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نظرة عامة

محتويات العبوة. 1

املقبض )×1(جسم الجهاز األسايس )×1(

مرشح امتصاص الجسيامت عايل الكفاءة )HEPA(  )×1(مهايئ الطاقة )×1(قاعدة الشحن )×1(

حزمة مرشح HEPA  )×1(فرشاة تنظيف )×1(فرشاة دوارة )×1(

دليل البدء الرسيع )×1(محلول التنظيف )×1(حزمة الفرشاة الدوارة/فرشاة التنظيف )×1(

 

دليل املستخدم )×1(
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املكونات األساسية. 2

مكنسة التنظيف الكهربائية

LED حلقة مؤرش

مقبض السحب

الفرشاة الدوارة

أنبوب من األلومنيوم

املقبض

شاشة العرض

زر التنظيف الذايت

زر األوضاع

زر الطاقة

دلو املاء النظيف

دلو املاء املتسخ

زر تحرير الفرشاة الدوارة

زر إخراج دلو املاء النظيف

زر إخراج دلو املاء املتسخ

الوصفاالسم

زر الطاقة
• اضغط مع االستمرار مدة 3 ثواٍن للتشغيل.	

• اضغط مرة واحدة إليقاف التشغيل.	

زر األوضاع

• عند التنظيف، اضغط عىل زر األوضاع للتبديل بني الوضع التلقايئ/الوضع القيايس/وضع األداء.	

• عند الشحن، اضغط عىل زر األوضاع لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع تنظيف الفرشاة الدوارة بالتجفيف الهوايئ.	

• عند الشحن، اضغط مع االستمرار عىل زر األوضاع مدة 3 ثواٍن للدخول إىل وضع تغيري اللغة. اضغط مرة واحدة للتبديل إىل لغة مختلفة. 	

اضغط مع االستمرار عىل زر األوضاع مدة 3 ثواٍن للخروج.

زر التنظيف الذايت

• عند الشحن، اضغط عىل زر التنظيف الذايت لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع التنظيف الذايت. سيستغرق مسار التقدم الكامل دقيقتنَي. يُنصح بشدة 	

بتنظيف دلو املاء املتسخ بعد انتهاء التنظيف الذايت.

• اضغط مع االستمرار عىل زر التنظيف الذايت مدة 3 ثواٍن لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع الصوت.	

LED حلقة مؤرش

درجة نظافة األرضية:

• أرجواين: متسخة للغاية	

• أصفر: متسخة إىل حد ما	

• أزرق: عادية	

• أحمر: قد يكون مستشعر درجة االتساخ مغطى باألوساخ	
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قاعدة الشحن

HEPA حزمة مرشح

واجهة مهايئ الطاقة

حزمة الفرشاة الدوارة/فرشاة التنظيف

قاعدة الشحن

شاشة العرض

الوضع التلقايئ

الوضع القيايس

رشيط الطاقة

وضع األداء

مخزون البطارية

التجفيف الهوايئ للفرشاة الدوارة 

تنبيه امتالء املاء املتسخ

وضع التنظيف الذايت

تنبيه نقص املاء النظيف

خطأ يف الفرشاة الدوارة

دليل االستخدام الرسيع
تركيب املقبض. 1

أدخل نهاية املقبض بشكل عمودي يف منفذ الجهاز حتى تسمع صوت "تكة". تأكد من ثبات املقبض واستقراره حتى يكون التثبيت ناجًحا.

الشحن. 2

قبل االستخدام، يرجى توصيل الواجهة وقاعدة الشحن مبهايئ الطاقة، ثم َضع الجهاز عىل قاعدة الشحن يك يتم الشحن. تأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه.
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• ضع قاعدة الشحن يف ركن بعيد حال عدم الشحن.	

• وعند الشحن، ضع الجهاز يف وضع قائم ويف الركن لتجنب سقوطه أو حدوث مشكالت أخرى.	

• يستغرق الشحن الكامل نحو 4 ± 0.5 ساعات. 	

• سيظهر عىل شاشة العرض مخزون البطارية، وستصُدر مطالبة صوتية عند اكتامل شحن الجهاز.	

 

تغيري اللغة. 3

عند شحن الجهاز، اضغط مع االستمرار عىل زر األوضاع مدة 3 ثواٍن للدخول إىل وضع تغيري اللغة )ترتيب اللغات: اإلنجليزية، بالعربية،  الفرنسية،  اللغة الروسية(. يرجى الضغط عىل زر األوضاع 

للتبديل إىل لغة مختلفة، والضغط مع االستمرار عىل زر األوضاع مدة 3 ثواٍن للخروج.

