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المحتويات
محتويات العبوة

بدء االستخدام
االعتناء بأرضياتك

شحن جهازك
تفريغ الحاوية

تنظيف الحاوية
إزالة االنسدادات

غسل الفلتر أ

غسل الفلتر ب
إزالة االنسدادات من رأس 

Motorbar™ التنظيف
 إزالة االنسدادات 

من أداة لف الشعر
ش رأس  رَ  غسل عمود فُ

Fluffy™ التنظيف
تنظيف األدوات

االعتناء بجهازك

click

click

جهاز دايسون مع الحاوية 
والعصا ورأس التنظيف.

Dyson V8 شعار



Motorbar™ رأس التنظيف
تعمل أرياش فك تشابك 

الشعر على إزالة الشعر 
ش  الملفوف من عمود الُفرَ

تلقائياً أثناء التنظيف.

محتويات العبوة

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

المكنسة

الشاحن
ستخَدم الوحدة لشحن  تُ

مكنستك سواء من خالل 
وحدة اإلرساء أو بدونها.

وحدة اإلرساء الجدارية
يمكن تعليق مكنسة دايسون 

الالسلكية بكل سهولة على 
تة على  وحدة الشحن الُمثبّ
الحائط لتكون جاهزة دائماً 

لمهمة التنظيف القادمة.

العصا

أداة تنظيف األركان
مت للتنظيف بدقة  ُصمِّ
حول األطراف الصعبة 

وفي األماكن الضيقة التي 
يصعب الوصول إليها.

أداتان في أداةٍ واحدة - 
فوهة عريضة وفرشاة، 

للتبديل بسرعة بين مهام 
التنظيف وإزالة األتربة في 

أرجاء منزلك أو سيارتك.

أداة لف الشعرأداة التنظيف الشامل
ش  يعمل عمود الُفرَ

المخروطي المانع للتشابك 
على التقاط الشعر ودفعه 

داخل الحاوية. إنها تجربة 
تنظيف ُمدارة بمحرك 

للمساحات األصغر.

بعض األدوات قد ال تكون ُمضمنة.

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

Fluffy™ رأس التنظيف
تقوم شعيرات النايلون 

المحاك اللين بإزالة المخلفات 
الكبيرة، بينما تعمل شعيرات 

األلياف الكربونية المضادة 
للكهرباء الساكنة على التقاط 
األتربة الدقيقة من األرضيات 

الصلبة.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

فرشاة تنظيف الغبار اللينة
فرشاة من شعيرات 
النايلون الناعمة تتيح 

 استخدام المكنسة 
في تنظيف الغبار العالق 

باألغراض واألسطح 
الحساسة بكل لطف.

أداة تنظيف األقمشة 
والمفروشات

زيل الغبار واألتربة والمواد  تُ
المسببة للحساسية من 

المراتب والمفروشات.

األداة اآللية الصغيرة
دت المكنسة بعمود  وِّ زُ

ش آلي ُمتمركز في رأس  رَ فُ
أصغر حجماً من أجل إزالة 
األتربة العنيدة من المراتب 

والمفروشات والساللم.

فرشاة تنظيف األوساخ 
الصعبة

شعيرات نايلون قوية 
زيل األتربة واألوساخ  تُ
العميقة من السجاد 

الخشن واألماكن الكثيفة 
االستخدام واألجزاء 

الداخلية بالسيارة.

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.

صورة للهيكل 
الرئيسي 

عرض  للجهاز تَ
المقبض 
والحاوية 

في وضعية 
تركيب.

ش الموجود  صورة لعمود الُفرَ
داخل رأس التنظيف ومفتاح 

 التحكم بالشفط الموجود 
في المقدمة.

وحدة إرساء مستطيلة 
يجب تثبيتها بالحائط 

باستخدام البراغي.

الشاحن عبارة عن وحدة من 
قطعة واحدة تشتمل على 

القابس وطرف التوصيل 
والكبل.

طرف التوصيل الضيق باألعلى، وهذا الطرف يتم توصيله بالحاوية، 
والطرف األعرض في األسفل ويتم توصيله برأس التنظيف أو األداة.

أداة طويلة 
بطرف مائل 

بزاوية.

