
 
 

 
 

SG30 New Steamy 
Mod. P 5510 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 كتیب التعلیمات



    كتیب التعلیمات   
 

1 
 

ة، یرجى التكرم ـــتم فحص النص الوارد في ھذا الكتیب بدقة. ومع ذلك، في حالة العثور على أي أخطاء طباع
نعة. وكجزء من جھودنا التي تھدف إلى تحسین منتجاتنا باستمرار، نحتفظ بالحق في إجراء صَ بإبالغ الشركة المُ 

تعدیالت على ھذا المنشور وتحدیثھ دون إشعار مسبق. ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا الكتیب بأي شكل من 
 الشركة المصنعة.األشكال دون الحصول على إذن مسبق من 

 
  رمز بھذا التم تمییز أھم التعلیمات 

 
    ةـــدمــقــم   

 
 

 یجب قراءة ھذا الكتیب قبل تركیب الجھاز وتشغیلھ. ھذا الدلیل یعتبر جزء ال یتجزأ من المنتج.
التشغیل اآلمن معلومات مھمة عن  تحتوي علىاقرأ المالحظات والتعلیمات الواردة في ھذا الكتیب بعنایة ألنھا 

 . وینبغي االھتمام بشكل خاص بقسم تعلیمات التشغیل العامة.للماكینة وصیانتھا
 احتفظ بھذا الكتیب للرجوع إلیھ في أي وقت.

 نحن نصنع مولدات البخار وفقا ألحدث معاییر السالمة.
 یب.یجب أن یكون الشخص الذي سیقوم بتشغیل الجھاز ملما بالمعلومات الواردة في ھذا الكت

 
    فــیـتصن   

 المستخدمین االلتزام بالشروط الواردة في اللوائح الحالیة، وخاصة ما یتعلق بالتصنیف المبین أدناه:یجب على 
 .1الفئة لحمایة من الصدمات الكھربائیة، یصنف جھاز البخار / الشفط الكھربائي على أنھ جھاز من ل

 مركز الخدمة عند استبدال جھاز الحد الحراري.توجھ دائما إلى تاجر التجزئة المحلي أو إلى 
غییر ضبط المصنع من أجھزة ت جھاز البخار / الشفط معد على ضبط المصنع وجمیع أجھزة السالمة الواردة فیھ مغلقة.

 .السالمة ممنوع منعا باتا
عدم االلتزام بھذا  یجب تشغیل جھاز البخار / الشفط على أرضیات صلبة ومستویة في جمیع األوقات. ویمكن أن یشكل

 الشرط خطرا.
 تآكل أو بیئة یحتمل فیھا االنفجار (أبخرة وغازات).بھا مواد ال یجوز استخدام جھاز البخار / الشفط في بیئة 

وبما یتوافق مع ) 46/90رقم  االلتزام بالالئحةیجب إیطالیا في (الساریة یجب أن یتم التوصیل الكھربائي وفقا للوائح 
صنعة. تحقق من أن القدرة االستیعابیة الحالیة للنظام الكھربائي والمآخذ تتناسب مع أقصى قدرة المُ  تعلیمات الشركة

لتختار . إذا لم تكن متأكدا، فاتصل بفني مؤھل. اسأل فني مؤھل التصنیف) للجھاز على النحو المحدد في لوحة واط(
 .مقبس مناسب للجھاز
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نعة غیر صَ إصابة أشخاص أو حیوانات أو تلف في الممتلكات؛ الشركة المُ قد یؤدي وجود خلل في االتصال إلى 
  مسؤولة عن مثل ھذه الحاالت.

 

 .يالتیار الكھربائمطابقة لقدرة  الجھاز قدرةقبل توصیل جھاز البخار / الشف، تأكد من أن 
 

عن  ویجب أال یقل حجمھا ة،وتقسیمات سلیم عند استخدام وصلة إلمداد الجھاز بالطاقة یجب اختیار كابالت موحدة،
 ملم مربع. 2.5

 

یسري ضمان سالمة األجھزة الكھربائیة فقط عندما یكون الجھاز متصال بشكل صحیح باألرضي كما ھو مطلوب في 
بمتطلبات السالمة  ). التزم دائما46/90السالمة الكھربائیة (في إیطالیا، االلتزام باالئحة رقم باللوائح الحالیة الخاصة 

نع غیر مسؤول صَ یام بتفتیش دقیق على النظام الكھربائي. المُ   ة تلك. إذا لم تكن متأكدا، فاطلب فني مؤھل للقالھام
 عن أي ضرر قد ینتج عن عدم تأریض النظام الكھربائي.

