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المستهلك ، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل االستخدام لتجنب التلف الناتج عن االستخدام غير   عزيزي
 . خاص لدليل السالمة يرجى إيالء اهتمام. الصحيح ولفهم وظائف هذا المنتج بشكل أفضل

 .  إذا قمت بتمرير الجهاز إلى طرف ثالث ، فيجب أيًضا تسليم تعليمات التشغيل هذه
 . حتفاظ بها للمراجع المستقبليةيرجى اال
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إجراءات  حماية مهمة
 
 .يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل االستخدام ❑
 .احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية  ❑
 .  ازتأكد من أن جهد التيار الكهربائي الخاص بك يتوافق مع ما هو مذكور في الجه ❑
 -:  غراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة مثلاستخدم الجهاز فقط لأل ❑

بواسطة   -مناطق مطبخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى ؛ 
 :  نوع البيئة مثل -العمالء في الفنادق والموتيالت وبيئات النوع السكني األخرى ؛ 

 
 
 

 . إفطارعة • مبيت ومنازل المزر• 
 .  لجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليماتاستخدم ا ❑
ال تستخدم هذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض االستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل   ❑

 . أو أي أوعية أخرى بها ماء
 . ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من نتوءات المياه ❑
 .لتانال تستخدم هذا الجهاز ويداك مبت ❑
 . ل لألسف ، فقم على الفور بسحب سلك المقبسإذا تعرض الجهاز للبل ❑
 .  أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات ❑
 . ال تترك الجهاز بدون إشراف عند استخدامه  ❑
ال يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر . يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط ❑

 . ح أو التعامل غير السليممحتمل ناتج عن االستخدام غير الصحي
 يدرك األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة دائًما الخطر الذي يشكله استخدام ل  ❑

 .  األجهزة
يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية  ❑

شأن أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم اإلشراف أو التوجيه ب
 .آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليهااستخدام الجهاز بطريقة  

 . ال يجوز لألطفال استخدام هذا الجهاز ❑
 . هذا الجهاز ليس لعبة ، ال تترك األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة ليلعبوا بها ❑
 .يجب أل يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال ❑
 . تبريدهطفال عندما يتم تنشيطه أو احتفظ بالجهاز بعيًدا عن متناول األ ❑
 ال يجوز ترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بشبكة اإلمداد ؛  ❑
ال يجوز استخدام الجهاز في حالة سقوطه ، أو إذا كانت هناك عالمات مرئية للضرر أو  ❑
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 في حالة حدوث تسريب ؛ 
ة المستخدم يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد االستخدام وقبل إجراء صيان ❑

 . للجهاز
توجيه السائل أو البخار نحو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية ،  يجب عدم ❑

 . مثل داخل األفران
األكياس البالستيكية ،  )من أجل ضمان سالمة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات  ❑

 .بعيًدا عن متناولهم( الصناديق ، البوليسترين ، إلخ
 :ق المعدنيةباللعب بالرقائ طفال الصغار ال تسمح لأل! الحذر   ❑

 ! هناك خطر االختناق
ال تستخدم الجهاز أبًدا إذا ظهر على . من وقت آلخر ، افحص السلك بحثًا عن األضرار ❑

 . السلك أو الجهاز أي عالمات تلف
 .  ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسباب ❑
 . ال تضعه في غسالة األطباق أبًدا ❑
 . من األسطح الساخنةال تستخدم الجهاز بالقرب  ❑
 .  ال تقم بتشغيل الجهاز بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة ❑
في حالة تلف سلك اإلمداد أو الجهاز ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل  ❑

 . الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب أي خطر
 . لية تنظيف للصيانة وتجميع الملحقاتمصدر الطاقة قبل أي عم كابل افصل  ❑
 .ال تستخدم الجهاز في الخارج ودائًما ما تضعه في بيئة جافة ❑
يمكن أن تشكل خطًرا على المستخدم . ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال ينصح بها المنتج ❑

 . وخطًرا لتلف الجهاز
 . تم توفيره ال تستخدم أبًدا أي موصل آخر غير الذي ❑
تأكد من أن السلك ال يمكن أن يعلق بأي شكل من  . أبًدا بسحب السلك ال تحرك الجهاز ❑

