
دليل املالك
أقىص نظام تنقية



.ال تتوفر أكواجيت إال كأكسسوار اختياري

إقرأ دليل املالك اخلاص بك بعناية
سوف جتد داخل هذا الدليل معلومات مفيدة حول كيفية احملافظة عىل االكواجيت يف افضل حال

نصاحئ استكشاف األخطاء و إصالحها
سوف تكون قادرًا عىل حل القضايا األكرث شيوعا باتباع تعلميات بسيطة يف قسم استكشاف

األخطاء وإصالحها

خدمة الزبائن
يف حال وجدت نفسك غري قادر عىل العثور عىل إجابات يف قسم استكشاف األخطاء وإصالحها

ال ترتدد يف االتصال باملوزع احمليل الذي مقت برشاء ريتيللو اخلاصة بك
ميكنك احلصول عىل املعلومات اليت تحمس لك بالتواصل معنا عىل الصفحة اخللفية هلذا الكتيب

او ميكنك االتصال بنا  يف مقرنا الرئييس عىل املوقع
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. info@librex.com     www.librex.comاو :

:

رمق تعريف معيل/ زبون ريتيللو
بعد أن متر ريتيللو مبرحلة التحقق من اجلودة يف املصنع، يمت وضع رمق متسلسل خاص هبا

لألغراض التالية

. حتديد امللكية  
. حتديد الكفالة لملوزع اخلاص بك

.. مضان النجاح يف اختبار اجلودة وان هذا منتج حقييق من ليربيكس

.
تباع مجيع منتجات ريتيللو اجلديدة مع رمق تسلسيل مكا هو مبّني

يف الرمس املرفق  
إذا اكن الرمق مفقودا، ال تقبل ليربيكس أية مطالبة بشأن أصل

.أو معر أو حالة املنتج

:
يف حال عدم العثور عىل الرمق التسلسيل، يرىج االتصال بقسم

خدمة العمالء لدينا عىل العنوان التايل
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تعلميات هامة للسالمة

احلريق، الصدمة الكهربائية أو اإلصابة
ال ترتك اجلهاز عندما يكون موصوال بالكهرباء. افصل اجلهاز عن خمرج التيار عندما ال يكون قيد

االستعامل وقبل الصيانة
للحد من املخاطر الكهربائية، استخدم اجلهاز يف الداخل فقط

لتجنب املخاطر الكهربائية واحلد من خطر نشوب حريق، استخدم فقط منتجات التنظيف ريتيللو املعدة
لالستخدام مع هذا اجلهاز

لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، استخدم فقط اخلرطوم املزود مع ريتيللو لعمليات الحسب
الرطبة. راجع دليل مالك ريتيللو. ال تعدل املكونات املكهربة بأي شلك من األشاكل

حتتوي أكواجيت عىل مضخة كهربائية و سلك الطاقة / أنابيب. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية
ال تضع األنابيب الكهربائية يف املاء أثناء تشغيل وتنظيف اجلهاز

مهم
مت تصممي خزان أكواجيت الستخدام مياه الصنابري الباردة والنظيفة فقط. لتجنب احلاق االرضار

بأكواجيت، ال تضع أي من املواد التالية يف خزان املياه
• مياه ساخنة أو سوائل

• املنظفات من أي نوع، استخدم فقط شامبو ريتيللو
• السوائل أو املركبات املتاحة جتاريا

استخدم فقط احمللول املركز من أكواجيت
تأكد من ان الجسادة قد جفت متاما قبل استخدام ريتيللو باويربرش يف الشفط

ال تستخدم أكواجيت عندما يكون خزان املياه النظيفة فارغا. قد يؤدي ذلك إىل تلف املضخة
ملزيد من ارشادات السالمة، راجع دليل مالك ريتيللو
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خدمة االجهزة ذات العزل املزدوج
يف االجهزة ذات العزل املزدوج، يمت توفري نظامني من العزل بدال من التأريض. ال یمت توفیر وسائل
التأریض علی االجهزة ذات العزل املزدوج، وال ینبيغ إضافة وسائل التأریض إلی اجلهاز. فإن خدمة
األجهزة ذات العزل املزدوج تتطلب العناية القصوى واملعرفة بالنظام وجيب أن يمت ذلك فقط من قبل
موظيف خدمة ريتيللو املؤهلني. جيب أن تكون قطع الغيار لألجهزة ذات العزل املزدوج مطابقة لألجزاء
اليت حتل مکاهنا. يمت وضع عالمة عىل االجهزة ذات العزل املزدوج مع عبارة "العزل املزدوج" أو

 مزدوجة العزل". عالمة (مربع داخل مربع      ) یمکن أیضا وضعها كرمز علی اجلهاز. جيب أن يمت  
تنفيذ أي خدمة أخرى غري التنظيف من قبل موزع أو مركز خدمة معمتد من ريتيللو

احفظ هذه التعلميات
هذا اجلهاز خمصص لالستخدام املزنيل فقط

استخدم أكواجيت فقط وفقا للتوجهيات يف دليل املالك
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ص ۳مواصفات اكواجيت اخلاصة بك
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أكواجيت
خزان أكواجيت

ماسورة من الفوالذ املقاوم للصدأ
خرطوم ريتيللو

الوحدة االساسية لريتيللو
اجلهاز وحوض املياه لريتيللو

فوهة اكواجيت
(غري مدرجة يف علبة اكواجيت)

