة البيئية البرامج
 الكهربائية المعدات نفايات بشأن والتوجيه المنتجات تدوير لإعادة Garmin برنامج حول معلومات على العثور يمكن

 الصفحة على الامتثال، برامج من وغيرها REACH وقانون الخطرة المواد استخدام حظر وتوجيه والإلكترونية
www.garmin.com/aboutGarmin/environment. 

الامتثال إعلان
 على الأوروبي للاتحاد الامتثال لإعلان الكامل النص يتوفر. EU/2014/53 لتوجيه يمتثل المنتج هذا أنّ بموجبه Garmin تعلن
 .www.garmin.com/compliance: التالي الإنترنت عنوان

الخرائط بيانات معلومات
 غير البيانات بعض على افتراضيًا البيانات مصادر كل تحتوي. وحكومية خاصّة بيانات مصادر من مجموعة Garmin تستخدم
 .الثمن باهظة أو متوفرة، غير إما والدقيقة الكاملة الخرائط معلومات تكون البلدان، بعض وفي. الكاملة غير أو الدقيقة
المحدود الضمان
 بلد من أو (لأخرى دولة من تختلف قد أخرى قانونية حقوق لك يكون وقد معيّنة، قانونية حقوقًا المحدود الضمان هذا يمنحك
 أو (دولتك في السارية القوانين بحسب تملكها قد التي الأخرى القانونية الحقوق GARMIN تستثني لا). لأخرى منطقة أو لآخر
 أو بلدك أو دولتك قوانين على تضطلع أن يجب بالكامل، حقوقك لفهم. إيقافها على تعمل أو تقيّدها أو) منطقتك أو بلدك

.منطقتك
 من واحدة سنة لمدة التصنيع أو بالمواد يتعلق ما في العيوب من خالية بكونها مضمونة للطيران المخصصة غير المنتجات إن

 أو المكونات من أي أداء في خلل أي بإصلاح وحدها، خيارها وفق Garmin ستقوم المدة، هذه خلال. الشراء تاريخ
 يتحمَّل أن بشرط الأتعاب، أو القطع مقابل العميل على تكلفة بدون الاستبدال عمليات أو الإصلاحات هذه ستتم. استبدالها
 والانبعاجات؛ والتشققات الخدوش مثل التجميلية، الأضرار) i: (يلي ما على المحدود الضمان هذا يسري لا. النقل تكلفة العميل

 الناجم الضرر) iii (أو التصنيع؛ أو المواد في عيب وجود عن ناجمًا الضرر يكن لم ما البطاريات، مثل المستهلكة، القطع) ii (أو
 أو الأخرى الطبيعية الحوادث أو الحرائق أو الفيضانات أو الماء أو الخاطئ الاستعمال أو الاستخدام سوء أو الحوادث عن

 أو ؛Garmin قبل من معتمَد خدمة مزوّد يُعتبر لا شخص أي قبل من الخدمة أداء عن الناجم الضرر) iv (أو الخارجية؛ الأسباب
)v (من خطية موافقة على الحصول دون من عليه تغيير أو تعديل إجراء بسبب منتج تلف Garminأو ؛) vi (بسبب منتج تلف 

 تتعلق دعاوى أي رفض بحق Garmin تحتفظ ذلك، إلى إضافةً. Garmin من مزوّدة غير بيانات أو/و طاقة بكبلات توصيله
 Garmin منتجات إنّ.دولة أي قوانين مع يتعارض بما استخدامها أو/و عليها الحصول تم خدمات أو منتجات تجاه بالضمان
 أو للاتجاه دقيقة مقاييس يتطلب غرض لأي استخدامها يجب ولا السفر، أثناء فقط مساعدة كوسيلة للاستخدام معدّة للملاحة
 .اكتمالها أو الخرائط بيانات بدقّة تتعلق ضمانة أي Garmin تعطي لا.الطوبوغرافيا أو الموقع أو المسافة
 الملاحة منتجات من أي أداء في تراجع أي عن، مسؤولية أي Garmin تتحمل ولن على، المحدود الضمان هذا يسري لا كذلك
 يتم أرضية النطاق عريضة شبكة يستخدم آخر جهاز أي أو هاتف سماعة أي من بالقرب لاستخدامها كنتيجة Garmin من

 خدمة مثل ،)GNSS (الصناعية الأقمار باستخدام عالمي ملاحة جهاز أي يستخدمها التي تلك من قريبة ترددات على تشغيلها
.GNSS إشارات استقبال يعوق قد النوع هذا من أجهزة استخدام إن). GPS (العالمية الموقع تحديد
 محل وتحل حصرية المحدود الضمان هذا في المضمّنة والحلول الضمانات تُعتبر الساري، القانون به يسمح حد أقصى إلى
 صراحةً مسؤوليتها GARMIN تخلي والتي غيرها، أو قانونية أو ضمنية أو صريحة أكانت سواء الأخرى والحلول الضمانات كل

