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ماكينة الليزر 

   KH35-KH45

•  مقدمة
نشكركم لرشائكم منتجات رشكتنا. تعترب ماكينتنا جهاز ذو احرتافية وتكنولوجيا عالية باإلضافة إىل مميزاتها البرصية وامليكانيكية والكهربائية ، وتم إعداد 

هذا الدليل لضامن أفضل أداء وصيانة .
قمنا ايضا بأخذ صور للعديد من أجزاء الجهاز يف هذا الدليل ، حيث يقدم معلومات مفيدة فيام يخص الرتكيب والضبط والصيانة ومراعاة االمان .. 

بالتفصيل .
يجب عىل املستخدم قراءة هذا الدليل بالتفصيل قبل بدء االستعامل، ألنه سيساعدك يف الفهم الجيد لعملية التشغيل والصيانة.

نرحب بتعليقاتكم ومقرتحاتكم التي حتام سنقدرها للغاية ! 



IFF   966 9200 07344   www.IFFmachine.com support@iffmachine.com                         4/19

 يجب عىل املستخدمني قراءة الدليل املرفق بالجهاز بعناية قبل بدء التشغيل ، ويجب عليهم ايضا االلتزام بنظم التشغيل .ممنوع عىل االشخاص الذين 	 
مل يطلعوا عىل هذا الدليل تشغيل الجهاز .

 يستخدم الجهاز نظام الليزر ) LASER IV ( ) الليزر ذو االشعاع القوي ( ، وهذا النوع من اشعاع الليزر قد يتسبب يف وقوع الحوادث التالية :	 

            1. سهولة االشتعال بالقرب من املواد القابلة لالحرتاق .

            2. املواد الفعالة املختلفة قد تنتج اشعاعات اخرى و غازات سامة او ضارة اثناء عمل الليزر .

            3. اشعاع الليزر املبارش لضوء الشمس يؤدي اىل رضر بجسم االنسان .

البد ان يكون املكان الذي سيوضع به الجهاز مهيأ مبحيط مقاوم للحريق ممنوع وضع أي مادة قابلة لالشتعال او االنفجار بقرب الجهاز، وحاول ابقاء الجهاز 
يف مكان جيد التهوية . االشخاص غري املحرتفني ممنوعون من تشغيل الجهاز .

املواد املعالجة واملنبعثة البد أن تخضع للقوانني والنظم املحلية .	 

البد ان يأخذ املستخدم يف اعتباره كون املواد املعالجة مناسبة لعمل اشعة الليزر ام ال تحسبا لحدوث االخطار .	 

يوجد تيار كهربايئ عايل ومواد قد تكون خطرة  يف الجهاز ، لذلك مينع عىل غري املحرتفني فك االجهزة .	 

ممنوع عىل الشخص املشغل ان يرتك املاكينة اثناء عملها ، وال بد من اطفائها بعد االنتهاء من العمل .	 

ممنوع فتح غطاء الجهاز اثناء التشغيل .	 

تأكد من توصيل السلك باألرض قبل بدء التشغيل .	 

حاول منع االشياء العاكسة غري املوصولة بالجهاز من توزيع االنعكاس بالقرب منه وذلك خوفا من انعكاس ضوء شعاع الليزر عىل أحد االشخاص مام 	 
يؤدي اىل حرقه بشكل غري مبارش ) ننصح بوضع خرطوم الحريق يف مكان تشغيل الجهاز ( .

مالحظات لضمان السالمة واألمان • 
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يجب عىل الشخص املشغل مراقبة املاكينة اثناء عملها ويف حالة حدوث يشء غري عادي يجب فصل كل االسالك  .	 

ضع الجهاز يف مكان جاف وغري معرض للتلوث او الكهرباء القوية او القوى املغناطيسية إلخ . درجة الحرارة يف مكان وضع الجهاز يجب ان تكون بني 	 
4 - 50 درجة مئوية ونسبة الرطوبة بني 5 – 95 % ) بعيدا عن بخار املاء املتكاثف ( .

يجب ان يكون جهاز الليزر بعيدا عن جهاز )  EMI ( الحساس .  	 

التيار الكهربايئ الالزم لبدء عمل الجهاز هو )50Hz ،AC220V ( , وممنوع تشغيل الجهاز اذا كان قابس / مصدر الكهرباء غري ثابت او غري متطابق مع 	 
شدة التيار الكهربايئ املطلوب .

قد يكون هناك بعض االختالفات يف شكل الجهاز بسبب عمليات التطوير وقد يتم ذلك دون علم 1. 
العميل . 

