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AR مكنسة كهربائية بال كيس 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي  ■

الخبرة استخدام هذه المكنسة الكهربائية، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام 
هذه المكنسة الكهربائية بطريقة آمنة ويفهمون أخطارها المحتملة. يجب على األطفال عدم اللعب في المكنسة 
الكهربائية. يجب أال يتم التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم على يد أطفال غير خاضعين للرقابة. حافظ 

على المكنسة الكهربائية وملحقاتها بعيدة عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
 هذه المكنسة الكهربائية مصممة الستخدامها في المنازل والمكاتب وأنواع المناطق المماثلة. تجنبي استخدامها  ■

في البيئات الصناعية.
 ال تعرض المكنسة الكهربائية ألشعة الشمس المباشرة وال تضعها بالقرب من لهب مكشوف أو أجهزة تصدر  ■

حرارة.
الخاص  ■ التصنيف  الفنية على ملصق  التفاصيل  تأكد من أن  الكهرباء،  الكهربائي بمقبس  السلك   قبل توصيل 

بالمكنسة الكهربائية يطابق الجهد الكهربائي للمقبس. 
 تأكد من أن السلك الكهربائي ال يالمس منطقة ساخنة أو أدوات حادة.  ■
 تجنب غمر المكنسة الكهربائية بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنب شطفها تحت الماء الجاري.  ■
 قبل تشغيل المكنسة الكهربائية، تأكدي من تركيب مرشح المحرك، والمرشح الصغير ومرشح EPA للتدفق  ■

للخارج في أماكنها.
 عند تشغيل المكنسة الكهربائية، تأكد من أن منافذ الهواء وفتحة الشفط غير مسدودة.  ■
 ال تستخدم المكنسة الكهربائية لشفط العناصر التالية: ■

–  السجائر المشتعلة أو العناصر المحترقة أو ثقاب الكبريت أو الجمر.   
–  الماء والسوائل األخرى;   

–  المواد القابلة لالشتعال أو المتفجرة;  
–  األدوات الحادة، مثل الزجاج المكسور واإلبر والدبابيس، وما إلى ذلك.؛  

–  الدقيق وجص الجدران واالسمنت ومواد البناء األخرى;  
–  القطع الكبيرة من الورق أو األكياس البالستيكية، والتي يمكن أن تسد فتحة الشفط بسهولة.   

 يمكن لكنس بعض أنواع األرضيات أو أسطح األرضيات أن يسبب تفريغ كهربائي، وهذا ال يمثل أي خطر  ■
على المستخدم.

 ال تضع فوهة أو أنبوب الشفط بمواجهة أي جزء من أجزاء الوجه. ■
 احرصي دائًما على إيقاف المكنسة الكهربائية وفصلها من السلك الكهربائي في حالة تركها دون إشراف وبعد  ■

االنتهاء من استخدامها وقبل التنظيف. 
 قومي بفصل السلك الكهربائي من مقبس الكهرباء عن طريق سحب القابس، تجنب سحب السلك. وإال، قد يؤدي  ■

ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. امسكي السلك الكهربائي بيديك عند لفه.
 استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام المكنسة الكهربائية إذا كان سلك  ■

الطاقة تالًفا.
 ال تستخدم المكنسة الكهربائية إذا كانت ال تعمل بشكل صحيح، أو إذا كانت تالفة أو تم غمرها بالماء. ال تقم  ■

بإصالح المكنسة الكهربائية بنفسك أو إجراء أي تعديالت عليها. قومي بإجراء جميع اإلصالحات أو التعديالت 
الناشئة عن األداء غير  القانونية  بإلغاء حقوقك  بالجهاز  العبث  في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة 

المرضي أو ضمان الجودة.
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AR مكنسة كهربائية بال كيس 
دليل المستخدم

