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 إجراءات حمایة مھمة 

 
 یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل االستخدام. 
  احتفظ بالتعلیمات الحالیة للمراجع المستقبلیة. 
 تأكد من أن جھد التیار الكھربائي الخاص بك یتوافق مع ما ھو مذكور في الجھاز  . 
 خدم الجھاز فقط لألغراض المنزلیة والتطبیقات المنزلیة أو التطبیقات المماثلة مثلاست  :-

من قبل -مناطق مطبخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وبیئات العمل األخرى ؛ 
: • نوع البیئة مثل -العمالء في الفنادق والموتیالت والبیئات السكنیة األخرى ؛ 

 . منازل المزرعة • سریر و فطور
 
 
 
 استخدم الجھاز فقط بالطریقة الموضحة في ھذه التعلیمات  . 
   ال تستخدم ھذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض االستحمام أو الدش أو أحواض الغسیل

 . أو أي أوعیة أخرى بھا ماء
 ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من نتوءات المیاه . 
 ال تستخدم ھذا الجھاز ویداك مبتلتان. 
 الجھاز للبلل لألسف ، فقم على الفور بسحب سلك المقبس  إذا تعرض . 
 أبلغ المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات  . 
  ال تترك الجھاز بدون إشراف عند استخدامھ . 
 ال یمكن تحمل أي مسؤولیة عن أي ضرر . یجب استخدام الجھاز للغرض المقصود فقط

 . یر السلیممحتمل ناتج عن االستخدام غیر الصحیح أو التعامل غ
  سنوات وما  8یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین

فوق واألشخاص الذین یعانون من ضعف القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو  
نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحھم اإلشراف أو التعلیمات المتعلقة باستخدام 

 .  المخاطر متورطالجھاز بطریقة آمنة وفھم 
 ال یجوز لألطفال اللعب بالجھاز  . 
 ال یجوز لألطفال إجراء التنظیف وصیانة المستخدم دون إشراف . 
   ھذا الجھاز لیس لعبة ، فال تترك األطفال الصغار أو األشخاص ذوي اإلعاقة لیلعبوا

 . معھم
  كیة ،  األكیاس البالستی(من أجل ضمان سالمة أطفالك ، یرجى إبقاء جمیع العبوات

 .بعیًدا عن متناولھم) الصنادیق ، البولیسترین ، إلخ
   ال تسمح لألطفال الصغار باللعب بالرقائق المعدنیة! الحذر: 

 ! ھناك خطر االختناق

التلف الناتج عن االستخدام غیر  عزیزي المستھلك ، یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل االستخدام لتجنب  
إذا قمت بتمریر  . یرجى إیالء اھتمام خاص لدلیل السالمة. الصحیح ولفھم وظائف ھذا المنتج بشكل أفضل

 . الجھاز إلى طرف ثالث ، فیجب أیًضا تسلیم تعلیمات التشغیل ھذه 
 . یرجى االحتفاظ بھا للمراجع المستقبلیة
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 ال تستخدم الجھاز أبًدا إذا ظھر على . من وقت آلخر ، افحص السلك بحثًا عن األضرار
 . السلك أو الجھاز أي عالمات تلف

  في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسبابال تغمر الجھاز  . 
 ال تضعھ في غسالة األطباق أبًدا . 
 ال تستخدم الجھاز بالقرب من األسطح الساخنة . 
 افصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملیة تنظیف للصیانة وتجمیع الملحقات . 
 ال تستخدم الجھاز في الخارج ودائًما ما تضعھ في بیئة جافة. 
 یمكن أن تشكل خطًرا على المستخدم . ًدا الملحقات التي ال ینصح بھا المنتجال تستخدم أب

 . وخطًرا لتلف الجھاز
 ال تستخدم أبًدا أي موصل آخر غیر الذي تم توفیره . 
 تأكد من أن السلك ال یمكن أن یعلق بأي شكل من  . ال تحرك الجھاز أبًدا بسحب السلك

 . األشكال
 ز وال تثنیھ ال تقم أبًدا بلف السلك حول الجھا 
 تأكد من أن سلك الطاقة ال یتالمس مع األجزاء الساخنة من ھذه الوحدة . 
 تأكد من تبرید الجھاز قبل تنظیفھ وتخزینھ . 
 قد تكون درجة حرارة األسطح التي یمكن الوصول إلیھا عالیة جًدا عند تشغیل الجھاز  .

 . ال تلمس أبًدا ھذه األجزاء من الجھاز لتجنب حرق نفسھا
  من عدم مالمسة الجھاز أبًدا للمواد القابلة لالشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى تأكد

 .  وأن سلك الطاقة والمقبس ال یتالمسان مع الماء... ذلك 
 قبل التنظیف ، افصل الجھاز دائًما عن مصدر الطاقة واتركھ یبرد  . 
  تحكم عن بعد ھذا الجھاز غیر مخصص للعمل عن طریق جھاز توقیت خارجي أو نظام

 .منفصل
 تأكد أیًضا من عدم تغطیة الجھاز وعدم وضع أي . ضع الوحدة دائًما على سطح مستو

 .شيء علیھ
 قم دائًما بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما ال یكون الجھاز قید االستخدام . 
 عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من أن الكابل بالكامل غیر ملفوف من البكرة  .

