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 األمان وتعليمات االستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها الستخدامها الحقًا.

عزيزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ هذه التعليمات لالستخدام وفقًا لتعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة مع االحتفاظ بجميع العبوات.
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تحذيرات مهمة

اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.•

احتفظ بدليل التعليمات هذا.•

تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.•

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل:•

- مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى.

- العمالء في الفنادق والموتيالت وأي نوع آخر من البيئات السكنية.

- بيئة من النوع:

• منازل المزرعة • مبيت وإفطار.

استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.•

 من أحواض االستحمام أو الدش أو األحواض أو األوعية األخرى التي تحتوي على الماء.•

ال تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب

ال تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء.•

ال تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.•

 الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.•

إذا تعرض

انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.•

ال تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه.•

 أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن االستخدام غير الصحيح أو سوء االستخدام.•

يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. ال يمكن تحمل

 أو قد تم توجيههم بشأن االستخدام اآلمن للجهاز وأنهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها.•

 هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر ، بشرط أن يخضعوا لإلشراف

يمكن استخدام
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 الكبار. احتفظ بالجهاز والكابل الخاص به بعيدًا عن متناول األطفال دون سن 8 سنوات.

 إجراء التنظيف وصيانة المستخدم إال إذا كان عمرهم 8 سنوات على األقل وتحت إشراف

ال يجوز لألطفال

 عليهم أو تم توجيههم إلى الستخدام الجهاز بأمان وبالقدر الذي يفهمون فيه المخاطر المحتملة.•

 بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو الذين ال تكفي خبرتهم أو معرفتهم ، بشرط أن يتم اإلشراف

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات

يجب أال يستخدم األطفال الجهاز كلعبة.•

 البالستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) وال تسمح لهم أبدًا باللعب باألغشية البالستيكية:•

لحماية األطفال ، ال تترك العبوات ملقاة حولها (األكياس

هناك خطر االختناق.

من حين آلخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن التلف.•

ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، ألي سبب من األسباب.•

ال تضع الجهاز في غسالة األطباق.•

ال تقم أبدًا بتثبيت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة.•

ال تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من األشكال.•

 المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو األشخاص من ذوي المؤهالت المماثلة لتجنب أي خطر.•

في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة

 إذا تُرك دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تجميع ملحقات.•

افصل دائمًا كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية
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 عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو االقتراب من األجزاء التي تتحرك أثناء التشغيل.•

أوقف تشغيل الجهاز وافصله

 دائمًا بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.•

قم

 بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.•

ال تستخدم أبدًا ملحقات ال توصي

ال تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخالف ذلك المزود مع الجهاز.•

 الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة ال يمكن أن يعلق بأي شكل من األشكال.•

ال تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد

ال تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.•

ال تدع سلك الطاقة يالمس األجزاء الساخنة من هذا الجهاز.•

تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.•

ال تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء االستخدام.•

 القابلة لالشتعال ، مثل الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق.•

احذر من أن تتالمس األجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.•

ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوٍ وثابت.•

احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.•

قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام.•

عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة.•
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 من CE. يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16A ، 250V ، 3000W على األقل.•

استخدم فقط أسالك التمديد المعتمدة

قد يؤدي الخلل واالستخدام غير السليم إلى إتالف الجهاز وإصابة المستخدم.•

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.•

 في حالة سقوطه أو ظهور عالمات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب.•

يحظر استخدام الجهاز

للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.•

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي حصريًا.•

الحد األقصى من السكر: 10 جرام•

انتظر 5 دقائق للتسخين قبل االستخدام.•

أقصى مدة استخدام متواصل 10-15 دقيقة. (أي 5 حلوى غزل البنات.)•

 المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح له ومختص بتنفيذ هذا النوع من اإلصالح.

(*) شخص مؤهل مؤهل: فني خدمة ما بعد البيع من الشركة

 كيفية تنظيف األسطح المالمسة للمواد الغذائية ، راجع فقرة "التنظيف والصيانة" أدناه.

للحصول على تفاصيل حول

من التعليمات.

تحذير: هناك خطر اإلصابة من االستخدام غير السليم.•

توجد حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد االستخدام.•

تحذير: تجنب أي تجاوز في الموصل.•

أقصى مدة استخدام متواصل 10-15 دقيقة.•
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 للمنتج أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من اإلصالح.

