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Dear Customer,
Please read and comply with these origi-
nal instructions prior to the initial opera-
tion of your appliance and store them for 

later use or subsequent owners.

– Use this battery operated appliance only for per-
sonal use, for cleaning rooms; use only the acces-
sories and spare parts approved by KÄRCHER for 
such use. 

– The appliance is not suitable for cleaning deep-pile 
carpets and wet floors.

– The appliance is not suitable for cleaning concrete, 
gravel, etc.  

The packaging material can be recycled. Please 
do not place the packaging into the ordinary re-
fuse for disposal, but arrange for the proper re-

cycling.

Old appliances contain valuable materials that 
can be recycled. Please arrange for the proper 
recycling of old appliances. Batteries and accu-
mulators contain substances that must not enter 

the environment. Please dispose of your old appliances, 
batteries and accumulators using appropriate collection 
systems.

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you fur-
ther in the case of questions or faults. See address on 
the reverse.

At the end of the operating instructions you will find a se-
lected list of spare parts that are often required. 
You can procure the spare parts and the attachments 
from your dealer or your KÄRCHER branch office. 

The terms of the guarantee that is applicable in each 
country have been published by our respective national 
distributors. Any fault that occurs with your appliance 
during the guarantee period will be repaired free of 
charge, provided that it has been caused by a material 
or manufacturing defect. Guarantee claims should be 
addressed to your dealer or the nearest authorized cus-
tomer service depot, and supported by documentary ev-
idence of purchase.

� DANGER
 This appliance is not intended 

for use by persons with limit-
ed physical, sensory or men-
tal capacities or lacking expe-
rience and/or skills, unless 
such persons are accompa-
nied and supervised by a per-
son in charge of their safety 
or they have received precise 
instructions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks. 

 Children may only use this 
appliance if they are over the 
age of 8 and supervised by a 
person in charge of their safe-
ty, or if they have received in-
structions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks.

 Children must not play with 
this appliance.

 Supervise children to prevent 
them from playing with the 
appliance.

 Cleaning and user mainte-
nance must not be performed 
by children without supervi-
sion.

General notes

Proper use

Environmental protection

Customer Service

Ordering spare parts and special 
attachments

Warranty

Safety instructions
Safe handling
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� DANGER
Short circuit hazard!
 Do not insert conductive ob-

jects (such as screwdrivers or 
the like) into the charging 
socket.

 Do not touch contacts or 
wires.

 You may recharge the battery 
using only the original charg-
er provided with the appli-
ance or a charger approved 
by KÄRCHER. 

 Do not expose the battery to 
direct sunlight, heat or fire.

 Immediately replace the 
charger with the charging ca-
ble in case of visible damage.

 The appliance contains elec-
trical components - do not 
clean under running water.

 Store and use the charger in 
dry rooms only, ambient tem-
perature 5 - 40 °C.

 Never touch the mains plug 
with wet hands.

 The voltage indicated on the 
type plate must correspond to 
the supply voltage.

� Risk of injury
 The appliance contains rotary 

brush roller; please never 
touch them with the fingers or 
any other tool when the appli-
ance is in operation!

 Remove the batteries before 
starting any maintenance 
jobs or repairs to the ma-
chine!

� CAUTION
 Do not use the appliance if it 

fell down, is visibly damaged 
or leaking.

� DANGER
Pointer to immediate danger, 
which leads to severe injuries or 
death.
� WARNING
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to se-
vere injuries or death.
� CAUTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to mi-
nor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to 
property damage.

When unpacking the product, make sure that no acces-
sories are missing and that none of the package con-
tents have been damaged. If you detect any transport 
damages please contact your dealer. 
Note: 
Please refer to page 2 for figures of the appliance and 
the operation.
Illustration 
1 Joint at the appliance
2 ON/OFF foot switch
3 Rechargeable battery, detachable
4 Unlocking button, battery
5 Charging box
6 Charging display
7 Dirt container, detachable
8 Unlocking the lid of dirt container
9 Casing
10 Brush roller, changeable
11 Unlocking button for the changeable brush
12 Telescopic strut, adjustable height
13 Turning handle
14 Handle
15 Charger with charging cable
16 Wall mount with fasteners

Electric components

Danger or hazard levels

Start up

Description of the Appliance
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Illustration 
The wall mount is to be used for storing the appliance 
and the charger. 
 Fix the enclosed wall mount at an easily accessible 

point near to a socket - the fastener is enclosed.  