اللغة االفرتاضية هي اإلنجليزية.

زر األوضاع

إضافة املاء النظيف. 4

انزع دلو املاء النظيف وقم بفتح غطاء الدلو، ثم قم بإضافة املاء النظيف ونصف غطاء زجاجة من محلول التنظيف )حوايل 3.5 مل( وأغلق غطاء الدلو ثم قم برتكيب الدلو مرة أخرى يف الجهاز.

يجب أن تكون درجة حرارة املاء أقل من 60 درجة مئوية )140 درجة فهرنهايت(. 

1. انزع دلو املاء النظيف وقم بتعبئته باملاء النظيف ونصف غطاء زجاجة من محلول التنظيف 

)حوايل 3.5 مل(.

2. ركّب الدلو مرة أخرى يف الجهاز، ميكنك سامع صوت "تكة". تأكد من إحكام وضع 

الغطاء.

بدء التنظيف. 5

افصل الجهاز عن قاعدة الشحن وحّمله برفق عىل رؤوس الفرشاة بعد وضعه عىل األرض، ثم قم بإمالة الجهاز إىل الخلف؛ واضغط عىل زر الطاقة مدة 3 ثواٍن تقريبًا لبدء تشغيل الجهاز.

وضع التشغيل االفرتايض هو الوضع التلقايئ. اضغط عىل زر الطاقة إليقاف التشغيل.

يرجى عدم استخدام الجهاز لتنظيف الكحول والسوائل الرغوية وما إىل ذلك.

تحذير:
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• ال تستخدم الجهاز عىل سائل رغوي. يُنصح باستخدام وضع األداء يف البيئات شديدة االتساخ.	

• يأيت هذا الجهاز مزوًدا مبفتاح عمودي. عند التشغيل، ترجى إمالته قبل استخدامه. ال ميكن أن تتجاوز زاوية امليل 140 درجة تجنبًا لحدوث 	

ترسب للامء.

زر الطاقة

تبديل الوضع. 6

عند التشغيل، اضغط عىل زر األوضاع للتحويل إىل الوضع القيايس أو وضع األداء. اضغط عىل زر الطاقة إلنهاء عملية التنظيف.

الوضع التلقايئ

الوضع القيايسوضع األداء
زر الطاقة

زر األوضاع

التنظيف الذايت. 7

• يرجى استبدال املاء املتسخ يف دلو املاء املتسخ قبل إجراء التنظيف الذايت أو بعد االنتهاء من التنظيف الذايت؛ إذا كانت هناك عالمات عىل وجود أي أوساخ متبقية عىل قاعدة الشحن، 	

فريجى تنظيفها عىل الفور. 

• اضغط مع االستمرار عىل زر التنظيف الذايت أكرث من 3 ثواٍن لتمكني/تعطيل وظيفة الصوت.	

• يرجى االنتباه إىل تنظيف القاعدة بعد التنظيف الذايت للفرشاة الدوارة. 	

• تُرجى إعادة الجهاز إىل قاعدة الشحن عىل الفور بعد االستخدام، ميكنك متكني وظيفة التنظيف الذايت حسب درجة اتساخ الفرشاة الدوارة.	

• عندما تحتاج إىل تنظيف جهازك، اضغط عىل زر التنظيف الذايت املوجود عىل الجانب الخلفي من املقبض لبدء التنظيف الذايت.	

• بعد انتهاء التنظيف الذايت، سيدخل الجهاز حالة الشحن.	

زر التنظيف الذايت
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سكب املاء املتسخ. 8

أخرج دلو املاء املتسخ وافتح غطاءه إلخراج فاصل األوساخ من داخله، ثم اسكب املاء املتسخ ونظف عالمات االتساخ، ويف النهاية، ركّب دلو املاء املتسخ مرة أخرى يف الجهاز.
• إذا لزم غسل مرشح HEPA، فريجى تركيبه واستخدامه بعد غسله وتجفيفه، وإال، فسيتأثر أداء الجهاز.	

• يلزم اإلمساك دامئًا من الدلو. فإذا أمسكت من الغطاء، فقد يسقط الجسم.	

3. أخرج فاصل األوساخ.2. أمسك الدلو واسحب الغطاء.1. أخرج دلو املاء املتسخ.

5. أِعد تركيب كل منهن مرة أخرى ثم ركّب الدلو يف الجهاز، 4. نظّف الغطاء وفاصل األوساخ والدلو.

ميكنك سامع صوت "تكة".

مقدمة التجفيف الهوايئ للفرشاة الدوارة. 9

• عند الشحن، يتم تشغيل وضع التجفيف الهوايئ للفرشاة الدوارة تلقائيًا.	

