
 
 

 
 

 مطحنة الفلفل والكهرباء
 

 دلیل المستخدم
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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 -

  :بیئة من النوع -
 .بیوت المزرعة • السریر واإلفطار • 

 .العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئة السكنیة -
   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في 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 في أمان تام
 .وفهم المخاطر التي تنطوي علیها

  .یجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال یلعبون مع الجهاز
  .یجب أال یتم التنظیف والصیانة من قبل األطفال دون إشراف

   .هذا الجهاز لیس لعبة ، ال تسمح لألطفال الصغار أو المعاقین باللعب 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
  ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه

 .خطرًا على المستخدم ویمكن أن تتلف الجهاز
  .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات

  .حافظ على جفاف الجهاز
  ال یجب استخدام المنتج إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك عالمات تلف واضحة

 .أو إذا كان هناك تسرب
  .للحصول على تعلیمات حول تنظیف الجهاز ، راجع الفقرة التالیة من الدلیل

  .هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط
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 معلومات عامة

 
 توصیة لقراءة األشیاء المهمة الواردة "OPEN BOOK" یعني الرمز

 .في الدلیل
 

 نفایات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" یعني رمز
 الكهربائیة واإللكترونیة) ، أنه في نهایة عمرها ، یجب أال یتم رمیها في

 النفایات المنزلیة ، ولكن یتم إیداعها في مركز الفرز المحلي. یساعد
 .استرداد النفایات على الحفاظ على بیئتنا

 
 هو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، "CE الرمز "عالمة

 االختیاریة ، التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى المواصفات الفنیة. هذه
 .المعاییر لیست إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة

 
 یشیر رمز بنفایات (تقیید استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة

 بحمایة البیئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق
 • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللهب من

PBB و PBDE ، ٪0.1 فإن أقصى تركیز هو یساوي أو أقل من 
 .من وزن المادة المتجانسة و 0.01٪ للكادمیوم السادس

 إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر رمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (على سبیل المثال ، صندوق الفرز

  .(ومركز إعادة التدویر ونقطة اإلنزال الطوعیة
 

 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
 
 

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

 التنظیف والتخزین
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http://www.quefairedemesdechets.fr/


●   .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال
●  !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر

●  .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
●  .قم بتخزین الجهاز في مكان بارد وجاف بعیًدا عن متناول األطفال

 
 

 تعرف على جهازك
 

 
 
 

 
 

1.  تنشیط البث مفاتیح

2.  ملء النوافذ

3.  حلقة الجوال

4.  الملح والفلفل خزانات

 

 

 

 

 
 تركیب البطاریة
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A.  .(اقلب الجزء العلوي (1) على مدار الساعة (نحو الیمین
B.  .(ارفع الغطاء (2

C.  .(في التطبیق (AA 3 أو LR6 أدخل 6 بطاریات
 .مالحظات: احترام االستقطاب

  احترم األسهم حتى یكون السلكان
  اتصال معدني لقاعدة برغي ل

 .تشغیل الضوء
D.  .قم بتحویل الغطاء العلوي للتطبیق (4) وقم بإیقاف تشغیل الساعة (الیسرى) (5) لتأمینه

 
 ملء الخزانات

 
A.  أدر الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة (عكس اتجاه عقارب الساعة) لوضعها مع نوافذ التعبئة أعلى

 .الخزانات
B.  .تخرج النوافذ من تلقاء نفسها عندما تكون أمام الدبابات

C.  الموجود أعلى المطحنة) ومع الفلفل أو 5 حبات على الجانب) "S" امأل بالملح الجاف الخشن على الجانب
 ." اآلخر. ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه عقارب الساعة) إلغالق نوافذ التعبئة (A) أدر الحلقة
 

 استعمال
 

 .اضغط على الزر (1) أعلى الطاحونة
 .لطحن الفلفل "P" عالمة •
 .لطحن الملح "S" عالمة •

 
 
 
 
 
 

 إذا وجدت أن الطحن ناعم جًدا أو خشن جًدا ، یمكنك تعدیله
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 .لتغییر طحن الفلفل و / أو الملح من ناعم إلى خشن ، استخدم مقابض التعدیل الموجودة تحت المطحنة
 .باتجاه عقارب الساعة لطحن أدق وعكس اتجاه عقارب الساعة لطحن خشن ·

 
  ملحوظة: یوصى بإبقاء الخزانات المعبأة

 .للتشغیل األمثل 80٪
 

 ضمان
 

 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة
 .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهر من تاریخ الشراء

  :وثائق الضمان 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 ، نتحمل ، مجاًنا ، العیوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل 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 في جمیع األحوال

 عیوب في الملحقات أو األجزاء التي ترتدي (على سبیل المثال: فرش السیارات ، الخطافات ، أحزمة القیادة ،
 جهاز التحكم عن بعد االحتیاطي ، فرش األسنان االحتیاطیة ، شفرات المنشار ، إلخ) باإلضافة إلى التنظیف ،

 !صیانة أو استبدال األجزاء المكسورة لیست مضمونة وبالتالي یمكن تحمیلها
 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان

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

 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان
 

 ممیزات
 

 (غیر مزود) AAA أو بطاریات LR03 مزود طاقة 6 بطاریات 1.5 فولت
 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة

 .المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار
 

 حمایة البیئة
 (تدمیر البطاریات)

 
 :إلزالة البطاریة

 .قم بفك الجهاز وجمع البطاریات •
  یجب إزالة البطاریات من الوحدة قبل -

 .لم یتم رفض هذا
  .یجب التخلص من البطاریات بشكل آمن -
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 .ال ترمیها في حاویة ، ولكن قم بإعطائها لمركز معالجة النفایات -
 

Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A107 

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.


