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 تقدم ليربكس لملوزعني املعمتدين مضانة خطية لثالث سنوات عىل نظام ريتيللو للتنقية املزنلية 
وتوابعه. ال تغيط الضامنة فلرت اهليبا أو حاالت التلف النامجة عن سوء استخدام املنتجات. عالوة

عىل ذلك، تفرض ليربكس عىل لك موزع معمتد بدوره أن ميرر إىل الزبون املستخدم الهنايئ  
مضانة خطية مماثلة لتلك اليت تسملها من ليربكس يك يستفيد الزبون من هذه الضامنة عىل   

يرىج اخذ الوقت الاكيف لقراءة لك تعلميات الرتكيب وإجراءات االحتياط بإنتباه قبل تشغيل
.اجلهاز. فالصيانة الدورية رضورية يك يعمل اجلهاز بفعالية

ريتيللو .منتج 

،

جهاز ريتيللو املزنيل هو من أحد منتجات ليربكس، و يباع من قبل الرشكة ليربكس 
إىل موزيع ريتيللو و وكالهئم املعمتدين لدهيا يك يقوم هؤالء ببيعه حرصيًا عرب 

عروضات تعريف املستخدمني - املالكني . أي منتج يمت رشاؤه بأي طريقة  بيع أخرى 
ال تغطيه كفالة املصنع أو أي موزع معمتد.

تستخدم ريتيللو طريقة الطبيعة، من خالل املياه، لتنقية الغبار 
واألوساخ يف املزنل.

عزيزي مالك ريتيللو,

يمتاىش نظامك اجلديد هذا مع متطلبات االستخدام املزنيل أو املكتيب. وقد استويح اخرتاع 
جهاز R2 من الطبيعة األم، إمنا باالجتاه املعاكس. فباستخدام املاء وحده، مجتع اآللة الغبار 

واألوساخ يف حوض ماء مث تعود وخترج هواء نظيفًا نقيًا مغسوال باملاء داخل مزنلك أو مكتبك 
فتحمس لك بالمتتع ببيئة حصية ونظيفة. مكا أن شاشة العرض امللونة فهيا تحمس لملستخدم باختيار 

الرسعة املرغوب هبا ملختلف مهام التنظيف.

تمتزي مجموعة ريتيللو Premium Edition" R2". بدقة التصنيع الذي تقوم به رشكة ليربكس
يف أملانيا مما تؤمن لمك اجلودة واإلبداع. 

املعّدلتنقية ريتيللو,  منتجها  لرشاء  تشكرك  أن  بابتاكرها  الفخورة  ليربكس  رشكة  يّرس 
اهلواء يف املنازل. هو مثرة ثالثني سنة خربة يف أنمظة التنظيف بالتقنية املائية.

مجموعة ريتيللو Premium Edition" R2". يه بلك خفر من أحدث اخرتاعاهتا وهو نظام
التنظيف األكرث تطورًا يف األسواق اليوم.

ريتيللو معمتد من قبل مركز الطب الوقايئ
يف أملانيا
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الفوهة الكهربائية – تعلميات السالمة الرضورّية
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جهاز ريتيللو معمتد من قبل مركز الطب الوقايئ

رمق تعريف زبون ريتيللو

الرجاء قرأة مجيع التعلميات قبل استعامل اجلهاز
جتد داخل هذا الكتيب معلومات مفيدة عن كيفية صيانة جهاز ريتيللو ليحافظ عىل حالته اجليدة

نصاحئ لتحديد املشالك وحلها
ستمتكن من حل أكرث املشالك الشائعة من خالل إتباع تعلميات بسيطة مبّينة يف قسم حتديد املشالك

خدمة الزبائن
يف حال كنت غري قادر عىل إجياد األجوبة يف قسم تصليح األعطال ال ترتدد يف االتصال باملوزع
الذي اشرتيت منه جهاز ريتيللو فإّنك جتد معلومات االتصال عىل الغالف اخلليف هلذا الكتيب. أو

www.ritello.com
info@librex.com

أو العنوان االلكرتوينميكنك االتصال مبقرنا الرئييس عىل املوقع االلكرتوين

.

.وصيانهتا

رمق تعريف زبون ريتيللو
:بعد أن تتحقق ريتيللو من مراقبة اجلودة يف املصنع، تعىط عندئذ األرقام التسلسلية للغايات التالية

.

.

.

