
انتبه:
محرك ®Majestic محمي حرارًيا. وفي حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير، سيتوقف تشغيله تلقائًيا لمنع 

حدوث أضرار. إذا حدث ذلك، فأوقف تشغيل الوحدة وانزع سلك الطاقة من مأخذ الحائط، ثم دع الوحدة تبرد. قد 
يحدث هذا األمر بسبب تعسر تدفق الهواء. تحقق من عدم وجود أي انسدادات في الملحق، أو الخرطوم أو القضيب. 

قد تحتاج أيًضا إلى استبدال المرشحات. إذا قمت بالتحقق مما سبق، واستمرت المشكلة، فخذ الوحدة إلى مركز 
الخدمة المعتمد المحلي.

مالحظة: سيستأنف المحرك عمله بمجرد تبريده بشكل صحيح.
تحذير - للحد من خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو التعرض لإلصابة: ال تستخدم العطور أو السوائل التي 

 Health-Mor/FilterQueen® استخدم عطور .FilterQueen® Majestic® تحتوي على الكحول في
Health-Mor/ األصلية باعتدال - ال تقم بنقع اللينة العطرية! يمكن أن يؤدي استخدام عطور/روائح

®FilterQueen غير األصلية بأي طريقة خالف الموصوفة في دليل المالك إلى إحداث تلف بالمحرك وإلغاء 

الضمان.

يمكن استخدام الجهاز من ِقبل األطفال في سن الثامنة أو أكبر، واألشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات 
البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم وإعطاؤهم اإلرشادات بشأن استخدام 
الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. وينبغي عدم عبث األطفال بهذا الجهاز. يجب عدم إجراء 

التنظيف أو صيانة المستخدم من ِقبل األطفال دون اإلشراف عليهم.

.FilterQueen® في حالة تلف سلك التزويد بالطاقة، يجب أن تستبدله الشركة المصنعة أو موزع معتمد لدى

جدول المحتويات:

27 - 26 ........................................................................................Majestic® أجزاء

28 ............................................................................................... غرفة اشتمام الهواء

التجميع/العمليات................................................................................................... 29

خرطوم الطاقة.............................................................................................. 30 - 31

33 - 32 .................................................................................................... الملحقات

34 .................................................................................................. تغيير المرشحات

35 ............................................................................................................ الضمان

فائدة الصيانة مدى الحياة.......................................................................................... 35 

للحصول على الخدمات والمعلومات الفورية، فإن الموزع المحلي لديك:
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MAJESTIC® أجزاء

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل: يحتوي على الرموز العالمية "I" للتشغيل و"0" إليقاف التشغيل.. 1
غطاء العادم: فك غطاء العادم لتحويل ®Majestic إلى منفاخ يتسم بالكفاءة.. 2
ضوء التنبيه: يظهر عند ارتفاع درجة حرارة المحرك. سيتم إيقاف تشغيل المحرك تلقائًيا لمنع حدوث . 3

ضرر. أوقف تشغيل ®Majestic وانزع سلك الطاقة من الحائط، ثم دع الوحدة تبرد. وغالًبا ما 
تنتج هذه الحالة من انسداد مجرى تدفق الهواء. تحقق من عدم وجود أي انسدادات في الخرطوم، أو 

 Majestic® القضيب، أو الملحقات. قد تحتاج أيًضا إلى استبدال المرشح. إذا استمرت المشكلة، فخذ
إلى مركز خدمة معتمد.

غرفة الروائح: استخدم إحدى روائح ®Majestic إلنعاش الهواء في منزلك أثناء تنظيفه.. 4
مدخل االمتصاص: ُيستخدم لتوصيل الخرطوم الكهربائي بالوحدة. .يساعد في الشروع في بدء اإلجراء . 5

اإلعصاري.
القامط:  للحفاظ على االنسداد المحكم بين وحدة الطاقة وحاوية األوساخ، ولكن يمكن فتحه بسرعة . 6

وسهولة.
مجموعة العجالت: عجالت دائرية مطاطية تتدحرج بسالسة على األسطح الصلبة أو السجاد. قم دائًما . 7

بمحاذاة عجلة واحدة أسفل مدخل االمتصاص لمنع االنقالب للخلف.
مأخذ فوهة الطاقة: لتوصيل الخرطوم الكهربائي.. 8
تاج الملحقات: يحمل أربعة من ملحقات التنظيف األكثر أهمية لسهولة كونها في متناول اليد.. 9