كل املنتجات وفقا لألجزاء الفعلية ، والصور يف هذا الدليل قد تكون مختلفة 2. 

عن شكل هذه االجزاء بسبب تطوير املنتج وغريها من االسباب .

بيان • 
تأكيد

تخيل الرشكة املصنعة للجهاز مسؤوليتها تجاه االستخدام الخاطئ من قبل املستخدم 
بسبب عدم االلتزام بالتعليامت املوضحة أعاله .
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101 شكل الجهاز ) يختلف حجم الجهاز حسب املوديل الذي تم رشاؤه (

1 . الجانب االمامي من الجهاز كام هو مبني بالشكل

2 . الجانب الخلفي من الجهاز كام هو موضح بالشكل

1 . 2  مجموعة االكسسوارات ) طبقا لألجزاء الفعلية ( : 

مجموعة االكسسوارات خاصتك تشمل االجزاء  االتية باستثناء االلة 

) ماعدا االجزاء االحتياطية االختيارية ( . 

1 . مضخة املياه ) Water Pump ( ومضخة الهواء )AirPump  ( كام هو مبني بالشكل :

الفصل األول                           شكل الجهاز واالكسسوارات
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) Exhaust Fan ( 2 . مروحة العوادم / البخار

 ) Smoke Pipe ( أنبوب الدخان , 

 كام هو موضح بالشكل:

4. مضخة الهواء كام هو موضح بالشكل

3 .  حقيبة دليل املستخدم واالكسسوارات الداخلية ، 
كام هو موضح بالشكلني:
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الجهاز يحوي نظام تشغيل كامل يتكون من : آلة النقش بالليزر ، مروحة لتهوية العوادم ) Exhaust Fan ( ، أنبوب 
الدخان ) Exhaust Pipe ( ، مضخة املياه ) Water Tank ( ، كابل توصيل و ما اىل ذلك من مكونات .

2 . 1  خطوات الرتكيب والتعديل : 

 :  ) Water Pump ( 1 . توصيل مضخة املياه

نظام تربيد املياه له اهمية بالغة يف آلة الليزر ، ألنه اذا تم تشغيلها بدون املياه املربدة ، سينفجر 
أنبوب الليزر بفعل الحرارة . يحتوي الجهاز عىل خرطومني للامء ) Water Pipes ( ويحتوي 
 water outlet: الخرطوم االول  . يتم إدخال احد طريف  الخلفي  الجانب  ايضا عىل فتحتني يف 
 water  ( املياه  خزان  يف  الخرطوم  لهذا  االخر  الطرف  وضع  ويتم  اليمنى  الفتحة  يف   )  pipe
tank ( . ويتم إدخال احد طريف الخرطوم الثاين ) water inlet pipe ( يف الفتحة اليرسى من 
الجهاز ونوصل الطرف االخر من هذا الخرطوم مبضخة املياه ) water pump ( .  بعد توصيل 
الخرطومني بالكيفية السابقة يجب ان منأل خزان املياه ) water tank ( باملياه املربدة ثم نوصل 
مضخة املياه ) water pump ( مبصدر التيار الكهربايئ  فتبدأ املياه باالنسياب . كام هو موضح 

يف الصورتني التاليتني :  

الفصل الثاني                  طريقة التركيب والتعامل مع الجهاز 
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٢ . تفريغ الشحنات الكهربائية: 

آلتنا للنقش بالليزر تستخدم النوع الرابع من أنابيب الليزر ، 
، لذلك يجب عىل املستخدمني  تيار كهربايئ عايل  مبشغل ذو 
خالل استخدامهم للجهاز االلتزام مبالحظات السالمة و االمان . 
وعىل الجانب االخر ، يتطلب ذلك نظام جيد لتفريغ الشحنات 
ان  يجب  باألرض  املتصل  اآلمن  السلك  مقاومة   . الكهربائية 

تكون اقل من 5 امبري 

الليزر كام هو موضح  مباكينة  السلك  أحد طريف  توصيل  يتم 
بالشكل السابق ويتم توصيل الطرف االخر بقضيب معدين او 

صحن معدين لضامن التفريغ الجيد للشحنات الكهربائية  

ميكن وضع القضيب املعدين تحت سطح االرض يف حال توفر 
بتوصيل  يكتفي  االمر  هذا  توفر  عدم  حال  للعميل ويف  ذلك 
استخدام  وميكن  املعدين  الصحن  او  بالقضيب  االخر  الطرف 
الصحن  او  القضيب  عىل  ومتريرها  باملاء  مبللة  قامش  قطعة 

املعدين ملرة واحدة فقط قبل تشغيل املاكينة .
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يرجى االنتباه : التثبيت الخاطئ لكابل االمان على االرض يمكن ان تتسبب في فشل ذريع لمعدل اداء 	 
الجهاز وفي نفس الوقت يمكن ان تسبب العديد من الحوادث االخرى . 

