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 تحذیرات مهمة
 

 .اقرأ دلیل التعلیمات بعنایة قبل استخدام هذا الجهاز  
  .احتفظ بدلیل التعلیمات هذا

 .تحقق من أن جهد التركیب الكهربائي یتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز  
   :هذا الجهاز مخصص فقط لالستخدام المنزلي واالستخدامات المماثلة مثل

-  مطابخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى. - بیوت المزرعة -
 .العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئة السكنیة

   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات
  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو األحواض

 .أو األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
  .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من رذاذ الماء

  .ال تستخدم هذا الجهاز بأیدي مبللة أو رطبة
  .إذا تبلل الجهاز عن طریق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس

  .أبلغ المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات
   .ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة عندما یكون قید االستخدام

  یجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. ال یمكن تحمل أي مسؤولیة عن أي ضرر ،
.ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو المعالجة غیر الصحیحة  

  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذین ال تقل أعمارهم عن 8 سنوات
 واألشخاص ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة أو من دون خبرة أو
 معرفة ، إذا (إذا كانوا) تحت اإلشراف المناسب (هـ). أو إذا تم إعطاء تعلیمات تتعلق

  .باالستخدام اآلمن للجهاز لهم وإذا تم فهم المخاطر التي ینطوي علیها
  یجب أال یلعب األطفال مع الجهاز. ال یجوز لألطفال التنظیف وصیانة المستخدم دون

 .إشراف
  احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعیًدا عن متناول األطفال الذین تقل أعمارهم

 .(عن 8 سنوات ، مهما كانت حالته (تشغیل ، إیقاف ، تبرید
   .هذا الجهاز لیس لعبة ، ال تسمح لألطفال الصغار أو المعاقین باللعب به
  من أجل حمایة األطفال ، ال تترك العبوة معلقة (كیس بالستیكي ، كرتون ،

 .هناك خطر االختناق بولیسترین ..) وال تدعها تلعب مع األفالم البالستیكیة:
   .من وقت آلخر ، افحص سلك الطاقة بحًثا عن أي تلف محتمل

   .ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب
  .ال تضع الجهاز في غسالة الصحون

   .ال تقم بتثبیت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة

 



  ال تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن یكون معطًال أو تالًفا بأي
.شكل من األشكال  

  في حالة تلف كابل الطاقة ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد
  .البیع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر

  افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب
.الملحقات  

  قم دائًما بتثبیت هذا الجهاز في بیئة جافة. ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج
 .عندما تمطر

  ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال توصي بها الشركة المصنعة ، ألنها قد تشكل خطًرا
.على المستخدم وقد تتسبب في تلف الجهاز  

 .ال تستخدم أبًدا سلًكا أو موصًال كهربائًیا بخالف ذلك المرفق مع الجهاز  
  ال تحرك الجهاز أبًدا عن طریق سحبه بواسطة سلك الطاقة الكهربائیة وتأكد من أن

  .سلك الطاقة الكهربائیة ال یمكن محاصرته بأي شكل من األشكال
 .ال تلف سلك الطاقة حول الجهاز وال تثنیه  

   .ال تسمح لسلك الطاقة بالتالمس مع األجزاء الساخنة في هذا الجهاز
   .تأكد من تبرید الجهاز قبل تنظیفه وتخزینه

  ال تلمس أبًدا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جًدا في االستخدام. خطر
.الحروق  

  احرص على أال تتالمس األجزاء الساخنة للجهاز أبًدا مع المواد القابلة لالشتعال ،
.مثل الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیله ، حیث یمكن أن یبدأ حریق  

  .هذا الجهاز غیر مخصص لالستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
  ضع الجهاز دائًما على سطح مستو. احرص أیًضا على عدم تغطیة الجهاز وعدم

 .وضع أي شيء علیه
  .قم دائًما بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم یكن الجهاز قید االستخدام

  عند استخدام سلك إطالة ، تأكد دائًما من خلع الكابل تماًما من بكرة الخرطوم. استخدم
 یجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16 أمبیر ، CE. 250 فقط أسالك التمدید المعتمدة من

.فولت ، 3000 واط على األقل  
  یمكن أن یتسبب العطل واالستخدام غیر السلیم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة

.المستخدم  
 .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات  
 الشخص المختص المؤهل: فني خدمة ما بعد البیع للمصنع أو المستورد أو أي شخص (*)

  .مؤهل ومعتمد ومختص للقیام بهذا النوع من اإلصالح
 

 



