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General Safety Guidelines
Read the user manual before operating any appliance or equipment.
1.Check the voltage available at your home and ensure that it matches 
    with the voltage mentioned on your appliance, before switching it on.
2.The appliance is not to be used by persons (including children) with 
    reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
    experience and knowledge, unless they are under supervision 
    or have been given correct and necessary instructions.
3.Do not operate any equipment that has a damaged power cord.
4.If the power cord is damaged, please get it replaced at a service 
   center or by a person who is designated by the manufacturer or a 
   qualified person, in order to avoid electric shock.
5.Always keep the unit on a dry and flat surface.
6.Never touch any appliance or equipment with wet or damp hands.
7.While plugging or unplugging a power cord, hold it by the plug; never 
   pull the cord.
8.Do not connect the equipment to an extension cord or a multiple socket 
   adaptor. Always connect the unit to the main socket; this is to prevent 
   short circuits and sparks, which can shorten the life of the unit and prove 
   risky for your life.
9.Do not let the power cord hang over the edge of the table or a work surface 
   as a sharp edge can damage the cable over a period of time. Do not let it 
   get tangled or come into contact with a hot surface.
10.Do not attempt to repair the unit in case of any malfunction, always 
     take it to an authorized service center.
11.Do not use any attachments other than the ones supplied by or 
     specified by the manufacturer.
12.Never leave the unit unattended while in operation especially, when 
     children are around.
13.Children should be supervised to ensure that they do not play with 
     the appliance.
14.The equipment is for household use only, do not use it for commercial 
     purposes.
15.All appliances and equipment are designed for indoor use. Do not 
     use them outdoors unless specifically mentioned in the instruction 
     manual.
16.Always unplug the unit from the power source during lightning and 
     thunderstorms, or when the unit is not going to be used for a long 
     period of time.
17.To avoid risk of electric shocks, do not immerse the equipment in 
     water or use it in damp conditions.
18.The unit should be cleaned with a damp cloth and immediately 
     wiped dry. Do not use detergents or chemical cleaning agents 
     to clean the unit.
19.Always clean cooking appliances soon after use, this will 
     prevent food from sticking to the unit and the possible bacterial 
     growth.
20.WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance 
     to avoid electric shock.

التعلیمات العامة للسالمة
اقرأ دلیل المستخدم قبل تشغیل أي جھاز .

١.تحقق من الفولتیة المتوفرة في منزلك وتأكد من مطابقتھا للجھد المذكور على 
  الجھاز ، قبل تشغیلھ.

٢.ال یجوز استخدام الجھاز من قبل األشخاص (باالضافة األطفال) بقدرات مادیة أو 
  حسیة أو عقلیة منخفضة ، أو عدم وجود خبرة ومعرفة ، إال إذا کانوا موجودین 

  تحت إشراف أو تم إعطاء التعلیمات الصحیحة والضروریة.
٣.ال تقم بتشغیل أیة أجھزة لھا سلك طاقة تالف.

٤.في حالة تلف سلك الطاقة ، یرجى استبدالھ من مركز خدمة أو بواسطة شخص 
  معین من قبل الشركة المصنعة أو شخص مؤھل ، لتجنب الصدمات الكھربائیة.

ا على سطح جاف ومسطح. ٥.احتفظ بالوحدة دائًم
ا أي جھاز بأید مبللة أو رطبة.ً ٦.ال تلمس أبد

٧.أثناء توصیل سلك الطاقة أو فصلھ ، احتفظ بھ بواسطة القابس ؛ أبدا التسحب السلك.
ا بتوصیل الو ٨.ال تقم بتوصیل الجھاز بسلك توصیل أو بمحول مقبس متعدد. قم دائًم

  حدة بالمقبس الرئیسي ؛ ھذا ھو لمنع الدوائر القصیرة والشرر ، والتي یمكن أن 
  تقصیر عمر الوحدة وتثبت خطرا على حیاتك.

٩.ال تدع سلك الطاقة معلقاً على حافة الطاولة أو على سطح العمل ألن الحافة الحادة 
  قد تؤدي إلى تلف الكابل على مدى فترة زمنیة. ال تدعھا تتشابك أو تتالمس مع 

  سطح ساخن.
ا إلى مراكز خدمة  ١٠.ال تحاول إصالح الوحدة في حالة وجود أي عطل ، فتأخذ دائمً

    معتمد.
١١.ال تستخدم أي مرفقات بخالف المرفقات المقدمة من قبل الشرکة المصنعة أو

    المحددة منھا.
١٢.ال تترك الوحدة دون مراقبة أثناء تشغیلھا خصوصاً عندما یكون األطفال حولھا.

١٣.یجب االشراف على االطفال للتأكد من أنھم ال یلعبون مع الجھاز.
١٤.المعدات مخصصة لالستخدام المنزلي فقط ، وال تستخدمھا ألغراض تجاریة.

١٥.جمیع األجھزة والمعدات مصممة لالستخدام في األماكن المغلقة. ال تستخدمھا في
    الھواء الطلق ما لم یذكر على وجھ التحدید في دلیل التعلیمات.

ا بفصل الوحدة عن مصدر الطاقة أثناء الصواعق والعواصف الرعدیة ، ١٦.قم دائًم
    أو عند عدم استخدام الوحدة لفترة طویلة من الزمن.

١٧.لتجنب خطر التعرض للصدمات الكھربائیة ، ال تغمس المعدات في الماء أو
    استخدمھا في ظروف رطبة.

١٨.یجب تنظیف الوحدة بقطعة قماش رطبة ومحوھا على الفور. ال تستخدم المنظفات 
    أو مواد التنظیف الكیمیائیة لتنظیف الوحدة.

ً بتنظیف أجھزة الطھي بعد وقت قصیر من االستعمال ، األمر الذي سیمنع ١٩.قم دائما
    الغذاء من الوصول إلى الوحدة والنمو البكتیري المحتمل.

ا ، فقم بإیقاف تشغیل الجھاز لتجنب الصدمات ٢٠.تحذیر: إذا كان السطح متصدًع
    الكھربائیة.
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Contact details

Disposal of the appliance
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