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كورك البطارية

دليل المستخدم

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

عزيزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات

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.•

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل:•

- مطابخ الموظفين والمحالت التجارية 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.•

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

 ، إذا تم تدريبهم واإلشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.•

 الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام فما فوق ، والبالغين

ال ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال دون إشراف.•

يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.•

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

لحماية األطفال ، ال تترك العبوات ملقاة حولها (األكياس

هناك خطر االختناق.
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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.•

 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

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

تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.•

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

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

يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور عالمات ظاهرة للضرر.•

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

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي حصريًا.•

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
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 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

 120 فولت. يقال أن المعدات التي تحمل هذه العالمة هي من الدرجة الثالثة.

 المعنية مصممة لتزويدها بجهد ال يتجاوز 50 فولت تيار متناوب أو تيار مباشر

يعني الرمز "III" أن المعدات

 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 : 
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تحذيرات مهمة خاصة بهذا الموضوع

جهاز

ال تجبر اآللية أبدًا أو تمنعها من العمل.•

ال تلمس اللولب الحاد (خطر اإلصابة)•

أمسك المفتاح فقط من الجسم البالستيكي.•

تعرف على جهازك

1. آلة قطع الكبسولة

2. أمر بإزالة الغطاء من الزجاجة

3.3 التحكم في إزالة سدادة المفتاح

استعمال

 أو AA بجهد 1.5 فولت في حجرة البطارية في الجزء الخلفي من الجهاز. احترم القطبية.

Alkaline LR6 أدخل 4 بطاريات

لفتح زجاجة نبيذ:

 على فوهة عنق الزجاجة وإجراء دوران يسار / يمين لقطع القصدير أو البالستيك الذي يغطي العنق.

1. استخدم قطاعة الرقائق بوضعها

قم بإزالة الجزء المقطوع

 عنق الزجاجة. اضغط على الجزء السفلي من الزر أثناء الضغط على المفتاح الموجود على الزجاجة.

2. ضع المفتاح الكهربائي على

تحذير: إذا لم يتم صيانة المفتاح ،

 ، على الزجاجة ؛ قد ال يخرج الغطاء بشكل صحيح أثناء العملية.

الموقف

يخرج الغطاء من الزجاجة تلقائيًا وبسهولة.
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عندما تتوقف اآللية ، يتم إخراج الفلين من الزجاجة ويبقى في المفتاح.

2. لتحرير الغطاء ، اضغط على الجزء العلوي من الزر. يخرج الغطاء تلقائيًا ، دون أن يتضرر.

 بشكل صحيح بسبب حجمها أو المادة المصنوعة منها. في هذه الحالة ، قم بإنهاء إزالة الغطاء يدويًا.

ملحوظة: قد ال تخرج بعض المقابس البالستيكية أو االصطناعية

التنظيف والصيانة

قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه.•

نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليالً.•

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.

- 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 من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و

 على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، ال يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني.

• شهادة الضمان (الموجودة

 ، 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.

 ، ال يتم ضمان استبدال فرش األسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) باإلضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال األجزاء المستهلكة وهي

 عيوبًا في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد االحتياطية

يعتبر كسر الزجاج أو األجزاء البالستيكية ، في جميع الحاالت ، مسؤوليتك
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لذلك دفع!

يسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي.

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصالح.

يسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي.

خصائص تقنية

طعام

اساسي

4 بطاريات 1.5 فولت LR-06 أو AA (غير مدرجة) الفئة الثالثة

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا لجميع التوجيهات األوروبية الحالية.

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

حماية البيئة

(تدمير البطاريات)

إلزالة البطارية:

• فك الجهاز وجمع البطاريات.

- يجب إزالة البطاريات من الجهاز قبل التخلص من الجهاز.

- يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن. ال ترميها في سلة المهمالت ، بل أعطها لمركز معالجة النفايات.

Sotech International المنتج مستورد من قبل

"البيريبول" رقم أ 107

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay 

sous bois - فرنسا
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