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بخصوص هذا الكتّيب
عىل الرغم من أن األجهزة مصنوعة حسب املقاييس املحددة من قبل مجموعة الدول 
األوروبية، ومحميّة يف جميع األجزاء التي ممكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة 
هذه التنبيهات بحرص واستعامل الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، ملنع وقوع 
الحوادث واألرضار. احتفظ بهذا الكتيّب لالطالع عليه يف املستقبل وعند الحاجة. أرفق 

هذه التعليامت مع الجهاز يف حالة بيعه أو إهدائه للغري.

الغرض من الجهاز
ميكن استعامل الجهاز لغليان املاء فقط. ال يتحمل الصانع أي مسئولية عن األرضار 

الناتجة عن استعامل الجهاز بطريقة غري الئقة. زيادة عىل ذلك، يؤدي االستعامل الغري 
الئق للجهاز إىل إبطال شهادة الضامن، مهام كانت صيغتها.

تنبيهات تتعلق بالحروق
ال متأل مطلقا الجهاز إىل مستوى يزيد عن الحد األقىص، خوفا من تدفق املاء   •

املغيل.
ال تفتح الغطاء أثناء غليان املاء.  •

يجب عدم مالمسة املاء الساخن أثناء تحضري املرشوبات وأثناء مرحلة التنظيف;   •
خطر التعرض لالحرتاق.

يجب عدم مالمسة البخار الذي يخرج من الفّوهة ومن الغطاء أثناء مراحل   •
تعبئة الغالّية.

.
ارفع الغالّية من خالل مسكها باملقبض الخاص لهذا الغرض.  •
يسخن الجهاز أثناء االستعامل. يجب عدم مالمسة الغالّية.  •

تنبيهات األمان
اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل.

صّمم وصنع هذا الجهاز لالستعامل يف التطبيقات املنزلية وما شابهها، مثل:  •
يف مناطق الطهي املخصصة ملوظفي املحالت التجارية ويف املكاتب;  -

املزارع;  -
استعامل من قبل عمالء الفنادق والبيئات السكنية األخرى;  -

ونزل املبيت واإلفطار.  -
ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز   •

بشكل خاطئ أو ألغراض مختلفة عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.
ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب   •

الناتج عن تغليف املنتج مبواد غري الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.
استعامل معدات غري الئقة وغري موردة من صانع الجهاز، ميكن أن يؤدي إىل   •

وقوع أخطار حريق أو صدمات كهربائية أو إلحاق الرضر باألشخاص.
الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول األوروبية رقم 2004/1935 الصادرة بتاريخ   •

27/10/2004 واملتعلقة باملواد املالمسة لألغذية.
ميكن استعامل هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 8 سنوات   •

أو من قبل األشخاص اللذين ال ميلكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحّسية أو 
العقلية أو ليس لديهم خربة أو معرفة بالجهاز، رشط أن يتم متابعتهم واإلرشاف 

عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليامت واألخطار 
القامئة أثناء استعامل الجهاز.

يجب عدم السامح لألطفال باللعب بالجهاز.  •
ال ترتك الكبل متدّيل يف مكان ميكن الوصول إليه من قبل األطفال.  •

ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.
عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهايئ، يجب العمل عىل منع استعامله من   •

خالل قص كبل التغذية الكهربائية. زيادة عىل ذلك، يجب اتخاذ التدابري الالزمة، 
بحيث ال تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر عىل األطفال يف حالة اللعب به.

اسحب القابس من املأخذ الكهربايئ أثناء عدم استعامل الغالّية وقبل القيام بأي   •
عملية صيانة أو تنظيف.

أطفأ دامئا الجهاز، ثم اسحب قابس كبل التغذية الكهربائية من املأخذ الكهربايئ   •
.MAX قبل ملء الغالّية باملاء. يجب عدم تجاوز الحد املبني يف عبارة

ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف سوائل أخرى.  •
يجب عدم مالمسة األجزاء املشحونة بالكهرباء للامء: خوفا من حدوث عطل   •

متاس كهربايئ.
ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.  •

يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.  •
يجب عدم استعامل الجهاز يف حالة سقوطه عىل األرض وظهور عالمات تلف   •

عليه أو تّرسب املاء منه. ال تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربايئ 
متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها استبدال 
كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لرشكة 
Ariete أو من قبل خرباء مخولني من قبل رشكة Ariete، لتاليش وقوع أي خطر.
ضع الجهاز داخل بيئة مضاءة بالقدر الكايف، وبحيث ميكن الوصول بسهولة إىل   •

املأخذ الكهربايئ.
•  ال تستعمل الجهاز عىل سطح منحني.

•  تحقق من أن الجهاز مطفأ قبل إبعاد الغالّية عن قاعدة التغذية 
الكهربائية.

