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تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
الجهاز، بشرط  ■ استخدام هذا  الخبرة  أو األشخاص عديمي  العقلية  أو  الجسدية  اإلعاقات   يمكن لألشخاص ذوي 

مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب 
أال يتم عمل التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم على يد أطفال غير خاضعين للرقابة. يتعين عدم لعب 

األطفال بهذا الجهاز. 
 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. ال تستخدمي الجهاز ألغراض تجارية. ■
 يستخدم هذا الجهاز لتنظيف األسطح الرطبة والملساء مثل النوافذ والمرايا ومرفقات االستحمام وبالط األرضيات  ■

أو الحائط.
ال تستخدمي الجهاز لكنس األتربة أو ألغراض غير المخصص لها.  ■
 ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات ومهايئ الطاقة األصلي الذي جاء معه. ■
 قبل توصيل المهايئ بمقبس الكهرباء، تأكد من أن التفاصيل الفنية على ملصق التصنيف الخاص به يطابق الجهد  ■

الكهربائي للمقبس. 
 تأكد من أن سلك التيار للمهايئ ال يالمس منطقة ساخنة أو أدوات حادة. ضع سلك التيار للمهايئ بحيث ال يتعثر  ■

فيه أحد.
 ال تعرضي الجهاز ألشعة الشمس المباشرة وال تضعها بالقرب من لهب مكشوف أو أجهزة تصدر حرارة. ■
 تجنبي غمر الجهاز أو المهايئ الكهربائي بالماء أو أي سوائل أخرى وال تغسليها تحت الماء الجاري.  ■
 املئي خزان الرش بماء في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وقد يؤدي استخدام مياه ساخنة للغاية إلى  ■

تغير شكل الخزان.
استخدمي الجهاز فقط لكنس محاليل المنظفات منخفضة الرغوة الخالية من الكحول.  ■
قبل استخدام الجهاز، تحققي من تجميعه بشكل صحيح. ■
تأكدي من أن فتحات تهوية الجهاز غير مقفلة أثناء تشغيله.  ■
ال تستخدمي الجهاز لشفط العناصر التالية: ■

–   السوائل القابلة لالشتعال أو المواد الكيميائية العدوانية.   
–   السوائل التي تحتوي على نفط.   

–   سوائل بدرجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.   
–   كميات أكبر من السائل من األسطح المقاومة للماء مثل الماء المتسرب من الزجاجات المقلوبة.    

 ال توجه البخاخ نحو معدات تحتوي على مكونات كهربائية مثل، األجزاء الداخلية للفرن.  ■
 تحققي بانتظام من منسوب المياه في الخزان. بينما تمسكين الجهاز في وضع عمودي، يجب أال يتجاوز منسوب  ■

المياه في الخزان عالمة الحد األقصى. خالف ذلك، لن يعمل الجهاز بشكل صحيح وقد يتسرب الماء من الخزان.
 ال يمثل تكون كمية صغيرة من الرغوة أعلى مستوى المياه في الخزان أي مشكلة. ومع ذلك، يجب أال تتجاوز  ■

الرغوة عالمة الحد األقصى.
وقبل  ■ تنظيفه  قبل  وذلك  رقابة،  دون  تركه  استخدامه وعند  االنتهاء من  الجهاز عند  تشغيل  بإيقاف  دائًما   قومي 

توصيله في مقبس الكهرباء بمحول طاقة. 
 قومي دائًما بفصل المهايئ الكهربائي من مقبس الكهرباء قبل تنظيف الجهاز وبعد انتهاء شحنه. ■
 قومي بفصل المهايئ الكهربائي من مقبس الكهرباء عن طريق سحب القابس، وتجنبي سحب سلك التيار. وإال، قد  ■

يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. 
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 يجب استبدال المهايئ الكهربائي التالف بنوع أصلي. بالنسبة للمهايئ الكهربائي البديل، يرجى االتصال بمركز  ■
خدمة معتمد. يحظر استخدام مهايئ كهرباء تالف.