 معلومات عامة
 
 توصیة لقراءة األشیاء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" یعني الرمز
 .الدلیل
 
 نفایات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" یعني رمز
 الكهربائیة واإللكترونیة) ، أنه في نهایة عمرها ، یجب أال یتم رمیها في
 النفایات المنزلیة ، ولكن یتم إیداعها في مركز الفرز المحلي. یساعد استرداد
 .النفایات على الحفاظ على بیئتنا
 
 االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة االختیاریة ، "CE یضمن رمز "عالمة
 التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى المواصفات الفنیة. هذه المعاییر لیست
 .إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
 
 یشهد رمز بنفایات (تقیید استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحمایة
 البیئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص
 ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللهب من
 فإن أقصى تركیز هو یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة
 .و 0.01٪ للكادمیوم السادس

 
 عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" یعني الرمز
 األولي والعزل اإلضافي. ال یتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل
 .أرضي وقائي. ویقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانیة
 
 الذي تم شطبه عدم استخدام الجهاز "SHOWER / BATH" یعني رمز
 الحد األدنى IP20) .مطلًقا في الحمام أو الدش أو بالقرب من رذاذ الماء
 (.Mللمسافة 3
 
 إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر رمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (على سبیل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز
  .(إعادة التدویر ، ونقطة اإلنزال الطوعیة
 

 



 هو ضمان االمتثال للمعاییر المغربیة المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
 االختیاریة ، التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. هذه المعاییر لیست
 .إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
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 جزازة فخمة

 
 دلیل المستخدم

 
  

 



 
 الجها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مشط تصفیف الشعر. 2 / مقص تصفیف الشعر. 3 / زیت التشحیم ؛ فرشاة تنظیف / 1

 
 تعلیمات قص الشعر في المنزل

 .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا على الشعر الرطب. الغرض منه استخدامه للشعر الجاف فقط
 

  قبل البدء
 

  .تأكد من أن المحشة نظیفة ومزّینة جیًدا وفي حالة عمل مثالیة ●
  .ضع منشفة حول عنق الشخص لمنع تساقط الشعر في الیاقة أو على األرض ●

  .اجعل الشخص یجلس على كرسي حتى یكون رأسه في مستوى العین ●
  .مشط الشعر لفكه ، أمسك المقص بطریقة مریحة ، وهذا سیساعد على القص بانتظام

 
 استعمال

 
●  .قم بفك سلك الطاقة بالكامل

●  .تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
●  .قم بتوصیل الجهاز بمنفذ في حالة جیدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة األولى) ، لتجنب أي خطر

●  .افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي تنظیف وصیانة وتركیب الملحقات
●  .ضع الجهاز دائًما على طاولة أفقیة أو سطح مستو

●  .ال تقم أبًدا بتعدیل الجهاز
 

 (قص الشعر مع أمشاط (أدلة
 

 (للقطع المتوسط   أو الطویل)
  .إلرفاق مشط ، أمسكه بحیث تكون األسنان متجهة ألعلى ، ثم ثبته بقوة في قاعدة شفرة المحشة ●

 
 مشط # 1 --- لطول الشعر المتنوع

  " مشط # 2 --- لتقلیل طول الشعر بمقدار 1/4
  " مشط # 3 --- لتقلیل طول الشعر بمقدار 1/2

 



  " مشط # 4 --- لشعر مخفض طول 3/4
  .تتوفر أمشاط زاویة محددة
  .للبدء ، قصي الشعر على منطقة صغیرة حتى تستوعب طول الشعر الذي یتركه كل مشط ●
 .من المستحسن استخدام أطول مشط أوًال ، ثم االنتقال إلى أقصر مشط ●
 للحصول على قطع موحد ، ال تجبر أو تدفع المقص في الشعر بسرعة. جزازة تعمل بشكل أفضل في سرعتها ●
 .الخاصة
 ، ابدأ بتمشیط الشعر في اتجاهه الطبیعي ●
  .ضع المشط األكبر على جزازة العشب وابدأ بقص الجوانب من األسفل إلى األعلى ●
  .أمسك أداة التشذیب برفق على الشعر مع توجیه األسنان ألعلى ولكنها مستویة على الرأس ●
 ارفع أداة التشذیب برفق ألعلى وللخارج بحیث یتم قطع جزء صغیر فقط من الشعر في المرة الواحدة. ●
 (.(رسم بیاني 1
 (كرر على الجانب اآلخر والخلف من الرأس (الشكل 2 ●
 
