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إرشادات السالمة 
المهمة

قبل استخدام هذا الجهاز، 
الرجاء قراءة جميع اإلرشادات 
والعالمات التحذيرية الواردة 
في هذا الدليل وعلى الجهاز

ي،  عند استخدام جهاز كهربائ
ي دوًما اتباع االحتياطات  ينبغ

ي: ي ذلك ما يل األساسية، بما ف

تحذير
يحتوي الجهاز والمرشح 

والملحقات على مغناطيس.
أبعديه عن أجهزة تنظيم . 1

النبضات ومزيالت الرجفان 
وبطاقات االئتمان ووسائط 

ي. التخزين اإللكترون

تحذير
تنطبق هذه التحذيرات 

على الجهاز، كما تنطبق 
حسب مقتضى الحال، على 

كافة األدوات أو الملحقات 
أو أجهزة الشحن أو 

مهيئات التيار.

للحد من خطر نشوب حريق 
أو حدوث صدمة كهربائية أو 

إصابة بدنية:
2 . Dyson يمكن استخدام جهاز

هذا من قبل األطفال بداية من 
عمر 8 سنوات فما فوق ومن 
قبل األشخاص ذوي القدرات 

البدنية أو الحسية أو العقلية 
المحدودة، أو الذين يفتقرون 

إلى الخبرة والمعرفة، إْن تم 
تقديم اإلشراف أو التوجيه 

إليهم من شخص مسؤول بشأن 
استخدام الجهاز بطريقة آمنة 
ي قد تنجم  وفهم المخاطر الت
ي أاّل  عن هذا االستخدام. ينبغ

يباشر األطفال تنظيف الجهاز 
أو صيانته دون إشراف.

ال تسمح باستخدام الجهاز . 3
كلعبة. ومن الضروري االنتباه 

جيدًا عند استخدام الجهاز من 
جانب األطفال أو بالقرب منهم. 
ي مراقبة األطفال لضمان  تنبغ

عدم عبثهم بالجهاز.

تحذير: ال تستخدمي هذا الجهاز . 4
بالقرب من أحواض االستحمام أو 



5 4

الدش أو األحواض أو غيرها من 
ي تحوي ماًء. األوعية الت

ي كابل . 5 إذا كان هناك تلف ف
الكهرباء، فيجب استبداله 
أو إصالحه بمعرفة الشركة 

المصّنعة أو وكيل الصيانة 
التابع لها أو أي شخص يتمتع 

بدرجة مشابهة من التأهيل، 
لتجنب التعرض ألي خطر.

يحتوي هذا الجهاز على جهاز . 6
سالمة لخفض الحرارة تدريجًيا 
غير قابل إلعادة الضبط تلقائًيا 

لمنع ارتفاع درجة الحرارة. 
إذا توقف الجهاز عن العمل، 

فافصليه من مقبس مصدر 
الطاقة واتركيه ليبرد.

تنبيه: لتجنب وقوع المخاطر . 7
الناتجة عن إعادة الضبط 

غير المتعمدة لخفض الحرارة 
تدريجياً، يجب أال يتم تزويد 

هذا الجهاز بالطاقة من خالل 
جهاز تحويل خارجي، كجهاز 
توقيت، أو توصيله بدائرة يتم 

غلقها وفتحها بانتظام من 
جانب شركة الكهرباء أويتم 

توصيله بأي مقبس يكون فيه 
مصدر غير مستقر للطاقة أو من 

المحتمل أن يتم قفله.

ي . 8 عند استخدام الجهاز ف
الحمام، ُيرجى فصله عن 

الكهرباء بعد االستخدام نظرًا 
إلى أن قربه من الماء ينطوي 

على مخاطر حتى عند إيقاف 
تشغيله. لمزيد من الحماية عند 

ي الحمام،  استخدام الجهاز ف
ُيوصى بتركيب جهاز قاطع 

ي  للدائرة يعمل بالتيار المتبق
)RCD( يتمتع بتيار متبٍق كاٍف 

ي  للتشغيل ال يتجاوز 30 مل
ي الدائرة الكهربائية  أمبير ف

المغذية للحمام. ُيرجى االتصال 
ي تركيبات كهربائية مؤّهل  بفن

للحصول على المشورة.
ي أي . 9 ال تستخدمي المنتج ف

غرض آخر بخالف تجفيف 
الشعر.

ال تحمل أي جزء من القابس أو . 10
الجهاز بيدين مبتلتين.

ال تفصل الجهاز عن طريق شّد . 11
الكبل. ولفصل الطاقة، أمسك 

القابس وليس الكبل. ال ُينصح 
باستخدام سلك تطويل.

