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 ميزان مطبخ الكتروني 
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TPA-526 

 

انصح المستخدمين  .  عزيزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السالمة وتعليمات االستخدام
 . المحتملين بهذه التعليمات 

 . قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع االحتفاظ بجميع العبوات . تفظ بها الستخدامها الحقًااح
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ةمهم تحذيرات  

 . اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز  •
 . احتفظ بدليل التعليمات هذا •
 :  هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل •
 . مل األخرىاجر والمكاتب وأماكن العين ، في المتمطابخ الموظف -
 .العمالء في الفنادق والموتيالت وأي نوع آخر من البيئات السكنية -
 : بيئة من النوع -
 . البيوت الزراعية • مبيت وإفطار  •
 .  استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات •
أو الدش أو األحواض أو   ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام •

 . رى التي تحتوي على الماءاألوعية األخ
 .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من بقع الماء •
 .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بيد مبللة أو رطبة  •
 .انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات  •
ة عن أي  ال يمكن تحمل أي مسؤولي. يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه •

 . الستخدام غير الصحيح أو سوء االستخدامن ناتًجا عن اضرر ، ربما يكو
سنوات فما فوق ،   8يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تبلغ أعمارهم  •

والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص 
م وفهم  استخدامه بأمان تا. م واإلشراف عليهمالخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبه

 . المخاطر التي ينطوي عليها
 . ال ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال دون إشراف •
 .هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بها •
الستيكية ، األكياس الب)لحماية األطفال ، ال تترك العبوات ملقاة حولها  •

 :  وال تسمح لهم أبًدا باللعب باألغشية البالستيكية( إلخالكرتون ، البوليسترين ، 
 . هناك خطر االختناق 
 .  ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسباب •
 . ال تضع الجهاز في غسالة األطباق •
 .  ال تقم أبًدا بتثبيت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة •
ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج  . جافةدائًما بتثبيت هذا الجهاز في بيئة  مق •

 .عندما تمطر
قد تشكل خطورة على  . ال تستخدم أبًدا ملحقات ال توصي بها الشركة المصنعة •

 . المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز 
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تحكم عن هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام  •
 .بعد
 . طح مستٍو وثابتضع الجهاز دائًما على س  •
 . 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 •
تلف واضحة عليه أو في  سقوطه أو ظهور عالمات لجهاز في حالة يحظر استخدام ا •

 .  حالة حدوث تسريب
 . للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل •
 .هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي حصريًا •

 
 

 تركيب البطاريات أو استبداله 
 

،   CR-2032تيار مستمر  لت فو 3إذا كانت هناك حاجة لبطارية ليثيوم  
البطارية  + قم بتثبيت . قم بإزالة الحماية قبل التركيب. بالجهاز يتم تزويدها
 .في األعلى

، فلن   LR6 (AAA / AA)أو  LR3إذا كانت هناك حاجة إلى بطاريتين  
قم بشراء نوع البطارية المقابل وقم بإزالة الحماية  . يتم تزويدهما بالجهاز

 . لقطبيةام ااحتر . قبل التركيب 
 
 فتح وإزالة غطاء السكن . 
  المستخدمة( البطاريات)البطارية  ( إن أمكن)قم بإزالة  . 
   الجديدة في الحجرة( البطاريات )ضع البطارية . 
 أغلق الغطاء  . 
 

 تعرف على جهازك 
 

 : يمكن أن يحتوي الجهاز على عرضين مختلفين
 

 الفارغة  .1
 إشارة سلبية  .2
 صفر  .3

 الحليب . 6ء ،  الما. 5الوزن ، . 4الوضع:  

  ozأو   ib: وحدة الوزن .7
  fl or oz: وحدة الحجم .8
  مل : وحدة الحجم .9
 ز :  وزن الوحدة .10
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 معنى المفاتيح 

 
 .  كل نبضة تغير عرض الوحدات

بالنسبة لبعض  )
المنتجات ، يوجد  
الزر في الجزء   هذا 

الخلفي من  
 ( الجهاز

 
نبضة تغير وضع   كل  

 . العمل
الماء  =<  الوزن )

 ( ب حلي=< 
 
 

  / مفتاح التشغيل 
 . فير ، الفارغاإليقاف ، التص 

 
 تحويل الوحدات 

 
 . والعكس fl / ozإلى  g في كل مرة يتم فيها الضغط على مفتاح الوحدة ، يتغير من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضع الوظيفة 
 