 

 عند فصل القابس عن المقبس.إال فصل الجھاز من مصدر الطاقة الرئیسي یُ لن 
 

    مــدام السلیــاالستخ   
والمنسوجات  الذي یثبت من الحائط للحائطتم تصمیم الجھاز حصریا ألغراض تنظیف األرضیات والسجاد 

والمسطحات القابلة للغسل بشكل عام. وقد تم تصمیمھ لالستخدام مع الملحقات القیاسیة واالختیاریة التي توفرھا 
لثلوج وغیرھا). أي استخدام آخر للجھاز الشركة المصنعة، وینبغي تشغیلھ في بیئات محمیة (محمیة من المطر وا

 یعتبر غیر الئق وغیر منطقي.
 

 وفیما یلي قائمة بأمثلة على االستخدام غیر الرشید / غیر السلیم للجھاز:
 .استخدام جھاز البخار / الشفط في المطر 
 .استخدام الجھاز لتنظیف األسطح غیر المناسبة للتنظیف بالبخار على درجات حرارة عالیة 
 السجائر، الجمر في الموقد، المذیبات، والمواد العدوانیة أو المتفجرة). أعقابالمواد القابلة لالشتعال ( شفط 
 .استخدام الجھاز للشفط في أجزاء حساسة من الجسم مثل العینین والفم واألذنین، الخ 
 .استخدام الجھاز لتنظیف الحیوانات واألشخاص وما إلى ذلك 
  إطالق البخاراستبدال الملحقات أثناء 
 .تحریك الجھاز في جمیع االتجاھات عن طریق سحب سلك التوصیل 
  .استخدام الجھاز وسلك السحب تالف 
 ھاز برشاشات الماء.جغسل ال 
 تنظیف الجھاز أثناء توصیلھ بالتیار الكھربائي 
 .تشغیل الجھاز بأیدي و / أو قدم مبللة 
 أو مالبس واقیة مناسبة. تفریغ حاویة النفایات دون ارتداء قفازات أو أقنعة 
 .ترك الجھاز یعمل بدون مراقبة 
 .(لوحات أو شبكات) تشغیل الجھاز دون أي حمایة مثبتة 
 .سد الفتحات أو فتحات التھویة أو منفذ الحرارة 

 

 
أنھا توفر جودة أفضل ومیزات فریدة من نوعھا. عدم استخدام الملحقات األصلیة  فقط حیثاستخدم الملحقات األصلیة 

 عفي الشركة المصنعة من أي مسؤولیة.ی



    كتیب التعلیمات   
 

3 
 

    قبل استخدام الجھاز   
 :من عبوتھا اتــتفریــغ المحتوی

، تحقق من اكتمال الجھاز وأن جمیع محتویاتھ خالیة من التلف.  إذا لم تكن متأكدا إخراج المحتویات من عبوتھابعد 
مواد التعبئة (األكیاس، الصنادیق، المسامیر، الخ) فال تستخدم جھاز البخار / الشفط واسأل تاجر التجزئة المحلي. 

ینبغي أن تبقى بعیدا عن متناول األطفال. مواد التعبئة تشكل أسباب محتملة للمخاطر، وبالتالي یجب التخلص منھا أو 
 تخزینھا وفقا للتشریعات البیئیة الوطنیة.

 
 تجمیع األجزاء التي تم فكھا من الجھاز.

یتم تجمیع األجزاء الرئیسیة واألجزاء المتعلقة بالسالمة من قبل الشركة المصنعة. قد یتم توفیر بعض العناصر 
 الثانویة للجھاز وھي مفككة. في مثل ھذه الحاالت، یجب أن یتم تركیب ھذه األجزاء من قبل المستخدم وفقا لتعلیمات 

 التركیب المقدمة.
 

 

 :التصنیفلوحة 
الجھاز، تحقق من أن المنتج مزود بلوحة تصنیف. إذا لم تعثر على لوحة التصنیف، اتصل بالشركة عند شراء 

 المصنعة/ تاجر التجزئة على الفور.
 

. عدم یجب عدم استخدام األجھزة دون لوحة التصنیف
. من أي مسؤولیة الشركة المصنعةااللتزام بذلك یعفي 

تعتبر المنتجات التي ال تحمل لوحة تصنیف یجب أن 
 مجھولة المصدر ویحتمل أن تكون خطرة.