اثبات امللكية

اثبات الضامنة لملوزع

اثبات اجتياز اختبار مضان اجلودة وأن املنتج هو صنف أصيل لرشكة ليربكس

جيب أن محتل مجيع أصناف ريتيللو اجلديدة املبيعة رًمقا تسلسلًيا يف املوقع املبني عىل الرمس
البياين املرفق . يف حال أن اجلهاز ال حيمل الرمق التسلسيل تتربأ رشكة ليربكس من أي ادعاء بشأن 
مصدر اجلهاز أو تارخي إنتاجه أو حالته. إذا مل تستطع إجياد الرمق التسلسيل الرجاء االتصال بقسم 

خدمة الزبائن يف رشكتنا عىل

info@librex.com الربيد االلكرتوين 24 87 87 1 (00961)الرمق

:

(R2 series) 

الصفحة 2

"R". يتكون الرمق التسلسيل من 7 أرقام تبدأ باحلرف

الرمق التسلسيل
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الصفحة 3 تدابري مهمة للسالمة العامة

الرجاء قراءة هذه التدابري الوقائية مليًا قبل استخدام جهاز ريتيللو. ال تستخدم إال
.قطع ريتيللو األصلية. لالستعامل الداخيل فقط

أوصل اجلهاز بقابس كهرباء ذي تيار فليط مطابق

ال تحسب أو محتل اجلهاز بالرشيط. لالستعامل الداخيل فقط. أبق الرشيط الكهربايئ بعيدًا
عن األطراف احلادة واألسطح الساخنة

يف حال طرأ عطل عىل اجلهاز، أو أّنه ال يعمل مكا جيب، أو قد مت اسقاطه، أو قد ترضر
أو وقع يف املاء، ينبيغ اعادته إىل املوزع لفحصه 

إن جهاز ريتيللو مزود بنظام لف الرشيط، ال حتاول إدخال الرشيط بالقوة، اضغط عىل زر
الرشيط إلدخاله

ال تنظف أي مواد مشتعلة أو مدخنة مثل الجسائر أو الرماد الساخن أو ثقاب الكربيت. ال
تستخدم اآللة لتنظيف السوائل القابلة لالشتعال وال حىت يف األماكن اليت حتتوي عىل مواد

قابلة لالشتعال مثل الوقود. باإلضافة إىل. ذلك ال تستخدم اآللة ويداك مبللتان  

ريتيللو جمهز بزر أمان لتفادي التشغيل إن مل تكن أجزاء احلوض مركبة مكا جيب. ال حتاول
جتاوز تعلمية األمان هذه

أفصل التيار الكهربايئ عن ريتيللو عندما ال يكون اجلهاز يف طور االستعامل . أطفئ اجلهاز
عند املفتاح الرئييس. أقبض عىل القابس لقطع الكهرباء عنه من مأخذ اجلدار لتفادي تعطيل
الرشيط. ال تحسب أو محتل اجلهاز بالرشيط – ال تستخدم الرشيط مكقبض – ال تقفل الباب
عىل الرشيط – أبق الرشيط الكهربايئ بعيدًا عن املساحات احلارة . ال تستخدم جهاز ريتيللو
أو قطع غياره لزنع السدادة عن مصارف املياه . إن حسب غاز املجاري داخل ريتيللو قد

يسبب عطال

أفصل التيار الكهربايئ عن جهازك  قبل معلية الصيانة والتنظيف

 عدم ملس جمىل معدين أو مواسري باردة أو ساخنة بيد وملس األَجزاء املعدنية ألي جهاز
كهربايئ او مفتاح كهربايئ باليد األخرى خاصة اذا اكنت مبللة باملياه

عندما تكون 
األجزاء داخل

اجلهاز

خطر احلياة

.

.

.

.

.

.

.

.

حتذير
إن بعض األدوات األضافية من جهاز الريتللو حتتوي عىل سلك كهربايئ مثل اخلرطوم
مع رأس التنظيف املجهز مبحرك ووحدة الرذاذ مع املضخة املوصولة بالكهرباء ويه

ليست قطًعا قابلة للصيانة. (ويستحسن استبداهلا بقطعة جديدة
هذا اجلهاز ليس معدًا ليستخدمه ذوي األحتياجات اخلاصة أواألوالد ما مل يكونوا حتت

إرشاف أخشاص مسؤولني عن سالمهتم  وقد زودومه بالتعلميات املالمئة تتعلق باستعامل
اجلهاز. الرقابة الشديدة رضورية عند استخدام اجلهاز من قبل األطفال. وال ترتكه يف

حالة تشغيل بال مراقبة يف اي وقت من األوقات
 يف حال طرأ عطل عىل الرشيط الكهربايئ ال جيوز تبديله إال من قبل املنتج أو وكيل

.اخلدمة أو أي خشص آخر مؤهل لذلك وذلك لتفادي أي خطر

حيتوي خرطوم ريتيللو عىل حشنات كهربائية!
. لذا جيب عدم مغره باملياه لتنظيفه

. جيب حفص اخلرطوم بانتظام وعدم استعامله إطالقًا إذا طرأ هيلع عطل
. عند التنظيف ال تغمر املقبض يف أي سائل. ال تستخدم خرطوم الكهرباء إال مع

اكسسوارات ريتيللو أو عىل جسادة مبللة حبسب طريقة التنظيف لريتيللو.

www.ritello.comمق بتحميل نخسة عن دليل املالك عىل املوقع االلكرتوين
.للحصول هيلع بالربيد االلكرتوينcustomerserv@librex.comأو االتصال بـ

الترصف الصحيح هبذا املنتج

تشري هذه العالمة إىل أنه ال جيوز الترصف هبذا الصنف مع النفايات املزنلية األخرى يف مجيع أحناء االحتاد األورويب
لتفادي أي رضر حممتل قد يطرأ عىل البيئة أو عىل حصة االنسان، من جراء الترصف غري املراقب، بسبب النفايات، جيب
إعادة تدويره لرتوجي إعادة االستعامل املستدامة لملوارد املادية. إلعادة جهازك املستعمل، يرىج استعامل أنمظة اإلعادة
والتجميع أو االتصال بالوكيل من حيث مت رشاء اجلهاز. فإنه من املمكن أخذ اجلهاز ألغراض إعادة التدوير السلمي

.

