
والمنتج السلامة حول هامة معلومات
تحذير 

.خطيرة إصابة بحدوث أو بالوفاة يتسبب تصادم أو حادث وقوع إلى يؤدي قد إلتالية للتحذيرإت إلتنبّه عدم إن
الانتباه تشستيت تحذير

 صحيح، غير بشكل إلجهاز إسستخدإم تم إذإ. صحيح بشكل إسستخدإمه عند إلظرفي إلوعي لتحسين إلجهاز هذإ إعدإد تم
 .وفاة أو خطيرة شخصية باصابات وإلتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد ما إلعرض شاشة بسبب إنتباهك يتشتت قد
 في تحدق ولا إلمحيطة بالمناطق معرفتك على دإئمًا حافظ. بسرعة إلجهاز على إلمعروضة إلمعلومات إلى إلوصول إلى إعمد
.إلمخاطر أو إلعوإئق تجنب من منعك إلى إلعرض شاشة على إلتركيز يؤدي قد. إنتباهك تشتت تدعها أو إلعرض شاشة

إلمركبة في إلجهاز تثبيت تحذيرإت

 إلتحكم عناصر مع يتدإخل أو  للطريق إلسائق رؤية مجال يعيق مكان في تضعه لا مركبة، في إلجهاز تثبيت عند•
 إلقيادة لوح على ثابت غير بشكل تضعه لا. إلحركة نقل أذرع أو إلقدم دّوإسات أو إلقيادة عجلة مثل إلمركبة، بتشغيل

. فوقه أو هوإئي كيس أي أمام إلجهاز تضع لا.  إلمركبة في

 تتسبب حيث إلتركيب أدإة تضع لا. إلظروف كل في إلريح بحاجب ملتصقة إلريح حاجب تركيب أدإة تبقى لا قد•
.عليه إلتركيب أدإة بقاء ضمان في للمساعدة إلريح حاجب نظافة على حافظ. نزعها تم حال في الانتباه بتشستيت
إلشوإرع في إلملاحة تحذيرإت

 هذه إتباع فعليك طرقات، تتبع رحلة مسارإت ويقترح إلشوإرع خرإئط يسستقبل ®Garmin جهاز كان إذإ
 .إلطرقات على إلآمنة إلملاحة لضمان إلارشادإت

 إلقيادة أثناء إنتباهك يصرف إلجهاز تدع لا. أمنة بطريقة إلمركبة وشغّل لديك للأمور تقدير أفضل على دوًما إعتمد•
 شاشة إلى إلنظر في تمضيه إلذي إلوقت مدة من إلحد على إعمل. إلقيادة أوضاع بكافة تام إدرإك على دإئمًا وكن
.إلقيادة أثناء إلجهاز

 إلتحكم لعناصر مطولًا إسستخدإًما تتطلب وظائف أي إلى إلوصول أو إلاعدإدإت تغيير أو إلوجهات بادخال تقم لا•
.إلعمليات هذه مثل تنفيذ محاولة قبل ومشروعة أمنة بطريقة توقف. إلقيادة أثناء بالجهاز

 إلطرق إشارإت ذلك في بما إلمتوفرة إلملاحة مصادر كل مع بعناية إلجهاز على إلمبينة إلمعلومات قارن إلملاحة، أثناء•
 .إلقيادة أثناء إلسلامة على تؤثر قد إلتي إلعوإمل من وغيرها إلطقس وأحوإل إلمرور حركة وإزدحام وحالاتها وإغلاقها

 وحالات إلطريق على إلمبيّنة إلاشارإت وإتبع إلملاحة متابعة قبل فوإرق أي تسوية على دإئمًا إحرص لسلامتك،
.إلطرق

 وحسن إلحذر وتوخي الانتباه إلى إلسائق حاجة مكان يحل لا وهو. إلرحلة لمسار إقترإحات لتقديم إلجهاز تصميم تم•
 تعّرض الاقترإحات هذه كانت إن أو قانونية غير سير خطة إقترحت حال في إلرحلة مسار إقترإحات تتبع لا. إلتقدير
.أمنة غير لظروف إلمركبة
إلبطارية تحذيرإت

