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 تحذیرات مهمة
 

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

  .تحقق من أن جهد التركیب الكهربائي یتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
   :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 -
 .بیوت المزرعة • السریر واإلفطار • 

   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات
  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو

 .األحواض أو األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
  .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من رذاذ الماء

  .ال تستخدم هذا الجهاز بأیدي مبللة أو رطبة
  .إذا تبلل الجهاز عن طریق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس

  .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 من سن 3 سنوات ما لم یكونوا تحت
 .اإلشراف

  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذین ال تقل أعمارهم عن 8 سنوات
 واألشخاص ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة أو من دون خبرة أو
 معرفة ، إذا (إذا كانوا) تحت اإلشراف المناسب (هـ). أو إذا تم إعطاء تعلیمات تتعلق

  .باالستخدام اآلمن للجهاز لهم وإذا تم فهم المخاطر التي ینطوي علیها
   .یجب أال یلعب األطفال مع الجهاز

  .ال یجوز لألطفال التنظیف وصیانة المستخدم دون إشراف
  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات معلقة (أكیاس بالستیكیة ، كرتون ،

  :بولیسترین ، وما إلى ذلك) وال تدعهم یلعبون مع األفالم البالستیكیة
 .هناك خطر االختناق

   .من وقت آلخر ، افحص سلك الطاقة بحًثا عن أي تلف محتمل
   .ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب
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  .ال تضع الجهاز في غسالة الصحون
   .ال تقم بتثبیت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة

  في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو
 .خدمة ما بعد البیع أو األشخاص المؤهلین بالمثل لتجنب أي خطر

  ال تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي
 .شيء

  افصل دائًما كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائیة إذا تركت دون رقابة وقبل أي
 .عملیة تنظیف أو صیانة أو تجمیع ملحقات

  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

  .ال تستخدم أبًدا سلًكا أو موصًال كهربائًیا بخالف ذلك المرفق مع الجهاز
  یجب تشغیل الجهاز فقط تحت جهد األمان المنخفض اإلضافي المطابق لعالمة

 .الجهاز
  ال تحرك الجهاز أبًدا عن طریق سحبه من سلك التیار الكهربائي واحرص على

  .عدم حبس سلك التیار الكهربائي بأي شكل من األشكال
  .ال تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنیه

   .ال تسمح لسلك الطاقة بالتالمس مع األجزاء الساخنة في هذا الجهاز
   .تأكد من تبرید الجهاز قبل تنظیفه وتخزینه

  ال تلمس أبًدا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جًدا أثناء االستخدام. خطر
 .الحروق

  احرص على أال تتالمس األجزاء الساخنة للجهاز أبًدا مع المواد القابلة لالشتعال
 .، مثل الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیله ، حیث یمكن أن یبدأ حریق

  .هذا الجهاز غیر مخصص لالستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
   .ضع الجهاز دائًما على سطح مستو وثابت

   .تأكد من عدم تغطیة الجهاز وال تضع أي شيء علیه
  .قم دائًما بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم یكن الجهاز قید االستخدام
   .عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من خلع الكابل تماًما من البكرة

  یجب أن تكون الطاقة المسموح .CE استخدم فقط أسالك التمدید المعتمدة من
 .بها 16 أمبیر ، 250 فولت ، 3000 واط على األقل

  یمكن أن یتسبب العطل واالستخدام غیر السلیم في تلف الجهاز والتسبب في
 .إصابة المستخدم
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   .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات
  یجب عدم استخدام الجهاز ، إذا تم إسقاطه أو إذا ظهر علیه عالمات تلف

  .واضحة أو إذا تسرب
  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 "OPEN BOOK" یعني الرمز
 .في 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 "CE یضمن رمز "عالمة
 االختیاریة ، 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 • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللهب من
PBB و PBDE ، ٪0.1 فإن أقصى تركیز هو یساوي أو أقل من 
 .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
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 الذي تم شطبه عدم استخدام "SHOWER / BATH" یعني رمز
 IP20) .الجهاز مطلًقا في الحمام أو الدش أو بالقرب من رذاذ الماء
 (.Mالحد األدنى للمسافة 3
 
 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
 
 

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

 
 
 

 تحذیر خاص للمنتجات
 قابل لالستخدام في الحمام

 
●  ال تستخدم هذا الجهاز أثناء االستحمام أو االستحمام. قم دائًما بفصل الجهاز حتى

 .بین االستخدامین القریبین
●  عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله بعد االستخدام ألن قرب الماء یمثل

 .خطًرا ، حتى إذا تم إیقاف تشغیل الجهاز
●  (RCD) لضمان حمایة إضافیة ، یوصى بتثبیت جهاز التیار التفاضلي المتبقي