تخلي الشركة المصنعة للجهاز مسئوليتها من اية حوادث قد تقع بسبب ذلك الخطأ.	 
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يوجد يف الجهاز لوحة تحكم تستخدم لتشغيله. نقدم لكم يف الرشح االيت تعليامت مخترصة للوحة التحكم ووظيفتها 
الرئيسية :

الفصل الثالث                                  تشغيل جهاز الليزر

3 . 1   مقدمة عن لوحة التحكم : 

 )Control switch( 1.  مفتاج التحكم

يعترب املفتاح الرئييس للتشغيل يف آلة الليزر , سيتحرك رأس الليزر من الخلف 
اىل الركن االيرس يف األعىل عندما تقوم بتشغيل هذا املفتاح.

)Test Button( ٢.  زر االختبار

عندما يتم تشغيل مفتاح التحكم و يكون انسياب املياه املربدة جيدا , و اذا 
ضغطت عىل زر االختبار سينبعث شعاع الليزر , و حينئذ يظهر ضوء اشارة 

الليزر عىل لوحة التحكم )thgil noitacidni resaL( يف وضع العمل .

)Button( ٪ ٣.  زر قوة الليزر بالنسبة املئوية

يستخدم هذا الزر لضبط و تعديل قوة الليزر

 power percentage  ٤.  نسبة التشغيل

  هذه الخاصية معنية بنسبة القوة الكهربائية . قم بضبط قوة الليزر تبعا 
للامدة الخام التي تستخدمها و عند توجيه او محاذاة شعاع الليزر يرجى 

ضبط قوته بحيث يكون اقل من 03% وذلك لدواعي االمان 
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3 . 2  كيفية التشغيل :

الخطوة االوىل : 	 

قم بتثبيت املادة الخام: 

الخطوة الثانية : 	 

قم بعمل تصميم يف الربنامج. 

الخطوة الثالثة : 	 

قم بتحريك رأس الليزر لضبط نقطة البدء .

الخطوة الرابعة : 	 

ــادة  ــوع امل ــب ن ــج حس ــبة يف الربنام ــزر املناس ــوة اللي ــط ق ــم بضب  ق
ــا. ــد النقــش عليه ــي تري الخــام الت

الخطوة الخامسة : 	 

ــدء يف  ــاز الب ــن للجه ــم ميك ــج ث ــش يف الربنام ــة النق ــط رسع ــم بضب ق
ــش. ــة النق عملي
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االستخدام املنتظم للجهاز ال ينفصل ابدا عن عملية الصيانة اليومية العادية نقدم لكم هنا بعض نصائح للصيانة اليومية وتحليال ألبرز االخطاء الشائعة :

4 . 1  الصيانة اليومية 
1. استبدال املياه املربدة )ننصح باستخدام خزان نظيف للمياه واستبدال املياه املستعملة مرة كل اسبوع( نوعية ودرجة حرارة املياه ميكن ان تؤثر بشكل 

مبارش عىل العمر االفرتايض ألنبوب الليزر , لذلك ننصح باستخدام ماء نقي او مقطر ودرجة حرارته البد ان تكون اقل من 35 درجة مئوية . اذا كانت درجة 
حرارة املياه اعىل من 35 يرجي استبدالها او اضافة بعض مكعبات من الثلج لخفض درجة حرارتها ) ننصح باستخدام جهاز للتربيد او استخدام خزانني 

للمياه (.

مالحظة :تأكد من ان انبوب الليزر مملوء باملياه الباردة قبل تشغيل الجهاز .

