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تنبيه! – تعليمات هامة للسالمة: يجب االحتفاظ بهذه التعليمات. 	•
تنبيه! – من الهام اتباع هذه التعليمات لضمان السالمة. ولذلك يجب قراءة هذا الدليل بعناية قبل البدء في العمل. 	•

1.1 - حتذيرات التركيب
يجب إال تتم جميع عمليات تركيب املنتج وجتميعه وبرمجته وصيانته إال بواسطة الفني املؤهل واملاهر فقط، ومبا  	•

يتوافق مع القوانني واملعايير واللوائح احمللية، وكذلك التعليمات الواردة في هذا الدليل.

يجب أن تقرأ الفقرة 3.1 قبل البدء في التركيب، وذلك للتأكد من أن املنتج مناسب للتشغيل اآللي للمصراع الدوار  	•
)أو املظلة(. فإذا لم يكن مناسبًا، ال تقم باالستمرار في التركيب.

يجب تنفيذ عمليات تركيب وصيانة املنتج أثناء فصل نظام التشغيل اآللي من مصدر التيار الرئيسي. وباإلضافة إلى  	•
ذلك، فإنه يجب قبل البدء في العمل أن تضع الفتة على جهاز الفصل تقول "انتبه! يتم اآلن إجراء الصيانة".

قم قبل البدء في التركيب بإخراج كل الكابالت الكهربائية غير الضرورية بالنسبة للنظام؛ وإلغاء تنشيط كل األنظمة  	•
غير الضرورية للتشغيل اآللي للمصراع الدوار )أو املظلة(.

يجب أثناء تركيب النظام أن يظل األشخاص بعيدين عن املصراع الدوار )أو املظلة( عند حتريكه. 	•
هناك قائمة بكل األجزاء امليكانيكية املطلوبة لتركيب هذا احملرك مع املصراع الدوار )أو املظلة(، وتظهر في كتالوج  	•

.Nice منتجات

إذا مت تركيب املنتج بارتفاع أقل من 2.5 متر من األرض أو أي سطح دعم آخر، فإنه يجب حماية األجزاء املتحركة  	•
باستخدام غطاء متناسب، وذلك لتجنب االقتراب غير املقصود. ُيرجى الرجوع إلى دليل تعليمات املصراع الدوار )أو 

املظلة( لالطالع على معلومات حول كيفية توفير احلماية، ولكن يجب في جميع األحوال التحقق من إمكانية االقتراب 

للقيام بأعمال الصيانة.

بالنسبة للمظالت الشمسية، يجب التحقق من وجود مسافة أفقية تصل بحد أدنى إلى 40 سم على األقل بني املظلة  	•
في وضع الفتح الكامل، وأي جسم ثابت يوجد في الواجهة.

يجب أثناء التركيب التعامل مع املنتج بعناية )الشكل 2 (: جتنب مخاطر الكسر أو االصطدام أو السقوط أو  	•
مالمسة أي نوع من السوائل، وال تقحم أجسام حادة بداخل احملرك، وال تقم بثقب أو إدخال املسامير في األجزاء 

اخلارجية للمحرك، وال تضع املنتج بالقرب من مصادر احلرارة أو ألسنة اللهب املكشوفة.

قد يؤدي هذا إلى إتالف املنتج أو يسبب خلاًل في التشغيل، أو يؤدي لنشوب حريق أو مواقف خطرة أخرى. وفي   
.Nice حالة حدوث ذلك، قم بإيقاف التركيب على الفور واتصل بخدمة املساعدة الفنية لدى

ال تقم بتركيب املسامير في الرافعة الدوارة على املنطقة التي تتقاطع مع احملرك من الداخل. فقد تسبب هذه  	•
املسامير الضرر للمحرك.

ال تقم بتفكيك املنتج إال مبا يتوافق مع العمليات الوارد شرحها في هذا الدليل. 	•
ال تقم بإجراء أية تغييرات في أي جزء من املنتج إال وفقًا ملا هو وارد في هذا الدليل. تخلي جهة التصنيع مسؤوليتها  	•

عن أية تلفيات تنتج عن التعديالت املؤقتة في املنتج.

