
 

 دوش الماء الذكي

 

 RPB-182: موديل

 

 التعليمات كتيب
 
 

يرجى قراءة دليل التعليمات . شكرًا الستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون الين 

الفشل في القيام بذلك قد بفقدك الضمان الخاص . بعناية قبل البدء باستخدام المنتج

   .بالجهاز ويعرض حياتك للخطر

 



                                       تعليمات السالمة                                   
 

 

 .استخدام الجهازالبدء ب يرجى قراءة كافة التعليمات قبل. 1

 .على كيفية إيقاف الجهاز وتصريف المياه المتبقية وإزالة الضغطتعرف ال. 2

 . هذا الكتيب تعليمات الصيانة المحددة فياتبع . 3

 .درجة مئوية  01إلى  11فقط مع الماء في نطاق درجات الحرارة استخدم الجهاز . 4

 .خطر االختناق تتسبب بيمكن أن مرفق مع هذا الجهاز مجموعة ملحقات صغيرة الحجم . 0

 

 

                                            تحذير                                           
 

 

 :للحد من مخاطر التعرض لإلصابة

 

من الماء عندما ال ه لزأ و قم بإيقافه. هعند استعمالبدون مراقبة  لجهازال تترك ا. 1

 .ستعماليكون قيد اإل

كتيب كما يجب استخدام الملحقات األصلية في هذا الالجهاز كما هو موضح ستخدم إ. 2

 .حصرا   مصنعةة اللشركالواردة من ا وقطع الغيار

 .السباحة أو النهر أو أي سوائل أخرى اتلبحر أو حمامامع ماء جهاز ال تستخدم ال. 3

 .بدء بتشغيلهفي الماء قبل ال مغمور تماما  الجهاز تأكد من أن . 4

 .في حالة استخدامهم له طفاليجب إعطاء تعليمات التشغيل الصحيحة لأل. 5

 .أمبير 2-5.5/فولط 5 :الخرج. الفنية الصحيحة المواصفات حسبإعادة شحن المضخة . 6

يجب أن يتم الشحن فقط حسب . كهربائي تالفا  سلك الالجهاز إذا كان الال تستخدم . 7

إن استخدام جهد كهربائي . الجهاز ملصقكما هو وارد على الفولط الكهربائي الصحيح 

 .وإصابة محتملة للمستخدمضخة لمقد يؤدي إلى تلف ا صحيحغير 

وأن جميع تالفة أجزاء مكسورة أو أية من عدم وجود  ستخدامقبل اإليجب التأكد . 8

 .تماما  ودة شدمالمسامير 

 .النارمصادر الحرارة العالية أو عن  بعيدا  جهاز إبقاء ال. 9

ذلك قد يتسبب عن األماكن الباردة جدا  أو المتجمدة ألن  بعيدا  الجهاز الحفاظ على . 15

 .بتلف المضخةوالسلك الكهربائي

بنفسك ألن هذا يفقدك تفكك الجهاز أن و ملصق المواصفات الفنية أال تقم بإزالة . 11

 .الضمان الخاص بالمنتج

 

 

 

 

 

                                       أسماء القطع                                        



 

 

 موصل الخرج(  9 مضخة(  1

 حلقة( 15 إيقاف/ تشغيل زر (  2

 رأس الدوش(  11 مأخذ الشحن(  3

 حامل(  12 أخذغطاء الم(  4

 عالقة(  13 فلتر(  5

 تصاقأداة اإلل(  14 الفلترغطاء (  6

 USB مأخذ نوع سلك الشحن عن طريق(  15 خرطومال(  7

  خلالدموصل (  8
 

 

 

 

 



                                         كيفية التجميع                                     
 

 

(  8) دخلالموصل أدخل 

قم بإحكامه و(  1) بالمضخة

عكس اتجاه عقارب بالتدوير 

 . الساعة 

تأكد من اإلحكام لتجنب 

  .حدوث تسريب

 

في موصل (  15) الحلقة أدخل

 (. 9) الخرج

 

في (  9) الخرجموصل أدخل 

وقم ، ( 11) شودالرأس 

بإحكامه بالتدوير عكس 

 . اتجاه عقارب الساعة

 

 

                                       كيفية التشغيل                                       
 

 

(  2) إيقاف/تشغيل زر ضع

 .على وضعية تشغيل

 

في (  1) مضخةقم بغمر ال

 .الماء

 

باستخدام ثبت رأس الدوش 

) حاملالأو (  13) العالقة

12 .) 

 
 :هامتنبيه 

تها من قبل إزالقم بإيقاف المضخة . ال تقم بإزالة المضخة من المياه عند التشغيل. 1

 .الماء

 .ستخدامالتأكد من أن رأس الدوش متوضع بشكل صحيح وثابت قبل اإل. 2



 

                                       كيفية الشحن                                        
 

 

(  4) قم بفتح غطاء المأخذ

اتجاه عقارب بالتدوير ب

 .الساعة

  USBـ ال الشحنأدخل سلك 

 ( .  3) مأخذالفي  ( 15) 

 

شحن لل USB سلك الـ توصيل

 :إلى (  15) 

) شاحن للهاتف المحمول -  

 ( ساعة 5.2لمدة ا

المدة )سيارة ل USB مخرج -  

 (ساعة 5.2

 من جهاز USB مخرج -  

 2المدة )كمبيوتر محمول 

 (ساعة

 (الزمن الالزم للشحن تقريبي) مالحظة 

 

 

                                       التوقف التلقائي                                     
فولط وذلك لحماية  2.7عندما يقل الفولط عن  ن العمل تلقائيا  عسيتوقف الجهاز 

 .البطارية

 .أوال   الرجاء عدم إعادة تشغيل الجهاز والعمل على إعادة شحنه: مالحظة 

 

 

 

 

 



                                         الصيانة                                            
 

 لتنظيف جهاز الدوش

 فصل الجهاز. 1

 

الجهاز عن طريق  أوقف

الضغط على مفتاح 

 .( 2) إيقاف/تشغيل

 

) مضخةالخرطوم من الإزالة 

( .  11) شودالو رأس (  1

متبقي استنزاف أي ماء 

 .الخرطوم داخل

 

من موصل ( 15) إزالة الحلقة

 .وتخزينها بأمان( 9)الخرج

 

يرجى تخزين المضخة بعيدا  عن مصادر الحرارة المرتفعة، التجمد، واألشياء : هام

 .القابلة لإلشتعال أو التفجر

 

 تنظيف الفلتر. 5

 

 ( 6) إزالة غطاء فلتر

 
و غطاء (  5) تنظيف الفلتر

 ( 6) فلتر

 

و (  5) قم بإعادة الفلتر

 ( 6) غطاء الفلتر

 
 

 لبطاريةتنظيف ال

 
ستمرار إضمان ستعمال لإ٪ بعد كل  55 - ٪45بنسبة شحن البطارية بنحن نوصي . 1

 .ستخدام ألول مرةالشحن بشكل كامل عند اإليرجى . عمرالقصى قدر من البطارية أل

يرجى إعادة شحن البطارية كل ثالثة أشهر على األقل لضمان , عند تخزين الجهاز. 2

لبطارية سوف تستنزف عند تخزينها لفترات ألن ا٪  55-٪  45 بنسبةنها شحاستمرارية 

 .طويلة



: الخرج) الفنية الموصى بها مواصفات باستخدام شاحن مخالف للشحن البطارية التقم ب. 3

 ( . أمبير 2-5.5/ فولط 5

شياء القابلة لإلشتعال درجات الحرارة العالية أو األمصادر عن  بعيدا  الجهاز يخزن . 4

 .تفجرأو ال

 

                                       المواصفات الفنية                                  
 ميلي أمبير 0022 :قدرة البطارية فولط 3.3 :الفولط التشغيلي 

 دقيقة 02 :التشغيلزمن  أمبير 2 :التيار األقصى 

-2.5/ فولط USB (5أي مأخذ  :الشحن قطر دقيقة/لتر 2.0 :تدفق المياه 

 (أمبير 0

بطارية ليثيوم  :التغذية الكهربائية

 مدمجة

 ساعة حسب نوع الشاحن 5-0 :الشحن زمن

 

 :من الجهاز الصحيح التخلص
 : هذا الرسم يعني 
 مجمعات مرافق واستخدام مصنفة، غير محلية نفايات حاوية في الكهربائية األجهزة من تتخلص ال

  .منفصلة
التخلص من هذا النوع من  بشأن معلومات على للحصول (البلدية) المحلية ةيالحكومبالجهات  اتصل

 .األجهزة
 المواد سربتت أن يمكن مقالب،ال أو النفايات مدافن في الكهربائية األجهزة من التخلص تم إذا

 .في الصحة العامة أضرار وإلحاقالغذائية  السلسلة في دخلوت الجوفية المياه إلى الخطرة

 


