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AR غالية كهربائية 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط  ■

مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب عدم قيام األطفال بإجراءات 
التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم إال إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن متناول 

األطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
 يتعين عدم لعب األطفال بهذا الجهاز. ■
 قبل توصيل الغالية الكهربائية بمقبس الطاقة، تأكد أن الجهد الموضح على ملصق التصنيف يطابق الجهد الكهربائي للمقبس. ■
 قم بتوصيل الغالية الكهربائية بمقبس مؤرض بشكل صحيح فقط. ■

تنبيه:
هذه الغالية الكهربائية غير مصممة ليتم التحكم فيها باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح موقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

 هذه الغالية الكهربائية مصممة لالستخدام المنزلي واألماكن المشابهة التالية: ■
–  مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  

–  غرف االستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة األخرى;  
–  فنادق المبيت واإلفطار؛  

–  المزارع.  
 ال تستخدم الغالية الكهربائية في المحيط الخارجي. ■
 ال تضع الغالية الكهربائية على عتبات النوافذ أو األسطح غير المستقرة. ضع الغالية الكهربائية دائًما على سطح مستقر وجاف. ■
 ال تستخدم الغالية الكهربائية في المحيط القريب من حوض االستحمام أو الدش أو حمام السباحة. ■
 استخدم الغالية الكهربائية مع القاعدة المقدمة معها فقط. ال تستخدم القاعدة المقدمة مع الغالية الكهربائية ألنواع أخرى من الغاليات. ■
احرصي على عدم انسكاب الماء على الموصل عند وضع الغالية على القاعدة أو عند خلعها عن القاعدة. ■
 استخدم الغالية الكهربائية لغلي الماء فقط.  ■
 في حالة ملء الغالية الكهربائية بشكل زائد، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء. ■
 تجنب تحريك غطاء الغالية أو فتحه أثناء غليان الماء. ■

 تنبيه:
 قد يؤدي االستخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابة.

 أولي اهتماًما إضافيًا عند التعامل مع الغالية المملوءة بالماء الساخن. ■
 الغالية الكهربائية محمية ضد األضرار الناجمة عن تشغيلها دون ماء. ■
 إذا كانت الغالية الكهربائية قيد التشغيل، فال تتركها دون مراقبة. ■
يظل سطح عنصر التسخين ساخنًا بعد االستعمال بسبب الحرارة المتبقية. تجنبي لمس السطح الساخن.  ■

تنبيه: السطح الساخن
  عندما يتم استخدام الجهاز، يسخن جسم الغالية. تجنب لمس السطح الساخن. من المحتمل أن تصاب بحروق.

 افصل الغالية الكهربائية من مقبس الطاقة دائًما إذا كنت تخطط لعدم استخدامها أو قبل نقلها أو تنظيفها.  ■
قومي بإجراء التنظيف وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. ■
 ال تضع الغالية الكهربائية على فرن كهرباء أو غاز أو في المناطق المجاورة له، وال تضعها على مقربة من لهب مكشوف أو أجهزة تصدر الحرارة.  ■
 تأكد أن سلك الطاقة ال يتالمس مع الماء أو الرطوبة. ■
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 تجنب وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخنًا.  ■
 ال تفصل الغالية الكهربائية من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو مقبس الطاقة. افصلي السلك من مقبس الطاقة  ■

عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف.
 ال تستخدم الغالية الكهربائية إذا سقطت على األرض أو في حالة وجود عالمات واضحة على الضرر أو في حالة وجود تسريب. ■
 استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الغالية الكهربائية إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا. ■
 لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصالح الغالية الكهربائية أو إجراء أي تعديالت عليها بنفسك. ينبغي إجراء جميع إصالحات  ■

الغالية الكهربائية في مركز خدمة معتمد. في حالة العبث بالجهاز فأنك تخاطر بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان 
الجودة.
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AR غالية كهربائية 
دليل المستخدم

 قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، حتى لو كنت على دراية بالفعل باستخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في ■ 
مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل.

 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في ■ 
الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الغالية
غطاء مزود بقفل، إلغالق الغطاء بشكل أمن   A1

صنبور مع مرشح قابل لإلزالة بالداخل   A2
قاعدة ذات موصل مركزي  A3

زر لفتح الغطاء  A4

مؤشر مستوى المياه  A5
المقبض  A6

A7   مفتاح I / 0 )ضوء مؤشر التشغيل / إيقاف التشغيل(

قبل االستخدام ألول مرة
1.  أزل جميع مواد التغليف من على الغالية وقاعدتها. 

2.  امأل الغالية بماء نظيف حتى العالمة القصوى للماء. اغل الماء وأفرغ محتويات الغالية. كرر هذه العملية من مرتين إلى ثالثة مرات. 

مالحظة: 
لغلي الماء في الغالية اتبع التعليمات الواردة في فصل استخدام الغالية.

3.  الغالية الكهربائية جاهزة للتشغيل اآلن.

