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تنبيهات األمان
اقرأ التعليامت قبل االستعامل.

عند استعامل األجهزة الكهربائية، من الرضوري أخذ االحتياطات املناسبة، والتي نذكر من بينها:
1 تأكد أن الجهد الكهربايئ للجهاز مالئم لجهد الشبكة الكهربائية التي تقوم باستخدامها.

2 ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية; أفصل الكبل الكهربايئ عن مأخذ التيار بعد االنتهاء من استعامل 
الجهاز.

3 ال تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
4 أثناء االستعامل، ضع الجهاز عىل سطح أفقي ثابت ومضاء بشكل جيد.

5 ال ترتك الجهاز معرض للعوامل الجوية (املطر والشمس وغريها…).
6 يجب مراعاة عدم مالمسة الكبل الكهربايئ للسطوح الحارة.

7 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.
8 يجب أن ال تتم عمليات التنظيف من قبل أوالد تقل أعامرهم عن 8 سنوات بدون اإلرشاف عليهم من قبل شخص بالغ.

9 يجب عدم السامح لألطفال باللعب يف الجهاز.
رطبة  قامش  قطعة  استعمل  األخرى.  السوائل  أو  املاء  يف  الكهربايئ  الكبل  أو  القابس  أو  املنتج  جسم  مطلقا  تغمر  10 ال 

للتنظيف.
11  أفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ، حتى عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل، قبل إدخال أو إبعاد األجزاء املنفردة أو 

قبل القيام بعملية التنظيف.
12 تحقق دامئا من أن تكون يداك جافة قبل االستعامل أو تعديل املفتاح الكهربايئ املتواجد عىل الجهاز أو القيام بلمس 

القابس و التوصيالت الكهربائية.
13 ال تفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ من خالل شّد الكبل.

14 ال تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. يجب أن تتم جميع أعامل 
التصليح مبا فيها استبدال الكبل الكهربايئ فقط يف مركز صيانة مرّخص أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض، لتاليش وقوع 

األخطار والحوادث.
15 يف حالة استعامل وصالت كهربائية، يجب أن تكون هذه األخرية متناسبة مع قدرة الجهاز، خوفاً من تعرض العامل أو البيئة 

التي يتم العمل فيها لألخطار. الوصالت الكهربائية الغري مناسبة، ميكن أن تؤدي إىل عمل الجهاز بطريقة شاّذة.
16 ال ترتك الكبل متدّيل يف مكان ميكن الوصول إليه من قبل األطفال.

17 للحفاظ عىل سالمة الجهاز، استخدم فقط قطع غيار أصلية وملحقات أصلية معتمدة من قبل الرشكة املصّنعة.
18 هذا الجهاز مصمم فقط لالستعامل املنزيل، وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض تجارية أو صناعية.

19 الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول األوروبية رقم 2004/1935 الصادرة بتاريخ 2004/10/27 واملتعلقة باملواد املالمسة 
لألغذية.

20 ميكن أن تؤدي التعديالت التي تتم عىل هذا الجهاز وغري مرخصة من قبل الصانع، إىل إبطال سالمة وأمان استعامله من 
قبل املستخدم.

21 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.

22 ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.
23 يجب أن تبقى األصابع واألدوات وغريها بعيدة عن سلّة الثلج أثناء العمل، خوفاً من تعرض األشخاص أو املاكينة نفسها 
إىل الرضر. يجب عدم استعامل األدوات أو األشياء الحاّدة املعدنية داخل سلّة الثلج. ميكن أن تؤدي هذا األشياء إىل تلف 

الجهاز. بينام ميكن استعامل أدوات من املطّاط أو الخشب أثناء توقّف الجهاز عن العمل.
24 يتواجد داخل الوعاء شفرة حاّدة. عالج الوعاء بحذر أثناء عمليات الرتكب والفّك والتنظيف.

25 قبل تشغيل الجهاز، تحقق من أن سلّة الثلج والوعاء نظيفان وخاليان من األشياء الغريبة.
26 ال تلمس مطلقاً األجزاء املتحرّكة.

27 ال تدخل اليدين تحت سلّة الثلج أثناء عمل الجهاز وعندما يكون موصول بالشبكة الكهربائية.



29 ال تشغل الجهاز وهو فارغ.
30 يجب أن ال يعمل الجهاز أكرث من 5 دقائق بشكل متواصل. انتظر إىل حني أن يربد املحرّك قبل البدء بعملية جديدة.

31 أفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ قبل إبعاد الوعاء أو سلّة الثلج.
 للتخلص من املنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليامت األوروبية رقم CE/2012/19، يرجى 

           قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض واملرفقة مع املنتج.
احتفظ بهذه التعليامت

 مواصفات الجهاز
A غطاء

B صّمولة التثبيت
C سلّة الثلج

D الوعاء
E جسم املحرك

F كبل التغذية الكهربائية + قابس
G قاعدة استناد

تركيب الجهاز
أبعد جميع مواد التغليف عن املركّبات.

