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 تحذیرات مهمة
 

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

  .تحقق من أن جهد التركیب الكهربائي یتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
   :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
  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
  .إذا تبلل الجهاز عن طریق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس

  .نصح المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات
   .ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة أثناء استخدامه

  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 والناس انخفاض القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة أو قلة الخبرة والمعرفة شریطة

 أن یكونوا قد تلقوا اإلشراف أو التعلیمات بخصوص االستخدام اآلمن للجهاز وفهمهم
  .للمخاطر تكبدها

  یجب أال یلعب األطفال مع الجهاز. التنظیف والصیانة بواسطة ال یجب أن یتم تنفیذ
 .المستخدم من قبل األطفال ، إال إذا كان عمرهم أكثر من 8 سنوات مراقبتها
  .احفظ الجهاز وسلكه بعیًدا عن متناول األطفال دون سن 8 سنوات

  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات معلقة (أكیاس بالستیكیة ، كرتون ، بولیسترین ،
  :وما إلى ذلك) وال تدعهم یلعبون مع األفالم البالستیكیة

 .هناك خطر االختناق 
   .من وقت آلخر ، افحص سلك الطاقة بحًثا عن أي تلف محتمل

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

2 
 



  للحصول على تعلیمات لتنظیف األسطح المالمسة للمواد الغذائیة ، راجع الفقرات
 .التالیة من الدلیل

   .ال تقم بتثبیت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة
  ال تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن یكون معطًال أو تالًفا بأي

 .شكل من األشكال
  في حالة تلف كابل الطاقة ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد

  .البیع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
  افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب

 .الملحقات
  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
  .ال تستخدم أبًدا سلًكا أو موصًال كهربائًیا بخالف ذلك المرفق مع الجهاز

  ال تحرك الجهاز أبًدا عن طریق سحبه من سلك التیار الكهربائي واحرص على عدم
  .اإلمساك بسلك التیار الكهربائي بأي شكل من األشكال

  .ال تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنیه
   .ال تسمح لسلك الطاقة بالتالمس مع األجزاء الساخنة في هذا الجهاز

   .تأكد من تبرید الجهاز قبل تنظیفه وتخزینه
  ال تلمس أبًدا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جًدا في االستخدام. خطر

 .الحروق
  احرص على أال تتالمس األجزاء الساخنة للجهاز أبًدا مع المواد القابلة لالشتعال ،

 .مثل الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیله ، حیث یمكن أن یبدأ حریق
  هذا الجهاز غیر مخصص الى یمكن تشغیلها بواسطة جهاز توقیت خارجي أو نظام

 .تحكم عن بعد منفصل
   .ضع الجهاز دائًما على سطح مستو وثابت

   .تأكد من عدم تغطیة الجهاز وال تضع أي شيء علیه
  .قم دائًما بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم یكن الجهاز قید االستخدام
   .عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من خلع الكابل تماًما من البكرة

  یجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسالك التمدید المعتمدة من
 .أمبیر ، 250 فولت ، 3000 واط على األقل

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

3 
 



  .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات
 

 الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البیع للشركة المصنعة أو (*)
 .المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقیام بهذا النوع من اإلصالح

 
  تحذیر خاص للشواء

 
 .تنبیه: یجب عدم استخدام الفحم أو أنواع الوقود المماثلة مع هذا الجهاز

  :احرص على عدم خدش الطالء المحدد في لوحة الطهي ، ألن
o  یمكن أن تختلط أجزاء صغیرة من هذا الطالء مع الطعام

o  .سوف یتلف السطح بشكل ال یمكن إصالحه
  .لتجنب ذلك ، استخدم ملعقة خشبیة أو نموذج بالستیكي مقاوم للحرارة

 بطبقة غیر الصقة عالیة الجودة. مرر القلیل من الزیت Teppan Yaki Grill تم تجهیز
 .على صینیة الخبز قبل استخدامه للمرة األولى ، ولكن ال فائدة من الدهون بعد ذلك

  : حذاري
1.  في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز ، یتم تشغیل ترموستات األمان المدمج ، مما یؤدي

 .إلى إیقاف تشغیل الجهاز (وضوء المؤشر) تلقائًیا
 :عمل

o  افصل الجهاز
o  انتظر من 10 إلى 20 ثانیة وأعد توصیل الجهاز ، وسیكون جاهًزا للتشغیل

 .واالستخدام مرة أخرى
2.  .قد تكون درجة حرارة األسطح التي یمكن الوصول إلیها عالیة عند تشغیل الجهاز
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 معلومات عامة
 

 توصیة لقراءة األشیاء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" یعني الرمز
 .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
 ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللهب من
 فإن أقصى تركیز هو یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة

 .و 0.01٪ للكادمیوم السادس
 

 المستخدم من أن جدران "HOT SURFACE أو WALL" یحذر رمز
 الجهاز أو سطحه یمكن أن یصبح ساخًنا للغایة ، وأن یتخذ االحتیاطات

 .الالزمة
 
 

 أن الجهاز متوافق وقد یالمس المواد "GLASS / FORK" یعني رمز
  .الغذائیة

 
 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

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

 
 

 اول استخدام
 

 قبل االستخدام ألول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجمیع الملحقات بعنایة ، مع االنتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جمیع
 الملحقات واألوعیة بالماء والصابون وجففها جیًدا. قم بتنظیف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة

