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AR
هام لالطالع والمالحظةتعليمات السالمة

اقبأ تعليمات السالمة هذه قرل استخدام الجهاز. واحتفظ رها فع مكان 
قبيب للبجوع إليها مستقراًل.

رالسالمة  التعليمات والجهاز نفسه تحذيبات هامة خاصة  تقدم هذه 
أي  الصانعة  الجهة  تتحمل  ال  األوقات.  جميع  فع  مباياتها  يجب 
مسؤولية ناجمة ين يدم مباياة تعليمات السالمة، استخدام الجهاز 

رطبيقة غيب سليمة، وضرط يناصب التحكم رطبيقة غيب صحيحة.
 يجب إرقاء األطفال الصغاب )0-3 سنوات( رعيدا ين الجهاز. 
حالة  فع  إال  الجهاز  رعيدا ين  )3-8 سنوات(  األطفال  إرقاء  يجب 
اإلشباف المستمب يليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قرل األطفال 
ردءا من يمب 8 سنوات فأكثب واألشخاص الذين يعانون من نقص 
فع القدبات الردنية أو الحسية أو العقلية أو األشخاص الذين يفتقبون 
إلى الخربة والمعبفة، شبيطة أن يتم مباقرتهم أو توجيههم إلى كيفية 
استخدام الجهاز رطبيقة آمنة واستيعارهم لألخطاب التع ينطوي يليها 
األطفال  يلى  يحظب  الجهاز.  رهذا  األطفال  يعرث  أال  يجب  ذلك. 

تنظيف الجهاز وصيانته دون إشباف.
 تحذيب : يسخن الجهاز وأجزاؤه التع يمكن الوصول إليها أثناء 
الساخنة.  العناصب  مالمسة  لتجنب  االنتراه  توخى  يجب  االستخدام. 
يجب إرعاد األطفال دون سن 8 سنوات إال إذا كانت هناك مالحظة 

وإشباف دائم يليهم.
 ال تتبك الجهاز أرداً دون مباقرة أثناء تجفيف الطعام. إذا كان 
الجهاز مالئما الستخدام المجس، فاقتصب يلى استخدام مجس دبجة 

الحبابة الموصى ره لهذا الفبن - خطب الحبيق.
ين  رعيدا  لالشتعال  القارلة  األخبى  والمواد  رالمالرس   احتفظ 
الجهاز إلى أن تربد جميع األجزاء تماما - خطب نشوب حبائق. توخ 
الحذب دائما يند طهع أطعمة غنية رالدهون أو الزيت أو يند إضافة 
الفبن  قفازات  استخدم  الحبيق.  خطب   - الكحوليات  المشبورات 
إلخباج األوانع والكماليات. رعد انتهاء الطهع، افتح الراب رحذب، 
إلتاحة خبوج الهواء أو الرخاب الساخن تدبيجيا قرل إدخال يدك فع 
تجويف الفبن - خطب التعبض لحبوق. احبص يلى يدم انسداد 

فتحات الهواء الساخن رمقدمة الفبن - خطب نشوب حبائق.
أو  المفتوح  الوضع  فع  الفبن  راب  يكون  يندما  الحبص   توخ 

الوضع السفلع لتجنب االصطدام ره.
االستخدام المسموح به

 تنريه: الجهاز غيب مخصص لالستخدام ين طبيق جهاز تحويل 
خابجع، مثل الميقاتع، أو نظام تشغيل ين رعد مستقل.

وما  المنزلية  األغباض  فع  لالستخدام  مخصص  الجهاز   هذا 
العمل  وريئات  والمكاتب  المحالت  فع  المطرخ  منطقة  مثل:  شارهها 
األخبى، الريوت البيفية، من قرل العمالء فع الفنادق والموتيالت، 

وإقامة راإلفطاب وغيبها من أنظمة اإلقامة.
 وال ُيسمح راستخدامه فع أي أغباض أخبى )مثال تدفئة الُغبف(.
 هذا الجهاز غيب مناسب لالستخدام التجابي. ال تستخدم الجهاز 

فع الهواء الطلق.
 ال تقم رتخزين مواد قارلة لالنفجاب أو االشتعال مثل الرنزين أو 

يروات األيبوسول داخل أو رالقبب من الجهاز - خطب الحبيق.
التركيب هذا

 يجب نقل الجهاز وتبكيره رواسطة شخصين يلى األقل - خطب 
 - ولتبكيره  العروة  من  الجهاز  إلخباج  قفازات  استخدم  اإلصارة. 

خطب التعبض لجبوح قطعية.
رالماء )إذا كان  التبكيب رما فيها اإلمداد   يجب إجباء يمليات 
موجودا( والتوصيالت الكهبرائية واإلصالح رواسطة فنع مؤهل. ال 

تقم رإصالح أو تغييب أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل 
المستخدم يلى ذلك رشكل محدد. حافظ يلى رقاء اإلطفال رعيدا ين 
موقع التبكيب. رعد إخباج الجهاز من يروته، تحقق من يدم تضببه 
أقبب  أو  رالموزع  اتصل  مشكالت،  وجود  حالة  وفع  النقل.  أثناء 
مبكز لخدمة ما رعد الريع. رعد اإلنتهاء من أيمال التبكيب، يجب 
رعيدا  إلخ(  الستايبوفوم  وقطع  )الرالستيك  التغليف  مخلفات  تخزين 
ين متناول األطفال - خطب االختناق. يجب فصل الجهاز ين مصدب 
أثناء  الكهبرائع.  رالصعق  اإلصارة  - خطب  التبكيب  قرل  الكهبراء 
التبكيب، تحقق من يدم تلف كارل الكهبراء الخاص رالجهاز - خطب 
رتفعيل الجهاز إال رعد اكتمال  الحبيق أو صايقة كهبرائية. ال تقم 

