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المحتويات
محتويات العبوة

بدء االستخدام
LCD شاشة

شحن جهازك
 تغيير بطارية جهازك التي 

ب بالضغط ركَّ تُ
االعتناء بأرضياتك

تفريغ الحاوية
تنظيف الحاوية

إزالة االنسدادات

غسل الفلتر
ش رأس التنظيف  رَ  غسل عمود فُ

Laser Slim Fluffy™ الليزر
 إزالة العوائق من رأس التنظيف 

د   قوي العزم High Torque الُمزوَّ
عة للتشابك بوحدة المشط المانِ

تنظيف األدوات
 إزالة االنسدادات من أداة 

لف الشعر
االعتناء بجهازك

Dyson V15 detect مكنسة

 ،Dyson V15 detect مشهد علوي لجهاز
يعرض رأس التنظيف والعصا والحاوية 

والهيكل الرئيسي.



محتويات العبوة

 سيأتي جهازك مع رأس تنظيف واحد أو أكثر من رؤوس 
التنظيف التالية، وليس جميعها.

 المكنسة مع بطارية 
التركيب بالضغط

 رأس التنظيف الليزر 
Laser Slim Fluffy™

 تتيح لك تقنية الليزر الُموّجه 
بدقة إمكانية رؤية األتربة الُمختبئة 

على األرضيات الصلبة بوضوح.

 High Torque رأس التنظيف قوي العزم 
عة للتشابك مع وحدة المشط المانِ

تقوم تقنية ™Dyson DLS )مستشعر الِحمل الديناميكي( 
ش ومواءمة الطاقة بما يناسب  بمراقبة مقاومة عمود الُفرَ
مختلف أنواع األرضيات. تمنع األسنان المصنوعة من البولي 

كربونات حدوث أي تشابك حول الشعيرات.

 البطارية اإلضافية التي 
ب بالضغط ركَّ تُ

الشاحنالعصا
ستخَدم الوحدة لشحن  تُ

 مكنستك سواء من خالل 
وحدة اإلرساء أو بدونها.

وحدة اإلرساء الجدارية
يمكن تعليق مكنستك دايسون بكل سهولة 
تة على الحائط لتكون  على وحدة الشحن الُمثبّ

جاهزة دائماً لمهمة التنظيف القادمة.

يتم تثبيته بعصا المكنسة 
لحمل األدوات.

بعض األدوات قد ال تكون ُمضمنة.

www.dyson.com :يمكنك شراء األدوات اإلضافية من موقعنا

أداة التنظيف الشامل
أداتان في أداةٍ واحدة – 
فوهة عريضة وفرشاة، 

للتبديل بسرعة بين مهام 
التنظيف وإزالة األتربة في 

أرجاء منزلك أو سيارتك.

أداة تنظيف األركان
مت للتنظيف بدقة  ُصمِّ
حول األطراف الصعبة 

وفي األماكن الضيقة التي 
يصعب الوصول إليها.

خرطوم التطويل
ز مرونة أي ملحق  عزِّ يُ

أداة بطول إضافي حتى 
61 سم، حتى يتسنى 

تنظيف األماكن العالية أو 
المنخفضة بسهولة في 

منزلك أو سيارتك.

أداة لف الشعر
ش  يعمل عمود الُفرَ

المخروطي المانع 
للتشابك على التقاط 
الشعر ودفعه داخل 

الحاوية. يوفر لك تجربة 
دار بمحرك  تنظيف تُ
للمساحات األصغر.

وصلة تنظيف األماكن 
المنخفضة

نثني لتمنحك إمكانية  تَ
الوصول لألماكن 

المنخفضة بسهولة. 
مت هذه األداة  ُصمِّ

خصيصاً لتصل ألماكن 
أبعد تحت ِقطع األثاث 

المنخفضة من خالل 
إمكانية ضبط زاوية العصا 

حتى 90 درجة.

أداة تنظيف األركان 
الُمضيئة

دة  أداة تنظيف لألركان ُمزوَّ
بمصابيح LED تتيح لك 

الوصول إلى األماكن 
الضيقة الُمظلمة، ورؤية 

المناطق التي يتم تنظيفها 
بوضوح.

فرشاة تنظيف الغبار اللينة
فرشاة من شعيرات 
النايلون الناعمة تتيح 

استخدام المكنسة في 
تنظيف الغبار العالق 
باألغراض واألسطح 

الحساسة بكل لطف.

