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جزازة قابلة للشحن
أداة تشذیب دقیقة + أداة تھذیب شعر الجسم +
ماكینة حالقة صغیرة + ماكینة إزالة شعر األنف +

دلیل المستخدم

TTN-622 

  عزیزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ ھذه التعلیمات لالستخدام وفقًا لتعلیمات 
 السالمة وتعلیمات االستخدام. انصح المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات. احتفظ بھا الستخدامھا
الحقًا
قم بإخراج الجھاز من العبوة ، مع االحتفاظ بجمیع العبوات
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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
.العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئات السكنیة -

:بیئة من النوع -
.البیوت الزراعیة • غرف الضیوف •

·     .
·  ال تستخدم ھذا الجھاز بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام 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 الذین تبلغ أعمارھم 3 أعوام وأكثر ، بشرط 
.أن یكونوا تحت اإلشراف
 یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال الذین تبلغ أعمارھم 8 سنوات فما فوق
، واألشخاص ذوي القدرات البدنیة
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 اإلعاقات الحسیة أو العقلیة أو نقص الخبرة أو المعرفة ، إذا تم اإلشراف علیھم بشكل
 صحیح أو إذا تم إعطاؤھم تعلیمات حول االستخدام اآلمن للجھاز وإذا كان تم فھم
.المخاطر المتكبدة

.یجب أال یلعب األطفال بالجھاز
.یجب أال یتم التنظیف وصیانة المستخدم من قبل األطفال دون إشراف
·  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 التیار الكھربائي بحًثا عن أي تلف محتمل 
· .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 دائًما كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكھربائیة في حالة تركھ دون مراقبة وقبل 
.أي عملیة تنظیف أو صیانة أو عملیة تركیب الملحقات
· .حافظ على جفاف الجھاز. 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
· .یجب استخدام الجھاز فقط مع مصدر الطاقة المرفق بالجھاز 
· .یجب تشغیل الجھاز فقط بجھد أمان منخفض للغایة یتوافق مع تعلیم الجھاز 
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·  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 مستٍو وثابت 
· .تأكد من 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 
·  ، Aیجب أن تكون القوة المسموح بھا CE. 16 استخدم فقط أسالك التمدید المعتمدة من 
250V ، 3000W على األقل.
· .قد یؤدي العطل واالستخدام غیر السلیم إلى تلف الجھاز وإصابة المستخدم 
· .یتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر الساریة المتعلقة بھذا النوع من المنتجات 
·  یجب عدم استخدام الجھاز في حالة سقوطھ أو ظھور عالمات ظاھرة للضرر أو وجود 
.تسریب
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·      .
· .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 إیداعھا في مركز الفرز المحلي.
.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 البیئة) ROHS یشھد رمز
أنھ لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص

 ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللھب من•
 التركیز األقصى یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و
.0.01٪ للسادس • الكادمیوم
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 یعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجھاز مطلًقا في
 IP20 3 الحمام أو الدش أو بالقرب من تناثر الماء. (الحد األدنى للمسافة
(.أمتار
 إلى أن المستھلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر رمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفایات
.(ونقطة اإلنزال الطوعیة

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

تحذیر خاص للمنتجات المستخدمة في الحمام

 عند استخدام الجھاز في الحمام ، افصلھ عن التیار الكھربائي بعد االستخدام ألن قرب •
.الماء یمثل خطًرا ، حتى إذا تم إیقاف تشغیل الجھاز
 (RCD) لضمان حمایة إضافیة ، یوصى بتركیب جھاز التیار التفاضلي المتبقي •
 بتیار تفاضلي تشغیل ُمقدر ال یتجاوز 30 مللي أمبیر في الدائرة الكھربائیة التي تزود
.الحمام. اطلب من المثبت الخاص بك النصیحة
.(RCD) مالحظة: قاطع الدائرة الحراریة لیس جھاًزا للتیار المتبقي •
 افصل الجھاز دائًما ، حتى بین استخدامین متقاربین. على سبیل المثال: أوقف تشغیل •
.الجھاز وافصلھ إذا تركتھ أثناء تجفیف نفسك
 ال تستخدم ھذا الجھاز بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو األحواض أو •
.األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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اول استخدام

