
المستخدم دليل 
أنت عىل بعد خطوات قليلة من الحصول عىل 

أطول ة  لف�ت والمظهر  الملمس  منتعشة  مالبس 



"وير" جهاز  مستخدم  دليل 

الدليل بعناية وحفظه لالطالع عليه  قبل استخدام الجهاز ير�ج قراءة هذا 
 . مستقباًل

الخطر  حاالت 

تحذيرات 

هام 

 عن الماء. ال تحفظ الجهاز أو تضعه فوق أو بالقرب من الماء 
ً
احفظ الجهاز بعيدا

ي 
ي الماء أو �ف

ها. ال تغمر الجهاز �ف ي حوض االستحمام أو حوض الغسيل أو غ�ي
�ف

 قبل توصيله بالتيار 
ً
أي سائل آخر. تأكد بعد التنظيف من أن الجهاز جاف تماما

. ي
الكهربا�ئ

الكابالت األصلية  	 ي حال تلف كابالت الطاقة تخلص منها واستبدلها بواحدة من 
�ف

لتجنب وقوع أي خطر. 

ي حال حدوث تلف بأي شكل من األشكال.  	
توقف عن استخدام الجهاز �ف

ي حال تلف الجهاز اتصل بخدمة  	
الجهاز ال يحتوي عىل أي أجزاء قابلة للصيانة. �ف
www.justwairit.com عمالء وير عن طريق

ي الهواء الطلق أو بالقرب من األسطح الساخنة.  	
ال تستخدم الجهاز �ف

8 أعوام أو أك�ث استخدام هذا الجهاز، وكذلك يمكن  	 ي سن 
يمكن لألطفال �ف

استخدامه من قبل األشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية 
اف عليهم أو  ة أو ممن تنقصهم المعرفة إذا تم اإل�ش المحدودة أو قليىلي الخ�ب

قد  ي  ال�ت للمخاطر  وتفهمهم  آمنة،  بطريقة  للتشغيل  الالزمة  التعليمات  منحهم 
إذا بلغت أعمارهم  التنظيف والصيانة إال  القيام بمهام  تقع. يحظر عىل األطفال 

 عن 
ً
اف أثناء ذلك. احتفظ بالجهاز وكابالت الطاقة بعيدا 8 أعوام وخضعوا لإل�ش

8 أعوام.  متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

بالجهاز.  	 اللعب  يحظر عىل األطفال 
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ت   ي حال  	تنبيها
الكهرومغناطيسية. �ف باألجهزة  الخاصة  السالمة  لمعاي�ي  يخضع جهاز وير 

بات القلب أو قمت بزرع أي أجهزة أخرى، است�ش طبيبك  استخدامك لمنظم �ف
المنتج.   استخدامك هذا  قبل 

ي الفوهة.  	
ي الضغط عىل طرف التوجيه �ف

ال تفرط �ف

ي خزان المنظف  	
لتجنب وقوع أي إصابة جسدية ال تستخدم الماء الساخن �ف

والماء، أو تضع به أي جسم غريب. 

يجب عليك استخدام جهاز وير للغرض المصمم له فقط وحسبما هو موصوف  	
ي دليل المستخدم هذا. 

�ف

ف أو  	 ي الوجه أو الع�ي
ة �ف لتجنب وقوع أي إصابة جسدية، ال ترش الرذاذ مبا�ش

األخرى.  الحساسة  المناطق 

ألغراض التنظيف امسح الجهاز بقطعة قماش رطبة فقط، وال تقم برش الماء  	
ي الماء.  

عليه أو غمره �ف

اليد فقط للتنظيف، وال تستخدم أي مذيبات تجارية أو  	 استخدم الماء وصابون 
ين أو غ�ي ذلك. ف مبيض أو ب�ف

ي غسالة األطباق أو الميكروويف.  	
ال تنظف خزان المنظف والماء �ف

افصل الطاقة عن منتج وير قبل القيام بأي تنظيف أو صيانة له.  	

