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 كاميرا مؤتمرات الفيديو 
 التشغيل السريع دليل بدء 
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 اإلعداد والربط باألجهزة     2 



 االمتثال للوائح التنظيمية  املعلومات

 (FCCبيان املطابقة ملعايير هيئة االتصاالت الفيدرالية )

( رقم  املادة  في  املحددة  للمواصفات  الجهاز  هذا  االتصاالت  15يمتثل  هيئة  قواعد  من   )

( للشرطين    (. ويخضعFCCالفيدرالية  الجهاز  )تشغيل هذا  الجهاز (  1التاليين:  أال يحدث هذا 

أو تدا  تشويًشا 
ً

في (  2)و    ،ضاًرا  خل يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل أو تشويش وارد بما 

فيه. ذلك التداخل والتشويش الذي قد يتسبب في التشغيل غير املرغوب 

من الطرف    يرجى االنتباه إلى أن إجراء أي تغييرات أو تعديلت لم يتم اعتمادها صراحة: تحذير

 لتشغيل هذا الجهاز تك ل صلحي من شأنها أن تبط  املسؤول عن االمتثال

الكندية   الصناعة  هيئة  ملعايير  للمعايير  ICES-003االمتثال  الجهاز  هذا  يمتثل   :CAN ICES-

003(B) / NMB-003(B)  الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية 

 ( بالنسبة للدول األوروبية  CEبيان املطابقة لعالمة املطابقة األوروبية )

ت مع  الجهاز  هذا  التوافقيمتثل  العاموتوجيه  EU/2014/30رقم    الكهرومغناطيس ي  وجيه  املنتج يمكنEU/2001/53رقمسلمة .

 ي التالي: لكترون االطلع على بيان املطابقة الكامل على املوقع اال

https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safey_compliance/accessories/vb-cam/VB-CAM-

201_CE_DOC.pdf  

 املعلومات التالية خاصة بالدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي: 

. EU/2012/19( رقم WEEE) يةلكترونوجيه نفايات املعدات الكهربائية واالتمتثل العلمة إلى ت

في ذلك أي بطاريات مستهلكة أو لم تعد  تشير العلمة إلى شرط عدم التخلص من الجهاز بما 

اإلعادة   أو مراكم كهربائية كنفايات بلدية غير مصنفة، لكن استخدم أنظمةقيد االستخدام  

 في بلدك للتخلص منها.   والجمع املتوفرة

إذا كان مكتوًبا على البطاريات أو املراكم الكهربائية أو خليا األزرار املضمنة مع الجهاز أي من 

(، فهذا ُيعني أن البطارية  Pbص ) (، أو الرصا Cd( أو الكادميوم )Hgالرموز الكيميائية للزئبق )

ثقيل  بها محتوي   ال٪  0.0005يتجاوز  معدني  ال٪  0.002  يتجاوز أو    ،زئبق من  أو   ،كادميوممن 

 . رصاص من ال٪ 0.004يتجاوز 

(RoHS2) تقييد استخدام مواد خطرة معينة في املعدات الكهربائية وااللكترونيةبيان االمتثال لتوجيهات 

الصادر عن البرملان األوروبي ومجلس الدول  EU/2011/65بما يتوافق مع التوجيه رقم هذا املنتج مصمم ومصنع 

توجيه  )األعضاء في االتحاد األوروبي في شأن تقييد استخدام مواد خطرة معينة في املعدات الكهربائية وااللكترونية 

RoHS2)  إلى أقص ى قيم تركيز صادرة عن 
ً

 ( كما هو موضح أدناهTACروبية )لجنة التكيف الفني األو ويعتبر ممتثل

التركيز الفعلي  التركيز األقص ى املقترح  املادة  

% 0.1 % <0.1 ( Pbالرصاص ) 

% 0.1 % <0.1 ( Hgلزئبق ) ا

% 0.01 %<0.01 ( Cdالكادميوم ) 

% Cr  0.1 %<0.1)+6(الكروم سداس ي التكافؤ  

% 0.1 % <0.1  (PBBثنائي الفينيل متعدد البروم ) 

% 0.1 % <0.1  ( PBDEالفينيل متعدد البروم )   االثير ثنائي

% 0.1 %<0.1 ( DEHPإيثيل هكسيل( فثاالت ) -2ثنائي ) 

% 0.1 %<0.1 (  BBPلبنزيل بوتيل الفثاالت ) ا

% 0.1 %<0.1 ( DBPثنائي بيوتيل فثاالت ) 

% 0.1 %<0.1 ( DIBPثنائي إيزوبوتيل فثاالت ) 

ستثنى
ُ
توجيهات تقييد استخدام مواد من كور أعله بموجب امللحق الثالث مكونات معينة من املنتجات كما هو مذ ت

: فيما يلي موضحكما هو (  RoHS2)خطرة معينة في املعدات الكهربائية وااللكترونية 

 أمثلة على املكونات املستثناة: 

 CCFLالرصاص في مصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد ومصابيح الفلورسنت ذات االكترود الخارجي ) .1

 ( ألغراض خاصة، على أال تتجاوز أوزان الرصاص فيها )لكل مصباح( ما يلي: EEFLو

 ملغ لكل مصباح.  3.5مم(: أقص ى وزن للرصاص 500≥املصابيح قصيرة الطول ) (1)

ملغ لكل مصباح.   5مم(: أقص ى وزن للرصاص  1,500 ≥مم و 500املصابيح متوسطة الطول )< (2)

ملغ لكل مصباح   13للرصاص  مم( أقص ى وزن 1,500املصابيح الطويلة )<  (3)

الرصاص في زجاج أنابيب أشعة الكاثود  .2

 % من وزنها0.2األنبوبية بما ال يتجاوز  تالرصاص في مصابيح الفلورسن  .3

% من 0.4الرصاص كأحد العناصر الداخلة في صناعة سبيكة أملونيوم، على أال تتجاوز نسبة وزن الرصاص   .4

وزن السبيكة. 

 ٪ رصاص من حيث الوزن4سبيكة نحاسية تحتوي حتى  .5

العالية   .6 الحرارة  درجة  ذو  النوع  من  الرصاصية  اللحام  سبائك  في  السبائك  الرصاص  من )أي  املصنوعة 

(أو أكثر ٪ 85التي يكون وزن الرصاص فيها  الرصاص

ف السيراميك العازل في على الرصاص في زجاج أو سيراميك بخل   التي تحتوي املكونات الكهربائية وااللكترونية  .7

. زجاج أو سيراميك كهروإنضغاطية، أو في مركب مصفوفة الاألجهزة االلكترونية  كما فياملكثفات، 

ي/  لكترون املوقع اال  الدولة/ املنطقة 

الهاتف 

ي/ الهاتف لكترون املوقع اال  الدولة/ املنطقة 
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