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

المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة ■ 

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

وصف المكنسة الكهربائية وملحقاتها
A14  مرشح EPA للتدفق الخارجي قابل للغسل 

موضوع وراء الشبكة.  
A15   عجلة تنقل أمامية تدور على محور 

A16   عجلة تنقل خلفية 
A17  مرشح المحرك

A18  مشبك فتح حاوية الغبار
A19   حلقة سد

A20  مرشح صغير
A21   خرطوم مرن مع تحكم ميكانيكي في طاقة الشفط 

بالمقبض
A22   أنبوب معدني تلسكوبي

A23  فوهة أرضيات مع فرشاة تمديد
A24  طرف لتمديد الفرشاة وتراجعها

A25  فوهة الشقوق
A26  فوهة ذات فرشاة
A27  فوهة المفروشات

A1  المقبض 
A2  الغطاء

  يوجد المرشح الصغير تحت الغطاء.
A3   مشبك فتح الغطاء

A4  زر تشغيل/إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية
A5  مؤشر امتالء حاوية الغبار

A6   عجلة تنقل جانبية مغلفة بالمطاط
A7   حاوية غبار قابلة لإلزالة سعة 1.3 لتر

A8   فتحة توصيل الخرطوم المرن
A9   مشبل قفل 

  يعمل على تأمين حاوية الغبار في المكنسة 
الكهربائية.

A10  زر لف السلك الكهربائي تلقائًيا
A11  تحويف لوضع التخزين األفقي

A12  سلك الكهرباء
A13  شبكة قابل لإلزالة من مرشح EPA للتدفق 

الخارجي

االستخدام المخصص للملحقات
أنواع األرضيات. قومي ■  لجميع  A23 مصممة  للتوسيع  القابلة  الفرشاة  ذات  الشاملة   إن فوهة األرضية 

بتمديد الفرشاة عند كنس األرضيات الصلبة على نحو سلس، واسحبيها عند كنس السجاد. استخدام الطرف 
A24 لفرد الفرشاة وضمها. 

 تمكن فوهة الشقوق A25 من كنس الزوايا واألماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة كبيرة؛ يمكن استخدام ■ 
فوهة الفرشاة A26 ألنواع مختلفة من األثاث والفوهة A27 من كنس األثاث المنجد بلطف.

التحضير لالستخدام
 ■ EPA ومرشح A20 والمرشح الصغير ،A17 ومرشح المحرك ،A7 تأكدي من تركيب حاوية الغبار 

للتدفق الخارجي A14 بشكل صحيح في المكنسة الكهربائية 
 قومي بزلق نهاية الخرطوم المرن A21 بشكل كامل في الفتحة A8. يتم إحكام الخرطوم A21 في مكانه ■ 

عند يتم إجراء نقرة.

مالحظة: 
قبل التفكيك، من الضروري الضغط على المزالج الموجودة في نهاية الخرطوم A21 مع سحبه 

خارج الفتحة A8 في نفس الوقت.

 قومي بإلصاق األنبوب التلسكوبي A22 في مقبض الخرطوم المرن A21. ازلقي المشبك على األنبوب ■ 
 .A22 في اتجاه السهم الموجود على مشبك قفل التمديد الموجود على األنبوب التلسكوبي A22 التلسكوبي
بعد إلغاء قفل مشبك القفل، قم بضبط طول األنبوب A22 عن طريق زلق جانبه القابل للتوسيع إلى الداخل 

أو الخارج. عندما يتم تحرير المشبك، سوف ينغلق بالطول المحدد.
 ■ .A22 بالنهاية الخالية لألنبوب التلسكوبي A23 قم بتوصيل فوهة األرضية 
A27 مباشرة في مقبض ■  المفروشات  A26 وفوهة  الفرشاة  A25، وفوهة  الشقوق  إلصاق فوهة   يمكن 

.A22 أو في األنبوب التلسكوبي A21 الخرطوم المرن

استخدام المكنسة الكهربائية
 قومي بالسحب على القابس الكهربائي للف الطول المطلوب من السلك الكهربائي A12 وتوصيله بالمقبس ■ 

الكهربائي. 

تنبيه:
تشير العالمة الصفراء الموجودة على السلك الكهربائي A12 إلى اقتراب نهاية طوله، وتشير 
العالمة الحمراء إلى انتهاء طوله بالكامل. ال تحاولي سحب السلك الكهربائي A12 بعد هذه العالمة.

 لتشغيل المكنسة الكهربائية، اضغطي على الزر A4. يمكن ضبط طاقة الشفط باستخدام سديلة ميكانيكية ■ 
 .A21 على مقبض الخرطوم المرن

 تحمي العجالت المغلفة بالمطاط األرضيات العائمة من الخدش وتضمن حركة سلسة للمكنسة الكهربائية ■ 
على األرض.

