
دليل 
اإلستخدام

لمنع خطر الحوادث أو تلف المنتج ،
من الضروري قراءة هذه التعليمات قبل التثبيت واستخدامها ألول مرة.

استخدم فقط سلك الطاقة األصلي وأجزائه.
قد يتغير لون المنتج وتصميمه ألغراض تحسين الجودة.



دليل مستخدم  جهاز التعقيم باألشعة فوق البنفسجية
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1. تعليمات السالمة قبل االستخدام
1) يغطي هذا الدليل مواصفات الجهاز والحماية والتعليمات.

تأكد من قراءة جميع التعليمات قبل االستخدام األول.
2) قد يتسبب تركيب رف / سلة غير قابلة للصدأ في خدش السطح الداخلي ،

وسيؤدي إلى عدم قبول عمليات التبادل أو اإلرجاع.
3) ال تقم بتعقيم العناصر التي ال ينبغي تعريضها لألشعة فوق البنفسجية (مثل المنتجات التي تحتوي على مادة الالتكس).

4) يجب أن يبقى الجزء الداخلي من الجهاز جافا للحفاظ على حالته المعقمة.
.Spectra 5) يجب أن يكون سلك الطاقة جزءا أصليا من

6) يجب استبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية بشكل دوري. (قد تختلف حسب فترة االستخدام ، ولكن يوصى باالستبدال كل 6 أشهر)
7) يجب تنظيف فلتر الهواء بشكل دوري تحت الماء الجاري إلزالة أي غبار.

8) الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) القدرات الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما
لم يتم اإلشراف عليهم أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل

9) يجب تركيب الجهاز في مكان بعيد عن متناول األطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
10) في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز خدمة فنية معتمد لتجنب كل المخاطر.

2. الحماية المهمة
اقرأ جميع تعليمات السالمة أدناه قبل استخدام المنتج. تحذيرات السالمة

1) تجنب المناطق شديدة الرطوبة أو المعرضة لرذاذ الماء.
2) ال تستخدم في األماكن التي بها سلك أو منفذ طاقة تالف.

3) ال تتعامل مع القابس بأيد مبللة.
4) ال تفصل عن طريق سحب الحبل.

5) ال تقم بتوصيل مقابس متعددة بمأخذ الطاقة.
6) التثبيت في مواقع بعيدة عن متناول األطفال.

7) ال تقم بتفكيك أو تعديل المنتج
8) إذا كان القابس يحتوي على غبار أو ماء ، فقم بتنظيفه جيدا بقطعة قماش جافة قبل االستخدام.

9) في حالة وجود تسرب للغاز ، ال تقم بتشغيل الجهاز وتهوية الغرفة عن طريق فتح األبواب والنوافذ.
10) ال تضع الكائنات الحية في الجهاز.

11) إذا كان هناك صوت / رائحة / دخان غير عادي ، أغلق باب الجهاز ، وافصل سلك الطاقة واتصل بمركز العمالء.
12) في حالة تلف المنتج سواء خارجيا أو داخليا ، ال تستخدم الجهاز واتصل بمركز العمالء.



تحذيرات السالمة
1) ال تنظر مباشرة إلى مصباح األشعة فوق البنفسجية عند تشغيله وتجنب االتصال المباشر بالجلد.

2) يجب تثبيت الجهاز على سطح مستو.
3) تأكد من أن العناصر الموضوعة داخل الجهاز ال تلمس باب الوحدة.

4) ال تسد مدخل / مخرج تهوية الهواء للجهاز.
5) ال تضع عناصر الفينيل رقيقة في الجهاز.

6) ال تقم بفصل سلك الطاقة الخاص بالجهاز أثناء التشغيل.
7) ال تضع العناصر فوق الجهاز.

8) ال تخطو على الجهاز أو تسحب باب الوحدة.