ي فتحات التهوية الجانبية أثناء  	
ال تدخل أصابعك أو أي قضبان أو مواد اخرى �ف

المروحة.  عمل 

أو األشخاص  	 الصيانة  للمنتج بواسطة مسؤول  ي  الخار�ب التغليف  يجب نزع 
فقط.   لذلك  المؤهلة 

ي التغليف  	
ي حال وجود أي تشققات ظاهرة �ف

توقف عن استخدام المنتج �ف
له. ي  الخار�ب
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ي الصندوق؟
ماذا يوجد �ف  1  

التشغيل بدء   2  
ثالثة قواعد ذهبية  3  

للبقع  األولية  المعالجة   4  
واألوساخ البقع  تنظيف   5  

الرقيقة واألقمشة  ف  للجي�ف عميق  تنظيف   6  
منتعشة وأقمشة  مالبس   7  

الحصول عىل أفضل النتائج من جهاز "وير" الخاص بك   8  
الخاص بك  العناية بجهاز "وير"  كيفية   9  

ي جهاز "وير" الخاص بك
استكشاف األخطاء وإصالحها �ف  10 

المواصفات    11 

المحتويات



"وير" جهاز  مستخدم  دليل  ي جميع البلدان ولكن قد تحتاج إىل استخدام محول
* تم تصميم جهاز "وير" للعمل �ف

1
ي الصندوق؟

ماذا يوجد �ف

  1 × وحدة جهاز "وير"

ة دعم 1 × حص�ي

1 × سلك توصيل الكهرباء*
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2
1  قم بإزالة األسالك من العبوة ثم قم بتوصيل سلك الطاقة إىل البدء  

الكهرباء

يل تطبيق "وير" أو تحقق من موقع الويب لمعرفة أفضل  ف 2  قم بت�ف  
مالبسك ف  لتجه�ي طريقة 

للبقع بطريقة صحيحة  3  إذا لزم األمر، قم بعمل *معالجة أولية   
وانتظر  المتأثرة  المنطقة  ة عىل  الزرقاء( مبا�ش األغطية  )باستخدام 

ح�ت تجف 

التعبئة وأضف حواىلي  4  امأل خزان الماء والمنظفات بالمياه ح�ت خط   
ي تعمل  4 ضغطات من *سائل تنظيف "وير" )األغطية البيضاء ال�ت

بالضغط(

التحكم من مكانها شّغل جهازك وانزع عصا   5  

اضغط عىل الزر األزرق  وستكون جاهًزا لالنطالق!    6  

www.justwairit.com الرابط  التطبيق أو عىل  اء بشكل منفصل من خالل  للبقع متاحة لل�ش المسبقة  المعالجة  ات  المنظفات ومستح�ف  *
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1
كلما نظفت مالبسك بأ�ع وقت 

باستخدام جهاز "وير"،  ممكن 
أفضل النتائج  كلما كانت 

2
الخاصة  المنتجات  دائًما  استخدم 
بجهاز "وير"- سيؤدي استخدام 

الجهاز  تلف  الخاطئة إىل  المنتجات 
وقد يؤدي ذلك إىل خروجه من 

الضمان

3
ي حال كان لديك أسئلة عن كيفية 

 �ف
يل  ف استخدام جهاز "وير"، قم بت�ف
 رمز "كيو آر" 

ً
التطبيق مستخدما

ي   
و�ف هذا أو قم بزيارة الموقع االلك�ت

www.justwairit.com

3
الثالث الذهبية  القواعد 

التنظيف سائل 

ي خزان 
 �ف

"وير" جهاز 
المالبس  عىل  توضع 

ة  مبا�ش

للبقع األولية  المعالجة 
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4
للبقع األولية  المعالجة 

بمفرده عىل: المنظف  استخدم 

البارزة البقع 

الح�ب بقع قلم 

الحديقة تربة 

الجدران طالء 

الفخار ف  ط�ي

الزيتية  / الدهنية  البقع 

ملمع أحذية أسود

الطهي زيت 

الكاري صلصة 

الوجه مكياج 

الشفاه أحمر 

ماسكارا

ميكانيكي شحم 

ي حالة:
ُير�ج استخدام المبّيض قبل العالج �ف

العنب األسود عص�ي 

السوداء القهوة 

الشاي األسود

العنب عص�ي 

األحمر النبيذ 

)بالحليب( األبيض  الشاي 

بقع: ي حالة 
باإلنزيمات �ف المسبقة  المعالجة  استخدم 

الدم

آيس كريم شوكوالتة / بودينج

المرق

الساخنة الشكوالتة 

المخفوق الحليب 

المهروس الجزر 

ما عليك سوى معالجة المالبس مسبًقا عند إزالة البقع واالوساخ - ويجب 
ي 

التفاصيل �ف العثور عىل هذه  السائل الصحيح. يمكن  عليك استخدام 
تطبيق "وير" وهي مدرجة أدناه. ال تحتاج إىل معالجة مالبسك مسبًقا إذا 

التنظيف  أو  لغرض  كنت تغسلها فقط للحصول عىل مالبس منتعشة 
العميق.

