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 صندوق تجميل األظافر 

 
 دليل المستخد 

 

TMA-12 

TMA-44 

TMA-54  

الستخدام ألول مرة ، اقرأ هذه التعليمات لالستخدام وفقًا لتعليمات السالمة عزيزي المستخدم ، قبل ا
عليماتأبلغ المستخدمين المحتملين بهذه الت. وتعليمات االستخدام . 

خدام الحقًااحتفظ به لالست .  
  .قم بفك عبوة الجهاز مع االحتفاظ بكافة العبوات

 

 

TMA-12 

TMA-44 ET TMA-54 
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 تحذيرات مهمة 
 

  اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز. 
 احتفظ بدليل التعليمات هذا. 

 هذا الجهاز مخصص فقط لالستخدام المنزلي واالستخدامات المماثلة مثل:  
ىمل األخرماكن العمطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأ - . 

  :بيئة نوع -
 .المزارع • مبيت وإفطار • 

 .العمالء في الفنادق والموتيالت وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.  

   ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو
وي على الماء التي تحتاألخرى   األحواض أو األوعية . 

 أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. 
 ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة أثناء استخدامه.  

 ال يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي . يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود
 .ضرر ، ربما يكون ناتًجا عن االستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل

 ز من قبل األطفال والبالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية ذا الجهاستخدام هيمكن ا
أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم واإلشراف على  

وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. استخدامه ، بأمان تام . 
 ازيجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون مع الجه . 

  يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال دون إشرافأال يجب . 
  أكياس بالستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، )لحماية األطفال ، ال تترك العبوات معلقة

وال تدعهم يلعبون مع األفالم البالستيكية( وما إلى ذلك :  
 .هناك خطر االختناق 

 ببال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي س .  
  الجهاز في غسالة الصحون تضعال . 

 ال تقم بتثبيت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة.  
 ال تستخدم جهاًزا بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من األشكال. 

 ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في  . قم دائًما بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة
 .الخارج عندما تمطر

 قد تشكل هذه خطراً  . ها الشركة المصنعة توصي بت التي الال تستخدم أبًدا الملحقا
 .على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز

 ضع الجهاز دائًما على سطح مستو وثابت.  
 تأكد من عدم تغطية الجهاز وال تضع أي شيء عليه.  
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  يمكن أن يتسبب العطل واالستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة
 .المستخدم

 ز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجاتذا الجهايتوافق ه . 
 

 نصائح األمان الخاصة بهذا الجهاز 
 

 .هذا الجهاز مناسب فقط لصقل أظافر اليدين والقدمين وتلميعهما •

20ال تستخدم هذا الجهاز ألكثر من  • دقيقة  .  

15دعه يبرد لمدة  • دقيقة قبل أي استخدام آخر  . 
 
 
ت عام معلوما  

 
توصية لقراءة األشياء المهمة الواردة في   "OPEN BOOK" يعني الرمز
 .الدليل
 
نفايات المعدات  ) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز
أنه في نهاية عمرها ، يجب أال يتم رميها في   ، (الكهربائية واإللكترونية

يساعد استرداد  . لمحليالفرز ا  النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز
 .النفايات على الحفاظ على بيئتنا
 

عالمةيضمن رمز "  CE"   ، االمتثال للمعايير األوروبية المنسقة االختيارية
هذه المعايير ليست  . التي تترجم المتطلبات األساسية إلى المواصفات الفنية

 .إلزامية ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسية
 

المتعلقة بحماية البيئة ( تقييد استخدام بعض المواد الخطرة)بنفايات شهد رمز ي
على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص • 
فإن  ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من
0.1أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من  ة و  ٪ من وزن المادة المتجانس
 .٪ للكادميوم السادس0.01

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء   "TRIMAN" يشير رمز
على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة )من مجموعة منفصلة 

(التدوير ، ونقطة اإلنزال الطوعية .  
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هو ضمان االمتثال للمعايير المغربية المنسقة ،   "CMIM Marking" رمز
هذه المعايير  . تترجم المتطلبات األساسية إلى مواصفات فنية، التي  ختياريةاال

 .ليست إلزامية ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسية
 
 
 http://www.quefairedemesdechets.fr : لمزيد من المعلومات

 
 تعرف على جهازك

 
والجلد الصغيرللبشرة  لف دائريم .1  
 ملف األظافر ، مستدير وغرامة .2
 ملف التشطيب .3
 ملف األظافر لألظافر الصلبة .4
 مخروط تلميع لعالج النسيج .5
 ملف مخروطي للبشرة والجلد .6
 مقبض دعم الملحقات .7
 زر فتح الخزانة .8
مفتاح للسرعة /محدد  .9  
 صندوق تخزين .10
 