هذه األداة هي أداة 
بة عبارة عن  ُمركَّ

رأس فرشاة وأداة 
تنظيف أركان معاً 

في وحدة واحدة. 
ك رأس الفرشاة  حرِّ يُ
أداة تنظيف األركان 
ألسفل عند الحاجة.

رأس تنظيف صغير مع 
هيكل مائل بزاوية يشتمل 

على المحرك وموصل 
كهربائي لتوصيله بالعصا 

أو بالجهاز مباشرًة.

ش  صورة لعمود الُفرَ
Fluffy اللين الموجود داخل 
رأس التنظيف. يوجد طرف 

توصيل كهربائي يمكن 
توصيله بطرف العصا أو 

بالجهاز مباشرًة.

شعيرات مرنة وشريط لين 
بة. على أداة ضيقة ُمدبّ

فوهة 
عريضة 

ُمثلثة 
الشكل.

رأس تنظيف صغير مع 
هيكل للمحرك وموصل 

كهربائي لتوصيله بالعصا 
فوهة قصيرة ذات أو بالجهاز مباشرًة.

شعيرات قوية بالجانب 
السفلي.

خرطوم مرن 
م من  ُمصمَّ
سلك قوي 
وبالستيك 

متين.

http://www.dyson.com


بدء االستخدام
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وضعان للتشغيل
يمكنك التبديل بين الوضع القوي الذي يوفر 
لك مدة شفط أطول، ووضع الحد األقصى 

)MAX( الذي يمنحك شفطاً أقوى. كل ما 
عليك هو االستمرار في الضغط على مفتاح 
التشغيل وتحريك المفتاح لألمام أو الخلف. 

إمكانية تبديل الملحقات بسرعة
يمكنك بكل سهولة تركيب األدوات سريعة 

التحرير في أماكنها وفكها في لحظاٍت 
معدودةٍ بمجرد الضغط على مفتاح التحرير.

تنظيف األماكن الصعبة
قم بإزالة العصا وتركيب أداتك 

المختارة مباشرًة بأنبوب المدخل 
الستخدام المكنسة في الوضعية 

المحمولة باليد.
click

click

Motorbar™ رأس التنظيف
تعمل أرياش فك تشابك 

الشعر على إزالة الشعر 
ش  الملفوف من عمود الُفرَ

تلقائياً أثناء التنظيف.

مؤشرات توضح 
أن األدوات يمكن 
توصيلها بالهيكل 

الرئيسي مباشرًة أو 
بطرف العصا.

مخطط يعرض نقطة 
توصيل العصا بالهيكل 
الرئيسي للجهاز، بينما زر 

تحرير العصا في وضعية 
محاذاة مع الجزء العلوي 

من الهيكل الرئيسي.

زر وضع التشغيل 
موجود أعلى الجهاز 
بين الحاوية والفلتر. 

ك الزر ناحية اليسار  حرّ
لضبطه على وضع 
التنظيف القوي أو 

ناحية اليمين لضبطه 
على وضع الحد 
.)MAX( األقصى

ش الموجود  صورة لعمود الُفرَ
داخل رأس التنظيف ومفتاح التحكم 

بالشفط الموجود في المقدمة.



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 الموجود بجهازك في تلف بعض األرضيات. فبعض خامات  قد يتسبب عمود الُفرَ
ار.  ش دوّ رَ ن زغب أو وبر عند تنظيفها بمكنسة ذات عمود فُ كوِّ سط والسجاد قد تُ البُ

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



مصابيح LED بالبطارية 

مصابيح LED الخاصة بالشحن 

أثناء االستخدام، شحن عاٍل.

جارٍ الشحن، شحن منخفض.

جارٍ الشحن، شحن متوسط.

. جارٍ الشحن، مكتمل تقريباً

اكتمل الشحن.

ُعطل بالبطارية.

ُعطل بالشاحن.

أثناء االستخدام، شحن متوسط.

أثناء االستخدام، شحن منخفض.

نفد الشحن.

شحن جهازك

اشحن جهازك بشكٍل كامل قبل أول استعمال. قم بتوصيل الجهاز بالشاحن مباشرًة 
أو بوحدة اإلرساء.