تجنبي مد السلك أو الضغط . 12
عليه بقوة. أبعدي السلك عن 

األسطح الساخنة وال تقومي 
بلف السلك حول الجهاز.
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ال تستخدمي أي مواد تشحيم أو . 13
تلميع أو معطرات الجو على أي 

جزء من الجهاز.
ي بخط المساعدة التابع . 14 اتصل

لشركة دايسون إذا لزم إجراء 
صيانة أو إصالح. ال تقومي 

بفك الجهاز فقد تؤدي إعادة 
تركيبه بطريقة غير صحيحة 
إلى حدوث صدمة كهربائية أو 

نشوب حريق.
إذا لم يعمل الجهاز كما يجب، . 15

أو تلقى ضربة قوية أو سقط أو 
ي مكان مكشوف  تعّطل أو ُترك ف
ي الماء، فال تستخدمه  أو سقط ف

ي بخط المساعدة التابع  واتصل
لشركة دايسون.

يخرج الهواء، قد تكون الحلقة المعدنية 
والمرفقات ساخنة خالل االستخدام.
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 قومي بتفعيل 
ضمانك اآلن

شكًرا لشرائِك 
مجفف الشعر 

Dyson Supersonic™ 

حتى بعد انتهاء فترة الضمان، سنظل على 
استعداد لمساعدتك.

 قومي بتفعيل ضمانك اآلن

تم تقديم هذا الرسم التوضيحي على سبيل 
المثال فقط.

صمم هذا الجهاز لالستخدام المنزلي وليس 
ألغراٍض تجارية.

يمكنِك العثور على الرقم المسلسل على لوحة 
التصنيف الموجودة على ملصق الكابل باتجاه 

القابس. دِوّني الرقم المسلسل للرجوع إليه في 
المستقبل في الصفحة األخيرة من هذا الدليل.

تجدر اإلشارة إلى أن استخدام هذا الجهاز ألغراض 
مهنية أو تجارية قد يؤدي إلى إبطال الضمان.



11 10

ي العلبة ف

مجفف الشعر 
فوهة التمليس

 وحدة تركيز التصفيف

فوهة توزيع الهواء

 بساط عدم االنزالق

مدخل الهواء

ح قابل  غطاء مرِشّ
لإلزالة

سهل اإلزالة ألجل 
التنظيف

التحكم في درجة 
الحرارة

4 إعدادات للحرارة 
الدقيقة،

تشغيل/إيقاف 
التشغيل

مفتاح  منزلق

اإلطالق البارد
اضغطي باستمرار 

إليقاف تنشيط 
الحرارة وتحديد 
تصفيفة الشعر.

التحكم في تدفق 
الهواء

3 إعدادات دقيقة.

LED مؤشرات

الوظائف

Dyson  Supersonic™
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 Dyson Supersonic™  يحتوي مجفف الشعر
على مرفقات تصفيف مغناطيسية 

لتسهيل التركيب والتدوير أثناء التصفيف.

الملحقات

تحافظ تقنية الواقي 
الحراري على برودة سطح 

مرفقات التصفيف.

فوهة التمليس

تجفف الشعر برفق باستخدام 
الهواء الخفيف.

وحدة تركيز التصفيف

تدفق سريع ودقيق للهواء للتحكم 
في التصفيف، بمعدل خصلة 

واحدة في المرة.

فوهة توزيع الهواء

تيار هواء موزع بالتساوي 
للمساعدة على تحديد 

ها. يوصى  التمويجات وفِكّ
باستخدامه مع وضَعي الحرارة 

المنخفضة والتدفق المنخفض.

LED مؤشرات

التشخيصات
ستضيئ مصابيح LED بشكل مستمر إلخبارك بأنه 

يتعين عليك االنتباه إلى جهازك.

اإلعدادات
تشير مصابيح LED إلى اإلعداد الذي تستخدمينه.

التدفق

عالية

درجة الحرارة

منخفضة

متوسطة

بارد
عدم إضاءة 
 LED مؤشر

األحمر

سريع

متوسطة

معتدل

اتصلي بخط المساعدة التابع 
.Dyson لشركة

لمعرفة المزيد من التفاصيل 
عن كيفية تنظيف المرشح

الحد األقصى لدرجة حرارة المقاوم الحراري عند 
 قفل التشغيل ألجل السالمة: 

145 درجة مئوية

الحد األقصى لدرجة حرارة التشغيل في ظروف 
 التشغيل العادية:
105 درجات مئوية
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التنظيف

افصلي الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي قبل 
تنظيف المرشح.