على مدونة السمات التقنیة الرئیسیة لجھاز البخار/الشفط 
 ).1(الشكل لوحة التصنیف على الجزء الخلفي من الجھاز 

 

یجب على المستخدم التأكد من أن البیئات التي سیتم فیھا 
تشغیل جھاز البخار/الشفط مطابقة لجمیع شروط السالمة 

 أدناه: المدرجة
 أنظمة كھربائیة فعالة 
 ،أو قابلة لالشتعال بسھولة، أو  عدم وجود بیئات متفجرة

 تآكل.مواد سامة أو 
 

كما نوصي بعدم تشغیل الجھاز في الظروف الخاصة التي 
 .2ال یسمح فیھا إال باستخدام أجھزة من الفئة 

 

 
 )1(الشكل 
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 تعبئة السخان.
. درجة 15-5عسرھا ما بین یتراوح الزجاجة بمیاه  امأل

 )2(الشكل 
 ملحوظة

الماء الذي ال تستخدم أبًدا الماء منزوع المعادن أو 
، راجع تطبیقات یحتوي على أحماض أكثر من الالزم

 الضمان
 

، وضع الزجاجة مقلوبة في خزان الماءافتح غطاء 
 الخزانعندما یمتلئ الخزان المناسب وصب الماء. 

 .)3(الشكل أعد غلق الغطاء بالماء، 
 

سیخبرك التنبیھ عندما یكون خزان المیاه فارغا، 
الصوتي، وبعدھا بأربع دقائق، سیتوقف إطالق البخار. 

 ھذا یعني أنك بحاجة إلى إعادة تعبئة الخزان بالماء.
 

 
 

 

ال تمأل السخان بمحلول منظف، ألن ھذا قد یؤدي إلى 
 تلف دائم للسخان.

 

 ملء خزان المنظفات.
المنظفات  ، أو)عذبة(یفضل أن تكون المیاه صب الماء، 

 غیر الرغویة في الخزان المناسب بعد رفع الغطاء
 )4(الشكل ) 15(
 

أو المنظفات غیر الرغویة في  صب میاه الصنبور
 )4(الشكل ) 15الخزان المناسب بعد رفع الغطاء (

 

 ملء الخزان االحتیاطي.
خزان لتر من الماء في ال 2.5لزیادة كفاءة الشفط صب 

). تضمن ھذه العملیة تصفیة الھواء وأي 2(االحتیاطي 
مواد خارجیة (الغبار والجراثیم وما إلى ذلك) عالقة في 

 الخزان.
لضمان سالسة أداء الجھاز، ال تتجاوز كمیة المیاه 

 )5(الشكل المحددة 

 

 
 

 

)2(الشكل   

)3(الشكل   

)4(الشكل   

)5(الشكل   

 ماء
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 توصیل خرطوم الشفط / الحقن
) على مصراعیھ وأدخل 16اسحب باب فتحة الملحقات (

في الفتحة الموجودة في الجزء ) 20(وصلة الخرطوم 
األمامي من الجھاز. ادفع الوصلة حتى آخر نقطة تصل 

 إلیھا.
 نالجزئیی) وتأكد من أن 16اغلق باب فتحة الملحقات (
 )6(الشكل تداخال في بعضھا البعض. 

 

 التوصیل الكھربائي.
یجب أن یكون توصیل جھاز البخار/ الشفط بمصدر 
التیار الكھربائي متوافقا مع اللوائح الحالیة (بالنسبة 

 ).46/90رقم  الالئحةإلیطالیا، 
 

من أن الجھد الكھربائي على النظام الكھربائي تحقق 
یطابق الجھد الذي تمت ھندسة الجھاز على العمل علیھ. 

 التصنیفالبیانات الخاصة بالكھرباء موجودة على لوحة 
 )7(الشكل األجھزة 

 

 

 یجب حمایة سلك السحب من الضغط غیر المقصود.
عدم االلتزام بالتعلیمات المذكورة أعاله یعفي الشركة 
المصنعة من أي مسؤولیات، ویصنف على أنھ إھمال 

 في استخدام الجھاز.

 

 
 

   

    التعلیمات العامة للتشغیل   
 یتطلب استخدام أي جھاز كھربائي مراعاة عدد من القواعد األساسیة. وفیما یلي قائمة بھذه القواعد: .1

  مبللتان.قدمیك / أو الجھاز ویدیك و تلمسال 
 .ال تستخدم الجھاز وأنت حافي القدمین أو وأنت ترتدي مالبس غیر الئقة 
 .ال تسحب سلك التوصیل أو الجھاز لفصل القابس من مقبس الطاقة 

 لھذا الغرض المؤھلینال یجوز استخدام الجھاز من قبل األطفال أو المراھقین أو األفراد غیر  .2
 خ)(على سبیل المثال: في حالة الُسكر، إل 

