
قم بتنزيل دليل التعليمات من الموقع http://docs.indesit.eu أو اتصل 
برقم الهاتف الموضح على كتيب الضمان.

اقرأ تعليمات السالمة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب 
للرجوع إليها مستقبالً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسالمة يجب 
مراعاتها في جميع األوقات. ال تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة 
عن عدم مراعاة تعليمات السالمة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير 

سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.
 يجب إبعاد األطفال الصغار في عمر ( -0 3 سنوات) عن الجهاز.
يجب إبعاد األطفال الصغار (من 3 إلى 8 سنوات) عن الجهاز ما لم 
يكونوا تحت المراقبة المستمرة. ويمكن لألطفال اعتباراً من عمر 8 
سنوات فأكثر، ولألشخاص الذين لديهم نقص في القدرات البدنية أو 
الحسية أو العقلية، أو لمن تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز 
بشرط اإلشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدامه 
بطريقة آمنة، وإذا فهموا األخطار المتعلقة به. يجب أال يعبث األطفال 
بهذا الجهاز. يحظر على األطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.
 تحذير: يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء 
االستخدام. يجب توخى االنتباه لتجنب مالمسة عناصر التسخين. 
يجب إبعاد األطفال دون سن 8 سنوات إال إذا كانت هناك مالحظة 

وإشراف دائم عليهم.
 تحذير: في حالة تشقق سطح الموقد، ال تستخدم الجهاز - خطر 

الصعق الكهربائي.
 تحذير: خطر نشوب حريق: ال تقم بتخزين األشياء على أسطح الطهي.
 تنبيه: يجب مراقبة عملية الطهي. ويجب مراقبة عملية الطهي 

القصيرة بصفة مستمرة.
 تحذير: طهي أطعمة تحتوي على دهون أو زيوت على الموقد 
دون مراقبة يمكن أن يكون خطيرا - خطر نشوب حريق. ال تحاول 
أبدا إطفاء الحريق باستخدام الماء: وبدال من ذلك، أطفئ الجهاز ثم قم 

بتغطية اللهب مثال بغطاء أو ببطانية إطفاء حريق.
 ال تستخدم الموقد كسطح عمل أو كسطح ارتكاز. احتفظ بالمالبس 
والمواد األخرى القابلة لالشتعال بعيدا عن الجهاز إلى أن تبرد جميع 

األجزاء تماما - خطر نشوب حريق.
االستخدام المسموح به

 تنبيه: الجهاز غير مخصص لالستخدام عن طريق جهاز تشغيل 
خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

 هذا الجهاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلية وما شابهها 
مثل: منطقة المطبخ في المحالت والمكاتب وبيئات العمل األخرى، 
البيوت الريفية، ومن قبل نزالء الفنادق والموتيالت والنزل بنظام المبيت 

واإلفطار والبيئات األخرى ذات الطابع السكني.
 وال يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى )مثال: تدفئة الغُرف(.
 هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام المهني. ال تستخدم الجهاز 

في الهواء الطلق.
التركيب

 يجب التعامل مع الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - 
خطر اإلصابة. ويتعين استخدام قفازات واقية إلخراج الجهاز من العبوة 

وتركيبه - خطر اإلصابة بجروح.
 يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها اإلمداد بالماء (إذا كان موجودا) 
والتوصيالت الكهربائية واإلصالح بواسطة فني مؤهل. ال تقم بإصالح أو 
تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك 
بشكل محدد. وأبعد األطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من 
عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. وفي حالة وجود مشكالت، 

اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بمجرد إتمام التركيب، 
يجب تخزين مخلفات عبوة التغليف (األجزاء البالستيكية والستايروفوم 
وخالفه) بعيدا عن متناول األطفال - خطر االختناق. ويجب فصل 
الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال تركيب - خطر 
الصعق الكهربائي. وأثناء التركيب، تأكد من عدم إلحاق أي ضرر بكابل 
الكهرباء من جراء الجهاز -خطر نشوب حريق أو الصعق الكهربائي. 

وال تقم بتفعيل الجهاز إال عند اكتمال عملية التركيب.
 قم بتنفيذ جميع أعمال قطع الكابينة قبل تركيب الجهاز في المبيت 

وتخلص بعناية من جميع الرقاقات الخشبية ونشارة الخشب.
 إذا لم يتم تركيب الجهاز فوق فرن، فيجب تركيب لوح فاصل )غير 

مورد( في الجزء الموجود أسفل الجهاز.
التحذيرات الكهربائية

 يجب توفر إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خالل 
نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد األقطاب 
ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون 
الجهاز مؤرضا، بالتوافق مع مواصفات األمان الكهربائية المحلية.