. أثناء شحن البطارية،  يستغرق الشحن الكامل للبطارية أربع ساعات ونصف تقريباً
ومض مصابيح LED ُمشيرًة إلى مستوى الشحن الحالي. وستنطفئ هذه المصابيح  ستُ

بمجرد اكتمال شحن الجهاز.
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الشاحن في وضعية 
توصيل من مصدر 

اإلمداد بالكهرباء 
باستخدام وحدة 
اإلرساء الجدارية.

ب كبل الشحن في منفذ الشحن  ركِّ
الموجود خلف المكنسة، أسفل 

ل الكبل بمقبس الحائط  المقبض. وصِّ
لبدء شحن الجهاز.

صورة تعرض 
 LED مصابيح

الموجودة على جانب 
وحدة البطارية.
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click
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ومض ضوء واحد باألحمر   يُ
واألزرق بالتناوب.

ومض ضوءان أزرقان على   يُ
جانب البطارية. 

ال تنبعث أي أضواء على جانب 
البطارية.

ومض ثالثة أضواء زرقاء على  تُ
جانب البطارية. 

ومض ضوء أزرق واحد على   يُ
جانب البطارية.

ومض مصباح LED أحمر واحد. يُ

صدر ضوء أزرق ثابت من جميع  يَ
.LED مصابيح

صدر ضوء أزرق ثابت من   يَ
.LED مصباحْي

صدر ضوء أزرق ثابت من مصباح  يَ
LED واحد.

ومض مصباح LED أزرق واحد. يُ



1

clik

clik

clik

clik

clik

1

clik

clik

clik

clik

clik

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

إغالق الحاوية
ادفع الفرازة المخروطية ألسفل حتى تستقر في مكانها.

ادفع قاعدة الحاوية ألعلى حتى يتم إغالقها بإحكام.

خرج الحاوية  قم بتغليف الحاوية بإحكام بكيس مانع لتسرب األتربة أثناء تفريغها. أَ
ص منه في صندوق النفايات. بعناية، وأغلق الكيس بإحكام، وتخلّ

افصل العصا عن الجهاز.

ه الجهاز ألسفل فوق صندوق النفايات واسحب مزالج تحرير الحاوية ألعلى.   وجِّ
ستتحرك الفرازة المخروطية ألعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

ص من األتربة التخلّ

التقليل من فرص مالمسة األتربة

1

clik

clik

clik

clik

clikclick

مزالج تحرير الحاوية 
موجود أعلى الفرازة 

المخروطية حيث 
يتصل بالهيكل 

الرئيسي بجهازك.

 )MAX( عالمة الحد األقصى
الموجودة على حاوية الجهاز 

توضح أنه ينبغي أال تتجاوز 
 األتربة عالمة الحد األقصى 

في ظروف االستخدام المعتاد.



1

1

2

2

click

click

 أفِرغ الحاوية بمجرد وصول األتربة لمستوى عالمة الحد األقصى )MAX(. قد تحتاج 
إلى تنظيف الفلتر بمعدل أكثر تكراراً إذا كنت تستخدم الجهاز والحاوية ممتلئة.

تنظيف الحاوية

افصل العصا عن الجهاز.

ه الجهاز ألسفل فوق صندوق النفايات واسحب مزالج تحرير الحاوية ألعلى.   وجِّ
ستتحرك الفرازة المخروطية ألعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

تفريغ الحاوية

 اسحب مزالج تحرير الحاوية ألعلى. ستتحرك الفرازة المخروطية ألعلى وستفتح 
قاعدة الحاوية.

ستجد زر تحرير الفرازة المخروطية خلف الفرازة المخروطية، ادفعه لفك الفرازة 
المخروطية من الجهاز.

فك الفرازة المخروطية

ك الحاوية ألسفل،   اسحب المزالج األحمر الموجود بالقاعدة للخلف، وحرّ
خرجها من الجهاز.  وأَ

فك الحاوية

 امسح الحاوية بقماشة رطبة خالية من النسالة. ال تضع الحاوية في غسالة األطباق 
رات الجو في تنظيفها. وال تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطِّ

تأّكد من أن الحاوية جافة تماماً قبل إعادة تركيبها في مكانها.

تنظيف الحاوية

قم بمحاذاة األلسنة الموجودة بالحاوية مع التجاويف الموجودة بالهيكل الرئيسي 
كها ألعلى حتى تستقر في مكانها. وحرّ

إعادة تركيب الحاوية

ب الفرازة المخروطية في تجاويف الهيكل الرئيسي وادفعها ألسفل   ركِّ
حتى تستقر في مكانها. 

