
 
 
 

 
 

  :جهاز 3 في 1
 عنب كهربائي + ماكینة حالقة + ماكینة إزالة الشعر

 
 دلیل المستخدم

 
 
 

  

 



 تحذیرات مهمة
 

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

   :هذا الجهاز مخصص فقط لالستخدام المنزلي واالستخدامات المماثلة مثل
 .مطابخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى -
 .العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئة السكنیة -

  :بیئة نوع -
 .المزارع • مبیت وإفطار •

   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات
  .أبلغ المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات

   .ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة أثناء استخدامه
  یجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. ال یمكن افتراض أي مسؤولیة عن أي

 .ضرر ، ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو سوء التعامل
  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 8 سنوات وما
 فوق ، ومن قبل البالغین ، ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة ، أو نقص

 الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدریبهم واإلشراف علیهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي
 .تنطوي علیها

  .یجب أال یتم التنظیف والصیانة من قبل األطفال دون إشراف
  .یجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال یلعبون مع الجهاز

  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات معلقة (أكیاس بالستیكیة ، كرتون ، بولیسترین ،
  :وما إلى ذلك) وال تدعهم یلعبون مع األفالم البالستیكیة

 .هناك خطر االختناق
   .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

  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. قد تشكل هذه خطرًا
 .على المستخدم ویمكن أن تتلف الجهاز

  .هذا الجهاز غیر مخصص لالستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
   .تأكد من عدم تغطیة الجهاز وال تضع أي شيء علیه

 



  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
   .یجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار عالمات تلف واضحة

  .یجب استخدام الجهاز فقط مع المحول المرفق بالجهاز
 یجب تزوید الجهاز فقط بجهد منخفض للغایة یتوافق مع وضع العالمات على الجهاز

. 
 للحصول على تعلیمات حول كیفیة تنظیف الجهاز ، راجع الفقرة التالیة في التعلیمات

. 
  .هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط

 
 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

 



 
 أن المعدات المعنیة مصممة لتزوید بجهد ال یتجاوز III" 50" یعني الرمز
 فولت تیار متناوب أو 120 فولت تیار مباشر. ویقال أن المعدات التي تحمل
 .هذه العالمة هي من الدرجة الثالثة
 
 
 
 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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 قبل االستعمال
 

 .یمكن استخدام المنتج المشحون السلكًیا فقط. مدعوم من البطاریة. ال یمكن استخدامه عند توصیله بالتیار الكهربائي
 

 
 تعرف على جهاز

 
1.  تقشیر الرأس الدوار
2.  زر فتح رأس الجهاز
3.  مقابض مریحة
4.  إلضاءة المنطقة المعالجة LED ضوء
5.  مفتاح تشغیل / إیقاف
6.  حجرة البطاریة
 
 
7.  وظیفة إضافیة آللة الحالقة
8.  وظیفة إضافیة لنزع الشعر
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 الشحنة
 

 .أغلق الجهاز بالضغط على المفتاح لألسفل
 .قم بتوصیل محول التیار المتردد بالمنفذ الموجود على الجهاز ، ثم بمأخذ الحائط

 .یشار إلى الشحن بواسطة ضوء مؤشر أحمر. وقت الشحن حوالي 8 ساعات
 .عند اكتمال الشحن ، افصل كبل الطاقة من مأخذ الحائط

 .مالحظة: ال یخرج المؤشر عند اكتمال الشحن
 .الجهاز جاهز لالستخدام

 .ال تشحن البطاریة ألكثر من 12 ساعة. هذا یقصر عمرها
 .إذا لم یتم استخدام الجهاز لفترة طویلة ، فمن المستحسن شحن البطاریة مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر

 .إذا تم تفریغ البطاریة لمدة تزید عن ستة أشهر ، فإن هذا یقصر أیًضا عمرها االفتراضي
 

 استخدام مجموعة الجمال 3 في 1
 

 :بعد اختیار الرأس المطلوب ووضعه بشكل صحیح على الوحدة الرئیسیة ، اتبع دائًما هذه الخطوات الثالث
 .إزالة الغطاء الواقي .1

 .ألعلى M / A ابدأ المنتج بالضغط على زر .2
 :یتیح لك المنتج االختیار من بین 3 وظائف مختلفة مدرجة أدناه .3

 مبشرة كهربائیة .1
 نزع الشعر .2

 الشفرة .3
 

 اغتصاب كهربائ
 .تم تصمیم الرأس األول إلزالة الجلد الخشن والكتل من القدم والكعب

 .ال تستخدم في أي مكان آخر من الجسم
 .ال تستخدم على الجلد أو الجروح المتشققة

 
  .اغسل وجفف الجلد المراد عالجه

 .قم بإزالة الغطاء الواقي
 

 .قم بتشغیل الجهاز. یضيء المؤشر
  .المس المنطقة المراد عالجها برأس التقشیر

 اضغط برفق في البدایة ثم اضغط على المزید من الضغط دون أن یصبح
 .غیر مریح

 .مالحظة: إذا ضغطت بشدة ، ستتوقف الوحدة عن الدوران
 

 حرك الجهاز ذهاًبا وإیاًبا أو من جانب إلى آخر (لمدة ثانیتین أو 3 ثواٍن تقریًبا في
 .نفس المكان) حتى تتم إزالة القسوة أو الخشونة