 ال تدع األشخاص یقتربون من منطقة تشغیل الجھاز. .3
 ال تستخدم الجھاز في المطر. .4
 ال تعیق فتحات التھویة أو منفذ الحرارة. .5
 / أو الخلل، قم بإیقاف تشغیل الجھاز ولكن ال تعبث بھ. اتصل بأحد مراكز الخدمة بدال من ذلك.في حالة الفشل و .6
 ل معطوبا؛ الستبدال سلك التوصیل، اتصل بمراكز الخدمةال تستخدم الجھاز عندما یكون سلك التوصی .7

 الخاصة بنا فقط.
 ال تغسل الجھاز برشاشات الماء. .8
 مالبس واقیة مناسبة (قفازات، أقنعة، الخ). ارتدِ  .9

)7(الشكل   

)6(الشكل   
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    دامــات االستخـلیمــتع   
 م الجھاز لتنظیف المنسوجات.ااستخد

قبل التعامل مع المنسوجات بجھاز البخار/ الشفط، تحقق ما إذا كانت األقمشة واقیة من البخار عن طریق اختبار جزء 
 منھا. غیر ظاھر

اعمل بالبخار على السطح الذي ترید اختباره واتركھ یجف. وبمجرد أن یجف ذلك السطح، تحقق ما إذا كان ھناك 
 تغیرا في شكلھ أو لونھ.

 
 ظیف األسطح المغطاة أو المطلیة.  الجھاز لتناستخدام 

واد الصقة، حیث قد تنصھر المواد الالصقة نتیجة اتصالھا نال تشغل البخار مباشرة أبدا في الزوایا الملصقة ببعضھا ب
 بالبخار. ال تستخدم الجھاز في األرضیات الخشبیة أو الباركیھ غیر المثبت.

 

اث المنزلي، واألبواب، وأرضیات الباركیھ، واألسطح المطلیة أو األسطح انتبھ عند تنظیف أثاث المطبخ، واألث
 المغطاة بالمنتجات االصطناعیة!

إذا تم توجیھ البخار لمدة طویلة، فقد یتم تقشیر الشمع والملمعات الفرنسیة، أو الطالء االصطناعي، أو تتحلل أو تظھر 
ى البخار أو توجیھ البخار علیھم لفترة وجیزة فقط مع قطعة علیھا البقع.  نقترح تنظیف ھذه األسطح بقطعة قماش عل

 قماش مزدوجة الطبقات.
 

   م الجھاز لتنظیف األسطح الزجاجیة.ااستخد
من أجل عدم إلحاق الضرر باإلطارات الملصقة ببعضھا بمواد الصقة، ال توجھ البخار في نقاط اللصق على األسطح 

 الزجاجیة.
 

اعمل على تدفئة سطح الزجاج قبل الخارجیة منخفضة، وخاصة في فصل الشتاء، عندما تكون درجات الحرارة 
توجیھ البخار إلیھ لفترة وجیزة. وبھذه الطریقة، یتم تعویض أي اختالف في درجة الحرارة بین التنظیف عن طریق 

 قد یؤدي إلى كسر سطح الزجاج. ضغطاألسطح الخارجیة والداخلیة ویتم تقلیل أي 
 

    قراءة الرموزكیفیة    
 

 

ال توجھ نفاث البخار على نفسك 
اآلخرین، أو على و/ أو 

الحیوانات، أو األجھزة التي 
تحتوي على مكونات كھربائیة 

 (أو داخل األفران).
 

 

 احتمال التسبب في حروق
 تسرب الماء المغلي إذا 

 

 

األقصى للكھرباء الحد 
بھا عبر  التي یتم اإلمداد
 فتحة الكمالیات
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    تشغیل جھاز التنظیف بالبخار / الشفط   
 

 دلیل مكونات الجھاز
 

 جسم الجھاز  .1
 الخزان االحتیاطي .2
 مقبض الحمل  .3
 سلك الكھرباء .4
 مقیاس الضغط .5
 مشبك الفتح/ الغلق .6
 ال یوجد ماء في السخان -ضوء تحذیر أحمر  .7
 ةجاھز درجة الحرارة –ضوء تحذیر أخضر  .8
 غطاء تعبئة سخان البخار .9

 الرئیسيالمفتاح  .10
 

 المقاومة الثانيمفتاح  .11
 مفتاح الكمالیات .12
، للخزان االحتیاطي التعبئة الزائدة مجسات .13

) توقف الموتور تلقائیا. وعندما 13( المجسات
 یحدث ذلك، ستحتاج إلى إعادة تشغیل الجھاز.