 

 :) Water Tank ( ٢ . تنظيف خزان املياه

قبل كل يشء قم بإطفاء الجهاز وقم بفصل أنبوب إدخال املياه ) Water Inlet Pipe ( .  وستنسكب املياه املوجودة يف أنبوب الليزر يف خزان املياه .تلقائيا 
بواسطة أنبوب اخراج املياه ) Water Outlet Pipe ( ثم افتح الخزان واستخرج مضخة املياه ) Water Pump ( ثم قم بتنظيفها وتنظيف الخزان . ضع 

املضخة ثانية يف الخزان وقم بإدخال أنبوب املياه ) Water Inlet Pipe (و الذي يتصل باملضخة ليدخل املاء اىل االلة . قم بتوصيل جميع التوصيالت 
واستبدل املياه املربدة بأخرى . قم بتشغيل مضخة املياه ) Water Pump ( ، ثم دع املضخة يف وضع التشغيل ملدة دقيقتني او ثالثة ) ويف تلك االثناء 

ستدخل املياه اىل أنبوب الليزر لتنظيفها ( . 

 : ) Exhaust Fan ( ٣ . تنظيف مروحة العوادم

بعد وقت طويل من استخدام الجهاز ، نجد ان كمية كبرية من الغبار الصلب قد تراكمت يف املروحة مام سيجعلها تصدر الكثري من الضوضاء اثناء العمل 
وسيؤدي ايضا اىل تجمع العوادم . وعندما يصبح أداء املروحة ضعيفا يجب علينا تنظيفها وتنظيف أنبوب التهوية .  اوال قم بفصل مصدر الكهرباء عن 

الجهاز ثم قم بإزالة االنبوب من املروحة ونظف االنابيب من الغبار العالق بها ثم نظف املروحة ايضا من الداخل . 

الفصل الرابع                         الصيانة اليومية وأبرز األخطاء الشائعة
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٤.  تنظيف العدسة ) ننصح بالتنظيف اليومي للعدسة ويجب ان يتم إطفاء الجهاز قبل   عملية التنظيف ( 

آلة النقش تحتوي عىل 3 مرايا عاكسة ) Reflector Mirrors ( وعدسة تركيز واحدة ) Focus Lens ( ) املرآة العاكسة االوىل تقع بجانب مخرج الضوء 
يف أنبوب الليزر يف ناحية اليسار من االعىل يف الجهاز ، واملرآة العاكسة الثانية تقع عىل يسار شعاع الليزر ، أما الثالثة موجودة اعىل رأس الليزر وعدسة 
الرتكيز موجودة اسفل رأس الليزر ( . اتساخ املرآة امر سهل مام سيتسبب يف تشتيت شعاع الليزر ومن ثم تلف املرآة ، لن تحتاج اىل إزالة املرايا الثالث 

عند تنظيفها ، فقط قم بغمس قطعة من القطن يف محلول )االسيتون او الكحول ( ثم امسح سطح املرآة برفق وعناية بشكل دائري  بداية من مركزها يف 
املنتصف ووصوال اىل حوافها ) من الداخل ايل الخارج ( . 

قم بإزالة عدسة الرتكيز من رأس الليزر ثم استخدم نفس الطريقة السابقة لتنظفها ثم ركبها مجددا يف الجهاز 

5 . تنظيف ذراع رأس الليزر ) Guide Rail ( ) ننصح بتنظيفه مرة كل اسبوعني ويجب ان يتم إطفاء الجهاز ( : 

قبل كل شئ قم بتحريك رأس الليزر اىل اقىص اليسار او اليمني ، ثم امسحه بقطعة قامش نظيفة وجافة حتى يبدو المعا ، بعد ذلك نظف االحدايث Y من 
) Guide Rail ( ثم اجعله زلقا بقليل من الزيت ) ننصح باستخدام زيت ماكينة الخياطة ( ثم مرر رأس الليزر عدة مرات عىل طول االحدايث Y حتى يتم 

توزيع الزيت بشكل متساوي  . 

مالحظة : يرجى تحضري قطعة قطن وقليل من الزيت قبل بدء عملية التنظيف . 

  :) Optical Path ( 6. فحص مسار ضوء الليزر 

نظام مسار ضوء الليزر آللة النقش يكتمل بانعكاس ضوء الليزر عىل املرايا العاكسة ومرآة عدسة الرتكيز، املسار الضويئ يقوم بتحديد عمل رأس الليزر. 

مالحظات : 
1. يجب ان متسح العدسة بحرص وعناية لكيال يتلف سطحها . 

2 . كن حريصا حتى ال تقع العدسة . 
3 .  اجعل الجانب املقعر من عدسة الرتكيز ألسفل عند تركيبها يف الجهاز عند رأس الليزر . 
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املرايا الثالث مثبتة بطريقة ميكانيكية ، وانحراف املسار محتمل ووارد ، رغم انه ال يوجد انحراف مريئ اساسا لكننا نقرتح فحص مسار ضوء الليزر قبل بدء 
تشغيل الجهاز . 