 ■ A4 الزر  الضغط على  بإيقاف تشغيلها عن طريق  الكهربائية، قومي  المكنسة  استخدام  االنتهاء من   عند 
وافصلي السلك الكهربائي A4 من المقبس الكهربائي. قومي بلف السلك الكهربائي A12 مرة أخرى في 
المكنسة الكهربائية، اضغطي مع االستمرار على الزر A10 حتى يتم لف طول السلك بالكامل. امسكي 

السلك الكهربائي A12 بيد واحدة بعناية أثناء لفه.

مالحظة: 
السلك  A4، واسحبي  الزر  بالكامل، فقومي بتحرير   A12 الكهربائي  السلك  في حالة عدم لف 

الكهربائي A12 للمكنسة الكهربائية حوالي 50 سم ثم حاولي لفه مرة أخرى.

وضع االنتظار للمكنسة الكهربائية
 عند عدم استخدام المكنسة الكهربائية، ضعيها في وضع التخزين عن طريق زلق عالمة التوجيه على فوهة ■ 

 .B انظري الشكل ،A11 إلى التجويف A23 األرضيات
 ال تحملي المكنسة الكهربائية من مكان إلى آخر إذا كان الخرطوم في وضع التخزين. فقد تنكسر عالمة ■ 

.A23 التوجيه الموجودة على فوهة األرضيات

الصيانة والتنظيف
 قبل التنظيف، تأكدي دائًما من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية وفصلها من مقبس الطاقة.■ 

تفريغ وتنظيف حاوية الغبار
 ■ .A7 إلى أنه يلزم تفريغ حاوية الغبار A5 يشير المؤشر األحمر اللون 
 حرري مشبك القفل A9 واسحبي المقبض A1 إلزالة حاوية الغبار A7 من المكنسة الكهربائية. ضعيه على ■ 

سلة الغبار واضغطي على مشبك فتح الحاوية، A18, انظري الشكل C1. سيؤدي ذلك إلى فتح المؤخرة 
التي تميل للخارج وإخراج محتويات الحاوية A7. اضغطي بلطف على جانبي الحاوية A7 لتحرير أي أتربة 

متراكمة ألسباب النظافة، نوصي بتفريغ حاوية الغبار A7 بعيًدا عن مناطق المعيشة.
 امسكي الحاوية A7.A7 بيد واحدة وبيدك األخرى، قومي بلف المقبض A1 في اتجاه رمز القفل المفتوح ■ 

الموجود على الحاوية A7. قومي بإزالة الجزء العلوي الذي يحتوي على وحدة مخروطية من حاوية الغبار   
A7, انظري الشكل C2. اغسل الحاوية A7 تحت ماء جار فاتر وامسحيها جيًدا تجف. جمعي الحاوية 
A7 واغلقي أسفلها. أعيدي إدخال الحاوية المجمعة A7 مرة أخرى في المكنسة الكهربائية وتأكدي من أنها 

مؤمنة بشكل صحيح في المكنسة الكهربائية.

تنظيف واستبدال مرشح المحرك ومرشح التدفق الداخلي الصغير ومرشح EPA للتدفق الخارجي
 قومي بإزالة حاوية جمع الغبار A7 من المكنسة الكهربائية. إذا كان مرشح المحرك A17 هو متسخة بصورة ■ 

 A17 واضح، فاضغطي عليه أو اغسليه تحت جار فاتر واتركيه ليجف بشكل طبيعي. قم بتركيب المرشح
والحاوية A7 في موضعهما في المكنسة الكهربائية مجدًدا. إذا ظهر على مرشح المحرك A17 عالمات 

البلى أو االتساخ الشديد، فقومي باستبداله بآخر جديد.
 افتحي الغطاء A2، وأزيلي المرشح الصغير A20 واستخدمي محتوياته أو اغسليه تحت تيار ضعيف لماء ■ 

جار فاتر واتركيه ليجف طبيعًيا. تأكدي من أن المرشح الصغير A20 مرتكز في حلقة السد A19 ووضعه 
مرة أخرى في مكانه. أغلقي الغطاء A2. في حالة حدوث تلوث ثقيل أو اهتراء وبلى، باستبدال المرشح 