 البخارمؤشر التحكم في  .14
 خزان المیاه / المنظفات .15
 فتحة الكمالیات .16
 مقبس خلفي .17
 البخار (على المقبض)مفتاح توصیل  .18
اضبط قوة : (على المقبض) الشفطمفتاح  .19

 على الزر المستمر الشفط عن طریق الضغط 
 (على المقبض) مسحوق التنظیفمفتاح  .20
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 الكمالیات
 مقبض ثالثي التحكم، خرطوم ومدخل  .21

 متعدد األغراض
 زجاجة تعبئة السخان مع غطاء السالمة .22
 أنبوبة توصیل 2 .23
 أداة المنسوجات  .24
 فرشاة متعددة األغراض .25
 إطار ألرضیات السجاد والبسط .26

 (فرشاة متعددة األغراض)
 إطار لألرضیات الصلبة .27

 (فرشاة متعددة األغراض)

 فرشاة مسح النوافذ .28
 رشاش .29
 فوھة .30
 نھایة منحنیة للفوھة .31
 ش نصف منحنیة للفوھةرَ فُ  3 .32
 للفوھة المنحنیةمنحنیة فرشاة  1 .33
فرشاة بوحدة إدخال لینة، ووحدة قاسیة  .34

 ووحدة مثلثة
 كاتم صوت .35
  مجموعة غیارات للحلقة الدائریة .36
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 الجھاز بدء تشغیل
 البخار / الشفط خاصیة

 

 . الفتحفي وضع  الیسو) 12و  11على الید () 20و 19و18 تأكد من أن الزر (
عملیة تسخین ) لتسریع 12و  11) لتشغیل الجھاز ومفتاح المقاومة الثاني (10اضغط على المفتاح الرئیسي ( -

 السخان.
 البخار / الشفط. خاصیة) لتنشیط 12اضغط على مفتاح الكمالیات ( -
)، یکون الجھاز جاھز 8انتظر حتى یبلغ السخان ضغط التشغیل المناسب. عندما یضيء الضوء األخضر ( -

 لالستخدام.
 ). 14حدد مستوى البخار المطلوب عند مؤشر التحكم المناسب (

 
    ملحوظة   

یمكن تغییر قوة البخار والشفط أثناء تشغیل الجھاز. في ظل ظروف التشغیل العادیة، سیضيء ضوء تحذیر أخضر 
مشیرا إلى أن الضغط في السخان یعمل ضمن القیم العادیة. ولكن، استمرار العمل بالبخار یؤدي إلى انخفاض الضغط 

وغ إلى قیمة ضغط التشغیل مرة أخرى. حتى في ھذه ضوء التحذیر تلقائیا حتى بل سینطفئقلیال. في ھذه الحالة، 
الحالة، یمكنك االستمرار في التنظیف، حیث أن سخانات الجھاز قد تم ضبطھا بحیث تقوم بعمل إعادة فوریة لضغط 

 التشغیل.
 

 الشفط: خاصیة -بدء تشغیل الجھاز 
 .في وضع الفتح لیس) الموجود على المقبض 19تأكد من أن المفتاح (

الجھاز جاھز  ) لبدء تشغیل الجھاز في وضع التنظیف بالشفط.12) ومفتاح الكمالیات (10مفتاح الرئیسي (اضغط ال
  لالستخدام اآلن.

 
 كیفیة تشغیل الجھاز:

قبل استخدام الجھاز، ثبت األداة المطلوبة في مقبض الخرطوم. بمجرد تثبیت األداة المطلوبة، استخدم عناصر التحكم 
 المقبض لتشغیل الجھاز.الموجودة على 

 باستخدام عناصر التحكم الموجودة على المقبض، یمكنك:
 )؛18إطالق البخار، عن طریق الضغط على زر ( -
 ).19الشفط، عن طریق الضغط على زر ( -
 ).20المناسب ( المفتاحإطالق المنظفات أو الماء، عن طریق الضغط على  -
 ).19مفتاح (ال) و18( الزرطریق الضغط على  إطالق البخار والشفط في نفس الوقت، عن -
 .)20( والمفتاح) 18( الزرإطالق البخار والمنظفات في نفس الوقت، عن طریق الضغط على  -
 لوقف إطالق البخار أو لوقف الشفط، ارفع الضغط عن الزر أو المفتاح المناسب. 
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 إطالق البخار حتى یتم ملء الخزان مرة أخرى بالسوائل.فسیتوقف ) 15(إذا نفدت المیاه أو المنظفات في الخزان 
 

    ملحوظة   
الشفط تعمل لبضع ثوان. یعمل ذلك على استعادة أي میاه أو بخار  خاصیةعند االنتھاء من التنظیف، ینصح بترك 

 متبقي في القنوات.
 

