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أمان.2
والمنتجالمحتوياتمالحظة:وتشغيله.المنتجهذاتشغيللبدءمعلوماتعلىيحتويفهو،فقطاإلعالميةلألغراضهذاالمستخدمدليل

المستخدم.دليلفيالواردةالسالمةتعليماتاتبع،واألضراراإلصاباتلتجنبإشعار.دونللتغييرعرضةالموصوفان

IECمعيارالتباعالدليلهذاترتيبتم / ICEE قةالمعلوماتوموقعفهملتسهيلهذا.82079-1 اإلبالغيمكن.بوس-ModITبـالمتعل
يتممشكالتأيمعالتعامليمكن،الطريقةبهذه).دعمومساعدة(انظربناالخاصالدعمتذاكرنظامباستخدامسهوأوأخطاءأيعن

ذلك.لتعكسالوثائقتحديثويمكننابسرعةاكتشافها

قبتهاهذاالمستخدمدليلفيالواردةاإلرشاداتفهميعد أثناءوالسالمةالمخاطرمنالخاليلالستخداماألساسيةالمتطلباتمنومرا
ظهرتإذاأوإضافيةمعلوماتعلىالحصولفيترغبكنتإذاالممكنة.التطبيقاتجميعهذاالمستخدمدليليغطيأنيمكنالالتشغيل.
المفضلةالوسائلباستخداممباشرةًبنااالتصالأوالموزعمناالستفسارفيرجى،الدليلهذافيكافٍبشكلتناولهايتملممشكالت
الدليل.لهذاالخلفيالغالفعلىالموجودة

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

ااحترم هذاالمستخدمدليلفيالواردةالسالمةتعليماتدائمً

إلشارةكلمةلوحة.2.1 ا
ا اذلككانوإذا،المقابلاألمانولونإشارةبكلمةالمحتملةاألخطارتحديديتم،وخيمةعواقبحدوثاحتماليةعلىاعتمادً رمز،مناسبً
األمان.تنبيه

حذر

ايكونأنيحتملموقفإلىيشير للعكس).(قابلةطفيفةأومتوسطةإصابةإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإذا،والذي،خطرً

حذر

قريبةالممتلكاتأوووظائفهالمنتجتلفإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإن،والذيمحتملخطرعلىينطويموقفإلىيشير منه.ال

ألمانتنبيهرمز.2.2 ا

اإلصابة.خطروجودإلىالسالمةتنبيهرمزاستخداميشير

اإلصابةلتجنبالسالمةتنبيهبرمزعليهاعالمةوضعتمالتياإلجراءاتبجميعالتزم

ضيحيةالرسوم.2.3 التو
اتخاذها.يجبإجراءاتأيأومحتملةمخاطرأيإلىللتنبيهالوثائقهذهأنحاءجميعفيالرموزهذهاستخدامسيتم
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رات رإشا تحذي

الحريقخطركهربائيخطر

زاميالعملعالمات إلل ا

اإللزاميالتنظيمالتشغيلتعليماتاقرأ

ل.2.4 المنتجتعدي
يتمالتيالتعديالتتؤثرقدوالدولية.المتحدةالمملكةفيالسالمةأنظمةمتطلباتلتلبيةوتصنيعهاCambrionixمنتجاتتصميمتم

فه.أوالمنتجإصابةإلىيؤديمما،الصلةذاتالسالمةمعاييرمعمتوافقغيروتجعلهالسالمةعلىالمنتجعلىإجراؤها تل

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

األشكال.منشكلبأيالمنتجبتعديلتقمال
المنتج.تفككال

حذر

ثقد صابةأوحريقيحد شخصيةإ

المنتج.علىالموجودةالتهويةفتحاتتسدال
لالحتراق.قابلةمادةمنبالقربوضعهأوالمنتجبتغطيةتقمال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

المنتج.منجزءأيضغطأوبثنيتقمال
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طاقةمزود.2.5 ال
خارجي.طاقةمصدراستخدامعنداتباعهايجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

اأوطاقةسلكتستخدمال اقابسً فً مفكك.غيرطاقةمقبسأوتال
مبتلتان.ويداكالطاقةقابستلمسال

الطاقة.مصدرأوالوحدةمعالسوائلبتالمستسمحال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