فرشاة تنظيف األوساخ 
الصعبة

شعيرات نايلون قوية 
زيل األتربة واألوساخ  تُ
العميقة من السجاد 

الخشن واألماكن الكثيفة 
االستخدام واألجزاء 

الداخلية بالسيارة.

وصلة األماكن العالية
يمكن ضبطها على 

وضعيات وزوايا متعددة 
لتنظيف األماكن العالية 

بسهولة.

أداة تنظيف المفروشات
زيل الغبار واألتربة والمواد  تُ

المسببة للحساسية من 
المراتب والمفروشات.

مشبك العصا
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أوضاع التشغيل
يعمل الجهاز بثالثة أوضاع تشغيل لتنفيذ 

مختلف المهام. ويمكنك تغيير أوضاع 
التشغيل بسرعة عن طريق زر واحد.

)Eco( الوضع االقتصادي
أقصى فترة تشغيل ممكنة بما 
يناسب مهام التنظيف األطول 

في كل أرجاء منزلك.

)Auto - Med( الوضع التلقائي - المتوسط
التوازن المثالي بين الطاقة وفترة التشغيل. 

ب رأس التنظيف أو أداة لف الشعر لتفعيل  ركِّ
الوضع التلقائي )Auto(. تتواءم قوة الشفط 

تلقائياً مع مستويات األتربة.

)Boost( ز الوضع الُمعزَّ
م هذا الوضع لمهام  ُصمِّ

التنظيف الكثيفة لألوساخ 
واألتربة العميقة.

تشغيل/إيقاف الليزر

يمكنك تشغيل أو إيقاف الليزر باستخدام 
المفتاح المتحرك الموجود برأس التنظيف.

منتج ليزر من الدرجة األولى - آمن 
للحيوانات األليفة واإلنسان. 

ب النظر مباشرًة إلى شعاع  تجنّ
الليزر.

قيس جسيمات األتربة الفائقة الدقة يَ
حِصي  دت المكنسة بمستشعر بيزو يُ وِّ زُ
جزيئات األتربة ويقيس حجمها باستمرار 
ب رأس التنظيف أو أداة  عند المدخل. ركِّ
لف الشعر، واستخدم الجهاز في الوضع 
التلقائي )Auto( لزيادة قوة الشفط تلقائياً 

عند الحاجة.

بدء االستخدام
موقع زر التحديد على الشاشة 

في طرف فلتر الجهاز.

شاشة تعرض ضبط الجهاز على الوضع 
االقتصادي )Eco( مع أيقونة بطارية مكتملة 

باللون األخضر لإلشارة إلى أن المستخدم 
سيحصل في هذا الوضع على أطول عمر 

ممكن للبطارية على مستوى أوضاع 
التشغيل الثالثة.

مخطط يعرض نقطة توصيل العصا 
بالهيكل الرئيسي للجهاز، بينما زر تحرير 

العصا في وضعية محاذاة مع الجزء 
العلوي من الهيكل الرئيسي.

شاشتان تعرضان ضبط الجهاز على 
الوضع التلقائي )Auto( والوضع 

المتوسط )Med( مع أيقونة بطارية 
زرقاء لإلشارة إلى أن المستخدم 

سيحصل في هذا الوضع على عمر 
بطارية متوسط.

شاشة تعرض ضبط الجهاز على 
ز )Boost( مع أيقونة  الوضع الُمعزَّ

بطارية حمراء لإلشارة إلى أن 
المستخدم سيحصل في هذا الوضع 
على أقصر عمر ممكن للبطارية على 

مستوى أوضاع التشغيل الثالثة.

سهم يوضح طرف العصا 
الذي يتصل برأس التنظيف.

الشاشة، الموجودة في نهاية 
الهيكل الرئيسي، بينما تعرض 

مخططاً ألحجام جسيمات األتربة 
وأعدادها.



قائمة اإلعدادات
م بإعدادات جهازك باستخدام الزر. لدخول قائمة اإلعدادات، اضغط  تحكَّ

باستمرار على الزر حتى تظهر شاشة القائمة. اضغط للتمرير خالل 
الخيارات المتاحة.

عدد الجسيمات والمخطط
 حدد لتشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية قياس وإحصاء عدد الجسيمات. 