 .قم بتغییر الموقع وكرر نفس الحركة

 



 .عندما یتم تحقیق النتائج المرجوة ، قم بإیقاف تشغیل الطاقة عن طریق تحریك مفتاح الطاقة ألسفل
 .نظف رأس التقشیر بالفرشاة واستبدل الغطاء على الرأس لحمایته

 
 ماكینة إزالة الشعر والحالقة

 .تم تصمیم الرأس الثاني والثالث إلزالة الشعر
 .یمكن لتصمیم رأس ماكینة إزالة الشعر مع أقراصها الدوارة أن تلتقط حتى أقصر الشعیرات وتسحبها من الجذر •

 .یسمح تصمیم رأس الحالقة ، من األمام إلى الخلف ، من خالل شبكة دقیقة ، للشفرات بقص حتى أقصر الشعیرات •
 

 النصیحة
 .تأكد من أن الجلد المراد عالجه نظیف وجاف تماما وخالي من كل آثار الشحوم أو الكریمة .1

 .ال تستخدم الكریم قبل إزالة الشعر بالشمع أو الحالقة .2
 إزالة الشعر أو الحالقة أسهل وأكثر راحة بعد االستحمام مباشرة. ومع ذلك ، تأكد من أن الجلد المراد عالجه .3

 .جاف تماًما قبل البدء في إزالة الشعر بالشمع أو الحالقة
 

 .اختیار وتثبیت الرأس المطلوب
 مالحظة: عند استخدام آلة إزالة الشعر أو ماكینة الحالقة ألول مرة ، ُینصح بتجربتها في منطقة ذات شعر قلیل ،

 .للتعرف على عملیة إزالة الشعر أو الحالقة
 أفضل وقت إلزالة الشعر بالشمع أو الحالقة هو قبل الذهاب إلى الفراش ، ألن تهیج الجلد یزول عادًة بین عشیة

 .وضحاها
 إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة ، عندما یكون طول الشعر األمثل من 3 إلى 4 ملم. إذا كان الشعر أطول ، نوصیك

 .بحلقه أوًال
 .استخدمي رأس الحالقة لقص الشعر تحت اإلبطین وعلى خط البیكیني

 
 .قم بتشغیل الجهاز. یضيء ضوء المؤشر
 .المس الجلد برأس نزع الشعر أو الحالقة

 .شد الجلد بیدك الحرة لتصویب الشعر
 .ضع الجهاز دائًما عمودًیا على الجلد

 .حرك الجهاز ببطء فوق الجلد ، عكس اتجاه نمو الشعر
 .بعد تحقیق النتائج المرجوة ، أوقف تشغیل الطاقة عن طریق تحریك مفتاح التشغیل ألسفل

 .قم بتنظیف رأس الوحدة بفرشاة التنظیف واستبدل الغطاء على رأس الوحدة لحمایته
 .بعد إزالة الشعر بالشمع أو الحالقة ، ضعي مرطب أو غسول للمساعدة على تقلیل تهیج البشرة .4

 
 تغییر رأس الوحدة 

 
 .اضغط على زر التحریر على الجانب وإزالة الرأس

 .خذ الرأس المطلوب وضعه على الوحدة الرئیسیة
 (."عندما یتم إدخال الرأس بشكل صحیح ، ستسمع "نقرة)

 
 

 



  التنظیف والصیانة
 

●   .قم دائًما بإیقاف تشغیل الجهاز قبل تنظیفه
●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال

●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر
●  .لم أستعمل أبدا منتجات جلخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

●  .قم بتنظیف رأس الجهاز بعد كل عالج لتحسین األداء
●  من الممكن شطف رأس الجهاز تحت الماء الجاري عن طریق وضعه تحت الماء وترك الجهاز یعمل لمدة

 .10 ثواٍن تقریًبا
 مالحظة: المنتج "مقاوم للماء" ، ولكنه لیس مقاوًما للماء. إذا كان ذلك ممكًنا ، اشطف فقط رأس الجهاز وال تغمره

 .بالكامل في الماء أو سائل آخر
●  بمجرد تنظیفه ، جفف الرأس ، قم بتثبیته مرة أخرى على الجهاز ، جففه تماًما و  استبدل الغطاء الموجود على

 .رأس الجهاز لحمایته
 

 تخزین
 

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

 
 ضمان

 
 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

  .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهًرا من تاریخ الشراء من قبل المستهلك
  :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 یرافقه دلیل 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
 

 خصائص تقنیة
 

  AA أو Ni-Mh 600mAh LR-06 مزود طاقة بطاریتان
معیار الفئة الثالثة  

 



وقت الشحن  
Power3W  

 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة
 

 المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار
 

 .تم فحصه وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة الحالیة ، CE یتوافق هذا الجهاز مع توجیهات
  .هذا الجهاز لدیه تم تصمیمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنیة من حیث السالمة

 
 حمایة البیئة

 (تدمیر البطاریات)
 

 :إلزالة البطاریة
 .قم بفك الجهاز وجمع البطاریات •

  یجب إزالة البطاریات من الوحدة قبل -
 .لم یتم رفض هذا

 .یجب التخلص من البطاریات بطریقة آمنة. ال ترمي في سلة المهمالت ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفایات -
 

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.