البقعة  تغطية  المسبقة لضمان  المعالجة  ة من سائل  استخدم كمية وف�ي
بالكامل.

10-15 دقيقة قبل استخدام جهاز "وير" الخاص بك. اتركه ليجف لمدة 

البقعة؟ الذي يجب استخدامه عىل هذه  المسبقة  المعالجة  ما هو منتج 
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1  قم بإزالة / مسح أي كمية زائدة بحرص ثم ضع مالبسك عىل   
البساط الخاص عىل سطح صلب ومستٍو

ة تحت الجزء المتسخ  2  تأكد من أن البساط لجهاز "وير" يقع مبا�ش  
تنظيفه المراد  القماش  من 

المناسب كما تشاء، وتحقق من تطبيق  3  قم بتطبيق العالج األوىلي 
المقابلة. تأكد من وصول السائل لمنطقة  جهاز "وير" أو الصفحة 

بالكامل البقعة 

المتابعة )عادًة يستغرق  تماًما قبل  األولية  المعالجة  4  انتظر ح�ت تجف 
10-15 دقيقة( ف  األمر ب�ي

ة فوق البقعة، واضغط مع االستمرار عىل  5  ضع عصا التحكم مبا�ش
المنطقة بقوة الزر وافرك 

ي الهواء لعدة دقائق ثم تصبح جاهزا لالنطالق  
اتركها تجف �ف  6

3 فصاعًدا ي البقعة، كرر الخطوات السابقة من الخطوة 
إذا لم تخت�ف  7

ئ بعد االستخدام الدا�ف بالماء  التحكم جيًدا  نظف عصا   8

5
البقع واألوساخ إزالة 
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6
ف  للجي�ف عميق  تنظيف 

الرقيقة واألقمشة 
1  ضع مالبسك عىل البساط الخاص لجهاز "وير" عىل سطح صلب   

ومستوي 

2  أمسك العصا بالقرب من مالبسك قدر اإلمكان )دون لمسها( ثم   
اضغط مع االستمرار عىل الزر األزرق الموجود عىل العصا

3  مرر فوق القماش مع إيالء اهتمام خاص لألساور والياقات واإلبط   
األقمصة عىل 

ي الماء البارد
اشطف مالبسك عن طريق غمسها برفق �ف  4  

بتعليقها ح�ت تجف بشكل طبيعي قم   5  

ئ بعد االستخدام الدا�ف بالماء  نظف العصا جيًدا   6  

7
المالبس   لجعل 

منتعشة واألقمشة 
1  ضع المالبس عىل البساط الخاص لجهاز "وير" عىل سطح صلب   

ومستوي

2  أمسك عصا التحكم بالقرب من مالبسك قدر اإلمكان )دون لمسها(   
ثم اضغط مع االستمرار عىل الزر األزرق الموجود عىل عصا التحكم

3  مرر العصا فوق القماش، مع إيالء اهتمام خاص لألساور والياقات   
ف عىل األقمصة واإلبط�ي

المناطق العصا عىل جميع  التمرير  تأكد من   4  

ي الهواء لعدة دقائق ثم تصبح جاهزا لالنطالق 
اتركها تجف �ف  5  

ئ بعد االستخدام الدا�ف بالماء  التحكم جيًدا  نظف عصا   6  
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إذا  التحكم  تجنب محاولة تنظيف عصا 
ي فتحات 

ء ما �ف ي
كانت مسدودة بإدخال �ش

ر  الرش. حيث سيؤدي هذا بالتأكيد إىل �ف
ي جهاز "وير" الخاص 

ال يمكن إصالحه �ف
بك. بداًل من ذلك، استخدم أداة إزالة 

تطبيق  )راجع  األنابيب  لتنظيف  سبات  ال�ت
المعلومات( للمزيد من  جهاز "وير" 

تجنب محاولة ملء خزان المياه وهو ال يزال 
متصاًل بجهاز "وير" ، حيث يجب دائما 

أواًل   بإزالته  القيام 

ي
ال تقم باآل�ت

بانتظام  والمنظفات  الماء  مستويات  افحص 
للتأكد من وجود كمية كافية من الماء 

أداء والمنظف للحصول عىل أفضل 

أضف حواىلي ضغطة واحدة )1( من 
المنظف لكل ربــع خزان ماء تضيفه. عىل 

الخزان ممتلًئا بمقدار  إذا كان  المثال،  سبيل 
بالماء، فستحتاج إىل إضافة  الربــع عند ملئه 

