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Safety instructions for window cleaner

Proper use

Scope of delivery

Environmental protection

Transport

Warranty

Spare parts
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!DANGER
Pointer to immediate danger, 
which leads to severe injuries or 
death.
" WARNING
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to se-
vere injuries or death.
" CAUTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to mi-
nor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to 
property damage.

!DANGER
� This appliance is not intended 

for use by persons with limit-
ed physical, sensory or men-
tal capacities or lacking expe-
rience and/or skills, unless 
such persons are accompa-
nied and supervised by a per-
son in charge of their safety 
or they have received precise 
instructions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks. 

� Children may only use this 
appliance if they are over the 
age of 8 and supervised by a 
person in charge of their safe-
ty, or if they have received in-
structions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks.

� Children must not play with 
this appliance.

� Supervise children to prevent 
them from playing with the 
appliance.

� Cleaning and user mainte-
nance must not be performed 
by children without supervi-
sion.

" WARNING
� Do not direct the spray jet at 

the eyes.
ATTENTION
� Do not insert objects in the 

exhaust air opening.
� Prior to using this appliance 

on sensitive (high shine) sur-
faces, test the microfibre wip-
ing pad at an inconspicuous 
location.

� Store the appliance in an up-
right position only.

!DANGER
Short circuit hazard!
� Do not point the spray jet di-

rectly at equipment that con-
tains electrical components, 
such as the insides of ovens.

� Do not insert conductive ob-
jects (such as screwdrivers or 
the like) into the charging 
socket.

� Do not touch contacts or 
wires.

� You may recharge the battery 
using only the original charg-
er provided with the appli-
ance or a charger approved 
by KÄRCHER. 

Danger or hazard levels

Safe handling

Electric components
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� Do not expose the battery to 
direct sunlight, heat or fire.

� Immediately replace the 
charger with the charging ca-
ble in case of visible damage.

� The appliance contains elec-
trical components - do not 
clean under running water.

� Store and use the charger in 
dry rooms only, ambient tem-
perature 5 - 40 °C.

� Use the charger only to 
charge approved battery 
packs. 

� Do not charge batteries (pri-
mary cells); risk of explosion. 

� Do not charge damaged bat-
tery packs. Replace dam-
aged battery packs.

� Do not store battery packs 
along with metal objects; risk 
of short circuit.

� Do not dispose off battery 
packs by throwing them into 
fire or into household gar-
bage. 

� Avoid contact with liquids 
oozing out of defective bat-
tery packs. Rinse thoroughly 
if you accidentally come in 
contact with the fluid. Also 
consult a doctor if the fluid 
comes in contact with your 
eyes. 

� Never touch the mains plug 
with wet hands.

" CAUTION
� Do not use the appliance if it 

fell down, is visibly damaged 
or leaking.

     

         
     

Only for appliances with removable battery

Symbols on the machine

Do not throw the battery into the fire.
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Symbols in the operating 
instructions
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الرموز الواردة في دليل التشغيل

مدة شحن البطارية عندما تكون 
فارغة 

سعة خزان المياه القذرة

مدة تشغيل الجهاز مع الشحن التام 
للبطارية

الجهد الكهربائي / تيار خرج الشاحن

إعداد الجهاز

استخدام الجهاز

إفراغ خزان المياه المتسخة

تنظيف قطعة المسح المصنوعة من 
لياف الدقيقةاأل

قم بشحن البطارية بواسطة كابل 
الشبكة

استخدم جهاز الشحن فقط في مجال 
جاف.

جهزة.ا لنوع األالرموز وفقً

بعد شحن البطارية بالكامل، يضئ 
 دقيقة 60) لمدة LEDالمصباح (

أخرى. بعد انقضاء هذا الوقت تزول 
ضاءات.اإل

ملحقات اختيارية
ا للتجهيزات المكونة من محطة وفقً

الشحن والبطارية.

رشادات الخاصة بمحطة قم بقراءة اإل
ستخدام! قبل االWVشحن أجهزة 

قم بتوصيل محطة الشحن بكابل 
ستخدام وأدخلها في مقبس اال

الكهرباء.

قم بوضع البطارية في محطة 
الشحن.

قم بوضع الجهاز في محطة الشحن.

