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البيانا الفنية    

 القد 
 V 002 الجهد الكهربائي

 RH .2a52 التر
 W 1.2 استهال الكهرباء بالمحر

 4X P0 -- نو الحماية
 كابل الشبكة الكهربائية

 
H05VV-F 3x1,0 mm2 

e 7 
سا  a  فرشا

 ee 152a022 قطر
 min 2...072/1 عد اللفا

ا  األ  المقاييس 
)  Rk 0,R الو )بد الملحقا

(×العر×األبعا )الطو تفا  ee 052  ×1R2(022 × )002 اال
 C .2° جة الحرا المحيطة )الحد األقصى(

 EN 60335-2-67القيم محتسبة طبقًا للمواصفة 
 .,m/s2 <0 القيمة الكلية لالهتزا

 r m/s2 2,1الشك 
 7AL  dB(A) 57مستو ضغط الصو 

 7Ar  dB(A) 1الشك 
 WAr  dB(A) 70+ الشك  WALمستو قد الصو 

 

الضما    

لة تسر شر الضما التي  في كل 
تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. 

نحن نتولى تصليح األعطا التي قد تطرأ على 
جها بد مقابل خال فتر الضما طالما 
جو  أ السبب في هذ األعطا ناجم عن 

عيب في الموا أ في الصنع. في حا 
، يرجى التوجه بقس يمة استحقا الضما

الشراء إلى أقر ب مو أ مركز خدمة عمالء 
 معتمد.

 

قطع الغيا    

  قطع يسمح فقط باستخدا الملحقا 
ها الشركة المنتجة.  الغيا التي تصد

قطع الغيا األصلية  الملحقا األصلية 
بد  تضمن إمكانية تشغيل الجها بأما 

.  أية مشاكل أ أعطا
 ليل التشغيل ن ما لقطع ستجد في نهاية 

 الغيا األكثر استخداما.
  يمكنكم الحصو على المزيد من

من الموقع  المعلوما عن قطع الغيا
ني  في  AAA.R/rec.re.creاإللكتر

.  قسم الخدما



 
 

   

 

الملحقا التكميلية    

ية(،   5.990110.2 مم 152فرشا قرصية، حمراء )متوسطة، معيا
 5.990110.2 مم 152فرشا الرمل الخشن، خضراء، 

 5.990110.2 ملم 152فرشا تلميع، شعر طبيعي، 
قاء،   ،  2..5.99011 مم 152فرشا السجا

ية(،   5.990115.2 مم 022فرشا قرصية، حمراء )متوسطة، معيا
اء،   5.990117.2 مم 022فرشا الرمل الخشن، سو

 5.99011R.2 مم 022فرشا تلميع، شعر طبيعي، 
 ، فع بوسا  5.990119.2 مم 152قر 

، بيضاء  5.990102.2 سا
اء ، سو  5.990101.2 سا
، حمراء  5.990100.2 سا
، خضراء  5.990100.2 سا

، بيج  5.990100.2 سا
 2..5.99010 سا بلو

، صو التلميع  5.990105.2 سا
ية، حمراء ية معيا ا  5.990107.2 فرشا 

ية للرمل الخشن، خضراء ا  5.99010R.2 فرشا 
ا  5.990109.2 الحماية من الر

 5.990102.2 لتر ..0خزا موا التنظيف، 
بي  5.507200.2  كابل الشبكة، االتحا األ

 

 سائل التنظيف

 موا التنظيف  االسنخدا 
 HS 7.1 التنظيف الد للبال في أماكن النظافة الصحية

ضيا  التنظيف الرئيسي لأل التنظيف الد 
  الصناعية

HS 59 AMR 

مة  ضيا المقا جية من جميع األ الة الطبقة الخا إ
يد(   للقلويا )مثل ما بولي فينيل كلو

HS 7.0 

ضيا المغطا  جية من األ الة الطبقة الخا إ
ضية  بمشمع األ

HS 7.0 

 HS 75R  E/7 rR التنظيف المتخلّل للسجا
ضيا الغنية بالكالسيو  HS 709 ما البلو لأل



 

 

    

 

المساعد عند حد أعطا    

 خطر 
 .  خطر اإلصابة. اسحب قابس الكهرباء قبل إجراء أية أعما على الجها

، يجب االتصا بخدمة العمالء.  في حالة حد أية أعطا ال يمكن إصالحها من خال هذا الجد

 التغلب على العطل  العطل 

 استبد الفرشا القرصيةa الوسا التالفة. نتيجة التنظيف غير كافية

ما التنظيف  a الوسا  تأكد من مالئمة الفرشا
.  لالستخدا

a الوسا ال تسدها أجسا  الفرشا القرصيةaالوسا ال تد تأكد من أ الفرشا
ا لز  تخلص من هذ األجسا الغريبة إ غريبة، 

 األمر.
. ا  اضبط عد لفا الفرشا عن طريق المفتا الد

قم بتهيئة الفرشا القرصيةa الوسا على الشيء 
 المرا تنظيفه.