 : في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوضع ، تتغير الوحدة

 . الوزن بالوزن إلى رجوع=<  ماء  3=< حليب  2=< الوزن 
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 استعمال 
 

 : قبل االستخدام األول
 . بإسفنجة مبللة وسائل غسيل ( إذا تم تزويده بالميزان) نظف الوعاء 

 . نظف الجهاز بإسفنجة رطبة
 . شطف وجفف

 قيد اإليقاف •
 

 .  لتشغيل الجهاز" M / A"اضغط على زر 
 بدون استخدام ، يتوقف الجهاز تلقائيًا بعد دقيقة إلى دقيقتين : مالحظة
 
 ضبط الفارغ• 
 

 . على الشاشة" 0"وسيظهر الرقم "  صفر"وعاء على الميزان واضغط على ضع ال
 ". صفر"للوزن بدون الوعاء ، أخرجي الوعاء واضغطي على : ملحوظة

مرة أخرى ؛ سيتم  " صفر"واضغط على إلضافة عنصر ، بعد الوزن األول ، اترك الوعاء على الميزان 
 . ن المطلوبمما يسمح لك بإضافة المكو  0إعادة ضبط الجهاز على 

 بدون استخدام ، يتوقف الجهاز تلقائيًا بعد دقيقة إلى دقيقتين : مالحظة
 
 زيادة التحميل  •
 

 . على الشاشة  Errإذا تجاوزت الحد األقصى للوزن المسموح به ، فسيتم عرض 
 
 ية استهالك البطار •
 

 . على الشاشة ، تكون البطارية فارغة وتحتاج إلى االستبدال" Lo"عندما يظهر 
 

 نظيف والصيانةالت
 
 .  نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليالً  •
الماء  ؛ يجب تنظيفها ب. ، شوكة ، ملعقة ، إلخ(  قابل لإلزالة)وعاء : األجزاء المالمسة للطعام مثل •

 . الساخن بإسفنجة وسائل غسيل أو غسلها في غسالة األطباق
 ! ماء أو أي سائل آخرال تغمر الجهاز في ال •
 . ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى •
 . احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف •

 
 ضمان

 
 . قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

 .  شهًرا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك 24الجهاز مضمون لمدة  هذا 
 :  وثائق الضمان هي

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

 . بدون هذه المستندات الداعمة ، ال يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
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مل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو  خالل فترة الضمان ، نتح
 . نيع عن طريق اإلصالح أو االستبدالالتص

 ! ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جديد
عبوته األصلية ، مع إثبات   في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في

 . الشراء
 ! يتك في جميع األحوالإن كسر الزجاج أو األجزاء البالستيكية هو مسؤول

فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة  :  على سبيل المثال)عيوب في الملحقات أو أجزاء التآكل  
باإلضافة إلى التنظيف ، صيانة  (  منشار ، إلخالتحكم عن بعد االحتياطية ، فرش األسنان االحتياطية ، شفرات ال

 ! نة وبالتالي يتم تحميلهاأو استبدال األجزاء المستهلكة غير مضمو
 . يسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي

 . بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء اإلصالحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصالح
 . لتدخل األجنبييسقط الضمان في حالة ا

 
 خصائص تقنية 

 
  (مضمنة)أو بطارية مماثلة  CR-2032 1مصدر الطاقة 

  كجم  5ة وزن سع
   . g ، ml ، pound (lb) ، Oz ، FL 'ozالوحدة الممكنة 

 صنع في جمهورية الصين الشعبية 
 

 قد تتغير المواصفات دون إشعار 
 

ا لجميع التوجيهات األوروبية الحالية المعمول  ، وقد تم اختباره وفقً   CEيتوافق هذا الجهاز مع توجيهات 
 (.  EMC)التوافق الكهرومغناطيسي  : بها ، مثل 

 .  تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنية
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 حماية البيئة 
 ( تدمير البطاريات)

 
 : إلزالة البطارية

 . تفكيك الجهاز وجمع البطاريات• 
 بطاريات من الوحدة قبل ذلك  يجب إزالة ال -

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

 . النفايات 
 

   Sotech Internationalالمنتج مستورد من قبل 
 "LE PERIPOLE" N ° C111  115إلى 

33 ،Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120  Fontenay sous bois  -  فرنسا 

 صنع في جمهورية الصين الشعبية
  

 
 



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.