Illustration 
The brush roller has not yet been inserted in the appli-
ance at the time of delivery. Please insert the brush roll-
er before starting the appliance. 
 Turn the casing.
 Insert the brush roller in the side-intake. 
 Press in the holder of the brush roller into the intake 

and check that it is sitting properly. 

Illustration 
The telescopic strut consists of 3 parts.  While assem-
bling it, make sure that the parts lock into each other. 
 Insert the handle on the longer strut with turning 

handle. 
 Insert together the longer and shorter struts; while 

assembling it, press the locking button.  
 Insert the entire strut with the locking button into the 

joint on the appliance. 
 Loosen the handle and pull out the strut to the de-

sired working height; turn the handle to the correct 
position and tighten using the turning handle. 

Illustration 
The battery has not yet been inserted in the appliance 
at the time of delivery. Please insert the battery before 
commissioning the appliance.
 Remove the rechargeable battery from its packing. 
 Insert the battery into the intake until it locks. 
 Charge the battery: The battery can be charged 

when it is in the appliance or removed from it. Note: 
The following section describes the charging pro-
cess when the battery is in the appliance. 

 Insert the charger delivered with the appliance into 
a proper socket.

 Important note for charging: Always switch off 
the appliance otherwise the battery will not get 
charged. 

 Insert the charging cable in the charging box at the 
battery. 

 When the operating display glows, it means the 
charging process has started.  The charging time 
for an empty battery is approx. 14 hours. 
Note: If the operating display does not glow, switch 
off the machine because otherwise the charging 
process cannot start.

 Remove the plug from the charger socket and dis-
connect the charger from mains power after you 
have finished charging.

Illustration 
 Switch on the appliance; press the on/off foot 

switch to do so. 
 Move the appliance forward and backward to clean 

it. 
 K 55: Use the right side (the side with an unlocking 

button for the changeable brush) for cleaning close 
to the edges.  

Illustration 
 Switch off the appliance; press the on/off foot 

switch to do so. 
 Place the telescopic strut in an upright position dur-

ing breaks; there is a stopper that holds it in posi-
tion. 

 Switch off the appliance when finished. 
 Empty dirt container after each cleaning.

Illustration 
The dirt container can be removed in 2 ways: 
1) Hold the appliance high at the joint with one hand and 
unlock the lid of the dirt container. Note: Hold the casing 
firmly so that it doesn't open downward too fast. 
2) Place the appliance on the floor and unlock the lid of 
the dirt container.  Note: Hold the telescopic strut firmly 
so that it doesn't fall down. 
 Unlock lid of the dirt container and pull it upward. 
 Lift the dirt container upward at the handle and 

empty it.   
 Re-insert the dirt container and close the lid. 

Illustration 
 Store the appliance in the wall mount. 
 Alternatively, you can also store the device at the 

handle; if required, turn the handle (refer section 
"Adjust telescopic strut and handle").

 Charge the battery. 

 Wipe the appliance using a damp cloth. Do not use 
any aggressive agents, such as cleaning powder.

Illustration 
 Press the unlocking button and remove the brush 

roller. 
 Remove wound up hair using a knife or scissors. 

Move the knife along the defined cutting edge and 
then remove the loosened hair.  

 Insert the cleaned or new brush roller and ensure 
that it sits properly.

Installing the wall unit 

Insert the brush roller

Installing the telescopic handle and the 
handle and adjusting the height

Inserting and charging the battery

Operations

Starting the work

Interrupting the work

Finishing your work

Emptying the dirt container

Storing the appliance

Maintenance and Care

Cleaning the device

Change/ clean the brush roller
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 The appliance is switched on during the charging 
process. 
Switch off the appliance using the On/Off switch. 