كة
شب

ية
او

ح

ية
او

ح

أمسكي بمقبض الجهاز 
وقومي بتدوير حاوية 

المرشح عكس عقارب 
الساعة.

اسحبيه ألسفل بعيًدا 
عن الجهاز. استخدمي 

قطعة قماش خالية من 
الوبر أو فرشاة ناعمة إلزالة 

أي غبار أو مخلفات من 
حاوية المرشح وشبكته.

التستخدمي الماء 
لتنظيف المرشح، وال 

تضغطي بقوة على 
شبكة المرشح

قومي بتدوير حاوية 
المرشح للخلف إلى 

موضعها، مع الحرص 
على المحاذاة الصحيحة.

قومي بالتدوير في 
اتجاه عقارب الساعة 

للقفل قبل االستخدام.
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استخدام جهاز دايسون
ُيرجى قراءة "إرشادات السالمة المهمة" الواردة في 

دليل تشغيل دايسون هذا قبل المتابعة.

االعتناء بجهاز دايسون
ال ُتجري أي أعمال صيانة أو إصالح بخالف تلك 	 

الموضحة في دليل تشغيل دايسون، أو التي ينصح 
بها خط المساعدة التابع لشركة دايسون.

انزعي دوًما المقبس عن مصدر الكهرباء الرئيسي 	 
قبل الفحص الستكشاف المشكالت. إذا لم يعمل 

الجهاز، فتحققي أواًل من أن مقبس الكهرباء متصل 
بالكهرباء وأن القابس قد تم إدخاله بشكل سليم 

في المقبس.

معلومات التخلص من الجهاز
منتجات دايسون مصنوعة من مواد عالية الجودة 	 

قابلة إلعادة التدوير. لذلك عليك بإعادة تدويرها 
كلما كان ذلك ممكًنا.

تشير هذه العالمة إلى أن هذا المنتج ال ينبغي 	 
التخلص منه مع النفايات المنزلية األخرى في 

جميع أنحاء االتحاد األوروبي. ولتفادي إلحاق ضرر 
محتمل بالبيئة أو بصحة اإلنسان نتيجة التخلص 

غير الخاضع للمراقبة للنفايات، قومي بإعادة 
تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزز إعادة االستخدام 

الدائم للموارد المادية. وإذا كنِت ترغبين في إرجاع 
جهازك المستخدم، فُيرجى استخدام أنظمة اإلرجاع 
والتجميع أو االتصال بمتجر التجزئة الذي اشتريت 

المنتج منه .حيث يستطيع المتجر أخذ هذا المنتج 
وإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئًيا.

شروط وأحكام الضمان
لمعرفةالشروط واألحكام الخاصة بضمانك، الرجاء االتصال 

بالجهات التالية:
شركة أحمد عبدالواحد التجارية )المملكة العربية 

السعودية( أو
شركة جمبو لإللكترونيات )اإلمارات العربية المتحدة(

الرجاء االحتفاظ بالفاتورة لتفعيل الضمان.

HD01/HD03

عامل الطاقة 0.5114 1.عامل الطاقة
تقريًبا

2. عدد السرعة وقيمة 
كل سرعة )دورة في 

الدقيقة(

10 إعدادات للسرعة 
1500- ‐8500 دورة في 

الدقيقة

3. توزيع الهواء المقدر 
)م3/دقيقة(:

22,8

عزل مزدوج4. عزل اآلالت:
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 العناية بعمالء دايسون
إذا كان لديك أي سؤال حول جهاز دايسون الخاص 

بك، فاتصلي بخط المساعدة التابع لشركة دايسون، 
مع تقديم الرقم المسلسل وتفاصيل مكان وموعد شراء 

الجهاز تواصلي معنا من خالل الموقع اإللكتروني 
لشركة دايسون.

 Dyson بشركة  بيانات االتصال 

المملكة العربية السعودية

زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت: 
www.sa.dyson.com

ـ  التابع  المساعدة خط:  Dyson ل
920024440000

العنوان:
 شركة أيان للتجارة   

 الريم سنتر،
 شارع الروضة ، حي الروضة،

 جدة25200
 اإلمارات العربية المتحدة

الموقع اإللكتروني: 
www.dyson.ae

خط مساعدة دايسون:
Jumbo 800 )58626(

البريد اإللكتروني:
 Customer.Svc@jumbo.ae 

uae@dyson.com

العنوان:
 )جمبو لإللكترونيات(

 مبنى عيسى صالح الجرج، الكرامة
 بريد - 3246

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 