.

"ميكن استعامل هذا اجلهاز من قبل األوالد الذين تذيد سّهنم عن الثامنة ومن قبل األخشاص ذوي األحتياجات اخلاصة"

أوالذين ال ميلكون اخلربة واملعرفة يف حال فقط مت اإلرشاف علهيم أو جرى إعطاؤمه التعلميات املتعلقة باجلهاز بطريقة
سلمية وتفهموا مدى املخاطر اليت قد تنتج  عن ذلك

"جيب عدم القيام بتنظيف اجلهاز أو بصيانته من قبل األوالد دون اإلرشاف علهيم"

.

.

.(

.

"

.

،
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تعريف أجزاء اجلهاز

اجلهاز الرئييس
سلك الطاقة
فتحة العادم

حاملة األدوات
شاشة العرض

املقبض
+/ - القابس

مقبض الفرشاة الكهربائية
فتحة مأخذ اهلواء

مشابك حوض املاء
حوض املاء1

منصة

منصة بعجالت
فرشاة اهلوائية الصغرية

اداة النفخ
املاسورة الرفيعة

فرشاة اجلدران واألرضيات
أنابيب مشبكة كهربائية

أداة تنظيف الثغرات
فرشاة إزالة الغبار

أداة تنظيف املفروشات
كيس تنقية اهلواء

)خرطوم كهربايئ (مقبض مسدس

.

2

3

6

10

4
13

لرشاء

قطع التبديل

يرىج االتصال 

مبوزع ريتيللو 

املعمتد



الصفحة 5 (R2 series) تشغيل ريتيللو

•

•

•

عدم تشغيل اآللة بدون ماء

 تأكد أنك مألت الوعاء جيدا اىل مستوى
املاء احملدد

عدم التعبئة الزائدة  

1

2

3

4

5

أ

ب

أ

ب

مق بتوصيل الرشيط الكهربايئ مبقبس احلائط
احسب رشيط الطاقة خارج الفتحة ومق بتوصيله مبقبس احلائط مع التأكد من حصة-أ   

التيار الكهربايئ. اضغط عىل (|) الزر لتشغيل اجلهاز مث (+) أضغط عىل الزر لزتيد الرسعة
.أو (-) لتقليص الرسعة. باستعاملك شاشة العرض ميكنك اختيار الرسعة املطلوبة

إلعادة حسب الرشيط  مق بحسبه هبدوء وانت متسك طرف املقبس .-ب

ملء حوض املاء
امأل احلوض باملاء البارد حىت (أدىن / أعىل) مستوى حمدد عىل احلوض. عدم تعبئة احلوض
فوق احلد األقىص . حني يصبح املاء كثيفًا بفعل النسالة واألوساخ، أفرغ حوض املاء وأعد مأله

باملاء النيق أضف حمتوى غطائني من عطر ريتيللو لراحئة عطرة أثناء التنظيف.

ب) وصل وحدة احملرك حبوض املاء
أ) إلزالة الوحدة عن حوض املياه ، إفتح القفل عن طريق برم املزاجل

ضع وحدة احملرك فوق حوض املاء حبيث تكون فتحة مأخذ اهلواء متوازية مع االثنني، بعدها
أقفل مشابك حوض املاء من اجلانبني يك يمت تثبيهتا جيدًا بوحدة احملرك

حتذير: ال ميكن تشغيل وحدة احملرك اال بعد وصلها حبوض املاء

.

أ) اضغط عىل الدواسة إلزالة الوحدة 
ب) وصل الوحدة الرئيسية باملنصة

ركز وحدة احملرك عىل قاعدهتا ذات العجالت من خالل رفع الطرف األمايم من الوحدة
قليًال حىت تزنلق الشفة اىل اخللف حتت الشفة اخللفية ومن مث اسقط الطرف األمايم لألقفال

وصل / فك اخلرطوم
أدخل اخلرطوم يف فتحة مأخذ اهلواء حىت تمسع صوت طقة، احرص عىل التحقق من األقفال

.بحسب اخلرطوم برقة، لفصله اضغط عىل املشبكني واحسب اخلرطوم من اآللة



الصفحة 6 تعلميات التشغيل

 لتشغيل اجلهاز ابدأ بالضغط عىل الزر (ا) .لزيادة الرسعة حسب مهمة التنظيف
املرغوبة، اضغط عىل الزر (+) و/أو ميكنك ختفيف الرسعة بالضغط عىل الزر

(Attachment Caddy)



الصفحة 7 تعَرّف عىل أدوات ريتيللو

فرشاة اجلدران و األرضيات
تستخدم لتنظيف أرضيات اخلشب الصلب أو البالط أو اجلدران. أوصلها باملاسورة
املعدنية الطويلة بإدخال القابس إىل أن تمسع طقة. استعمل الرسعة يف "الجساد

لتحصل عىل تنظيف أفضل
"

.