 ال تستخدم أسالك التمديد، أو المقابس متعددة التوصيالت أو 
المهايئات. يجب أال يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى األجزاء 
الكهربائية بعد التركيب. ال تستخدم الجهاز إذا كانت يداك مبتلتين أو 
قدماك حافيتين. وال تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل 
أو قابس الكهرباء، أو في حالة تعذر تشغيله بالطريقة الصحيحة، أو 

إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على األرض.
 إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله عن طريق جهة 
الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة 

وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي.
التنظيف والصيانة

 تحذير: تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله عن مصدر الكهرباء 
قبل إجراء أية أعمال صيانة، ال تستخدم أبدا أجهزة التنظيف بالبخار 

- خطر الصعق الكهربائي.
 ال تستخدم منتجات أكالة أو كاشطة أو منظفات كلورية أو أدوات 

تنظيف األواني.
التخلص من مواد التغليف

. مواد التغليف قابلة إلعادة التدوير بنسبة 100 % ومميزة برمز إعادة التدوير 
تام مع تشريعات  التوافق ال لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وب

ية التخلص من المخلفات. ية الحاكمة لعمل السلطات المحل
تكهين األجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير أو إعادة االستخدام. تخلص منه 
ية الخاصة بالتخلص من المخلفات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة  لوائح المحل وفقا ل
ية المختصة أو  ائية المنزلية، اتصل بالجهة المحل واالسترداد وإعادة التدوير لألجهزة الكهرب
ية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب  نفايات المنزل خدمة جمع ال

.)WEEE( ائية واإللكترونية القديمة المواصفة األوروبية EU/2012/19 ، األجهزة الكهرب
نتائج  تأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع ال من خالل ال

بيئة وصحة اإلنسان. بية على ال السل

لمنتج إلى أنه ال ينبغي  يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة ل
التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع 

مالئم إلعادة تدوير األجهزة الكهربية واإللكترونية.
نصائح توفير الطاقة

احرص على تحقيق أقصى استفادة من الحرارة المتبقية بسطح التسخين من خالل إطفائه قبل 
نهاية الطهي ببضع دقائق.

الكامل، فالوعاء الذي يكون  قاعدة الوعاء أو اإلناء الخاص بك ينبغي أن تغطي سطح التسخين ب
أصغر من سطح التسخين سوف يتسبب في إهدار الطاقة.

يلة من  قم بتغطية األواني واألوعية الخاصة بك بأغطية محكمة الغلق أثناء الطهي واستخدم كمية قل
الماء قدر اإلمكان. فالطهي دون وضع غطاء على اإلناء سوف يزيد من استهالك الطاقة بشكل كبير.

اقتصر على استخدام األواني واألوعية ذات القواعد المستوية.
بيان المطابقة

لوائح األوروبية رقم 66 / 2014  هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم االقتصادي المحددة في ال
.EN 60350-2 التوافق مع المواصفة األوروبية ، ب

من المهم قراءتها وااللتزام بها تعليمات السالمة
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يجب إتمام التوصيلة الكهربائية قبل توصيل الجهاز بمصدر إمداد الكهرباء. 
يجب أن يتم التركيب بمعرفة شخص مؤهل ذو اطالع جيد بتشريعات السالمة والتركيب المعمول بها. بصفة خاصة، يجب أن تتم عملية التركيب طبقاً لتعليمات شركة 

اإلمداد بالكهرباء المحلية. 
بيانات الموجودة أسفل الجهاز مساوية لقيمة فلطية تيار الشبكة الكهربائية.  تأكد من أن قيمة الفلطية المدونة على لوحة ال

تشترط اللوائح أن يتم تأريض الجهاز: اقتصر على استخدام موصالت )بما فيها موصل األرضي( بالمقاس المناسب. 

التوصيل بكتلة أطراف التوصيل
استخدم كابل )كما هو موضح بالجدول أدناه( للتوصيل الكهربائي.   

موصالت 
الكمية x الحجم    جهد اإلمداد            

x 3 2,5 مم۲  230 فلط ~ +   

يجب توصيل الجهاز بمصدر اإلمداد بالكهرباء عن طريق مفتاح فصل لجميع األقطاب بفجوة تالمس ال تقل عن 3 مم.