بك.الخاصالمنتجمعالمرفقة)PSU(الطاقةإمداددائرةتقصرال
المنتج.استخدامأثناءالطاقةسلكتفصلال
مفرطة.بقوةالطاقةسلكتسحبأوتثنيال

الدليلهذافيالطاقةمصدرمواصفاتيتجاوزطاقةمصدرتستخدمال

بالتخزين.2.6 والتركي
.بوس-ModITوتخزينتثبيتعنداتباعهاعليكيجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

الحرارة.مصادرمنبالقربالطاقةسلكتضعال
قابسبتوصيلقم مؤرض.بمقبسفقطال

حذر

ثقد بكالخاصCambrionixلمنتجتلفيحد

بهامحيطةبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
التشغيل.حرارةدرجةنطاقداخلالحرارةدرجة

التشغيل.نطاقداخلالنسبيةالرطوبةفيهاتكونبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
ثقيل.جسمأيتحتالطاقةسلكتركعدمعلىاحرص
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حذر

رتفاعيؤديقد رةدرجةا طاقةمقابسحرا بإلىال حريقنشو

بك.الخاصالمحوربهيتصلالذيالطاقةمقبستحميلفيتفرطال
ا.يكونالحتىالمقبسفيبالكاملالطاقةقابسأدخل مفكوكً

حذر

زائدالتحميليؤديقد ثإلىلألقواسال عطلحدو

فيفشليحدثوقد،المحمولالهاتفتطبيقاتفيالستخدامهامنتجاتنالجميعالحاملحواملتصميميتملم
البري.النقلأثناءالصدماتمثل،كاملبشكلالوحداتدعميتملمإذاالدعامة
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ابدء.3
االدليلهذايوفر دليلإلىباإلضافةذلك.بعدبهمالخاصالمحورواستخداممرةألولبالتثبيتيقومونالذينالنهائيينللمستخدمينمرجعً

قةللمعلومات المنتج.بسالمةالمتعل

الشحنوظائفلتوفيرالمختبرةالمواصفاتضمنالبيئةفيهاتندرجداخليةثابتةبيئةفياستخدامهمنهالغرضبوس-ModITال
البيئة.مواصفاتحولمعلوماتعلىللحصولالدليللهذاالماديةالمواصفاتقسممراجعةيرجىواإلدارة.والمزامنة

كالخاصالمنتجتفريغ.3.1 ب
لتجنبهذاالفتح.قبلوالكمياتالمحتوياتجميعصحةمنللتأكدالصندوقداخلالتعبئةقسيمةمنالتحققيرجى،لمنتجكاستالمكعند

مطلوبة.غيرعناصرأيتغليفوإعادةاختبارإعادة

فتحمناسبةطريقةاستخدم،العبوةفتحعند المنتج.تلفعدملضمانهذاالسكين.تستخدمالأي،الصندوقل

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

إزالتهإلىهذاسيحتاجاالستخدام.قبلالمستخدمدليلبقراءةينصحكالمحورعلىملصقهناكسيكون
ذلك.إلىوماالتهويةوفتحاتالمضيفمنافذيغطيقدألنهاالستخدامقبل

يحتويهما.3.2
lModIT-مَركَزبوس
lالمتحدة)المملكةلمقابسالصماماتذلكفيبماالطلبحسبالمحدد(البلدمتر2بطولرئيسيطاقةكابل

القطعةرقمالوصفجزء

القطعةرقمالوصفجزء

200144البريطانيالطاقةكابل

200327األمريكيالطاقةكابل

200329األوروبياالتحادطاقةكابل

AUS200337الطاقةكابل

IND200341طاقةكابل

ل.3.3 صي الكهربائيبالتيارالتو
لشحناآلنجاهزةالوصللوحةالطاقة.مصدروتشغيلبالمقبسالطاقةكابلبتوصيلوقم،المحليةالسالمةبلوائحااللتزاممنتأكد