 إذا كنت ترید قطًعا أقصر ، یمكنك إما استخدام مشط أصغر أو الضغط بقوة ورفع الجهاز أقل من الرأس مع
  .وجود المشط بالفعل
 
 (هذا اإلجراء كله یتطلب الممارسة ومن األفضل ترك الشعر لفترة أطول خالل الجروح األولى. (تین. 3
 
 في الجزء العلوي من الرأس ، ستحصل على قطع قصیر حًقا إذا كنت تستخدم المشط رقم 4. مع وضع
 .أسنان مستویة على رأسك ، ابدأ في القص برفق من األمام إلى الخلف
 (مرة أخرى ، من األفضل ترك الشعر لفترة أطول خالل الجروح األولى. (الشكل 4
 

 .الحدود والتشطیبات
 للحواف والتشطیب ال تحتاج إلى أمشاط. قم بتشغیل جزازة العشب باستخدام ذراع قطع االرتفاع في ●
 .وضع قصیر
 (تمشیط الشعر في النمط المطلوب. ضع أداة التشذیب بین الساقین واألذنین (الشكل 5 ●
 تأكد من أن حافة زاویة النصل ضد خط الشعر. بعد هذا الخط ، حرك المقص ببطء حول األذنین (الشكل ●
6) 
 للحصول على قفا العنق والساقین ، أمسك أداة التشذیب رأًسا على عقب (انظر الرسم) ، ضع الجلد على ●
 .الجلد إلى الطول المطلوب واسحب ألسفل
 

 .طرق مختصرة بفرشاة
 قص دائًما من مؤخرة العنق إلى أعلى الرأس باستخدام المشط األطول. حافظي على أداة التشذیب بشكل ●
 .مستٍو على رأسك واشعر في طریقك نحو الشعر
(شاستخدام نفس األسلوب للجوانب ، القص من أسفل إلى أعلى على جانبي الرأس. (الشكل 7  
 (في الجزء األمامي من الرأس ، قص الشعر عكس اتجاه إعادة النمو. ثم قم بتعادل الجانبین (الشكل 8 ●
 
 .لقص الفرشاة ، استخدم مشط مسطح (غیر مرفق). قصي الشعر من أعلى الرأس على طول المشط ●
 لتقصیر محیط الرقبة ، استخدم األمشاط لقص الشعر القصیر. ثم قم بتمشیط الشعر وتصحیحه إذا لزم األمر. 
 ((الشكل 9
 

  :إذا كنت ترید قطًعا مدبًبا على الجانبین والظهر ، فاتبع اإلرشادات الواردة في الرسم التالي
 

  المناطق األربع الموضحة لتوجیه القطع هي مؤشرات

 



 ."لعمل قطع "محلي الصنع
 

 التنظیف والصیانة
 

●   .افصل الجهاز دائًما واتركه یبرد قبل تنظیفه
●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال

●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر
●  .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى

●   .تم فحص جزازاتك بعنایة للتأكد من أن الشفرات قد تم تلحیمها ومحاذاتها قبل خروجها من المصنع
●   .یجب إعادة ضبط الشفرات إذا تم نقلها للتنظیف أو االستبدال

●   .إلعادة ضبط الشفرات ، قم بمطابقة أسنان الشفرات العلویة والسفلیة بالغرزة
 یجب أن تكون السن األخیرة حوالي 1.2 مم من النصل السفلي. (قارن الشرائح الخاصة بك

 (بالرسم
 مالحظة: إذا كانت محاذاة الشفرة غیر صحیحة ، صب بضع قطرات من الزیت على

 ، الشفرات
●   .تشغیل جزازة لفترة من الوقت ، وإیقاف جزازة وافصله

●  .برغي بخفة وضبط
●  .أحكم ربط المسامیر بعد وضع الشفرة

 
 زیتي الشفرات

 
  .للحفاظ على جزازة في حالة جیدة ، یجب تزییت الشفرات بانتظام ●

 ال تستخدم زیت الشعر أو الجل أو الجازولین أو أي مذیب آخر. یتبخر المذیب ●
 .ویترك طبقة سمیكة مما یبطئ حركة الشفرات

 الرافعة
 

 یتم وضع الذراع بشكل مریح بالقرب من إبهامك (إذا كنت یمیًنا). لذا یمكنك تعدیله بسهولة عندما تكون جزازة ●
 .العشب تعمل بالفعل

  .باستخدام مواضع الرافعة ، تحصل على طرق مختصرة حتى بدون وضع مشط ●
  .في الوضع العالي ، توفر الذراع أقصر الجروح ●