 . األشكال
 ال تقم أبًدا بلف السلك حول الجهاز وال تثنيه  ❑
 . تأكد من أن سلك الطاقة ال يتالمس مع األجزاء الساخنة من هذه الوحدة ❑
 . تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه ❑
.  مكن الوصول إليها عالية جًدا عند تشغيل الجهازحرارة األسطح التي ي ن درجةقد تكو ❑

 . ال تلمس أبًدا هذه األجزاء من الجهاز لتجنب حرق نفسها
تأكد من عدم مالمسة الجهاز أبًدا للمواد القابلة لالشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى  ❑

 .  الماء وأن سلك الطاقة والمقبس ال يتالمسان مع... ذلك 
 .  ل الجهاز دائًما عن مصدر الطاقة واتركه يبردقبل التنظيف ، افص  ❑
هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد  ❑

 .منفصل
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تأكد أيًضا من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي . ضع الوحدة دائًما على سطح مستو ❑
 .شيء عليه

 . كون الجهاز قيد االستخدام يمن مقبس الحائط عندما ال  قم دائًما بإزالة القابس ❑
.  عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائًما من أن الكابل بالكامل غير ملفوف من البكرة ❑

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

ف الجهاز وإصابة ستخدام غير السليم إلى إتالقد يؤدي التشغيل غير الصحيح واال ❑
 .المستخدم

هذا الجهاز ، المصمم لالستخدام المنزلي ، يتوافق مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من  ❑
 .  المنتجات 

 .يجب استخدام الجهاز ووضعه على طاولة أو سطح مستو وثابت ❑
 . سييجب عدم ترك العنصر دون مراقبة عند توصيله بمصدر إمداد رئي ❑
، إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك عالمات مرئية للضرر أو  ال يجوز استخدام العنصر ❑

 . إذا كان هناك تسرب 
 . فيما يتعلق بإرشادات التنظيف ، يرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدليل ❑
 . هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ❑
ي تحتوي أو النباتات أو المعدات التال توجه البخار أبًدا نحو األشخاص أو الحيوانات  ❑

 . على مكونات كهربائية مثل داخل األفران
 .خطر اإلصابة بحروق: تحذير ❑

 
قسم ما بعد البيع للمنتج أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد :  شخص مؤهل كفء )*(

 . ومختص للقيام بهذا النوع من اإلصالحات 
 

 معلومات عامة 

 
 . مة الواردة في السجلية لقراءة األشياء الهاتوص  يعني" الكتاب المفتوح"رمز  

 
نفايات المعدات الكهربائية ) WEEE، واالختصار " BINتم شطب الرمز "

يعني أنه في نهاية العمر االفتراضي ، ال ينبغي التخلص منها  ( واإللكترونية
يمكن أن يساعد  . مع النفايات المنزلية ، ولكن يجب حفظها في فرز المنطقة

 . بيئتنا حفاظ علىداد النفايات في الاستر

 
المستخدم من أن البخار يمكن أن يتسرب من  "  STEAM"يحذر الرمز  

 (خطر اإلصابة بحروق. ) الوحدة واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة
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هو ضمان االمتثال للمعايير األوروبية المنسقة ، طوعيًا ، يعكس  " CEرمز "
ست  هذه المعايير لي. ات الفنيةالمتطلبات األساسية في المواصف

 . إلزامية ولكنها ضمانات االمتثال للمتطلبات األساسية
 

أن المنتج مناسب لجميع الظروف الجوية " IPx4"يعني الرمز  
ومع ذلك ، فإنه ال يتحمل  . من أي اتجاه. ويقاوم رذاذ الماء القوي

 . الغمر

 
في حماية   (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) ROHS يشهد رمز 

بة لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الرصاص •  البيئة أنه بالنس
و   PBBالكروم • منتجات الحماية من اللهب ( سداسي التكافؤ)الزئبق • 
PBDE  من وزن  0.1، فإن ذروة التركيز متساوية إلى أو أقل من ٪

 . ٪ للسادس • الكادميوم0.01المادة المتجانسة ، و 
 

عو للتخلص من المنتج كجزء  إلى أن المستهلك مد" TRIMANيشير الرمز "
مثل صندوق إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة اإلدخال  ) من مجموعة منفصلة 

 (. الطوعية
 

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

القياسية المغربية االختيارية المنسقة  ضمان االمتثال للمواصفات  وه"  CMIM"رمز  
 .  ، والتي تعكس المتطلبات األساسية من حيث المواصفات الفنية

 . هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسية

 ال تستخدم ممسحة البخار في الهواء الطلق. 