یجب أن تكون طاقة اإلدخال على األقل  . CEاستخدم فقط وصالت التمدید المعتمدة من 
16A ، 250V ، 3000W . 

  قد یؤدي التشغیل غیر الصحیح واالستخدام غیر السلیم إلى إتالف الجھاز وإصابة
 .المستخدم

 یتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر المتعلقة بھذا النوع من المنتجات . 
 

 نتجمحدد لھذا الم
 

 .ھذه الوحدة مناسبة فقط لبردة وتلمیع أظافر أصابع الیدین والقدمین •
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 .  دقیقة 20ال تستخدم ھذا المنتج ألكثر من  •
 .دقیقة 15اتركھ یبرد قبل االستخدام مرة أخرى لمدة   •
في حالة االستخدام المباشر مع مصدر الطاقة الرئیسي ، افصل سلك الطاقة دائًما بعد   •

 .  االستخدام
 . خدام الجھاز فقط مع المحول المتوفر في الوحدةیتم است •
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 معلومات عامة 

 
 . یعني توصیة لقراءة األشیاء الھامة الواردة في السجل" الكتاب المفتوح"رمز  

 
نفایات المعدات الكھربائیة ( WEEE، واالختصار " BINتم شطب الرمز "

بغي التخلص منھا  یعني أنھ في نھایة العمر االفتراضي ، ال ین) واإللكترونیة
یمكن أن یساعد  . مع النفایات المنزلیة ، ولكن یجب حفظھا في فرز المنطقة

 . استرداد النفایات في الحفاظ على بیئتنا
 

ھو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، طوعیًا ، یعكس  " CEرمز "
امیة ولكنھا  ھذه المعاییر لیست إلز. المتطلبات األساسیة في المواصفات الفنیة

 . ضمانات االمتثال للمتطلبات األساسیة
 

في حمایة البیئة ، أنھ ) تقیید استخدام بعض المواد الخطرة( ROHS یشھد رمز 
بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الرصاص • الزئبق • 

،   PBDEو  PBBالكروم • منتجات الحمایة من اللھب ) سداسي التكافؤ(
٪ من وزن المادة  0.1ركیز متساویة إلى أو أقل من فإن ذروة الت

 .٪ للسادس • الكادمیوم0.01المتجانسة ، و 
 

إلى أن المستھلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء  " TRIMANیشیر الرمز "
مثل صندوق إعادة التدویر ، والنفایات ، ونقطة اإلدخال  ( من مجموعة منفصلة 

 ). الطوعیة
 

 http://www.quefairedemesdechets.fr: للمزید من المعلومات 
 

 

 

 

 

 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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 لمعرفة وحدتھ
 

 قرص التقشیر   1/2/3
في قرص تقشیر حبیبات ناعم في حبیبات خشنة  

 . إلزالة الجلد الجاف من القدمین والكعب
 . دافع بشرة لدفع الجلد إلى الخلف  4

 . سطح األظافرلتلمیع . قرص تلمیع5/6
 فرشاة تقشیر لتنظیف السطح  7
 . زر إیقاف التشغیل لتدفق الھواء 8
 مجفف األظافر  9
 

نقطة مالئمة رفیعة وسمیكة حادة لتقلیب وتشكیل األظافر بالشكل المطلوب ، اختر أفضل ما یناسب نوع  10/11
 . أظافرك

 .المتصلب والدیدان /لتسخین الجلد الخشن : مخروط خشن 12
 . الجلد الزائد لدفع قشرة األظافر للخلفدافع  13
 وحدة للتواصل مع الملحقات  14

 
 نظام إغالق صندوق تخزین السفر  أ
 

 استعمال 
 

 "). التحمیل"انظر (اشحن البطاریة القابلة إلعادة الشحن ألداة الجلبة • 
 . قم بتركیب الملحق المطلوب على الغالف• 

 .  محور الكم واضغط علیھ بشكل طبیعيلتركیب ملحق ، ضع فتحة الملحق على : مالحظة
 .إلزالتھ ، اسحب الملحق ببساطة إلزالتھ من محور العمود

 
 شحن البطاریة 

 
 . قم بتوصیل قابس المحول في المقبس الموجود في الجزء الخلفي من غطاء المقبض

 . ھرتز في حالة جیدة 50~ فولت  230قم بتوصیل محول التیار المتردد بمأخذ طاقة 
 . ساعات لجمیع األحمال الالحقة 8-6ساعة في المرة األولى و  12لشحن یستغرق ا

 . قم بإیقاف الجھاز قبل إعادة شحن البطاریة
 

 القیادة المباشرة بالمحول 
 

 . یمكن تشغیل الوحدة مباشرة بواسطة المھایئ ، ال تستخدم محوًال آخر غیر المزود مع الوحدة . 1
 . دة الرئیسیة بالمحول وقم بتوصیل المحول بالمقبسلالستخدام المباشر ، قم بتوصیل الوح. 2
ثانیة للسماح للوحدة بالعمل بكامل   30في حالة استخدام المحول المباشر بدون أي بطاریة بالداخل ، انتظر لمدة . 3