إن منظف الجساد أكواجيت يساعد عىل إزالة البقع الصعبة  للحصول
عىل نتاجئ تنظيف متفوقة استخدم حملول تنظيف الجساد من ريتيللو فقط
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حتذير: ال تستخدم أكواجيت عىل األرضيات اخلشبية الصلبة، والرشاحئ، والرخام
والجساد االيراين والرشيق أو غريها من األسطح اليت قد تكون عرضة ألرضار

املياه أو ميكن خدهشا بهسولة

،
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ص ٤ مجتيع وتشغيل أكواجيت

إبدأ من خالل ربط
جسم أكواجيت عىل

فوهة أكواجيت
اضغط لالسفل حىت
تمسع صوت احاكم

قفل الزر 

مللء اخلزان، فّكه عن
طريق حسبه جتاهك

أوال مث صعودا

إمأل اخلزان مبياه
نقية

إمأل 50 مل/16
او نصة (بضعة

سدات) من شامبو
ريتيللو
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أدرج مسدس
اخلرطوم يف

املاسورة العليا

أدر مضخة أكواجيت
عن طريق الضغط
عىل الزر األمحر

ادخل املاسورة العليا
يف عصا أكواجيت
اضغط ألسفل حىت
تمسع صوت احاكم

قفل الزر

،
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اضغط عىل زناد
املسدس ورش

احمللول عل
األرض. ادر ببطء

إىل األمام واخللف
.لتغطية األرض

لتنظيف السطح
الصلب، ضّع

املمحسة / قطعة
مطاطية عىل فوهة

.أكواجيت

عند االنهتاء من
التنظيف، افرغ

واشطف خزان املياه
دعه حىت جيف

.
.



   تنظيف الجساد بعمق     
أ.   استخدم ريتيللو و باوربرش علىاملساحة املراد تنظيفها، وتأكد من

    عدم وجود أوساخ متبقية عىل السطح    
ب. أفرغ واشطف حوض املياه العائد للوحدة الرئيسية. إمأل فقط

    ليرت واحد 

   حتضري أكواجيت 
 أ. ضع ليرت واحد من املاء يف حوض وحدة ريتيللو الرئيسية. علق ريتيللو و اجلهاز. علق اخلرطوم و املاسورة

ب. ضع املاسورة السفلة ذات الطرف الذكر يف الفتحة اليت تقع عىل رأس فوهة أكواجيت
ج. اضف عددا قليال من سدادات احمللول املركز من ريتيللو إىل خزان أكواجيت

د.  امأل ما تبىق من خزان أكواجيت مباء باردة ونظيفة وأّمن الغطاء بإحاكم
ه.  ضع اخلزان يف قلب جسم األكواجيت حىت تالحظ انه مقفل يف ماكنه

   الشامبو  
أ.   مق بتشغيل املضخة. مث، اضغط عىل زناد املسدس وضع ببطء احمللول عىل الجساد مستخدما احلركة إىل

    األمام واخللف. اترك زناد املسدس عند غسل األرض  

   إالستخراج    
أ.  أدر وحدة ريتيللو الرئيسية اخلاصة بك

ب. استخرج املاء املتبيق والصابون من الجساد باستخدام حراكت بطيئة جدا إىل الوراء. إلزالة مجيع بقايا
    الصابون، ببساطة أضف املزيد من املياه يف خزان أكواجيت واشطف األرض، مث استخرج املياه 

ج. للحصول عىل مزيد من اجلفاف للجسادة، مرر عىل اكمل املساحة مرة ثانية
د.  عند االنهتاء من التنظيف، افرغ واشطف حوض املياه. دعه حىت جيف

ص ٥ بداية رسيع
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ص ٦

اغسل خزان أكواجيت
قبل التخزين، قد يتطلب خزان أكواجيت الغسيل، وهذا قد يستغرق حوايل ۳۰ ثانية

    تأكد من إعادة ملء خزان املياه باملاء النيق (من دون صابون 
    اضغط عىل مقبض الزناد وامسح لملياه بالشطف ودفق أية بقايا من الصابون املتبقية يف خزاهنا أو االنابيب

التخزين والصيانة
• توجد عدسة بالستيكية شفافة عىل اجلزء األمايم من فوهة أكواجيت وميكن إزالهتا لتنظيفها بني االستخدامات

• إلزالة املياه من العيص، شّغل ريتيللو ملدة ۳۰ ثانية
• ال ختزن أكواجيت فميا اخلزان حيتوي عىل املاء أو الصابون

• قبل ختزين أكواجيت، أفرغ اخلزان وأشفط أي مياه متبقية منه
• دامئا أطىفء مضخة أكواجيت عندما ال تكون قيد االستخدام

 
 دليل اصالح االخطاء

قبل التخزين
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احلل املشلكة

أكواجيت ال ترش

أكواجيت ال تشفط املياه

• حتقق من أن املضخة يف وضع التشغيل
• حتقق إذا مت تثبيت أكواجيت بشلك حصيح

• اشطف املياه من خالل مضخة، مفن املمكن أن تنسد املضخة بالصابون
• اتصل مبوزع ريتيللو احمليل

•  حتقق من انسداد املنفث بأي خملفات 
•  حتقق من انسداد اخلرطوم أو العيص
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بشأن املشورة  عىل  للحصول  املعمتد  ريتيللو احمليل  مبوزع  اتصل 
ومعلومات الغيار  وقطع  والكفالة،  بك،  اخلاصة  بأكواجيت  العناية 

اخلدمة .حول 

االلكرتوين موقعنا  زيارة  الرجاء 

االمس
العنوان
املدينة
لبلد ا

اهلاتف
االلكرتوين الربيد 

الربيد رمز 