• لضامن التجفيف الهوايئ للفرشاة الدوارة بشكل متساٍو ودقيق، يتم لف الفرشاة الدوارة كل 3 دقائق خالل هذه العملية.	

• سيعمل هذا الوضع بصورة مستمرة مدة ساعتني تقريبًا.	

التجفيف الهوايئ للفرشاة الدوارة

زر األوضاع

تفكيك املنتج
تفكيك املقبض. 1

a . .استخدم أدوات مثل امللقاط لنزع الحشية املطاطية اللينة من الجزء الخلفي من الجهاز

b ..أحرض أداة رفيعة أخرى -مثل مفك الرباغي السدايس- للضغط عليها يف الفتحة، مع سحب املقبض إىل أعىل يف الوقت نفسه
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طريقة التعامل مع البطارية الهالكة. 2

• تحتوي البطارية املثبتة بالجهاز عىل مواد ضارة بالبيئة. قبل التخلص من الجهاز، يلزم إخراج البطارية من الجهاز؛ وعند إخراج البطارية، يلزم إيقاف تشغيل الجهاز.	

• يرجى التعامل مع البطاريات الهالكة بشكل صحيح وآمن، ال تضعها يف النار أو املاء أو تدفنها يف الرتبة.	

• عند مالمسة السائل املترسب من البطارية الهالكة برشتك أو مالبسك، يرجى غسلها باملاء النظيف لتجنب تهيج الجلد، ومن ثم االنتقال إىل املستشفى لتلقي العالج 	

برسعة.

3. قم بفك الربغيَّني املوجودين تحت الغطاء 2. أخرج األجزاء الزخرفية بامللقاط.1. أخرج دلو املاء املتسخ.

باستخدام مفك صليبة )ال داعي إلخراج هذين 

الربغيَّني(.

4. أخرج الربغيَّني املوجودين يف الجزء الخلفي من الجهاز 

باستخدام مفك صليبة.

6. افتح الغطاء الخلفي بقوة باستخدام امللقاط.5. أخرج هذه الرباغي األربعة باستخدام مفك صليبة.

7. ارتِد القفازات املطاطية وأخرج البطارية.
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الصيانة الدورية

يوىص بصيانة املكونات بانتظام حتى ال يتأثر أداء الجهاز.

صيانة املنتج - تنظيف جسم الجهاز األسايس. 1

a ..قبل التنظيف، يرجى االنتظار حتى يتوقف تشغيل الجهاز

b ..)قم مبسحه وغسله باملاء أو منظف متعادل، واحرص عىل عرص خرقة التنظيف قبل مسح الجهاز. )يرجى منع ترسب املاء إىل داخل املكونات الكهربائية بالجهاز

زر الطاقة

تنظيف مستشعر درجة االتساخ. 2

a ..بالكامل باللون األحمر أو تومض باللون األحمر الكامل LED قد تغطي األوساخ مستشعر درجة االتساخ بينام ال تكون هناك أوساخ واضحة يف الواقع، وتيضء حلقة مؤرش

b ..قبل االستخدام، يرجى إخراج دلو املاء املتسخ ومسح مستشعر درجة االتساخ يف القناة بخرقة مبللة أو تنظيف األوساخ داخل القناة باستخدام أدوات التنظيف املتوافرة

        

تنظيف الغطاء العلوي لدلو املاء املتسخ/العامئة/فاصل األوساخ. 3

• سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا، ويذكّرك من خالل شاشة العرض واملطالبة الصوتية عند امتالء دلو املاء املتسخ.	

• يرجى تنظيف عالمة االتساخ مبارشة بأداة تنظيف صغرية عندما تجد أي عالمات اتساخ متصلبة عىل الجدار الداخيل لدلو املاء املتسخ.	

• يلزم اإلمساك دامئًا من الدلو. فإذا أمسكت من الغطاء، فقد يسقط الجسم.	

• بعد االنتهاء من التنظيف، يرجى غلق غطاء دلو املاء املتسخ وإعادة تركيبه يف جسم الجهاز. سيكون الرتكيب ناجًحا عندما تسمع صوت "تكة".	

3. أخرج فاصل األوساخ.2. أمسك الدلو واسحب الغطاء.1. أخرج دلو املاء املتسخ.
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5. أِعد تركيب كل منهن مرة أخرى ثم ركّب الدلو يف الجهاز، ميكنك 4. نظّف الغطاء وفاصل األوساخ والدلو.

سامع صوت "تكة".