 .إلجهاز هذإ في أيون ليثيوم بطارية إسستخدإم يمكن
 بالجهاز إلضرر إلحاق خطر تشكل قد أو أقصر مدة إلدإخلية إلبطاريات تخدم قد إلارشادإت، هذه إتباع عدم حال في
.إصابة وقوع أو/و إلالكتروليتي إلمحلول تسرب حصول أو/و كيميائية حروق أو/و حريق نشوب أو/و
.إلبطاريات أو بالجهاز إلضرر إلحاق أو ثقب أو تصنيع إعادة أو تعديل أو تجميع إلغاء عدم على إحرص•
.إزإلتها محاولة أو إستبدإلها للمسستخدم يمكن لا إلتي إلبطارية بازإلة تقم لا•
.أخرى مخاطر أي أو الانفجار أو إلحريق لخطر إلبطاريات أو إلجهاز تعّرض لا•

إلمغناطيس بشأن إلتحذير

 تتسبّب أن للمغناطيسات يمكن معينة، ظروف ظل في. مغناطيسات على إلتركيب وأدإة إلجهاز من كل يحتوي قد
 وضع يجب. إلآنسولين ومضخات إلقلب تنظيم ضبط أجهزة ذلك في بما إلدإخلّية، إلطبية إلآجهزة بعض مع بالتدإخل
.إلطبية إلآجهزة عن بعيًدإ مغناطيسات على تحتوي إلتي إلتركيب وأدوإت إلآجهزة

بالسائق إلخاصة إلمساعدة تحذير

 إلمسار عن بالانحرإف إلتحذير ونظام) FCWS (إلآمامي الاصطدإم من إلتحذير نظام بميزتي يتمتع جهازك كان إذإ
)LDWS(، محل تحل ولا فقط إلارشادية إلمعلومات توفير هو إلميزإت هذه من إلغرض أن إلعلم أخذ يرجى 

 أمن قيادة أسلوب وإسستخدإم كافًة مرور حركة بقوإعد والالتزإم إلطرق وحالات إلقيادة شروط كل بمرإعاة مسؤوليتك
 إلمسار وعلامات إلقادمة للمركبات تحذيرإت لتوفير إلكاميرإ إلى LDWSو FCWS ميزتي تستند. إلوقت طيلة
 على إلحالات بعض سلًبا تؤثر قد. متدنية إلرؤية فيها تكون إلتي إلحالات في محدودة وظائفها تكون قد لذلك ونتيجًة
 .تفاصيل على للحصول www.garmin.com/warnings إلى إنتقل. إلتحذير وظيفة

ملاحظة
 في سلبي بشكل إلتأثير أو مادي ضرر أو جسدية لاصابة إلتعرض إلى إلتالية إلاشعارإت إلى الامتثال عدم يؤدي قد

.إلجهاز وظائف
إلبطارية إشعارإت

.إلسارية إلمحلية وإلآنظمة للقوإنين وفقًا إلبطاريات/إلجهاز من للتخلص إلمحلي إلنفايات من إلتخلص بقسم إتصل•
للسرعة إلآقصى إلحد إشعار

 الالتزإم تجاه إلسائق مسؤولية محل تحل لا وهي فقط إلارشادية إلمعلومات توفير هو إلسرعة حد ميزة من إلغرض إن
 عن مسؤولية أي Garmin تتحمل ولن.إلوقت طيلة أمن قيادة أسلوب وإسستخدإم إلسرعة حدود إشارإت بكل
 .كلها إلمطبَّقة إلمرورية وإلاشارإت إلقوإنين إتباع لعدم تتلقاها قد إسستدعاءإت أو مرورية غرإمات أي

إلمغناطيس بشأن إشعار

 تتسبّب أن للمغناطيسات يمكن معينة، ظروف ظل في. مغناطيسات على إلتركيب وأدإة إلجهاز من كل يحتوي قد
 وضع عند إلحذر توخَّ. إلمحمولة إلحوإسيب في إلصلبة إلآقرإص محركات ذلك في بما إلالكترونية، إلآجهزة لبعض بضرر
.إلالكترونية إلآجهزة من بالقرب إلمغناطيسات على تحتوي إلتي إلتركيب وأدوإت إلآجهزة
GPS إشعار
 يتم أرضية إلنطاق عريضة شسبكة يسستخدم جهاز أي من بالقرب إسستخدإمه حال في ترإجًعا إلملاحة جهاز أدإء يشهد قد

