




































































































































































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.
املعلومات الواردة يف هذا الكتيّب، مميزة بالرموز التالية:

 تنبيهات – أرضار مادية خطر عىل األطفال

 أخطار تعود ألسباب أخرى تنبيهات تتعلق باالحرتاق

 خطر بسبب الكهرباء

تنبيهات األمان
اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل.

• هذا الجهاز مصمم فقط لالستعامل املنزيل، وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض 
صناعية أو مهنية.

الجهاز  استعامل  الناتجة عن  أي مسئولية عن األرضار  املصنعة  الرشكة  تتحمل  • ال 
بشكل خاطئ أو ألغراض مختلفة عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.

العطب  تتضمن  ال  املجانية  الصيانة  األصلية، ألن  التغليف  مبواد  االحتفاظ  • ينصح 
الناتج عن تغليف املنتج مبواد غري الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.

 خطر عىل األطفال
• 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 
متابعتهم واإلرشاف عليهم  يتم  أن  بالجهاز، رشط  أو معرفة  لديهم خربة  ليس  أو 
من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليامت واألخطار القامئة أثناء 

استعامل الجهاز.
• يجب أن ال تتم عمليات التنظيف من قبل أوالد تقل أعامرهم عن 8 سنوات بدون 

اإلرشاف عليهم من قبل شخص بالغ.
• يجب عدم السامح لألطفال باللعب يف الجهاز.

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

 خطر بسبب الكهرباء
• ال ترتك املكواة وكبل التغذية الكهربائية يف متناول األطفال الذين تقل أعامرهم عن 



8 سنوات، إذا كانت املكواة موصولة باملأخذ الكهربايئ أو أثناء فرتة تربيدها.
بطاقة  املبينة عىل  الفلطيّة  أن  تحقق من  الكهربائية،  بالشبكة  الجهاز  • قبل وصل 

املعلومات مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.
• أوصل الجهاز دامئا مبأخذ كهربايئ مؤرّض.

• ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف سوائل أخرى.
• ال تبدأ عملية اليّك إذا كانت يداك مبلولتان أو إذا كنت حايف القدمني.

 أخطار تعود ألسباب أخرى
الكهربايئ   املأخذ  القابس من  الجهاز. يجب سحب  باملاء قبل تشغيل  الخزان  • امأل 

قبل القيام بعملية تعبئة الخزان باملاء.
• أشعل الجهاز فقط عندما يكون يف وضعية العمل.

الحالة  الجهاز ألول مرة; ويف هذه  الدخان عند استعامل  • تُصدر املكواة قليل من 
يجب عدم القلق ألن هذه الظاهرة طبيعية وناتجة بحد ذاتها إىل الشحم املتواجد 

عىل بعض أجزاء املكواة، وبالتايل فهي تزول بعد بضع دقائق.
• ضع الجهاز عىل سطح أفقي أثناء االستعامل.

• ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
• يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.

• عند وضع املكواة عىل السناد الخاص بها، يجب التحقق من أن السناد نفسه مستند 
عىل سطح ثابت.

• إذا ابتعدت عن الجهاز ولو لفرتة قصرية من الوقت، يجب وضعه عىل شبك االستناد 
الخاص به (E) وإطفائه وفصل كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ.

البخار قبل أن تصل  البخار يف حالة الضغط عىل زّر  • ميكن خروج ماء من ثقوب 
الغالّية إىل درجة الحرارة املناسبة أو قبل أن تسخن املكواة.

• 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.

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
• ال تحاول مطلقا يكّ املالبس وأنت مرتديها.

• ال تلمس األجزاء املعدنية من الجهاز وهو مشعل أو بعد فرتة قصرية من إطفائه، 
خوفا من االحرتاق.

• ال توّجه البخار املتدفق باتجاه أجزاء من الجسم أو باتجاه حيوانات أليفة.



 تنبيهات – أرضار مادية
• ضع الجهاز عىل سطح عمل يتحمل درجات حرارة عالية ال تقل عن 90 مئوية. ال 

تسند عىل سطوح ناعمة أو سطوح تتأثر بالحرارة والرطوبة.
مواد  أو  عليه  امللصقة  املعلومات  بطاقات  أبعد  مرة،  ألول  الجهاز  استعامل  • قبل 

الحامية املتواجدة عىل صفيحة املكواة.
• ِفّك الكبل دامئا قبل استعامل الجهاز.

