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أيتھا الزبونة الكريمة، أيھا الزبون الكريم،

.لشركة براندتالغالية نشكركم على اقتنائكم 
إنه . لقد طورنا ھذا المنتوج بكل تفان وإتقان لنجعله قادرا على تلبیة متطلباتكم بكل سھولة

.منتوج مبتكر ومتكامل، قمنا بتصمیمه لكي يكون أيضًا سھل االستعمال
نزلیة التي يمكنكم أن ستجدون كذلك في دلیل منتجات براندت الئحة شاملة للمنتجات الكھروم

.الجديدةالغالية تستخدمونھا مع 
ومن أجل االستجابة المتواصلة لمتطلباتكم، نؤكد لكم جاھزية مصلحة الزبائن لدينا لتلقي 

.استفساراتكم واإلجابة على تساؤالتكم وقبول اقتراحاتكم

 حیث ستجدون قائمة com.groupebrandt.wwwويمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا االلكتروني 
.بجمیع منتجاتنا وكذا معلومات إضافیة مھمة

براندت 
وفي إطار سھرنا الدائم على تطوير منتجاتنا، نشیر إلى أننا نحتفظ بحق إدخال تغییرات على 

.مواصفاتھا التقنیة والوظیفیة والجمالیة بما يسھم في تحسین أدائھا

نرجو منكم أن تطلعوا بتركیز على دلیل التركیب واالستخدام ھذا قبل : ةمالحظة ھام
أن تستعملوا ھذا الجھاز، وذلك من أجل أن تكونوا على دراية أفضل بالمنتج 

.وتتمكنون من استعماله بشكل أفضل وأسرع
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:إرشادات لمستخدمي الجھاز)1

رشادات السالمة إ.1.1

 من وايحتفظ بھذا الدلیل رفقة الجھاز، وفي حالة بیعه أو تقديمه لشخص آخر تأكد
 على النصائح المقدمة قبل تركیب واستخدام م الطالعكمونشكرك. تسلیمه له

. وسالمة الغیرمالجھاز، فھي تھدف للحفاظ على سالمتك

:التشغیل والتوصیل الكھربائي.1.1.1

وال يمكن استعماله إال في مكان . يستعمل ھذا الجھاز في المنازل فقط
.مغطى ومغلق ودافئ مثل المطبخ أو غیره من األمكنة التي توفر نفس الشروط

من علبته، تأكدوا من أنه في حالة جیدة وخصوصا السلك بعد إخراج الجھاز 
.موزعوفي حالة الشك، يرجى االتصال بخدمة بعد البیع لدى ال. والقابس الكھربائیین

الجھاز بالتیار الكھربائي، تأكدوا من مناسبة توتر الدارة قبل أن توصلوا 
. الكھربائیة لتوتر الجھاز كما ھو مؤشر علیه في لوحة المفاتیح

ة، وعند االقتضاء يرجى ديرجى عدم استعمال محوالت الكھرباء واألسالك الممد
. استعمال األدوات التي تحترم قواعد السالمة الجاري بھا العمل

تحكم اسطة جھاز توقیت خارجي أو نظام  بولتشغیله لیس موجھا ھذا الجھاز
.عن بعد منفصل

ملس و وثابتأقبل البدء في استعمال الجھاز، ضعوه فوق مكان جاف و.
الذين تقل كھربائي بعیدا عن متناول األطفالاحتفظوا بالجھاز وبسلكه ال

. سنوات8أعمارھم عن 
ھافية وفي تجاويغّالال في وا أي شيءال تضع.
 السمیكة القاعدة وا فقطماستخد. غّالية أخرىقاعدة ال تستخدموا.
 ال يلعبوا بالجھاز األطفال حتى مراقبةيجب.

:عند االستعمال.1.1.2

سنوات، 8 من قبل األطفال إال إذا كان لديھم أكثر من مصمم الستخدامه الجھاز غیر ھذا 
 عن مسؤولل شخص ستخدام الجھاز من قبال تدريبھمأو علیھم ويتم اإلشراف 

.سالمتھم
 يمكن لألشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسیة والعقلیة المحدودة أن يستعملوا ھذا

 االجھاز، شرط أن يتم اطالعھم مسبقا على المعلومات الضرورية الستخدامه، كي يكونو
.  على علم باألخطار الواردة

 ألطفال الصغار ما بقى بعیدا ا ييجب أن. الجھاز ساخنة أثناء التشغیل ھذاقد تصبح أجزاء
.المقبضب الجھاز دائما امسكوا.  بشكل مستمرلم تتم مراقبتھم