 استخدام الكمالیات.
للجھاز عدة كمالیات تلبي احتیاجات مختلفة. لربط أو فصل 

نھایة الذكور في اإلناث أو اخلعھا  ثبتالمكونات المختلفة، 
 .)8(الشكل منھا 

 اختر من بین مجموعة من الكمالیات القیاسیة القطعة
 األنسب للمھمة التي ستؤدیھا. 

 
 

 یجب أن تكون جمیع المفاتیح الموجودة على المقبض مغلقة
 عند استبدال الملحقات.

لجھاز بإطالق البخار. ال تستبدل الكمالیات أبدا أثناء قیام ا
 خطر الحروق.

 
 
 

 فرشاة متعددة األغراضال
 ھذه األداة مزودة بمفصل یجعل الفرشاة تدور بمقدار

بسبب ھذه المیزة الخاصة، تستطیع الفرشاة  درجة. 360
 یستعصيمتعددة األغراض أن تنظف المناطق التي 

 الوصول إلیھا.
الفرشاة متعددة األغراض تعتبر عنصر عمومي یمكن  -

تركیب األجزاء التالیة فیھ حسب الحاجة: إطار ذو 
 شعیرات خشنة لألرضیات واألسطح الصلبة

للسجاد والسجاد المثبت من الحائط إطار ذو شعیرات و
 للحائط

 
 
 
 
 

 

 
 

)8(الشكل   
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 تثبیت الفرشاة متعددة األغراض 
بالسجاد لتثبیت اإلطار ذو الشعیرات الخشنة الخاص 

)، أدخل الفرشاة 26( والسجاد المثبت من الحائط للحائط
الخشنة في مكانھا المناسب بحیث تكون األلسنة موجھة 

 ).9(الشكل للداخل 
 

لتثبیت اإلطار ذو الشعیرات الخشنة المطلوب في جسم 
اإلطار في جسم الفرشاة، واضغطھما حتى الفرشاة، ضع 

الموجود على الجزء الخارجي من یدخل اللسان الصغیر 
(الشكل المخصصة لھ فتحة الجسم الفرشاة بشكل كامل في 

10(. 
 
 

 الفوھة 
أماكن  . استخدم الفوھة لتنظیفتستخدم ألغراض محددة

المقاعد أماكن وصالت الخیاطة في البالط ببعضھ أو  وصل
 .التي بھا آثار اتساخ مستعصیة ئكأو األرا

 

 المنسوجات  ةأدوا
أداة مفیدة في تنظیف األرائك والكراسي والمراتب ومقاعد 
السیارات وخاصة المناطق الضیقة التي ال لمكن للفرشاة 

 متعددة األغراض الوصول إلیھا.
 

 فرشاة مسح النوافذ 
الصحیح، مناسبة جدا لتنظیف النوافذ والمرایا.  لالستخدام 

 اتبع اإلرشادات التالیة:
وجھ البخار على السطح الذي ترید تنظیف عن طریق  -

 وضع شعیرات الفرشاة علیھ.
اضغط النصل المطاط على السطح واشفط أي ماء على  -

السطح عن طریق تحریك األداة رأسیا من أعلى إلى أسفل 
 )11(الشكل 

 

 أنابیب التوصیل 
الحاجة في المكان المناسب. ثبت أنابیب التوصیل حسب 

 .)12(الشكل  یمكنك أیضا استخدام أنبوب توصیل واحد

 
 

 

)12(الشكل   

)11(الشكل   

)10(الشكل   

)9(الشكل   
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تعطي میزات استخدم الملحقات األصلیة فقط حیث أنھا 

. عدم استخدام الملحقات أفضل من حیث الجودة واألمان
 المصنعة من أي مسؤولیة.األصلیة یعفي الشركة 

 

 إیقاف جھاز البخار / الشفط.
إلیقاف تشغیل الجھاز، أدر مفتاحي التحکم بالبخار والشفط 

(الشکل علی المقبض إلی وضع إیقاف التشغیل  انالموجود
إیقاف ثم حرك المفاتیح على الجھاز إلى وضع  ).13

 وافصل القابس عن المقبس. )14(الشكل التشغیل 
 
 

الجھاز وإیقاف تشغیلھ فقط باستخدام المفاتیح  قم بتشغیل
 المتوفرة ولیس عن طریق توصیلھ أو فصلھ.