 اول استخدام 
 

 . از وجميع الملحقات وتوخي الحذر مع الملحقات الحادةم بإزالة الجهألول مرة ، ق قبل االستخدام
 ". التنظيف والصيانة"نظف الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في فقرة 

 . ضع اآللة على سطح ثابت ومستٍو مناسب 
 . تأكد من تجميع جميع األجزاء بشكل صحيح قبل التشغيل 

 . عة القماش في مكانهاال تستخدم ممسحة البخار بدون قط
 . ستخدمه بدون ماء في خزان المياه ال ت

 . ضع الجهاز على سطح مستٍو عند التشغيل لتجنب االنقالب
 .ال تستخدمه مع أي فتحة مسدودة. ال تدخل أي أشياء في الفتحات

 

 

 

 

 

 ! خطر اإلصابة بالحروق: تحذير
حروق شديدة إذا المس الجلد  البخار ساخن وقد يتسبب في . احذر من تسرب البخار عند تشغيل الوحدة 

 ! العاري

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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 . ال تستخدم أي منظفات في خزان المياه للتنظيف ، استخدم الماء فقط
لنباتات أو المعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية مثل  ا األشخاص أو الحيوانات أو ال توجه البخار أبًدا نحو 

 .داخل األفران
 

 لمعرفة وحدتها 
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 تجميع ممسحة البخار 

 " إيقاف التشغيل " قبل تجميع ممسحة البخار ، تأكد من أن مفتاح الطاقة في وضع  

 
 
 
 

 : قم بتوصيل األجزاء كما هو موضح أدناه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . الدوارة في فتحة التوصيل المخصصة في الهيكل الرئيسي أدخل الوصلة  (1
الممسحة (2 رأس  على  الدقيقة  األلياف  من  المصنوعة  القماش  وسادة  الرباط .  ضع  شد  طريق  عن  الوسادة  اربط 

 بالمفتاح
لدقيقة في مكانها ،  ضع رأس الممسحة ، مع وجود قطعة قماش من األلياف ا:  عند االستخدام على أسطح السجاد (3

 .رة شراعية السجادفوق طائ
 . ضع المنظف في خزان المنظف عند تنظيف الشحوم أو الزيت وما إلى ذلك الغرض السطحي ، الرجاء أ (4
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. 

 بخار يدوي  منظف الستخدامها  
 

 . زر أنبوب المقبض إلزالة المقبض من الجسم الرئيسي  sبريس  .1
 . نهايسي ، حتى يتم وضعها في مكامحول الملحق على الجسم الرئ لتركيب  .2

إلى مؤشر السهم  rding، حسب الطلب (  تحقق من قائمة استخدام الملحقات ) اختر الملحقات المناسبة   .3
 . للمحاذاة والغرس في محول الملحق ، ثم لفه عكس اتجاه عقارب الساعة ، حتى يستقر في مكانه

 . رزة في محول الملحق إلزالة مهايئ الملحقات ، اضغط على النقطة البا :  مالحظة 
 
 

 
 

 يف تستعمل ك
 : امأل خزان المياه بالماء (1

 افتح غطاء خزان المياه عن طريق الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة  ( أ
 استخدم كوب القياس لصب الماء في خزان المياه  ( ب

 
 
 
  
 
 
 
 (  أ ( )ب ) 
 : حدد أوضاع منظم البخار المناسبة( 2
 جاه عقارب الساعة ،وير مقبض منظم البخار في اتسيكون حجم البخار أكبر عند تد 

 . يمكن للمستخدم ضبط حجم البخار وفقًا لألشياء المختلفة. وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل
 
 

  
 
 
 
 

  3التحكم في حجم البخار بواسطة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، سيستغرق وقت التكيف : إشعار

 . إنها ظاهرة طبيعية. بخارعند ضبط حجم ال. ثوان

 عند التنظيف العادي ، البخار 
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 الرأس لديه زاوية دوارة كبيرة ، يمكن تنظيفها  
 . الزوايا ويمكن أيضا تنظيف مساحة منخفضة
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 / O)قة الطا  مفتاح.  بمجرد تجميع الوحدة بالكامل وتعبئتها بالماء ، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض(3
I ) في وضعOFF (O)   يحول مفتاح الطاقة ،(O / I )  إلى وضع التشغيل(I .)  ثانية ، ستبدأ الممسحة في  20حوالي