ادفع قاعدة الحاوية ألعلى حتى يتم إحكام غلقها.

إعادة تركيب الفرازة المخروطية

1

2

1
3

2

1

2

1
3

2

زر تحرير الفرازة 
المخروطية موجود في 

الهيكل الرئيسي ويظهر 
بوضوح بمجرد تنشيط 

زر تحرير الحاوية. أما الزر 
الخاص بفك الحاوية فهو 

موجود أسفل المقبض.



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.

د بخاصية التوقف التلقائي المفاجئ. فإذا اكتشف  جهازك ُمزوَّ
جهازك انسداداً في أي جزء، سينبض المحرك ولن يعمل الجهاز 

حتى يتم التخلص من االنسداد.

بعد فصل العصا 
عن الجهاز، ابحث عن 

االنسدادات في طرفْي 
العصا.



اسحب الفلتر إلخراجه من أعلى الفرازة المخروطية.

اطرق على الفلتر للتخلص من األتربة واألوساخ الزائدة.

قم بمحاذاة السهم الموجود أعلى الفلتر مع زر تحرير الحاوية.

ادفع الفلتر ألسفل إلحكام تثبيته في مكانه.

غسل الفلتر أ

غسل الفلتر

تجفيف الفلتر

إعادة تركيب الفلتر

فك الفلتر

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

ف الفلتر في أجهزة تجفيف المالبس 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 مبتل أو رطب. 

 ضع الطرف المفتوح من الفلتر تحت ماء الصنبور الجاري حتى يصبح الماء 
. المنساب منه نقياً

اقلب الفلتر واطرق عليه للتخلص من أي مياه زائدة.

. اترك الماء يتدفق على الفلتر من الخارج حتى يصبح الماء المنساب منه نقياً

قم بعصر الفلتر ولفه بكلتا يديك للتأّكد من التخلص من المياه الزائدة.

يشتمل الفلتر على جزء 
علوي به خمسة أذرع 

تستقر على هيكل الفرازة 
المخروطية.

لن يتسنى تركيب 
الفلتر بطريقٍة 

صحيحٍة إال عندما تتم 
محاذاة األذرع ويكون 

اتجاه السهم الموجود 
باألعلى ناحية الهيكل 

الرئيسي للجهاز.



فك الفلتر باللف 

غسل الفلتر

ص من المياه الزائدة التخلّ

قم بلف الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه للخارج من الجهاز.

ب الفلتر في الجهاز مع محاذاته على وضعية الفتح. قم بلف الفلتر   ركِّ
في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر بإحكام في مكانه.

غسل الفلتر ب

تجفيف الفلتر

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

ف الفلتر في أجهزة تجفيف المالبس 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 مبتل أو رطب. 

إعادة تركيب الفلتر

 اغسل الفلتر من الداخل تحت الماء الجاري البارد، مع إدارة الفلتر أثناء غسله 
للتأّكد من نظافته بالكامل من الداخل.

. ر األمر إلى أن يصبح الماء المنساب منه نقياً كرِّ

فِرغ الفلتر ورّجه بقوة للتخلص من أي مياه زائدة. أَ

استمر في رّجه حتى يتوقف تساقط قطرات الماء منه.

جف على أن يكون اتجاه طرفه المفتوح ألعلى. اترك الفلتر يَ

صورة للفلتر أثناء غسله تحت ماء 
الصنبور وتدفق الماء في طرفه 

المفتوح.



ش إعادة تركيب عمود الُفرَ

ش الموجود في رأس التنظيف ™Motorbar. للحصول على  يجب عدم غسل عمود الُفرَ
ش بانتظام وقم بإزالة أي انسدادات.  أفضل أداء باستمرار، تفّقد عمود الُفرَ

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

 إزالة االنسدادات من رأس 
Motorbar™ التنظيف

البحث عن االنسدادات
ش. قم بإزالة أي مخلفات عالقة بعمود الُفرَ

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

ش ورأس التنظيف ™Motorbar. امسح الوحدات بقماشة  يجب عدم غسل عمود الُفرَ
رطبة خالية من النسالة.

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.