 في التیار الكهربائي الذي یزود الحمام ، بتیار تفاضلي یعمل ال یتجاوز 30
 .مللي أمبیر. اطلب من المثبت النصیحة

●  .(DDR) مالحظة: قاطع الدائرة الحراریة لیس جهاز تیار متبقي
●   .ال تستخدم هذا الجهاز أثناء االستحمام أو االستحمام

●   .قم دائًما بفصل الجهاز حتى بین االستخدامین القریبین
●  على سبیل المثال: قم بإیقاف تشغیل الجهاز وفصله إذا قمت بإیقاف تشغیله أثناء

  .تجفیف نفسك
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 تعرف على جهازك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مشط تصفیف الشعر. 2 / مقص تصفیف الشعر. 3 / زیت التشحیم ؛ فرشاة تنظیف / 1

 
 تعلیمات قص الشعر في المنزل

 .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا على الشعر الرطب. الغرض منه استخدامه للشعر الجاف فقط
 

  قبل البدء
 

  .تأكد من أن المحشة نظیفة ، ومزیتة بشكل جید وفي حالة عمل مثالیة ●
  .ضع منشفة حول رقبة الشخص لمنع تساقط الشعر في الطوق أو على األرض ●

  .اجعل الشخص یجلس على كرسي بحیث یكون رأسه في مستوى العین ●
  .مشط الشعر لفكه ، أمسك المقص بطریقة مریحة ، وهذا سیساعد على القص بانتظام

 
 استعمال

 
●  .قم بفك سلك الطاقة بالكامل

●  .تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
●  قم بتوصیل الجهاز بمنفذ في حالة جیدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة األولى) ، لتجنب أي

 .خطر
●  .افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي تنظیف وصیانة وتركیب الملحقات

●  .ضع الجهاز دائًما على طاولة أفقیة أو سطح مستو
●  .ال تقم أبًدا بتعدیل الجهاز

 
 (قص الشعر مع أمشاط (أدلة

 
 (للقطع المتوسط   أو الطویل)

•   .إلرفاق مشط ، تتجه األسنان ألعلى ، وتثبتها بقوة على قاعدة شفرة المحشة
•  .اختر المشط حسب الحجم المطلوب

•  للبدء ، قص الشعر على منطقة صغیرة
 .للتحقق من طول الشعر الذي یتركه المشط

  مالحظات: من المستحسن استخدام أطول مشط أوًال ، ثم
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 .قم بالتبدیل إلى مشط أقصر إذا لزم األمر
 للحصول على قطع موحد ، ال تجبر أو تدفع المقص في الشعر بسرعة. جزازة تعمل بشكل أفضل في

 .سرعتها الخاصة
•  ، ابدأ بتمشیط الشعر في اتجاهه الطبیعي

•  .ضع المشط األكبر على جزازة العشب وابدأ بقص الجوانب من األسفل إلى األعلى
•  .أمسك أداة التشذیب برفق على الشعر مع توجیه األسنان ألعلى ولكنها مستویة على الرأس

•  ارفع أداة التشذیب برفق ألعلى وللخارج بحیث یتم قطع جزء صغیر فقط من الشعر في المرة الواحدة.
 (.(رسم بیاني 1

•  (كرر على الجانب اآلخر والجزء الخلفي من الرأس. (الصورة 2
 

 إذا كنت ترید قطًعا أقصر ، یمكنك إما استخدام مشط أصغر أو الضغط بقوة ورفع الجهاز أقل من الرأس
 .مع وجود المشط بالفعل

 
 (هذا اإلجراء كله یتطلب الممارسة ومن األفضل ترك الشعر لفترة أطول خالل الجروح األولى. (تین. 3

 
 .في الجزء العلوي من الرأس ، ستحصل على قطع قصیر حًقا إذا كنت تستخدم المشط رقم 4

 .مع وضع أسنان مستویة على رأسك ، ابدأ في القص برفق من األمام إلى الخلف
 (مرة أخرى ، من المستحسن ترك الشعر لفترة أطول خالل الجروح األولى. (الشكل 4

 
 .الحدود والتشطیبات

•  .للحواف والتشطیب ال تحتاج إلى أمشاط. شغل جزازة باستخدام ذراع ارتفاع القطع في وضع قصیر
•  (تمشیط الشعر في النمط المطلوب. ضع المحشة بین الساقین واألذنین (الشكل 5

•  .تأكد من أن حافة زاویة النصل ضد خط الشعر
•  (بعد هذا الخط ، حرك أداة التشذیب ببطء حول األذنین (الشكل 6
•  ، (للرقبة والساقین ، أمسك المحشة رأًسا على عقب (انظر الرسم

 .ضعه على الجلد عند الطول المطلوب وحركه ألسفل
 

 .طرق مختصرة بفرشاة
•  قص دائًما من مؤخرة العنق إلى أعلى الرأس باستخدام المشط األطول. أمسك أداة التشذیب بشكل مسطح

 .على رأسك وشق طریقك إلى أعلى الشعر
• استخدم نفس األسلوب للجانبین ، مع التشذیب من أسفل إلى أعلى على جانبي الرأس.  ((الشكل 7

•  (في الجزء األمامي من الرأس ، قص الشعر عكس اتجاه إعادة النمو. ثم حتى خارج الجانبین. (الشكل 8
 

•  .(لقص الفرشاة ، استخدم مشط مسطح (غیر مرفق
•  .قصي الشعر من أعلى الرأس على طول المشط

•  لتقصیر محیط الرقبة ، استخدم األمشاط لقص الشعر القصیر. ثم قم بتمشیط الشعر وتصحیحه إذا لزم
 (األمر. (الشكل 9

 :مالحظة: إذا كنت ترید قطًعا مدبًبا على الجانبین والخلف ، فاتبع اإلرشادات الواردة في الرسم التالي
 

 المناطق األربع الموضحة لتوجیه القطع هي مؤشرات
 ."لعمل قطع "محلي الصنع
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 التنظیف والصیانة

 
●   .افصل الجهاز دائًما واتركه یبرد قبل تنظیفه

●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال
●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر

●  .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
 

●   .تم فحص جزازاتك بعنایة للتأكد من أن الشفرات قد تم تلحیمها ومحاذاتها قبل خروجها من المصنع
●   .یجب إعادة ضبط الشفرات إذا تم نقلها للتنظیف أو االستبدال

●   .إلعادة ضبط الشفرات ، قم بمطابقة أسنان الشفرات العلویة والسفلیة بالغرزة
 یجب أن تكون السن األخیرة حوالي 1.2 مم من النصل السفلي. (قارن الشرائح

 (الخاصة بك بالرسم
 مالحظة: إذا كانت محاذاة الشفرة غیر صحیحة ، صب بضع قطرات من الزیت على

 ، الشفرات
●   .تشغیل جزازة لفترة من الوقت ، وإیقاف جزازة وافصله

●  .برغي بخفة وضبط
●  .أحكم ربط المسامیر بعد وضع الشفرة

 
 زیتي الشفرات

 
  .للحفاظ على جزازة في حالة جیدة ، یجب تزییت الشفرات بانتظام ●

 ال تستخدم زیت الشعر أو الجل أو الجازولین أو أي مذیب آخر. یتبخر ●
 .المذیب ویترك طبقة سمیكة مما یبطئ حركة الشفرات

 
 الرافعة

 
 یتم وضع الذراع بشكل مریح بالقرب من إبهامك (إذا كنت یمیًنا). لذا یمكنك تعدیله بسهولة عندما تكون ●

 .جزازة العشب تعمل بالفعل
  .باستخدام مواضع الرافعة ، تحصل على طرق مختصرة حتى بدون وضع مشط ●

 .في وضعیة عالیة ، تتیح الذراع أقصر الجروح. بالضغط علیه ألسفل ، یمكنك تغییر طول القطع ●
  .في أدنى موضع ، ستترك الرافعة الشعر بنفس طول المشط رقم 1 ●

  الرافعة تحافظ على الشفرات لفترة أطول ●
 .ألنه یستخدم میزة مختلفة في كل مرة

 باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن تساعدك الرافعة على إزالة الشعر العالق ●
  .بین الشفرات دون الحاجة إلى إزالتها 
 عند تشغیل المحشة ، اضغط بسرعة ●

 .بین "طریق قصیر" و "طویل" بضع مرات
  .من خالل القیام بذلك بعد كل استخدام ، ستمنع تراكم الشعر بین الشفرات

.إذا لم تعد جزازتك تقطع ، على الرغم من ذلك ، فأنت بحاجة إلى تغییر الشفرات. أستبدلهم بأخرین جدد  
 

 تخزین
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  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
  .ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه -
 .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 شراء المنتج 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

 
 230 فولت ~ 50 هرتز طعام

 10 واط قوة
 الفئة الثانیة اساسي

 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة
 

 المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار
 

  .تنبیه: في حالة حدوث خطأ ، ال تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإلصالحات
 

 تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE یتوافق هذا الجهاز مع توجیهات
  .(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطیسي

 
  .هذا الجهاز لدیه تم تصمیمه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنیة من حیث السالمة
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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.