*يرجى الحصول عىل رشح مفصل من ملحق » املعايري السليمة ملسار ضوء الليزر. 

 .”Alignment Standards of Optical Path“

) Optical Path (4 . 2  ضبط مسار ضوء الليزر

1. عرض االجزاء : 

يوجد ثالث مرايات وعدسة واحدة بالرتتيب االوىل بجوار انبوب الليزر ثم الثانية عىل املحور املتحرك تليها الثالثة فوق رأس الليزر ثم العدسة داخل رأس 
الليزر             

٢. خطوات الضبط والرتكيب :

الخطوة االوىل :	 

ma6 قم بضبط القيمة الحالية بحيث تكون

الخطوة الثانية: 	 

قم بوضع 4 طبقات من الرشيط ذو الطبقة الالصقة من الجانبني عىل املرآة االوىل ، ثم اضغط مفتاح االختيار 
)Test Switch (حتى يحرق الليزر نقطة عىل الرشيط . تأكد من كون قريبة من كركز املرآه ، او يرجى ضبط أنبوب 

الليزر ثم نجري اختبار مرة اخري لتصل النقطة املحرتقة اىل مركز املراة .
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الخطوة الثالثة : 	 

قم طبقة مضاعفة من الرشيط ذو الطبقة االصقة من الجانبني عىل املرآة الثانية ، 
 ، )Laser tube ( حيث يكون قريبا من انبوب الليزر X ثم  قم بتحري؛ االحدايث
قم بدفع مفتاح االختبار ناحية نقطة الليزر عىل الرشيط لتجنب االحرتاق بالليزر 
الليزر  نقطة  اىل  تصل  حتى  الثانية  املرآة   امام  الكرتون  من  لوح  وضع  يرجى 

) general postition of laser spot( العامة

يجب ان تكون  نقطة الليزر قريبة

الخطوة الرابعة : 	 

قم بتحريك االحداىث Xببطىء بحيث يكون بعيدا عن انبوب الليزر ، ثم قم بضغط 
مفتاح االختبار لتحصل عىل نقطة ليزر اخرى عيل الرشيط .

الخطوة الخامسة : 	 

اذا مل تكن النقطة  االوىل يف نفس مكان النقطة الثانية ، يرجى ضبط املسامري 
تثبيت  يف  املستخدمة  املسامري  ربط  احكام  تخفيف  قم   ( االوىل   املرآة  خلف 
املرآة االوىل قبل ضبطها ( اىل ان تتطابق النقطة الثانية املحرتقة اثناء االختبار مع 

النقطة االوىل .

 يوجد ثالثة مسامري للتثبيت : املسامران يف االعىل يستخدمان لجعل نقطة الليزر 
الليزر يف  نقطة  لتحريك  االسفل يستخدم  املسامر يف  اما   ، تتحرك ميينا ويسارا 

االتجاهان اعىل واسفل .

الخطوة السادسة : 	 

قم بتكرار الخطوات الثالثة والرابعة والخامسة حتى تصبح النقطتان يف نفس الوضع . 

 الخطوة السابعة : 	 

قم بوضع الرشيط ذو الطبقة الالصقة  من الجهتني عىل املرآة 
الثالثة ثم قم بتحريك رأس الليزر بالقرب من املرآة الثانية ، ثم 
اضغط عىل مفتاح االختبار ) Pulse ( حتى تصل نقطة الليزر 

عىل الرشيط .

 الخطوة الثامنة : 	 

قم بتحريك رأس الليزر ببطيء بعيدا عن املرآة الثانية ، ثم 
قم بالضغط عىل مفتاح االختبار للحصول عىل نقطة محرتقة 
يرجى  بالليزر  االحرتاق  ولتجنب   ، الرشيط  عىل  الليزر  من 
كون  من  للتأكد  الثالثة  املرآة  امام  الكرتون  من  لوح  وضع 

نقطة الليزر متطابقة عىل الرشيط . 

الخطوة التاسعة : 	 

يرجى ضبط   ، متطابق  النقطتان يف وضع  هاتان  تكونا  مل  اذا 
املسامري الثالثة خلف املرأة الثانية 

الخطوة العارشة : 	 

قم بتكرار الخطوات السابعة والثامنة والتاسعة حتى تتطابق 
نقطتا الليزر . 