• استعامل الوصالت الكهربائية الغري مّرصح بها من قبل الرشكة الصانعة، ميكن أن 
يسبب يف وقوع أرضار وحوادث.

• ال تستعمل الجهاز بدون ماء، خوفاً من تعرض املضخة إىل التلف.
• ال تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاين أكسيد الكربونن). إذا كانت املياه تحتوي 
عىل نسبة عالية من الرتسبات الكلسية، ينصح يف هذه الحالة استعامل مياه منزوع 

منها املعادن.
• ال تضع املكواة وهي ساخنة عىل كبل التوصيل أو عىل كبل التغذية الكهربائية، كام 

يجب مراعاة عدم مالمستهام للصفيحة الحارة.
• ال تفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ من خالل شّد الكبل.

• بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ وبُرود جميع األجزاء، 
ال  باملاء.  قليال  ومرطبة  خشنة  غري  ممسحة  بواسطة  فقط  الجهاز  تنظيف  ميكن 

تستعمل مطلقا مذيبات ميكن أن تؤدي إىل تلف األجزاء املصنوعة من البالستيك.
• نظّف الغالّية عىل األقل مرة كل شهرين، ليك تتخلص بهذا الشكل من الرتسبات 
الكلسية التي ممكن أن تؤثر عىل عمل الجهاز. تذكر بوضع 400 سنتيلرت من املاء 

قبل تركيب السدادة.
• ال تضع يف الخزّان خّل أو مواد إلزالة الرتسبات الكلسية أو عنارص أخرى للتعطري; 

ألن ذلك يؤدي فوراً إىل إبطال شهادة الضامن.
• ال تلّف الكبل الكهربايئ حول صفيحة املكواة وهي ساخنة.

• ال تضع صفيحة املكواة فوق سطوح معدنية.
 .(V) أو   (T) الكهربايئ  املفتاح  الضغط عىل  أطفأه من خالل  الجهاز،  • قبل حفظ 
أفصل دامئا القابس عن املأخذ الكهربايئ. انتظر إىل حني أن يربد الخزان، ثم فّرغه 

من كامل محتواه من املاء.
• ال ترتك الجهاز معرض للعوامل الجوية (املطر والشمس وغريها…).

احتفظ دامئا بهذه التعليامت.  •

الغرض من الجهاز
ميكنكم استعامل Duetto  سواء عىل شكل مكواة تقليدية أو عىل شكل نظام يك ليّك أي نوع من املالبس والستائر 

واألقمشة، من خالل اتباع التعليامت املبينة عىل بطاقة املعلومات، وسواء كانت عملية اليك بالطريقة الجافة أو بالبخار 



وحتى يف وضعية عمودية. يُنصح بيّك األقمشة عىل سطح ثابت، يسمح بإسناد سواء األقمشة أو املكواة بشكل أمني عند 
تغيري قطعة املالبس املطلوب كيّها. هذا الجهاز مصمم فقط لالستعامل املنزيل، وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض 

صناعية أو مهنية. 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.

األخطار القامئة
تنبيه!

خطر االحرتاق – ال تسمح املواصفات اإلنشائية لهذا الجهاز الذي يشكل موضوع هذه النرشة، من حامية 
املستخدم من إمكانية مالمسة الصفيحة الساخنة للمكواة، سواء أثناء االستعامل أو أثناء الدقائق التي تيل إطفاء 

الجهاز. زيادة عىل ذلك، يجب أخذ الحيطة عند تدفق البخار، وعدم توجيه البخار باتجاه أجزاء من الجسم أو 
باتجاه حيوانات منزلية.

عند إطفاء املكواة، وسحب القابس من املأخذ الكهربايئ، ضع املكواة عىل سطح ثابت وبشكل خاص بعيداً عن 
متناول األطفال ليك تربد.

