
 

 
 

 
 

 غالیة من الفوالذ الذي ال یصدأ سعة 1.8 لتر 
 

  كتیب التعلیمات
 

 
 

  

 



 إجراءات حمایة مهمة
 

❑  .یرجى قراءة هذه التعلیمات بعنایة قبل االستخدام
❑  .احتفظ بالتعلیمات الحالیة للمراجع المستقبلیة

❑   .تأكد من أن جهد التیار الكهربائي الخاص بك یتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
❑  ال تستخدم الجهاز إال لألغراض المنزلیة والتطبیقات المنزلیة أو التطبیقات المماثلة

 مثل: - مناطق مطبخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وبیئات العمل األخرى ؛ -
  :بواسطة العمالء في الفنادق والموتیالت والبیئات السكنیة األخرى ؛ - نوع البیئة مثل

 
 
 

 .منازل المزرعة • مبیت وإفطار • 
  .استخدم الجهاز فقط بالطریقة الموضحة في هذه التعلیمات

❑  ال تستخدم هذه الوحدة أبًدا بالقرب من حوض االستحمام أو الدش أو أحواض الغسیل أو
 .الحاویات األخرى بالماء

❑  .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من إسقاطات المیاه
❑  .ال تستخدم هذا الجهاز بأیدي مبتلة

❑  .إذا كان الجهاز مبلًال ، لسوء الحظ ، قم بسحب سلك مأخذ التوصیل على الفور
  .أبلغ المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات❑
❑   .ال تترك الجهاز بدون إشراف عند االستخدام

❑  یجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. ال یمكن تحمل أي مسؤولیة عن أي ضرر
 .محتمل ناتج عن االستخدام غیر الصحیح  المعالجة غیر الصحیحة

❑   .ال یدرك األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة دائًما الخطر الذي یشكله استخدام األجهزة
❑  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 8 سنوات وما

 فوق إذا تم منحهم إشراًفا أو تعلیمات بشأن استخدام الجهاز بطریقة آمنة وإذا فهموا
 .المخاطر التي تنطوي علیها

❑  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنیة أو حسیة أو نفسیة
 منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم اإلشراف أو التعلیمات المتعلقة

 .باستخدام الجهاز بطریقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تنطوي علیها
 ال یجوز لألطفال التنظیف وصیانة المستخدم إال إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ویشرف❑
 .علیهم. احفظ الجهاز وسلكه بعیًدا عن متناول األطفال الذین تقل أعمارهم عن 8 سنوات
❑  .هذا الجهاز لیس لعبة ، ال تترك األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة للعب معهم

❑  من أجل ضمان سالمة أطفالك ، یرجى إبقاء جمیع العبوات (األكیاس البالستیكیة ،
 



 .والصنادیق ، والبولیسترین وما إلى ذلك) بعیًدا عن متناول أیدیهم
 :الحذر ! ال تسمح لألطفال الصغار باللعب بالرقائق❑

 !هناك خطر االختناق
❑  من وقت آلخر تحقق من الحبل عن األضرار. ال تستخدم الجهاز أبًدا إذا أظهر سلك أو

 .جهاز أي عالمات تلف
  .ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسباب❑

❑  .ال تضعها في غسالة الصحون
❑   .ال تستخدم الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة

❑  في حالة تلف سلك اإلمداد ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكیل الخدمة أو
 .األشخاص المؤهلین بالمثل لتجنب الخطر

 .افصل كبل مصدر الطاقة قبل أي عملیة لتنظیف مجموعة الصیانة والملحقات❑
❑  .ال تستخدم الجهاز أبًدا بالخارج وضعه دائًما في بیئة جافة

❑  ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال یوصى بها المنتج. یمكن أن تشكل خطًرا على المستخدم
 .وخطر تلف الجهاز

❑  .ال تستخدم أي موصل آخر بخالف الموصل
❑  ال تحرك الجهاز أبًدا عن طریق سحب السلك. تأكد من عدم إمساك السلك بأي شكل من

 .األشكال
❑  ال تقم أبًدا بلف السلك حول الجهاز وال تثنیه

❑  .تأكد من أن سلك الطاقة ال یتالمس مع األجزاء الساخنة من هذه الوحدة
❑   .تأكد من تبرید الجهاز قبل تنظیفه وتخزینه