الخطوة الحادية عرش : 	 

قم بوضع الرشيط عىل الفتحة العلوية من رأس الليزر ثم ادفع 
مفتاح االختبار نحو نقطة الليزر ، يجب ان تكون نقطة الليزر 

قريبة من مركز الفتحة .
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الخطوة الثانية عرش : 	 

قم بوضع الرشيط عىل الفتحة السفلية لرأس الليزر ثم 
ادفع مفتاح االختبار نحو نقطة الليزر ، يجب ان تكون 

نقطة الليزر يف املنتصف كام هو مبني بالشكل  . 

صور توضيحية ملسار الليزر



IFF   966 9200 07344   www.IFFmachine.com support@iffmachine.com                         18/19

الحل تحليل املشكلة  الظاهرة او املشكلة الرقم 

1
فتح االلة ولكن ليس هناك 

حركة . 

تأكد اذا كان مزود الطاقة الخاص باآللة 

متصل بشكل جيد ام ال .

قم بتوصيل مزود الطاقة 

بالكهرباء . 

2
االلة تعمل ولكن شعاع الليزر 

ال يتوقف . 
السلك االريض ليس موصال بالجهاز .  

قم بتوصيل السلك االريض 

بالجهاز . 

3
ضوء متقطع يصدر أثناء عمل  

الجهاز . 

تأكد اذا كانت دورة املياه تتم بشكل جيد 

ام ال 

قم بتنظيف خزان املياه 

ومضخة املياه وانبوب املياه 

تأكد اذا كان التيار الكهربايئ  ثابت ام ال .   
قم بوضع منظم عند مصدر 

الكهرباء

4
اختبار ذايت لأللة غري معتاد 

عند بدء التشغيل .  

تأكد ما اذا كان املعدن يالمس الحد 

الصحيح ام ال .  

قم بضبط  وضع السطح 

املعدين ليالمس زر التشغيل 

بشكل جيد . 

5
عند اعطاء امر للربنامج بتنفيذ 

التصميم ، ال يستجيب  الجهاز 

لألمر . 

تأكد ما اذا كان كابل البيانات موصل 

بشكل جيد 
قم بتوصيل كابل البيانات .

قم بتشغيل الجهاز .تأكد ما اذا كان ) USB ( متصل  

  
 ground ( تأكد ما اذا كان السلك االريض

wire (  موصل ام ال . 
قم بتوصيل السلك االريض 

تأكد ما اذا كان )USB (مثبتا عىل الجهاز .  
قم بتثبيت ) USB (عىل 

الجهاز . 

6
الليزر ال يعمل عند تشغيل 

االلة 

تأكد ما اذا كان مسار ضوء الليزر  منحرفا 

 ) Optical Path ( عن موضعه الصحيح
قم بضبط املسار ضوء الليزر 

  
تأكد ما اذا كانت دورة املياه املربدة تعمل 

بشكل جيد 

تأكد من تشغيل دورة املياه 

بشكل صحيح . 

7
ال يتحرك رأس الليزر بشكل 

منتظم عند النقش 
قم بتقليل رسعة النقش تأكد ما اذا كانت رسعة الليزر عالية جدا 

تأكد من اتصال السلك االريض   
قم بتوصيل السلك االريض 

بشكل جيد 

4 . 3 تحليل ألبرز االخطاء الشائعة :
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5 . 1 رشوط الضامن 
اي عطل يف الجهاز يكون عىل اساس رشوط الضامن وذلك طوال فرتة الضامن وطبقا لرشوط االستخدام الصحيح . فقط قم بإظهار بطاقة الضامن او فاتورة 

الرشاء ومتتع بخدماتنا للصيانة املجانية . 

ال ميكنك الحصول عىل خدمات الصيانة املجانية يف الحاالت االتية ، سيتم فرض بعض الرسوم حسب العطل الفعيل يف الجهاز : 

تتعهد الرشكة فقط بتنفيذ االلتزام القانوين الخاص بعيوب املنتج نفسه ، وتخيل مسئوليتها تجاه اي خلل حدث يف الجهاز بسبب االستخدام. 

الفصل الخامس                                الشروط الخاصة بالضمان

خدمات الصيانة ليست من اسباب نوعية وجودة الجهاز . . 1

انتهاء فرتة الضامن. . 2

عدم اظهار بطاقة الضامن . . 3

عدم االلتزام ببنود عقد الرشاء . . 4

محاولة تعديل او صيانة الجهاز بشكل شخيص ودون موافقة الرشكة املصنعة له . . 5

حدوث خلل يف احد اجزاء الجهاز بسبب التعامل البرشي القوي .. 6