 Clean or replace the brush rollers (refer chapter 
"Replace/ clean brush roller"). 

 Charge the battery (refer chapter "Charging the 
battery“). 

 Empty the full dirt container (refer chapter "Empty 
dirt container"). 

Subject to technical modifications!

 Arrange for the proper environmentally friendly dis-
posal of the old device. Please remove the battery 
pack prior to disposing of the device.

 Remove the battery pack with its casing and dis-
pose of properly (at a collection site or the dealer). 
There is no need to disassemble the plastic casing.

� Warning
 Do not open the battery, as there is a risk of an 

electrical shock; also, irritating or caustic vapors 
can escape.

Troubleshooting
Operating display does not glow 

Appliance does not clean properly

Dirt is being thrown out of the appliance 

Specifications
Operating time when battery is ful-
ly charged (depends on the floor-
ing)

max. 30 min

Working voltage of the battery 4,8 V

Charging current for empty bat-
tery

14 h

Voltage of the charger 5,8 V

Charging current 130 mA

Sound pressure level (EN 60704-
2-1)

60 dB(A)

Weight (incl. battery) 2,0 kg

Battery type NiMH 

Disposing of old device and battery 
pack
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العناية والصيانة    

 

 تنظيف الجهاز

  امسح الجهاز من الخارج باستخدام منديل

مبلل. ال تستخدم موادًا ضارة مثل 

 مساحيق التنظيف.

 

 تغيير/ تنظيف بكرة الفرشاة

 صورة

  اضغط على زر التحرير وأخرج بكرة

 الفرشاة.

  يفضل استخدام سكين أو مقص للتخلص

ء ذلك قم بتمرير من الشعر المتشابك. وأثنا

الحافة القاطعة بطول البكرة ثم تخلص 

 من الشعر المتفكك.

  قم بتركيب بكرة الفرشاة التي تم تنظيفها

أو واحدة جديدة وتأكد من تثبيتها بشكل 

 صحيح.

 

 المساعدة عند حدوث أعطال

 شاشة التشغيل ال تضيء 

 .الجهاز مشغل أثناء إجراء عملية الشحن 

قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على 

 مفتاح التشغيل/اإليقاف.

 الجهاز ال يقوم بالتنظيف كما ينبغي 

  قم بتنظيف أو تغيير بكرة الفرشاة )انظر

 فصل "تغيير/ تنظيف بكرة الفرشاة"(.

  اشحن البطارية )انظر فصل "شحن

 البطارية"(.

 األوساخ تتطاير إلى خارج الجهاز 

  قم بتفريغ خزان األوساخ بالكامل )انظر

 فصل "تفريغ خزان االتساخات"(.

 

 

 

البيانات الفنية    

مدة تشغيل الجهاز 

عندما تكون البطارية 

مشحونة بالكامل 

 )تبعًا لفرش األرضية(

03 . a4 ni0 

الجهد الكهربائي 

 للبطارية

0,4 V 

مدة شحن البطارية 

 عندما تكون فارغة

40 h 

الجهد الكهربائي 

 للشاحن

5,4 V 

 4a4 A0 تيار الشحن

 مستوى الضوضاء 

(EN 60704-2-1) 

04 dB(A) 

الوزن )شامالً 

 البطارية(

2,4 gk 

 HiiR طراز البطارية

 جميع حقوق إدخال تعديالت فنية محفوظة! 

 

التخلص من الجهاز القديم والبطارية    

  تخلص من الجهاز القديم والمُسَتهلك

بطريقة ال تضر بالبيئة. يرجى إخراج 

البطارية القابلة لإلخراج من الجهاز قبل 

 التخلص منهما.

  تخلص من البطارية مع علبة البطارية

بطريقة ال تضر بالبيئة )مراكز التجميع أو 

الموزعين(، وال يلزم تفكيك الجسم 

 البالستيكي.