3. المكونات

4. المواصفات

جهاز تعقيم سبكترا لألشعة فوق البنفسجية رف غير قابل للصدأ  سلة غير قابلة للصدأ  سلك الطاقة

الموديل: معقم سبكترا لألشعة فوق البنفسجية (معقم متعدد اإلستخدامات)              األبعاد الخارجية: 290 (عرض) × 395 (عمق) × 379 (ارتفاع)
180W :اإلدخال: تيار متردد 220-240 ، 50 هرتز / 60 هرتز                                                                                استهالك الطاقة

لنوع الجاف: PTC التدفئة                                                                                                                               نوع فيريليزي: مصباح األشعة فوق البنفسجية
الوزن: 5,5 كجم



5. المكونات

فلتر الهواء

لوحة تحكم تعمل باللمس
/مؤشر LED للحالة

منفذ تهوية الهواء

نافذة
حالة

العرض

عرض

مدخل 
سلك الطاقة

<الجانب الخلفي> <الجانب األمامي> <الجانب الداخلي>

مصباح األشعة فوق
البنفسجية

إضاءة
مستشعر درجة الحرارة

رف غير قابل للصدأ

مدخل تهوية الهواء

سلة غير قابلة للصدأ



6. تعليمات تركيب الوحدة واستبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية
توخ الحذر عند تركيب رف / سلة غير قابلة للصدأ ألن ذلك قد يتسبب في خدش السطح الداخلي للوحدة الرئيسية.

لن يتم قبول استبدال أو إرجاع الجهاز بعد تركيب رف / سلة غير قابلة للصدأ.

تركيب رف غير القابل للصدأ تركيب سلة غير قابلة للصدأ

قم بتركيب الرف غير القابل للصدأ في الوحدة الرئيسية
عن طريق إمالته قليال كما هو موضح في

الرسم تخطيطي ووضعه على حامالت الرفوف.

قم بتركيب السلة غير قابلة للصدأ في الوحدة الرئيسية
بوضعها في وضع مستقيم في الجزء السفلي من

الجهاز كما هو الموضح في الرسم التخطيطي.

حامالت الرفوف 



• استبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية

• تنظيف فلتر الهواء

يجب استبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية بشكل دوري.
قد يختلف توقيت االستبدال حسب فترة االستخدام والبيئة.

عندما يتحول طرفي المصباح إلى اللون األسود ، فهذا مؤشر على أن المصباح قد حان نهاية عمره
اإلفتراضي ويجب استبداله بمصباح جديد لألشعة فوق البنفسجية.

للتعقيم األمثل ، يوصى باستبدال المصابيح كل 6 أشهر.

إلزالة مصباح األشعة فوق البنفسجية، أمسك طرفي المصباح (المشار إليه بعالمة A في الرسم
التخطيطي)

وقم بتدوير األنبوب 90 درجة في أي من االتجاهين حتى تسمع نقرة ،
يجب محاذاة المسامير الموجودة في نهاية األنبوب مع الفتحات

(المسمى B في الرسم التخطيطي) في المقابس ، مما يسمح بسحب المصباح ،
لتثبيت مصباح UV جديد ، اتبع عملية اإلزالة في االتجاه المعاكس

وضع المصباح في المقابس وتدوير األنبوب 90 درجة حتى تسمع نقرة.
* يجب فصل الجهاز عن مأخذ الطاقة عند استبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية.

(يشبه استبدال مصباح األشعة فوق البنفسجية استبدال أنبوب الفلورسنت في المنزل)

يجب تنظيف فلتر الهواء بشكل دوري.
قد يختلف توقيت التنظيف حسب فترة االستخدام والبيئة.

للحصول على التعقيم األمثل ، يوصى بفحص فلتر الهواء وتنظيفها على أساس شهري.
إلزالة لوحة الفتر ، أمسك الجوانب العلوية من اللوحة واسحبها لألمام.

قم بتنظيف فلتر الهواء عن طريق إمساك لوحة الفلتر تحت الماء الجاري واالهتزاز
بخفة إلزالة أي غبار.

الستبدال لوحة الفلتر ، قم بربط الجزء السفلي من اللوحة في مكانها أوال ثم
أغلق اللوحة حتى تسمع نقرة.

* قد يؤدي التنظيف بالقوة باستخدام فرشاة أو معدات تنظيف أخرى إلى تلف فلتر الهواء.



7. تعليمات التشغيل
هناك أربعة أزرار على لوحة التحكم التي تعمل باللمس.

حدد دورة عن طريق لمس الزر المقابل لعدد محدد من المرات.
* عند وضع أشياء مثل الزجاجات ، تأكد من التخلص من أي مياه زائدة قبل وضعها في الجهاز.