المتصلة.األجهزة

اUSBكبالتوأيالطاقةإمدادلكابالتدوريةفحوصاتإجراءيجب فاستبدل،تلفأيعلىالعثورتمإذاتلف.عالماتأيعنبحثً
أخرى.مرةاالستخدامقبلالتالفالسلك
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اليكوناألقلعلىأمبيرمللي100شحنتيارتتطلبUSBمواصفاتأنمالحظةيرجى ،أعالهموضحهوكماالبيانات.نقلأثناءمتاحً
البيانات.نقلأثناءأالخارجالتيارالرسمللجهازفيمكن،BC1.2معمتوافقCDPمنفذبهالمتصلالجهازكانإذا

الشحن.3.4
قةأ.الخارجالتيارإلىيصلممكنمعدلبأقصىبالشحنلجهازكسيسمحبوس-ModITلك -ModITهيالشحنبهايتمالتيالطري

سحبه.تريدالذيالشحنلمقداراألقصىالحدUSBاألجهزةشحنفيالتحكموحدةوستحددالشحنإمكانيةللجهازسيوفربوس

الحدترىالقدالنحوهذاوعلىالدقيقالسعرنفسهالجهازيحددأنالممكنمنالخارجالتيارالشحنلمعدلاألقصىالحدأنمنالرغمعلى
متصل.جهازنوعلكلالشحنلمقداراألقصى

الكابالت.3.5
كالمعالتعامليمكنهاخياراتأيضًاهناكفقط.الطاقةلتوصيلاآلخروبعضها،فقطالبياناتلنقلكبالتعنعبارةUSBكبالتبعض

باستخدامننصحتحتاجها.التيالطاقةونقلالسرعاتمعالتعامليمكنهكبلًاوحددشرائهقبلالكبلقدراتمنالتحققمنتأكدالمهمتين.
بمحاورنا.لالتصالالجهازمعتوفيرهتمالذيالكبل

ل.3.6 تسجي
www.cambrionix.com/product-registrationعلىبكالخاصالمنتجتسجيليمكنك

http://www.cambrionix.com/product-registration
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فتنظيف.3.7 بوس-ModITمل
اذلكيكونقدالحاالتبعضفيأنهمنالرغمعلى،عامبشكلالمنتجتنظيفيلزمال الشعر/الغبار/األوساختراكمحالةفيضروريً

التخزين.أوالتشغيلأثناءالوحدةعلىطفيفةسائلةانسكاباتحدوثحالةفيأو،الزائد

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

فيرجى،منتجفتحةأوخارجيبيانات/طاقةموصلأوتهويةفتحةفوقانسكاب/أوساخهناككانإذا
الطاقةاستخدامإعادةقبلالمشورةوطلبالسائللمسدونالوحدةمنالطاقةإزالة

lقابسمنالطاقةكابلأمسكالمنتج.منالطاقةسلكوإزالةالمنتجتشغيلإيقافمنتأكد قابستلمسوالال بأيديالطاقةسلكأوال
كهربائيةصدمةذلكعنينتجفقد،رطبةأومبللة

lنشطةعواملأوالمذيباتأوالكحولعلىتحتويالتيالمنظفاتتستخدمالوناعمة.وجافةنظيفةقماشبقطعةالمنتجامسح
المنتجعلىمباشرةالمنظفاتأوالماءترشالالسطح.

lاواعصرهاالماءفيبرفقوجافةناعمةقماشقطعةبلل مطلوبهوكماالمنتجلتنظيفجيدً
lاالمنتججفف التنظيفانتهاءبمجردجيدً
lالتنظيفاكتمالبمجردبهموصىهوكمابكالخاصالمنتجواستخدمالطاقةسلكتوصيلأعد

ت تمضافا تمضادا الميكروبا

قنيتناتعمل قليلعلى)Clariantتصنعها(التيModITداخلالميكروباتلمضاداتالمتكاملةت في(بماباستمرارالميكروباتوجودت
الميكروباتفيهتنموأنيمكنالسطحوجودخاللمنهذايعملبأكملها.المنتجحياةدورةطوالوالفطريات)والطحالبالبكتيرياذلك.
قليلفيسيساعدوهذا،الميكروباتانتشارمنبدورهيقللمما قليلاالتصالنقاطت أنحاءجميعفياألمراض/العدوىانتقالمخاطروت
عملك.بيئة

دعمومساعدة.3.8
هناالمساعدةصفحةفيوالمساعدةالشائعةاألسئلةعلىالعثوريمكن

lwww.cambrionix.com/help_pages/help.