قبل تركيب املنتج، حتقق من اخلصائص التقنية لكابل الطاقة اخلاص به. 	•
يتم عرض املنتج للبيع إما مع كابل PVC أو كابل محمي بغالف داخلي من البولي كلوروبرين. يكون املوديل املرفق   

بكابل PVC مناسبًا لعمليات التركيب بداخل املباني أي بعيدًا عن العناصر اخلارجية. إذا مت تركيب املنتج في 

اخلارج، فإنه يجب أن تقوم بحماية سلك تزويد الطاقة بكامل طوله باستخدام أنبوب ُيوصى به حلماية األسالك 

الكهربائية. أو بداًل من ذلك، ميكنك استخدام املوديل اخلاص بالتركيب اخلارجي مع كابل محمي بغالف داخلي من 

البولي كلوروبرين.

إذا كان سلك التزويد بالطاقة تالفًا أثناء التركيب، فإنه ال ميكن استخدام املنتج ألن الكابل ال ميكن استبداله وقد  	•
.Nice يصبح التلف مصدرًا للخطر. ويجب في هذه احلاالت االتصال مبركز خدمة

•	ال تستخدم أكثر من جهاز حتكم واحد لكل محرك أنبوبي )الشكل 4(.
•	ميكن استخدام جهاز حتكم واحد ألكثر من محرك أنبوبي واحد )الشكل 5(.

للتحكم في املنتج، ال تستخدم إال أزرار الضغط من نوع "االستمرار في الضغط للتشغيل"، أي التي يجب أن يستمر  	•
الضغط عليها لتنفيذ التحريك بالكامل.

1.2 - حتذيرات االستخدام
يجب أال يتم استخدام هذا املنتج بواسطة األشخاص )مبا في ذلك األطفال( الذين يعانون من قصور في القدرات  	•
البدنية أو الشعورية أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة أو املهارة الضرورية، ما لم تتوفر لهم التعليمات املناسبة 

اخلاصة بكيفية استخدام املنتج عن طريق شخص مسؤول عن سالمتهم، واإلشراف عليهم، ومسؤول كذلك عن 

تعليمات استخدام املنتج.

ال تسمح لألطفال بالعبث في أجهزة التحكم املركبة. 	•
عند القيام بالتحريك، يجب التحقق من نظام التشغيل اآللي، مع التأكد من وجود كافة األشخاص على مسافة آمنة  	•

حتى يكتمل التحريك.

ال تبدأ تشغيل النظام اآللي أثناء أداء أعمال أخرى باجلوار، مثل تنظيف النافذة أو أعمال الصيانة أو غيرها. قم  	•
بفصل مدصر التزويد بالكهرباء قبل البدء في هذه األعمال.

تذكر أن تتحقق من وقت آلخر من زنبركات التوازن ومن عدم وجود بلي أو تلف في األسالك )في حالة وجود هذه  	•
األجزاء(. ال تستخدم املنتج إذا كان في حاجة إلى الضبط أو اإلصالح؛ وال تتصل إال بفريق الفنيني املتخصص 

ليقوم بحل هذه املشكالت.

التحذيرات واالحتياطات العامة

للسالمة
1

هذا املنتج هو محرك أنبوبي والهدف منه هو التشغيل التلقائي للمصاريع الدوارة أو املظالت أو الستائر الشمسية أو ملحوظة لقراءة هذا الدليل - بعض األشكال التي تتم اإلشارة إليها في النصوص موجودة في نهاية الدليل.

األجهزة املماثلة )الشكل 1( وُيحظر متامًا أي استخدام آخر. تخلي جهة التصنيع مسؤوليتها عن أية تلفيات تنتج 

عن أي استخدام آخر للمنتج بخالف االستخدامات احملددة في هذا الدليل.

يتميز املنتج باخلصائص التالية:

يعمل بواسطة مصادر الطاقة الكهربائية؛ 	•
يسمح لك بتحريك املصراع الدوار )أو املظلة(، ورفعها وخفضها باستخدام أزرار الضغط املوجودة على احلائظ )غير  	•

مرفقة في العبوة(؛

يحتوي على نظام يقوم بقطع مصدر الطاقة آليًا إذا وصل املصراع الدوار )أو املظلة( إلى املواضع التي مت ضبطها  	•
ملفتاح احلدود  )الشكل 3(: املوضع "0" )املصراع الدوار أو املظلة مرفوعة ألعلى متامًا( واملوضع "1" )املصراع 

الدوار أو املظلة مسدلة ألسفل متامًا(؛

يجب تركيبه بداخل الرافعة الدوارة؛ بحيث يتم تثبيت الوجه الذي يتدلى، في داخل الصندوق باستخدام مسامير  	•
ومساند الدعم )غير مرفقة بالعبوة(؛

مت تصميمه لالستخدام املنزلي، أي االستخدام غير املتواصل. وهو يضمن وقت تشغيل متواصل يصل إلى 4 دقائق  	•
بحد أقصى.