ملحوظة
يجب أن تكون البطارية داخل الجهاز 

ل عميلة الشحن.خال

زالة إلى قم بوضع البطاريات القابلة لإل
جانب الجهاز في محطة الشحن.

إرشادات
يجب أن تكون البطارية داخل الجهاز 

ل عميلة الشحن.خال
ما شحن البطارية بداخل الجهاز يتم دائً

 وبشكل كامل. يصبح الجهاز أوًال
ستخدام بمجرد انتهاء عملية ا لالجاهزً

الشحن. تبدأ محطة الشحن بعد ذلك 
زالة.بشحن البطاقة القابلة لإل

**

**

**

+

**
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خطر!
ستخدام من قبل هذا الجهاز غير مخصص لال�

شخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية األ
 تتوافر لديهم الخبرة و/أو أو العقلية أو من ال

شراف عليهم من قبل  إذا تم اإلالمعرفة إال
متهم أو بعد شخص مختص بأمنهم وسال

حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن 
خطار الناشئة عن كيفية استخدام هذا الجهاز واأل

ذلك. 
 إذا طفال باستخدام الجهاز، إالغير مسموح لأل�

كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص 
متهم، أو بعد أن يحصلوا من يختص بأمنهم وسال

هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية 
خطار الناشئة عن ذلك.استخدام الجهاز واأل

طفال بالعبث بالجهاز. يسمح لألال�
عبهم طفال لضمان عدم تالينبغي مراقبة األ�

بالجهاز.
طفال بعملية التنظيف  يجوز أن يقوم األال�

شراف عليهم. إذا تم اإلوالصيانة إال
تحذير"
 تقم بتصويب الرشاش الموجه نحو العين.ال�

تنبيه
حظر إدخال أي شيء في فتحة العادم.يُ�
سطح الحساسة قبل استعمال الجهاز مع األ�

(شديدة اللمعان) يتم اختبار قطعة المسح 
لياف الدقيقة في موضع غير المصنوعة من األ

ملحوظ.
قم بتخزين الجهاز فقط في وضع عمودي قائم.�

خطر!
خطر قصر الدائرة!

 يتم توجيه الرشاش الموجه مباشرة يجب أال�
جهزة التي تحتوي على أجزاء كهربائية على األ

ًكالحيز الداخلي لأل .فران مثال
 يتم إدخال أي مواد موصلة (مثل: مفك يجب أال�

البراغي وما شابه ذلك) في مقبس الشحن.
ت.مسات أو الوصال تلمس المالال�
 باستخدام الشاحن سمح بشحن البطارية إال يُال�

صلي المرفق بالجهاز أو أجهزة شحن مصرح األ
.KÄRCHERبها من شركة 

شعة الشمس الشديدة أو  تعرض البطارية ألال�
الحرارة أو النار.

يجب استبدال الشاحن وسلك الشاحن بقطع �
حظة أي تلفيات.أصلية فور مال

 يحتوي الجهاز على مكونات كهربائية - لذا يجب أال�
يتم تنظيفه بالماء الجاري.

 في أماكن حفظ إال يُستخدم الشاحن وال يُال�
  إلى5جافة تتراوح درجة حرارتها بين 

  مئوية.40° 
 لشحن مجموعات  تستخدم جهاز الشحن إالال�

البطاريات المصرح بها.
يا أولية)، خطر حدوث عدم شحن بطاريات (خال�

إنفجار.
عدم شحن علبة البطارية عند وجود أضرار فيها. �

تغيير علب البطاريات التالفة.
عدم تخزين علب البطاريات مع أشياء معدنية، �

خطر حدوث قصر الدائرة.
عدم رمي علب البطاريات في النار أو في �

القمامة المنزلية.
تجنب لمس السائل المتسرب من البطاريات �

التالفة. إذا حدث ولمست هذا السائل فاحرص 
مس بالماء. وفي حالة على شطف موضع التال

ضافة إلى ذلك باستشارة مسة العين فقم باإلمال
الطبيب.

. تمسك قابس التيار الكهربائي بأيدي مبتلة أبدًاال�
تنويه"
 تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط من قبل أو ال�

كانت به تلفيات واضحة أو كان غير محكم.