3 ضغطات من المنظف. إذا كانت نصف 
ف  إضافة ضغطت�ي إىل  ممتلئة، فستحتاج فقط 

)2(. إذا كنت غ�ي متأكد، فأضف ضغطة 
إضافًية

ال تمأل خزان المياه فوق خط الحد األقىص 
للتعبئة

ي خزان 
ال تضع سائل المعالجة األولية �ف

الماء والمنظفات - حيث يجب دائًما 
ة عىل مالبسك فقط  وضعها مبا�ش

ء عدا المنظفات الخاصة  ي
ال تستخدم أي �ش

بجهاز "وير" عند ملء خزان المياه. يمكنك 
بجهاز  الخاصة  المياه  استخدام زجاجات 

البيضاء فقط "وير" ذات األغطية 

8
النتائج  أفضل   الحصول عىل 
من جهاز "وير" الخاص بك

ال تضع أو تخزن جهاز "وير" الخاص بك 
ي مغسلة 

فوق أو بالقرب من مصدر للماء �ف
أو حوض أو حمام 

ك المياه الزائدة تتالمس مع جهاز  ال ت�ت
"وير" 

ء  ي
ال تتجاهل الضوء األحمر: عندما يىصف

ي أن جهاز "وير"  هذا الضوء فهذا يع�ف
د -  الخاص بك ساخن جًدا. انتظر ح�ت ي�ب

الضوء األحمر عندما يكون جاهًزا  ئ  سينط�ف
لالستخدام

ال تستخدم الجهاز إذا ت�ب الماء إىل جهاز 
"وير" الخاص بك 

المنظف  تجنب إضافة كميات زائدة من 
إىل خزان المياه )أي تجاوز الجرعة الموصي 

ي تكوين رغوة 
بها( ألن ذلك قد يتسبب �ف

الجهاز. وانسداد 

البقع واللطخات: تأكد من بقاء عصا  إلزالة 
معالجته  المراد  للجزء  مالمسة  التحكم 

باستمرار 

تأكد من أن الجزء المتأثر من مالبسك 
مسطح وناعم قدر اإلمكان عند استخدام 

التحكم عصا 

ئ تشغيل جهاز "وير" الخاص بك عندما  أط�ف
ال تستخدمه - أعد عصا التحكم إىل قاعدة 

بها الخاصة  كيب  ال�ت

انتظر بضع ثوان ح�ت يمر المحلول ع�ب 
عصا التحكم عند الضغط عىل الزر ألول مرة 

لبدء استخدام جهاز "وير" الخاص بك

العميق  التنظيف  أو  المالبس  إلنعاش 
قريبة  التحكم  اجعل عصا  الرقيقة:  للمالبس 

من مالبسك قدر اإلمكان دون لمسها

إذا قمت بتلطيخ مالبسك ببقعة ما، فقم 
ي 

بإزالة الزوائد بقطعة قماش قبل البدء �ف
البقعة انتشار  لتجنب  التنظيف 

بالتالي قم 
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9
"وير"  بجهاز   االعتناء 

الخاص بك

العناية واالهتمام مثل مالبسك تماما. يحتاج جهاز "وير" إىل 

للتأكد من  الماء والمنظفات  من وقت آلخر، يفضل تفريــــغ وشطف خزان 
ي الداخل.

عدم تراكم البقايا �ف

ف  سبات من ح�ي ي مناطق الماء الع�، ُينصح بتشغيل بعض أدوات إزالة ال�ت
�ف

آلخر ع�ب الوحدة. ير�ب الرجوع إىل تطبيق "وير" أو لمزيد من التفاصيل  
 .www.justwairit.com

ي 
نظيفة ومبللة سي�ف بقطعة قماش  ال�يــــع  المسح   - التحكم  بعصا  ي  اعت�ف

بالغرض.

كيبة الحرصية أن  أضف فقط منظف جهاز "وير" إىل خزان المياه تتضمن ال�ت
 يقوم جهاز "وير" بسحره دون إتالف الوحدة أو سد األنابيب الداخلية. 