فرشاة إزالة الغبار
يه مثالية لتنظيف ألواح الشبابيك اخلشبية والستائر وشاشات التلفزيون وألواح
اخلشب وأجهزة الصوت والشتول االصطناعية وإطارات الصور، ميكنك وصلها

.باملاسورة املعدنية الصغرية أو باملاسورة املعدنية الطويلة

أداة تنظيف الثغرات
تصل أداة تنظيف الثغرات إىل ما بني وسادات الفرش وبني أجهزة التدفئة وحتهتا

واألماكن اليت يصعب الوصول إلهيا مثل حافات النوافذ

أداة تنظيف املفروشات
واألغطية والوسادات  السالمل  والستائر وجساد  والكرايس  املفروشات  لتنظيف 

النسيجية املساحات  .ومعظم 

.

العطور
لديك خيار بني 4 رواحئ خمتلفة لتعطري مزنلك/ مكتبك خالل مهام التنظيف، يكيف
أن تضع قطرات قليلة مهنا داخل حوض املاء وتشغل الوحدة فتتنشق راحئة احلديقة

داخل املاكن

ماسورة التنظيف املعدنية
أدخل املاسورة املعدنية بالوصلة املوجودة يف طرف اخلرطوم إىل أن تمسع طقة

ملقط اإلغالق

.

.

أداة النفخ
مثالية لنفخ البالونات (حفالت أعياد امليالد) وطابات اللعب عىل الشاطئ، واأللعاب
القابلة للنفخ والفرشات اهلوائية.  ميكن للهواء أن ينفخ الغبار من األماكن اليت
يصعب تنظيفها مثل لوحة مفاتيح الكومبيوتر، من خالل إدخال اخلرطوم يف القابس

املوجود يف اجلهة اخللفية من وحدة احملرك

املاسورة الرفيعة
ميكن لملاسورة الرفيعة أن تصل إىل أماكن مثل األسالك املوصولة بالثالجات وبني
األجهزة واخلزانات واألثاث، وميكن استخدامها أما بمنط الشفط أو النفخ، الستخدامها
يف حالة النفخ افتح فتحة العادم يف اجلهة اخللفية من اجلهاز. أوصل اخلرطوم بفتحة
العادم. أوصل املاسورة بأداة النفخ وبعدها أوصل القطعتني مباسورة اخلرطوم املعدنية

الفرشاة اهلوائية الصغرية
يه مثالية لتنظيف السالمل واملفروشات املنجدة وحىت الفرشات للتخلص من اجللد
امليت وختفيف عث الغبار. وحتتوي عىل فرشاة دوارة كهربائية من األفضل استخدامها

عىل الجساد للحصول عىل أفضل أداء هلا

كيس تنقية اهلواء
هذا الكيس الذي يقفل يتسع أكرب الوسادات املتوفرة لديك. ضع الوسادة داخل الكيس
وستمتكن من حسب الغبار من األجزاء الداخلية للوسادات. إلعادة ملء وسادتك باهلواء

النيق املغسول باملاء. ارفع غطاء العادم وأدخل اخلرطوم يف فتحة اهلواء

.

.

.

.



الصفحة 8 نصاحئ يف العناية والتنظيف

أ
ب
ت
ث
ج

ح

صيانة اهليبا
     ارفع فتحة عادم اهلواء

     استعمل مفك الربايغ إلزالة الربغيني
     احسب غطاء اهليبا

     اشطف اهليبا باملاء النظيف البارد من احلنفية (ال تستعمل الصابون أو أي منظف آخر
     هز اهليبا بقوة مع إبقاء فتحهتا إىل األسفل (ال ترمطها حبافات حادة) للتخلص من فائض

     الغبار واملاء
   - أعد تركيب اهليبا واللوحة اخللفية باتباع اخلطوات بالرتتيب املعاكس (ال تشغل الوحدة إن

     مل تكن اهليبا مركبة يف ماكهنا

-
-
-
-
-

يرىج االنتباه اىل أن اهليبا ليست قطعة منوذجية  مجليع وحدات ريتيللو

حتذير: انزع قابس الوحدة الكهربايئ قبل صيانة اهليبا

كيفية تنظيف اخلرطوم
يف حال فقدان تدفق اهلواء عند استخدام اخلرطوم، من املمكن ان انسداًدا قد حصل داخله

من الهسل جًدا ان تزيل اي عائق قد حصل داخل اخلرطوم بوضع مقبض اخلرطوم يف مؤخرة 
اجلهاز وادخال انبوب اخلرطوم يف جمرى هواء اجلهاز

مق بتشغيل جهاز الريتللو وتأكد ان مشابك اجلهاز قد اقفال بأحاكم
مث حرك اخلرطوم ألزالة اي شوائب عالقة داخله وتلقائيا ستدخل هذه الشوائب يف حوض املاء

.