 
 

بمجرد االنتھاء من دورة التنظیف، أفرغ الخزان االحتیاطي 
 ) ونظف الملحقات التي استخدمتھا.2(
 
 

 

 مالحظات ھامة
وفقا للتعلیمات المقدمة من قبل الشرکة المصنعة، ویجب اتباع ذلك مع جمیع  یجب استخدام جھاز البخار / الشفط، فقط

 األجھزة التقنیة.
 

یجب عدم شفط المواد مثل الحطام الخرساني والبالط أثناء وجود الرطوبة، حیث قد تتصلب ھذه المواد داخل خزان 
 ستؤدي تلف دائم للمحرك.نھایة العملیات تسخین تؤدي إلى تلف المرشح، وفي في االستعادة وتسبب 

 

وكذلك ألسباب صحیة (الروائح الكریھة، وما إلى ذلك)، یجب تنظیف الخزان االحتیاطي بانتظام لضمان سالسة 
 (القفازات، واألقنعة، وما إلى ذلك). تشغیل الجھاز. ارتد المالبس الواقیة المناسبة قبل العمل على الخزان االحتیاطي

 

) إلى الحد األقصى من األوساخ والسوائل. 2الشفط تلقائیا عند وصول الخزان االحتیاطي ( خاصیةسیتم انقطاع 
 .) وتشغیل مفتاح الكمالیات2ولن تعمل مرة أخرى إال بعد تفریغ الخزان االحتیاطي (

 

    الصیانة   
 مباشرة.ال یحق للمستخدمین إجراء أي عملیات صیانة بخالف العملیات المصرح بھا 

 

)14(الشكل   

)13(الشكل   
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محاولة القیام بأي أعمال صیانة، تأكد من فصل جھاز البخار / الشفط من أنابیب التیار الكھربائي عن طریق قبل 

 إزالة القابس من مقبس الحائط.
 

 لن یتم فصل الجھاز إال من مصدر الطاقة الرئیسي عند فصل القابس عن المقبس.
 

بالتیار الكھربائي، تأكد من إعادة تجمیع جمیع األجزاء عند انتھاء الصیانة، قبل إعادة توصیل جھاز البخار / الشفط 
 بشكل صحیح

 

 تنظیف الخزان االحتیاطي والكمالیات.
تحقق من البقایا الصلبة على فترات منتظمة. أفرغ الخزان االحتیاطي ونظف كل من الخزان والكمالیات بالماء 

 الملحقات، نظف الحلقات المستدیرة على فترات منتظمة.والمنظفات المحایدة في كل استخدام للجھاز. لتحسین أداء 
 
 صیانة السخان 

)،  fr° 30من العمل. إذا تم استخدام ماء عسر جدا (>  ساعة 300كل یجب أن یتم صیانة السخان في المتوسط 
 ایمکن طلبھ -اغسل السخان باستخدام منتج إزالة الترسب المناسب  .الفترات الزمنیة بین مرات الصیانة أقصر فاجعل

 ال تستخدم منتجات غیر تلك الموصى بھا خصیصا لتنظیف السخان. من مراکز الخدمة المعتمدة.
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   التخزین   
عند تخزین الجھاز لفترات طویلة، یجب علیك أوال فصل جھاز البخار / الشفط عن مصدر التیار الكھربائي عن 

الخزان االحتیاطي وتنظیف السخان. أیضا، اتخذ االحتیاطات طریق إزالة القابس من المقبس. ثم یجب تفریغ وغسل 
الكافیة لحمایة أي جزء قد یتضرر من تراكم الغبار. عند ضبط الجھاز مرة أخرى، افحص خراطیم التوصیل / الشفط 

 ا خالیة من الشقوق.ھبالبخار والملحقات وتبین أن
    االستغناء عن الجھاز   

 إزالة سلكخار / الشفط نھائیا بعد اآلن، نوصي جعل الجھاز ال یعمل عن طریق إذا قررت عدم استخدام جھاز الب
الطاقة. كما نوصي أیضا بتحیید جمیع األجزاء التي قد تشكل مخاطر، خاصة لألطفال، حیث أن األطفال قد 

 یستخدمون األجھزة المفصولة عن التیار كلعبة.
 

ا، یجب تفكیكھ وتقسیمھ إلى مجموعات من األجزاء من نفس جھاز البخار / الشفط ھو من النفایات الخاصة؛ ولھذ
 النوع والتي ینبغي التخلص منھا وفقا للوائح الحالیة. ال تستخدم األجزاء التي استغنیت عنھا كقطع غیار.