ال ترفع الجهاز من خالل مسكه من جسمه أو من القاعدة الكهربائية، بل   •
امسكه بواسطة املقبض.

استعمل فقط قاعدة التغذية الكهربائية املوردة مع الجهاز: يجب أن تكون   •
القاعدة دامئا نظيفة وجافّة.

ال متأل مطلقا الجهاز إىل مستوى يزيد عن الحد األقىص، خوفا من تدفق املاء   •
املغيل.

تحقق من تركيب الغطاء عىل الغالّية بالشكل الصحيح قبل إشعال الجهاز.  •
ال تشّغل الغالّية بدون ماء.  •

ال متأل مطلقا الغالّية بواسطة املاء الساخن أو ماء الغليان.  •
يجب عدم مالمس الكبل الكهربايئ لألجزاء الحارة من املاكينة.  •

يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية من خالل جهاز توقيت أو من   •
خالل أجهزة منفصلة يتم التحكم بها عن بعد.

ال تلمس السطوح الحارة. استعمل مّساكات أو قطع من القامش.  •
ال تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاين أكسيد الكربونن).  •

ال تستعمل املاكينة يف الهواء الطلق.  •
ال تضع مطلقا الجهاز فوق أو بالقرب من أفران غاز أو مواقد كهربائية.  •

ال ترتك الجهاز معرض للعوامل الجوية (األمطار والشمس وغريها).  •
بعد فصل القابس عن املأخذ الكهربايئ، وبعد أن تربد األجزاء الساخنة، يجب   •

تنظيف الجهاز فقط بواسطة ممسحة غري حاكّة ومرطبة باملاء بشكل خفيف، مع 
إضافة بعض القطرات من منظّف محايد وغري ضاّر (ال تستعمل مطلقا مذيبات 

تؤدي إىل تلف البالستيك).
للتخلص من املنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه   •

التعليامت األوروبية رقم EC/2012/19، يرجى قراءة الورقة 
الخاصة لهذا الغرض واملرفقة مع املنتج.

احتفظ دامئا بهذه التعليامت.  •
مواصفات الجهاز

غطاء  -  1
فلرت ضد الرتسبّات الكلسية  -  2

غالّية  -  3
كبل التغذية الكهربائية + قابس  -  4

قاعدة التغذية الكهربائية  -  5
(Min و Max) مؤرش مستوى املاء  -  6

رافعة التشغيل / إشارة ضوئية تدل عىل تشغيل الجهاز  -  7
بكرة لّف الكبل  -  8

تعليامت االستعامل
تشغيل املاكينة

قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطيّة املبينة عىل بطاقة 
املعلومات التي تجدها أسفل املاكينة مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية. ضع املاكينة 

عىل سطح أفقي وثابت.
تنبيه!

ال تضع الجهاز أو الكبل الكهربايئ بالقرب من أو فوق طبّاخات كهربائية أو 
مواقد غاز حارّة أو بالقرب من أفران امليكروويف.

يجب أن ال يتدّىل الكبل الكهربايئ عن الطاولة أو السطح. يجب اتخاذ 
الحيطة خوفا من أن يقوم طفل بشد كبل التغذية الكهربائية وقلب الجهاز.

إذا كان كبل التغذية الكهربائية طويل، يجب لّفه تحت قاعدة التغذية 
الكهربائية (شكل 3). يجب عدم مالمس الكبل الكهربايئ لألجزاء الحارة 

من املاكينة.
ضع الجهاز يف مكان ال يسمح لألطفال بالوصول إىل األجزاء الساخنة.

تعليامت االستعامل
تنبيه!

يجب أن تتم عمليات تعبئة وتفريغ املاء عندما تكون الغالّية مفصولة عن 
قاعدة التغذية الكهربائية.

قبل توصيل أو فصل الجهاز عن املأخذ الكهربايئ، تحقق من أن رافعة 
اإلشعال مضغوطة عىل وضعية ”0“.

ال تستعمل الغالّية بدون ماء.
أغيل املاء، عند تشغيل الجهاز ألول مرة. فّرغ وأشطف الغالّية. أعد العملية مرتني 

أو ثالثة مرات.
امأل الغالّية باملاء الطبيعي الطازج وإىل غاية املستوى املطلوب.

.MAX يجب عدم تجاوز الحد املبني يف عبارة
أغلق الغطاء. ضع الغالّية عىل قاعدة التغذية الكهربائية (5).

أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ الذي يجب أن يكون مؤرّض. هبّط رافعة التشغيل 
(7) إىل وضعية ”1“. تشعل اإلشارة الضوئية التي تدل عىل عمل الجهاز (8). عندما 

تصل درجة حرارة املاء إىل درجة الغليان يطفئ  الجهاز بشكل أوتوماتييك. تعود 
رافعة التشغيل إىل وضعية ”0“ وتطفأ اإلشارة الضوئية التي تدل عىل عمل الجهاز.