❑  قد تكون درجة حرارة األسطح التي یمكن الوصول إلیها عالیة جًدا عند تشغیل الجهاز.
 .ال تلمس هذه األجزاء من الجهاز أبًدا لتجنب حرق نفسها

 تأكد من عدم مالمسة الجهاز أبًدا للمواد القابلة لالشتعال ، مثل الستائر والقماش وما إلى❑
  .ذلك ... وأن سلك الطاقة والقابس ال یتالمسان مع الماء

❑   .قبل التنظیف ، افصل الجهاز دائًما من مصدر الطاقة واتركه یبرد
❑  هذا الجهاز غیر مخصص للتشغیل عن طریق جهاز توقیت خارجي أو نظام تحكم عن

 .بعد منفصل
 ضع الوحدة دائًما على سطح مستو. تأكد أیًضا من عدم تغطیة الجهاز وعدم وضع أي❑

 .شيء علیه
❑  .قم دائًما بإزالة القابس من مقبس الحائط عندما ال یكون الجهاز قید االستخدام

 عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من خلو الكابل بالكامل من البكرة. استخدم وصالت❑
 فقط. یجب أن تكون طاقة اإلدخال على األقل 16 أمبیر ، CE 250 تمدید معتمدة من

 .فولت ، 3000 واط

 



 یمكن أن یتسبب التشغیل غیر الصحیح واالستخدام غیر السلیم في تلف الجهاز والتسبب❑
 .في إصابة المستخدم

❑  یتوافق هذا الجهاز المصمم لالستخدام المنزلي مع المعاییر المتعلقة بهذا النوع من
 .المنتجات

❑  .تحذیر: تجنب االنسكاب على الموصل
❑  تحذیر: خطر اإلصابة المحتملة من سوء االستخدام

❑  .یخضع سطح عنصر التسخین للحرارة المتبقیة بعد االستخدام
❑  .فیما یتعلق بتعلیمات التنظیف ، یرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدلیل

 
 

 



 تحذیر خاص لألجهزة الكهربائیة
 

  :تحذیر
●  .إذا كانت المیاه ملیئة ، فقد یتم رفض الماء المغلي

●  .ال تقم بإزالة الغطاء أثناء غلیان الماء
●  استخدم دائًما الماء البارد لملء الجهاز

●  .(MAX) ال تتجاوز الحد األقصى
 .مالحظة: عندما یصل مستوى الماء إلى الحد األدنى) میني (أعد تعبئة الوحدة

●  .افصل الجهاز دائًما قبل ملئه بالماء
●  .بعد التعبئة ، تأكد من أن الغطاء في مكانه ومغلق

●  یجب أال تكون القاعدة وخارج الوحدة مبللة. وإال ، افصل الجهاز وامسحه بقطعة
 .قماش جافة

●  !یجب استخدام الغالیة فقط مع القاعدة المصاحبة لها
●  .تحذیر: تأكد من إیقاف تشغیل الجهاز قبل إزالته من الحامل

 
 معلومات عامة

 
 توصیة لقراءة األشیاء المهمة الواردة "OPEN BOOK" یعني الرمز
 .في السجل
 
 نفایات المعدات الكهربائیة) WEEE مشطوب ، االختصار "BIN" الرمز
 واإللكترونیة) یعني أنه في نهایة العمر ، ال یجب التخلص منها مع النفایات
  .المنزلیة ، ولكن یتم إیداعها في فرز المنطقة المحلیة
 .یمكن أن یساعد استرداد النفایات في الحفاظ على بیئتنا
 
 هو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، الطوعیة ، "CE" رمز
 مما یعكس المتطلبات األساسیة في المواصفات الفنیة. هذه المعاییر لیست
 .إلزامیة ولكنها ضمانات االمتثال للمتطلبات األساسیة
 
 أن الجهاز متوافق ویمكن أن یتالمس مع "GLASS / FORK" یعني الرمز
 .المواد الغذائیة
 
 تقیید استخدام بعض المواد الخطرة) على حمایة البیئة) ROHS یشهد رمز
) • على أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الرصاص • الزئبق

 