استبدال اهليبا
حيرص جهاز الريتللو بعد لك 200 ساعة من االستخدام، ان يعطيك

إشارة عىل شاشة العرض لتنظيف اهليبا أو ألستبداله
هذه اإلشارة يه لتذكريك أنه جيب التأكد من نظافة اهليبا الرجاء
األتصال مبوزع الريتللو املعمتد ليك يضمن لك األداء املثايل للجهاز 
حلذف إشارة "                  " من شاشة العرض، اضغط عىل
األزرار(+) و (-) وانتظر 6 ثوان يف وقت واحد باستخدام إصبعني

وبعد 6 ثوان سوف ختتيف إشارة استبدال اهليبا

.

.

.

،
.

.
.

.

.

REPLACE HEPA

REPLACE HEPA



الصفحة 9 العناية والتنظيف

CLEAN SEPARATOR

تفريغ حوض املاء وتنظيفه
ال تقم بعملية تنظيف طويلة باملياه نفهسا املوجودة يف احلوض. حتقق دامئا خالل
معلية التنظيف من املياه لتفادي ترامك الرواحئ الكرهية وظهور اجلراثمي والبكترييا

نّظف حوض املاء باكمله وجّففه جّيدا. يوىص بتغيري املاء باسمترار أثناء القيام بعملية
تنظيف اكملة للبيت أو لملكتب

أغسل داخل حوض املاء وجففه جيدا بواسطة قطعة مقاش نامعة
بعد االنهتاء من التنظيف بواسطة الريتيللو، أخرج حوض املاء وختلص من املياه الوخسة

قبل حفظ اجلهاز

اخراج الفاصلة الداخلية وتنظيفها
عندما تومض فاصلة التنظيف عىل الشاشة، انزع العروة، بواسطة املفتاح املوجود يف 
اجلهاز ، ومق بتنظيف الفاصلة بواسطة الفرشاة باملياه الباردة. (إذا لزم األمر استعمل

املفتاح املوجود لفك الفاصل

تنظيف وجتفيف الطوق حتت الفاصلة
بعد تنظيفها جيدا، ضع فورا الفاصلة داخل الوحدة الرئيسية ليك تمتكن الوحدة من

العمل بصورة حصيحة

ال تستخدم القوة عند إدخال الفاصلة

إللغاء عالمة "نظف الفاصلة"  اضغط عىل زر (-) مدة 6 ثوان

)ال تشغل الريتيللو أبدًا من دون املاء بداخل احلوض املايئ (احلد األدىن 2 ليرت

.

.

.

.

.

.

حتذير: ال تضع أي مواد مثل الزيت، الدهون، الرماد، املساحيق، السناج، السرياميك، غبار اجلدران اجلافة، أو أي مواد سامة

CLEAN SEPARATOR



الصفحة 10 أعطال الوحدة الرئيسية

لقد جرت معينة لك قطعة بدّقة. غري أنه إذا طرأ أي عطل طفيف يرىج التقيد بتعلميات األعطال
اليت تساعد عىل كشف وتصحيح العطل. اذا تعذر حل العطل، يرىج االتصال مبوزع ريتيللو
لتقدمي اخلدمة. ان أي معلية خدمة غري مذكورة يف اجلدول أدناه جيب أن يقوم هبا موزع ريتيللو

.املعمتد أو مركز اخلدمة

مشلكة

اجلهاز ال يعمل

فقدان قوة جمرى اهلواء

اجلهاز يصدر غباًرا

رغوة كثيفة يف حوض املاء

راحئة كرهية

اجلهاز شغال ويصدر حرارة أو
راحئة احرتاق

طنيًنا او صوت اهزتاز غري عادي

احللول احملمتلةاألسباب احملمتلة

جحرة اهلواء مسدودة باألوساخ
اجلهاز غري موصول مكا جيب

اجلهاز غري مشتبك حبوض املاء بالشلك الصحيح
تلف يف الرشيط أو املفتاح أو اجلهاز

حوض املاء ليس يف ماكنه

اآللة غري موصولة مكا جيب
انسداد الوصالت أو اخلرطوم أو املاسورة أو الفوهة اآللية

اجلهاز يعمل ببطء
فلرت اهليبا حيتاج إىل الصيانة أو التغيري فلرت اهليبا

الفاصلة مسدودة

اخنفاض مستوى املاء يف حوض املاء
املاء وخسة جدا يف احلوض

فلرت اهليبا معطل

الصابون يلوث املاء يف احلوض
حوض املاء مملوء أكرث من الالزم

مل يمت تنظيف حوض املاء جيدًا
الفاصلة مسدودة أو قذرة

فلرت اهليبا معطل

املاسورة أو اخلرطوم  أو فوهة الطاقة مسدودة
الوحدة غري موصولة جيدا حبوض املاء

الفاصلة مسدودة أو متخسة جدا
حوض املاء مملوء أكرث من الالزم

نظف األوساخ العالقة بشلك جيد 
تأكد من لك القطع وأحمك شبك امللقطني

تأكد من أن اجلهاز مركز مكا جيب وأن احلوض يف ماكنه
اتصل مبوزع ريتيللو احمليل أو مركز اخلدمات