تنبيه!
ال تفتح غطاء الغالّية أثناء غليان املاء. خطر تدفّق ماء مغيل.

تحقق من أن الغالّية مطفأة قبل رفعها عن قاعدة التغذية الكهربائية. اقبض الغالّية 
بواسطة املقبض الخاص. أفصل الغالّية عن قاعدة التغذية الكهربائية. أسكب املاء يف 

الفناجني. فّرغ املاء املتبقي يف الغالّية بعد كل استعامل.
يف حالة إشعال الغالّية عندما يكون مستوى املاء بداخله أدىن من مستوى الحد األدىن 
املبني بعبارة Min، يطفأ الجهاز بشكل أوتوماتييك. لغليان املاء من جديد، انتظر بضع 

ثواين ليك تسمح آلليّة التشغيل من إعادة الضبط.
إذا أشعلت وأطفأت الغالّية أثناء االستعامل أو إذا أطفأت قبل الوصول إىل درجة 

الغليان، تحقق يف هذه الحالة من عدم وجود ترسبات كلسية داخلها (راجع ”إزالة 
الرتسبات الكلسية“).

الغالّية مزودة بفلرت ضد الرتسبات الكلسية، بحيث يعمل عىل احتجاز األجزاء الكلسية.
وجود نقاط ماء تحت الغالّية، هي ظاهرة طبيعية: وما هي إالّ مكّثفات.

تنظيف املاكينة
تنبيه!

يجب أن تتم جميع عمليات النظافة املبينة الحقا عندما تكون املاكينة 
مطفأة والقابس مفصول عن املأخذ الكهربايئ.

يتم الحفاظ عىل سالمة املاكينة وعملها بشكل جيد ملدة طويلة من الوقت 
إذا جرت لها عمليات صيانة وتنظيف بشكل منتظم. ال تغسل مطلقا أجزاء 

املاكينة. داخل غسالة الصحون. ال تستعمل ماء متدفق بشكل مبارش.
يجب أن تتم أي عملية عىل املاكينة وهي باردة.

تنظيف الغالّية وقاعدة التغذية الكهربائية
تنبيه!

ال تغسل الجهاز داخل غّسالة األواين.
نظّف الجهاز من خالل استعامل قطعة قامش رطبة غري حاكة خوفا من تلف جسم 

الجهاز. جّفف.
فلرت ضد الرتسّبات الكلسية

افتح الغطاء. اسحب الفلرت املضاد للرتسبات الكلسية من الغالّية. أشطف الفلرت 
تحت املاء الجاري. استعمل فرشاة ناعمة عند اللزوم. أشطف بكمية وافرة من املاء. 
ضع الفلرت يف الغالّية. بدالً عن ذلك، أترك الفلرت داخل الغالّية، ثم ابدأ بعملية إزالة 

الرتسبات الكلسية حسب ما هو مبني يف الفقرة الالحقة.
إزالة الرتسبات الكلسية

يتم الحفاظ عىل املاكينة ملدة طويلة من الوقت من خالل تنظيفها بشكل منتظم 
والحد من تشكيل الرتسبات الكلسية بداخلها. ولكن يف حالة عمل املاكينة بطريقة 
شاذة بعد فرتة من الوقت نتيجة الستعامل ماء قايس يحتوي عىل نسبة عالية من 

الكلس، يجب يف هذه الحالة العمل عىل إزالة الرتسبات الكلسية للتخلص من العمل 
الشاذ للامكينة. استعمل لهذا الغرض فقط ُمزيل الرتّسبات الكلسية الذي تنتجه رشكة 

Ariete واملكون من حامض السرتيك (NOCAL). ميكن العثور عىل هذا املنتج 
بسهولة يف مراكز الصيانة التابعة لرشكة Ariete. ال تتحمل رشكة Ariete أي مسؤولية 
عن األرضار التي تلحق باملركّبات الداخلية للامكينة نتيجة الستعامل مواد غري متوافقة 
ناتجة عن وجود مضافات كياموية. إذا دعت الحاجة إلزالة الرتسبات الكلسية، يجب 

التقيد بالتعليامت املرفقة مع املنتج الخاص لهذا الغرض.

إيقاف املاكينة عن العمل
يف حالة التوقف عن استعامل الجهاز، يجب فصل املاكينة عن الشبكة الكهربائية. قُّص 

كبل التغذية الكهربائية.
يف حالة تحطيم املاكينة بعد انتهاء عمرها، يجب العمل يف هذه الحالة عىل فرز 

املواد املصنوعة منها والتخلص منها حسب تركيبتها وحسب النظم والقوانني املحلية 
السائدة.
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