 ال تستخدمي الجهاز في حالة وجود تسريب أو في حالة سقوطه أو إذا ظهرت عليه عالمات التلف. لتجنب نشوب  ■
حالة خطرة، ال تقومي بإصالح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من األشكال. قومي بإجراء جميع اإلصالحات 
أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء 

غير المرضي أو ضمان الجودة.
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دليل المستخدم

 يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتاًدا بالفعل ■ 
قبل ذلك على استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفًقا للطريقة 
يمكن  بحيث  آمن  مكان  في  المستخدم  بدليل  احتفظي  المستخدم.  دليل  في  الموضحة 

استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
وبيان ■  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ   نوصي 

مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء 
للشركة  األصلية  الكرتونة  في  الجهاز  بتعبئة  نوصي  النقل،  حالة  في  المرضي.  غير 

المصنعة.

وصف الجهاز والملحقات
حامل قابل للطي   A12

صمام إفراغ الخزان   A13
مقبس المهايئ الكهربائي  A14

وهو مزود بقابس قابل لإلغالق  
كم ممسحة قماشي  A15

المرفق المخروطي  A16
فوهة الرش   A17

زناد رش سائل التنظيف  A18
خزان الرش  A19

المهايئ الكهربائي  A20

A1  ممسحة مطاطية قابلة لإلزالة
فتحة الشفط  A2

فوهة شفط قابلة لإلزالة  A3
زر تحرير فوهة الشفط  A4

مؤشر LED للطاقة البطارية والشحن  A5
فتحات التهوية  A6
هيكل الجهاز  A7

زر تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز  A8
خزان مياه متسخة قابل لإلزالة  A9

مقبض  A10
زر تحرير الخزان  A11

يوجد على جانبي المقبض.  

تجميع الجهاز وتفكيكه

مكنسة كهربائية للنوافذ
 ■ A7 في هيكل الجهاز A3 قومي بتجميع المكنسة الكهربائية عن طريق ربط فوهة الشفط 

و الشريحة على الممسحة المطاطية A1 من الجانب في الفتحة الموجودة في فتحة الشفط 
A2. ُيشار إلى االتصال الصحيح للفوهة A3 بنقرة مسموعة. قومي بإدخال الخزان القابل 
لإلزالة A9 في هيكل الجهاز A7 مع الجزء العلوي للخزان A9 أوالً بحيث ينزلق في 
المنطقة السفلية للمقبض A10. ثم ادفعي الجزء السفلي للخزان A9 في المنطقة السفلية 
للمقبض A10 حتى يتوافق الخزان بالكامل A9 في مكانه. تأكدي من أن صمام تصريف 

الخزان A13 مغلق بشكل صحيح.
 يتم تفكيكه بالتسلسل العكسي للخطوات السابقة. إلزالة الخزان A9، من األهمية بمكان ■ 

الضغط على الزر A11 في نفس الوقت مع تحرير نهاية الجزء السفلي للخزان A9 ثم 
اسحبه بعيًدا عن هيكل الجهاز A7 إلزالة الخزان A9 بالكامل.

البخاخ
 قومي بتجميع البخاخ عن طريق ربط فوهة الرشاش في خزان الرش A19. قومي بربط ■ 

 .A16 في مرفق المسح A15 كم الممسحة القماش
 قومي بتفكيك البخاخ بتسلسل الخطوات عكسًيا.■ 

مأل البخاخ
 املئي خزان البخاخ A19 بمحلول ماء وكمية صغيرة من المنظفات )الخالية من الكحول(. ■ 

عند تخفيف مواد التنظيف المركزة، اتبعي اإلرشادات التي تظهر على عبواتها.
 املئي خزان الرش بماء في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وقد يؤدي استخدام ■ 

مياه ساخنة للغاية إلى تغير شكل الخزان.
 بعد الملء، قومي بتوصيل فوهة الرش في الخزان. ■ 

شحن الجهاز
 تحتوي مكنسة تنظيف النوافذ على بطارية ليثيوم أيون مدمجة تتطلب شحنها قبل استخدام ■ 

الجهاز.
المقبس ■  A20 في  الكهربائي  المهايئ  بتوصيل  المكنسة. قومي  إيقاف تشغيل   تأكدي من 

A14. أدخلي مقبس المهايئ A20 في قابس الطاقة الكهربائية. 
األحمر. ■  باللون   LED A5 مؤشر  يضيئ  سوف  الكهربائي،  المقبس  في  التوصيل   بعد 

هذه تشير إلى أن البطارية مشحونة. يتطلب الشحن الكامل حوالي 4 ساعات. يعتمد وقت 
الشحن الفعلي على مستوى طاقة البطارية.

