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 تحذیرات مهمة
 

●  .اقرأ دلیل التعلیمات بعنایة قبل استخدام هذا الجهاز
●  .احتفظ بدلیل التعلیمات هذا

●   :هذا الجهاز مخصص فقط لالستخدام المنزلي واالستخدامات المماثلة مثل
 .مطابخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى-
 .العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئة السكنیة-

  :بیئة من النوع-
●  .المزارع • مبیت وإفطار 

●   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات
●  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو

 .األحواض أو األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
●  .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من رذاذ الماء

●  .ال تستخدم هذا الجهاز بأیدي مبللة أو رطبة
●  .أبلغ المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات

●  یجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. ال یمكن افتراض أي مسؤولیة عن أي
 .ضرر ، ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو سوء التعامل

●  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 8 سنوات
 وما فوق ، ومن قبل البالغین ، ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة ،

 أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدریبهم واإلشراف علیهم استخدامه بأمان وفهم
 .المخاطر التي تنطوي علیها

●  .یجب أال یتم التنظیف والصیانة من قبل األطفال دون إشراف
●  .هذا الجهاز لیس لعبة. یجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال یلعبون به
●  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات معلقة (أكیاس بالستیكیة ، كرتون ،

  :بولیسترین ، وما إلى ذلك) وال تدعهم یلعبون مع األفالم البالستیكیة
 .هناك خطر االختناق 

●   .ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب
●  .ال تضع الجهاز في غسالة الصحون

●   .ال تقم بتثبیت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة
●  قم دائًما بتثبیت هذا الجهاز في بیئة جافة. ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في

 .الخارج عندما تمطر
●  ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه

 .خطرًا على المستخدم ویمكن أن تتلف الجهاز
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●  .هذا الجهاز غیر مخصص لالستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
●  .ضع الجهاز دائًما على سطح مستو وثابت

●  یمكن أن یتسبب العطل واالستخدام غیر السلیم في تلف الجهاز والتسبب في
 .إصابة المستخدم

●   .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات
●  .یجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار عالمات تلف واضحة
●  للحصول على تعلیمات حول كیفیة تنظیف الجهاز ، راجع الفقرة التالیة في

 .التعلیمات
●  .هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط

 
 
 هو ضمان االمتثال للمعاییر المغربیة المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
 االختیاریة ، التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. هذه المعاییر
 .لیست إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
 
 

 
 تركیب أو استبدال البطاریات

 
 
 یتم ، DC CR-2032 في حالة الحاجة إلى بطاریة لیثیوم 3 فولت
 تزویدها بالجهاز. قم بإزالة الحمایة قبل التثبیت. قم بتثبیت البطاریة + في
 .األعلى
 
 
 
 فلن ، LR6 (AAA / AA) أو LR3 إذا كانت هناك حاجة إلى بطاریتین
 یتم توفیرهما مع الجهاز. شراء نوع البطاریة المقابلة ، وإزالة الحمایة ،
 .قبل تركیبها ، واحترام القطبیة
 
  .افتح الغطاء وقم بإزالته
   .(قم بإزالة البطاریة (البطاریات) المستخدمة (إن وجدت
  .ضع البطاریة (البطاریات) الجدیدة في الحجرة
   .أغلق الغطاء
 

 تعرف على جهازك
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1.  تاري
2.  صفر

3.  إشارة سلبیة
4.  الوضع: الوزن والماء والحلیب

 (انظر الشعارات أدناه) 
 

5. وحدة الوزن  : كجم / إب / أونصة (كیلوغرام
 (أو جنیه أو أوقیة

6.  (وحدة الحجم: مل (مللیلتر
7.  (أونصة سائلة) fl: oz :وحدة الحجم

وحدة الوزن.8 : Ib / Oz (جنیه / أوقیة 
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 معنى ووظیفة المفاتیح
 

 .كل نبضة تغیر عرض الوحدات
 (یوجد هذا الزر غالًبا في الجزء الخلفي من الجهاز)

 
 .كل نبضة تغیر وضع الوزن

 الوزن => الماء => الحلیب) والعودة)
 
 

 .مفتاح تشغیل / إیقاف ، صفر ، الفارغة
 

 تحویل الوحدات
 

 في
 كل

 .والعكس Ib إلى g مرة یتم الضغط على مفتاح الوحدة ، یتغیر من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، (Ib: Oz) مالحظة: إذا كان المقیاس یحتوي على وحدتین للنظام المتري ، غرام (جم) والجنیه

 .(ml) باختیار الجرامات كوحدة الوزن ، ستكون وحدة الحجم االفتراضیة هي المیللیتر •
 .(Fl-oz) باختیار الجنیه كوحدة الوزن ، ستكون وحدة الحجم االفتراضیة هي أوقیة السوائل •