 .. اضبط منظم البخار واختر كمية البخار التقريبية وفقًا لمتطلباتك . إطالق البخار 
 . OFF (O)إلى وضع ( O / I) إليقاف انبعاث البخار ، قم بتحويل مفتاح الطاقة 

 م إخراج القليل من الماء من الفوهة قبل بدء البخار قد يتمن الطبيعي أن 
 تلتقط قطعة قماش الممسحة الماصة . مرري ببطء على السطح المراد تنظيفه( 4

 .تخلص من األوساخ بالبخار ، استخدم البخار بكثرة ، احتفظ بالمنشفة في متناول يدك وامسح أي ماء زائد قد يتراكم
 صدار البخار ، قم ببساطة بإيقاف تشغيلها وافصلها عن التيار الكهربائي تتوقف ممسحة البخار عن إما عند (5

 . الجهاز ، أعد ملء خزان المياه واستمر في التنظيف
 . يوصى بعدم تشغيل جهاز آخر عالي القوة الكهربائية على نفس الدائرة لتجنب الحمل الزائد للدائرة: ملحوظة 

ثواٍن ، ولكن ليس أكثر من ذلك   8امسح المنطقة لمدة ال تقل عن  بخاررضية ، اترك طقة من األلتعقيم من: الحذر
يمكن . الممسحة في وضع ثابت لفترة أطول من الموصى بها قد تتسبب في تراكم بقايا شاحبةبخاريغادر ال.  ثواني15

اء  انظر دليل استكشاف األخط. )إزالة هذه البقايا باستخدام منتج مزيل للكالسيوم أو ببضع قطرات من الخل
 ( وإصالحها

استخدم  . ال تقم أبًدا بتوجيه البخار إلى أي شخص أو حيوان. ممسحة بدون ماء بخارال تقم مطلقًا بتشغيل ملف : تحذير
 . ممسحة على أرضية صلبة محكمة الغلق فقطبخار ال
وسادة من ج يةرغ خزان المياه ، وأزل بعناعند االنتهاء من التنظيف ، افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار ، وأف( 9

ربط   الرأس ، ولف سلك طاقة الرياح حول السلك وقم بتخزينه بشكل عمودي في منطقة جافة أو تعليقه بواسطة
 . التخزين

   .قد تكون وسادة القماش ساخنة جًدا :الحذر
 .ليس لغرض تدفئة المكان

 
 : تحذير

 الممسحة  ل تستخدمي ممسحة البخار بدون وسادة قماش من األلياف الدقيقة على رأس (1
 Carpet Gliderل يتم استخدام  .  برأس الممسحة فقط عند تنظيف السجاد  Carpet Gliderقم بتوصيل   (2

 .لألرضيات باستثناء السجاد
أي   (3 تنظيف  بالورنمختوم  عند  المطلية  األرضيات  ، وخاصة  الخشبية  المزيد  األرضيات  استخدم   ، ،    يش  احذر 

 .ب خدش األرضيات وتلفهايرجى تنظيف المساحات الصغيرة كتجربة لتجن
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 بخار باليد 
منظف محمول مثالي لالستخدام على أسطح العمل ، وأسطح العمل ،   Hand-Held Steamerيعتبر جهاز  

استخدمه مع فوهة الزاوية  . السجاد والبسط والمغاسل ، والنوافذ ، والمرايا ، والبالط وتنظيف البقع على األرضيات و
 .الشحوم والعفن والمزيد وملحقات الفرش لرش األوساخ ،

 
 كيفية تجميع البخار المحمول باليد 

 اضغط على زر أنبوب المقبض ، قم بإزالة المقبض من الجسم الرئيسي   (1
 ، قم بإزالة رأس الممسحة( على الوصلة الدوارة)اضغط على زر قفل المرفقات   (2

 . من الجسم الرئيسي
ب (3 وقم  الملحقات  مهايئ  في  المرفقات  قفل  زر  على  الجسم اضغط  من  العلوي  الجزء  في  الملحقات  مهايئ  تثبيت 

 . الرئيسي ، حتى يستقر في مكانه
، للمحاذاة والغرس في محول الملحقات ، ثم لفه في  (  تحقق من قائمة استخدام الملحقات) اختر الملحقات المناسبة   (4