مجهز بنظام للحماية احلرارية، ففي حالة ارتفاع درجة احلرارة الناجت عن االستخدام املتواصل لنظام التشغيل، مبا  	•
يتخطى احلدود املعينة لها، يقوم هذا النظام بقطع مصدر الطاقة الكهربائية، ويعيد توصيله مرة أخرى مبجرد عودة 

درجة احلرارة إلى املستوى املعتاد؛

يتوافر في عدة موديالت، وكل منها له عزم محدد )طاقة( للمحرك. 	•

الفحوصات املبدئية قبل التركيب والقيود املفروضة على االستخدام  - 3.1
فحص حالة املنتج بعد فتح العبوة مباشرة. 	•

يتوفر هذا املنتج في عدة موديالت، وكل منها له عزم محدد للمحرك. ومت تصميم كل موديل ليقوم بتحريك املصاريع  	•
الدوارة )أو املظالت( ألبعاد معينة وأوزان محددة. وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تتحقق قبل التركيب من أن املعامالت 

اخلاصة بالعزم والدوران والسرعة ووقت التشغيل في محرك املنتج املوجود لديك، مناسبة للتشغيل اآللي للمصراع 

www. املوقع  على   -  Nice منتجات  كتالوج  في  املوجود  االختيار"  "دليل  الفقرة  )راجع  املظلة(  )أو  الدوار 

niceforyou.com(. وعلى وجه التحديد، ال تقم بتركيب املنتج إذا كان عزم احملرك أكبر من العزم املطلوب 
لتحريك املصراع الدوار )املظلة( لديك.

يجب أن يتحدد القطر الداخلي للرافعة الدوارة كما يلي: 	•
– بالنسبة للمحركات باحلجم "S" )القطر = 35 مم(، يجب أن يكون احلد األدنى للقطر الداخلي في الرافعة الدوارة   

40 مم؛
– بالنسبة للمحركات باحلجم "M" )القطر = 45 مم(، وذات عزم يصل إلى 35 نيوتن متر )مرفق بالعبوة(، يجب   

أن يكون احلد األدنى للقطر الداخلي في الرافعة الدوارة 52 مم؛

في حالة التركيب اخلارجي، تأكد من أن احملرك متت حمايته بشكل مناسب من العوامل اجلوية. 	•

توجد قيود إضافية على االستخدام في الفصلني األول والثاني في الفقرة "املواصفات الفنية".

جتميع وتركيب احملرك األنبوبي  - 3.2
تنبيه! - قبل البدء، يجب قراءة التحذيرات الواردة في الفقرتني 1.1 و3.1 بعناية. قد يؤدي التركيب غير الصحيح 

إلى إصابة بدنية شديدة.

لتجميع وتركيب احملرك، راجع الشكل 8.       وعالوة على ذلك، يجب االستعانة بكتالوج منتجات Nice، أو زيارة 

 )8-b a-8(وعجلة السحب )الشكل  www.niceforyou.com الختيار مقبض مفتاح احلدود )الشكل  املوقع 

.)8-f ودعامة تثبيت احملرك )الشكل

تركيب أجهزة السالمة في مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي  - 3.3
قم بتركيب لوحة التحكم احلائطية ذات أزرار الضغط مع االلتزام بالتحذيرات التالية:

اختر لوحة التحكم التي حتتوي على زرين للضغط )صعود وهبوط(؛  –
استخدم شريط مجمع لزري الضغط بحيث يعمل بوضع "االستمرار في الضغط للتشغيل"، أي استمرار الضغط   –
على مفتاح التحكم طوال الفترة املطلوبة للتحريك، أو مبعنى آخر، فإن الزر يجب أن يعود ملوضعه املبدئي مبجرد 

رفع الضغط عنه؛

ضع الشريط املجمع لزري الضغط في مكان ال يسهل الوصول إليه بواسطة الغرباء؛  –
ضع الشريط املجمع لزري الضغط في موقع ميكنك منه أن ترى املصراع الدوار )أو املظلة(، ولكنه يجب أن يكون   –

بعيدًا عن األجزاء املتحركة.