الصغير.A20 المستعمل بآخر جديد.
 قومي بتحرير الشبكة A13 وإزالتها. قومي بإزالة المرشح EPA A14 من المكنسة الكهربائية. في حالة ■ 

التلويث الخفيف، فقومي بغسله تحت الحنفية. وفي حالة تفاقم التلويث، فقومي بغسله تحت تيار ضعيف من 
الماء الجاري الفاتر بحيث تغسلين الماء والتراب الموجود في المنحنيات. اتركي المرشح EPA A14 حتى 
يجف بشكل طبيعي، ثم قومي بإعادة إدخاله وإحكامه في مكانه مع الشبكة A13. يفضل استبدال المرشح 

EPA بمرشح جديد بعد 6 أشهر من االستخدام. 
 عندما تكون المرشحات متسخة، فسوف تقلل كفاءتها، لذلك ال تهمل تنظيفها تأكد من تغييرها في الوقت ■ 

المناسب. 

مالحظة: 
ألسباب تتعلق بالنظافة، نوصي بتفريغ المرشحات بعيًدا عن مناطق المعيشة.

تنبيه:
قبل وضع مرشحات من جديد في المكنسة الكهربائية، تأكدي من أنها في حالة جافة تماًما.

تنظيف الخرطوم المرن، واألنبوب التلسكوبي، وفوهة األرضيات، وفوهة الشقوق، وفوهة الفرشاة وفوهة 
التنجيد.

 إذا كانت الملحقات متسخة، فأخرجيها ونظفيها من األوساخ )الغبار والشعر وفراء الحيوان، وما إلى ذلك(.■ 

تنظيف السطح الخارجي للمكنسة الكهربائية
 قومي بتنظيف السطح الخارجي باستخدام قطعة قماش جافة أو مبللة قلياًل. باشري المسح للتجفيف الجيد. ■ 
 لتنظيف المكنسة الكهربائية، ال تستخدمي منتجات تنظيف من األلياف السلكية الكاشطة والمذيبات وخالفه. ■ 
 تجنب غمر المكنسة الكهربائية بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنب شطفها تحت الماء الجاري. ■ 

المواصفات الفنية
............................................................................... 220–240 فولت نطاق الجهد الُمقّدر
...............................................................................................50 هرتز الجهد المقدر 
الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة.................................................................................. 700 واط
II................................................................................. فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
مستوى الضجيج ..................................................................................... 78 ديسيبل )أ(
........................................................................................... 1.3 لتر سعة حاوية الغبار
11 ........................................................................................ EPAدرجة كفاء المرشح
.......................................................................................... 5 أمتار طول سلك الكهرباء
ذراع نصف المدى التشغيلي ................................................................................ 8 أمتار
األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(..................................................... 37 × 27 × 24 ملم
......................................................................................................... 5 كجم الوزن 

إن مستوى الضجيج المسموح به هو 78 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت مقارنة بطاقة 
.pW 1 الصوت المرجعية

شرح المصطلحات الفنية
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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ورقة معلومات حول المنتج
Sencor االسم/العالمة التجارية

SVC 1040SL رقم تعريف النموذج
A درجة كفاءة الطاقة *

28 االستهالك السنوي للطاقة )بكيلوواط في الساعة(**
D درجة كفاءة تنظيف السجاد
A درجة كفاءة تنظيف األرضيات الصلبة
B درجة انبعاث الغبار من المكنسة الكهربائية

78 مستوى الطاقة الصوتية في الديسيبل )أ(
700 الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة )واط(

*  الفئة )أ( )درجة كفاءة أعلى، واستهالك طاقة منخفض( إلى الفئة G )درجة كفاءة أقل، واستهالك طاقة 
مرتفع(.

**  االستهالك السنوي التقريبي للطاقة بالكيلوواط في الساعة سنوًيا بناًء على 50 دورة تنظيف. سوف يعتمي 
استهالك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

يتم تحديد القيم وفًقا لالئحة )االتحاد األوروبي( رقم 2013/665.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
التخلص من  أنه ال يصح  المستندات األصلية  أو  المنتج  الموجود على  الرمز  يعني هذا 
المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه األجهزة 
أو تجدديها أو تعيد تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلمها 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.
الثمينة  فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية 
وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة 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، راجعي 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، فارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر 
التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

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