 .. الساعة حتى يستقر في مكانه  اتجاه عقارب
 . ملحقات إلزالة مهايئ الملحقات من الجسم الرئيسياضغط على زر قفل المرفقات في مهايئ ال (5
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 قائمة الملحقات 
 

 !الحذر
 . قبل تنظيف أي جهاز كهربائي ، تحقق من إرشادات التنظيف الخاصة بصانع األجهزة واتبعها

 المقترح االستخدام  صورة  ملحق

 السجاد الشراعي 
 

 تستخدم على السجادة  
 
 

  القماش ستوكات 
 

 . للتنظيف العام لألرضيات الصلبة والسجاد المنعش
 

 إضافة الماء   كوب القياس 
 
 
 

  محول ملحق 
 
 

تنظيف أسطح المواقد ، وحول حواف الصنبور ،   (1
والجص ، وأفران الميكروويف ، والمصارف ،  

الوصول إليها ، وما إلى  والمناطق التي يصعب 
 ذلك 

 يسي قم بتوصيل الملحقات التالية بالجسم الرئ (2

 المالبس   /ممسحة النافذة 
 أداة تبخير 

 
 

تنظيف األبواب الزجاجية والمرايا   (1
والزجاج وإزالة بقايا الصابون  

 .  واألوساخ
بعد وضع قماشة مكواة المالبس بالبخار ،   (2

يمكن أن تزيل التجاعيد من المالبس ،  
تبخير الستائر ، ومفارش المائدة ،  و

 . والمزيد

  فرش فرك صغيرة ومتوسطة 
 
 

تنظيف الفرن ، أفران الميكروويف ، المواقد ، الدش 
، أحواض االستحمام ، تركيبات الصنابير ، البالط ،  

 . الجص ، األلعاب ، الثالجات ، إلخ

،    فوهة زاوية  الصنبور  حواف  وحول   ، المواقد  أسطح  تنظيف 
،  وا والمصارف   ، الميكروويف  وأفران   ، لجص 

 ها ، وما إلى ذلك والمناطق التي يصعب الوصول إلي
 

غير    أداة تنظيف الجص  أو  صنفرة   ، الجص  خطوط  جميع  تنظيف 
 . صنفرة

 
 

  أداة القشط 
 

 . القشط المخبوز على الطعام واألوساخ والشحوم
إزالة البقايا أو المواد الصعبة األخرى من األسطح ،  

 مثل المواقد واألفران 

  قماش باخرة المالبس 
 

مالبس والستائر ومفارش  لالستخدام عند تبخير ال
 . المائدة وما إلى ذلك
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 استخدام ممسحة البخار 
 

 . الطريقة السهلة والصديقة للبيئة لتنظيف األرضيات
 ال توجد مواد كيميائية 

 . ئيةينظف ويطهر أسطح األرضيات تماًما بدون أي مواد كيميا
 

 بدون شحم الكوع
بة أو السجاد ، ويتركها نظيفة بشكل صحي دون الحاجة إلى يزيل األوساخ واألوساخ بسهولة من األرضيات الصل

 . عمل بدني شاق 
 ماء الصنبور فقط

يوصى باستخدام الماء المقطر أو المنقى ، فقط في . ) مصمم لالستخدام مع ماء الصنبور العادي الذي يتحول إلى بخار
 .( اطق الماء العسرمن

 أقمشة قابلة إلعادة االستخدام
لقماش من األلياف الدقيقة قابلة إلعادة االستخدام وعالية االمتصاص يمكن غسلها في الغسالة تأتي مع قطعتين من ا

 . بالماء الساخن وتجفيفها
 استخدم في معظم األرضيات الصلبة

الحرارة العالية ، بما في ذلك بالط السيراميك أو الرخام  مصمم لالستخدام على األسطح الصلبة التي تتحمل درجات
ومع ذلك ، انظر التحذيرات  )األرضيات المشمع واألرضيات المصنوعة من الخشب الصلب أو الباركيه   أو الحجر أو 

 (. أدناه
 استخدميه على السجاد والبسط 

 . درجات الحرارة العاليةمصمم لالستخدام مع السجاد الشراعي المزود بالسجاد والبسط التي تتحمل 
 

 .ة غير محكمة الغلقال تستخدم ممسحة البخار على األرضيات الخشبي
 ال تدع الممسحة البخارية تقف على أي أرضية خشبية لفترة طويلة 

