
 

 

GRUPPO DP S.p.A. www.gruppodp.com – info@gruppodp.com 

Via Trento, 43/3 - 16145 Genova (Italy)  Capitale Sociale: Euro 547.000 interamente versato  

P. O. Box: 80791 - 16145 Genova (Italy)  Partita Iva: IT 03436170108 – Numero REA: GE-344743 

Tel: +39 010 369681 - Fax: +39 010 3620996  Codice fiscale e iscrizione reg. imprese Genova: 03436170108 

 

Pag. 1 di 1 – v.09/2020 

 

 نشرة المعلومات  -خيوط آالت قص العشب 

 
 تعليمات هامة لألمان 

 يجب استخدام خيوط آالت قص العشب فقط للغرض واالستخدام المستهدف الذي ُصممت من أجله: خيوط مخصصة لالستخدام في رؤوس آالت قص العشب. •

 ات الواردة بخصوص هذا األمر.اقرأ بعناية كتيب إرشادات االستعمال والصيانة للجهاز )آلة قص العشب والرأس( التي تنوي استخدام الخيط بها واتبع التعليمات والتحذير  •

 لعشب والرأس( التي ينوي استخدامها. يقع على عاتق المستخدم مسؤولية االستخدام السليم للمنتج وكذلك التحقق من توافق المنتج مع األداة )آلة قص ا •

 احمي وجهك وجسمك أثناء االستخدام وذلك باستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.  •

 أعوام.  3غير مناسب لألطفال األقل من  •

 احفظ المنتج والعبوة بعيدًا عن متناول األطفال. •

 إشراف البالغين. ال ينبغي السماح لألطفال باستخدام المنتج، وال حتى في ظل  •

 تأكد من سالمة المنتج قبل استخدامه. ال تستخدم المنتج إذا كان مهترئًا أو تالفًا.  •

 استخدم مقص أو أي أداة أخرى مناسبة لقص الخيط، حيث قد تتعرض لخطر اإلصابة في حالة استخدام األيدي أو األسنان لقص الخيط.  •

 م، مما قد يسبب خطر اإلصابة.قد ينقطع الخيط فجأة تبعًا لطرق وظروف االستخدا •

 ال تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب، حيث أنه يحتوي على مواد قابلة لالشتعال. •

 ال تحرق المنتج.  •

 إن المنتج والعبوة غير مالئمين لمالمسة األطعمة.  •

 ال تضع الخيط في الفم وال تلفه حول أجزاء الجسم، حيث قد تتعرض إلى خطر اإلصابة. •

 ي حاالت نادرة، قد يطلق الخيط كميات صغيرة من األصباغ. في حالة مالمسة الصبغة للجلد، اغسل الجلد جيدًا بالماء والصابون. ف •

 إن حمولة قطع الخيط والقطر هم مجرد مؤشرات استرشادية.  •

 قد تشهد حمولة قطع الخيط تغيرات محسوسة تبعًا لطريقة الحفظ وبعد االستخدام.  •

 خيط تغيرات محسوسة بعد االستخدام. قد يشهد قطر ال •

 معلومات عن تخزين المنتج والتخلص منه

 للحفاظ على جودة المنتج مع مرور الوقت، احفظه بعيدًا عن مصادر الحرارة والضوء. •

 ال تلقي المنتج أو العبوة في البيئة بعد االستخدام.  •

 مكوناتها تبعًا للقوانين السارية.تخلص من المنتج والعبوة بصورة سليمة مع فصل مختلف  •

 معلومات متنوعة 

ظروف   وعلى األغلفة/العبوات وعلى المواد الدعائية( هي مجرد مواصفات استرشادية، مع إمكانية تأثرها تبعًا لنفس الظروف البيئية الخاصة و/أو  إن المواصفات الفنية للمنتجات )الموضحة على موقع الويب وعلى المنتجات ذاتها، 

 خزين كما يمكنها أن تتغير تبعًا للطرق واألدوات المستخدمة من أجل تحديدهم. الت
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