ضع الشريط املجمع لزري الضغط على جانب املصراع الدوار )أو املظلة( الذي يوجد به السلك الكهربائي اخلارج   –
من احملرك األنبوبي وسلك الطاقة املأخوذ من مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي )الشكل h-8(؛

ضع لوحة التحكم ذات أزرار الضغط على ارتفاع 1.5 متر على األقل من األرضية.  –

وصف املنتج

واالستخدام املقصود
2

تركيب احملرك

وامللحقات
3
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التوصيالت الكهربائية

وأول توصيل بالطاقة
4

ميكن أثناء عمليات التركيب والضبط، التحكم في احملرك باستخدام الوحدة "TTU" )الشكل 6( حتى يتم االنتهاء من 

التوصيالت الكهربائية النهائية.

أزرار للضغط، ومبصدر  بلوحة حتكم حتتوي على  توصيل احملرك   - 4.1
الطاقة الرئيسي

حتذيرات:

ميكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى أخطاء أو مواقف  خطيرة، وبالتالي يجب أن حتترم متامًا التعليمات   –
الواردة في هذه الفقرة.

إذا كان كابل التزويد بالطاقة تالفًا، فإنه ال ميكن استخدام املنتج ألن الكابل ال ميكن استبداله. ويجب في هذه   -
احلاالت االتصال بخدمة ما بعد البيع.

يجب تزويد احملرك بالطاقة عن طريق وصلة دائمة مبصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي. لتوصيل احملرك مبصدر الطاقة 

الكهربائية الرئيسي وبشريط مجمع ألزرار للضغط، راجع الشكل 7. يتم توصيل أسالك كابل التوصيل كما يلي:

- بني = طور الصعود أو الهبوط الكهربائي.
- أسود = طور الصعود أو الهبوط الكهربائي.

- أزرق = عام )يتم توصيله عادًة بالطرف احملايد(.
- أصفر-أخضر = أرضي )توصيل كهربائي وقائي(.

تركيب أجهزة السالمة في مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي  - 4.2
متاشيًا مع قواعد التركيبات الكهربائية، فإنه يجب أن يتوافر في شبكة تزويد احملرك بالطاقة جهاز للحماية من حدوث 

تالمس في الدائرة الكهربائية وجهاز للفصل من مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي )ال يوجد كال اجلهازين مع العبوة(. 

لتسمح  كافية  تكون  التوصيل بحيث  أطراف  للفتح بني  الفصل على مسافة  أن يحتوي جهاز  يجب   – تنبيه! 
بالفصل الكامل من مصدر الطاقة في الظروف التي تتطلبها الفئة III من اجلهد الكهربي الزائد.

يجب أن يوضع جهاز الفصل بالقرب من نظام التشغيل اآللي، وإذا لم يكن ظاهرًا فإنه يجب وجود نظام يحول دون 

إعادة توصيل مصدر الطاقة بشكل عرضي أو غير مسموح به، وذلك ملنع أية مخاطر.

4.3 -  ربط التحريك أل على و أسفل بزري الضغط على الترتيب
بعد إكتمال التوصيالت، قم بتوصيل احملرك بالطاقة وحتقق مما إذا كانت احلركات ألعلى وأسفل مرتبطة بشكل 

صحيح بأزرار التحكم بالضغط.   إذا لم يكن الوضع كذلك، قم بعكس التوصيل بني السلكني البني و األسود.

5.1 - برمجة مفتاحي احلدود
أثناء حركتي الرفع واخلفض، يقوم احملرك آليًا بإيقاف املصراع الدوار )أو املظلة( عندما يصل إلى أحد املوضعني اللذين مت ضبطها ملفتاح احلدود )الشكل 3(: املوضع “0”= )املصراع الدوار أو املظلة مرفوعة ألعلى متامًا(; املوضع “1” 

= املصراع الدوار أو املظلة مسدلة ألسفل متامًا. اتبع اخلطوات التالية لتقوم ببرمجة هذه املواضع.

حتذيرات:

ُيستخدم كل من زري "األسهم" املوجودين على رأس احملرك لبرمجة موضعي حدود املفتاح. يكون احملرك مزودًا بهذه األزرار وهي في وضع مضغوط وبالتالي يكون لها مواضع للحدود مبرمجة بالفعل وفقًا الرتفاعات إجبارية. اتبع اخلطوات  	•
الواردة بأسفل لضبط هذه االرتفاعات وتناسب اخلصائص احملددة للمصراع الدوار )أو املظلة(.