وقف تشغيل خاصية قياس وإحصاء الجسيمات حتى يتوقف الجهاز   أَ
عن ضبط قوة الشفط تلقائياً ويتم إيقاف تشغيل المخطط.

 سيستمر الضبط التلقائي للجهاز ما بين األرضيات الصلبة والسجاد، 
.High Torque عند استخدام رأس التنظيف قوي العزم

ضبط حساسية قوة الشفط التفاعلية
 استخدم زر التحديد لتغيير مدى حساسية إحصاء عدد الجسيمات. سيعمل 

هذا اإلجراء على تغيير كيفية تجاوب جهازك تلقائياً مع جسيمات األتربة.

لمزيدٍ من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك، تفّضل بزيارة موقعنا 
www.dyson.com/support :اإللكتروني

LCD شاشة

تعرض شاشة LCD معلومات عن عدد الجسيمات واألداء، بما في ذلك وضع التنظيف 
المحدد وفترة التشغيل المتبقية وصيانة الفالتر وحاالت االنسداد.

تغيير اللغة
 لتغيير اللغة على الشاشة، اضغط على الزر واستمر في الضغط حتى 

تظهر قائمة اللغات. اترك الزر.

 اضغط على الزر للتمرير في قائمة اللغات حتى تصل إلى لغتك المفضلة. 
اضغط باستمرار على الزر حتى ينتهي العّد التنازلي.

 ستظهر عالمة صح خضراء على الشاشة لإلشارة إلى اكتمال إجراء 
تحديد اللغة.

إللغاء تحديدك، اترك الزر أثناء العّد التنازلي.

تغيير إعدادات التنبيه
صِدر المحرك نبضاً ولكن  يمكنك إيقاف تشغيل نبض محرك التنبيهات. وعندئذٍ لن يُ

سيستمر عرض معلومات تنبيه فترة التشغيل على شاشة LCD عندما يكون الجهاز 
بحاجة النتباهك.

لن يؤدي إيقاف تشغيل التنبيهات إلى إيقاف نبض تنبيهات االنسدادات. وهذا من أجل 
ضمان أن تقوم بإزالة أي انسدادات ومن ثّم حماية جهازك من أي ضرر أو تلفيات.

اضغط للتمرير خالل قائمة اإلعدادات. حدد خيار “التنبيهات”.

ر لتحديد تشغيل أو إيقاف، واستمر في الضغط على الزر حتى ينتهي العّد التنازلي  مرِّ
وتظهر عالمة صح على الشاشة. إللغاء تحديدك، اترك الزر أثناء العّد التنازلي.

زر التحديد على الشاشة 
بينما يتم الضغط عليه.

شاشتان، األولى تعرض قائمة 
اللغات والثانية تعرض عالمة 
صح لإلشارة إلى أن اللغة تم 

تغييرها بنجاح.

الشاشة ذات مثلث التحذير 
شير إلى  البرتقالي التي تُ

تنبيه للمستخدم.

http://www.dyson.com/support


الخروج من قائمة اإلعدادات

العّد التنازلي لفترة التشغيل
 عندما تحتاج البطارية للشحن، سينبض جهازك ثالث مرات وستظهر أيقونة 

على الشاشة تدل على انخفاض فترة التشغيل.

وعندما تنفد طاقة البطارية، ستظهر أيقونة تحذير حمراء على الشاشة.

في حالة تشغيل خاصية عدد الجسيمات والمخطط، ستظهر فترة التشغيل 
.)Boost( ز المنخفضة باللون البرتقالي واألحمر في الوضع الُمعزَّ

كفاءة البطارية
 )Eco( للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم الجهاز في الوضع االقتصادي

.)Auto/Med( أو الوضع التلقائي/المتوسط

التنبيهات
فيما يلي التنبيهات التي قد تظهر لك:

ب بشكٍل سليم أو بحاجة للتنظيف. الفلتر – الفلتر غير ُمركَّ

انسداد – يوجد انسداد بجهازك ويجب التخلص منه.

شاشة تشتمل على 
 ”Exit menu“ عبارة

)الخروج من القائمة( 
وأيقونة العودة.

 صورة توضح الشاشة 
مع الفترة المتبقية من عمر 

البطارية معروضة في شكل 
رقم وأيقونة بطارية نصف 

ُممتلئة.