أي استخدام آخر قد يؤدي إلى نشوب حريق أو . الماءلتسخین  حصرا ھذا الجھاز موجه
. بأذىاإلصابة

يكونقد البخار الناتج التسخین ألن  قید عندما يكون الجھاز الغطاء وا، ال تفتحاحذروا 
.خطرا

الجھاز بأيد مبللةواال تلمس .
فرن فرن ساخن، مدفأة، فرن، موقد، (فوق أو بالقرب من سطح ساخن  وا الجھازال تضع

.)لخالموجات الكھرومغناطیسیة، إ
كون مصدرا للخطريمكن أن ي ألنه ه فارغاتشغیليتم  أو الجھاز مشغال واال تترك.
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اعدتھاا على ق وضعھما يتمية عندغّالال ال تملؤوا.
أكثر من مستوىية غّالال ال تملؤوا" MAX ." ال . ماء مغلي ُتخرج، قد كثیرا تم ملؤھاإذا

".MIN"ية إذا كان مستوى الماء تحت غّالال والتشغ
الواصل، بل أطفؤوا الجھاز بإزالة المأخذ واال تسحب.
صاباتتسبب في أخطار وإي بھا من طرف مصنع الجھاز قد صرحإن استعمال أدوات غیر م.
يجب أال يترك الجھاز مشغال، فذلك يشكل مصدر خطر. 

:الصیانة والتنظیف عند 1.1.3

يجب التأكد من أن القابس الكھربائي غیر موصل بالكھرباء قبل التنظیف.
 الجھاز مع إلقاءال يمكن تبديل القابس الكھربائي للجھاز، وفي حالة ضیاعه يستحسن 

ومن أجل مزيد من المعلومات، . مضمون من طرف الموزعإن ھذا المنتوج . المتالشیات
.تفضلوا بمراجعة شروط الضمان كما قدمھا لكم موزعكم

 من أجل تجنب الصدمة الكھربائیة تجنبوا في جمیع الظروف أن تضعوا أسفل الجھاز في
.الماء أو غیره من السوائل

غیرھا من وسائل التنظیف تستعملوا المواد الكیماوية و األلیاف السلكیة للتنظیف أو ال 
.لحاق الضرر بهإل الطرف الخارجي للجھاز، وذلك تفاديا غسلالخشنة ل

سنوات 8طفال بعملیة تنظیف وصیانة الجھاز إال إذا كان لديھم أكثر من يجب أال يقوم األ 
.ويفعلوا ذلك تحت المراقبة

:سوء االستخدام 1.1.4

دلیلشار إلیھا في ھذا اليستخدم ھذا الجھاز حصرا في العملیات الم.
ال يتحمل مصنع الجھاز أي مسئولیة في حالة سوء االستخدام.
فھو غیر مھیأ لالستعمال في . يستخدم ھذا الجھاز حصرا في المنازل وفي غرف خاصة

األماكن العمومیة أو المقرات المھنیة، كغرف االستراحة على سبیل المثال في المكاتب 
. التخییم والفنادق وغیرھاأو الورشات أو في مراكز 

.أسطح األجھزة ساخنة أثناء االستخدامتكون 

معطیات تقنیة1.2

BO811R / N / X النوع

ھرتز 50/60 فولت 240 –220 نوع التیار الكھربائي 

االستھالك  فولت1000-1190

 198 العرض x ملم 165الطول 
 ملم140 االرتفاع xملم 

المقايیس

زن الصافيالو كلغ0.80
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المحافظة على البیئة1.3

يجب أال يلقى ھذا الجھاز عند وصوله إلى نھاية عمره الوظیفي مع النفايات المنزلیة، بل 
ع، وذلك لتفادي النتائج الوخیمة على البیئة وضعه مع المتالشیات أو إرجاعه للموز يجب

كما أن وضعه مع المتالشیات أو . قد يتسبب فیھا إتالفه بشكل غیر الئقوالصحة التي
إرجاعه للموزع سیمكن  من إعادة تدوير المواد التي يحتويھا واالقتصاد في الطاقة بشكل 

 .كبیر

ومن أجل المزيد من . نفايات المنزلیةوتجدون رمزا على الجھاز يذكركم بتجنب إلقاءه مع ال
كم  لالمعلومات، تفضلوا باستشارة  السلطات المحلیة أو المسؤولین بالمتجر الذي باع