التبكيب.
 قم رتنفيذ جميع أيمال قطع الكارينة قرل تبكيب الجهاز فع المريت 
وتخلص رعناية من جميع البقاقات الخشرية ونشابة الخشب. احبص 
يلى يدم انسداد الفجوة ما رين سطح العمل والحافة العلوية للفبن 

- خطب التعبض لحبوق.
ال تخبج الفبن من قايدته المصنوية من فوم الروليستبين إال وقت 

التبكيب.
إلى  للوصول  إمكانية  توجد  أال  يلى  التبكيب،  رعد   واحبص 

قايدة الجهاز - خطب اإلصارة رحبوق.
 ال تقم رتبكيب الجهاز خلف راب ره يناصب ديكوبية - خطب 

الحبيق.
التحذيرات الكهربائية

 وتوجد لوحة الصنع يلى الحافة األمامية للفبن )يمكن بؤيتها 
يندما يكون الراب مفتوحا(.

 يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدب الكهبراء من خالل 
متعدد  مفتاح  راستخدام  أو  إليه،  الوصول  أمكن  إن  القارس  نزع 
األقطاب ومبكب يند المقرس رالتوافق مع قوايد التوصيل، ويجب 
أن يكون الجهاز مؤبًضا، رالتوافق مع مواصفات األمان الكهبرائية 

المحلية
أو  التوصيالت  متعددة  المآخذ  أو  التمديد،  أسالك  تستخدم   ال 
المهايئات. يجب أال يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى األجزاء 
قدميك  أو  مرلل  وأنت  الجهاز  تستخدم  ال  التبكيب.  رعد  الكهبرائية 
يابيتين. ال تقم رتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف فع كارل أو 
إذا  أو  رالطبيقة الصحيحة،  الكهبراء، فع حالة تعذب تشغيله  قارس 

كان تالفاً، أو إذا سقط يلى األبض.
 إذا لحق أي تلف رسلك التوصيل يجب استرداله ين طبيق جهة 
الصنع أو وكيل الصيانة التارع لها أو أي شخص مؤهل رنفس الدبجة 

وذلك لتجنب المخاطب - خطب التعبض لصدمة كهبرائية.
 فع حالة استردال كارل الكهبراء اتصل رمبكز خدمة معتمد.

التنظيف والصيانة
 تحذيب : تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله ين مصدب الكهبراء 
قرل إجباء أية أيمال صيانة، ال تستخدم أردا أجهزة التنظيف رالرخاب 

- خطب الصعق الكهبرائع.
 ال تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية 
لتنظيف اللوح الزجاجع لراب الفبن، نظبا ألنها قد تؤدي إلى خدش 

سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.
 تحقق من ربودة الفبن قرل الردء فع أيمال التنظيف أو الصيانة. 

- خطب االحتباق.
الصعق  - خطب  المصراح  استردال  قرل  الجهاز  أطفئ   :  تحذيب 

الكهبرائع.



التخلص من مواد التغليف
مواد التغليف قارلة إليادة التدويب رنسرة 100% ومميزة ربمز إيادة التدويب  . ولذلك يجب 
التخلص من أجزاء التغليف رشكل مسؤول وفع ظل االلتزام التام رلوائح الجهة المحلية المختصة 

التع تحكم يملية التخلص من المخلفات.
تكهين األجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز راستخدام مواد قارلة إليادة التدويب أو إيادة االستخدام. تخلص منها وفقا 
للتشبيعات المحلية الخاصة رالتخلص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة واالستبداد 
وإيادة التدويب لألجهزة الكهبرائية المنزلية، اتصل رالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات 
األوبورية  المواصفة  حسب  مميز  الجهاز  هذا  الجهاز.  منه  اشتبيت  الذي  المتجب  أو  المنزلية 
من  التأكد  خالل  من   .)WEEE( القديمة  واإللكتبونية  الكهبرائية  األجهزة   ،2012/19/EU 
التخلص من هذا المنتج رالطبيقة الصحيحة سوف تسايد فع منع النتائج السلرية يلى الريئة وصحة 

اإلنسان.

 
يشيب البمز  الموجود يلى المنتج أو يلى المستندات المبافقة للمنتج إلى أنه ال ينرغع التعامل 
مع هذا المنتج يلى أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مبكز تجميع مالئم إليادة 

تدويب األجهزة الكهبرية واإللكتبونية.
نصائح توفير الطاقة

الخاصة رك.  الطهع  الطهع أو وصفة  إذا كان ذلك محدًدا فع جدول  الفبن مسرًقا إال  ال ُتسخن 
استخدم قوالب الخريز ذات الطالء الداكن أو المطلية رالمينا )اإلينامل(، فهع تمتص الحبابة رشكل 

أفضل. وسيستمب طهع الطعام - الذي يتطلب الطهع لمدة طويلة - حتى رعد إيقاف الفبن.
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