 شاشة حمراء مع أيقونة لقابس 
يتم توصيله بمصدر اإلمداد بالكهرباء. 

شير هذا إلى أن البطارية فارغة  يُ
وبحاجة للشحن.

تظهر كفاءة البطارية على 
البطاريات المعروضة على 

الشاشة.

 أيقونة تنبيه بعبارة 
”Fully charge before first use“ 

 )اشحن جهازك بشكٍل كامل 
قبل أول استعمال(.

أيقونة تنبيه بعبارة 
 ”Airways blocked“

 )مسارات الهواء 
مسدودة(.

 أيقونة تنبيه بعبارة 
 ”Filter not sealed“ 

)الفلتر غير ُمحَكم الغلق(.

 أيقونة تنبيه بعبارة 
 ”Filter needs cleaning“

)الفلتر يحتاج لتنظيف(.
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شحن جهازك

من األمور المهمة أن تشحن جهازك الجديد بشكٍل كامل قبل استعماله ألول مرة 
وكذلك بعد كل مهمة تنظيف. والسبب وراء ذلك هو أن خوارزمية البطارية ونظام 

ف” أكثر على الجهاز مع مرور الوقت، ومن خالل الشحن الكامل للجهاز،  المراقبة “تتعرّ
يتسنى لها حساب وعرض فترة التشغيل المتبقية بشكٍل أدق.

قم بتوصيل الجهاز بالشاحن مباشرًة أو بوحدة اإلرساء.

ومض مصابيح LED الزرقاء الموجودة على جانبْي البطارية أثناء الشحن.  ستُ

ومض كال ِمصباحْي LED لمدة 5 ثواٍن. عندما يكتمل شحن البطارية، سيُ

عرض الشاشة 100% عندما يكتمل شحن البطارية. تَ

لن يعمل جهازك أو يتم شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية 
)41 درجة فهرنهايت(. والهدف من هذا هو حماية كٍل من المحرك والبطارية.

ب بالضغط ركَّ تغيير بطارية جهازك التي تُ

ب بالضغط، فننصحك بأن تقوم  ركَّ إذا كانت لديك بطاريات إضافية من النوع الذي يُ
بالتبديل بين البطاريات للحفاظ على كفاءة األداء.

فك البطارية
خِرج البطارية من الجهاز. ادفع زر تحرير البطارية الموجود في المقبض وأَ

اشحن البطارية.

إعادة تركيب البطارية
 قم بمحاذاة البطارية مع المقبض وتركيبها بداخله. ادفعها بإحكام حتى تستقر 

في مكانها.

االعتناء بأرضياتك

 تأّكد من أن الجزء السفلي من رأس التنظيف أو األداة نظيف وخاٍل من أي عوائق 
قد تتسبب في أي تلفيات.

عة قبل استخدام المكنسة  وِصي بها الشركة الُمصنِّ  راجع تعليمات التنظيف التي تُ
ُسط والسجاد. في تنظيف األرضيات والبُ

ش بمكنستك في تلف بعض أنواع السجاد واألرضيات. فبعض  قد يتسبب عمود الُفرَ
ار. وإذا  ش دوّ رَ ن زغب أو وبر عند تنظيفها بمكنسة ذات عمود فُ كوِّ أنواع السجاد قد تُ

حدث ذلك، فننصحك بتنظيف السجاد بدون استخدام أداة األرضيات اآللية، وعليك 
عة لألرضيات. كذلك باستشارة الشركة الُمصنِّ

 الشاحن في وضعية توصيل 
من مصدر اإلمداد بالكهرباء 

باستخدام وحدة اإلرساء الجدارية.

الشاحن في وضعية توصيل من 
مصدر اإلمداد بالكهرباء مباشرًة 

بمقدمة البطارية.

أسهم توضح موقع زر تحرير البطارية وخروج البطارية من المقبض 
عاد تركيبها  عند الضغط على الزر. تظهر البطارية بعد ذلك بينما يُ

بقاعدة المقبض، وتستقر في مكانها.
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تفريغ الحاوية

أفِرغ الوحدة بمجرد وصول األتربة لمستوى عالمة الحد األقصى )MAX( – تجنب ملئها 
أكثر من الالزم. قد يتسبب استخدام الجهاز مع تجاوز األتربة لعالمة الحد األقصى 

. )MAX( في التأثير على كفاءة أداء المكنسة والحاجة لغسل الفلتر كثيراً

قد يؤدي ملء الحاوية أكثر من الالزم إلى عدم دقة القراءات الظاهرة على مخطط 
الجسيمات.

