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اقرأ هذا الدليل بعناية قبل االستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبالً.

1. نظرة عامة عن المنتج

M3 الصق عاكس

زام منسوج  شبك قابل للتعدیل 

مشبك قفل

عجلة ضبط

شیة حزام الذقن 

بطانة مطاطية
 (قابلة للخلع)

2. اختيار الحجم والقياس

طريقة قياس الخوذة

ألن الخوذات مختلفة من حيث الحجم، تحتاج إلى اختيار الحجم الذي يناسبك. بعد قياس محيط الرأس، يمكنك تحديد حجم الخوذة المناسب وفقًا 
للمحيط. إذا كانت الخوذة مفكوكة أو ضيقة جدًا، يمكنك 

ضبطها عن طريق تدوير عجلة الضبط حتى تكون مريحة لالرتداء، أو جرّب خوذة مختلفة الحجم.

مالحظة: نظرًا ألشكال الرأس المختلفة، قد ال تطابق الخوذة رأسك تماًما. إذا كنت تشعر بعدم االرتياح أثناء ارتدائها، يرجى اختيار حجم مختلف.

قياس عرض الرأس

عرض الرأس

قياس محيط الرأس

منبت الشعر عظمة الجبين

عظمة القذاليعظمة القذالي

52 - 55 cm S

M

≤16.5 cm

≤17.4 cm55 - 58 cm

حیط الرأس لحجم  عرض الرأس 

الخوذة

يجب قياس محيط الرأس مرتين للحصول على أقصى قيمة. القياس األول، باستخدام شريط
 قياس ناعم، حول منبت الشعر إلى نقطة أسفل العظم القذالي بـ 2 سم. القياس الثاني هو حول

 عظم الجبين إلى العظم القذالي.
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3. طريقة االرتداء

صواب خطأ

ب. يمكنك إرخاء الخوذة أو إحكامها بعجلة الضبط. قم بتدوير العجلة يف اتجاه عقارب الساعة إلحكام الخوذة، وعكس اتجاه عقارب الساعة إلرخائها.

أدر عجلة الضبط باتجاه عقارب
 الساعة إلحكام الخوذة.

أدر عجلة الضبط عكس اتجاه
 عقارب الساعة إلرخاء الخوذة.

ج. اضبط موضع المشبك القابل للتعديل للتأكد من وجوده أسفل األذن وللتأكد من تثبيت مشبك القفل.

د. تحقق من الحزام المنسوج للتأكد من أنه يف وضع جيد أسفل الذقن.

ا. عند ارتداء الخوذة، يجب أن تكون مقدمة الخوذة موازية للظهر. حيث ال يمكن للخوذة توفير حماية كافية إذا كنت ترتديها بطريقة خاطئة.
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4. تفكيك وتركيب ملحقات الخوذة

بطانة مطاطية

يمكن إزالة البطانة المطاطية للخوذة مباشرة. وإذا كانت بحاجة إلى التركيب، فقم بإرفاق البطانة بمشابك الخطاف والحلقة على طول محيط 
هيكل الخوذة.

مشابك الخطاف والحلقة

5. االحتياطات

1. يرجى اختيار خوذة مناسبة لحجمك وفقًا لجدول مقارنة حجم الخوذة.

2. عند استخدام الخوذة، يجب ربط الحزام المنسوج وضبطه حسب الوضع المناسب وفقًا للحالة الفعلية للمستخدم. على سبيل المثال، ينبغي 
للحزام المنسوج للخوذة أال يغطي األذنين، ويجب أن يكون مشبك القفل بعيدًا عن عظم الفك.

3. عند ارتداء الخوذة، يجب أن تكون مقدمة الخوذة موازية للظهر. حيث ال يمكن للخوذة توفير حماية كافية إذا كنت ترتديها بطريقة خاطئة.

4. إن ارتداء الخوذة بشكل صحيح يمكن أن يقلل من اإلصابات بشكل فعال، ولكن ال يمكن تجنب اإلصابات تماًما، لذا يرجى تجنب الحركات الخطيرة.

5. تجنب تعريض الخوذة للتصادم. وتوقف فوراً عن استخدامها بعد تعرضها لتصادم قوي، وافحصها لدى خدمة ما بعد البيع لتحديد ما إذا كان يمكن 
إعادة استخدامها.

6. ال تغير هيكل الخوذة.

7. هذه الخوذة مناسبة لراكبي الدراجات الهوائية التي تعمل بالبدّاالت ومستخدمي ألواح التزلج ومتزلجي العجالت الدوارة. وهي غير مناسبة 
لالستخدام عند ركوب الدراجات النارية أو غيرها من المركبات اآللية.

8. ال تستخدم أي مذيبات آكالة لتنظيف الخوذة.

9. ال تعرض الخوذة للبيئات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 60 درجة مئوية، حتى ال تتسبب يف تلف الخوذة.

10. للخوذة عمر خدمة يبلغ عامين.
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Xiaomi Communications Co., Ltd.  :ع لهاÑ الجهة المصن

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.  :الجهة المصنعة

العنوان: 16F -17F, Block A, Building 3, No. 18, Changwu Middle Rd., Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, الصين

8. العالمة التجارية والبيان القانوني

      هي العالمة التجارية لشركة Xiaomi Inc. جميع الحقوق محفوظة.  وجميع العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى هي ملك ألصحابها.

