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TRZ-984 

TRZ-985 

ماكینة حالقة كھربائیة
جھاز نزع األنف +

دلیل المستخدم

 عزیزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ ھذه التعلیمات لالستخدام وفًقا لتعلیمات السالمة
.وتعلیمات االستخدام. انصح المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات. احتفظ بھا الستخدامھا الحًقا
.قم بإخراج الجھاز من العبوة ، مع االحتفاظ بجمیع العبوات

TRZ-984 

TRZ-985 
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تحذیرات مھمة

·     .

· .احتفظ بدلیل التعلیمات ھذا 
· .تحقق من أن جھد التركیبات الكھربائیة یتوافق مع الجھد المحدد بالجھاز 
· :ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل 
، مطابخ الموظفین ، في المتاجر -

.المكاتب وأماكن العمل األخرى
:بیئة من النوع -
.البیوت الزراعیة • غرف الضیوف •
العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر -

.البیئة السكنیة
·     .
·  ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو الدش أو األحواض أو 
.األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
· .ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من إسقاطات المیاه 
· .ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا وید مبللة أو رطبة 
· .إذا تعرض الجھاز للبلل ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس 
· .أبلغ المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات 
· .ال تترك الجھاز أبًدا دون مراقبة عندما یكون قید االستخدام 
·  یجب استخدام الجھاز للغرض المقصود منھ. ال یمكن تحمل أي مسؤولیة عن أي 
.ضرر ، ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو سوء االستخدام
·  یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والبالغین الذین 
یعانون من ضعف القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة ، أو
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 نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدریبھم واإلشراف على استخدامھا ، بأمان تام وفھم
.المخاطر التي تنطوي علیھا

·  احتفظ بھذا الجھاز وسلك الطاقة الخاص بھ بعیًدا عن متناول األطفال دون سن 8 
.سنوات
· .یجب مراقبة األطفال للتأكد من أنھم ال یلعبون بالجھاز 
.یجب أال یقوم األطفال بالتنظیف والصیانة بدون إشراف
.ھذا الجھاز لیس لعبة ، فال تسمح لألطفال الصغار أو المعاقین باللعب بھ
·  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات (األكیاس البالستیكیة ، الورق المقوى ، 
:البولیسترین ، إلخ) ملقاة حولھا وال تسمح لھم أبًدا باللعب باألغشیة البالستیكیة

.ھناك خطر االختناق
· .من وقت آلخر ، افحص سلك الطاقة بحًثا عن التلف 
· .ال تغمر الجھاز في الماء أو أي سائل آخر ، ألي سبب من األسباب 
· .ال تضع الجھاز في غسالة األطباق 
· .ال تقم أبًدا بتثبیت الجھاز بالقرب من األسطح الساخنة 
·  ال تستخدم أي جھاز بھ سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطلھ أو تلفھ بأي شكل من 
.األشكال
·  افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكھربائیة قبل أي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب 
.ملحقات
·  قم دائًما بتثبیت ھذا الجھاز في بیئة جافة. ال تستخدم ھذا الجھاز أو تتركھ بالخارج 
.عندما تمطر
·  ال تستخدم أبًدا ملحقات ال توصي بھا الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على 
.المستخدم ویمكن أن تلحق الضرر بالجھاز
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· .ال تستخدم أبًدا سلًكا أو موصًال كھربًیا بخالف ذلك المزود مع الجھاز 
·  ال تقم أبًدا بتحریك الجھاز عن طریق سحبھ بواسطة سلك إمداد الطاقة وتأكد من 
.عدم انسداد سلك التیار الكھربائي بأي شكل من األشكال
· .ال تقم بلف سلك الطاقة حول الجھاز أو ثنیھ 
· .ال تدع سلك الطاقة یالمس األجزاء الساخنة من ھذا الجھاز 
· .تأكد من تبرید الجھاز قبل تنظیفھ وتخزینھ 
· .ال تلمس أبًدا أجزاء ھذا الجھاز التي قد تصبح شدیدة السخونة أثناء االستخدام 
·  احذر من أن تتالمس األجزاء الساخنة من الجھاز مع المواد القابلة لالشتعال ، مثل 
.الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیلھ ، فقد ینشب حریق
·  ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام عن طریق جھاز توقیت خارجي أو نظام تحكم 
.عن بعد
·  ضع الجھاز دائًما على سطح مستو. احرص أیًضا على عدم تغطیة الجھاز وعدم 
.وضع أي شيء علیھ
· .قم دائًما بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم یكن الجھاز قید االستخدام 
·  عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من أن الكابل غیر ملفوف تماًما من البكرة. 
 یجب أن تكون القوة المسموح بھا .CE استخدم فقط أسالك التمدید المعتمدة من
16A ، 250V ، 3000W على األقل.
· .قد یؤدي العطل واالستخدام غیر السلیم إلى تلف الجھاز وإصابة المستخدم 
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· .یتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر الساریة المتعلقة بھذا النوع من المنتجات 
· .للحصول على تعلیمات تنظیف الجھاز ، راجع الفقرة التالیة من الدلیل 
· .ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط 

معلومات عامة

.رمز "كتاب مفتوح" یعني توصیة لقراءة األشیاء الھامة الواردة في الدلیل
WEEE المشطوب ، اختصار "BIN" رمز
 نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة) تعني أنھ في نھایة عمرھا ال)
ینبغي رمیھا في النفایات المنزلیة ، بل یجب وضعھا في مركز الفرز
.من المنطقة. یساعد استرداد النفایات في الحفاظ على بیئتنا
 ھو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، "CE رمز "عالمة
 واالختیاریة ، والتي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. ھذه
.المعاییر لیست إلزامیة ولكنھا تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
 تقیید استخدام مواد خطرة معینة) المتعلق بحمایة) ROHS یشھد رمز
 البیئة أنھ لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص •
 یكون ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللھب
أقصى تركیز ھو یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن
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.مادة متجانسة ، و 0.01٪ للسادس • الكادمیوم
 یعني العزل المزدوج. كال العزل "DOUBLE SQUARE" الرمز
الرئیسي
 وعزل إضافي. ال یتطلب ھذا الجھاز أي اتصال أرضي بموصل حمایة
.مؤرض. یقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانیة
یعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجھاز مطلًقا في ملف
الحمام ، في الحمام أو بالقرب منھ
(.أمتار IP20 3 الماء المرشوش. (الحد األدنى للمسافة
 إلى أن المستھلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء "TRIMAN" یشیر رمز
 من مجموعة منفصلة (مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفایات ونقطة
.(اإلنزال الطوعیة

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

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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تعرف على جھازك

رؤوس القطع 1.3
شبكة صغیرة من الفوالذ المقاوم للصدأ .2
زر إخراج رأس ماكینة الحالقة .3
مقابض مریحة .4
مفتاح تشغیل / إیقاف .5
ضوء مؤشر الشحن .6

قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة وصنعھ .1
.حرك مفتاح التشغیل / اإلیقاف إلى تشغیل
.ارفع رأس ماكینة الحالقة بلطف للمس بشرتك وحركھا ببطء في االتجاه المعاكس للحیة .2
.بعد االنتھاء من الحالقة ، حرك مفتاح التشغیل / اإلیقاف إلى إیقاف واستبدال الغطاء .3

.مالحظة: ال تشحن أبًدا ألكثر من 12 ساعة ، فقد یؤدي ذلك إلى تقلیل عمر البطاریة
جزازة التشطیب

.ماكینة الحالقة ھذه مزودة بمقص للساقین أو للشارب

.اضغط على الزر إلخراج الجزازة الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة .1
.ضع شفرة القطع في المكان المحدد الذي ترید قصھ .2
.بعد االستخدام ، اضغط على الجزازة إلدخالھا في الفتحة المتوفرة .3

مقابلة
قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة .1
.اضغط على الزر (الموجود أسفل الرأس) لفصل رأس ماكینة الحالقة عن الجسم .2
.اضغط أیًضا على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة لتمدید الجزازة .3
 قم بإزالة شعر اللحیة باستخدام الفرشاة المرفقة ، وإذا لزم األمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظیف .4
.جسم الجھاز
.بعد التنظیف ، أعد تجمیع رأس الحالقة بالجسم ، مع مراعاة الوضع األولي وسحب ماكینة الحالقة .5
.أعد الغطاء إلى مكانھ .6

: حذاري
ال تضع الجھاز تحت الماء أبًدا
· ال تقلب رؤوس القاطع 
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الشحنة
تحقق من أن محدد التشغیل / اإلیقاف في وضع إیقاف التشغیل وأن ملف .1
.الغطاء في مكانھ
.قم بتوصیل ماكینة الحالقة بمقبس سلك الطاقة وقم بتوصیل القابس .2
.في مأخذ كھربائي بحالة جیدة
 مالحظة: تحقق من أن الجھد الساري في البلد الذي تتواجد فیھ یتوافق مع الجھد المشار إلیھ على

.الجھاز
.یضيء مؤشر الشحن ، موضًحا أن الشحن قد بدأ .3
اترك آلة الحالقة في حالة الشحن لمدة 8 إلى 12 ساعة حسب وقت االستخدام .4

.قبل
 مالحظة: - عند االستخدام ألول مرة ، اسمح آللة الحالقة بتفریغ الشحن إلى أقصى حد

