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>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

العربية

معلومات مهمة معنية بالسالمة
اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز وملحقاته واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد

تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة.

تحذير
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال من سن 8 سنوات وأكثر وبواسطة األشخاص ذوي القدرات-

الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، إذا ما قُـدم لهم
اإلشراف أو اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا مخاطره. ويجب على األطفال

عدم اللعب بالجهاز. وال يجوز إجراء عمليات التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة األطفال إال إذا كان تحت
اإلشراف.

افحص الجهاز دائمًـا قبل استخدامه. ال تستخدم الجهاز إذا تعرض للتلف، حيث قد تحدث إصابات.-
استبدل دائمًـا الجزء التالف بنوع أصلي.

تنبيه
ال تغمس اآللة مطلقًـا في الماء. ال تستخدم اآللة أثناء االستحمام أو االغتسال بالدش.-
ال تستخدم مطلقًـا مياهًـا درجة حرارتها أعلى من 60 درجة مئوية لشطف اآللة.-
استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المقصود منه كما هو موضح في دليل المستخدم.-
استخدم الجهاز وخزِّنه في درجة حرارة تتراوح بين 15 و35 درجة مئوية.-
ألسباب صحية، يجب استخدام هذا الجهاز بواسطة شخص واحد فقط.-
ال تُـعرِّض الجهاز إلى ضوء الشمس المباشر.-
ال تُـشغّـِـل الجهاز إال ببطاريات قلوية من نوع AA بقوة 1.5 فولت.-
ال تخلط في االستخدام بين أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة ومستعملة.-
ال تُـعد شحن البطاريات غير القابلة إلعادة الشحن.-
ضع البطاريات مع توجيه األقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) في االتجاه الصحيح.-
تجنب حدوث قصر في الدائرة الكهربائية ألطراف إمداد البطاريات.-
أزل البطاريات من الجهاز إذا كنت ال تنوي استخدامه لبعض الوقت.-
ال تستخدم مطلقًـا الهواء المضغوط، أو وسائد التنظيف، أو العوامل المنظفة الكاشطة أو السوائل الشديدة-

مثل البترول أو األسيتون لتنظيف الجهاز.

(EMF) المجاالت الكهرومغناطيسية
هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض

للمجاالت الكهرومغناطيسية.

أمور عامة
يمكن تنظيف هذه اآللة بأمان أسفل الصنبور (الشكل 1).-

إعادة التدوير
ال تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صالحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع-

رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.
يحتوي هذا المنتج على بطاريات ال يعاد استخدامها، يجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية-

العادية.
اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنية بتجميع المنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات-

القابلة إلعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في
منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

إلزالة البطاريات التي ال يُـعاد استخدامها، راجع التعليمات الخاصة بتركيب البطاريات و/أو إزالتها في دليل
المستخدم.

قم دائمًـا بإزالة البطاريات الفارغة المستهلكة من المنتج. اتخذ أي احتياطات سالمة ضرورية عند التخلص
من البطاريات.

الضمان والدعم
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُـرجي زيارة  www.philips.com/supportأو قراءة كتيب الضمان

العالمي.

قيود الضمان
ال تغطي شروط الضمان الدولي وحدات القص ألنها معرضة للتآكل.
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