
 

ِالعربيّة ← تنبيه َ َ
ُِ·يجب أن يتم تركيب وصيانة الجهاز فقط من قبل أشخاص متخصصين.

· ينبغي فصل التيار الكهربائي قبل البدء في تركيب الجهاز وعلى أي

·
 حال قبل إجراء أي صيانة له.

· يتم ضمان سالمة الجهاز من خالل االستخدام السليم للتعليمات التالية، 
لذلك يجب الحفاظ عليها.

· قد يتسبب مصدر الضوء واألجزاء المجاورة في حروق عند تشغيل 
جهاز اإلضاءة أو أثناء فترة التبريد بعد إيقاف التشغيل.

· ينبغي فصل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ضروريًا للعمل على الجهاز.
· يجب تنفيذ عمليات تركيب الجهاز أو صيانته مع الحرص على تجنب 

إتالف المكونات.
· يجب عدم تركيب الجهاز في أوضاع مختلفة عن تلك الموضحة في 

تعليمات التركيب .
تنبيه: يجب استبدال مصدر الضوء لهذا الجهاز الشركة المصنعة أو من 

خدمة المساعدة الفنية الخاصة به أو حتى من خالل أي شخص لديه 
مؤهالت مماثلة وذلك للقضاء على أي خطر. 

لن تصبح Foscarini قادرة على استبدال أجزاء بالجهاز نتيجة لعيوب 
التصنيع إذا لم يتم إرجاعها بواسطة تاجر التجزئة وعلى أي حال ليس 

بعد التأكد من طبيعة العيب .
ال يمكن تعديل الجهاز بأي شكل من األشكال أو العبث به، وقد يشــــــــكل أي 
تعديل خطر على ســــــــــالمة الجهاز مما يجعله خطير .تخلي شــــــــــركة  

Foscariniُمسئوليتها تماما عن المنتجات المعدلة. ً
ُيُمكن أن يتغير اللون الطبيعي للمواد المستخدمة في هذا المنتج في حالة 

تعرضها ألشعة الشمس المباشرة.

تعليمات التنظيف : يجب عدم استخدام الكحول أو المذيبات .
لتنظيف المصباح، استخدم فقط قطعة قماش ناعمة مبللة قليال بالماء ً

والصابون أو منظف محايد لالتساخات العنيدة.

نشهد أن المنتج يتوافق مع أحكام توجيهات المجتمع.  

ُجهاز من الفئة األولى: يجب التوصيل بموصل حماية أصفر \ أخضر        
(نظام تأريض).

  الرمز RAEE يشير إلى (نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية)
يشير الرمز RAEE الموجود على هذا المنتج إلى أنه ال ينبغي التعامل 

معه كنفايات منزلية. 
سيساعد التخلص السليم من هذا المنتج على حماية البيئة. للمزيد من 

المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى اإلتصال بمكتب 
السلطة المحلية المختصة أو الشركة المعنية بالتخلص من النفايات 

.           EAC

خطر حدوث صدمة كهربائية :تنبيه

أثناء  الضوء  ناشر  مادة  في  تشوهات  حدثت  إذا 

خواص المادة التي تميل بطبيعة الحال للعودة إلى 

العالمة التجارية ENEC هي عالمة طوعية صادرة عن أطراف أخرى. 
 EN نشهد أن المنتج يتوافق ويلبي المتطلبات المقترحة من المعيار

60598 وتم تصميمه وتنفيذه في شركات يلبي نظام إدارة الجودة لديها 
.UNI EN ISO 9001 متطلبات المعيار

中  → 注
配件必須由合格的工作人員安裝和維護。

在安装灯具之前，在任何维护操作之前，请切断电源。
安装说明书使用妥当，可确保灯具安全，因此，说明书

需要妥善保管。
灯亮时，在熄灭和降温之间，灯源和附近部件可能会造

成灼伤。
操作灯具之前，请切断电源。
灯具安装或维护操作应小心翼翼，以避免造成部件损
坏。
灯具安装位置不得与安装说明书中指定位置不同。

- 该设备的光源只能由制造商、代理商或同等资质的合
格人员更换

注意：切勿使用酒精或溶剂。清洁灯泡时，必须使用一
块软布，对于污垢，蘸上水和中性的肥皂或洗涤剂。

级灯具：必须与黄/绿色防护导线（接地线）相连接。

F 适合于安装在通常不易燃表面的设备。

如果部件不经过经销商返回，如果未查明缺陷性质
FOSCARINI不能因制造缺陷进行部件更换
灯具绝对不能擅自更改或拆开，
任何更改均可能损害灯具安全，造成危险。
Foscarini 
灯具使用的材料如直接暴露在日光下
可能会发生自然的颜色变化。

so�tto, ceiling.
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земление).

 Это прибор предназначен для 
использования только внутри помещений.

 Символ RAEE (Отходы электрического и 
электронного оборудования). Символ RAEE, 
используемый для этого изделия, указывает на 
то, что это изделие не должно утилизироваться 
с бытовыми отходами. Правильная утилизация 
этого продукта поможет защитить окружающую 
среду. За дополнительной информацией 
о вторичной переработке этого изделия 
обратитесь в соответствующий отдел 
ваших местных органов, в организацию, 
занимающуюся утилизацией бытовых отходов 
или в магазин, где было приобретено изделие.
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