4 .HEPA تنظيف مرشح

3. جفف مرشح HEPA بدقة ثم أِعد تركيبه يف دلو 2. نظف مرشح HEPA باملاء النظيف ثم جففه.1. أخرج مرشح HEPA من أعىل دلو املاء املتسخ.

املاء املتسخ.

• جفف مرشح HEPA بدقة ثم أِعد تركيبه يف دلو املاء املتسخ، وإال، فسيتأثر أداء الجهاز.	

• يُنصح برتكيب مرشح HEPA جديد كل شهرين إىل ثالثة أشهر.	

تنظيف الفرشاة الدوارة. 5

إذا أردت تنظيف البقع املتبقية عىل فوهة الشفط، فريجى تنظيفها بخرقة مبللة. مُينع شطفها باملاء.

1. اضغط عىل الزر املوجود عىل الجانب األيرس من الجهاز وأخرج 

الفرشاة الدوارة.

2. ميكنك إزالة الشعر أو الشظايا العالقة برؤوس الفرشاة باستخدام 

فرشاة التنظيف.

3. اغسل فرشاة التنظيف.

6. أِعد تركيب الفرشاة الدوارة.5. نظف قناة رش املاء وفوهة الشفط بخرقة مبللة.4. نظف قناة رش املاء وفوهة الشفط بفرشاة التنظيف.

• يف حال وجود ترسب للمياه أو عدم خروج املاء من الفرشاة الدوارة، يرجى التحقق من قناة رش املاء وفوهة الشفط ثم تنظيف عالمات املخلفات وعالمات االتساخ.	

• يُنصح برتكيب فرشاة دوارة جديدة كل شهرين إىل ثالثة أشهر.	
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األسئلة الشائعة
الحلالسبباملشكلة

أعد تشغيل الجهاز بعد تنظيف االنسداد يف أنابيب دلو املاء املتسخ.املحرك يعمل بصورة غري طبيعية.وميض رشيط الطاقة.

الجهاز ال يعمل.
يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل االستخدام.نفاد الطاقة أو انخفاض بطارية الجهاز.

نظّف الفرشاة الدوارة.ترضر الفرشاة املتدحرجة بأشياء مثل الشعر.

ضعف قوة الشفط.

وصول املاء املتسخ يف دلو املاء املتسخ إىل السعة 

املحددة.
أخرج دلو املاء املتسخ وأفرغ املاء املتسخ إلعادة استخدامه.

إعادة الرتكيبخطأ يف تركيب الفرشاة الدوارة ودلو املاء املتسخ.

نظّف الفرشاة الدوارة.ترضر الفرشاة املتدحرجة بأشياء مثل الشعر.

نظف املواد الغريبة يف فوهة الشفط.انسداد فوهة الشفط.

نظف املرشح قبل استخدامه.انسداد املرشح املوجود يف أعىل فاصل األوساخ.

يُرجى شحن الجهاز بالكامل قبل االستخدام.انخفاض بطارية الجهاز.

.HEPA وجففه بدقة قبل االستخدام.اتساخ مرشح HEPA نظّف مرشح

صوت املحرك غري طبيعي.

نظف املواد الغريبة يف فوهة الشفط.انسداد فوهة الشفط.

وصول املاء املتسخ يف دلو املاء املتسخ إىل السعة 

املحددة.
أخرج دلو املاء املتسخ وأفرغ املاء املتسخ إلعادة استخدامه.

.HEPA وجففه بدقة قبل االستخدام.اتساخ مرشح HEPA نظّف مرشح

فشلت عملية الشحن.
جسم الجهاز األسايس وواجهة الشاحن غري متصلني 

بشكل سليم.
يرجى التحقق والتوصيل جيًدا.

ال يخرج ماء من الفرشاة الدوارة.
أضف املاء إىل دلو املاء النظيف.نفاد املاء من دلو املاء النظيف.

أِعد تركيب دلو املاء النظيف.عدم تركيب دلو املاء النظيف بشكل صحيح.

يوجد ترسب للامء من مخرج الهواء.

.HEPA بشكل صحيح.عدم تركيب مرشح HEPA ركّب مرشح

ركّب فاصل األوساخ.عدم تركيب فاصل األوساخ.

قبل إعادة االستخدام، جفف مرشح HEPA جيًدا بعد غسله واستخدامه.عدم تجفيف مرشح HEPA بعد الغسل واالستخدام.

وصول املاء املتسخ يف دلو املاء املتسخ إىل السعة 

املحددة.
أخرج دلو املاء املتسخ وأفرغ املاء املتسخ إلعادة استخدامه.

.www.ezviz.com/ar للحصول عىل معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة املوقع
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