 مثل ،)GNSS (إلصناعية إلآقمار باسستخدإم عالمي ملاحة نظام أي يسستخدمها ترددإت من مقربة على تشغيلها
.GNSS إشارإت إسستقبال يعوق قد إلنوع هذإ من أجهزة إسستخدإم إن). GPS (إلعالمية إلموقع تحديد خدمة
للكاميرإ قانوني إشعار

 هذإ باسستخدإم لمركباتهم أو أخرين لآشخاص إلفيديو مقاطع أو إلصور إلتقاط يعتبر قد إلقضائية، إلمناطق بعض في
 بها إلمعمول وإلقوإنين إلخصوصية حقوق معرفة مسؤولية عاتقك على تقع. إلخصوصية ينتهك عملًا علنًا، عرضها أو إلجهاز،

.لها والامتثال إلقضائية منطقتك في
بالمنتج إلخاصة إلبيئية إلبرإمج

 إلمعدإت نفايات بشأن وإلتوجيه إلمنتجات تدوير لاعادة Garmin برنامج حول معلومات على إلعثور يمكن
 على الامتثال، برإمج من وغيرها REACH وقانون إلخطرة إلموإد إسستخدإم حظر وتوجيه وإلالكترونية إلكهربائية
 .www.garmin.com/aboutGarmin/environment إلصفحة
الامتثال إعلان

 لاعلان إلكامل إلنص يتوفر. EU/2014/53 لتوجيه يمتثل إلمنتج هذإ أّن بموجبه Garmin تعلن
 .www.garmin.com/compliance: إلتالي إلانترنت عنوإن على إلآوروبي للاتحاد الامتثال
إلخرإئط بيانات معلومات

 بعض على إفترإضًيا إلبيانات مصادر كل تحتوي. وحكومية خاّصة بيانات مصادر من مجموعة Garmin تسستخدم
 أو متوفرة، غير إما وإلدقيقة إلكاملة إلخرإئط معلومات تكون إلبلدإن، بعض وفي. إلكاملة غير أو إلدقيقة غير إلبيانات
 .إلثمن باهظة
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إلمحدود إلضمان

 أو (لآخرى دولة من تختلف قد أخرى قانونية حقوق لك يكون وقد معّينة، قانونية حقوقًا إلمحدود إلضمان هذإ يمنحك
 إلقوإنين بحسب تملكها قد إلتي إلآخرى إلقانونية إلحقوق GARMIN تسستثني لا). لآخرى منطقة أو لآخر بلد من

 على تضطلع أن يجب بالكامل، حقوقك لفهم. إيقافها على تعمل أو تقيّدها أو) منطقتك أو بلدك أو (دولتك في إلسارية
.منطقتك أو بلدك أو دولتك قوإنين
 وإحدة سسنة لمدة إلتصنيع أو بالموإد يتعلق ما في إلعيوب من خالية بكونها مضمونة للطيرإن إلمخصصة غير إلمنتجات إن
 من أي أدإء في خلل أي باصلاح وحدها، خيارها وفق Garmin سستقوم إلمدة، هذه خلال. إلشرإء تاريخ من

 أو إلقطع مقابل إلعميل على تكلفة بدون الاستبدإل عمليات أو إلاصلاحات هذه ستتم. إستبدإلها أو إلمكونات
 إلتجميلية، إلآضرإر) i: (يلي ما على إلمحدود إلضمان هذإ يسري لا. إلنقل تكلفة إلعميل يتحمَّل أن بشرط إلآتعاب،

 وجود عن ناجًما إلضرر يكن لم ما إلبطاريات، مثل إلمسستهلكة، إلقطع) ii (أو والانبعاجات؛ وإلتشققات إلخدوش مثل
 أو إلماء أو إلخاطئ الاسستعمال أو الاسستخدإم سوء أو إلحوإدث عن إلناجم إلضرر) iii (أو إلتصنيع؛ أو إلموإد في عيب