(*) شخص مؤهل مؤهل: خدمة ما بعد البيع

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة األشياء الهامة الواردة في الدليل.

 إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.

 يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب أال يتم إلقاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب

 "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية)

رمز

 فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسية.

 األوروبية المنسقة ، واالختيارية ، والتي تترجم المتطلبات األساسية إلى مواصفات

رمز "عالمة CE" هو ضمان االمتثال للمعايير

 البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص

يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

 يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6

 سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز األقصى

• الكادميوم. العاشر • الكروم
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 الجهاز أو سطحه قد يصبح شديد السخونة ، والتخاذ االحتياطات الالزمة.

يحذر رمز "الجدار أو السطح الساخن" المستخدم من أن جدران

رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتالمس مع الطعام.

 سبيل المثال صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).

 إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على

"TRIMAN" يشير رمز

http://www.quefairedemesdechets.fr لمزيد من المعلومات : 

تعرف على جهازك

1. دودة

2. نافورة

3. قاعدة

4. محدد الوظيفة

5. وعاء للشوكوالتة

اول استخدام

 ألول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية. نظف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في فقرة "التنظيف والصيانة". أو،

قبل االستخدام

نظف جميع الملحقات واألوعية بالماء والصابون ، ثم اشطفها وجففها جيدًا.

نظف الغالف الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة ثم امسحه حتى يجف.
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استعمال

ملحوظة: يوصى باستخدام نافورة الشوكوالته الخاصة.

صب أو كسر الشوكوالتة في الوعاء ، ال تتجاوز 5 مم تحت الحافة.

قم بتنشيط التدفئة عن طريق وضع محدد الوظيفة على التدفئة.

.HEAT + ROTATION عندما تذوب الشوكوالتة ، ضع المحدد في وضعية

مالحظة: يجب أن تحتوي الشوكوالتة على كثافة مناسبة.

 في وعاء الجهاز. في نهاية االستخدام ، اضبط المحدد على "0" وافصل الجهاز.

لضمان أفضل طعم ممكن ، أوقف تشغيل الجهاز كل 60 دقيقة وقلّب الشوكوالتة

التنظيف والصيانة

•

•

 الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليالً.

افصل الجهاز دائمًا عن

 غسل البريمة والوعاء ، ويمكن تنظيفها بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وصابون أطباق أو غسلها في غسالة األطباق.

 (القابلة لإلزالة) المالمسة للطعام مثل: وعاء صينية الخبز ، الشوكة ، الملعقة إلخ. باإلضافة إلى لوحات النافورة ، يمكن

األجزاء

ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!

ال تستخدم أبدًا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

•

•

•

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.

- ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتالفه.

- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول األطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء.

وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و • شهادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة.

بدون هذه المستندات الداعمة ، ال يوجد بديل مجاني ، وال إصالح مجاني ،
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ال يمكن القيام به.

 ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق اإلصالح أو االستبدال.

خالل فترة الضمان

ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته األصلية ، مع إثبات الشراء.

 استبدال فرش األسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) باإلضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال األجزاء المتآكلة وبالتالي يجب دفعها!

 أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد االحتياطية ، ال يمكن ضمان

يعتبر كسر الزجاج أو األجزاء البالستيكية ، في جميع الحاالت ، مسؤوليتك عيوبًا في الملحقات

يسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي.

 إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصالح. يسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي.

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن

خصائص تقنية

طعام

قوة

اساسي

240-220 فولت ~ 50-60 هرتز

70 واط

الدرجة األولى

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

األرض

هذا الجهاز مزود بمأخذ كهربائي مؤرض. يجب توصيله بمأخذ حائط مركب بشكل صحيح مع منفذ أرضي.

مالحظات: إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التوصيل األرضي أو الكهربائي ، فيرجى استشارة الموظفين المؤهلين.

 ماس كهربائي ، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خالل السماح بتصريف التيار عبر السلك األرضي.

في حالة حدوث

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، ال تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل إلجراء اإلصالحات.
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.(LVD) والجهد المنخفض (EMC) لجميع التوجيهات األوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي 

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنية.

Sotech International المنتج مستورد من قبل

A-107 ذا بيريبول" رقم"

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay 

sous-Bois - فرنسا
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