في النقطة 2 من اخلطوات، فإن املستوى األول الذي يتم برمجته ميكن اختياره بحرية كاملة حسب الرغبة. 	•

حتقق من أن زري "األسهم" املوجودين على رأس احملرك غير مضغوطني، أي   .01
أنهما بارزان بالكامل على سطح احملرك. إذا كان الزران مضغوطني على السطح، 

قم بتحريرهما عن طريق الضغط على كل منهما ألسفل متامًا باستخدام مفك 

املسامير.

استخدم الشريط احلائطي املجمع لزري الضغط لتحديد موضع املصراع الدوار   .02
)أو املظلة( على املستوى املطلوب ملواضع حدود املفتاح )يظهر في املثال موضع 

حد املفتاح املرتفع أو "0"(. هام!  – أثناء تنفيذ عملية التحريك، قم مبالحظة 

 اجتاه دوران الرافعة الدوارة وحدد السهم املوجود على رأس احملرك ويشير 

إلى نفس االجتاه الذي تدور فيه الرافعة. ثم أوقف التحريك. مالحظة - استخدم 

لتنظيم  الضغط  املجمع ألزرار  الشريط احلائطي  املوجودين على  الضغط  زري 

املستويات بدقة.

وفي النهاية، قم بتسجيل املستوى عن طريق الضغط على زر "السهم" احملدد   .03
مسبقًا ألسفل متامًا )باستخدام مفك املسامير( على رأس احملرك: حيث يجب أن 

يظل ألسفل.

استخدم الشريط احلائطي املجمع لزري الضغط لضبط املوضع اآلخر حلد املفتاح، حتى يصبح املصراع الدوار )أو املظلة( على املستوى املطلوب لهذا املوضع حلد املفتاح.  .04
وفي النهاية، قم بتسجيل املستوى عن طريق الضغط على زر "السهم" غير املستخدم مسبقًا ألسفل متامًا )باستخدام مفك املسامير( على رأس احملرك: حيث يجب أن يظل ألسفل.  .05

لتغيير مستوى واحد فقط من مستويي حدود املفتاح اللذين مت تسجيلهما  - 5.2
اتبع اخلطوات التالية لتغيير أحد مستويي حدود املفتاح اللذين مت تسجيلهما مسبقًا )دون تغيير احلد اآلخر للمفتاح(:

استخدم الشريط احلائطي املجمع لزري الضغط لتحريك املصراع الدوار )أو املظلة( ملسافة عدة سنتيمترات قليلة في اجتاه حد املفتاح املراد تعديله: – أثناء تنفيذ عملية التحريك، قم مبالحظة اجتاه دوران الرافعة الدوارة وحدد   .01
السهم املوجود على رأس احملرك ويشير إلى نفس االجتاه الذي تدور فيه الرافعة ثم أوقف التحريك.

)على رأس احملرك( عندما يكون املصراع الدوار )أو املظلة( في وضع الثبات، قم بتحرير زر "السهم" احملدد )باستخدام مفك املسامير(.  .02
استخدم الشريط احلائطي املجمع لزري الضغط إلكمال التحريك الذي توقف في اخلطوة 01، مع وضع املصراع الدوار )أو املظلة( في املستوى اجلديد املطلوب ملوضع حد املفتاح. مالحظة - استخدم زري الضغط املوجودين على   .03

الشريط احلائطي املجمع ألزرار الضغط لتنظيم املستويات بدقة.

)على رأس احملرك( عندما يكون املصراع الدوار )أو املظلة( بوضع الثبات في هذا احلد للمفتاح، قم بتسجيل املستوى اجلديد عن طريق الضغط على زر "السهم" ألسفل متامًا )باستخدام مفك املسامير( على رأس احملرك: حيث يجب   .04
أن يظل ألسفل.

ضبط موضعي حدود املفتاح 5
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احملرك ال يبدأ التشغيل إذا مت توصيل الطاقة لطور واحد )الرفع أو اخلفض(. 	•

حتقق مما إذا كان نظام احلماية احلرارية باحملرك قد تخطي احلدود املعينة له. وإذا كان الوضع كذلك، انتظر حتى   )a
تنخفض درجة حرارة احملرك حتى يستعيد أسلوب التشغيل املعتاد.

