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 الوزن الميكانيكي الشخصي 
 

 دليل المستخدم

 

 

 

 

TPP-520 
 

 

 

عزيزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السالمة  
 . انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. وتعليمات االستخدام

 . جميع العبواتع االحتفاظ بقم بإخراج الجهاز من العبوة ، م . احتفظ بها الستخدامها الحقًا
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 تحذيرات مهمة 
 
  اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز . 
 احتفظ بدليل التعليمات هذا . 
 هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل  : 
 . وأماكن العمل األخرى مطابخ الموظفين والمحالت التجارية والمكاتب -
 .العمالء في الفنادق والموتيالت وأي نوع آخر من البيئات السكنية -
 : بيئة من النوع -
 . البيوت الزراعية • مبيت وإفطار•  
 استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات  . 
 ض أو  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو الدش أو األحوا

 . األوعية األخرى التي تحتوي على الماء
 ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من بقع الماء. 
  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بيد مبللة أو رطبة. 
  انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. 
 ال يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي  . يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه

 . يكون ناتًجا عن االستخدام غير الصحيح أو سوء االستخدام ضرر ، ربما
  سنوات فما فوق ،   8يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تبلغ أعمارهم

والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص 
استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر  . الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم واإلشراف عليهم

 . التي ينطوي عليها
 ال ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال دون إشراف . 
 هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بها. 
  األكياس البالستيكية ، الكرتون)لحماية األطفال ، ال تترك العبوات ملقاة حولها 

 : وال تسمح لهم أبًدا باللعب باألغشية البالستيكية( ، البوليسترين ، إلخ
 . هناك خطر االختناق 
 ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسباب  . 
 ال تضع الجهاز في غسالة األطباق . 
 ال تقم أبًدا بتثبيت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة  . 
 ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج  . ا الجهاز في بيئة جافةقم دائًما بتثبيت هذ

 .عندما تمطر
 قد تشكل خطورة على  . ال تستخدم أبًدا ملحقات ال توصي بها الشركة المصنعة

 . المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز 
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  هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن
 .بعد
 جهاز دائًما على سطح مستٍو وثابتضع ال . 
 تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه . 
 قد يؤدي الخلل واالستخدام غير السليم إلى إتالف الجهاز وإصابة المستخدم . 
 يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات  . 
 ه أو ظهور عالمات تلف واضحة عليه أو في  يحظر استخدام الجهاز في حالة سقوط

 .  حالة حدوث تسريب
 للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل . 
 هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي حصريًا. 

 استعمال 
 
 . ضع المقياس على سطح مستٍو صلب -
 . خطوة على الميزان -
 لمعروض عندما يستقر القرص ، اقرأ الوزن ا -
 . قد تكون قراءة الوزن غير صحيحة وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز. ال تفرط في تحميل الميزان -

 
 النصيحة 

 
 .  ال تزن نفسك على منصة مبللة •
 . ال تسقطه أو تعرضه للصدمة ، فقد يتلف الميزان •
للحصول على عمر خدمة طويل ، ال تُعرض الميزان لدرجات حرارة أو رطوبة شديدة   •

 .  االرتفاع
يمكن أن تؤثر السجادة السميكة أو البساط على  . استخدم الميزان فقط على سطح صلب ومستو  •

 . الوزن
 . يجب استخدام هذا المقياس فقط للوزن الشخصي غير التجاري •

 
 التنظيف والصيانة

 
 . ال تستخدم أبًدا منتًجا كاشطة. استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الميزان

 
 خصائص تقنية 

 
 رطل  300  /كجم  130: السعة -
 رطل  2 /كجم  1: التخرج -
 كجم 130~  كجم  6: نطاق الوزن -
 صنع في جمهورية الصين الشعبية  -

 
 قد تتغير المواصفات دون إشعار 

 
، وقد تم اختباره وفقًا لجميع التوجيهات األوروبية الحالية المعمول بها ،    CEيتوافق هذا الجهاز مع توجيهات 

 (.  LVD)والجهد المنخفض ( EMC) التوافق الكهرومغناطيسي : مثل
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 .  تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنية
 

   Sotech Internationalالمنتج مستورد من قبل 
 "لو بيريبول " حديقة    - 115-114-113رقم 

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.