المعدالت
230 فولت • 50 هرتز

م  800W بدون رق
غيار قطعة ال

ار غي م قطعة ال 950W مع رق

1

4 & 2

3

5

6

9

8

7
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MAJESTIC® أجزاء

دة: إلزالة األوساخ من األثاث المتخوم والفرش والستائر. فرشاة وفوهة العناصر المنجَّ  .10

أداة الفجوات: لتنظيف األماكن التي يصعب الوصول إليها.  .11

فرشاة األتربة: لتقليل الحاجة إلى القطعة القماشية لألتربة.  .12

فرشاة األرضية متعددة األغراض مقاس 10 إنشات )25.4 سنتيمتر(: لتنظيف األرضيات الخشبية   .13
الصلبة، والبالطية، والمشمعة، واألرضيات ذات األسطح الصلبة األخرى.

مجموعة ملحقات فوهة الطاقة: تتضمن فوهة الطاقة والخرطوم الكهربائي وقضيب الطاقة.   .14

11 10

12

14

13
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غرفة اشتمام الهواء

استخدام غرفة اشتمام الهواء

فك غطاء العادم الموجود في الجزء العلوي من ®Majestic بتدويره على نحو خفيف ناحية اليسار، ثم رفعه.. 1

2 .Health-Mor/ قم برش اللينة العطرية الهوائية اللبادية الرمادية بعطر واحد أو عطرين من عطور
®FilterQueen األصلية المرغوبة.

تحذير - للحد من خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو التعرض لإلصابة: ال تستخدم العطور أو السوائل التي 
 Health-Mor/FilterQueen® استخدم عطور .FilterQueen® Majestic® تحتوي على الكحول في

Health-Mor/ األصلية باعتدال - ال تقم بنقع اللينة العطرية! يمكن أن يؤدي استخدام عطور/روائح
®FilterQueen غير األصلية بأي طريقة خالف الموصوفة في دليل المالك إلى إحداث تلف بالمحرك وإلغاء 

الضمان.

أغلق غرفة اشتمام الهواء عن طريق الغطاء البديل وإحكامه عن طريق تدويره على نحو خفيف ناحية اليمين . 3
حتى يستقر في مكانه.

ابدأ في استخدام وحدة الطاقة واستأنف التنظيف. خالل دقائق، ستالحظ تأثير غرفة اشتمام الهواء الخاصة . 4
بجهاز ®Majestic في جميع أرجاء الغرفة.

2 1

34
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التجميع والتشغيل

لعملية االمتصاص:
قم بتوصيل الخرطوم بمدخل االمتصال الموجود على حاوية األوساخ من خالل محاذاة السهم الموجود  1أ. 

على الخرطوم مع المسامير المعدنية بالمدخل، ثم قم بالتأمين من خالل التدوير بنحو ربع دائرة إلى 
اليمين.

تنبيه: يحتوي الخرطوم على توصيالت كهربائية. ال تستخدمه المتصاص المياه. ال تغمره بالمياه لتنظيفه. 
يجب فحص الخرطوم بانتظام وعدم استخدامه في حالة تلفه.

قم بتوصيل القضيب أو ملحق التنظيف بالخرطوم عن طريق إدراج الطرف الذكر في الخرطوم وتدويره  2أ. 
حتى يستقر الملحق أو القضيب في مكانه.

استخدم الملحقات على النحو الموصى به في الصفحات التالية.  .3

لعملية النفخ:
فك غطاء العادم من خالل تدويره ربع دورة ناحية اليسار. 1ب. 

قم بتوصيل الخرطوم بالمدخل الموجود في الجزء العلوي من الوحدة من خالل محاذاة السهم  2ب. 
الموجود على الخرطوم مع المسامير المعدنية بالمدخل، ثم قم بالتأمين من خالل التدوير بنحو ربع 

دائرة إلى اليمين.

قم بتوصيل القضيب أو ملحق التنظيف بالخرطوم عن طريق إدراج الطرف الذكر في الخرطوم   .3
وتدويره حتى يستقر الملحق أو القضيب في مكانه.