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

ش إخراج عمود الُفرَ

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

در الغطاء الطرفي في اتجاه عقارب الساعة على وضعية الغلق. أَ

 يجب عدم غسل رأس التنظيف وإنما ينبغي مسحه فقط بقماشة رطبة خالية 
من النسالة.
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عاد  ش بينما يُ صورة تعرض عمود الُفرَ
تركيبه في رأس التنظيف والغطاء الطرفي 

بينما تتم إدارته على وضعية الغلق.

صورة توضح إخراج 
ش  أعمدة الُفرَ

عرض القفل في  تَ
وضعية أفقية ورمز 

الفتح عند موضع 
الساعة 6 ورمز 

الغلق عند موضع 
الساعة 12.



ش فك الغطاء وعمود الُفرَ

البحث عن االنسدادات

إعادة تركيب أداة لف الشعر

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

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

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.

ش بإحكام إلخراجه من الهيكل الرئيسي. اسحب عمود الُفرَ

تفّقد جميع األجزاء الثالثة ألداة لف الشعر وقم بإزالة أي انسدادات 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 أو 
رات الجو في تنظيفه. مواد التلميع أو معطِّ

ش في موضعه واضغط بإحكام حتى يستقر مرًة أخرى في مكانه. ِعد تركيب عمود الُفرَ أَ

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.

 إزالة االنسدادات من أداة 
لف الشعر

ب المبيت مرًة أخرى  ركِّ
ش وادفع  بعمود الُفرَ
الذراع الموجود خلف 

أداة لف الشعر ألعلى 
إلحكام الغلق.

موقع ذراع تحرير 
ش موجود  عمود الُفرَ
خلف أداة لف الشعر.



ش إعادة تركيب عمود الُفرَ

ش إخراج عمود الُفرَ

ش وتجفيفه غسل عمود الُفرَ

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

ش. ال تغسل الغطاء الطرفي بالماء. خِرج الغطاء الطرفي من 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 مرًة أخرى تجاه  ب عمود الُفرَ ركِّ
وضعية الغلق.

ش رأس  رَ  غسل عمود فُ
Fluffy™ التنظيف

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

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

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

ش إلزالة الماء. ر يدك بطول عمود الُفرَ ص قدر اإلمكان من المياه الزائدة ومرِّ تخلّ

جف  ش بوضعية عمودية على أن يكون طرفه المغلق باألعلى. اتركه يَ ضع عمود الُفرَ
تماماً لمدة ال تقل عن 24 ساعًة.
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يشتمل عمود 
ش على  الُفرَ

طرف مفتوح وآخر 
مغلق. ضعه 

بوضعية عمودية، 
مع توجيه الطرف 

المغلق ألعلى، 
جف. حتى يَ

الغطاء الطرفي 
موجود على جانب رأس 
التنظيف. ادفعه ألعلى 

ش.  لفتح عمود الُفرَ
ال تغسل الغطاء 

الطرفي بالماء.

يجب تركيب الغطاء 
الطرفي في رأس 

التنظيف بزاوية أقل 
من 90 درجة، ألن أي 

زاوية أكبر من هذه 
لن تسمح بغلق 
الغطاء الطرفي.

ش  صورة لطرفْي عمود الُفرَ
الرئيسي توضح أن الطرف 

المغلق هو الطرف الذي يجب 
أن يكون اتجاهه ألعلى عند 

ش. تجفيف عمود الُفرَ

ش  صورة تعرض عمود الُفرَ
عاد تركيبه في رأس  بينما يُ

التنظيف والغطاء الطرفي بينما 
تتم إدارته على وضعية الغلق.



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 األداة اآللية الصغيرةأداة لف الشعرأداة التنظيف الشامل

أداة تنظيف األقمشة 
والمفروشات

 فرشاة تنظيف 
األوساخ الصعبة

 فرشاة تنظيف 
الغبار اللينة

 فرشاة تنظيف 
األوساخ الصعبة



االعتناء بجهازك

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

االعتناء بجهازك

االعتناء ببطارية جهازك

األرقام المسلسلة
يمكنك تسجيل جهازك باستخدام الرقم المسلسل الموجود في أسفل الجهاز.

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.

 ستجد األرقام المسلسلة مطبوعة على الجهاز والبطارية والشاحن. استخدم 
الرقم المسلسل لتسجيل جهازك.

للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم وضع الشفط القوي.

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.
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