 ■ LED بمجرد اكتمال عملية التغيير واكتمال يتم شحن البطارية، سوف يضيء المؤشر 
A5 باللون األزرق. قومي بفصل المكنسة الكهربائية من المهايئ الكهربائي A20 وفصل 

قابس المهايئ A20 من مقبس الكهربائي. 
 بعد قطع االتصال بالمهايئ الكهربائي A20، قومي بتغطية المقبس A14 بالقابس لمنع ■ 

دخول الماء أو الرطوبة. 
 سوف تعمل المكنسة الكهربائية المشحونة بالكامل حوالي 20 دقيقة. ثم يكون عليك بعد ■ 

ذلك إعادة شحنها. 

تشغيل الجهاز
 استخدمي الجهاز في درجة حرارة غرفة تتراوح بين 5 و40 درجة مئوية، وتأكدي من ■ 

أن المكنسة الكهربائية مجمعة بشكل صحيح ومشحونة بالكامل.
 لوضع عامل التنظيف، اضغطي على زناد البخاخ A18 ورش بالتساوي على سطح معين ■ 

بمحلول التنظيف. امسحي المناطق المتسخة مع بكم ممسحة القماش A15. ضعي اآلن 
الرشاش جانًبا وامسكي المكنسة الكهربائية للنوافذ. 

مع  ■  A2 الشفط  فتحة  A8. ضعي  الزر  على  بالضغط  الكهربائية  المكنسة  تشغيل   ابدأ 
الممسحة A1 على السطح الذي تم وضع محلول التنظيف عليه سابًقا، واسحبي المكنسة 
الكهربائية لنقلها فوق هذا السطح ونظفي محلول التنظيف من السطح المنظف. يمكنك النقل 

عبر السطح من األعلى إلى األسفل أو من الجانب إلى الجانب.

مالحظة: 
بالطريقة  التنظيف  عامل  وضع  يمكنك  البخاخ،  استخدام  في  ترغبين  ال  كنت  إذا 

العادية.

الحد ■  إلى عالمة  A9. في حالة الوصول  الخزان  السائل في  بانتظام من مستوى   تحققي 
 .A8 الزر  الضغط على  الكهربائية عن طريق  المكنسة  تشغيل  بإيقاف  قومي  األقصى، 
امسكي المكنسة الكهربائية في وضع أفقي فوق بالوعة أو حوض غسيل، وافتحي صمام 
 ،A13 التصريف  بأغالق صمام  قومي   ،A9 الخزان  تفريغ  بمجرد   .A13 التصريف 

ويمكنك االستمرار في التنظيف. 
 في حالة انخفاض جهد البطارية أثناء التشغيل، فسوف يبدأ مؤشر LED A5 في الوميض ■ 

باللون األحمر لفترة وجيزة ثم يتوقف. سوف تنطفأ المكنسة الكهربائية تلقائًيا لمنع تلف 
البطارية المدمجة من إفراغ الشحن بالكامل. لشحن البطارية، اتبعي اإلرشادات الموضحة 

في فصل شحن الجهاز.
طريق ■  عن  تشغيلها  بإيقاف  دائًما  قومي  الكهربائية،  المكنسة  استخدام  من  االنتهاء   عند 

الضغط على الزر A8 ونظفيها وأعيدي شحنها الستخدامها في المرة القادمة.

الصيانة والتنظيف
 قبل التنظيف، تأكدي دائًما من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية وفصلها من مقبس الطاقة.■ 
 قومي بتفكيك فوهة الشفط A3 عن هيكل المكنسة الكهربائية A7. قومي بتنظيف الجهاز ■ 

بقطعة قماش مبللة مع إضافة عامل تنظيف محايد، ثم اشطفيها تحت مياه جارية نظيفة. 
اتركيه حتى يجف طبيعًيا أو امسحيه تجف.