هناالمتعمقالدعممنلمزيددعمتذكرةرفعيمكنك

lhttps://cambrionix.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

ايمكنك هناالرابطعلىوتحديثهاكتيباتنامنأيتنزيلأيضً

lwww.cambrionix.com/product-user-manuals

علىإماالموجودةالجهازمعلوماتلوحةفيهذاعلىالعثوريمكنالمعني.للمحورالمنتجمعلوماتتقديميرجى،بالدعماالتصالعند
الوحدة.منالخلفيأوالسفليالجانب

العملية.وتسريعالمحددمنتجكتحديدفيالشراءأوامروأرقامالتسلسليةاألرقامتوفيريساعدأنيمكن

http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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ت.4 ظامتثبي المضيفن
Bossميزاتإحدىتتمثل ModuleتثبيتعلىالقدرةفيMac mini.قدرةالتطورمنمختلفةمستوياتهذايوفربالداخل جهازك.ل

ثمانيةهناك
إلىتحتاجالخلففيوسبعةالعلبةمنالسفليالجانبعلىمسامير
إزالتها.يجبالتيالرئيسوحدةمنجانبكلعلىدبابيسأيضًاوهناك،اإلزالة

كما،بوصاتأربعBossوحدةمنالعلويالجزءوحركالبراغيمفكباستخدامهذهبإزالةقم
أدناه.الصورةفيموضح

الالحظالمرحلة.هذهفيالمنتجيبدوأنيجبكيفأدناهالصورةتوضح
اإزالتهايجبوالتي،اللونصفراءمظللةمسامير المرحلةهذهفيجميعً

ملفبتمريرلكسيسمح،إزالتهبمجردأدناه.المميزالجوزبفكقم،ربطمفتاحباستخدام
كامل.غطاء
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االغطاءإزالةبمجرد بإزالةقم،ذلكبعدالمنتج.منالداخليالجزءسيكشف،تمامً
Macهيكلإلزالة،األصفر)باللون(المميزةالمسامير mini.

Macهيكلإزالةبمجرد mini،جهازضعMac miniالدائريةالسجادةعلى
Macجهازتوصيلذلكبعديمكنكأدناه).مظللةالخارجية(الجوانب miniملففيالموجودةالثالثةباألسالك
اليسار.
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Macجهازيصبحأنبمجرد miniا Macهيكلتركيبأعد،آمنً miniبه.إزالتهتمتالذيالترتيببنفسالجانبيةواأللواح
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ت.5 صفا المنتجموا
المتحدةالمملكةفيتصنيعهايتمبوس-ModITال

ت.5.1 طلبا لطاقةمت إلدخا ا

V(100-240(اإلدخالجهد

A(1.5(اإلدخالتيار

14جاإلدخالموصل

ت.5.2 صفا الماديةالموا

مئويةدرجة35-0المحيطةالتشغيلحرارةدرجةنطاق

تكاثفدون٪95إلى٪5النسبيةالرطوبة

97×367×445(مم)WxDxHاألبعاد

5.8(كلغ)وزن

IntelوMac®Miniالمضيفالنظاممساحة NUCوRaspberry Pi

480×800الشاشةبكسلدقة

ت.5.3 صفا RFIDموا

هرتزميجا13.56وهرتزكيلوRFID125التشغيلتردد

2.5(سم)النموذجياألقصىالقراءةنطاق

macOSوLinuxوWindowsتشغيلأنظمةمتوافقتشغيلنظام

بيبرالمؤشرات

التشغيلذاتيUSBالطاقةمزود

فذالمستخدمواجهه AالنوعمنUSBمن

مئويةدرجة35-0المحيطةالتشغيلحرارةدرجةنطاق

تكاثفدون٪95إلى٪5النسبيةالرطوبة

قائمةفهذه،أدناهالبطاقاتباستخدامنوصي،المتوافقةRFIDبطاقاتبأنواعقائمةعلىللحصول اآلخرالبعضيعملوقدشاملةليستال
أدناه.المدرجةغير
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زكيلو125البطاقةنوع زميجا13.56البطاقةنوعهرت هرت