.قبل االستخدام ألول مرة ، قم بإزالة الجھاز وجمیع الملحقات بعنایة مع االنتباه إلى الملحقات الحادة
 نظف جمیع الملحقات بالماء والصابون وجففھا جیًدا. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجھاز بقطعة قماش مبللة
.وامسحھا حتى تجف

تعرف على جھازك

ماكینة حالقة صغیرة .1
آلة نزع شعر األنف .2
جزازة العشب .3
جولة وتشذیب الجسم .4
فرشاة تنظیف .5
دلیل القطع للجزازة .6
آلة الجسم مع الدقة االنتھازي .7
مشط مزدوج .8
زیت التشحیم .9

استعمال

.فك سلك الطاقة تماًما •
.تحقق من أن الفولتیة الساریة في البلد الذي تتواجد فیھ تتوافق مع الجھد المشار إلیھ على الجھاز •
.قم بتوصیل الجھاز بمقبس بحالة جیدة (مؤرض إذا كان الجھاز من الدرجة األولى) ، وذلك لتجنب أي خطر •
.افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكھربائیة قبل القیام بأي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب للملحقات •
.ال تقم بتعدیل الجھاز بأي شكل من األشكال •

الشحنة

.ھذا الجھاز یعمل فقط ببطاریة قابلة إلعادة الشحن
 إلعادة شحن البطاریة: تأكد من إیقاف تشغیل المفتاح ، إما: أدخل طرف الشاحن في الجھاز وقم بتوصیلھ بالتیار
.الكھربائي. إما: ضع الجزازة على قاعدتھا في الموقع المقدم وقم بتوصیل القاعدة بالتیار الكھربائي
.بعد التوصیل ، یضيء المؤشر ویبدأ الجھاز في الشحن. سیعمل الجھاز لمدة تصل إلى 45 دقیقة بعد شحنھ
.في المرة األولى ، اشحن الجھاز لمدة 8 إلى 12 ساعة
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ماكینھ حالقھ
.أدخل رأس ماكینة الحالقة على الجھاز
.ادفع المفتاح ألعلى
.المس بشرتك بلطف وقم بتشغیل الشفرة عكس اتجاه نمو الشعر
.بمجرد الحالقة ، اضغط على المفتاح ألسفل واستبدل الغطاء
جزازة
.اضغط على أزرار إخراج الرأس (1) إلزالة الرأس

 الرسم المعاكس: استبدل
.الرأس بأداة التشذیب

.أدخل دلیل القطع
اضبط طول القطع
.ادفع المفتاح ألعلى
 المس بشرتك بلطف وقم

بتشغیل أداة التشذیب
 بعد الحالقة ، أدر المفتاح

.ألسفل واستبدل الغطاء
لنزع شعر األنف
.استبدل الرأس الموجود بآلة نزع الشعر األنفیة
، لحلق شعر الخیاشیم واألذنین
.ادفع المفتاح ألعلى
.أدخل الرأس الدوار آللة إزالة الشعر في فتحة األنف ، مع الحرص على عدم لمس جدار األنف
.اقترب برفق من الرأس الدوار لقص شعر األنف
.مالحظة: یمكن آللة إزالة الشعر الدوارة أیًضا قص شعر األذن غیر المرغوب فیھ

· .ال تلمس أبًدا الرأس الدوار ، أثناء الحركة ، بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب اإلصابة 
· .ال تدخل أي كائن في رأس الوحدة ، فھذا سوف یضر بھا 