فك العصا
 اضغط على زر تحرير العصا األحمر الموجود أعلى العصا، واسحب العصا بعيداً 

عن الحاوية.

ص من األتربة التخلّ
ه الجهاز ألسفل فوق صندوق النفايات. وجِّ

 ادفع بإحكام زر تحرير الحاوية األحمر. ستنزلق الحاوية ألسفل وستفتح قاعدة حاوية الجهاز 
إلفراغ األتربة.

لن تفتح قاعدة الحاوية إذا لم يتم دفع زر تحرير الحاوية األحمر ألسفل بشكٍل كامل.

ل من فرص مالمسة األتربة قلِّ
خرج الحاوية بعناية،   قم بتغليف الحاوية بإحكام بكيس مانع لتسرب األتربة أثناء تفريغها. أَ

ص منه في صندوق النفايات. وأغلق الكيس بإحكام، وتخلّ

أغلق الحاوية
أغلق الحاوية من خالل دفع قاعدة الحاوية ألعلى حتى تستقر الحاوية وقاعدتها 

في مكانهما.

تنظيف الحاوية

أخِرج الحاوية
إذا لزم تنظيف الحاوية، فعليك بتفريغ الحاوية أواًل من األتربة كما جاء في قسم “تفريغ الحاوية”.

اضغط على الزر األحمر الموجود في مجرى الحاوية، إلخراج الحاوية من المجرى الخاص بها.

ف الحاوية بقماشة ُمبللة فقط. نظِّ

تأكد من أن الحاوية والسدادات جافة تماماً قبل إعادة تركيبها.

أعد تركيب الحاوية
رّكب المحور المركزي في مجرى الحاوية.

أغلق الحاوية من خالل دفع قاعدة الحاوية ألعلى حتى تستقر الحاوية وقاعدتها في مكانهما.

نَصح كذلك باستخدام المنّظفات أو مواد التلميع  غسل الحاوية في غسالة األطباق، وال يُ  ال تَ
أو معطرات الجو في تنظيف الحاوية، ألن هذه األمور قد تضر جهازك.

 )MAX( عالمة الحد األقصى
الموجودة على حاوية الجهاز 

توضح أنه ينبغي أال تتجاوز 
 األتربة عالمة الحد األقصى 

في ظروف االستخدام المعتاد.

رسم توضيحي للحاوية أثناء 
تفريغها في كيس مع صور توضح 
ضرورة الحرص على عدم الضغط 

على مفتاح التشغيل عند تفريغ 
الحاوية.

صورة توضح إغالق غطاء الحاوية 
مع صوت تكة مسموع، ودفع 

الحاوية ألعلى مع صوت تكة آخر 
بمجرد أن تستقر في مكانها.

صورة للحاوية بينما يتم فكها وموقع 
ذراع تحرير الحاوية في الجانب السفلي 

من مجرى الحاوية.

صورة للحاوية بينما يتم دفعها 
لموضعها في مجرى الحاوية 

مرًة أخرى.



إزالة االنسدادات

 افصل الجهاز عن الشاحن قبل البحث عن االنسدادات. احذر من 
لمس مفتاح التشغيل واحترس من األجسام الحادة.

اترك الجهاز يبرد قبل البحث عن االنسدادات.

 ال تستخدم الجهاز أثناء البحث عن االنسدادات حتى ال تتعرض 
لإلصابة.

صِدر المحرك نبضاً ولن تتمكن   إذا اكتشف جهازك حالة انسداد، فسيُ
من استخدام جهازك حتى يتم التخلص من االنسداد.

 إذا حاولت استخدام الجهاز أثناء نبض المحرك، فسيتوقف الجهاز 
عن العمل تلقائياً وبشكٍل مفاجئ.

تفقد الهيكل الرئيسي
خرج الحاوية وابحث عن أي انسدادات في الهيكل الرئيسي للجهاز. أَ

تأّكد من التخلص تماماً من أي انسدادات ومن تركيب جميع األجزاء قبل 
استخدام الجهاز.

تفقد العصا ورأس التنظيف
ابحث عن أي انسدادات في العصا.