مواصفات الجهاز
كبل التغذية الكهربائية  -  A

بكرة لّف الكبل  -  B
الخزّان   -  C

غطاء الخزان  -  D
شبك االستناد املكواة  -  E
مقبض لنقل الجهاز  -  F

مقياس املاء  -  G
صاّمم السرباي  -  H

باب تعبئة الخزان  -  I
زّر الرش  -  J

زالّقة تثبيت البخار املستمر  -  K
زّر البخار  -  L

قبضة تعديل درجة الحرارة  -  M

خزّان املكواة  -  N
إشارة ضوئية ملراقبة درجة حرارة املكواة  -  O

صفيحة  -  P
كبل توصيل املكواة/الغالّية  -  Q

مشبك إلعتاق الكبالت  -  R
إشارة تدل أن البخار جاهز  -  S

مفتاح كهربايئ إلشعال الغالّية  -  T
قبضة تعديل البخار  -  U

مفتاح كهربايئ إلشعال املكواة  -  V
سدادة تنظيف الغالّية  -  W

باب سدادة تنظيف الغالّية  -  X
حيّز احتواء الكبل  -  Y

تعليامت االستعامل
تنبيه!

قبل استعامل الجهاز ألول مرة، أبعد بطاقات املعلومات امللصقة عليه أو مواد الحامية املتواجدة عىل صفيحة 
املكواة.

عملية فصل املكواة عن الغالّية يجب أن تتم دامئاً عندما يكون القابس الكهربايئ مفصول عن املأخذ الكهربايئ.

ميكن استعامل Duetto  بطريقتني: عىل شكل نظام يكّ أو عىل شكل مكواة تقليدية.
ينصح باستعامل نظام اليّك يف حالة وجود كميات كبرية من املالبس وإذا احتاجت  عملية اليك إىل فرتات طويلة من 

الوقت، بينام ينصح باستعامل طريقة املكواة التقليدية يف حالة وجود كميات قليلة من املالبس وعملية اليك تحتاج إىل 
مدة قصرية من الوقت.

عند استعامل الجهاز عىل شكل نظام يكّ، تحقق من أن الكبل الذي يوصل املكواة/الغالية (Q) وكبل التغذية الكهربائية 



(A) مدخالن يف نقاط التوصيل املتواجدة يف حيز جمع الكبل (Y) املتواجد عىل قاعدة الجهاز (شكل 3). راجع 
”استعامل املكواة عىل شكل نظام يكّ“.

عند استعامل الجهاز عىل شكل مكواة تقليدية، أفصل كبل التغذية الكهربائية (A) والكبل الذي يوصل املكواة/الغالّية 
(Q) عن نقاط التوصيل املتواجدة يف حيّز جمع الكبل (Y) من خالل الضغط عىل مشبك اإلعتاق (R). أوصل الكبالت 

مع بعضها (شكل 6) وإىل غاية سامع طّقة خفيفة. راجع ”استعامل املكواة بشكل تقليدي“.
ليك تعود إىل اليك بطريقة نظام اليّك، أفصل كبل التغذية الكهربائية (A) والكبل الذي يوصل املكواة/الغالّية (Q)، من 
خالل الضغط عىل مشبك اإلعتاق (R). أدخل الكبلني يف نقطتي التوصيل املتواجدتني داخل حيّز جمع الكبل (Y) وإىل 

غاية سامع طّقة خفيفة.

استعامل املكواة عىل شكل نظام يّك (شكل 2)
تعبئة الخزان قبل استعامل الجهاز

تنبيه!
تحقق من أن الجهاز مفصول عن الشبكة الكهربائية قبل ميلء الخزان (C) باملاء.

قبل إدخال القابس، فك الكبل الكهربايئ بشكل تام. لّف غطاء الخزّان (D). امأل الخزّان باملاء الطبيعي العذب (شكل 
.(7

ال متأل مطلقاً الخزان مبستوى يزيد عن مستوى الحد األقىص.
الجهاز يعمل مباء الحنفية العادي. إذا كان املاء يحتوي عىل نسبة عالة من الرتسبات الكلسية (مع قسوة تزيد عن 20 

درجة فرنسية)، استعمل مزيج مكون من %50 من ماء الحنفية و%50 من املاء املنزوع منه املعادن.

ال تستعمل مطلقا ماء صايف منزوع منه املعادن.
ال تضيف أي مضاف أو عنرص كياموي (مثل النشا أو العطور وغريها); ألن ذلك يؤدي فوراً إىل إبطال شهادة الضامن.

تنبيه!
ال تستعمل الجهاز مطلقا بدون وجود ماء يف الخزان، وحتى عند اليّك بالطريقة الجافة، خوفا من تعرض املضخة 

إىل التلف.