 .  زمن
 .  قد يتسبب ذلك في تمدد حبيبات الخشب: ملحوظة
 .اختبر منطقة معزولة من السطح ليتم تنظيفها قبل المتابعة 
مع ، ألن الحرارة والبخار قد يزيالن لحذر عند استخدام الممسحة البخارية على األسطح التي تم معالجتها بالشتوخى ا

 .الشمع أو اللمعان
توخى الحذر عند استخدام الممسحة البخارية على الفينيل أو المشمع أو أي أرضيات أخرى حساسة للحرارة ، ألن 

 .  ى األرضالحرارة الزائدة يمكن أن تذوب الصمغ عل
تعليمات االستخدام ية وفحص األرضية نوصي بتنظيف عينة صغيرة أوالً في منطقة غير ظاهرة من األرض

 . والعناية من قبل الشركة المصنعة للسطح لضمان مالءمة التنظيف بالبخار

 

 

  
 تحذير 

 .ال تقم أبًدا بتشغيل ممسحة البخار بدون ماء 
 .وجه البخار أبًدا إلى أي شخص أو حيوان ال ت 
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 : قبل البدء في تنظيف األرضيات بالبخار ، تأكد من
 . و تنظيفها بالمكنسة الكهربائيةتم كنس األسطح المراد تنظيفها بالبخار أ .1
 (. ر فقرة التجميعانظ)يتم تجميع ممسحة البخار بالكامل   .2
 . تُثبت قطعة القماش المصنوعة من األلياف الدقيقة بإحكام حول رأس البخار .3

 !(ال تستخدم الممسحة بدون قطعة قماش من األلياف الدقيقة)
 . خزان المياه ممتلئ  .4

 .( المنقى / م فقط ماء الصنبور ، أو الماء المقطر ال تضيف محلول التنظيف ، استخد)
 

 استعمال 
 
 .  ك الطاقة تماًماقم بفك سل •
 .  تأكد من أن التوتر الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع التوتر المبين على الجهاز •
 .  تجنب أي خطر، ل(  ومتصل باألرض إذا كانت الوحدة من الفئة األولى)قم بتوصيل الجهاز بمخرج مقبس صحيح ،   •
 . ميع الملحقاتافصل كابل مصدر الطاقة قبل أي عملية تنظيف للصيانة وتج •
 . ال تقم أبًدا بتعديل الجهاز بأي حال •
 

 . على مفتاح الطاقة ، ضوء مؤشر الطاقة ، تبدأ الوحدة بالتسخينمنعطف أو دور 
 . ثانية حتى تسخن الوحدة ويصبح البخار جاهًزا 30حوالي يستغرق : مالحظة

 . ادفع الوحدة بطول األرض لألمام وللخلف
 .  ان المياه منخفًضا ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة على الفور عندما يكون مستوى الماء في خز

 . افصل الوحدة من مأخذ التيار الكهربائي وأعد ملء خزان المياه باتباع التعليمات 
، فقد يصبح غالف القماش رطبًا جًدا أو متسًخا وسيتعين إذا كنت تستخدم الممسحة البخارية لفترة طويلة : ملحوظة 

   .عليك استبداله
 .  خارج الوحدة واتركها تبرد قبل االستبدالمنعطف أو دور 

 . أثناء استبدال غطاء القماش ، ال تلمس رأس البخار لتجنب الحروق: ملحوظة 
ثواٍن ، ولكن ليس أكثر من  8ال تقل عن  عقم منطقة معينة من األرضية وضع ممسحة البخار فوق المنطقة لمدةإلى 
 .  ثانية 15

هذا مفيد بشكل خاص لتنظيف الحمام أو . درجة مئوية 110-90حرارة البخار إلى حوالي  ستصل درجة: مالحظة
 . الدش أو منطقة نوم الحيوانات األليفة أو حول صناديق القمامة

 
 بعد االستعمال 

 
 .افصل سلك الطاقة من المأخذ (1

من رأس الممسحة ، حيث يمكن أن القماش لتبرد وقم بإزالة قطعة قماش التنظيف بعناية   /وسادة الممسحة  اترك( 2
 . تظل قطعة قماش التنظيف ساخنة

 يجب تفريغ أي مياه متبقية في خزان المياه قبل استخدام الجهاز ( 3
 .قم دائًما بإفراغ خزان المياه في نهاية كل استخدام. تخزين