 
 االحتياطات

 
 ال تستحم أثناء استخدام الجهاز .1
أو اليدين بالكريم قبل االستخدام بل بعد استخدامهالقدمين ال تغطى  .2 . 
  .قم بتشغيل الجهاز باستخدام الزر الموجود أعلى المقبض .3
  .مرر الملحق برفق فوق الموقع المطلوب .4
 .تحقق بانتظام من تقدم مختلف مراحل تشغيل الجهاز لتجنب أي خطر اإلصابة .5

 
 استعمال

 
البطاريةجرة في ح( قةغير مرف)أدخل البطاريات  .1 .  

 .احرص على احترام القطبية
 .آلة مانيكير وباديكير جاهزة اآلن لالستخدام .2

وابدأ تشغيل( المقبض)قم بتوصيل الملحق المطلوب بالدعم  .3   
  .مانيكير أو باديكير 

يستطيعون. سرعتان متاحتان وعكسهما  
 .المحدد باستخدام مفتاح االختيار

 .مالحظة: يمكن تحقيق نتائج أفضل للباديكير إذا تم غسل القدمين قبل العالج
مهم!أوقف عملية تجميل األظافر / العناية باألقدام من وقت آلخر للتحقق من النتيجة. هذا مهم بشكل خاص لمرضى 

 .السكر ألنهم غالبًا ما يعانون من إزالة حساسية من سطح الجلد ويمكن أن يصابوا
 

 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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 التنظيف والصيانة
 

يف الجدران الخارجية لغالف المقبض بقطعة قماش مبللة قليالً قم بتنظ • .  

 .يمكن غسل الملحقات فقط بالماء •
 !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر •

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

70يمكن تنظيف الملحقات من وقت آلخر باستخدام الكحول الطبي  • درجة أو   90 درجة  . 
 

تم فحص هذا الجهاز وفًقا لجميع التوجيهات األوروبية الحالية المعمول بها ، على سبيل المثال فيما يتعلق 
  .بالتوافق الكهرومغناطيسي والجهد المنخفض

 .تم تصنيع هذا الجهاز وفًقا ألحدث أنظمة السالمة الفنية
 

 تخزين
 

  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
 .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيًدا عن متناول األطفال -

 
 ضمان

 
 .قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

24هذا الجهاز مضمون لمدة  شهًرا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك  .  
  :الوثائق الداعمة هي

  الفاتورة و •
مختومة ومكملة( سفل الصندوقالموجودة على جانب أو أ)شهادة الضمان  • . 

 .بدون هذه المستندات الداعمة ، ال يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
خالل فترة الضمان ، نعتني ، مجانًا ، باألعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو 

 .التصنيع عن طريق اإلصالح أو االستبدال
إلى تمديد فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جديد ال تؤدي خدمات الضمان ! 

  ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
 .في عبوته األصليةيرافقه دليل الشراء

 !إن كسر الزجاج أو البالستيك هو مسؤوليتك على أي حال
لسيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، فرش ا: على سبيل المثال)عيوب في الملحقات أو األجزاء التي ترتدي 

باإلضافة إلى التنظيف ، ( جهاز التحكم عن بعد االحتياطي ، فرش األسنان االحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ
 !ال يتم ضمان صيانة األجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع

 .في حالة التدخل األجنبي ينقضي الضمان
ترة الضمان ، يمكن إجراء إصالحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصالح متخصصةبعد انتهاء ف . 

 .في حالة التدخل األجنبي ينقضي الضمان
 

 خصائص تقنية
 

1.5 2امدادات الطاقة  فولت بطاريات   A6 أو AA (غير مدرجة)  
   معيار الفئة الثالثة

 صنع في جمهورية الصين الشعبية
 المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار
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 .وقد تم فحصه وفقًا لجميع التوجيهات األوروبية المعمول بها ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات

  .تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا ألحدث أنظمة السالمة والوصفات الفنية
في حالة حدوث خطأ ، ال تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإلصالحات: تنبيه .  

 
ية البيئةحما  

 .يجب إزالة البطاريات من الوحدة قبل تجاهلها •
  .يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن •

 .ال ترمي في سلة المهمالت ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفايات •
 

Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115 

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous bois – France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.