.(D) أغلق غطاء الخزّان

إشعال الجهاز
ضع الجهاز عىل سطح أفقي ثابت. كبل التغذية الكهربائية (A) والكبل الذي يوصل املكواة/الغالّية (Q) موصوالن يف 
نقاط التوصيل املتواجدة داخل حيّز جمع الكبل (Y) (شكل 3). أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، مع التحقق من أن 

الفلطيّة املبينة عىل بطاقة املعلومات، مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.

قبل إشعال الجهاز، تحقق من وجود ماء كايف داخل الخزان.
اضغط عىل املفتاح الكهربايئ الخاص بإشعال املكواة (شكل 10)، ثم اضبط قبضة تعديل درجة الحرارة عىل درجة 

 ،(S) الحرارة املطلوبة. اضغط عىل املفتاح الكهربايئ الخاص بإشعال الغالّية (شكل 9). عندما تشعل إشارة البخار الجاهز
فهذا يعني أن الجهاز جاهز لالستعامل.

عند استعامل املكواة ألول مرة، ميكن أن يصدر منها قليل من الدخان،: ويف هذا الحالة يجب عدم القلق، ألن هذه 
الظاهرة طبيعية وتزول بعد فرتة قصرية جدا من الوقت.

عند استعامل الجهاز ألول مرة، وبعد االنتهاء من تعبئة الخزّان، يجب وضع قبضة تعديل درجة الحرارة (M) عىل 
قيمة تتعدى الرمز (•••)، ثم الضغط عىل زّر توزيع البخار (L) شكل 11، وإىل غاية أن يصدر بخار من املكواة (تقريبا 

دقيقة) شكل 13. أصبحت املكواة اآلن جاهزة لالستعامل. قبل توجيه البخار عىل القطعة املطلوب كيّها، أخرج قليل من 
البخار ولعدة مرات باتجاه األرض ليك يستقر مستوى تدفق البخار.



تنبيه!
.(E) ال تخرج البخار مطلقا عندما تكون املكواة ملقاة عىل الشبكة الخاصة

بعد ذلك، يتم تزويد الغالّية باملاء بشكل أوتوماتييك، بواسطة مضخة تشتغل لبضع ثواين يف كل مرة يلزم فيها تعبئة 
الغالية باملاء، ويصدر عنها ضجيج عادي (اهتزازات) ناتج عن عملية التشغيل. ويف هذه الحالة، ميكن أن يقل مستوى 

البخار املتدفق: إنه ليشء طبيعي، وبعد بضع ثواين تعود املكواة إىل توزيع البخار بشكل عادي.
إذا بقيت املكواة بدون استعامل ملدة طويلة من الوقت (عدة أسابيع)، ينصح قبل القيام بعملية اليّك وضع املكواة يف 

وضعية أفقية وإخراج البخار عىل شكل دفعات قصرية باتجاه األرض إىل غاية أن يستقر تدفق البخار.

تعديل البخار
هذا الجهاز مزود بأداة تعديل (U) تسمح بتعديل كمية البخار من الحد األدىن إىل الحد األقىص، وذلك حسب 

احتياجات عملية اليّك.

دفعة من البخار
ليّك األقمشة السميكة والحصول عىل مفعول قوي ضد الثنيات العمودية، ميكن تشغيل وظيفة توربو للبخار. تحقق 

من وجود املاء يف الخزان (C)، ويف خزان املكواة (M). ضع قبضة التعديل (U) عىل القيمة القصوى MAX. انتظر إىل 
غاية إشعال إشارة البخار الجاهز (S). اضبط درجة حرارة اليّك بواسطة قبضة التعديل (M) عىل مستوى يتجاوز الرمز 

(•••). انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية (O) للمكواة. اضغط حتى النهاية عىل زّر البخار (L) ملدة ترتاوح من 3 
إىل 5 ثواين (شكل 11). إذا تم تشغيل زّر البخار (L) بشكل متواصل ملدة تزيد عن 30 ثانية، ميكن أن تخرج قطرات ماء 

من ثقوب البخار املتواجدة عىل صفيحة املكواة. لذلك، ال تضغط زّر البخار (L) بشكل زائد.