.المنتوج

تقديم الجھاز)2

الغّاليةوصف 2.1

زر الفتح.0

غطاءال.1

فوھة الصب.2

جسم الجھاز .3

 درجة360القاعدة .4

لمقبضا.5

القاطعة والعالمة المنبھة.6
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تحضیر الجھاز لالستعمال.2.2

اإلبريق ملء وھا لفترة طويلة، قوموا ب لم تستخدممية ألول مرة أو إذا كنتغّالالقبل استخدام 
وا ال تشرب. يةغّالالإلزالة الجسیمات من اسكبوه غلي الماء ثم إلى الحد األقصى وقوموا ب

. الماءھذا

استعمال الجھاز.3

. على الغطاءدحوا الغطاء بالضغط على زر الفتح الموجوافت.1
 مع مراعاة المرغوبة حسب الكمیةالماء بية غّالال املئوا. ن قاعدتھاية عغّالال ارفعوا.2

.يةغّالالمستوى المیاه األدنى األقصى المشار إلیه داخل 
.ية على قاعدتھاغّالال واضعاغلقوا الغطاء و.3
  تضيءسوف. القاطعةالضغط على ب وتشغیله الكھرباء بتوصیل الجھاز إلى منفذقوموا .4

بعد غلي الماء، . والتسخین قید التشغیل الغّالية لإلشارة إلى أن العالمة المنبھة
.ية تلقائیا وكذا العالمة المنبھةغّالال ستنطفئ

.آخر وعاء  في الماء في كوب أووان قاعدتھا وصبية عغّالارفعوا ال.5

صیانة وتنظیف الجھاز.4

ظیف الغّاليةتن4.1

 بانتظام وإزالة جزيئات الحجر اية، يرجى تنظیفھسلیمة للغّالللحصول على صیانة • 
.الجیري

.ھاتنظیفودعوھا تبرد قبل مأخذ الن ية عغّالال دائما واخطر، افصلأي لتجنب • 

 لتنظیف السطح الخارجي الكاشطة أو المواد الكیمیائیة ال تستخدموا اللیف السلكي• 
.ھاة لتجنب خدشيللغّال

.ترك لمدة ساعةُي. لتر من الخل والماء المتبقي 0.5 بـية غّالال املئوا. 1
.جزيئات المتبقیة بقطعة قماش مبللةال وامسحا. المحلولية من غّالال أفرغوا. 2
مرة روا العملیة كّر. ه بعد ذلكقوموا بغلي الماء وسكبالمیاه النظیفة وبية غّالال املئوا. 3

. ھذه العملیة عدة مرات إذا لزم األمركّرروا. ية جاھزة لالستخدامغّالستكون ال وأخرى

.قطعة قماش ناعمة وجافةثم بية بقطعة قماش مبللة غّالال سطح نظفوا. 4

معالجة المشاكل.4.2

ھذا أمر طبیعي، . يةّالغالداخل تتشكل رواسب الحجر الجیري من الممكن أن مع مرور الوقت، 
إلزالة ھذه الرواسب، . الجھازالتشغیل االعتیادي يعیق ولكن وجود فائض من الحجر الجیري قد 

.تجاريةمنظفات  واماستخد

.يةغّالالأو كشط داخل بحّك  الحجر الجیري إزالةأبدا ال تحاولوا 

ضمان الجھاز والعالقات مع الزبائن.5
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ضمان الجھاز.5.1

ومن أجل مزيد من المعلومات يرجى مراجعة شروط . ضمون من طرف موزعكمھذا الجھاز م
.الضمان التي قدمھا لكم الموزع

 اإلصالحات

إن اإلصالحات الممكن أن يحتاجھا جھازكم يجب أن تتم من طرف تقني متخصص ومرخص من 
سلي الوارد وعند اتصالكم به أخبروه بتعريف جھازكم وكذا رقمه التسل. طرف العالمة التجارية

.(S/N)أسفله والمشار إلیه بالرمز 
.ھذه المعلومات تجدونھا على اللوحة البیانیة المثبتة على الجھاز

العالقات مع الزبائن5.2

.جاتنا لتتعرفوا أكثر على منتwww.groupebrandt.comندعوكم لزيارة موقعنا االلكتروني 
:ويمكنكم االتصال بنا 

قعنا االلكتروني عن طريق موwww.groupebrandt.com بالضغط على خانة اتصلوا بنا "
CONTACT."

عن طريق البريد االلكتروني على العنوان التالي :sav.maroc@groupebrandt.com