تأكد من أن لك القطع مركبة يف ماكهنا

تأكد من وضع وحدة احملرك بالشلك الصحيح ومن وصلها بإحاكم
أزل األوساخ من األماكن املسدودة

زد رسعة تشغيل اجلهاز لتصل اىل املهمة املطلوبة
مق بإزالة فلرت اهليبا ونظفه أو استبدله
مق بإزالة الفاصلة ونظفها باملاء البارد

امأل حوض املاء إىل املستوى احملدد
استبدل املاء باسمترار خالل معلية التنظيف الطويلة

اتصل مبوزع ريتيللو احمليل أو مركز اخلدمات

استبدل املاء ونظف حوض املاء
امأل حوض املاء إىل املستوى احملدد

نظف حوض املاء واستعمل معطر ريتيللو خالل التنظيف
مق بإزالة الفاصلة ونظفها

راجع كيفية صيانة فلرت اهليبا يف الصفحة 8

أزل األوساخ من املاكن املسدود
تأكد من وضع اجلهاز عىل احلوض بالشلك الصحيح ومثبتة باملزالج

مق بإزالة الفاصلة ونظفها
أفرغ املياه مث أعد التعبئة من جديد حىت املستوى املطلوب



الصفحة 11 مواصفات الفوهة الكهربائية

LED

.

جمهزة خبمس
دواسات لضبط العلو

5 

مؤرش
لضبط
العلو

عدسة
ضوء

دواسة فصل
رسيعة وفعالة

زر للتشغيل

ان الفوهة الكهربائية متوفرة كقطعة اختيارية. ملزيد من املعلومات يرىج االتصال مبوزع ريتيللو املعمتد



الصفحة 12 الفوهة الكهربائية – تعلميات السالمة

عند استعامل احدى األدوات  الكهربائية جيب احملافظة دامئًا
عىل احتياطات السالمة األساسية، مبا يف ذلك التعلميات التالية

االستعامل املطلوب
    إن الفوهة الكهربائية يه قطعة جمهزة مبولد مممص خصيصًا لريتيللو

    جيب استعامل الفوهة الكهربائية فقط لألغراض املخصصة للتنظيف داخل املنازل او املاكتب عىل أرضية جافة. عدم استخدامها
   عىل األخشاص أو احليوانات

  
   ان الفوهة الكهربائية ليست معّدة الستخدامها من قبل األخشاص ذوي األحتياجات اخلاصة أو القلييل اخلربة باآللة. ال جيوز ألي 

   فرد أن يستخدمها دون إرشاف أو تعلميات خشص مسؤول عنه
    

    قبل استعامل الفرشاة الكهربائية واخلرطوم الكهربايئ واألنابيب الكهربائية مق بالتحقق من األرضار املرئية من اخلارج. توقف عن
    تشغيل القطع املعطلة حتت أي ظرف اكن

   جيب أن يقوم تقين مؤهل بإجراء أي تصليح وفقًا ألنمظة السالمة الوطنية واحمللية

   ال تحمس بأن تتبلل الفوهة الكهربائية. جيب تنظيفها فقط بقطعة مقاش جافة أو رطبة قليًال. جيب االنتباه إىل عدم اتصال موصل
   الكهرباء باملاءاتصال موصل الكهرباء باملاء

األطفال
ال تحمس بأن يستخدم األطفال الفوهه الكهربائية لكعبة. جيب االنتباه جيًدا عند استخدامها قرب األطفال

:

.

.

.

.

.

.

.



الصفحة 13  الفوهه الكهربائية - تعلميات السالمة الرضورية

االستعامل
    لتفادي أي خطر قد يؤذي األخشاص عند استعامل الفوهة الكهربايئ جيب عدم االقرتاب من الرشيط اخلافق املتحرك عندما تكون الفوهة  
    الكهربائية تعمل. هنالك خطر اإلصابة، جيب اإلبقاء عىل األشياء فضفاضة اكلرشاشف والستائر واألوحشة وسائر الثياب

    األخرى بعيدة عن الفرشاة الكهربائية. إذ أهنا قد متتصها وتسبب إصابة حول الرشيط اخلافق

    عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية األشياء الثقيلة الصلبة أو اليت هلا أطراف حادة. قد تسبب أعطاالً أو إيقاف الفرشاة الكهربائية
    عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية األشياء اليت حترتق أو تدخن اكلجسائر وعيدان الكربيت أو الرماد الساخن، إذ أن الفوهة قد تشتعل

    عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية األشياء اليت حترتق أو تدخن اكلجسائر وثقاب الكربيت أو الرماد الخسن، إذ أن املكنسة قد تشتعل

   عدم استخدام جهاز ريتيللو اللتقاط السوائل القابلة لالحرتاق اكلبزنين أو استخدامها يف مناطق تتواجد فهيا هذه السوائل

   عدم استخدام الفوهة الكهربائية اللتقاط السوائل أو الرتاب الرطب. إذ أن ذلك قد يؤذي السالمة العامة . انتظر حىت جيف الجساد
   املغسول وبعد ذلك ميكنك استعامل الفوهة الكهربائية

.