رموز متعلقة بإصدار الجهاز.
 سمح بشحن البطارية إال يُال

صلي باستخدام الشاحن األ
المصاحب للجهاز أو بأحد أجهزة 

الشحن التي تسمح شركة 
Kärcher.باستخدامها  

زالةجهزة المزودة ببطارية قابلة لإلفقط في األ

منالتعامل اآل

المكونات الكهربائية

الرموز الموجودة على الجهاز

 البطارية في النار. ترمِال

8 البطارية في الماء. ترمِال
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مة هذه يرجى قراءة إرشادات السال
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم 

 لهذه التعامل مع الجهاز وفقًا
مة حتفاظ بإرشادات السالرشادات. كما يرجى االاإل

حق أو للمالك التالي.ستخدام الالهذه لال
يرجى مراعاة ما يرد في دليل التشغيل للجهاز –

قبل بدء التشغيل، ويرجى بشكل خاص مراعاة 
مة.إرشادات السال

رشادات الواردة في دليل التشغيل وة على اإلعال–
مة هذا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسال

والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع.

يقتصر استخدام هذا الجهاز العامل بالبطارية –
سطح غراض الخاصة فحسب كتنظيف األعلى األ

ط. الملساء والرطبة مثل النوافذ أو المرايا أو البال
تربة.حظر استخدامه في شفط األويُ

 هذا الجهاز غير مناسب لشفط كميات كبيرة نسبيًا–
فقية كشفط الماء سطح األمن السوائل من األ

الناتج عن كوب محطم على سبيل المثال
 ملليلتر بحد أقصى).25 (

 مع سوائل تنظيف  تستخدم هذا الجهاز إالال–
 تستخدم السبرتو أو المنظف الزجاج التقليدية (ال

الرغوي).
 مع الملحقات التكميلية  تستخدم هذا الجهاز إالال–

صرح بها من شركة كيرشر.وقطع الغيار المُ
يعتبر أي استخدام خارج هذه النطاقات غير مطابق 

ضرار الناتجة  تتحمل الشركة المنتجة األللتعليمات. ال
عن ذلك، ففي هذه الحالة تقع المسؤولية على عاتق 

المستخدم وحده.

ت الجهاز التي يتم توجد على العلبة صورة لمشتمال
تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة 

المحتويات.
وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها 

بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

ستخدام.  مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة اال
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة 

القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات 
المختصة بإعادة تدوير القمامة.

جهزة القديمة تحتوي على مواد قابلة األ
 يجوز أن تصل إلى عادة التدوير ومواد الإل

البيئة. ولذا يحظر التخلص من الجهاز وبطاريته 
ت المنزلية. ويمكن التخلص من الجهاز ضمن المهمال

ا عبر المؤسسات المحلية لتجميع النفايات.مجانً

لكترونية على جهزة الكهربائية واإل ما تشتمل األغالبًا
نسان والبيئة مكونات قد تشكل خطورة على صحة اإل

في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة 
خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل 

 يجوز التخلص من الجهاز بشكل سليم. ولذلك ال
ت المنزلية.جهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهمالاأل

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

نترنت: اإل
www.kaercher.com/REACH

تفاقية  للوائح المعنية لالتم اختبار البطارية وفقًا
سمح بنقلها / إرسالها.الدولية للنقل ويُ

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها 
شركة التسويق المختصة التابعة لنا.  نحن نتولى 

عطال التي قد تطرأ على جهازك بدون تصليح األ
ل فترة الضمان طالما أن السبب في هذه مقابل خال

عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في األ
الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه 

بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة 
ء معتمد.عمال

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

صلية اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية األ
صلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز وقطع الغيار األ

ت.الختال من االبشكل آمن وخالٍ
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع 

.www.kaercher.comالغيار عبر موقع الويب: 

خطر!
نتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي اال

قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في 
الوفاة.

تحذير"
نتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى اال

إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.
تنويه"
نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي اال

إلى إصابات بسيطة.
تنبيه

نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي اال
إلى أضرار مادية.

مة خاصة بمنظف النافذةتعليمات سال

ستخدام المطابق للتعليماتاال

المحتويات التي يتم تسليمها

حماية البيئة

النقل

الضمان

قطع الغيار

درجات الخطر
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