 ابحث عن أي انسدادات في رأس التنظيف، مع اتباع تعليمات 
ش، عند الضرورة. فك عمود الُفرَ

عد تجميع أجزاء جهازك أَ
عد تركيب جميع األجزاء بإحكام قبل استخدام الجهاز. أَ

إزالة االنسدادات غير َمشمولة في ضمان جهازك.

بعد فك الحاوية من الجهاز، 
ابحث عن االنسدادات مع توجيه 

انتباه خاص لمدخل الهواء، 
 الموجود في الجانب األيمن 

من الجهاز أسفل نقطة اتصال 
الحاوية بالهيكل الرئيسي للجهاز 

مباشرًة.

بعد فك العصا من 
الجهاز، ابحث عن 

االنسدادات في طرفْي 
العصا.

اقلب رأس التنظيف للتأّكد من 
عدم وجود أي عوائق في عمود 

ش ومدخل الهواء. الُفرَ



غسل الفلتر

اغسل الفلتر بمعدل مرة واحدة على األقل في الشهر للحفاظ على الكفاءة المثالية لقوة الشفط.

www.dyson.com/support :لمزيدٍ من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

معلومة مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز. قد يتعطل الجهاز إذا قمت 
بتركيب الفلتر به وهو ُمبلل أو رطب.

لف الفلتر
قم بلف الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه من الجهاز برفق.

اطرق على الفلتر
قبل غسل الفلتر، اطرق عليه بلطف فوق صندوق النفايات للتخلص من أي أتربة 

وأوساخ عالقة.

اغسل الفلتر
 اغسل الفلتر بماء صنبور جارٍ دافئ، وامسحه بأصابعك برفق إلزالة أي أوساخ 

عالقة به.

ّجه امأله ورُ
ضع يدك فوق أحد طرفْي الفلتر.

امأل الفلتر بماء الصنبور الدافئ.

ه بقوة للتخلص من األتربة واألوساخ  ضع يدك فوق الطرف المفتوح للفلتر وقم برجِّ
العالقة به.

ص من المياه الزائدة تخلّ
فِرغ الفلتر ورّجه بقوة للتخلص من أي مياه زائدة. أَ

. ج الفلتر ألعلى وألسفل معاً رُ

استمر في رّجه حتى يتوقف تساقط قطرات الماء منه.

ف الفلتر جفِّ
جف لمدة ال تقل عن 24 ساعة في مكان دافئ جيد التهوية. اترك الفلتر يَ

ف الفلتر في أجهزة تجفيف المالبس أو الميكروويف أو بالقرب من لهب مكشوف. جفِّ ال تُ

معلومة مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز. قد يتعطل 
الجهاز إذا قمت بتركيب الفلتر به وهو ُمبلل أو رطب.

 الفلتر موجود بالجزء 
الخلفي من الجهاز.

مسك الفلتر من طرفه البالستيكي  أَ
الصلب، واطرق على الطرف اآلخر 

فوق صندوق النفايات.

مسكه أحد  صورة للفلتر بينما يَ
األشخاص في وضعية عمودية 
والطرف األعرض في راحة اليد. 

 ينساب الماء من الصنبور إلى 
الطرف األضيق.

صورة للفلتر مع يد موضوعة 
على الطرف المفتوح وأسهم 

تشير إلى حركة الرّج.

صورة ليد تحمل الفلتر بينما وجه الطرف الضيق ألعلى 
وقطرات الماء تتساقط من الفلتر وصورة أخرى بينما 
الطرف ُمتجه ألسفل ويتم التخلص من المياه الزائدة.

جف بينما  ك الفلتر ليَ ترَ  يُ
 يكون اتجاه طرف الفلتر 

المطوي ألعلى.

http://www.dyson.com/support


ش رأس التنظيف  رَ  غسل عمود فُ
Laser Slim Fluffy™ الليزر

 .Laser Slim Fluffy™ ش الموجود في رأس التنظيف الليزر يمكنك غسل عمود الُفرَ
ش وغسله بصفة منتظمة. للحصول على أفضل أداء باستمرار، يجب تفّقد عمود الُفرَ

تأّكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

2

3

1
2

1

ش خِرج عمود الُفرَ أَ
ال تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة األطباق وال تستعمل المنظفات أو مواد 

رات الجو في تنظيفه. التلميع أو معطِّ

اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف.