لتلف أو السخونة  تنبيه: يجب أن يكون كابل الكهرباء طويال بالقدر الكافي للسماح بخلع الموقد المسطح من سطح العمل، كما يجب وضعه بحيث تتجنب تعرضه ل
لقاعدة. المفرطة نتيجة مالمسته ل

التوصيل بلوحة أطراف التوصيل
افتح غطاء لوحة أطراف التوصيل وقم بحل البرغي )A( بواسطة األداة الموضحة بالشكل.	. 
اً.	.  ب قم بتقشير الكابل بمقدار 70 مم تقري
اً، وفك برغي مشبك الكابل )B(، وأدخل الكابل في مشبك الكابل. تشتمل لوحة أطراف التوصيل على 4 أطراف:3.  ب ية بمقدار 10 مم تقري قم بتقشير الكابالت الداخل

1-2 موصل بيني )خط(	 
3 )محايد(	 
4 )أرضي(: مميز بالرمز 	 

اتباع تعليمات مخطط التوصيل المثقوب على الجانب السفلي من موقد الطهي. اربط مشبك الكابل وأغلق الغطاء.	.  قم بتوصيل الكابل بلوحة أطراف التوصيل، ب

التوصيل الكهربائي

سطح التسخين السريع بقطر 180 � - 2000 واط	. 
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سطح التسخين العادي بقطر 145 �- 1000 واط	. 

سطح التسخين العادي بقطر 180 �- 1500 واط3. 

سطح التسخين العادي بقطر 145 �- 1000 واط	. 

مفتاح التحكم في سطح التسخين السريع بقطر 180 � 	. 

مفتاح التحكم في سطح التسخين العادي بقطر 145 �	. 

مفتاح التحكم في سطح التسخين العادي بقطر 180 �	. 

مفتاح التحكم في سطح التسخين العادي بقطر 145 �	. 

لمبة التحكم في تشغيل سطح التسخين	. 

وصف المنتج

االستخدام اليومي
تشغيل/إيقاف الموقد

اضبط المفتاح على أحد األوضاع من 1-6، والتي تشير إلى درجات حرارة مختلفة	 
إلطفاء سطح التسخين، أدر المفتاح إلى الوضع “0”	 



يجب ضبط الموقد المسطح داخل سطح عمل بين عمق 0	 ميلليمتر و 0	 ميلليمتر.     	 
يجب عدم وجود أي شيء بين الموقد والفرن )قضبان عرضية، ركائز، وما شابه(.	 
يجب أال تقل المسافة بين السطح السفلي للموقد الخزفي الزجاجي والخزانة أو اللوحة الفاصلة عن 0	 مم.	 
في حالة ضرورة تركيب الموقد المسطح بالقرب من وحدة عمودية، يُراعى ترك مسافة ال تقل عن 00	 مم من 	 

حافة الموقد المسطح حتى جانب الوحدة العمودية.
لالطالع على أبعاد الدمج والتركيب، انظر الصورة في هذه الفقرة.	 
الحد األدني للمسافة التي يجب الحفاظ عليها بين الموقد والشفاط من فوقه. للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع 	 

إلى دليل مستخدم الشفاط.
اً بالفعل(، بعد تنظيف سطحه. 	  ضع الجوان المورد على الموقد المسطح )ما لم يكن مركب
ال تقم بتركيب الموقد المسطح بالقرب من غسالة أطباق أو غسالة مالبس، وذلك حتى ال تتالمس الدوائر اإللكترونية مع البخار أو الرطوبة، وبالتالي تتسبب 	 

في إتالفها.
تنبيه: لتركيب الموقد على أسطح أخرى غير الخشب )رخام، بالستيك، سيراميك، حجر وغيره(، فاحرص على طلب لوحات التثبيت من مركز خدمة ما بعد البيع 	 

)شكل 	 (الكود 					 	0	 				.

وضع الموقد
هام: قم بإزالة أية رقائق واقية قبل تركيب الموقد.

تأكد من عمل فتحة في سطح العمل لتركيب الموقد طبقا أللبعاد المذكورة بالرسم مع مراعاة نطاق السماح. 
تثبيت ذات الصلة الموجودة أسفل الدرج. قم بعمل  إذا كان سطح العمل مصنوعاً من الخشب، استخدم النوابض الموردة. قم بتركيب النوابض األربعة )A( في قاعدة ال

فتحة في سطح العمل مع مراعاة األبعاد الموضحة في نشرة شرح المنتج المرفقة. قم بتركيب موقد الطهي في سطح العمل.
إذا كان سطح العمل مصنوعاً من الرخام أو من خالمات أخرى )البالستيك أو السيراميك أو الحجر(، فعندئذ يجب تثبيت موقد الطهي بواسطة ركائز )B( تُطلب من 

خدمة ما بعد البيع )كود 18528 310 4819(. 
قم بمحاذاة الركائز مع الثقوب وثبتهم باستخدام البراغي. قم بعمل فتحة في سطح العمل مع مراعاة األبعاد الموضحة في نشرة شرح المنتج. قم بتركيب موقد الطهي في 

سطح العمل.
 قبل تركيب موقد الطهي، قم بإزالة الرقائق البالستيكية التي تعمل على حمايته، إن وجدت. يجب أن تكون األسطح الخارجية لقطع األثاث أو األجهزة المالمسة لموقد 	 

.)EN  60335-2-6 وفقاً لمعايير المواصفة األوروبية ،”Y“الطهي مقاومة للحرارة )الحماية من السخونة
يجب أن يكون التركيب متوافقاً مع تعليمات األمان المحلية المعمول بها.	 