 من إلخدمة أدإء عن إلناجم إلضرر) iv (أو إلخارجية؛ إلآسسباب أو إلآخرى إلطبيعية إلحوإدث أو إلحرإئق أو إلفيضانات
 تغيير أو تعديل إجرإء بسبب منتج تلف) v (أو ؛Garmin قبل من معتمَد خدمة مزّود يُعتبر لا شخص أي قبل
/و طاقة بكبلات توصيله بسبب منتج تلف) vi (أو ؛Garmin من خطية موإفقة على إلحصول دون من عليه
 تتعلق دعاوى أي رفض بحق Garmin تحتفظ ذلك، إلى إضافًة. Garmin من مزّودة غير بيانات أو

 إّنGarmin. دولة أي قوإنين مع يتعارض بما إسستخدإمها أو/و عليها إلحصول تم خدمات أو منتجات تجاه بالضمان
 أو للاتجاه دقيقة مقاييس يتطلب غرض لآي إسستخدإمها يجب ولا فقط، مساعدة كوسسيلة للاسستخدإم معّدة إلمنتجات
 أو إلخريطة بيانات دقة Garmin تضمن لا إلملاحة، منتجات إلى بالنسسبة. إلطوبوغرإفيا أو إلموقع أو إلمسافة
 .إكتمالها
 محل وتحل حصرية إلمحدود إلضمان هذإ في إلمضّمنة وإلحلول إلضمانات تُعتبر إلساري، إلقانون به يسمح حد أقصى إلى
 GARMIN تخلي وإلتي غيرها، أو قانونية أو ضمنية أو صريحة أكانت سوإء إلآخرى وإلحلول إلضمانات كل

 إلملاءمة أو إلتسويق قابلية بشأن ضمني ضمان أي إلحصر، لا إلمثال سبيل على ذلك في بما عنها، صرإحًة مسؤوليتها
 قانونية حقوق لك يكون وقد معّينة، قانونية حقوقًا إلمحدود إلضمان هذإ يمنحك. ذلك لغير أو قانوني لحل أو معيّن لغرض
 بموجب إلضمنية إلضمانات من إلمسؤولية إخلاء يجوز لا كان إذإ. لآخر بلد ومن لآخرى دولة من تختلف قد أخرى
 تسمح لا. إلمحدود إلضمان هذإ بمدة محدودة إلحالة هذه في إلضمانات هذه تكون بلدك، أو دولتك في إلسارية إلقوإنين
 إلمذكورة إلقيود تنطبق لا فقد لذلك إلضمني، إلضمان تطبيق مدة على إلقيود بوضع) وإلمناطق وإلبلدإن (إلدول بعض
.عليك أعلاه
 غير أو خاصة أو عرضية أضرإر لآي للضمان خرق حول دعوى في إلمسؤولية حال أي في GARMIN تتحمل لن

 من أو إسستخدإمه من إلتمكن عدم أو إسستخدإمه سوء أو إلمنتج هذإ إسستخدإم من ناتجة أكانت سوإء تبعية، أو مباشرة
 لا فقد لذلك إلتبعية، أو إلعرضية إلآضرإر باسستثناء) وإلمناطق وإلبلدإن (إلدول بعض تسمح لا. إلمنتج في عيوب
.عليك أعلاه إلمذكورة إلقيود تنطبق
 بما إًذإ Garmin سستقوم إلمحدود، إلضمان هذإ بموجب إلضمان خدمة حول بدعوى إلضمان مدة خلال تقّدمت إذإ
 لدى إلجودة معايير تلبّي سابقًا مسستعَملة أو جديدة غيار قطع باسستخدإم إلجهاز إصلاح) i: (خيارها وفق يلي

Garmin، (ii (لدى إلجودة معايير يلبّي بحيث تجديده تم أو جديد بجهاز إلجهاز إستبدإل Garmin أو 
)iii (إلممنوح وإلحصري إلوحيد إلحل هو إلحل هذإ يكون. إلشرإء عند مسسبقًا إلمدفوع إلكامل بالمبلغ إلجهاز مقايضة 
 إلوحدة كانت حال في. يوًما 90 لمدة إستبدإلها أو إصلاحها تم إلتي إلآجهزة ضمان يسري. للضمانة خرق أي مقابل لك