. الجها يهتز بشد  تأكد من الوضع الصحيح للفرشا القرصيةa الوسا
ضية  ال يوجد محلو موا التنظيف على األ

 أ هو قليل للغاية
.)  امأل خزا ما التنظيف )ملحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

  ا كانت االتساخا شديد قم بتكرا إ
 العملية.

  لك بجها قم بسحب ميا التنظيف بعد 
. طب أ بقطعة قما  شفط 

 

 االستخدا

الملحقا  توصيا متعلقة بضبط عد اللفا 
.موا التنظيف لبعض   حاال االستخدا

 التنظيف األساسي 

  072...0.2عد اللفا 
 حمراء ،  فرشا
 HS 59 AMR 

 التنظيف األساسي، التجريد 

  072...0.2عد اللفا 
 خضراء ،  فرشا
 HS 7.0 

 التنظيف 

  072عد اللفا 
 سا حمراء  ، فع بوسا  قر 
 HS 70R 

 البلو 

  072عد اللفا 
 بلو الوسا ، فع بوسا  قر 
 HS 709 

 غسل السجا بالشامبو 

  0.2عد اللفا 
 قاء  ،  فرشا
 HS 75R 

 

إنهاء العمل    

  ملحوظة:

، يجب مراعا  للتخلص من ميا الصر
 التعليما المحلية.

  افصله من التيا قف تشغيل الجها  أ
 الكهربائي.

  ) انز خزا ما التنظيف )ملحقا
تخلص من سائل التنظيف غير 

 المستعمل.
  ) غسل خزا ما التنظيف )ملحقا

 بالماء النقي
 .انز الفرشا القرصية 

 

 تنظيف الجها
  قم بمسح الجها من الخا بقطعة

قما مبللة. ال تستخد موا ضا مثل 
.  مساحيق السنفر

  ال تستخد موا عناية محتوية على
.  مذيبا

 

 الحماية من التجمد
  احر على تخزين الجها في مكا

 جا محمي من الصقيع.
 .قم بتفريغ خزا ما التنظيف 

 

النقل    

 تنويه 
! يراعى   التعر للضر خطر اإلصابة 

 الجها عند القيا بنقله. 
  احر على ، عند نقل الجها في سيا

االنقال  ب طبقًا تأمين الجها ضد االنزال 
ا الصلة. ية   للتعليما السا

 

التخزين    

 تنويه 
! يراعى   التعر للضر خطر اإلصابة 

 الجها عند القيا بتخزينه. 
 ن الجها في مكا احر على تخزي

 جا محمي من الصقيع.
 

 



 

 

    

 

 
  قم بتركيب خرطو موا التنظيف في

.  الجها
 

 التوصيل بالتيا الكهربائي
  ال تمسك قابس الشبكة أ الجها بأيد مبتلة

 أبدًا.
  يجب أ يتطابق الجهد المد على لوحة

.  الصنع مع جهد مصد التيا
 .ائما بالكامل  قم ببسط كابل التمديد 
  ال تستخد سو كابل التمديد المضا

ا الماء.  لر
  صلة سلك التوصيل يجب أال توضع 

 الرئيسيaسلك التمديد في الماء.
 

 
 مفتا الجها 1.

 
  2„يتم ضبط مفتا الجها على الوضع.“ 
 .خل القابس في المقبس  أ

 التشغيل

 خطر 
 خطو حد صدمة كهربائية. 

  ال تضع سلك التوصيل الرئيسي حو
 الجسم أ الرقبة. 

  ال تتر سلك التوصيل الرئيسي يالمس
 . ا ا أ الوسا الد  الفرشا الد

 

 
 مفتا الجها 1.

ا 2.  المفتا الد

 
  1„يتم ضبط مفتا الجها على الوضع.“ 
  اضبط عد لفا الفرشا عن طريق

. ا  المفتا الد

 تنويه 
ضية. ال تقم بتشغيل  خطر اإلضرا بفر األ

.  الجها على الفو  

ضيا  ال تقم بتشغيل الجها على األ
 الحساسة في حا جفافها. 

  ضع محلو موا التنظيف على السطح
المرا تنظيفه أ افتح الصنبو الموجو 

 بخزا موا التنظيف.
  قم بتحريك الجها على السطح المرا

 تنظيفه.
  ال تضغط على الجها على السطح المرا

تنظيفه. حيث يكفي الو الخا كضغط 
.  كبس للفرشا



 
 

   

 

سائل التنظيف    

  ال تقم بأ حا من األحوا باستخدا
المذيبا )مثل البنزين أ األسيتو أ موا 

.)  تخفيف القوا
  تجنب مالمسة ما التنظيف للعينين أ

.  للبشر
  ا السالمة شا احر على مراعا إ

االستعما الصا عن الجهة المنتجة 
 لما التنظيف.