 یكون تركیز ، PBDE و PBB سداسي التكافؤ) الكروم • منتجات للحمایة من اللهب
 الذروة متساوًیا إلى أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة و 0.01٪ للكادمیوم
 .السادس
 
 المستخدم من أن جدران الوحدة یمكن أن تصبح "HOT WALL" یحذر رمز
 .ساخنة للغایة ، واتخاذ االحتیاطات الالزمة
 
 إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر الرمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (مثل سلة إعادة التدویر ، والنفایات ، ونقطة
  .(االستیعاب الطوعیة
 
 
 هو ضمان االمتثال للمعاییر المغربیة المنسقة ، االختیاریة ، "CMIM Marking" رمز
 التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. هذه المعاییر لیست إلزامیة ولكنها
 .تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
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 اول استخدام
 

 .قم بإزالة الوحدة وجمیع الملحقات بعنایة مع االنتباه إلى الملحقات الحادة
 نظف بالماء والصابون واألوعیة وجمیع الملحقات. اشطف وجفف جیًدا. قم بتنظیف الجزء الخارجي والداخلي من

 .خزانة الجهاز بقطعة قماش مبللة ومسحها جاًفا
 .قبل استخدام الجهاز ألول مرة ، من األفضل شطف الغالیة الداخلیة

 : من أجل هذا
 .(امأل نصف خزان المیاه العذبة. (بدون إضافة أي منتج .1

 .یضيء الضوء ، مما یدل على أن الماء یبدأ في التسخین "ON" ضع المفتاح على وضع .2
 عند الغلیان ، یخرج الجهاز تلقائًیا .3

 .(رفع الغالیة بحذر وماء فارغ في الحوض بمراقبة عدم الرذاذ (خطر السمط .4
 .الجهاز جاهز لالستخدام .5

 
 باستخدام

 
●   .قم بفك سلك الطاقة بالكامل

●   .تأكد من أن التوتر الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع التوتر الموضح على الجهاز
●  قم بتوصیل الجهاز في مأخذ توصیل صحیح ، (ومتصل باألرض إذا كانت الوحدة من الفئة األولى) ، لتجنب

  .أي خطر
●  .افصل كبل مصدر الطاقة قبل أي عملیة لتنظیف مجموعة الصیانة والملحقات

 

http://www.quefairedemesdechets.fr/


●  .ال تقم أبًدا بتعدیل الجهاز على أي حال
 

1.  .ضع قاعدة الشاحن الكهربائي على سطح مستو
2.   .(امأل الغالیة بالماء العذب (بدون أي إضافات

3.  .ال یوصى بملئ أقل من 1 لتر من الماء لمنع جفاف الغالیة أثناء التشغیل
 .مالحظة: ال تفرط في التعبئة! استخدم مؤشر مستوى الماء

4.  ضع الغطاء
5.  .ضع الغالیة على القاعدة

6.  .قم بتوصیل الجهاز فقط بمقبس أمان 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
 تحقق مما إذا كان الجهد الكهربائي الذي تنوي استخدامه هو نفس جهد الجهاز. یمكن العثور على التفاصیل على)

 (الملصق الموجود على القاعدة
7.  .قم بتبدیل الجهاز إلى الوضع "1". یوضح مصباح التحكم في الغالیة أن الماء یسخن

8.  .عند غلیان الجهاز ، یتم إیقاف تشغیله تلقائًیا
9.   .خذ الغالیة واسكب الماء بلطف في الحوض

.مالحظة: احرص على إبطاء أي حرق  
 .ال تضغط على الغطاء عند صب

 
 التنظیف والصیانة

 
  .قبل التنظیف ، دائًما: أوقف تشغیل الجهاز وافصل الجهاز واتركه یبرد

 .نظف الجزء الخارجي من الجهاز بإسفنجة أو كتان مبلل قلیًال
 یمكن غسل األجزاء (القابلة لإلزالة) التي تتالمس مع الطعام مثل اللوح والوعاء والشوك والملعقة وما إلى ذلك في

  .الماء الساخن باستخدام إسفنجة ومنظف ناعم أو وضعها في غسالة الصحون
  !ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر

 .ال تستخدم منظفات كاشطة أو صریر أو فرشاة معدنیة أو أداة قطع أخرى
 

 تخزین
 .تأكد من أن الوحدة باردة وجافة تماًما -

 .ال تلف السلك حول الجهاز ، ألن ذلك سوف یتسبب في تلف-
 .حفظ الجهاز في مكان بارد وجاف وبعیًدا عن متناول األطفال-

 
 ضمان

 
  .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

  .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهًرا اعتباًرا من تاریخ شراء المستهلك
  :المستندات التي تثبت الضمان هي

  الفاتورة و •
 لوحة الضمان المملوءة والمختومة (تقع على جانب أو أسفل علبة الهدایا). بدون هذه المستندات في اإلثبات ، ال •

 .یمكن إجراء استبدال مجاني ، وال إصالح مجاني
 خالل فترة الضمان ، نتعامل مجاًنا ، أو عیوب الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عیب في المواد أو التصنیع عن
 طریق اإلصالح أو االستبدال. ال تتضمن الخدمات في إطار الضمان أي تمدید لفترة الضمان وال تعطي الحق في

 !ضمان جدید
 في حالة اللجوء إلى الضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته األصلیة ، مصحوبة بأدلة

  .الشراء

 



 ال یبرر كسر األجزاء من الزجاج أو البالستیك في جمیع الحاالت. ال یتم ضمان العیوب الموجودة في الملحقات أو
 األجزاء البالیة (على سبیل المثال: أنواع الفحم من المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القیادة ، والتحكم عن ُبعد في
 االستبدال ، وفرش األسنان البدیلة ، والشبكات وما إلى ذلك) باإلضافة إلى التنظیف أو الصیانة أو استبدال األجزاء

 !البالیة. وبالتالي یدفعون
  .في حالة التدخل األجنبي یصبح الضمان باطًال والغیًا

 .بعد سریان فترة الضمان ، یمكن إجراء إصالحات ، مقابل الدفع ، عن طریق تجارة متخصصة أو خدمة إصالح
 

 مواصفات
 

  مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
قوة 1500 واط  
الدرجة األولى  

 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة
 

 یمكن أن تتغیر الخصائص دون الوقایة األولیة
 

 .هذه الوحدة مجهزة بمأخذ كهربائي مع تأریض ویجب تأریضها في قابس حسب الطلب
 مالحظة: في حالة وجود سؤال یتعلق باألرض أو التوصیل الكهربائي ، یرجى استشارة أحد

 .الموظفین المؤهلین
 في حالة حدوث ماس كهربائي ، یقلل التأریض من خطر حدوث صدمة كهربائیة مع إمكانیة

 .تفریغ التیار بواسطة سلك األرض
 

 تنبیه: من أجل تقلیل مخاطر الصدمة الكهربائیة ، في حالة حدوث عطل ، لیس لفتح العلبة ولكن
 .الستدعاء فني مؤهل لإلصالحات

 
 وتم التحكم فیه وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة الحالیة ، مثل: التوافق ، EC استوفى هذا الجهاز توجیهات

  .(LVD) والتوتر المنخفض (EMC) الكهرومغناطیسي
  .تم تصمیم هذا الجهاز وتصنیعه وفًقا ألحدث لوائح السالمة والمواصفات الفنیة
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رمز سلة المهمالت المزود بعجالت "هذا الرمز معروف أيًضا باسم 
عندما يتم توضع هذا الرسم على ". Xوعليها عالمة 

البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من /المنتج
جهزة يتم التخلص من األ. البطاريات مع نفايات المنزل العامة/المنتج

والتي اإللكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى،/الكهربائي 
وتعاونك هو .تلبي احتياجات االستعادة وإعادة تدوير المواد داخله
قرب ولمعرفة أ.ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة

.التفاصيل من المتجراطلب منشأة تخلص، 

تغيير بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق
.دليل التعليمات دون إشعار سابق

، لخدمة العمالء والحصول على قطع الغيار
يُرجى االتصال على رقم 

+ 212522344751

service@outipro.ma 

.بموجب ترخيصOutiproشركة طرفمن ُمستورد
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca

 Techwoodھي العالمة التجاریة المسجلة لشركة 
SoTech-International.