حتقق من أن الطاقة في وضع التوصيل وأن اجلهد الكهربائي يتوافق مع القيم الواردة على لوحة احملرك.  )b
حتقق مما إذا كان احملرك قد مت إيقاف تشغيله بواسطة أحد حدي املفتاح، في أي من اجتاهي الدوران. وإذا كان   )c

الوضع كذلك، قم بضبط مستويات حدود املفتاح مرة أخرى باستخدام اخلطوات الواردة في الفصل اخلامس.

حتقق من أن الشريط املجمع للتحكم بأزرار الضغط قد مت توصيله بشكل صحيح )راجع  الشكل 7(.  )d
حتقق من أن كابل الطاقة بحالة جيدة.  )e

إذا كان احملرك ال يتوقف آليًا عندما يصل ألحد حدود املفتاح. 	•

حتقق من أن زري "األسهم" املوجودين على رأس احملرك في الوضع املنخفض، أي أنهما مضغوطان على سطح   )a
احملرك.

.)h-8 أثناء تنفيذ عملية التحريك، حتقق من أن البكرة الدوارة تقوم بتوجيه عجلة حد املفتاح للخارج. )الشكل  )b

إذا كانت إعدادات حدود املفتاح املبرمجة تتحرك ألول مرة عندما تستخدم اجلهاز. 	•

كرر اخلطوات الواردة في الفصل اخلامس لتعويض التأخير بني نظم التشغيل.  )a

.Nice إذا استمرت املشكالت بعد إجراء هذه الفحوصات، اتصل بالفني املؤهل أو مبركز خدمة

التخلص من املنتج

l اجلهد الكهربائي والتردد ملصدر التزويد بالطاقة؛ التيار والقوة؛ العزم والسرعة: راجع البيانات الفنية املوجودة 
على لوحة البيانات على كل موديل. l قطر احملرك: 45 مم )Era Quick S: 35 مم(. l وقت التشغيل األسمي: 

 l  .)مضمون فقط في حالة الضغط على أزرار األسهم ألسفل( IP 44 :تصنيف احلماية l .4 دقائق بحد أقصى
درجة حرارة التشغيل: 20 درجة مئوية )احلد األدنى(. l طول كابل التوصيل: 2.5 متر.

مالحظات:

تشير جميع املواصفات الفنية الواردة في هذا القسم إلى درجة حرارة محيطة تبلغ 20 درجة مئوية )± 5 درجة   –
مئوية(.

حتتفظ Nice باحلق في تطبيق تعديالت على املنتج في أي وقت أينما يكون ذلك ضروريًا، مع احلفاظ على نفس   –
االستخدامات والوظائف املزمعة.

املواصفات الفنية

ماذا يجب أن تفعل في احلاالت التالية....

)دليل استكشاف األخطاء وإصالحها(

يعد هذا املنتج جزءًا أساسيًا من نظام التشغيل اآللي، وبالتالي يجب التخلص منهما معًا.

كما هو احلال في عمليات التركيب، فإن عمليات التخلص من املنتج يجب أن تتم بواسطة فريق العمل املؤهل في نهاية 

فترة استخدام املنتج.

مت تصنيع هذا املنتج من أنواع مختلفة من املواد: وبعض هذه املواد ميكن إعادة تدويرها، بينما البعض اآلخر يجب 

تكهينه. استعلم عن أنظمة اعادة التدوير أو التخلص من األجهزة، املتبعة في منطقتك بالنسبة لهذه الفئة من املنتجات. 

حتذير! – قد حتتوي بعض أجزاء املنتج على مواد ملوثة أو خطرة، والتي إذا ما تسربت للبيئة فإنها قد تؤدي ألضرار 

شديدة للبيئة وللصحة البشرية. كما هو واضح من الرمز الظاهر هنا، فإنه ال ميكن التخلص من هذا 

املنتج مع املخلفات املنزلية األخرى. قم بفصل املخلفات إلى فئات للتخلص منها تبعًا للطرق املنصوص 

عليها في اللوائح املتبعة مبنطقتك، أو قم بإرجاع املنتج إلى منفذ البيع عند شراء موديل جديد. حتذير! 

– قد تفرض اللوائح احمللية غرامات باهظة في حالة التخلص من هذا املنتج بطريقة غير مشروعة.

يجب التخلص من مواد تغليف املنتج بشكل متوافق متامًا باللوائح احمللية.
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