 لحل أو معيّن لغرض الملاءمة أو التسويق قابلية بشأن ضمني ضمان أي الحصر، لا المثال سبيل على ذلك في بما عنها،
 من تختلف قد أخرى قانونية حقوق لك يكون وقد معيّنة، قانونية حقوقًا المحدود الضمان هذا يمنحك. ذلك لغير أو قانوني
 أو دولتك في السارية القوانين بموجب الضمنية الضمانات من المسؤولية إخلاء يجوز لا كان إذا. لآخر بلد ومن لأخرى دولة
 )والمناطق والبلدان (الدول بعض تسمح لا. المحدود الضمان هذا بمدة محدودة الحالة هذه في الضمانات هذه تكون بلدك،
.عليك أعلاه المذكورة القيود تنطبق لا فقد لذلك الضمني، الضمان تطبيق مدة على القيود بوضع
 أو مباشرة غير أو خاصة أو عرضية أضرار لأي للضمان خرق حول دعوى في المسؤولية حال أي في GARMIN تتحمل لن

 .المنتج في عيوب من أو استخدامه من التمكن عدم أو استخدامه سوء أو المنتج هذا استخدام من ناتجة أكانت سواء تبعية،
 أعلاه المذكورة القيود تنطبق لا فقد لذلك التبعية، أو العرضية الأضرار باستثناء) والمناطق والبلدان (الدول بعض تسمح لا

.عليك
 وفق يلي بما إذًا Garmin ستقوم المحدود، الضمان هذا بموجب الضمان خدمة حول بدعوى الضمان مدة خلال تقدّمت إذا

 استبدال) Garmin، (ii لدى الجودة معايير تلبّي سابقًا مستعمَلة أو جديدة غيار قطع باستخدام الجهاز إصلاح) i: (خيارها
 المدفوع الكامل بالمبلغ الجهاز مقايضة) iii (أو Garmin لدى الجودة معايير يلبّي بحيث تجديده تم أو جديد بجهاز الجهاز
 الأجهزة ضمان يسري. للضمانة خرق أي مقابل لك الممنوح والحصري الوحيد الحل هو الحل هذا يكون. الشراء عند مسبقًا
 بالتالي تكون الأصلي، للضمان تخضع تزال لا المرسَلة الوحدة كانت حال في. يومًا 90 لمدة استبدالها أو إصلاحها تم التي
.الأطول للمدة وفقًا واحدة، سنة يبلغ الذي الأصلي الضمان لنهاية أو يومًا 90 الجديد الضمان مدة
 على المتوفرة الإنترنت عبر التعليمات موارد إلى الوصول يُرجى الضمان، خدمة على الحصول إلى السعي قبل

support.garmin.com فاتصل الموارد، هذه استخدام بعد صحيح غير بشكل يعمل يزال لا الجهاز كان إذا. ومراجعتها 
 على للحصول support.garmin.com على التعليمات اتبع أو الأصلي الشراء بلد في Garmin من معتمَدة خدمة بمنشأة
 .1020-800-800-1 بالرقم الاتصال أيضًا يمكنك المتحدة، الولايات في كنت إذا. الضمان خدمة
 والمنتجات الغيار قطع أنّ Garmin تضمن لا الأصلي، الشراء بلد خارج الضمان خدمة على الحصول إلى تسعى كنت إذا

 والقوانين والمعايير المنتجات على العروض في الاختلافات بسبب وذلك متوفرة ستكون استبداله أو المنتج لإصلاح اللازمة
 أو المنتج إصلاح السارية، القوانين مراعاة ومع وحدها تقديرها وفق ،Garmin لـ يمكن الحالة، تلك في. السارية والأنظمة
 من معتمَدة خدمة منشأة إلى منتجك شحن منك تتطلّب أو Garmin إلى العائدة لتلك مماثلة غيار وقطع بمنتجات استبداله

Garmin من معتمَدة خدمة منشأة إلى أو الأصلي الشراء بلد في Garmin للمنتج الصيانة يوفّر أن يمكن آخر بلدٍ في 
 بالإضافة والتصدير الاستيراد بعمليات المتعلّقة السارية والأنظمة القوانين بكل الالتزام مسؤولية الحالة هذه في وستتحمّل

 في. الصلة ذات والتكاليف الضرائب من وغيرها الشحن ورسوم المضافة القيمة على والضريبة الجمركية الرسوم كل دفع إلى
 أو إصلاحه تم منتج إعادة أو الأصلي الشراء بلد خارج للمنتج الصيانة توفير ووكلائها Garmin على يتعذّر قد الحالات، بعض

 .فيه السارية والأنظمة والقوانين المعايير بسبب البلد ذلك في إليك استبداله
 عروض أو حسومات على للحصول الإنترنت عبر العلني بالمزاد المُباعة المنتجات تتأهل لا :إنترنت على بالمزاد الشراء عمليات
 على للحصول. الضمان من للتحقق الإنترنت عبر المزاد تأكيدات تُقبل لا. Garmin لـ التابعة الضمان تغطية من أخرى خاصة
 أي من الناقصة العناصر Garmin تستبدل لن.الأصلي البائع من عنه نسخة أو الأصلي الشراء إيصال يُطلب الضمان، خدمة
 .الإنترنت عبر علني مزاد طريق عن شراؤه يتم طرد

 الأمريكية المتحدة الولايات خارج شراؤها يتم التي للأجهزةً منفصلا ضمانًا الدوليون الموزعون يقدم: دوليًا الشراء عمليات
 الصعيد على جهازك صيانة عنً مسؤولا ويكون الضمان هذا البلد داخل المحلي الموزع يقدّم ممكنًا الأمر كان وإذا. للبلد وفقًا

.المُستهدف التوزيع نطاق ضمن فقط صالحة الموزع ضمانات تكون. المحلي
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