عناية  reec.reتوفر شركة  برنامج تنظيف 
.   خا

يسر الوكيل التجا الذ تتعامل معه أ 
.  يقد لك المشو

 

االستعما    

 تنويه 
ا السالمة  شا احر على مراعا إ

االستعما الصا عن الجهة المنتجة لما 
 التنظيف. 

 

 قبل تشغيل الجها في كل مر

حد  تهيئة الفرشا القرصية a الوسا على 
 التنظيف

 تنويه 
. ينشأ خطر التعر  خطر التعر للضر
للضر بسبب براغي التثبيت عند االستهال 
. تحقق بانتظا من عد  الشديد للفرشا

استبدلها عند الحاجة. تهالك الفرشا القرصي ة   

  افحص كابل الشبكة بصو منتظمة من
جو أية أضرا به مثل التمز أ  حيث 

جو أ تلفيا  عند التحقق من  التلف. 
يجب استبدا الكابل قبل مواصلة 

.  استعما الجها
  جو أية قم بفحص الجها من حيث 

تخلص من هذ التلفيا عن  تلفيا 
 ء.طريق خدمة العمال

 خطر 
خطر اإلصابة. اسحب قابس الكهرباء قبل 

 .  إجراء أية أعما على الجها
 

 
 .  قم بفك المسما
 .  أخر الفرشا
  اتها على محا قم بتركيب فرشا جديد 

.  اإلصبع الغما
 . بطه بإحكا ا  قم بتركيب البرغي 
  جو افحص الفرشا القرصية من حيث 

 أجسا غريبة.
  ) امأل خزا موا التنظيف )ملحقا

 بمحلو موا التنظيف.
  تحقق من السطح المرا تنظيفه من حيث

 جو عوائق.
 

 تركيب الملحقا التكميلية
 

 
 .  قم بتركيب خزا موا التنظيف في الجها



 

 

    

 

ليل التشغيل األصلي  يرجى قراء 
كم،  هذا قبل أ استخدا لجها

فقًا لتعليما هذا  ثم التعامل مع الجها 
االحتفا بالدليل من أجل أ استخدا  الدليل 

 الحق أ أل مستخد الحق.
 

ا السالمة   شا إ  

قبل البدء في تشغيل الجها أل مر يجب 
قم  ا األما  شا  .9.50.1.2..قراء إ

 

ليل التشغيل  الرمو الوا في 

 خطر 
يا بصو مباشر للمخاطر التي تهد الح

تؤ إلى إصابا جسدية بالغة أ تتسبب 
 .  في الوفا

 تحذير 
قد تؤ إلى  لمواقف قد تحفها المخاطر 

. إصابا جسدية بالغة أ تت سبب في الوفا  

 تنويه 
قد تؤ إلى  لمواقف قد تحفها المخاطر 
ية.   إصابا بسيطة أ تتسبب في أضرا ما

 

حماية البيئة    

 

الموا المستخدمة في التغليف قابلة 
. يرجى عد  إلعا االستخدا

التخلص من موا التغليف في سلة 
لكن عليك بتقديمها  القمامة المنزلية 

ير  للجها المختصة بإعا تد
 القمامة.

 

تحتو األجهز القديمة على موا 
االستخدا  ير  قيمة قابلة إلعا التد

التي يجب االستفا منها. يحظر 
الموا  الزيت  يا  صو البطا

األخر المشابهة إلى البيئة. لذا يرجى 
التخلص من األجهز القديمة عن 

 طريق أنظمة تجميع مالئمة.

ا حو المكونا ) شا  ( HCAERإ
تجد المعلوما الحالية حو المكونا في 

 موقع اإلنترنت:
AAA.R/rec.re.creaHCAER  

 

الوظيفة    

ا الموجو  باستخدا الفرشا القرصية الد
بالجزء السفلي من ماكينة التنظيف من 
الممكن تلميع األسطح الصلبة أ إجراء 

تها أ  التنظيف األساسي لها أ مسحها أ بلو
 غسلها بالشامبو.

 

االستخدا المطابق للتعليما    

فقًا للبيانا  ال يجب استخدا هذا الجها إال 
ليل التشغيل هذا. الوا  في 
  هذا الجها صالح لتنظيف األسطح الصلبة

 السجاجيد.
  يعتبر أ استخدا خا هذ النطاقا

. ال تتحمل الشركة  غير مطابق للتعليما
لك، ففي  المنتجة األضرا الناتجة عن 
لية على عاتق  هذ الحالة تقع المسؤ

. حد  المستخد 
 يد الجها إال بالم لحقا األصلية ال يجو تز

 أ بقطع الغيا األصلية فقط.
  هذا الجها غير مالئم لالستخدا في

. سا المعرضة لخطر االنفجا  األ
  ال يجو استخدا . خطر التعر للضر

.  الجها لتلميع المركبا
  ال يجو فتح الجها إال من قبل خدمة

 العمالء.
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