دورة تلقائية 1        (إجمالي 20 دقيقة تشغيل) / لمس 1 مرة

تجفيف 10 دقائق ، تعقيم 5 دقائق ، تهوية 20 دقيقة
20 دقيقة15 دقيقة10 دقائق 0 دقيقة

تعقيمتجفيف
تهوية الهواء

دورة تلقائية 2         (إجمالي 30 دقيقة تشغيل) / لمس 2 مرة

تجفيف 20 دقائق ، تعقيم 5 دقائق ، تهوية 30 دقيقة
30 دقيقة25 دقيقة20 دقيقة0 دقيقة

تعقيمتجفيف
تهوية الهواء

دورة تلقائية 3        (إجمالي 40 دقيقة تشغيل) / لمس 3 مرات

تجفيف 30 دقائق ، تعقيم 5 دقائق ، تهوية 40 دقيقة

تعقيمتجفيف
تهوية الهواء

30 دقيقة 40 دقيقة35 دقيقة0 دقيقة

* سيؤدي اللمس 4 مرات إلى إيقاف تشغيل الجهاز.



تجفيف 10 دقائق ، تهوية 10 دقيقة
10 دقائق 0 دقيقة

تجفيف
تهوية الهواء

دورة تجفيف 1      (إجمالي 10 دقائق تشغيل) / المس 1 مرة

دورة تجفيف 2      (إجمالي 20 دقائق تشغيل) / المس 2 مرة
تجفيف 20 دقائق ، تهوية 20 دقيقة

0 دقيقة

تهوية الهواء
تجفيف

20 دقائق

دورة تجفيف 3      (إجمالي 30 دقائق تشغيل) / المس 3 مرة

30 دقائق0 دقيقة
تجفيف

تهوية الهواء

تجفيف 30 دقائق ، تهوية 30 دقيقة

* سيؤدي اللمس 4 مرات إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

دورة التعقيم1   (إجمالي 10 دقائق من التشغيل) / اللمس 1 مرة

دورة التعقيم  2   (إجمالي 15 دقائق من التشغيل) / اللمس 2 مرة

0 دقيقة

0 دقيقة

10 دقائق 5 دقائق

15 دقيقة10 دقائق

تهوية باألشعة فوق البنفسجية 5 دقائق ، تهوية 10 دقائق

تهوية باألشعة فوق البنفسجية 10 دقائق ، تهوية 15 دقيقة

تهوية الهواء

تهوية الهواء

تعقيم

تعقيم

* سيؤدي اللمس 3 مرات إلى إيقاف تشغيل الجهاز.



      دورة التخزين           (إجمالي التشغيل 10 ساعات) / المس 1 مرة
التعقيم 1 دقيقة وتهوية الهواء 1 دقيقة كل ساعتين

60 ساعات ساعتين 4 ساعات 8 ساعات 10 ساعات
تهوية الهواء تهوية الهواء تهوية الهواء

تعقيم تعقيم تعقيم
تهوية الهواء

تعقيم
تهوية الهواء

تعقيم

* سيؤدي اللمس مرتين  إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

كتم / إلغاء كتم الصوت / المس مع االستمرار لمدة 2 ثانية

سيؤدي لمس زر التخزين مع االستمرار لمدة 2 ثانية إلى تمكين كتم الصوت
سيظهر رمز إيقاف الصوت على الشاشة مع صوت تنبيه وإيقاف تشغيل جميع األصوات.

سيؤدي لمس زر التخزين مع االستمرار لمدة 2 ثانية إلى تعطيل كتم الصوت
سيظهر رمز تشغيل الصوت على الشاشة مع صوت تنبيه وتشغيل جميع األصوات.



8. كيفية استخدام معقم باألشعة فوق البنفسجية

9. استكشاف األخطاء وإصالحها

1. افتح الوحدة الرئيسية ونظف الداخل بقطعة قماش ناعمة. (ال تنظف بالماء. سيصبح هذا سببا لتلف المنتج.)
2. قم بتنظيف وتجفيف مكونات الرف / السلة غير القابل للصدأ ثم قم بتثبيتها داخل الوحدة الرئيسية.

(لن يتم قبول األجهزة التي تعرضت للخدش أو التلف من تركيب الرف / السلة غير القابل للصدأ لالستبدال أو استرداد األموال)
3. من الشائع شم الروائح من الجهاز أثناء االستخدام األول.

4. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.
5. افتح الوحدة الرئيسية وضع العناصر المراد تعقيمها على الرف والسلة غير القابل للصدأ.

6. يجب التخلص من الماء الزائد من جميع العناصر المغسولة مثل الزجاجات قبل وضعها في الجهاز. ال تقم بتكديس العناصر معا حيث تتداخل مع بعضها ،
وسيحد من التعرض لألشعة فوق البنفسجية ولن يتم تعقيمه بشكل صحيح. ، كما يجب وضع العناصر ذات الفتحة بحيث تكون الفتحة متجهة ألعلى.

أغلق الباب بمجرد وضع جميع العناصر في الوحدة وابدأ التشغيل عن طريق تحديد دورة تدريبية باستخدام األزرار الموجودة على لوحة التحكم التي تعمل باللمس.
7. لن يعمل الجهاز إذا لم يتم إغالق الباب بشكل صحيح ، لذا تحقق من الباب إذا لم يبدأ تشغيل الجهاز.

8. قد يؤدي استخدام الجهاز إلى تغير لون باب الوحدة الرئيسية من الداخل وبعض العناصر مثل رضاعات األطفال والحلمات.
(هذا ال يؤثر على أداء المنتج)

9. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل ، سيؤدي فتح الباب لوضع عنصر أو إزالته إلى إيقاف العملية مؤقتا وسيستأنف عند إغالق الباب.
10. عند وضع العناصر المراد تعقيمها داخل الوحدة الرئيسية ، يجب أن تكون العناصر متباعدة بدال من تعبئتها معا بشكل وثيق ألن هذا سيؤدي إلى تقلبل تأثير

التعقيم.
11. سيصدر جهاز التعقيم صوتا عند بدء العملية وإنهائها بشكل طبيعي.

قد يؤدي استخدام الجهاز إلى ظهور بقع مائية ، والتي ستصبح سببا للروائح الكريهة.
يجب مسح األسطح الداخلية للوحدة الرئيسية بشكل دوري بقطعة قماش ناعمة.

ال تستخدم أبدا أجهزة التنظيف الخشنة أو المواد الكيميائية المكلورة لتنظيف الجهاز ألن ذلك سيؤدي إلى تآكل الفوالذ المقاوم للصدأ.

تحقق مما يلي إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل طبيعي.
1) تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصال بشكل صحيح.

2) تحقق مما إذا كان الباب مغلقا بشكل صحيح.
3) إذا لم يتم سماع أي أصوات ، فتحقق مما إذا كان الجهاز قد تم كتم صوته.

4) تحقق مما إذا كان مصباح األشعة فوق البنفسجية قد تم تثبيته بشكل صحيح في المقابس.
5) إذا تم شراء الجهاز منذ أكثر من 6 أشهر ، فاستبدل مصابيح األشعة فوق البنفسجية.

* إذا استمرت المشكلة حتى بعد اتباع إرشادات استكشاف األخطاء وإصالحها المذكورة أعاله ، فتواصل مع خدمة  العمالء في المملكة العربيه السعودية 
support@spectrababy.sa



10. الضمان المحدود
هذا المنتج مضمون من قبل شركة Uzinmedicare Co.، Ltd. لمشتري التجزئة األصلي ليكون خاليا من العيوب في المواد

واالتقان لمدة سنة.
ال يغطي هذا الضمان مصباح األشعة فوق البنفسجية أو األضرار الناجمة عن الحوادث أو سوء االستخدام أو سوء االستخدام ،

صيانة غير صحيحة أو تعديل غير مصرح به أو اتصال بمصدر طاقة غير مناسب.
سيتم فرض رسوم إلصالح هذه األضرار.

بطاقة الضمان
جهاز تعقيم سبكترا لألشعة فوق البنفسجية

األصل: جمهورية كوريا
العنوان: Dongtansandan 5-gil ، Hwaseong-si ، Gyeonggi-do ، 18487 ، 56 ، 54 ، جمهورية كوريا

رقم الهاتف: + 0983-5228-70-82

األسم

التليفون

العنوان
تاريخ الشراء

جهاز تعقيم سبكترا لألشعة فوق البنفسجية
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