بخار مستمر
ضع قبضة تعديل تدفق البخار (U) عىل قيمة الحد األقىص. انتظر إىل غاية إشعال إشارة البخار الجاهز (S). اضبط 

درجة حرارة اليّك بواسطة قبضة التعديل (M) عىل مستوى يتجاوز الرمز (•••). انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية 
(O) للمكواة. عند الوصول إىل درجة الحرارة املطلوبة، اضغط عىل زر البخار(L)  شكل 12. تقوم الزالّقة (K) بتثبيت 

الزّر، مام يؤدي بحد ذاته إىل خروج البخار بشكل مستمر وثابت. إلعتاق الزّر (L)، وتوقيف تدفق البخار، أدفع الزالّقة 
(K) باتجاه األمام شكل 14.

اختيار درجة الحرارة
قبل كل يشء، تأكد فيام إذا كانت قطعة املالبس تحمل بطاقة معلومات تتضمن إرشادات حول طريقة اليّك، ثم قارن 

الرمز الذي تجده عىل بطاقة املعلومات مع التعليامت املبينة يف الجدول الالحق. إذا كانت قطعة املالبس ال تحمل 
بطاقة معلومات، ولكنك تعرف نوع القامش، يجب يف هذه الحالة اتباع التعليامت املبينة يف الجدول.

يجب األخذ بعني االعتبار أن الجدول يتعلق باألنسجة الغري املعالجة بالنشا أو ما شابهه، وبالتايل إذا كان النسيج معالج 
بالنشا أو ما شابهه يجب كيه بدرجة حرارة منخفضة.

عند تغيري درجة الحرارة من خالل لف قبضة التعديل (M)، تشعل اإلشارة الضوئية (O)، وتبقى مشعلة إىل غاية 
التوصل إىل درجة الحرارة الجديدة.

ملئ الخزان باملاء أثناء االستعامل
راقب دامئا مستوى املاء املتبقي يف الخزان أثناء عملية اليّك.

.MAX أضف ماء يف الخزان بحيث تشاهد دامئا مستوى املاء. يجب عدم تجاوز الحد املبني يف عبارة
إذا بقي الخزان بدون ماء، يتم اإلحساس باهتزاز وبضجيج قوي. أطفأ الجهاز من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ 

(T) أو (V). افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.



تنبيه!
أطفأ الجهاز دامئا، ثم افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ قبل البدء بتعبئة الخزّان باملاء.

أضف ماء مبارشة داخل الخزّان (شكل 7). أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ ثم أشعل الجهاز.
يف حالة عدم إطفاء الجهاز بشكل فوري، ميكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة املضخة إىل إيقاف عمل الجهاز نفسه 

بشكل مؤقت. عند ذلك، يجب إطفاء الجهاز والعمل عىل ملء الخزان باملاء. انتظر تقريبا ساعة ليك يربد الجهاز ويبدأ 
بالعمل من جديد بشكل عادي.

زّر الرش
تحقق من وجود املاء يف خزّان املكواة. اضغط زر الرش (J). لتفعيل هذه الوظيفة، ميكن أن تحتاج إىل ضغط زّر 

السرباي (شكل 15) أكرث من مرة.

اليك بالطريقة الجاّفة
ليك تتمكن من اليك بالطريقة الجافّة أو باألحرى بدون بخار، يكفي بعد وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية إشعال املكواة 

من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ (V). ضع قبضة تعديل البخار عىل الحد األدىن، ثم اضبط قبضة تعديل درجة 
الحرارة (S) عىل درجة الحرارة املطلوبة. ال تضغط عىل زّر البخار.

اليك بشكل عمودي
ميكنكم استعامل البخار املتدفق باستمرار ليك األقمشة بشكل عمودي. يستعمل هذا اإلجراء الخاص من اليّك من أجل 
إزالة الثنيات عن الستائر وعن األقمشة وغريها. ضع قبضة تعديل تدفق البخار (U) عىل قيمة الحد األقىص. انتظر إىل 
غاية إشعال إشارة البخار الجاهز (S). اضبط درجة حرارة اليّك بواسطة قبضة التعديل (M) عىل مستوى يتجاوز الرمز 

(•••). ضع الستارة أو قطعة القامش، بطريقة يتسمح من كيّها بشكل عمودي، ثم اضغط عىل زّر البخار.

تنبيه!
ال تكوي أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخرين.