حوض ■  أو  بالوعة  على   .A7 الكهربائية  المكنسة  هيكل  عن   A9 الخزان  بإزالة   قومي 
غسيل، قومي بفتح صمام التصريف A13 وتفريغ الخزان A9. ثم اشطفيه جيًدا بالماء 
 A9 الخزان  بتنظيف  الجافة واتركه حتى يجف طبيعًيا. قومي  النظيف. امسحي سطحه 
بعناية وبانتظام بعد كل استعمال. تؤثر األوساخ المتراكمة داخل الخزان A9 على وظائف 

الجهاز.
 قومي بإزالة أي محلول تنظيف باٍق من خزان الرش A19. اشطفي الخزان A19 بمياه ■ 

نظيفة، واتركيه حتى يجف طبيعًيا. 
 قومي بإزالة كم ممسحة القماش A15 من المرفق A16، واغسليه تحت الماء الجاري مع ■ 

إضافة كمية صغيرة من المنظفات ثم اشطفيه تحت مياه جارية نظيفة. اتركيه حتى يجف 
طبيعًيا. يمكنك أيًضا غسل كم ممسحة القماش في الغسالة على درجة حرارة تصل إلى 60 

درجة مئوية، ولكن ال تستخدمي منعم أنسجة.
 إذا ظهرت على الممسحة المطاطية A1 أو كم ممسحة القماش A15 عالمات اهتراء، ■ 

فاستبدلي هذه األجزاء بأخرى جديدة. تتوفر قطع الغيار في متاجر األجهزة اإللكترونية 
والمتاجر التقليدية والمتاجر على االنترنت. لالستبدال، من الضروري أن تسحبي الممسحة 
المطاطية A1 إلى الخارج من جانب فوهة الشفط A3 وادخلي الممسحة جديدة في مكانها.

 قبل التجمع، تأكدي من أن جميع أجزاء الجهاز جافة.■ 
والمذيبات ■  الكاشطة  السلكية  األلياف  من  تنظيف  منتجات  تستخدمي  ال  الجهاز،   لتنظيف 

وخالفه. 
الماء ■  تحت  وتجنبي شطفها  أخرى  أي سوائل  أو  بالماء   A7 الجهاز  هيكل   تجنبي غمر 

الجاري. 

المواصفات الفنية

المهايئ الكهربائي
الدخل................................... 240−100 فولت ~, 50/60 هرتز, 200 ميجا أمبير
, 700 ميجا أمبير .......................................................... 4.58 فولت الخرج
II................................................................ فئة الحماية من الصدمة الكهربائية

مكنسة كهربائية للنوافذ
دخل الطاقة ................................................................................. 15 واط

................................................................... ليثيوم أيون / 3.6 فولط   البطارية
IPX4 ............................................................ مستوى الحماية من دخول المياه 
مستوى الضوضاء..................................................................  70 ديسيبل )أ(
................................................ 4 ساعات تقريًبا الوقت الالزم لشحن الطاقة الكلية 
وقت التشغيل عندما تكون مشحونة بالكامل ............................... ما يصل إلى 20 دقيقة
..............................................................100 مللي سعة الخزان القابل لإلزالة 
.........................................................................200 مللي سعة خزان الرش
إن مستوى الضجيج المسموح به هو 70 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت 

.pW 1 مقارنة بطاقة الصوت المرجعية
شرح المصطلحات الفنية

مستوى الحماية من دخول المياه:
IPX4 - األجهزة محمية من رش المياه.

فئة السالمة للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية:
الفئة الثانية - يتم توفير الحماية من الصدمات الكهربائية عن طريق العزل المزدوج أو الثقيل.

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.
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تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من البطاريات
  قبل التخلص من المنتج أو تسليمه في منشأة تجميع متخصصة، من الضروري 
التأكد من إزالة البطارية المدمجة. وقبل إزالة البطارية، من الضروري تشغيل 
المكنسة الكهربائية واالنتظار حتى تفرغ تماًما. سيتم تنفيذ إزالة البطارية في 

مركز خدمة معتمد.
 تحتوي البطارية على مواد ضارة للبيئة، وبالتالي فهي ال تنتمي إلى النفايات 
المنزلية العادية. سوف يتم تنفيذ التخلص الصحيح عن طريق مرفق تجميع 

مخصص لذلك.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يصح  ال  أنه  األصلية  المستندات  أو  المنتج  على  الموجود  الرمز  هذا  يعني 
للبلدية.  العامة  المخلفات  في  والكهربائية  اإللكترونية  المنتجات  من  التخلص 
لكي تتخلصي من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، 
يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض 
دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر 

التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
صحة  على  المحتملة  السلبية  اآلثار  من  الوقاية  في  وكذلك  الثمينة  الطبيعية 
اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى 

السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفًقا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة 

له للحصول على المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس 
التخلص  الالزمة حول طريقة  المعلومات  على  للحصول  له  التابعة  التجزئة  تاجر  أو  المحلي 

الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة به.