  .في أدنى موضع ، ستترك الرافعة الشعر بنفس طول المشط رقم 1 ●
  تسمح لك الرافعة بالحفاظ على الشفرات لفترة أطول منذ ذلك الحین ●

 استخدم میزة مختلفة في كل مرة. باإلضافة إلى ذلك ، یمكن للرافعة
  یساعد على إزالة الشعر المحاصر بین الشفرات دون الحاجة لذلك

 .تفكیك عند تشغیل جزازة
 نصیحة: قم بتبدیل الرافعة بسرعة بین "قطع قصیر" و "قطع طویل" عدة مرات. من خالل القیام بذلك بعد كل

 .استخدام ، ستمنع تراكم الشعر بین الشفرات
 .على الرغم من ذلك ، لم تعد جزازة العشب تقطع ، فستحتاج إلى تغییر الشفرات

 
 تخزین

 
  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -

  .ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه -

 



 .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعیًدا عن متناول األطفال -
 

 خصائص تقنیة
 

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50 هرتز  
قوة 10 واط  

CLASS II معیار  
 

 المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار
 

 
 

 
 ماكینة حالقة كهربائیة قابلة إلعادة الشحن

 
 دلیل المستخدم

 
  

 



 
 تعرف على جهاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة وقم بتحریك زر تشغیل / إیقاف إلى
 .تشغیل

2.  ارفع رأس الشفرة بلطف ألعلى للمس جلدك وحرك الشفرة ببطء في االتجاه
 .المعاكس للحیة

3.  .بعد االنتهاء من الحالقة ، قم بتحریك مفتاح تشغیل / إیقاف إلیقاف واستبدال الغطاء
 .مالحظة: ال تشحن أكثر من 12 ساعة ، فقد یقلل هذا من عمر البطاریة

 
 جزازة التشطیب

 .هذه ماكینة الحالقة مجهزة بآلة تهذیب للساقین أو الشارب
1.  .اضغط على الزر إلزالة جزازة من الجزء الخلفي من الجهاز

2.  .ضع شفرة القطع في الموقع الدقیق الذي ترید قطعه
3.  .بعد االستخدام ، اضغط على جزازة ألسفل إلدخالها في الفتحة المقدمة

 
 مقابلة

1.  قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة
2.  .اضغط على الزر (الموجود تحت الرأس) لفصل رأس ماكینة الحالقة عن الجسم

3.  .أیضا اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة لتمدید جزازة
4.  قم بإزالة شعر اللحیة باستخدام الفرشاة المقدمة ، وإذا لزم األمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظیف جسم

 .الجهاز
5. بعد التنظیف ، أعد تجمیع رأس ماكینة الحالقة مع الجسم ، مع مراعاة الوضع األولي ، واسحب أداة التشذیب

. 
6.  .استبدل الغطاء

 
  : حذاري

  ال تضع أبًدا الجهاز تحت الماء
  ال تقم بعكس رؤوس القطع

 
 الشحنة

1.  .تحقق من أن مفتاح التشغیل / اإلیقاف في وضع إیقاف التشغیل وأن الغطاء في مكانه
2.  .قم بتوصیل آلة الحالقة بمقبس سلك الطاقة وقم بتوصیل القابس بمأخذ كهربائي جید معروف
 .مالحظة: تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز

3.  .یضيء مصباح الشحن ، مما یدل على بدء الشحن
4.  .اترك الماكینة قید الشحن لمدة 8 إلى 12 ساعة حسب وقت االستخدام المسبق

 



.مالحظة: - عند االستخدام ألول مرة ، اترك آلة الحالقة تفرغ بالكامل قبل إعادة شحنها لتوفیر عمر البطاریة  
 .یمكن استخدام ماكینة الحالقة 5-6 مرات مع الشحن الكامل -

 
 تنظیف

 
●   .افصل الجهاز دائًما واتركه یبرد قبل تنظیفه

●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال
●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر

●  .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
 

 تخزین
 

  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
  .ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه -
 .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعیًدا عن متناول األطفال -

 
 خصائص تقنیة

 
  الة الحالقة

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز  
الطاقة 3 وات  

CLASS II معیار  
AA 600mA / 1.2V أو Ni-Mh LR6 بطاریة  

 

 



 
 جهاز نزع األنف

 
 دلیل المستخدم

 
  

 



  جهاز نزع األنف
 

1.  .قم بفك جسم الجهاز
2.  .غیر مزود) احترام القطبیة) .AA 1.5V أو LR6 أدخل بطاریة من نوع