بعد عملية اليّك
فّرغ الخزان كليا من املاء خوفا من تشكيل ترسبات كلسية بداخله، وذلك بعد فصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.

أطفأ الغالّية من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ (T). يف الوقت الذي يكون فيه القابس مدخل يف املأخذ الكهربايئ، 
 .(L) يبقى الجهاز مشحون بالكهرباء، وبالتايل ميكن التخلص من الضغط املتبقي يف الغالّية من خالل الضغط عىل الزر

أطفأ املكواة من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ (V). أفصل كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ. فّرغ 
الخزّان بشكل كامل من املاء، خوفا من تشكيل ترسبات كلسية بداخله. ضع كبل التغذية الكهربائية داخل ملّف الكبل 

(B). ضع كبل توصيل املكواة/الغالّية داخل حيّز جمع الكبل (Y). أترك املكواة تربد عىل شبكة االستناد الخاصة، ثم 
احفظ الجهاز مع مراعاة عدم مالمسة كبل التغذية الكهربائية لألجزاء الحارة من الجهاز.

استعامل عىل شكل مكواة تقليدية (شكل 4)
ملئ الخزان
تنبيه

.(N) تحقق من أن املكواة مفصولة عن الشبكة الكهربائية قبل ملء خزّان املكواة باملاء

افتح باب تعبئة الخزان (I). ضع املكواة يف وضعية عمودية وامأل الخزان باملاء الطبيعي الطازج وإىل غاية املستوى األقىص 
(شكل 20). استخدم املقياس (G) املورد مع الجهاز. أغلق الباب (I). إذا كانت مياه الحنفية تحتوي عىل نسبة عالية من 

الرتسبات الكلسية، استخدم مياه منزوع منها املعادن.

.“max” ال متأل مطلقاً الخزان إىل غاية مستوى يزيد عن مستوى الحد األقىص املبني يف



ال تضع يف الخزان خّل أو مضافات كياموية أو عنارص تعطري أو مواد إلزالة الرتسبات الكلسية: ألنه عىل العكس من ذلك 
تفقد شهادة الضامن مفعوله.

تنبيه!
ال تحاول ملء الخزان واملكواة يف وضعية أفقية.

إذا كان من الرضوري إضافة ماء أثناء عملية اليّك، أطفأ املكواة، ثم افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ قبل تعبئة 
الخزان باملاء.

إشعال الجهاز
أسند املكواة عىل الشبك الخاص لهذا الغرض (E). أفصل الكبالت الكهربائية عن نقاط التوصيل املتواجدة داخل حيّز 

جمع الكبل (شكل 5). أوصل كبل التغذية الكهربائية (A) مع كبل توصيل املكواة/الغالّية (Q) وإىل غاية أن تسمع 
”طّقة“ خفيفة (شكل 6).

أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ. يُشعل يف هذه الحالة ضوء (O) مراقبة درجة الحرارة. ومن بعدها، اختار درجة 
الحرارة املطلوبة بواسطة قبضة الثريموستات (M). عندما تصل درجة حرارة املكواة إىل درجة الحرارة املختارة، يطفأ 

الضوء (O) (يُشعل ويُطفأ ضوء درجة الحرارة أثناء عملية اليّك، مام يدل بحد ذاته عىل أن املكواة تحافظ عىل درجة 
الحرارة املناسبة).

اتبع التعليامت املبينة عىل بطاقة املعلومات املتواجدة عىل قطعة املالبس املطلوب كيّها. يجب أن تكون الكرات 
املتواجد عىل قبضة تعديل درجة الحرارة مطابقة للكرات املتواجدة عىل بطاقة املعلومات.

اليك بالبخار
ميكن اليّك بالبخار فقط ضمن درجة حرارة عالية.

تحقق من وجود ماء كايف يف الخزّان. أسند املكواة عىل الشبك الخاص لهذا الغرض (E). أدخل القابس يف املأخذ 
الكهربايئ.

ضع قبضة تعديل درجة الحرارة (M) عىل الوضعية (•••) أو عىل وضعية أعىل من ذلك. عندما تطفأ اإلشارة الضوئية 
(O)، بدل ذلك عىل أن صفيحة املكواة وصلت إىل درجة الحرارة املختارة، وبالتايل أصبحت املكواة جاهزة لالستعامل.