 تحذير 

  ثمة خطورة من حدوث ال تفتح البطاريات ،

قفلة كهربائية، عالوة على احتمال تصاعد 

 أبخرة مُهيجة أو سوائل حارقة.
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 .أدخل الشاحن المرفق في مقبس مناسب 

  يلزم إرشاد مهم بشأن عملية الشحن :

إيقاف الجهاز، وإال فلن يتم شحن 

 البطارية.

  أدخل كابل الشحن في مقبس الشحن

 بالبطارية.

  يضيء مبين التشغيل ليدل على بدء عملية

ة شحن البطارية الفارغة تصل الشحن. مد

 ساعة. 40إلى حوالي 

إذا لم يضيء مبين التشغيل، يرجى إرشاد: 

إيقاف تشغيل الجهاز وإال فلن تتمكن من 

 بدء عملية الشحن.

  بعد انتهاء عملية الشحن، اسحب كابل

الشحن من مقبس الشحن وافصل 

 الشاحن من الشبكة الكهربائية.

 

االستعمال    

 

 بدء العمل

 صورة

  قم بتشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط

 على مفتاح القدم للتشغيل/ اإليقاف.

 يك الجهاز لألمام لغرض التنظيف، قم بتحر

 وللخلف.

  لتنظيف األماكن القريبة من الحواف

استخدم الجانب األيمن )الجانب الموجود 

 به زر تحرير الفرشاة الدوارة(.

 

 قطع العمل

 صورة

  قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك

اضغط على مفتاح القدم للتشغيل/ 

 اإليقاف.

  في فترات توقف العمل، أوقف العمود

المتداخل بشكل عمودي, من خالل وسيلة 

تثبيت تعمل على االحتفاظ به في هذا 

 الوضع.

 إنهاء العمل

 تشغيل الجهاز عند االنتهاء  عليك بإيقاف

 من استخدامه.

  قم بتفريغ خزان األوساخ عقب االنتهاء من

 كل عملية تنظيف.

 

 تفريغ خزان األوساخ

 صورة

 يمكنك إخراج خزان األوساخ بطريقتين:

( ارفع الجهاز إلى أعلى بيد واحدة ممسكًا 4

قم بتحرير غطاء خزان بالوصلة المفصلية ثم 

: وفي تلك األثناء أمسك جسم إرشاد األوساخ.

 الجهاز كي ال يميل فجأة إلى أسفل.

( ضع الجهاز على األرض وقم بتحرير غطاء 2

: وفي تلك األثناء أمسك إرشاد خزان األوساخ.

العمود المتداخل كي ال يميل إلى أسفل 

 بشكل خارج عن السيطرة.

 وساخ ثم ارفعه قم بتحرير غطاء خزان األ

 إلى أعلى.

  أخرج خزان األوساخ بسحبه إلى أعلى

 ممسكًا بالمقبض اليدوي وقم بتفريغه.

  قم بتركيب خزان األوساخ مرة أخرى

 وأغلق الغطاء.

 

 تخزين الجهاز

 صورة

 .قم بتعليق الجهاز في الحامل 

  كبديل لذلك قم أيضًا بتعليق الجهاز من

المقبض اليدوي، وأدر المقبض اليدوي عند 

الضرورة )لهذا الغرض انظر فصل "ضبط 

 العمود المتداخل والمقبض اليدوي"(.

 .قم بشحن البطارية 
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توجد الصور اإليضاحية الخاصة بالجهاز إرشاد: 

 . 2وطريقة استعماله في الصفحة 

 صورة

 الوصلة المفصلية بالجهاز 1.

 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل 2.

 البطارية، قابلة لإلخراج 3.

 زر تحرير البطارية 4.

 مقبس الشحن 5.

 مبين التشغيل والشحن 6.

 خزان األوساخ، قابل لإلخراج 7.

 تحرير غطاء خزان األوساخ 8.

 جسم الجهاز 9.

 بكرة الفرشاة، قابلة للتغيير 10.

 زر تحرير بكرة الفرشاة 11.

 العمود المتداخل، قابل لضبط االرتفاع 12.