استخدام الغالية
1.  حدد الطول المطلوب من سلك الطاقة. ادفع سلك الطاقة في الفتحة الكائنة بالقاعدة. ضع القاعدة على سطح ثابت ونظيف.

2.  امأل الغالية بالكمية المطلوبة من المياه. يتعين أن يصل مستوى المياه إلى عالمة الحد األدنى )0.7 لتر( على األقل ويجب أال يتجاوز عالمة الحد األقصى )1,7 لتر(. يمكنك ملء 
الغالية من خالل الصنبور أو من خالل الفتحة بعد رفع الغطاء. يمكن فتح الغطاء عن طريق الضغط على الزر الموجود على المقبض. بعد ملء الغالية بالماء، أغلق الغطاء وادفعه 

إلى أسفل بحيث يتم تأمينه في وضع الغلق.

تحذير!
ال تمأل الغالية أبدا إذا كانت موجودة على القاعدة. 

في حالة ملء الغالية الكهربائية بشكل زائد، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء.

3.  ضع الغالية على القاعدة. أدخل المقبس في قابس الطاقة الكهربائية. تأكد أن غطاء الغالية مغلق. 
4.  شغل الغالية عن طريق وضع المفتاح على الوضع I )تشغيل(. سيتم إضاءة المفتاح.

تنبيه:
ال تشغل الغالية عندما تكون فارغة. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للغالية سلبًا على عمرها. في حالة تشغيل الغالية الكهربائية بطريق الخطأ دون ماء، فسوف يعمل ميزان 
الحرارة بعد الوصول إلى درجة حرارة معينة على قطع الدائرة الكهربائية وسوف تتوقف إضاءة المفتاح. يمكن استخدام الغالية مرة أخرى بعد عدة دقائق بمجرد برودة قاعها 

المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ.

5.  عندما يبدأ الماء في الغليان، سيتم إيقاف تشغيل المفتاح تلقائياً وسيتم إيقاف تشغيل ضوء الغالية. قبل تحريك الغالية من على القاعدة، تأكد أنها أغلقت نفسها تلقائيًا. إذا لم تكن الغالية 
قد أغلقت نفسها تلقائيًا، أوقفها يدويا عن طريق وضع المفتاح على الوضع 0 )إيقاف(.

مالحظة: 
يمكن إيقاف تشغيل الغالية في أي وقت عن طريق وضع المفتاح على الوضع 0 )إيقاف(.

6.   صب الماء المغلي في الوعاء المعد لذلك، الكوب أو الكوز. تأكد من أنها ال تزال في وضع عمودي عند حملها، ال سيما إذا كانت ممتلئة حتى عالمة الحد األقصى. 
  إذا كنت ترغب في فتح الغطاء إلعادة ملء الغالية، أفرغ جميع محتويات الغالية أوالً بحيث تتفادى تأثير البخار. 

7.  بعد االنتهاء من استخدام الغالية، افصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة. أفرغ الغالية واتركها حتى تبرد.

التنظيف والصيانة
 أزل رواسب نطاق المياه بانتظام من داخل الغالية بحسب مدى تكرار استخدامها. أثناء االستخدام القياسي للغالية )3-5 مرات يوميًا(، نوصي بإزالة رواسب نطاق المياه على النحو ■ 

التالي:
–  مرة واحدة في الشهر في المناطق ذات الماء العسر والعسر للغاية. 

–  مرة واحدة كل شهرين إلى ثالثة أشهر في المناطق ذات الماء العسير والمتوسط. 
 يمكنك استخدام ما يلي إلزالة الترسبات الكلسية:■ 

–  خل أبيض 8%، متوفر في المتاجر بشكل عام. ضع ½ لتر من الخل في الغالية واتركها لمدة 2 ساعة دون غليان. ثم أفرغ الغالية واغل ماًء نظيفًا بها من أربع إلى خمس مرات 
قبل مواصلة استخدامها.

–  حمض الستريك. اغل 1 لتر من الماء في الغالية وأضف 30 جرام من حامض الستريك إلى الماء المغلي واتركها لحوالي 30 دقيقة. ثم أفرغ الغالية واغل ماًء نظيفًا بها من أربع 
إلى خمس مرات قبل مواصلة استخدامها.

 لتنظيف األجزاء الخارجية للغالية الكهربائية استخدم قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مغموسة في محلول ضعيف من منظفات المطبخ المحايدة. بعد استخدام منظفات المطبخ، امسح ■ 
السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة بشكل طفيف ثم باشر التجفيف.

 لتنظيف القاعدة ال تستخدم إال قطعة قماش جافة.■ 
 ال تستخدم أبًدا مواد التنظيف التي تسبب التآكل، البنزين، المذيبات، إلخ لتنظيف اإلبريق والقاعدة.■ 
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المواصفات الفنية
الفولتية الُمقّدرة ..................................................................................................................................................................... 220–240 فولت
............................................................................................................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
1–2200 واط 850 ...................................................................................................................................................... المدخالت المقدرة للطاقة 
........................................................................................................................................................................................... 1,7 لتر السعة

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه 
األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول 

األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي 

يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي
هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة 

التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة به.