دفعة من البخار
إذا توفر ماء يف الخزان، وكانت درجة الحرارة مضبوطة عىل (•••) أو وضعية أعىل من ذلك، يكفي يف هذه الحالة 

.(L) الضغط عىل الزّر

زّر الرش
تحقق من وجود املاء يف خزّان املكواة. اضغط زر الرش (J). لتفعيل هذه الوظيفة، ميكن أن تحتاج إىل ضغط زّر 

السرباي (شكل 15) أكرث من مرة.

اليك بالطريقة الجاّفة
أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ. اضبط قبضة تعديل درجة الحرارة (M) حسب نوع القامش املطلوب كيّه. انتظر 

بضعة دقائق، ليك تصل الصفيحة إىل درجة الحرارة املطلوبة. ال تضغط عىل زّر البخار.

اليك بشكل عمودي
تسمح هذه الطريقة الخاصة من اليّك بالتخلص من الثنيات والتجاعيد املتواجدة عىل الستائر وغريها. اضبط درجة 
حرارة اليّك بواسطة قبضة التعديل (M) عىل مستوى يتجاوز الرمز (•••). ضع الستارة أو قطعة القامش، بطريقة 

يتسمح من كيّها بشكل عمودي، ثم اضغط عىل زّر البخار. ال تضغط عىل زّر البخار أكرث من ثالثة مرات متتالية، إذا 
كان ضوء الحرارة مشعل.



تنبيه
ال تكوي أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخرين.

بعد عملية اليّك
.“min ” عىل الحد األدىن (M) ضع قبضة تعديل درجة الحرارة

 (I) ليك تربد. فّرغ الخزان: افتح باب (E) افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ. أترك املكواة مسنودة عىل الشبكة الخاصة
تعبئة الخزّان ، ثم اقلب املكواة واترك املاء يخرج منها (شكل 21).

تنبيه
يتوجب ترك املكواة حتى تربد قبل تفريخ الخزان: خطر التعرض لالحرتاق.

ضع كبل التغذية الكهربائية داخل ملّف الكبل (B). ضع كبل توصيل املكواة/الغالّية داخل حيّز جمع الكبل (Y). أترك 
املكواة تربد عىل شبكة االستناد الخاصة، ثم احفظ الجهاز مع مراعاة عدم مالمسة كبل التغذية الكهربائية لألجزاء 

الحارة من الجهاز.

اقرتاحات
افرز املالبس املطلوب كيّها بناء عىل نوع القامش: الصوف مع الصوف والقطن مع القطن وغريها.

مبا أن تسخني صفيحة املكواة يحتاج إىل وقت أقل من تربيدها، ينصح بدء اليّك بقطع املالبس التي ال تحتاج إىل 
درجات حرارة عالية، ومن بعدها االنتقال إىل قطع املالبس التي تحتاج تدريجيا إىل درجات حرارة أعىل. إذا كانت 

قطعة املالبس مصنوع من مزيج من األلياف، يجب يف هذه الحالة تعديل درجة حرارة الصفيحة حسب األلياف التي 
تتطلب حرارة أقل. عىل سبيل املثال، إذا كان القامش مكون من %70 من األلياف االصطناعية و 30 % من القطن، 

يجب يف هذه الحالة تعديل درجة الحرارة عىل الوضعية (•) (راجع الجدول) بدون بخار، أي الوضعية الخاصة باألقمشة 
االصطناعية.

إذا كنت ال تعرف تركيبة قامش القطعة املطلوب كيّها، ابحث عن نقطة غري مرئية من القطعة،. ثم اعمل تجربة من 
خالل يك هذه النقطة وحدد درجة الحرارة املناسبة ليّك القطعة (ابدأ دامئا بدرجة حرارة منخفضة، ثم زدها تدريجيا 

إىل أن تصل إىل درجة الحرارة املناسبة). ميكن يكّ القطع املصنوعة من الصوف (%100) أيضا بواسطة البخار. ينصح بيّك 
املالبس املصنوعة من الصوف والحرير واملواد االصطناعية عىل الجهة املعاكسة، خوفا من أن يصبح سطح القامش المع. 
أما بخصوص األنواع األخرى من القامش، وبشكل خاص املخمل، فيجب كيّها باتجاه واحد (مع وضع قطع قامش فوقها) 
والضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح المعة. يجب أن تتحرك املكواة باستمرار عند وضعها فوق القامش املطلوب 

كيّه.