.قبل إعادة شحنھا للحفاظ على عمر البطاریة
.یمكن استخدام ماكینة الحالقة 5-6 مرات بشحنة كاملة -
.ال یمكن استخدام ماكینة الحالقة إال مع البطاریة -

جھاز نزع األنف

.فك جسم الجھاز .1
.غیر مزود) احترام القطبیة) .AA 1.5V أو LR6 أدخل بطاریة من النوع .2
.أغلق الجھاز .3
.قم بتشغیل الجھاز .4
.اقترب برفق من الرأس الدوار لقص أي شعر غیر مرغوب فیھ في األنف أو األذن .5

:ملحوظة
· .ال تلمس أبًدا الرأس الدوار بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب اإلصابة 
· .ال تدخل أي كائن في رأس الوحدة ألن ھذا سیتلفھا 

في نھایة االستخدام ، أوقف الجھاز ، واستبدل الغطاء. مقابلة .6

.افصل الرأس عن جسم آلة إزالة الشعر .1
 قم بإزالة شعر األنف أو الشارب باستخدام الفرشاة المرفقة ، وإذا لزم األمر ، امسح بقطعة قماش مبللة .2
.لتنظیف جسم الجھاز
.أعد تجمیع الجھاز وتخزینھ .3

 تنظیف

.افصل الجھاز دائًما عن الكھرباء واتركھ لیبرد قبل تنظیفھ •
.نظف الجزء الخارجي من الجھاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قلیالً •
!ال تغمر الجھاز في الماء أو أي سائل آخر •
.ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكیة أو أي أداة حادة أخرى •
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 تخزین

.تأكد من أن الجھاز بارد وجاف تماًما -
.ال تقم بلف السلك الكھربائي حول الجھاز ، فقد یؤدي ذلك إلى إتالفھ -
.احتفظ بالجھاز في مكان بارد وجاف بعیًدا عن متناول األطفال -

ضمان

 قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لفحوصات صارمة. ھذا الجھاز مضمون لمدة 24 شھًرا من تاریخ
.الشراء
:وثائق الضمان ھي

الفاتورة و •
شھادة الضمان (موجودة على جانب العلبة أو أسفلھا) مختومة و •

.معبأ
.بدون ھذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني

 خالل فترة الضمان ، نتحمل المسؤولیة مجاًنا عن عیوب الجھاز أو الملحقات الناتجة 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 ، قم بإعادة الجھاز بالكامل إلى الوكیل الخاص بك

.في عبوتھ األصلیة ، مصحوبة بإثبات الشراء
!إن كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة ھو مسؤولیتك في جمیع األحوال

 عیوب في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبیل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القیادة ، وحدة
 التحكم عن بعد االحتیاطیة ، فرش األسنان االحتیاطیة ، شفرات المنشار ، إلخ) باإلضافة إلى التنظیف ،

!صیانة أو استبدال األجزاء المستھلكة غیر مضمونة وبالتالي یتم تحمیلھا
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي

.بعد انتھاء فترة الضمان ، یمكن إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصالح
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي

Sotech International المنتج مستورد من قبل
"LE PERIPOLE" N ° C111 115 إلى

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

220-240V~ 50/60Hz

3W
CLASSE II

 بطاریة قیاسیة
 إلمداد الطاقة من
RAZOR

Ni-Mh LR6 ou AA 600mA / 1,2V
صنع في جمھوریة الصین الشعبیة

قد تتغیر المواصفات دون إشعار

 وقد تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیھات األوروبیة الحالیة المعمول ، CE یتوافق ھذا الجھاز مع توجیھات
.(LVD) والجھد المنخفض (EMC) بھا ، مثل: التوافق الكھرومغناطیسي
 تم تصمیم ھذا الجھاز وتصنیعھ وفًقا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنیة. لمزید من الحمایة ، یمكن
.أن یكون لدیك قاطع دائرة حراریة ال یتجاوز 30 مللي أمبیر مثبت في الدائرة الكھربائیة للحمام
.اكتشف من محترف

 مزود الطاقة
EPILATOR (غیر مدرجة) AA أو LR6 بطاریة 1

قد تتغیر المواصفات دون إشعار

(Ni Mh حمایة البیئة (تدمیر بطاریات

.یجب فصل الجھاز عن الشبكة الكھربائیة عند إزالة البطاریة •
 قبل إزالتھا ، یجب تفریغ البطاریة تماًما. للقیام بذلك ، اترك الجھاز یعمل حتى یتوقف من تلقاء نفسھ. إلزالة •
:البطاریة
.فك الجھاز واستعادة البطاریة •

.یجب إزالة البطاریة من الجھاز قبل إعادة شحنھا -
 تحتوي البطاریة على نیكل الكادمیوم ویجب التخلص منھا بأمان. ال ترمیھ في سلة المھمالت ، بل أعطھ إلى -
.مركز معالجة النفایات




