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Place the anti-glare sheet on the top of shiny object to eliminate light reflection.
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(RoHS2) ۲ إعالن التوافق مع توجیھ حظر استخدام المواد الخطرة
م وُصنِّع ھذا المنتج لیكون متوافقًا مع التوجیھ رقم EU/2011/65 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس  ُصِمّ

 ،(RoHS2 Directive المعروف باسم) المعني بحظر استخدام مواد خطرة معینة في األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة
 ،(TAC) ومن ثَم فإن ھذا المنتج یُعد متوافقًا مع أقصى حدود تركیز ھذه المواد، كما حددتھا اللجنة األوربیة للتوافق الفني

والموضحة فیما یلي:

التركیز الفعليالحد األقصى للتركیز الموصى بھالمادة

(Pb) ۰.۱٪۰.۱٪الرصاص <
 (Hg) ۰.۱٪۰.۱٪الزئبق <

(Cd) ۰.۰۱٪۰.۰۱٪الكادمیوم <
(Cr6+) ۰.۱٪۰.۱٪الكروم سداسي التكافؤ <

(PBB) ۰.۱٪۰.۱٪ثنائي الفینیل متعدد البروم <
(PBDE) إیثرات ثنائي الفینیل متعدد البروم

(BBP) فثاالت بنزیل بوتیل
(DBP) فثاالت ثنائي البوتیل

(DIBP) فثاالت ثنائي االیزو بیوتیل

٪۰.۱

٪۰.۱
٪۰.۱
٪۰.۱

٪۰.۱ <

٪۰.۱ <
٪۰.۱ <
٪۰.۱ <

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعاله والواردة في ملحق توجیھات RoHS2 على النحو التالي:
أمثلة للمكونات المستثناة:

-۱

(۱) الطول القصیر (≦٥۰۰ مم): بحد أقصى ۳٫٥ مللجرام للمصباح الواحد.
(۲) الطول األقصى (＞٥۰۰ مم و≦۱٥۰۰ مم): بحد أقصى ٥ مللیجرام للمصباح.

(۳) الطول الطویل (＞۱٥۰۰ مم): بحد أقصى ۱۳ مللیجرام للمصباح.
۲- الرصاص في زجاجة من أنابیب األشعة الكاثودیة.

٤- الرصاص كعنصر مسبوك باأللومنیوم بنسبة ۰٫٤٪ رصاص وزنًا.
٥- سبیكة نحاس تحتوي على ٤٪ رصاص وزنًا.

٦- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالیة الحرارة (كالسبائك التي یمثل الرصاص نسبة ۸٥٪ أو أكثر من وزنھا).

الزئبق في مصابیح فلورسنت الكاثود البارد ومصابیح فلورسنت اإللكترود الخارجي (CCFL وEEFL) ألغراض
 خاصة ال تتجاوز (في المصباح الواحد):

۳- الرصاص في زجاجة من أنابیب الفلوروسنت ال یتجاوز نسبة ٪۰٫۲.

المكونات الكھربائیة أو اإللكترونیة المحتویة على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضالً عن الخزف ۷-
العازل كھربیًا في المكثفات كاألجھزة اإللكتروضغطیة أو في مركب المصفوف الخزفي أو الزجاجي.

معلومات التوافق       

(FCC) بیان لجنة االتصاالت الفیدرالیة
یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء ۱٥ من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة. ویخضع تشغیلھ إلى الشرطین التالیین: (۱) 
أال یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار، و(۲) أن یستقبل ھذا الجھاز أي تداخل مستقبَل، بما في ذلك التداخل 

الذي قد یترتب علیھ أوضاع تشغیل غیر مرغوبة.

تحذیر: یرجى االنتباه إلى أن القیام بتغییرات أو تعدیالت غیر معتمدة صراحةً من قِبل الجھة المسؤولة عن االمتثال 
قد یؤدي إلى إبطال حقك في تشغیل الجھاز.

التوافق مع معاییر االتحاد األوروبي (CE) لالستخدام في الدول األوروبیة
یتوافق الجھاز مع التوجیھ EU/2014/30 المعني بالتوافق الكھرومغناطیسي 

والتوجیھ EC/2001/95 المعني بسالمة المنتجات العامة

المعلومات التالیة خاصة بدول االتحاد األوربي فقط:
تدل العالمة على توافق المنتج مع التوجیھ EU/2012/19 المعني بمخلفات األجھزة

.(WEEE) الكھربائیة واإللكترونیة
تشیر العالمة إلى وجوب عدم التخلص من الجھاز، بما فیھ أي بطاریات أو مراكمات مستنفدة
غة، ضمن نفایات بلدیة غیر مفروزة، بل یجب اتباع أنظمة اإلرجاع والجمع المتوفرة. أو مفرَّ

في حالة وجود الرمز الكیمیائي Hg أو Cd أو Pb على البطاریات والمراكمات وخالیا األزرار 
المضمنة في ھذا الجھاز  فھذا یعني أن بالبطاریة محتوى معدني ثقیل یزید عن ۰٫۰۰۰٥٪ من الزئبق 

أو أكثر من ۰٫۰۰۲٪ الكادمیوم أو أكثر من ۰٫۰۰٤٪ من الرصاص.

٪۰.۱ < ٪۰.۱ (DEHP) (ثنائي إیثیل الھكسیل) ثنائي الفثالیت
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