 مقبض دوار 13.

 مقبض 14.

 الشاحن مع كابل الشحن 15.

 حامل حائطي مع وسائل تثبيت 16.

 

 تثبيت الحامل الحائطي

 صورة

يستخدم الحامل الحائطي لحفظ الجهاز 

 والشاحن.

  قم بتركيب الحامل الحائطي المرفق في

موضع يمكن الوصول إليه بسهولة بالقرب 

من مقبس، كما يحتوي الحامل على 

 وسائل تثبيت.

 تركيب بكرة الفرشاة

 صورة

ال يكون قد تم تركيب بكرة الفرشاة عند تسليم 

الجهاز. لذا يرجى تركيبها قبل تشغيل الجهاز 

 ألول مرة.

 .أدر جسم الجهاز 

  قم بتركيب بكرة الفرشاة في موضع

 التثبيت الجانبي.

 ل الخاص ببكرة الفرشاة في اضغط الحام

موضع التثبيت وتأكد من ثباته بشكل 

 صحيح.

 

تركيب المقبض اليدوي والعمود المتداخل 
 وضبطهما من حيث االرتفاع

 صورة

يتكون العمود المتداخل من ثالثة أجزاء. 

احرص عند تجميع العمود على تثبيت جميع 

 األجزاء.

  قم بإدخال المقبض اليدوي في العمود

 الطويل مع المقبض الدوار.

  قم بتوصيل العمود الطويل مع العمود

القصير، وللقيام بذلك اضغط على 

 السقاطة أثناء توصيلهما معًا.

  أدخل العمود بالكامل في الوصلة

المفصلية بالجهاز بحيث تكون السقاطة 

 إلى األمام.

  قم بفك المقبض الدوار وتمديد العمود

إلى االرتفاع المرغوب. أدر المقبض 

لصحيح وقم بتثبيت اليدوي إلى الوضع ا

 المقبض الدوار عن طريق إدارته.

 

 تركيب البطارية وشحنها

 صورة

تم تركيبها في الجهاز عند ال تكون البطارية قد 

تسليمه. لذا يرجى تركيبها قبل تشغيل الجهاز 

 ألول مرة.

 .أخرج البطارية من عبوة التغليف 

  أدخل البطارية في موضع التثبيت إلى أن

 تثبت.

  قم بشحن البطارية: يمكن شحن البطارية

إما وهي مركبة في الجهاز أو وهي 

: فيما يلي سيتم شرح إرشاد مفكوكة منه.

طريقة شحن البطارية وهي مركبة في 

 الجهاز.
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شخص يختص بأمنهم وسالمتهم، أو بعد 

أن يحصلوا من هذا الشخص على 

تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز 

 واألخطار الناشئة عن ذلك.

 ال يسمح لألطفال بالعبث بالجهاز. ■

عدم ينبغي مراقبة األطفال لضمان  ■

 تالعبهم بالجهاز.

ال يجوز أن يقوم األطفال بعملية التنظيف  ■

 والصيانة إال إذا تم اإلشراف عليهم.

 

 المكونات الكهربائية

 خطر 

 خطر قصر الدائرة!

يجب أال يتم إدخال أي مواد موصلة )مثل:  ■

مفك البراغي وما شابه ذلك( في مقبس 

 الشحن.

 ال تلمس المالمسات أو الوصالت. ■

ال يُسمح بشحن البطارية إال باستخدام  ■

الشاحن األصلي المرفق بالجهاز أو أجهزة 

 .REKCRÄKشحن مصرح بها من شركة 

ض البطارية ألشعة الشمس ال تعر ■

 الشديدة أو الحرارة أو النار.

يجب استبدال الشاحن وسلك الشاحن  ■

 بقطع أصلية فور مالحظة أي تلفيات.

لذا  -يحتوي الجهاز على مكونات كهربائية  ■

 يجب أال يتم تنظيفه بالماء الجاري.

ال يُستخدم الشاحن وال ُيحفظ إال في  ■

 5أماكن جافة تتراوح درجة حرارتها بين 

 مئوية.° 04إلى 

ال تمسك قابس التيار الكهربائي بأيدي  ■

 مبتلة أبدًا.