:االحتیاطات
.ال تقم أبًدا بإعادة شحن البطاریة بدرجة حرارة أقل من 0 درجة مئویة .
.تجنب إعادة شحن البطاریة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر حرارة .
.ال تترك البطاریة قید الشحن ألكثر من 48 ساعة .
.ال تضع الجزازة في الماء أبًدا .
 من الطبیعي أن یسخن الجھاز أثناء االستخدام أو الشحن. . ال ترفع الجھاز عن طریق سلك الطاقة ، فقد یؤدي ذلك .
.إلى تلف الجھاز
.ال تترك الجھاز في متناول األطفال .
 ال تحاول إصالح أو نقل أي جزء من الجھاز بنفسك. إذا كانت ھناك مشكلة ، فقم بفحص الجھاز بواسطة خدمة .
.متخصصة
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.ال تستخدم الجھاز في حالة تلف الشفرة أو حامل الشفرة أو تشوھھا. یمكن أن یؤذیك أثناء االستخدام .

التنظیف والصیانة

.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 •
.یمكن استخدام الجھاز جاًفا فقط •

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
.شراء المنتج من قبل المستھلك
:وثائق الضمان ھي

الفاتورة و •
.شھادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفلھ) مختومة ومكتملة •

.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 الموزع الخاص بك ، في عبوتھ األصلیة ، مع إثبات
.الشراء
 یعتبر كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة ، في جمیع الحاالت ، مسؤولیتك عیوًبا في الملحقات أو أجزاء التآكل (على
 سبیل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القیادة ، وحدة التحكم عن بعد االحتیاطیة ، ال یمكن ضمان استبدال
 فرش األسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) باإلضافة إلى تنظیف وصیانة أو استبدال األجزاء المتآكلة ، وبالتالي
!یجب دفعھا
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي
.بعد انتھاء فترة الضمان ، یمكن إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو مركز خدمة
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.یصلح
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي

خصائص تقنیة

جزازة
طعام 3V   3W 
بطاریة 2.4 فولت 1) ) 

 مشترك كھربائي
 إدخال 240V~ 50/60Hz-100 : طعام

خروج : 3V   600mA  
الفئة الثانیة اساسي

صنع في جمھوریة الصین الشعبیة

INFORMATION PUBLIEE 
INFORMATION PUBLISHED 

VALEUR ET PRECISION 
VALUE AND PRECISION 

UNITE 
UNIT 

MARQUE 
BRAND 

TECHWOOD  
Sotech International 

Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 

33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous Bois - France 

REFERENCE 
MODEL IDENTIFIER 

TTN-622 

Tension d’Entrée 
Input Voltage 

100-240 V 

Fréquence du CA d’entrée 
Input AC frequency 

50/60 Hz 

Tension de sortie 
Output voltage 

3,0 V 

Courant de sortie 
Output current 

0,6 A 

Puissance de sortie 
Output power 

1,8 W 

Rendement moyen en mode actif 
Average active efficiency 

67,47 % 

Rendement à faible charge (10%) 
Efficiency at low load (10%) 

NA % 

Consommation électrique hors charge 
No-load power consumption 

0,0907 W 

قد تتغیر المواصفات دون إشعار

.تنبیھ: في حالة حدوث عطل ، ال تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤھل إلجراء اإلصالحات
 وقد تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیھات األوروبیة الحالیة المعمول بھا ، مثل: ، CE یتوافق ھذا الجھاز مع توجیھات
.(LVD) والجھد المنخفض (EMC) التوافق الكھرومغناطیسي
.تم تصمیم ھذا الجھاز وتصنیعھ وفًقا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنیة
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(حمایة البیئة (تدمیر البطاریات

:إلزالة البطاریة
.یجب فصل الجھاز عن مصدر الطاقة عند إزالة البطاریة

• .تفكیك الجھاز وجمع البطاریات
.یجب إزالة البطاریات أو البطاریات من الجھاز قبل التخلص من الجھاز -
.یجب التخلص منھا بطریقة آمنة. ال ترمیھا في سلة المھمالت ، بل أعطھا لمركز معالجة النفایات -
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