بطاقة املعلومات 
الخاصة بطريقة 
اليّك واملتواجدة 

عىل قطع األقمشة

نوع القامش الثريموستات

أقمشة اصطناعية:
أسيتات
أكريليك
فسكوز

بولياميد (نايلون)
فسكوز (رايون)

حرير



 
قطن
كتّان

 
يدل هذا الرمز املتواجد عىل بطاقة 

املعلومات عىل عدم يكّ قطعة املالبس

التنظيف والصيانة
تنبيه!

قبل القيام بعملية التنظيف، أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية ، ثم اتركه عىل شبك االستناد الخاص به إىل 
حني أن يربد.

تنبيه!
ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف السوائل األخرى.

تنبيه!
تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعاملها، ويف حالة تلفه، يجب أخذ 

املكواة إىل أقرب مركز صيانة مرّخص ليك يقوم الفني املختص باستبدال الكبل الكهربايئ.

تنظيف الصفيحة
ميكن إزالة املواد املرتسبة عىل صفيحة املكواة من خالل استعامل ممسحة مبلولة باملاء والخّل. جّفف الصفيحة دامئا من 

خالل استعامل قطعة قامش جافّة.

تنبيه!
ال تستعمل مواد حاكّة لتنظيف صفيحة املكواة. حافظ عىل مالسة الصفيحة: يجب العمل عىل عدم مالمستها 

ألشياء معدنية.

تنظيف خزّان املكواة
بني الحني واآلخر، نظّف خزان املكواة (N) من خالل وضع ماء طازج بداخله  (شكل 20). أشطفه ثم فّرغه من محتوى 

املاء (شكل 21).

تنبيه!
ال تضع خّل أو مواد إلزالة الرتسبات الكلسية أو عنارص تعطري داخل الخزان; ألن ذلك يؤدي فوراً إىل إبطال 

شهادة الضامن.

تنظيف األجزاء البالستيكية
نظّف األجزاء البالستيكية بواسطة ممسحة رطبة وغري حاكّة، ثم جففها من خالل استعامل قطعة قامش جافّة.

تفريغ وتنظيف الغالّية من الداخل
تنبيه!

إذا انتهيت منذ فرتة وجيزة من عملية اليّك، افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ. انتظر عىل األقل ساعتني، ليك 
.(W) يربد الجهاز وليك ينتهي الضغط املتواجد بداخله قبل أن تقوم بفك السدادة

تنبيه!
ال تضع خّل أو مواد إلزالة الرتسبات الكلسية أو عنارص تعطري داخل الخزان; ألن ذلك يؤدي فوراً إىل إبطال 

شهادة الضامن.

فّرغ  كليا الخزّان (C) قبل البدء بتفريغ الغالّية.



ال تفّك مطلقا سدادة الغالّية (W) عندما يكون الجهاز يف وضعية العمل، ألن املاء املتواجد داخل الغالّية، ميكن أن 
يتدفق إىل الخارج بشكل مفاجئ (شكل 16).

ضع الجهاز بحيث تكون سدادة تنظيف الغالّية (W) اتجاه األعىل (شكل 17). افتح الباب (X). فك ّ سدادة تنظيف 
الغالّية (W) بواسطة مفك براغي. اقلب الجهاز فوق املغسلة، ثم فّرغ كليا الغالّية (شكل 18).

أسكب داخل الغالّية مقياس ماء من الحنفية (شكل 19). خض الجهاز وفّرغه من جديد مع مراعاة التخلص من كافة 
املاء. أعد العملية إىل غاية أن تالحظ أن املاء الذي يخرج من الغالية صايف وخايل من الشوائب.

عند االنتهاء من عملية التنظيف، ضع يف الغالّية حوايل 400 سنتيلرت من املاء، ثم ركّب السدادة (W) من خالل شدها 
.(X) بشكل خفيف وبدون استخدام قوة زائدة. أغلق الباب

ينصح بتنظيف الغالّية عىل األقل مرة كل شهرين، ليك تتخلص بهذا الشكل من الرتسبات الكلسية التي ممكن أن تؤثر 
عىل عمل الجهاز بشكل منتظم.

ال تغطي شهادة الضامن األرضار الناتجة عن االنسداد الناتج عن الرتسبات الكلسية.
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