.

.

.

.

حتذير: لتفادي خطر أي صدمة كهربائية، عدم التقاط املاء أو أي سائل آخر بواسطة الفوهة الكهربائية

تنبيه: استخدم الفوهة الكهربائية اللتقاط األشياء اجلافة فقط. جيب عدم استخدامها خارج املزنل أو املكتب أو يف املساحات الرطبة

حتذير:  جيب عدم التقاط األشياء الصلبة أو احلادة بفوهة ريتيللو . إن األشياء مثل الدبابيس أو دبابيس الشعر أو املسامري واألقالم أو أقالم الرصاص قد تؤذي الفوهة أو حزامها

حتذير: جيب دامئًا التأكد بأن جهاز ريتيللو غري موصول بالكهرباء قبل ربط الفوهة به

حتذير: جيب دامئًا قطع التيار الكهربايئ عن اجلهاز عند القيام بأمعال الصيانة او تنظيف اجلهاز

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.



أ ب ت ح ثخ ج

الصفحة 14 مجتيع وتشغيل الفوهة الكهربائية

التجميع
ادخل املاسورة املستقمية يف الذراع احملوري لوحدة احملرك. اضغط عىل األنبوب نزوًال إىل
أن تمسع طقة زر اإلقفال. مق بوصل اخلرطوم الكهربايئ بالقسم األعىل من األنبوب املفتوح

ضبط العلو
تمتزي الفوهة األلية بوسيلة لضبط العلو بواسطة حتريك مفتاح موجود يف اعىل الفوهة األلية

لتحديد اخليار املرغوب

العلو األوىل: القريبة من األرضية
العلو اخلامسة: أعىل مسافة من األرضية للجساد األكرث كثافة

.

.

التشغيل
أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

-

-

-

-

-

-

-

أمق بتشغيل ريتيللو

مق بتحويل الطاقة يف ريتيللو إىل الصيغة احملددة "الجساد

لقطع الطاقة عن رقبة الفوهة اضغط بقدمك األيرس عىل الدواسة. مث ادفع باألنبوب إىل اخللف

اضغط عىل الزناد يف اخلرطوم لتشغيل الفوهة الكهربائية. اترك الزناد إلطفاء الطاقة

أعد الفوهة ببطء إىل اخللف وإىل األمام عىل الجسادة وراقب األوساخ كيف ختتيف

إلقفال الفوهة يف الوضع املستقمي، انزع األنبوب وادفع به إىل اخللف إىل أن يقفل األنبوب ورقبة الزناد يف هيلك الفرشاة

لقطع كهرباء الفوهة اضغط بقدمك عىل الدواسة وادفع األنبوب إىل الوراء

"



الصفحة 15 التنظيف بواسطة الفوهة الكهربائية

مفتاح التشغيل والتوقيف يف املقبض
إن اخلرطوم الكهربايئ جمهز مبفتاح يف املقبض مما يحمس للفرشاة بالتشغيل أو اإلطفاء

بصورة منفصلة

استعامل الفوهة الكهربائية
ألفضل النتاجئ، مق بتحريك الفوهة ذهابًا وإيابًا عىل الجسادة. ميكن تنظيف أهداب
الجساد (من  الصحيح  االجتاه  الفوهة يف  بعناية  تأخذ  أن  استطعت  إذا  الجسادة 

باجتاه األرض

تنظيف الجساد الصغرية والكبرية
استخدم الفوهة الكهربائية. تزيل فوهة اخلدمة الشاقة األوساخ العميقة اجلذور من الجساد.

حتتوي الفوهة الكهربائية عىل ضبط ارتفاع خبمسة أوضاع للتلبية احتيجات تنظيف الجساد.
للخيوط القصرية أو البقعة ، ابدأ يف املوضع رمق 1 مث ارفع إىل املستوى رمق 5 للجساد / الجساد الفروي.

تنظيف الفراش
ميكن تنظيف الفراش والوسائد بعمق باستخدام نظام ريتيللو. مع لفوهة الكهربائية ميكن إزالة الشعر

واجللد امليت وعث الغبار والفتات واجلزيائت األخرى بالاكمل.

* نظف بعناية عىل البياضات النامعة والفراش النامع - قد يتسبب يف أرضار.

* الفوهة الكهربائية هو ملحق اختياري.
ملزيد من املعلومات ، اتصل مبوزع موزع ريتيللو معمتد.