كافة الوظائف واإلرشادات الموضحة محدثة يف وقت طباعة هذا الدليل. ومع ذلك، قد يختلف المنتج الفعلي بسبب تحسين الوظائف والتصميم.

6. المواصفات

PC EPS

االسم

اللون

هيكل الخوذةالجزء التبطين

صغيرة: 270 جرام, وسط: 300 جرام

المراهقين / الكبار

البطانة

المطاط

أسود، أبيض وأسود

المادة

الوزن الصايف

مناسبة لـ

خوذة Mi لراكبي الدراجات

الخوذة

م نشر دليل المستخدم من قبل شركة Xiaomi أو الشركة المحلية التابعة لها. يمكن أن تقوم شركة Xiaomi يف أي وقت ودون سابق إنذار 
بتحسينات وتغييرات على دليل المستخدم هذا والتي استلزمتها وجود أخطاء مطبعية أو عدم دقة المعلومات الحالية أو تحسينات على البرامج 

و/أو المعدات. ومع ذلك، سيتم دمج هذه التغييرات يف اإلصدارات الجديدة من دليل المستخدم هذا. جميع الرسوم التوضيحية هي ألغراض 
التوضيح فقط وقد ال تصف الجهاز الفعلي على نحو دقيق.

7. المسؤولية
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إشعار الضمان
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يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو واليتك. يف الواقع، يف 
بعض البلدان أو المقاطعات أو الواليات، يمكن أن يفرض قانون المستهلك فترة الضمان األدنى. باستثناء ما يسمح به 

القانون، ال تستثني XIAOMI أو تحدد أو توقف الحقوق األخرى التي قد تكون لديك. لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك 
لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الوالية.

1. الضمان المحدود للمنتج

تضمن XIAOMI أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة يف المواد والتصنيع يف ظل االستخدام العادي واستخدامها وفقًا لدليل المستخدم 
الخاص بالمنتج، خالل فترة الضمان.

يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، 
./hÖps://www.mi.com/en/service/warranty الرسمي Xiaomi يرجى الرجوع إلى موقع

تضمن XIAOMI للمشتري األصلي أن منتج XIAOMI الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع يف ظل االستخدام العادي يف الفترة 
المذكورة أعاله.

ال تضمن XIAOMI تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من األخطاء.

XIAOMI غير مسؤولة عن األضرار الناشئة عن عدم االمتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج.

2. اإلصالحات

إذا تم العثور على عيب يف األجهزة واستلمت شركة Xiaomi خالل فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم XIAOMI إما (1) بإصالح المنتج دون 
مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) رد المنتج، وال يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن.

3. كيفية الحصول على خدمة الضمان

للحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، يف عبوته األصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان 
المحدد بواسطة Xiaomi. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تتطلب منك Xiaomi تقديم أدلة أو دليل على الشراء و / أو االمتثال 

لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان.

4. االستثناءات والقيود

 XIAOMI ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل ،Xiaomi ما لم ينص على خالف ذلك من قبل
."Mi" أو "Xiaomi" ويمكن التعرف عليه من خالل العالمات التجارية أو االسم التجاري أو شعار

 ال ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو األعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزالزل 
أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب) اإلهمال؛ (ج) االستخدام التجاري؛ (د) تعديالت على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن االستخدام مع 

منتجات غير XIAOMI؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أو سوء؛ (ز) األضرار الناجمة عن تشغيل المنتج خارج االستخدامات 
المسموح بها أو المقصودة التي حددتها Xiaomi أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) األضرار الناجمة عن الخدمة (بما يف ذلك 

.Xiaomi الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة

تقع على عاتقك مسؤولية االحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من 
 XIAOMI المرجح أن البيانات أو البرامج أو المواد األخرى الموجودة يف الجهاز سوف تُفقد أو تتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، وال تتحمل

مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان.

ال يجوز ألي موزع أو وكيل أو موظف لدى Xiaomi إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير 
قابل للتنفيذ، فإن قانونية أو قابلية تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فاعليتها.

باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء األصلي.
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 ال تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول 
عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. 

لذلك، تناشدك شركة Xiaomi باالتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج.

ال تنطبق الضمانات الحالية يف هونغ كونغ وتايوان.

5. الضمانات الضمنية

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما يف ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصالحية لغرض معين) 
ستكون محدودة المدة حتى الحد األقصى لمدة هذا الضمان المحدود. ال تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، 

لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعاله يف هذه الحاالت.

6. الحد من األضرار

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون Xiaomi مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو 
تبعية، بما يف ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خسارة األرباح أو اإليرادات أو البيانات، أو األضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني. الضمان أو 

الشرط، أو تحت أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إبالغ Xiaomi بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. ال تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء 
أو تقييد األضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد ال ينطبق عليك التقييد أو االستثناء الوارد أعاله.

XIAOMI 7. جهات اتصال

/hÖps://www.mi.com/en/service/warranty :بالنسبة للعمالء، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص يف شبكة الخدمات المعتَمدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة 
.Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت يف شك، فيرجى االتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi




