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� تزن 242.5 رطً� (110 كجم) و مع الشاشات �حجم 98 بوصة �حد أق� أو أقل من ذلك، �جب أال يتجاوز حمل  تحذير: لالستخدام مع أجهزة التلف��ون ال��
� الوفاة.

ة أو ي�س�ب �� ا عند استخدامه مع أجهزة التلف��ون ثق�لة الوزن  األمر الذي قد ي�تج عنه إصا�ات خط�� منصة التحم�ل 22 رطً� (10 كجم). قد ال �كون ثابت�
ة ور�ما الوفاة. تحذير: االستخدام مع التلف��ونات ذات سمك من 1-3 بوصات قد �عرضك لإلصا�ات الخط��

ة أو الوفاة، ف��ما ينجذب الطفل لجهاز التح�م عن  تحذير: �سلق األطفال ع� أثاث معدات الصوت أو الف�ديو أو �الهما قد �عرضهم لخطر اإلصا�ات الخط��
�عد أو األلعاب الموضوعة ع� قطع األثاث ف�لجأ للصعود عليها ومن ثم تنقلب عل�ه.

ة �س�ب انه�ار قطع األثاث  ا لحملها إ� الوفاة أو اإلصا�ات الخط�� تحذير: قد يؤدي وضع معدات الصوت و / أو الف�ديو ع� قطع أثاث غ�� مصممة خص�ص�
تلك أو إنقالبها ع� األطفال.

تحذير

تحذير
13035 شارع �اي�الين، �ش�نو، �ال�فورن�ا CA91710، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة،

 فيوسون�ك أورو�ا ش.ذ.م.م.
ت، لندن الممل�ة المتحدة . الطابق األول،  ساحة سالمن�ا، 9 ج� أل��

�اتها المعن�ة. �ات والعالمات التجار�ة المذكورة هنا �� ملك ل�� أسماء ال��
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�مكن أن ينقلب مما يؤدي إ� حدوث 
إصا�ات. رجاًء ال �سمح لألطفال دون سن 

16 بنقل الع��ة، وحرك الع��ة ب�طء.
ال �حرك هذە 

. � الوحدة إال ال�الغ��

استخدم قوة 
�
التح��ك ��

المساحات الض�قة.

التدفع الوحدة من 
ا  أعالها - ادفع دائم�

�القرب من المنتصف.
ادفع، وال �سحب