ضع جسم املحرّك (E) داخل الفتحة املتواجدة عىل قاعدة االستناد (G): اضغط إىل األسفل جسم املحرّك.
تنبيه!

قبل استعامل الجهاز، ينصح غسيل جميع األجزاء القابلة لإلبعاد والتي تتالمس مع الثلج (الوعاء وسلّة الثلج 
وصّمولة التثبيت والغطاء) بواسطة املاء والصابون الذي يستعمل لغسيل الصحون.

 تعليامت االستعامل
تنبيه!

يجب أن تتم عمليات الرتكيب أثناء توقّف املاكينة عن العمل وبعد فصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.
يتواجد داخل الوعاء شفرة حاّدة. عالج الوعاء بحذر أثناء عمليات الرتكب والفّك والتنظيف.

قبل البدء باستعامل الجهاز، تحقق من تركيب جميع املركّبات بشكل صحيح.:
- ضع الوعاء (D) عىل جسم املحرّك (شكل 2). ضع الجناح املتواجد عىل الوعاء عىل نفس مستوى املقّر املتواجد 

عىل جسم املاكينة (شكل 3).
- أدخل سلّة الثلج (C) داخل الوعاء (شكل 4).

- ضع صّمولة التثبيت (B) داخل الثقب املتواجد عىل سلّة الثلج (شكل 5). لّف الصمولة باتجاه عقارب الساعة 
لتثبيت سلّة الثلج.

- ضع كأس عىل قاعدة االستناد (G) وتحت سلّة الثلج.
يف حالة استعامل كؤوس من الورق، يجب وضعها داخل كأس ثقيل.

- ضع الثلج دخل السلّة (شكل 6).
.MAX ال متأل مطلقاً سلّة الثلج مبستوى يزيد عن مستوى الحد األقىص

- أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ.



- ضع الغطاء (A) عىل الوعاء (شكل 7). ضع الجناح املتواجد عىل الغطاء عىل نفس مستوى املقّر املتواجد عىل 
جسم املاكينة (شكل 8).

- لّف الغطاء بعكس اتجاه عقارب الساعة. يدخل الجناح املتواجد عىل الغطاء داخل جسم املاكينة ويفّعل دوران 
املحرّك (شكل 9). تبدأ السلّة بالدوران، ثم يهبط الثلج املجروش داخل الكأس. يجب تثبيت الغطاء بواسطة اليد 

(شكل 10).
- إليقاف دوران السلّة، لّف الغطاء باتجاه عقارب الساعة: ضع الجناح املتواجد عىل الغطاء خارج جسم املاكينة 

(شكل 8).
- أفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.

يف نهاية العملية ميكن أن تتبقى مخلّفات ثلج داخل السلّة وداخل الوعاء. أبعد الثلج الزائد.
تنبيه!

يجب أن ال يعمل الجهاز أكرث من 5 دقائق بشكل متواصل. انتظر إىل حني أن يربد املحرّك قبل البدء بعملية 
جديدة.

عندما تستعمل الجهاز ألول مرة، ميكن أن يصدر عنه رائحة خفيفة وقليل من الدخان. هذه الظاهرة طبيعية، وهي 
تعود إىل انبعاث الزيوت املستعملة لتشحيم أجزاء الجهاز.

الضجيج الذي يسمع أثناء االستعامل هو يشء طبيعي.

التنظيف
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. داخل غسالة الصحون. ال تستعمل ماء متدفق بشكل مبارش.

يجب أن تتم أي عملية عىل املاكينة وهي باردة.
يتواجد داخل الوعاء شفرة حاّدة. عالج الوعاء بحذر أثناء عمليات الرتكب والفّك والتنظيف.

- فّك الجهاز بجميع مركّباته.
- اغسل الغطاء (A) وسلّة الثلج (C) والوعاء (D) وصّمولة التثبيت (B) باملاء الفاتر والصابون. جّفف جميع 

املركبّات.
- نظّف جسم املحرّك (E) وقاعدة االستناد (G) بواسطة قطع إسفنج مبتلّة أو بواسطة قطعة قامش.

- أعد تركيب الجهاز. ميكن حفظ الجهاز من خالل فصل القاعدة عن جسم املاكينة.
تنبيه!

ال تستعمل منظّفات حاكّة أو أدوات معدنية. أشطف وجّفف جميع األجزاء بحرص تام.
ال تحفظ األجزاء البالستيكية داخل الثالجة.

اقرتاحات
إذا كان محرّك الجهاز يعمل بشكل زائد، حاول ترك مكعبات الثلج لبضع دقائق يف ظل درجة حرارة البيئة.

ال متأل مطلقاً سلّة الثلج مبستوى يزيد عن مستوى الحد األقىص MAX. يجب أن يغلق الغطاء عىل الوعاء بدون إجهاد.
الثلج الذي يكون عىل شكل مكّعبات يُجرش بشكل أفضل من الثلج الذي يكون بأشكال مستديرة.