 
 MODE وظیفة

 
  :في كل مرة یتم الضغط على زر الوضع ، تتغیر الوحدة

 .الوزن => 2 ماء => 3 حلیب => العودة إلى الوزن بالوزن 1
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 استعمال
 

 :قبل االستخدام األول
 .نظف الوعاء (إذا كان مزوًدا بالمقیاس) باستخدام إسفنجة رطبة وسائل غسیل

 .نظف الجهاز بإسفنجة رطبة
 .اشطف وجفف

 
 صفر وظائف رئیسیة

 
 سوق •

 .اضغط برفق على مفتاح "صفر" لبدء تشغیل الجهاز
 .مالحظة: یتم إیقاف تشغیل الجهاز تلقائًیا بعد دقیقتین بدون استخدام

 
 الفارغة •

 .ضع الوعاء على المیزان. یظهر على الشاشة وزن الوعاء
 .اضغط على مفتاح "صفر" حیث یظهر الرقم "0" على الشاشة

 ."مالحظة: للوزن بدون الوعاء ، قم بإزالة الوعاء واضغط على "صفر
 إلضافة مكون ، بعد الوزن األول ، اترك الوعاء على المیزان واضغط على "صفر" مرة أخرى ؛ سیتم إعادة
 تعیین الجهاز إلى 0 ، مما یسمح بإضافة المكون المطلوب. إذا لزم األمر ، إلضافة مكونات أخرى ، اضغط

 .على "صفر" مرة أخرى
 

 التحمیل الزائد •
 .على الشاشة "Err" إذا تجاوز الوزن الذي تم وزنه الحد األقصى للوزن المصرح به ، فسیتم عرض

 
 استهالك البطاریة •

 
 .على الشاشة ، تنفد البطاریة وتحتاج إلى استبدالها "Lo" عند ظهور

 
 التنظیف والصیانة

 
●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال

●  األجزاء التي تتالمس مع الطعام مثل: وعاء (قابل لإلزالة) ، شوكة ، ملعقة. ؛ یجب تنظیفه بالماء
 .الساخن باستخدام إسفنجة وغسل السائل أو غسله في غسالة الصحون
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●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر
●  .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى

●  .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف
 

 ضمان
 
 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

 .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهًرا من تاریخ الشراء من قبل المستهلك
  :الوثائق الداعمة هي

  الفاتورة و •
 .شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكملة •

 .بدون هذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
 خالل فترة الضمان ، نعتني ، مجاًنا ، باألعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عیب في المواد أو

 .التصنیع عن طریق اإلصالح أو االستبدال
 !ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمدید فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جدید

  ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكیل
 .في عبوته األصلیة یرافقه دلیل الشراء

 !إن كسر الزجاج أو البالستیك هو مسؤولیتك على أي حال
 عیوب في الملحقات أو األجزاء التي ترتدي (على سبیل المثال: فرش الكربون

 المحركات ، الخطافات ، سیور الحركة ، التحكم عن بعد ، الفرش
 قطع غیار األسنان ، شفرات المنشار الخ) وكذلك التنظیف والصیانة أو

 !استبدال قطع الغیار غیر مضمون ، وبالتالي یتم تحمیلها
 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان

 ، بعد انتهاء فترة الضمان ، یمكن إجراء إصالحات
 .مقابل الدفع ، عن طریق التجارة المتخصصة أو خدمة اإلصالح

 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان
 

 خصائص تقنیة
 

طعام 1 CR-2032 أو بطاریة مماثلة (مضمنة) 
 5 كجم قدرة الوزن

الوحدة الممكنة  .أونصة :z ، flز ، مل ، جنیه (رطل) ، س
 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة

 
 المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار
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 وقد تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة الحالیة المعمول ، CE یتوافق هذا الجهاز مع توجیهات
  .(EMC) بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطیسي

 
  .تم تصمیم هذا الجهاز وتصنیعه وفًقا ألحدث أنظمة السالمة والوصفات الفنیة

 
 حمایة البیئة

 (تدمیر البطاریات والخالیا)
 

 .افتح الحجرة وانزع البطاریة قبل التخلص من الجهاز •
 .یجب إزالة البطاریات من الوحدة قبل التخلص منها -

یجب التخلص منها بطریقة آمنة. ال ترمي في سلة المهمالت ، ولكن أعطهم إلى مركز معالجة النفایات -
. 

 
Produit importé par Sotech International  

" LE PERIPOLE " N°C111 à 115 
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 

94120 Fontenay sous bois - France 
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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.