 يبلغ إلذي إلآصلي إلضمان لنهاية أو يوًما 90 إلجديد إلضمان مدة بالتالي تكون إلآصلي، للضمان تخضع تزإل لا إلمرَسلة
 .إلآطول للمدة وفقًا وإحدة، سسنة
 على إلمتوفرة إلانترنت عبر إلتعليمات موإرد إلى إلوصول يُرجى إلضمان، خدمة على إلحصول إلى إلسعي قبل

support.garmin.com إسستخدإم بعد صحيح غير بشكل يعمل يزإل لا إلجهاز كان إذإ. ومرإجعتها 
 على إلتعليمات إتبع أو إلآصلي إلشرإء بلد في Garmin من معتمَدة خدمة بمنشأة فاتصل إلموإرد، هذه

support.garmin.com إلآمريكية، إلمتحدة إلولايات في كنت وإذإ. إلضمان خدمة على للحصول 
 .1020-800-800-1 بالرقم إلاتصال يمكنك
 إلغيار قطع أّن Garmin تضمن لا إلآصلي، إلشرإء بلد خارج إلضمان خدمة على إلحصول إلى تسعى كنت إذإ

 إلمنتجات على إلعروض في الاختلافات بسبب وذلك متوفرة سستكون إستبدإله أو إلمنتج لاصلاح إللازمة وإلمنتجات
 إلقوإنين مرإعاة ومع وحدها تقديرها وفق ،Garmin لـ يمكن إلحالة، تلك في. إلسارية وإلآنظمة وإلقوإنين وإلمعايير
 شحن منك تتطلّب أو Garmin إلى إلعائدة لتلك مماثلة غيار وقطع بمنتجات إستبدإله أو إلمنتج إصلاح إلسارية،
 من معتمَدة خدمة منشأة إلى أو إلآصلي إلشرإء بلد في Garmin من معتمَدة خدمة منشأة إلى منتجك

Garmin إلقوإنين بكل الالتزإم مسؤولية إلحالة هذه في وستتحّمل للمنتج إلصيانة يوفّر أن يمكن أخر بلٍد في 
 إلمضافة إلقيمة على وإلضريبة إلجمركية إلرسوم كل دفع إلى بالاضافة وإلتصدير الاسستيرإد بعمليات إلمتعلّقة إلسارية وإلآنظمة
 Garmin على يتعّذر قد إلحالات، بعض في. إلصلة ذإت وإلتكاليف إلضرإئب من وغيرها إلشحن ورسوم
 إلبلد ذلك في إليك إستبدإله أو إصلاحه تم منتج إعادة أو إلآصلي إلشرإء بلد خارج للمنتج إلصيانة توفير ووكلائها
 .فيه إلسارية وإلآنظمة وإلقوإنين إلمعايير بسبب
 للحصول. إلضمان من للتحقق إلانترنت عبر إلعلني إلمزإد تأكيدإت تُقبل لا: إلانترنت عبر إلعلني إلمزإد في إلشرإء عمليات
 إلعناصر Garmin تستبدل لن.إلآصلي إلبائع من عنه نسخة أو إلآصلي إلشرإء إيصال يُطلب إلضمان، خدمة على

 .إلانترنت عبر علني مزإد طريق عن شرإؤه يتم طرد أي من إلناقصة

 إلآمريكية إلمتحدة إلولايات خارج شرإؤها يتم إلتي للأجهزة منفصلًا ضمانًا إلدوليون إلموزعون يقدم: دولًيا إلشرإء عمليات
 على جهازك صيانة عن مسؤولًا ويكون إلضمان هذإ إلبلد دإخل إلمحلي إلموزع يقّدم ممكنًا إلآمر كان وإذإ. للبلد وفقًا

.إلمُسستهدف إلتوزيع نطاق ضمن فقط صالحة إلموزع ضمانات تكون. إلمحلي إلصعيد
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