ش إلخراجه من رأس التنظيف. ادفع الغطاء الطرفي ألعلى تماماً واسحب عمود الُفرَ

فه ش وجفِّ اغسل عمود الُفرَ

2

3

1
2

1

ش تحت الماء الجاري وامسحه برفق للتخلص من أي نسالة أو أوساخ. ضع عمود الُفرَ

ش بوضعية عمودية، كما هو موضح أمامك. اتركه يجف تماماً لمدة   ضع عمود الُفرَ
ال تقل عن 24 ساعًة.

ش ِعد تركيب عمود الُفرَ أَ
. ش، تأّكد من أنه جاف تماماً قبل إعادة تركيب عمود الُفرَ

ش. ِعد تركيب الغطاء الطرفي بعمود الُفرَ أَ

ش في رأس التنظيف. ادفع الغطاء الطرفي ألسفل  ب عمود الُفرَ  ركِّ
مرًة أخرى تجاه وضعية الغلق.

تنظيف عدسة الليزر
 للحصول على أفضل أداء باستمرار، حافظ على نظافة عدسة الليزر. 

ف العدسة إال بعد فك رأس التنظيف من الجهاز. نظِّ ال تُ

امسح العدسة باستخدام قماشة ناعمة وجافة وخالية من النسالة.

2

3

1
2

1

الغطاء الطرفي 
موجود على جانب رأس 
التنظيف. ادفعه ألعلى 

ش.   لفتح عمود الُفرَ
ال تغسل الغطاء 

الطرفي.

ش  يشتمل عمود الُفرَ
على طرف مفتوح وآخر 
مغلق. ضعه بوضعية 

عمودية، مع توجيه 
الطرف المغلق ألعلى، 

جف. حتى يَ

يجب تركيب الغطاء 
الطرفي في رأس 

التنظيف بزاوية أقل من 
90 درجة، ألن أي زاوية 

أكبر من هذه لن تسمح 
بغلق الغطاء الطرفي.



 High Torque إزالة العوائق من رأس التنظيف قوي العزم
عة للتشابك د بوحدة المشط المانِ الُمزوَّ

 High Torque ش الموجود في رأس التنظيف قوي العزم يجب عدم غسل عمود الُفرَ
عة للتشابك. للحصول على أفضل أداء باستمرار، تفّقد عمود  د بوحدة المشط المانِ الُمزوَّ

ش بانتظام وقم بإزالة أي عوائق.  الُفرَ

تأّكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

ش خِرج عمود الُفرَ أَ
 ال تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة األطباق وال تستعمل المنظفات 

رات الجو في تنظيفه. أو مواد التلميع أو معطِّ

اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف.

افتح الغطاء الطرفي باستخدام عملة معدنية.

ش. ال تغسل الغطاء الطرفي بالماء. قم بلف الغطاء الطرفي وإخراجه من عمود الُفرَ

ش من رأس التنظيف. خِرج عمود الُفرَ أَ

ابحث عن أي عوائق
ش. قم بإزالة أي مخلفات عالقة بعمود الُفرَ

تفقد رأس التنظيف من الداخل وقم بإزالة أي مخلفات أو انسدادات موجودة به.

ش. امسح  يجب عدم غسل رأس التنظيف قوي العزم High Torque وعمود الُفرَ
الوحدات بقماشة رطبة خالية من النسالة.

 ال تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة األطباق وال تستعمل المنظفات 
رات الجو في تنظيفه. أو مواد التلميع أو معطِّ

ش ِعد تركيب عمود الُفرَ أَ
عد تركيبه في رأس التنظيف. ش مرًة أخرى وأَ ادفع الغطاء الطرفي في عمود الُفرَ

در الغطاء الطرفي على وضعية الغلق. أَ

 يجب عدم غسل رأس التنظيف وإنما ينبغي مسحه فقط بقماشة رطبة 
خالية من النسالة.

تتم إدارة القفل الموجود على جانب 
رأس التنظيف بزاوية 90 درجة كي 

يتسنى تحرير الغطاء الطرفي وإخراج 
ش. عمود الُفرَ

قم بإزالة أي شعر أو خيوط ُملتفة 
ش. حول عمود الُفرَ

ش  صورة توضح إخراج أعمدة الُفرَ
تعرض القفل في وضعية أفقية 

ورمز الفتح عند زاوية 90 درجة 
عكس اتجاه عقارب الساعة ورمز 

الغلق عند زاوية 90 درجة في اتجاه 
عقارب الساعة.