استخدم الملحقات على النحو الموصى به في الصفحات التالية.   .4

2أ 1أ

2ب1ب
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فوهة الطاقة

تركيب فوهة الطاقة:

قم بالتجميع من أجل التنظيف باالمتصاص.  .1

قم بتوصيل القضيب بالفوهة عن طريق الضغط على الطرف األنثى من القضيب فوق الطرف الذكر من   .2
الرقبة الدوارة الخاصة بالفوهة حتى يستقر زر تأمين القضيب في مكانه. يدور القضيب ألكثر من 90 درجة 

مما يسمح له باالستلقاء على األرضية.

قم بتوصيل السلك الممتد من الطرف اآلخر من الخرطوم بالمأخذ الموجود في وحدة الطاقة.   .3

 "O"للتشغيل و "I" الموجودة على الخرطوم تضم الرمزين الدوليين "ON/OFF" يرجى مالحظة أن: عالمة
إليقاف التشغيل. ال يتحكم هذا المفتاح إال في تشغيل فوهة الطاقة أو إيقاف تشغيلها. لتشغيل فوهة الطاقة )للسجاد(، 

ك المفتاح إلى أول وضع أمامي. إليقاف تشغيل فوهة الطاقة )لألرضيات الخشبية الصلبة، والبالطية،  حرَّ
ك المفتاح إلى الوضع الخلفي. واألرضيات ذات األسطح الصلبة(، حرِّ

ملحوظة: يحتوي هذا الخرطوم على أسالك كهربائية، وتجب إزالة  السلك الممتد من الطرف اآلخر من الخرطوم 
دة وأداة الفجوات  من المأخذ بوحدة الطاقة قبل التنظيف باستخدام الملحقات مثل فرشاة وفوهة العناصر الُمنجَّ

والفرشاة المتعددة وفرشاة األتربة، أو صيانة الجهاز.

التنظيف باستخدام فوهة الطاقة

ال تتطلب فوهة طاقة ®Majestic أي تعديل على ارتفاع سطح السجاد، حيث تم تصميم شكل جسم فوهة الطاقة 
خصيًصا لتكون فعالة على أي سجادة أو أي أسطح غير مكسوة.

استخدم أشواًطا طويلة وبطيئة عند التنظيف. للسجاد األكثر ُسمًكا، استخدم نمًطا متقاطًعا لرفع الزغب ومنح 
السجاد مظهًرا أكثر رقة ونعومة.

لتنظيف الساللم:
فك مجموعة العجالت من وحدة الطاقة.	 
اجعل ®Majestic في الوضعية المالصقة لألرضية.	 
فك القضيب وقم بتوصيل مقبض الخرطوم مباشرة بفوهة الطاقة.	 

التخزين: تجنب حدوث انحناءات حادة في الخرطوم وذلك بفك الخرطوم من وحدة قبل تخزينها.
تنبيه: ال تستخدمه على السجاد أو األغطية التي تحتوي على قطع قماش أو ألياف فضفاضة.

123
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أ. الصيانة الدورية:

فوهة الطاقة:

ال توجد أجزاء قابلة للصيانة بواسطة المستخدم داخل فوهة طاقة ®Majestic. وفي حالة ظهور أي مشكلة تتطلب 
الصيانة، يرجى االتصال بموزع ®FilterQueen المحلي. 

الحظ أنه يجب استبدال فرشاة بكرة فوهة الطاقة بشكل دوري للحفاظ على الحد األقصى من تميز أداء التنظيف. 
اتصل بموزع ®FilterQueen المحلي للحصول على خدمات الصيانة. 

قاطع الدائرة الكهربائية لفوهة الطاقة القابل إلعادة الضبط:

تم تصميم قاطع الدائرة الكهربائية لحماية محرك فوهة الطاقة من التلف، في حالة االنسداد أو توقف الفرشة الدوارة. 
إلعادة ضبط قاطع الدائرة الكهربائية، أوقف تشغيل ®Majestic وانزع السلك من مأخذ الحائط. قم بإزالة أي 

مكونات غريبة عن فوهة الطاقة واضغط على الزر األحمر الموجود في الجزء الخلفي من الفوهة. قم بتوصيل قابس 
®Majestic واستأنف االستخدام.

ب ضوء التحذير الخاص بوحدة الطاقة:

عندما يظهر ضوء التحذير، يشير هذا إلى ارتفاع درجة حرارة محرك وحدة الطاقة. سيتم إيقاف تشغيل المحرك 
تلقائًيا لمنع حدوث ضرر. أوقف تشغيل ®Majestic وانزع سلك الطاقة من الحائط، ثم دع الوحدة تبرد. وغالًبا ما 

تنتج هذه الحالة من انسداد مجرى تدفق الهواء. تحقق من عدم وجود أي انسدادات في الخرطوم، أو القضيب، أو 
الملحقات. قد تحتاج أيًضا إلى استبدال المرشحات. إذا استمرت المشكلة، فخذ ®Majestic إلى مركز خدمة معتمد.