المسافات واألبعاد التي يجب مراعاتها
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التوصيل الكهربائي
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دليل تحري األعطال
إذا لم يعمل الموقد بشكل صحيح، فارجع إلى دليل التغلب على األعطال لتحديد 

المشكلة، وذلك قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع.

تعليمات الواردة في جزء “االستخدام اليومي”.	  اقرأ واتبع ال
تأكد من عدم قطع مصدر إمداد الكهرباء.	 
أطفئ الموقد وقم بتشغيله مرة أخرى، وتحقق ما إذا كانت المشكلة قد انتهت.	 

تأكد أن المفتاح ليس على الوضع ”0” .	 
الموقد ال يتوقف: افصل الموقد فورا عن مصدر الكهرباء.	 

قيام بالفحوصات المذكورة أعاله، فاتصل بأقرب  إذا كان العطل ال يزال قائما بعد ال
مركز لخدمة ما بعد البيع.

خدمة ما بعد البيع
على  منتجك  تسجيل  يرجى  الشامل،  والدعم  المساعدة  من  مزيد  على  للحصول 

    . www .indesit. com/ register الموقع
قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع:

تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة االقتراحات المقدمة في دليل 	. 
التغلب على األعطال.

أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق مما إذا كان العطل ال يزال قائما.	. 

إذا كان العطل ال يزال قائما بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعاله، فاتصل بأقرب 
مركز لخدمة ما بعد البيع.

التعليمات  اتبع  أو  الضمان  كتيب  في  المبين  بالرقم  اتصل  المساعدة  على  للحصول 
  . www .  indesit. com الموجودة على الموقع اإللكتروني

عند االتصال بخدمة ما بعد البيع، يرجى دئما تحديد ما يلي:
وصف مختصر للعطل،	 
نوع الجهاز وطرازه بدقة، 	 

XXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رقم الخدمة )الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع(. ويتم اإلشارة أيضا إلى 	 
رقم الخدمة على كتيب الضمان، 

عنوانك بالكامل،	 
رقم هاتفك.	 

عند الحاجة للقيام بأية إصالحات، يرجى االتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة 
)لضمان استخدام قطع الغيار األصلية وتنفيذ اإلصالحات بشكل صحيح(.

تيار الكهربائي عن الجهاز قبل إجراء الصيانة.  يجب فصل ال
تنظيف سطح الموقد

يجب تنظيف كل األجزاء الزجاجية والمصقولة بماء دافى ومحلول متعادل.	 
األسطح المصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ قد تظهر بها بقع في حالة غسلها بماء به 	 

جير أو منظفات قوية وتركها بها لمدة طويلة. يجب مسح أي طعام ينسكب على الموقد 
)ماء، صلصة، قهوة...الخ( قبل أن يجف.

التنظيف بماء دافئ ومنظف متعادل، ثم تجفيفه بقطعة قماش ناعمة أو 	  م  يت يجب أن 
باألسطح  خاصة  منظفات  باستخدام  بة  المتصل ــاخ  األوس من  تخلص  شمواه.  قطعة 

المصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ )االستينلس ستيل(.
مالحظة: ال تنظف األسطح المصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ )االستينلس ستيل( إال 

بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنجية.

ال تستخدم منتجات كاشطة أو أكالة أو منظفات الكلور أو منظفات األواني المصنوعة 	 
من المعدن.

البخار.	  ال تستخدم أجهزة التنظيف ب
قابلة لالشتعال.	  ال تستخدم منتجات التنظيف ال
ليمون 	  ال تترك مواد حمضية أو قلوية، كالخل أو المستردة أو الملح أو السكر أو عصير ال

على الموقد.

تنظيف أسطح التسخين الكهربائية
يجب تنظيف أسطح التسخين الكهربائية عندما تكون معتدلة السخونة. قم بمسحها 	 

لة بالزيت. ل الماء والملح، وقم بتلميعها بقطعة قماش مب لة ب ل باستخدام قطعة قماش مب

الصيانة والتنظيف
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