تنظيف األدوات

ال تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة األطباق وال تستعمل المنظفات أو مواد 
رات الجو في تنظيفه. التلميع أو معطِّ

امسح الوحدات بقماشة رطبة خالية من النسالة، دون أن تلمس طرف التوصيل.

تأّكد من أن أدواتك جافة تماماً قبل استعمالها.

أداة تنظيف األركان خرطوم التطويلأداة تنظيف األركانأداة التنظيف الشامل
الُمضيئة

وصلة تنظيف األماكن 
المنخفضة

فرشاة تنظيف الغبار 
اللينة

فرشاة تنظيف األوساخ 
الصعبة

أداة تنظيف المفروشاتوصلة األماكن العالية

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37



 إزالة االنسدادات من أداة 
لف الشعر

ش في أداة لف الشعر. للحصول على أفضل أداء باستمرار،  يجب عدم غسل عمود الُفرَ
ش بانتظام وقم بإزالة أي عوائق. تفّقد عمود الُفرَ

تأّكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

ش قم بفك الغطاء وعمود الُفرَ
قم بفك أداة لف الشعر من العصا أو الجهاز.

 اضغط على اللوحة القاعدية لفتحها. اضغط ألسفل على الذراع األحمر لفك 
غطاء رأس التنظيف.

اسحب غطاء رأس التنظيف إلخراجه من الهيكل الرئيسي لألداة.

ابحث عن أي عوائق
ش بإحكام إلخراجه من الهيكل الرئيسي. اسحب عمود الُفرَ

تفّقد جميع األجزاء الثالثة ألداة لف الشعر وقم بإزالة أي عوائق عالقة بها.

يجب عدم غسل أداة لف الشعر. امسح الوحدات بقماشة رطبة خالية من النسالة.

 ال تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة األطباق وال تستعمل المنظفات 
رات الجو في تنظيفه. أو مواد التلميع أو معطِّ

ِعد تركيب أداة لف الشعر أَ
ش في موضعه واضغط بإحكام حتى يستقر مرًة أخرى  ِعد تركيب عمود الُفرَ  أَ

في مكانه.

تحّقق إذا كان ذراع التأمين األحمر في وضعية مفتوحة. قم بمحاذاة غطاء رأس 
التنظيف مع الدليل الموجود بالهيكل الرئيسي. ادفعه ألسفل حتى يستقر في موضعه.

 ادفع ذراع التأمين األحمر ألعلى حتى يستقر في مكانه وادفع اللوحة القاعدية في 
مكانها مرًة أخرى.

ذراع التأمين الُمنحني الموجود 
في ظهر األداة.

قم بإزالة أي شعر أو خيوط 
ش. ُملتفة حول عمود الُفرَ

ش  ب المبيت مرًة أخرى بعمود الُفرَ ركِّ
وادفع الذراع الموجود في ظهر أداة لف 

الشعر ألعلى إلحكام الغلق.



االعتناء بجهازك

لتحصل على أفضل أداء من جهازك باستمرار، فمن المهم أن تحرص بصفة 
منتظمة على تنظيفه والتأّكد من عدم وجود أي انسدادات به.

االعتناء بجهازك
إذا الحظت أن جهازك متسخ باألتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية من النسالة.

ابحث عن أي انسدادات في رأس التنظيف واألدوات والهيكل الرئيسي لجهازك.

. جف تماماً اغسل فلتر جهازك بصفة منتظمة واتركه حتى يَ

ال تستعمل المطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

االعتناء ببطارية جهازك
 للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم الجهاز في الوضع االقتصادي 

.)Auto/Med( أو الوضع التلقائي/المتوسط )Eco(

 لن يعمل جهازك أو يتم شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية 
)41 درجة فهرنهايت(. والهدف من هذا هو حماية كٍل من المحرك والبطارية.

األرقام المسلسلة
ستجد األرقام المسلسلة مطبوعة على الجهاز والبطارية والشاحن. استخدم الرقم 

المسلسل لتسجيل جهازك.

لمزيدٍ من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك، تفّضل بزيارة موقعنا 
www.dyson.com/support :اإللكتروني

http://www.dyson.com/support
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