ببأ.
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الملحقات

أ. فرشاة األتربة
إلزالة سهلة لألتربة

قم بتجميع ®Majestic من أجل التنظيف باالمتصاص.

قم بجميع عمليات تنظيف األتربة بوجه عام باستخدام الفرشاة الدائرية، حيث إنها ُتلغي عملًيا الحاجة إلى قطعة قماش 
تنظيف األتربة. ويتم استخدامها على األثاث الالمع للغاية، وظالل مصابيح األقمشة الناعمة للغاية أو أي سطح 

تتراكم عليه األتربة.

لتنظيف الغرفة من األتربة العامة: قم بتوصيل الفرشاة مباشرة بالخرطوم. وقم بالتنظيف من خالل أشواط قصيرة 
ومعتدلة؛ ال تقم بالضغط بشدة لألسفل حيث سيؤدي ذلك إلى غلق الفتحة، وقطع الطاقة عن عملية التنظيف. 

لتنظيف الفرشاة: قم بتمرير الطرف المفتوح من الخرطوم فوق شعيرات الفرشاة. في حالة تراكم السخام على 
الشعيرات، أزل تجمع الشعيرات من المقبس المطاطي واغسلها في ماء دافئ مع الصابون؛ ثم اتركها لتجف قبل 

إعادة تركيبها.

ب. أداة الفجوات
لألماكن التي يصعب الوصول إليها

قم بتجميع ®Majestic من أجل التنظيف باالمتصاص.

د، والمراتب وحشيات المراتب،  استخدم أداة الفجوات إلزالة األتربة واألوساخ خلف الوسادات في األثاث المنجَّ
وأركان األدراج، وشبكات تبريد الهواء واألماكن األخرى التي يصعب الوصول إليها.

مالحظة: عند تنظيف شبكات تبريد الهواء، استخدم أداة الفجوات للشفط في البداية، ولكن إذا كانت اللفائف قريبة جًدا 
من بعضها بحيث تمنع الوصول إلى األوساخ، فقم بتعليق قطعة قماش مبللة أو جريدة خلف شبكة التبريد، وتجميع 

®Majestic لنفخ الغبار على القماش أو ورق الجرائد. 

يمكن استخدام وحدة ®Majestic، المجمعة من أجل عملية النفخ، وأداة الفجوات إلذابة الثلوج، أو تهوية السجاد، أو 
نفخ بالونات الحفالت.

ب.ب.أ.أ.
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ب.ب.أ.أ.

الملحقات

أ. فرشاة األرضية متعددة األغراض مقاس 10 إنشات )25.4 سنتيمتر(
للحوائط واألرضيات الصلبة

قم بتجميع ®Majestic من أجل التنظيف باالمتصاص.

مثالية لألرضيات الصلبة مثل األرضيات الخشبية والبالطية والمشمعة والخرسانية. تقوم فرشاة األرضية متعددة 
األغراض مقاس 10 إنشات )25.4 سنتيمتر( بتنظيف مساحة واسعة بشوط بسيط. لتنظيف األسطح المحززة تنظيًفا 
عميًقا، مثل البالط والخشب الصلب، قم بإخراج الفرشاة. كما أنها فعالة في تنظيف الحوائط أو الشاشات أو األسقف 

أو التظليالت أو أي أسطح مسطحة.

مالحظة: عند تنظيف أسطح الحوائط، استعمل الفرشاة بخط مستقيم من األسفل إلى األعلى.

لتنظيف األسطح الصلبة: قم بإدخال الفرشاة بطرف القضيب واستخدامها بنفس طريقة 
استخدام فوهة الطاقة.

لتنظيف األسطح الصلبة المحززة: فك الجزء اإلضافي الخاص بالفرشاة وأعد توصيل 
الملحق بطرف القضيب.

لفك الجزء اإلضافي من الفرشاة: اسحب الركن البالستيكي المفتوح المرن أثناء رفع 
الجزء اإلضافي للفرشاة )أ-1(. إلعادة تركيب الجزء اإلضافي للفرشاة، تأكد من أن 

الشعيرات القصيرة موجهة ناحية األمام ومستقرة في مكانها.