يجب أن تتطابق بيانات الجهد المدونة على  ■

 لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.

 خطر اإلصابة 

الجهاز يحتوي على بكرة فرشاة دوارة، فال  ■

يجوز بأي حال من األحوال إدخال أصابعك 

 أو إدخال أية أداة في الجهاز أثناء تشغيله!

انزع البطارية قبل إجراء أعمال العناية  ■

 والصيانة على الجهاز!

 تنويه 

ال تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط من  ■

قبل أو كانت به تلفيات واضحة أو كان غير 

 محكم.

 

 درجات الخطر

 خطر 

االنتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث 

التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو 

 تتسبب في الوفاة.

 تحذير 

االنتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد 

تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في 

 الوفاة.

 تنويه 

االنتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد 

 يؤدي إلى إصابات بسيطة.

 تنبيه 

االنتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد 

 يؤدي إلى أضرار مادية.

 

التشغيل    

 

 وصف الجهاز

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم 

نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى 

إخطار الموزع عند تعرض الجهاز ألضرار 

 بسبب النقل.
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 عزيزي العميل 

يرجى قراءة دليل التشغيل األصلي 

هذا قبل أول استخدام لجهازكم، 

ثم التعامل مع الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة 

بهذا الدليل. كما يرجى االحتفاظ بدليل 

التشغيل ألي استخدامات أخرى فيما بعد أو 

 في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

 

إرشادات عامة    

 

 االستعمال المطابق للتعليمات

  ال تستخدم هذا الجهاز المشغل بالبطاريات

سوى لألغراض الشخصية في تنظيف 

األماكن المغلقة باستخدام الملحقات 

التكميلية وقطع الغيار المصرح بها من 

 .REKCRÄKشركة 

 مناسب للسجاد ذي الوبر الكثيف غير الجهاز

 واألرضيات المبللة.

 لخرسانة المغسولة مناسب لغير الجهاز

 والحصى وما شابه.

 

 حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة 

االستخدام. يرجى عدم التخلص من 

العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك 

بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير 

 القمامة.

تحتوي األجهزة القديمة على مواد قيمة 

قابلة إلعادة التدوير واالستخدام والتي 

يجب االستفادة منها. البطاريات العادية 

والقابلة إلعادة الشحن تحتوي على مواد ال 

يجوز أن تصل إلى البيئة. ولذلك، يرجى 

هزة القديمة والبطاريات التخلص من األج

العادية والقابلة إلعادة الشحن عن طريق 

 أنظمة تجميع مالئمة.

 

 خدمة العمالء

نقدم لك  REKCRÄKنحن، مؤسسة 

المساعدة في حالة وجود استفسارات أو 

 أعطال. العنوان موجود في الصفحة الخلفية.

 

 طلب قطع غيار وملحقات إضافية

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع 

 الغيار األكثر استخداما.

يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات 

 .REKCRÄKمن الموزع أو من فرع مؤسسة 

 

 الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي 

تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. 

 نحن نتولى عالج األعطال التي قد تطرأ على

جهازك بدون مقابل خالل فترة الضمان طالما 

أن السبب في هذه األعطال ناجم عن وجود 

عيب في المواد أو في الصنع. في حال 

استحقاق الضمان، توجه من فضلك ببيان البيع 

 إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عمالء معتمد.

 

إرشادات السالمة    

 

 التعامل اآلمن

 خطر 

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من  ■

قبل األشخاص محدودي القدرات البدنية أو 

توافر لديهم الحسية أو العقلية أو من ال ت

الخبرة و/أو المعرفة إال إذا تم اإلشراف 

عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم 

وسالمتهم أو بعد حصولهم على تعليمات 

من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام 

 هذا الجهاز واألخطار الناشئة عن ذلك.

غير مسموح لألطفال باستخدام الجهاز، إال  ■

إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف 
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