 

 مواصفات تقنیة
 

 230V - 50/60 Hz الجھد األقصى
 واط 3100 أقصى طاقة 
 واط 1000 قوة المحرك

 لدائن حراریة  مواد الجسم 
 x 2واط 1050 مقاومة السخان

 م 5 سلك السحب  
 فوالذ مقاوم للصدأ (ستانلس ستیل)  سخان ال 

 لتر 1.5 سعة خزان المیاه
 لتر 1.5 المیاه سخانسعة 
 لتر 1.5 خزان المیاه / المنظفاتسعة 

 KPa (5 bar) 500 الحد األقصى للضغط في السخان
   kPa 21 الحد األقصى للشفط

 ساعةلتر/ 46  الموتورقدرة 
 أجھزة السالمة

 
 مستوى الضوضاء

، ترموستات سالمة، مفتاح ضغط، ترموستات انتھاء المیاه
 غطاء السخان مزود بصمام أمان

 )db/Aدیسیبل ( 95
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    وعالجھا المشكالت   
 

 الحل األسباب المشكلة
 انقطاع الطاقة الجھاز ال یعمل.

 خاطئة.كابل أو مفاتیح 
 تأكد من وجود طاقة.  
 اتصل بمركز الخدمة.

 المیاه تخرج من جسم الجھاز
 (منفذ الھواء).

الخزان االحتیاطي وتحقق  أفرغ .جدا ممتلئ يخزان االحتیاطال
 من األقطاب اإللكترونیة الزائدة

 ). نظف الجھاز إذا لزم األمر.21(
الخراطیم أو انسداد أو كسر في  انخفضت قوة الشفط بشكل ملحوظ

 األنابیب أو الملحقات.
   

 عدم تماسك جسم الجھاز.

نظف الخراطیم أو الملحقات أو 
 استبدلھا.

 

الجھاز جسم تحقق ما إذا كان 
متصل بالخزان االحتیاطي وتحقق 

 من المشبك.
 المحرك یعمل بسرعة

 (ضجیج حاد). 
 

 نظف الخراطیم أو الملحقات ملحقات مسدودة الخراطیم أو ال

افحص الروابط ونظفھا أو استبدلھا  تمزق أو تسریب في الصق األربطة.  تسرب المیاه من الملحقات.
 إذا لزم األمر

الوصالت تراكمت األوساخ في  الكمالیات ال تثبت جیدا.
 السریعة. والروابط

 السریعةالوصالت والروابط  نظف
 .وشحمھا

تحت الضغط السخان ال یزال  لبخار ال یخرج والشفط ال یعمل.ا
 (الضوء األخضر غیر مضيء).

 
 نقطاع الطاقةا
 

 قابل الجھاز لیس في المقبس. 

انتظر بضع دقائق حتى یضيء 
الضوء األخضر. إذا كانت المشكلة 

ال تزال موجودة، اتصل بأحد 
مراكز الخدمة الخاصة بنا. تحقق 

من أن الطاقة متاحة؛ تحقق من 
توصیل القابس بشكل صحیح 

من توصیل قابس بالمقبس. تحقق 
الجھاز بشكل صحیح بالمقبس في 

 اللوحة الكھربائیة.
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 الحل األسباب المشكلة
الوضع طبیعي خالل الدقائق  اھذ الماء یقطر من الكمالیات.

األولى من التشغیل، التكثیف یسبب 
فرقا في درجة الحرارة بین 

 الملحقات والبخار.

عادة ما یقل ذلك بعد بضع دقائق من 
 التشغیل؛

 .السخانمشكلة فنظف إذا استمرت ال

مغلق بإحكام.  غیرغطاء التعبئة  الماء یتسرب من غطاء السخان.
 مثقوب أو مھترئالغطاء 

 القطاء بإحكام. استبدل الغطاء اغلق

الماء / المنظفات ال یخرجون 
، الضخعند الضغط على مفاتیح 

وعلى أسواء على الجھاز 
 المقبض.

ال یوجد ماء أو منظف في الخزان 
)15( 

 أضف المزید من الماء أو المنظفات

مفتاح  ف تشغیل الجھاز باستخدامأوق ممتلئ. يخزان االحتیاطال خاصیة الشفط ال تعمل
 .إیقاف التشغیل

أفرغ الخزان االحتیاطي وتحقق من 
 األقطاب اإللكترونیة الزائدة.

 
إذا لم تتمكن من إصالح المشكلة 

الخطأ، یرجى االتصال بمركز 
 الخدمة.

 

 
 

) توقف الموتور تلقائیا. وعندما یحدث ذلك، ستحتاج إلى إعادة 13مجسات التعبئة الزائدة، المجسات (  .13
 تشغیل الجھاز.
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