لتنظيف الفرشاة: بعد كل استخدام، أزل الوبر والخيوط، وما إلى ذلك من خالل تمسيد الطرف المفتوح للخرطوم 
فوق الفرشاة. في حالة اتساخ الفرشاة، اشطفها بمحلول صابون معتدل، واتركها حتى تجف، قبل استخدامها على 

المناطق ذات األلوان الفاتحة.

دة: ب. فرشاة وفوهة العناصر المنجَّ
د، والمراتب والستائر لألثاث المنجَّ

قم بتجميع ®Majestic من أجل التنظيف باالمتصاص.

لتنظيف المراتب واألثاث المتخوم: استخدم الفوهة دون الفرشاة إلزالة األوساخ العميقة؛ واستخدم الفوهة مع الفرشاة 
عندما يكون النسيج القماشي مغطى بالخيوط والوبر وما إلى ذلك. 

لتنظيف األحجبة والستائر: قم بتوصيل القضيب بالخرطوم. لألحجبة الثقيلة، قم بتوصيل الفوهة فقط مباشرًة 
بالقضيب. للستائر الناعمة، استخدم الفوهة والفرشاة. ستمنع الفرشاة سحب المواد الناعمة داخل الفوهة.

أ-1

33 Majestic® – Arabic



ب.ب.أ.أ.

أ. تغيير مخاريط المرشحات

للحصول على أفضل أداء، استبدل المخاريط على النحو الذي توصي به الشركة المصنعة:

▼ مرشح ™BioCone – كل شهر
▼ ®Medipure – كل 6 أشهر

● المرشح األسطواني المسطح – كل 6 أشهر

تنبيه: ال تقم بتشغيل وحدة الطاقة دون وجود مخاريط المرشحات في مكانها.
كن حذًرا من التقليد: استخدم مخاريط مرشحات ®Health-Mor/FilterQueen األصلية فقط. قد تؤدي القطع 

المقلدة إلى ضعف األداء وإحداث ضرر بوحدتك.
افصل سلك الطاقة من الجدار وافصل الخرطوم من وحدة الطاقة.. 1

حرر القامطتين الجانبيتين وأزل وحدة الطاقة من حاوية األوساخ.. 2

أزل مخروط ®Medipure وقم بتنحيته جانًبا أو تخلص منه في حالة تركيب مخروط جديد.. 3

أفرغ محتويات حاوية األوساخ في كيس قمامة كبير مفتوح. اجعل محتويات الحاوية تسقط في الكيس بما . 4
في ذلك مرشح ™BioCone المستخدم. يمكن غسل حاوية األوساخ وتجفيفها جيًدا إلزالة كل الغبار و/

أو أي روائح.

د موقع مخروط المرشح بالجزء السفلي . 5 افتح مرشح ™BioCone جديًدا. أدخل رأس المخروط في محدِّ
من حاوية األوساخ. تأكد من أن جميع حواف المخروط موازية لحشية حاوية األوساخ. 

6 ..BioCone™ داخل مرشح Medipure® ضع مخروط

استبدل وحدة الطاقة وقم بتأمين القامطتين الجانبيتين في موضعهما. تأكد من أن جميع األلسنة الثالثة . 7
لمرشح ™BioCone مرئية من خارج وحدة الطاقة.

ب. تغيير المرشح األسطواني المسطح
افصل سلك الطاقة من الجدار وافصل وحدة طاقة الخرطوم.. 1

حرر القامطتين الجانبيتين وأزل وحدة الطاقة من حاوية األوساخ.. 2

قم بفك واقي المخروط. بعد ذلك، قم بفك المرشح األسطواني المسطح عن طريق سحب حلقة االحتجاز   .3
البالستيكية بإصبعك ورفعها. 

استبدال المرشح األسطواني المسطح. ضع المرشح فوق القسم األوسط من الشاشة. استبدل حلقة االحتجاز من   .4
خالل عصر الحلقة. تأكد من مالءمة الحلقة بشكل مريح تحت األلسنة الثالثة من الشاشة البالستيكية. استبدل 

واقي المخروط. تأكد من أن الحافة الخارجية للمخروط مستقرة على الشفة المطاطية حول محيط وحدة الطاقة 
واستبدل المسمار.
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الضمان
تضمن Health-Mor وحدة علبة نظام تنظيف المنازل ®Majestic، والمحرك، والخرطوم، والقضيب، وفوهة الطاقة والملحقات لتكون 

خالية من العيوب من حيث المواد والتصنيع لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء ويكون محرك فوهة الطاقة خالًيا من العيوب في المواد 
والتصنيع لمدة ثالث سنوات من تاريخ الشراء. ال يغطي هذا الضمان: )1( استخدام ®Majestic في األغراض التجارية أو المؤسسية أو 

المهنية، أو بغرض التأجير، أو غيرها من األغراض غير المنزلية؛ )2( المكونات التي تتعرض للبلى في العادة، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر الفرش، واألحزمة، والمحامل، والسدادات، والمرشحات؛ )3( األضرار التي تحدث بسبب سوء االستخدام أو اإلهمال؛ 

)4( األضرار الناجمة عن استخدام تيار أو جهد غير المطبوع على اللوحة؛ )5( األضرار الناجمة عن أعمال الصيانة التي لم يجِرها 
موظفون لدى Health-Mor و/أو موزعوها المعتمدون و/أو مراكز الخدمة؛ )6( تكلفة النقل واالختيار، والتسليم، ومكالمات المنزل أو 

خدمة المكالمات، و )7( األضرار الناجمة عن استخدام قطع غيار و/ أو مرشحات غير أصلية.
سوف تقوم Health-Mor بإصالح أو استبدال أي أجزاء معيبة بموجب هذا الضمان بشرط إرجاع ®Majestic أو الجزء المعيب 

ودفع رسوم النقل مقدًما، مع دليل مكتوب به تاريخ الشراء والرقم التسلسلي، إلى الموزع المعتمد الذي تم شراؤها منه أو إلى قسم ضمان 
 Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, الجودة على العنوان التالي
Brooklyn, Ohio 44144, USA، أو مع تفويض خطي من Health-Mor، إلى أي شخص آخر مخول ألداء خدمة الضمان. 
Health- يمكن الحصول على معلومات بشأن األشخاص المخولين ألداء خدمة الضمان عن طريق االتصال بإدارة عالقات مستهلكي
Mor على الرقم 7800-846-440. أثناء الفحص، إذا ُوجد أن ®Majestic أو أي جزء منها معيب من حيث المواد أو التصنيع، 

ل، أو شحنه أو إرساله في طرد بالبريد.  فسوف يتم اإلصالح أو االستبدال وفق ما تقرره Health-Mor، ومن ثم إعادة المنتج إلى المرسِّ
ولن ُيصرف أي تعويض مقابل استبدال األجزاء المعيبة أو الصيانة المجراة خالل فترة الضمان إذا لم تتم الصيانة لدى الموزع المعتمد 
.Health-Mor دون الحصول على إذن كتابي أوالً من ،Health-Mor منه أو لدى الموزع المعتمد لدى Majestic® الذي تم شراء

يكون هذا الضمان الغًيا وباطالً وليس له أي تأثير، ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية: )1( تم شراء ®Majestic من موزع معتمد 
لدى Health-Mor؛ )2( لم يتم تغيير الرقم المسلسل الخاص بالشركة المصنعة لجهاز ®Majestic، أو تشويهه أو إزالته؛ )3( تم 

استخدام ®Majestic في جميع األوقات وفًقا لدليل التعليمات، ولم يخضع لسوء استخدام؛ )4( لم يتم استخدام مرشحات و/أو قطع غيار 
®FilterQueen مع ®Majestic إال األصلية منها فقط.

سيتم ضمان أي جزء معيب أو به خلل - تم إصالحه أو استبداله بموجب هذا الضمان - لمدة سنة واحدة أو حتى نهاية فترة الضمان 
األصلي، أيهما أطول. 

ال يوجد أي ضمان صريح آخر ينطبق على جهاز ®Majestic لديك. تكون الضمانات الضمنية، بما في ذلك الضمانات أو الرواج 
والصالحية لغرض معين، محدودة بالفترة الزمنية التي يسري فيها الضمان الصريح. يتم استبعاد جميع األضرار التبعية - أو غيرها 

الناتجة عن خرق هذا الضمان - من التغطية بموجب هذا الضمان.
ال تفترض شركة Health-Mor أو تأذن ألحد بتحمل أي مسؤولية إضافية.

يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية محددة ويحق لك التمتع بحقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى.
ال يؤثر بطالن أي قيد من قيود هذا الضمان في صحة أقسام الضمان المتبقية.