.(

.



MORE OPTIONAL RITELLO  ACCESSORIES ®
الصفحة 16 دليل أعطال الفوهة الكهربائية

احللول املمكنةاألسباب احملمتلةمشلكة

مولد الفوهة الكهربائية ال يعمل

مولد الفوهة الكهربائية يعمل
لكن لفة الفوهة ال تعمل

ال ميكن تدوير لفة الفوهة
الكهربائية باليدد

الفوهة الكهربائية ال تلتقط
األوساخ بصورة جيدة

مقبض الزناد/ املفتاح ال يعمل
املاسورة غري موصولة بالكهرباء
التوصيل باملاسورة غري صاحل

إن إعادة تشغيل وايق املولد الكهربايئ متعرثة

احلزام مترضر

أغراض ّمجمدة يف غرفة لفة الفرشاة
مكية اهلواء جحموزة

املاسورة أو اخلرطوم مسدودة
شعريات الفرشاة ال تملس الجسادة

اضغط عىل الزناد يف قبضة اخلرطوم الكهربايئ
تأكد من أن املاسورة موصولة جيدًا بالكهرباء
تأكد من أن املاسورة مرتبطة بصورة حصيحة

أطفئ جهاز ريتيللو ودعه يسرتحي 30 ثانية مث مق بتشغيله ثانية

اتصل مبوزع ريتيللو املعمتد أو مبركز اخلدمة لتغيري احلزام

اقطع الطاقة؛ انزع األشياء الغريبة؛ تأكد من أنا الفوهة تدور بال عائق
اتصل مبوزع ريتيللو املعمتد أو مبركز اخلدمة لتغيري لفة الفوهة

اقطع الطاقة؛ مق بتنظيف ماكن انسداد اهلواء باكمله؛
اقطع الطاقة؛ مق بالتنظيف؛ اعد وصل جهاز ريتيللو وتأكد من ان اهلواء مير بال عائق من اخلرطوم

تأكد من ضبط وضع الفوهة الكهربائية لتتالءم مع طول ألياف الجساد



الصفحة 17 األدوات األضافية األختيارية  للريتلو

.ملزيد من املعلومات حول هذه األدوات األضافية يرىج االتصال مبوزع ريتيللو املعمتد

أكواجت

يساعد منظف الجساد أكواجيت، عىل إزالة البقع الصعبة. استعمل مستحرض
.تنظيف الجساد ريتيللو مع أكواجيت لتحصل عىل أفضل نتاجئ التنظيف

الفوهة الكهربائية الصغريةسكوجيي

الفرشاة املائيةفرد الرذاذ ومعيط الرغوةبوريللو

إن الفوهة سكوجيي (الصلبة/ النامعة) يه إحدى لواحق ريتيللو االختيارية
اليت ميكن إيصاهلا هبيلك أكواجيت لتنظيف ومسح األرض. مق بإدارة

.االسفنجة واستخدم شفرة سكوجيي لتنظيف األرض

 إن الفوهة الكهربائية املصغرة ، يه خفيفة الوزن مصنوعة خصيصًا لتنظيف
.املساحات الصغرية اكملفروشات واألدراج وداخل السيارات

تقدم بوريللو هواء نامعًا نقيًا داخل الغرفة. ضع بضع قطرات من عطور ريتيللو
...يف حوض ماء بوريللو واخترب راحئة احلدائق يف داخل املزنل

امأل زجاجة فرد الرذاذ باملاء واربطها باخلرطوم. مق بتشغيل اخلرطوم يف
الوحدة األساسية ومق بتشغيل جهاز ريتيللو

مق بوصل معيط الرغوة يف فرد الرذاذ مث امأله بشامبو ريتيللو السائل
                                وذلك لتنتج رغوة جافة مث مق بفرك األثاث ومق 

بتبديل اخلرطوم إلعادة التقاط الشامبو املرشوش
و%30 شامبو 70%) (ماء 

.

األدراج. أو  األثاث  البقع AQUABRUSH لغسل  إلزالة  ريتيللو  جهاز 

أكوابراش يف أنبوب أكواجت مث مق برش الشامبو وافركها ومق بتدوير

املفروشة بالجساد مق بربط



. يرىج استخدام عطور وشامبو ريتيللو فقط.
. قد يؤدي استخدام سوائل مركبة أخرى إىل إنتاج تفاعل كمييايئ

 يرض مادة البالستيك يف حوض املياه اخلاصة بك.
. ال تشغل الريتيللو دون ماء.

الصفحة 18 إشعار ملاليك ريتيللو

تنويه

معمتد محلايتك



info@librex.com
www.ritello.com
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للدمع أو للخدمة
يرىج االتصال مبوزع ريتيللو احمليل

االمس

العنوان

املدينة

البلد

اهلاتف

الربيد الكرتوين

الرمز الربيدي

يرىج زيارة موقعنا

  رمز الطلبات
مجيع حقوق الطبع 2019 حمفوظة  لـليربكس أينك