CEPASعوض

Bosh ReadyKey Pro UIDإيتاغ

UID CardaxإخفاءiCLASS

UIDروسوينكوربينI-كود

Infineonكوتاج my-d™

UIDديسترISO14443A

DIGITAGISO14443B

EM 410x (EM 4102 ، EM 4105(ISO15693

Farpointeبياناتهرم PSC-1i-tagإم)بي(آي

كالسيك®GProx-IIMIFAREالمستخدممعرّف

HID ™ ProxMIFARE® DESFire

HiTag 1، 2، SMIFARE® DESFire® EV1

®MIFAREنيكساتشهانيويل DESFire® EV2

بلس®MIFAREتيكمعرف

Indala ®MIFARE(موتوروال)بت26 Ultralight

Kantech ioProxسونيFeliCa Idm

ISONAS™اليتفيليكاسونيIdm

KC-10xكيري / 26xإتتاجإنسترومنتستكساس

NFC(توبازRFمنطق 1(

ت.5.4 المعبأةالمعلوما

م0.57×0.19×0.57(م)WxDxHالمعبأةاألبعاد

الستهالكيةالمواد.5.5 ضعا ألوامروو ا
بالموزع.األجهزةلتوصيلستحتاجهاالتيالكابالتذلكفيبمابوس-ModITأجلكمنتطلبهاقدمستهلكةمنتجاتبأيةقائمةيليفيما

T3.15Aالصمامات 250

المصبموصلنوعالكابالت

ورقمالمنتججزءرقمذكرخاللمنطلبهايمكن،الكبلالمضيفاتصالنوعأوالطاقةكابلمثل،غيارقطعأيإلىبحاجةكنتإذا
قسم).ابدءمن(متاحالغيارقطعة
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مباشرة.Cambrionixمنأومنبوس-ModITاشتريتهالذيالحلشريكأوالبائعمنطلبهايمكن

البائعينعلىالتعرفيمكنكحيثwww.cambrionix.com/partnersزيارةيرجى،لكالمحليينشركائناأحدعلىللعثور
بهم.الخاصةاالتصالمعلوماتعلىوالعثورمساعدتكيمكنهمالذينالمحليينوالموزعين
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زالة.6 ا
قديمةوالكهربائيةالكهربائيةالمعداتمنالتخلص قةال التجميعأنظمةذاتاألخرىاألوروبيةوالدولاألوروبياالتحادفي(مطب

المنفصلة)

ومجلساألوروبيالبرلمانعنالصادرEU/2012/19للتوجيهالمنتجهذايخضع
فاياتبشأناألوروبياالتحاد وفي،)WEEE(واإللكترونيةالكهربائيةالمعداتن
بعدالسوقفيطرحهعلىعالمةوضعيتم،التوجيههذاتتبنىالتيالقضائيةالواليات
فاياتمنهاالتخلصعدمويجب،2005،أغسطس يرجىمفروزة.غيربلديةكن
فاياتجمعمرافقاستخدام منالتخلصفيالمحليةواإللكترونيةالكهربائيةاألجهزةن

بها.المعمولالمتطلباتجميعومراعاةالمنتجهذا

Cambrionix PRNهوالمتحدةللمملكةالمنتج)تسجيل(رقم"WEE / BH191TT."
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ت.7 تالمرتجعا التالفةوالمنتجا
قاءأوالًفقم،إصالحهأوتالفمنتجإرجاعفيترغبكنتإذا اإلنترنتعلىموقعناعلىالشروطعلىنظرةبإل

www.cambrionix.com/terms-conditions

الجزء.دعمومساعدةفيالمفصلةالطرقباستخدامبالدعماالتصاليرجى،المنتجإرجاعقبل

صللوماذا.7.1 ؟طلبيو بمشكلة
lعمالءبدعماالتصالفيرجى،ماديتلفبهالمنتجكانأو/وتالفصندوقفيطلبكتلقيتقدكنتإذاCambrionixشريكأو

العمالء.بدعماالتصالعندالمنتجأو/والتالفللصندوقصورتقديميرجىبك.الخاصالتوزيع
lالعمالءبدعماالتصالفيرجى،يعملالأوصحيحبشكليعملالولكنهماديضررعلىيحتويالطلبكفيالعناصرأحدكانإذا