 .ومسح الجاف
o   .قم بتنظیف الشوایة والملحقات بقطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قلیًال

o  .سخني الشوایة لمدة 10 دقائق بدون طعام إلزالة أي دهون متبقیة وإزالة أي رائحة
o  .تهویة الغرفة بدقة أثناء هذه العملیة وأثناء االستخدام

 
 استعمال

 
●  .قم بفك سلك الطاقة بالكامل

●  .تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
●  .قم بتوصیل الجهاز بمقبس في حالة جیدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة األولى) ، لتجنب أي خطر

●  .افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي تنظیف وصیانة وتركیب الملحقات
●  .وفًقا للحالة ، ضع الجهاز دائًما على طاولة أو سطح مستٍو وأفقي ومستقر

●  .ال تقم بتعدیل الجهاز بأي شكل من األشكال
●  .ال ینبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصیله بمصدر الطاقة الرئیسي

●  .یجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار عالمات تلف واضحة
●  قم بتوصیل قابس الترموستات بالجهاز (انظر "التجمیع") أدناه) ، تحقق من أن مقبض الترموستات في أدنى

  موضع
●  .حدد درجة حرارة الطهي باستخدام مقبض الترموستات. سیضيء ضوء المؤشر لإلشارة إلى أن الجهاز یسخن

●  سخن الشوایة مسبًقا للوصول إلى درجة الحرارة المثالیة للطهي. عندما یصل الجهاز إلى درجة الحرارة المطلوبة
 .، ینطفئ ضوء المؤشر

●  .ضع الطعام على الشوایة
 .مالحظة: یعتمد وقت الطهي على نوع الطعام ومذاقك الشخصي

●  .ال تقم بتعدیل الجهاز بأي شكل من األشكال
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 نصیحة عملیة
 

●   .قم بإذابة األطعمة المجمدة قبل شویها
●   .لتحضیر اللحوم ، ضع مقبض الترموستات في موضعه األقصى واحترم التسخین الكامل قبل الطهي

●  .للطبخ الكالسیكي ووفًقا لذوقك ، حدد درجة الحرارة التي تناسبك
●  احرص على عدم خدش الطالء الخاص أللواح الطهي ألن هذا سیفقد طابعه غیر الالصق. استخدم ملعقة خشبیة

 .أو بالستیكیة كالسیكیة مصممة خصیًصا لمقاومة الحرارة
●  .ال تستخدم أشیاء حادة و / أو مدببة مصنوعة من المعدن

●  .في حالة االستخدام الجزئي لسطح الشوایة ، ضع الطعام دائًما في وسط الشوایة
 

 التنظیف والصیانة
 

●   .قبل تنظیف جهازك ، ضع مقبض الترموستات على الحد األدنى للموضع وافصل القابس من مأخذ الحائط
●   .دع الشوایة تبرد قبل التنظیف وأزل قابس الترموستات من الجهاز
 .للقیام بذلك ، علیك فقط اإلمساك بقوة بالقابس المحدد للسلك والسحب

●   ال تغمر الشوایة أبًدا ، حتى جزئًیا في الماء أو أي سائل آخر
●  .إذا تسرب الماء في التوصیالت الكهربائیة ، فاتركه یجف قبل استخدامه مرة أخرى

●  .قم بتنظیف األسطح الخارجیة للشوایة بقطعة قماش ناعمة ورطبة قلیًال
●  األجزاء (القابلة لإلزالة) التي تتالمس مع الطعام مثل: صینیة الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملعقة ، إلخ. ؛

 .یمكن تنظیفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسیل سائل أو غسله في غسالة الصحون
●  .ال تستخدم المنظفات القاسیة أو منصات التنظیف التي قد تخدش الطالء المقاوم لاللتصاق

 
 تخزین

 
  .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -

  .ال تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه -
 .احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعیًدا عن متناول األطفال -

 
 ضمان

 
 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

  .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهًرا من تاریخ شراء المنتج من قبل المستهلك
  :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 األجزاء البالستیكیة 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
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 !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

 
 خصائص تقنیة

 
 220-240 فولت ~ 50 هرتز طعام

 1800 واط قوة
 الصف األول اساسي

 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة
 

 قد تتغیر المواصفات دون سابق إنذار
 

 األرض
 

 هذا الجهاز مجهز بمأخذ كهربائي مؤرض. یجب توصیله بمأخذ حائط مثبت بشكل صحیح بمأخذ
 .تأریض

 مالحظات: إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص التأریض أو التوصیل الكهربائي ، یرجى استشارة
 .الموظفین المؤهلین

 في حالة حدوث ماس كهربائي ، یقلل التأریض من خطر حدوث صدمة كهربائیة من خالل السماح
 .بتصریف التیار عبر السلك األرضي

 
 .افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي تنظیف وصیانة وتركیب الملحقات

 یجب أال یتعرض الجهاز للرطوبة أو المطر
 

   .تنبیه: في حالة حدوث خطأ ، ال تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإلصالحات
 

 تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE یتوافق هذا الجهاز مع توجیهات
  .(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطیسي

 
  .هذا الجهاز لدیه تم تصمیمه و صنع باحترام من األحدث اللوائح و المتطلبات الفنیة من حیث السالمة

 
 

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.