فائدة الصيانة مدى الحياة
توافق Health-Mor على إعادة بناء أو استبدال محرك علبة ®Majestic و/أو محرك فوهة الطاقة في أي وقت بعد انتهاء فترة 

الضمان األصلي، على أن يخضع هذا األمر للشروط واألحكام المبينة أدناه.
يجب أن يكون جهاز ®Majestic في حوزة المالك األصلي، ويجب أن يكون مستخَدًما لألغراض المنزلية فقط، ويجب أن يكون   .1

مصحوًبا بدليل على الشراء. ال تنطبق سياسة الصيانة هذه على أي من أجهزة ®Majestic التي تم استخدامها في أغراض تجارية 
أو مؤسسية أو مهنية، أو أغراض تأجير أو أي أغراض أخرى غير منزلية.

يجب إعادة ®Majestic، ودفع رسوم النقل مسبًقا، إلى الموزع المعتمد لدى ®Majestic الذي تم شراء الجهاز منه، أو إرساله   .2
 Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, إلى قسم ضمان الجودة على العنوان التالي

Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA. يجب على المالك دفع رسوم نقل إرجاع المنتج.
سيكون الحد األقصى لرسوم إعادة بناء محرك علبة ®Majestic هو 99 دوالًرا أمريكّيًا والحد األقصى لرسوم إعادة بناء محرك   .3
فوهة الطاقة سيكون 29 دوالًرا أمريكّيًا؛ سيشمل هذا تكلفة جميع قطع الغيار والعمالة الالزمة الستعادة محرك ®Majestic و/أو 

 Majestic® محرك فوهة الطاقة إلى ترتيب التشغيل الصحيح. وسيتم تحميل رسوم باألسعار الحالية وقتها على أي أجزاء مفقودة من
وقت تسليمها إلعادة البناء، إذا كانت تلك األجزاء ضرورية الستعادة ®Majestic إلى حالة التشغيل المالئمة وأي أجزاء مطلوبة 

بدالً من محرك العلبة و/ أو محرك فوهة الطاقة.
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إذا كان هناك خلل في المواد أو التصنيع في عملية إعادة البناء، فسوف يتم إعادة بناء ®Majestic مرة أخرى دون رسوم،   .4
شريطة إرجاع ®Majestic في غضون سنتين من إعادة بنائه من جانب شركة Health-Mor أو الموزع المعتمد الذي أجرى 

عملية إعادة البناء، على أن يتم دفع رسوم مسبًقا. يجب أن يكون ®Majestic مصحوًبا بدليل كتابي على عملية إعادة البناء 
السابقة.

تكون اتفاقية الخدمة باطلة وغير سارية، ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية:  .5
تم شراء ®Majestic من موزع معتمد؛ أ(   

يجب أن تكون الوحدة مصحوبة بدليل على الشراء؛ ب(   
لم يتم تغيير الرقم المسلسل لجهاز ®Majestic، أو تشويهه أو إزالته؛ ج(   

د(  أال يكون الضرر الحاصل بوحدة الطاقة ناجًما عن سوء االستخدام أو اإلهمال أو استخدام تيار أو جهد غير المطبوع على   
اللوحة أو ناجًما عن عدم استخدام قطع غيار أو مخاريط مرشحات ®FilterQueen األصلية. 

)WEEE( استرجاع وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية
يتطلب توجيه االتحاد األوروبي بشأن نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية )WEEE( من منتجي المكانس الكهربائية ومكيفات 

الهواء التي يتم بيعها إلى دول االتحاد األوروبي:

إضافة ملصقات على المكانس الكهربائية والمنظفات الهوائية الجديدة إلعالم العمالء أن هذه األجهزة ينبغي إعادة تدويرها. 1
أعد المكانس الكهربائية والمنظفات الهوائية من العمالء في نهاية عمرها االفتراضي، وقم بتمويل. 2
إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.. 3

تم تطبيق توجيه WEEE بتاريخ 13 أغسطس 2012، ويجب أن تلبي الشركات المصنعة األهداف المستهدفة إلعادة التدوير بحلول 
فبراير 2014.

بيان WEEE لالمتثال
من خالل موزعنا المعتمد، ستأخذ Health-Mor المكانس الكهربائية والمنظفات الهوائية إلعادة تدويريها وفًقا لمتطلبات إعادة التدوير 

كل بلد على حدة في االتحاد األوروبي في نهاية حياة المنتج.
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