وإصالحهااألخطاءالستكشافمتبعةخطواتأيذلكفيبماالمعلوماتمنممكنقدرأكبروتقديمبكالخاصالتوزيعشريكأو
ا. داخليً

lالعمالء.بدعماالتصالعندوالمنتجالتالفالصندوقصورإرفاقيرجى

التيالتسليممذكرةمنبنسخةتزويدنافيرجى،الشحنشركةإلىالتلفإلىوأشيرتالفصندوقفيطلبكاستلمتقدكنتإذامالحظة:
بالتفصيل.ذلكتوضح

ثماذا.7.2 تأنبعديحد ؟طلب إلرجاع ا
lمنمباشرة(المنتجات)المنتجاشتريتقدتكنلمإذاCambrionix،فيمنهالعنصرشراءتمالذيبالبائعاالتصالفيرجى

اإلرجاع.لعمليةاألصل
lإخطاربمجردCambrionixستقوم،بإرجاعكCambrionixاإلرشاداتتقديمأو،(المنتجات)المنتجلتحصيلبالترتيب

مباشرة.المنتجإلرجاعلكوالتفاصيل
lفقط.الدعمعمليةخاللمننصحهاتمالتيالعناصرإعادةيرجى،(منتجاتك)منتجكإرجاععند
lالمناسبةالتعبئةطرقاستخدم،األصليةالعبوةتوفرعدمحالةفيذلك.يمكنكحيثاألصليةالعبوةفي(منتجاتك)منتجكأعد،

منمم50معمزدوجبجدارالمقوىالورقمنصندوقآخربمعنىالتأثير.عنالناتجللتلفالمنتجتعرضعدمستضمنوالتي
الناعمة.المواد

lوالضمانالشروطقسمإلىالرجوعيرجى،إضافيةتكاليفاألصليةحالتهافيإرجاعهايتملمالتي(المنتجات)المنتجعنينتجقد
.اإلنترنتعلىموقعناعلى

lتقومعندماCambrionixاالشحنإعادةسيكون،التجميععمليةبترتيب ذلك.بخالفCambrionixيخطركلمما،مجانً

lالتالية.المعلوماتتقديميرجى،المنتجاتأحدإعادةبخصوصبنااالتصالعند
المجموعةعنوان-
للشحن(م)WxDxHواألبعاداألوزان-
المفضل.التحصيلووقتتاريخ-
الوحدة)منالسفليأوالخلفيالجانبعلىملصقعلىعليهالعثور(يمكنللمنتجالتسلسلي(األرقام)الرقم-
الشراءطلب(أرقام)رقم-

https://www.cambrionix.com/terms-conditions
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المتثال.8 را والمعايي

lبعالمةوتمييزهاختبارهتمCE
lشهادةCB
lالسالمةمتطلباتمعيتوافقEN60950المعلوماتتكنولوجيالمعدات
lفيدراليةاالتصاالتلجنةمن15الجزءاختبارتم وتمييزهال
lبمواصفاتحريقحاويةداخليقعUL94-VO
lمعمتوافقRoHS
lالتأمينمعملبواسطةمستقلبشكلالسالمةاختبارتم)UL(ملفضمن#E346549
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والشروطاألحكام.9
التالي.الرابطباستخداموعرضهالمستندتنزيلويمكن،CambrionixوأحكاملشروطCambrionixمحاوراستخداميخضع

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf
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تاستخدام الما ريةالع تالتجا الما ريةوالع رموزواألسماءالمسجلةالتجا وال
األخرىالمحمية

الثالثالطرفلشركاتاألخرىالمحميةالرموزأو/وواألسماءالمسجلةالتجاريةوالعالماتالتجاريةالعالماتإلىالدليلهذايشيرقد
اتمثلوالفقطالتوضيحيةلألغراضالمراجعهذهتكون،حدوثهاعند.Cambrionixبـاألشكالمنشكلبأيالمرتبطةغير لمنتجتأييدً
اأو،Cambrionixجانبمنخدمةأو المعنية.الثالثالطرفشركةقبلمنالدليلهذاعليهاينطبقالتي(المنتجات)للمنتجتأييدً