 . طاقتھا
افعل . جال تغسل یدیك من قدمیك قبل العال!) إال إذا كان متسًخا جًدا(للحصول على أداء أفضل للمنتج ، : مالحظة

 . ذلك بمجرد االنتھاء
 

 ال تستحم باستخدام الجھاز  .1
 . ال تغطي القدمین أو الیدین بالكریم قبل االستخدام ولكن بعد االستخدام .2
 . قم بتشغیل الوحدة باستخدام الزر الموجود أعلى المقبض .3
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 . ضع الملحق برفق على المكان المطلوب .4
 . تحقق بانتظام من تشغیل الوحدة لتجنب اإلصابة .5
 

 نظیف  ت
 

 قبل التنظیف ، قم بإیقاف تشغیل الجھاز 
 .  افصل الجھاز دائًما واتركھ یبرد قبل التنظیف

 . نظف الجزء الخارجي من الجھاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قلیالً 
 !  ال تغمر الجھاز في الماء أو أي سائل آخر

 . ي أداة قطع أخرىال تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرشاة المعدنیة أو أ
 

 تخزین 
 
 . تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تماًما -
 . ال تقم بلف السلك حول الجھاز ، حیث سیؤدي ذلك إلى تلفھ -
 . حفظ الجھاز في مكان بارد وجاف-
 

 ضمان
 .  قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

 .  اء من قبل المستھلكشھًرا بدًءا من تاریخ الشر  24ھذا الجھاز مضمون لمدة  
 :  المستندات في إثبات الضمان ھي 

 الفاتورة و  • 
بدون إثبات ھذه المستندات ، ال  ).  الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الھدایا (لوحة الضمان المملوءة والمختومة  • 

 . یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
جھاز أو الملحقات الناشئة عن عیب في المواد أو التصنیع عن طریق  خالل فترة الضمان ، نتعامل مجانًا مع عیوب ال

الخدمات في إطار الضمان ال تنطوي على أي تمدید لفترة الضمان وال تعطي الحق في ضمان  . اإلصالح أو االستبدال
 !جدید

ھ األصلیة ، مصحوبة في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجھاز الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوت
 .  بأدلة إثبات الشراء

ال یتم ضمان العیوب الموجودة في  . ال یوجد ما یبرر كسر األجزاء من الزجاج أو البالستیك في جمیع الحاالت 
الفحم في المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القیادة ، والتحكم عن : على سبیل المثال(الملحقات أو األجزاء المستھلكة  

وكذلك التنظیف أو الصیانة أو استبدال األجزاء المتآكلة  ) ستبدال ، وفرش األسنان البدیلة ، والشبكات ، إلخبعد في اال
 !و وبالتالي لدفع

 . في حالة التدخل األجنبي ، یصبح الضمان الغیًا وباطالً 
 

 . و خدمة إصالحبعد سریان فترة الضمان ، یمكن إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أ
 

 مواصفات 
 

 كم مانیكیر 
 مللي أمبیر  600فولت تیار مستمر   i-MH 1.2بطاریة  Nقوة 

 
 یتمركز 

  مللي أمبیر  600فولت تیار مستمر ،  3قوة 
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 ACمحول 

  ھرتز  50~ فولت   240-230مدخالت الطاقة  
  3V DC 500mAانتاج الطاقة  

  نورم من الدرجة الثانیة 
 الشعبیة  صنع في جمھوریة الصین

 یمكن أن تتغیر الخصائص دون منع أولي 
 

مللي أمبیر في   30لمزید من الحمایة ، یُنصح بتركیب جھاز التیار المتبقي بتیار تشغیل متبٍق مصنّف ال یتجاوز 
 . اطلب من المثبت الخاص بك النصیحة. الدائرة الكھربائیة التي تزود الحمام

، في حالة حدوث عطل ، لیس لفتح العلبة ولكن الستدعاء فني مؤھل من أجل تقلیل مخاطر الصدمات الكھربائیة  
 . لإلصالحات 

 
التوافق  : ، وتم التحكم فیھ وفقًا لجمیع التوجیھات األوروبیة الحالیة ، مثل   ECاستوفى ھذا الجھاز توجیھات 

أنظمة السالمة تم تصمیم ھذا الجھاز وتصنیعھ وفقًا ألحدث ). LVD(والضغط المنخفض  ) EMC(الكھرومغناطیسي 
 . والمواصفات الفنیة 

 
 حمایة البیئة 

 ) Ni-Cdأو  Ni-MHتدمیر بطاریات (
 . یجب فصل الجھاز عن مصدر الطاقة الرئیسي عند إزالة البطاریة

 : إلزالة البطاریة
 . قم بفك جزأین الوحدة وأخرج البطاریة• 
 .یجب إزالة البطاریة قبل إعطاء الوحدة إلعادة الشحن -
 . من البطاریة بطریقة آمنةیجب التخلص  -
 

   Sotech Internationalمستورد من شركة 
 "LE PERIPOLE "  رقمA107 

33 ،Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120  Fontenay sous Bois - فرنسا 
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