 يصرف من  ( قد يتبقى كمنتج للتكثف)دع أي ماء (4
 . فتح البخار قبل تخزين الجهاز 

 . سلك الطاقة حول التفاف السلك العلوي والسفليلف (5

 تخزينها في مكان محمي ،. امسحي جميع أسطح الممسحة البخارية بقطعة قماش ناعمة(6
 . منطقة جافة

  تتركها ال. يرجى تخزين الوحدة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامها(7
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 . تتعرض ألشعة الشمس أو المطر

قطعة قماش مبللة إلى تكوين عالمات   /ممسحة البخارية باستخدام وسادة ممسحة قد يؤدي التخزين المستقيم لل(8
 . إلزالة العالمات البيضاء. بيضاء على األرضية

 . القماش قبل التخزين /تأكد من إزالة وسادة الممسحة . منطقة نظيفة بالخل 
 
 

 ظيف والصيانةالتن
 

 .  واتركه يبرد أوقف تشغيل الجهاز وافصل الجهاز: قبل التنظيف ، دائًما
 . نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليالً 

 . بالماء الساخن باستخدام اإلسفنج والمنظفات الناعمة( القابلة لإلزالة )يمكن غسل األجزاء 
 !  في الماء أو أي سائل آخر ال تغمر الجهاز

 . لمعدنية أو أي أداة قطع أخرىال تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرشاة ا
 

 تخزين 
 
 . تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تماًما -
 . ال تقم بلف السلك حول الجهاز ، حيث سيؤدي ذلك إلى تلفه -
 . الاحتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف وبعيًدا عن متناول األطف -

 ضمان
 

 .  قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
 .  شهًرا بدًءا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك 24از مضمون لمدة  هذا الجه

 :  المستندات في إثبات الضمان هي 
 الفاتورة و  • 

ثبات هذه المستندات ،  بدون إ(.  الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الهدايا )لوحة الضمان المملوءة والمختومة  • 
 . ال يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني

الل فترة الضمان ، نتعامل مجانًا مع عيوب الجهاز أو الملحقات الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن خ
ي الحق الخدمات في إطار الضمان ال تنطوي على أي تمديد لفترة الضمان وال تعط. طريق اإلصالح أو االستبدال

 !في ضمان جديد
الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته األصلية ،  في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجهاز 

 .  مصحوبة بأدلة إثبات الشراء
ال يتم ضمان العيوب الموجودة في  . ال يوجد ما يبرر كسر األجزاء من الزجاج أو البالستيك في جميع الحاالت 

ات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم الفحم في المحركات ، والخطاف: على سبيل المثال)أو األجزاء المستهلكة  الملحقات 
باإلضافة إلى التنظيف أو الصيانة أو استبدال  (  عن بعد في االستبدال ، واستبدال فرش األسنان ، والشبكات ، إلخ

 ! األجزاء المتآكلة و وبالتالي لدفع
 . ، يصبح الضمان الغيًا وباطالً   في حالة التدخل األجنبي

 . اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصالح بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء 
 

 
 . هذه الوحدة مزودة بمأخذ تيار كهربائي مؤرض ويجب أن تكون مؤرضة بقابس مناسب

كهربائي ، يرجى استشارة  في حالة وجود سؤال بخصوص التوصيل األرضي أو ال: مالحظة
 . موظف مؤهل
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التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية مع إتاحة  في حالة حدوث ماس كهربائي ، يقلل 
 . إمكانية تفريغ التيار بواسطة سلك األرض

 
لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، ليس لفتح العلبة ولكن : تنبيه

 . حاتالستدعاء فني مؤهل لإلصال
 

التوافق : جميع التوجيهات األوروبية الحالية ، مثل، وقد تم التحكم فيه وفقًا ل  ECيتوافق هذا الجهاز مع توجيهات 
 (.  LVD)والجهد المنخفض ( EMC)الكهرومغناطيسي 

 
 . تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا ألحدث اللوائح والمتطلبات الفنية للسالمة

 
 مواصفات 

 
  هرتز   50/60~  فولت  240-220مصدر الطاقة 

  واط ١٣٠٠قوة 
  IPX4نورم من الدرجة األولى ؛  

 صنع في جمهورية الصين الشعبية 
 

 . يمكن أن تتغير الخصائص دون إشعار مسبق
 
 

   Sotech Internationalمستورد من شركة 
 "LE PERIPOLE "  رقمA-107 

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

 



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.