الرموزأو/وواألسماءالخدمةوعالماتالمسجلةالتجاريةوالعالماتالتجاريةالعالماتجميعبأنهذابموجبCambrionixتقر
المعنيينألصحابهاملكهيالصلةذاتوالمستنداتالدليلهذافيالواردةاألخرىالمحمية

"Mac®وmacOS®لشركةتجاريتانعالمتانApple Inc.،أخرى."ومناطقوبلدانالمتحدةالوالياتفيمسجلتان

"Intel®وشعارIntelلشركةتجاريتانعالمتانهماIntel Corporationلها."التابعةالشركاتأو

"Thunderbolt™وشعارThunderboltلشركةتجاريتانعالمتانهماIntel Corporationلها."التابعةالشركاتأو

"Android™لشركةتجاريةعالمةهيGoogle LLC"

"Chromebook™لشركةتجاريةعالمةهيGoogle LLC".

"iOS™لشركةمسجلةتجاريةعالمةأوتجاريةعالمةهيApple Incكذلكوهيأخرىوبلدانالمتحدةالوالياتفي
".ترخيصبموجبمستخدمة

"Linux®لشركةمسجلةتجاريةعالمةهيLinus Torvaldsأخرى"وبلدانالمتحدةالوالياتفي

"Microsoft™وMicrosoft Windows™شركاتلمجموعةتجاريتانعالمتانMicrosoft".

"Cambrionix®لشركةتجاريتانعالمتانهماوالشعارCambrionix Limited".
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ت راءا راعب ريونيكساخت كامب

المنحةرقمالطلبرقمالغايةلهذهنهايةعنوان

GB24894291105081.22489429المنفذوشحنمزامنة

UK00002646615264661500002646615كامبريونكس

00002646617264661700002646617المتحدةالمملكة...جداذكيكامبريونيكس

MOD IT DSGB259123360896006089600

MOD IT007918669007918669اإللكترونيالبحث

MOD IT90079186690001007918669-000190079186690001

MOD IT90079186690002007918669-000290079186690002

MOD IT90079186690003007918669-000390079186690003

MOD IT90079186690004007918669-000490079186690004

MOD IT90079186690005007918669-000590079186690005

MOD IT90079186690006007918669-000690079186690006

MOD IT195761195761

MOD IT DS30202007995X30202007995X

MOD IT MM30202007994س30202007994س

MOD IT STACK30202007993ص30202007993ص

MOD IT DS607725360772536077253

MOD IT DS3a2f8b88e935202012311202012311

MOD IT DS195759195759

MOD IT DS329440-001

MOD IT DS29/735477D936،001

MOD IT607725460772546077254

MOD IT MM607725560772556077255

MOD IT MM2a6ebe915fe9202012310202012310

MOD IT MM195758

MOD IT MM329441-001

MOD IT MM29/735479

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2489429
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646615
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646617
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2591233
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690001
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690002
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690003
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690004
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690005
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690006
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077253
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=c73a2a82-dd4a-4aa6-8d39-3a2f8b88e935
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077254
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077255
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=756123c6-0757-49c1-ad3a-2a6ebe915fe9
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المنحةرقمالطلبرقمالغايةلهذهنهايةعنوان

MOD IT607725660772566077256

MOD IT STACK607725760772576077257

MOD IT STACK081a4b9c69eb202012312202012312

MOD IT STACK29/735475936000د

MOD IT DS LUGS608960160896016089601

MOD IT MM608960260896026089602

MOD IT DS LUGS608960360896036089603

MOD IT STACK608960460896046089604

MOD IT608960560896056089605

https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077256
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077257
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=b6239bd8-ab84-45ee-9ba3-081a4b9c69eb
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089601
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089602
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089603
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089604
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089605


Cambrionixالمحدودة
The Maurice Wilkes Building

Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
United Kingdom

+44)0(1223755520
enquiries@cambrionix.com

www.cambrionix.com

Cambrionix Ltdوويلزإنجلترافيمسجلةشركةهي
06210854الشركةبرقم

©2023-05Cambrionix Ltd.محفوظة.الحقوقجميعEN
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