3.  .أغلق الجهاز
4.  .قم بتشغیل الجهاز

5.  .اقترب برفق من الرأس الدوار لقطع أي شعر أنف أو أذن غیر مرغوب فیه
 :ملحوظة

●  .ال تلمس الرأس الدّوار بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب اإلصابة
●  .ال تدخل أي كائن في رأس الوحدة حیث سیؤدي ذلك إلى إتالفه

6.  .في نهایة االستخدام ، أوقف الجهاز واستبدل الغطاء
 

 مقابلة
1.  .افصل الرأس عن جسم ماكینة إزالة الشعر

2.  قم بإزالة شعر األنف أو الشارب باستخدام الفرشاة المقدمة ، وإذا لزم األمر ، امسح بقطعة قماش مبللة
 .لتنظیف جسم الجهاز

3.  .أعد تجمیع الجهاز ووضعه بعیًدا
 

 خصائص تقنیة
 

 (غیر مرفقة) AAA أو بطاریة LR6 مصدر الطاقة: 1
 
 
 

 حمایة البیئة
 (Ni Mh تدمیر بطاریات)

 
 .یجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائیة عند إزالة البطاریة •

 .قبل إزالتها ، یجب تفریغ البطاریة بالكامل. للقیام بذلك ، اترك الجهاز قید التشغیل حتى یتوقف من تلقاء نفسه •
 :إلزالة البطاریة

 .قم بإزالة المسمار الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز •
 .قم بفك الجهاز واستعادة البطاریة •

  یجب إزالة البطاریة من الوحدة قبل ذلك -
 .لم یتم رفض هذا

 تحتوي البطاریة على نیكل كادمیوم ویجب التخلص منها بأمان. ال ترمیها في سلة المهمالت ، ولكن قم بإعطائها -
 .إلى مركز معالجة النفایات

 
 
 

 



 بشأن جمیع هذه األجهزة
 
 

 تخزین
 

  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
  .ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه -
 .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعیًدا عن متناول األطفال -

 
 ضمان

 
 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

  .هذا الجهاز مضمون لمدة 12 شهًرا من تاریخ الشراء
  :الوثائق الداعمة هي

  الفاتورة و •
 .شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكملة •

 .بدون هذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
 خالل فترة الضمان ، نعتني ، مجاًنا ، باألعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عیب في المواد أو التصنیع عن

 .طریق اإلصالح أو االستبدال
 !ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمدید فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جدید

 .في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكیل ، في عبوته األصلیة ، إلى جانب إثبات الشراء
 .إن كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة هو مسؤولیتك في جمیع األحوال

 عیوب في الملحقات أو األجزاء التي ترتدي (على سبیل المثال: فرش السیارات ، الخطافات ، أحزمة القیادة ، جهاز
 التحكم عن بعد االحتیاطي ، فرش األسنان االحتیاطیة ، شفرات المنشار ، إلخ) باإلضافة إلى التنظیف ، ال یتم ضمان

 !صیانة األجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع
 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان

 .بعد انتهاء فترة الضمان ، یمكن إجراء إصالحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجاریة أو إصالح متخصصة
 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان

 
 تحذیر: في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البیع أو األشخاص

 .من ذوي المؤهالت المماثلة لتجنب أي خطر
 لقمع التدخل وسالمة الجهد المنخفض. تم تصمیمه وفًقا ألحدث أنظمة CE یتوافق هذا الجهاز أیًضا مع توجیهات

 .السالمة الفنیة
 

Produit importé par Sotech International  
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رمز سلة المهمالت المزود بعجالت "هذا الرمز معروف أيًضا باسم 
عندما يتم توضع هذا الرسم على ". Xوعليها عالمة 

البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من /المنتج
جهزة يتم التخلص من األ. البطاريات مع نفايات المنزل العامة/المنتج

والتي اإللكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى،/الكهربائي 
وتعاونك هو .تلبي احتياجات االستعادة وإعادة تدوير المواد داخله
قرب ولمعرفة أ.ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة

.التفاصيل من المتجراطلب منشأة تخلص، 

تغيير بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق
.دليل التعليمات دون إشعار سابق

، لخدمة العمالء والحصول على قطع الغيار
يُرجى االتصال على رقم 

+ 212522344751

service@outipro.ma 

.بموجب ترخيصOutiproشركة طرفمن ُمستورد
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca

 Techwoodھي العالمة التجاریة المسجلة لشركة 
SoTech-International.