ال يمكننا ضمان النتائج بخالف ذلك وقد يخرج جهازك من الضمان إذا كنت 
بديلة. منتجات  تستخدم 

ي أن الوحدة كانت  إذا أضاء مصباح "السخونة الزائدة" األحمر، فهذا يع�ف
ء سوى االنتظار.  ي

 تعمل بشكل زائد عن الحد. ال تحتاج إىل فعل أي �ش

يده. وعندما يصبح جاهًزا،  ورية لت�ب ئ جهاز "وير" ألن المروحة �ف ال تط�ف
ئ الضوء األحمر ويمكنك استخدام جهاز "وير" الخاص بك مجدًدا. سينط�ف
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لمشكلة الحلا

تحقق من توصيل الطاقة وأن السلك متصل بشكل صحيح بمصدر طاقة جهاز "وير" الخاص بك. تحقق جهاز "وير" ال يستجيب عند تشغيله
لمعرفة ما إذا كان الضوء األحمر "السخونة الزائدة" أعىل الوحدة مضاء. إذا كان األمر كذلك، فانتظر ح�ت 

يده. ورية لت�ب د جهاز "وير" الخاص بك. ال تقم بإيقاف تشغيله ألن المروحة �ف ي�ب

عدم خروج رذاذ عند الضغط عىل زر 
التحكم عصا 

تحقق من تشغيل جهاز " وير" الخاص بك وأن سلك الطاقة متصل بشكل صحيح. افحص خزان المياه. 
سبات ع�ب خزان المياه. راجع  إذا كنت تعتقد أن عصا التحكم مسدودة، فقم بتشغيل محلول إزالة ال�ت

تطبيق جهاز "وير" للحصول عىل إرشادات حول هذا الموضوع

إذا لزم البقع ال تزول العملية  البقع بشكل صحيح. كرر  إزالة  المعالجة األولية الصحيحة واتباع عملية  تأكد من استخدام 
ي دورة الغسيل الموصي بها

األمر ثم ضع المالبس �ف

ًة. قم بتعليق وجود مياه زائدة عىل المالبس تأكد من وضع البساط الداعم دائًما أسفل المكان الذي تستخدم فيه عصا التحكم مبا�ش
ف االستخدامات للتأكد من أنها قادرة عىل االمتصاص قدر اإلمكان عند  ي ح�ت تجف ب�ي

البساط الخل�ف
الحاجة.

المالبس ستحتفظ بعض األقمشة بمزيد من المنظفات أك�ث من الالزم - إذا حدث ذلك فقد تظهر عالمة مائية وجود ترسيبات عىل 
ي دورة الغسيل الموصي 

ي تمت معالجتها. ما عليك سوى وضع قطعة المالبس �ف طفيفة حول المنطقة ال�ت
بها وسيؤدي ذلك إىل إزالة أي بقايا.

ي خزان المياه. لحل المشكلة، أفرغ خزان الماء واشطفه وجود رغوة / بقايا رغوة عىل المالبس
ة من المنظفات �ف ي هذا عادًة وجود كمية كب�ي يع�ف

بالماء البارد. ثم امأله مرة أخرى بالكمية الصحيحة من الماء وأضف فقط جرعة المنظف الموصي بها 
4 ضغطات(. )مثال: لخزان مياه ممتىلئ - 
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وإصالحها  األخطاء  استكشاف 

ي جهاز "وير" الخاص بك 
�ف

زر اإلنارة
الجهاز. ء عند تشغيل  ي

يىصف

التحذير من السخونة  ضوء  ئ  ال ينط�ف
المروحة مطلوبة  تكون  الزائدة عندما 
ئ  الجهاز وينط�ف د  انتظر ح�ت ي�ب يدها.  لت�ب
التحذير. ضوء 
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المواصفات

لقيمة المواصفات لقيمة المواصفاتا ا

التقش�ي  الكهرباءال ضد  1.5 م�ت طول سلك 

الماء(  دد 250 مل السعة )خزان  ال�ت  / دد- 240 فولت/ 50-60 هرتز الفولتية  100 تيار م�ت

التعبئة( ال دون كابالت  )عند  37 )ع( × 39.2 )ا( × 23.3 )ق( )سم( األبعاد 

امج/ اإلعدادات 50-60 وات الطاقة  1 آىلي عدد ال�ب

الصنبور  لماء  7.0 كجم الوزن نعم مناسب 

المصادقة 

تقييم   ، ي االتحاد األورو�ب
المتحدة،  بالمملكة  المطابقة 

األوروآسيوية،  المطابقة 
الخليجية  المطابقة 

الصندوق  محتويات 

– 1 وحدة وير 
1البساط الداعم   –

 ) 1 كابل طاقة قابل للفصل )1.5 م�ت  –
ال�يــــع  االستخدام  تعليمات   –
امكانية استخدام تطبيق وير   –





ليمتد وير ساستنبل كلوثنج ك�ي 
المحدودة للمالبس  بالمستدامة  للعناية  وير 

64 شارع كفندش
ي  ي �ب

ي 3 �ت لندن دبليو 1 �ب
المتحدة   المملكة 
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