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concerning use of the 

appliance by a person 

responsible for their safety.  

�Keep all packaging away 

from children as there is risk 

of suffocation 

�If you are discarding the 

appliance, pull the plug out 

of the socket, cut the 

connection cable (as close 

to the appliance as you can) 

and remove the door to 

prevent children playing 

from suffering an electric 

shock or from closing 

themselves inside. 

�If this appliance, featuring a 

magnetic door seals, is to 

replace an older appliance 

having a spring lock (latch) 

on the door or lid, be sure to 

make the spring lock 

unusable before you discard 

the old appliance. This will 

prevent it from becoming a 

death trap for a child 

General safety 

This appliance is 

intended to be used in 

households and similar 

applications such as 

-staff kitchen areas in shops, 

offices and other working 

environments; 

-farm houses and by clients 

in hotels, motels and other 

residential type 

environments; 

-bed and breakfast type 

environments; 

-catering and similar 

nonretail applications 

�WARNING — Do not store 

explosive substances such 

as aerosol cans with a 

flammable propellant in this 

appliance. 

�WARNING —If the supply 

cord is damaged, it must be 

replaced by the 

manufacturer, its service 

agent or similarly qualified 

persons in order to avoid a 

hazard. 

� WARNING — Keep 

ventilation openings in the 

appliance enclosure or in 

any built-in structure clear of 

obstruction. 

�WARNING — Do not use 

mechanical devices or other 

means to accelerate the 

defrosting process, other 

than those recommended by 

the manufacturer. 

�WARNING — Do not 

damage the refrigerant 

circuit. 

�WARNING — Do not use 

For your safety and 

correct usage, before 

installing and first using the 

appliance, read this user 

manual carefully, including its 

hints and warnings. To avoid 

unnecessary mistakes and 

accidents, it is important to 

make sure that all people 

using the appliance are 

thoroughly familiar with its 

operation and safety features. 

Save these instructions and 

be sure that they remain with 

the appliance if it is moved or 

sold, so that anyone using it 

throughout its life will be 

properly informed on usage 

and safety notices. 

For the safety of life and 

property, keep the 

precautions of these user's 

instructions as the 

manufacturer is not 

responsible for damages 

caused by omission. 

Safety for children and others 

who are vulnerable 

�According to EN standard 

This appliance can be used 

by children aged from 8 years 

and above and persons with 

reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if 

they have been given 

supervision or instruction 

concerning use of the 

appliance in a safe way and 

understand the hazards 

involved. Children shall not 

play with the appliance. 

Cleaning and user 

maintenance shall not be 

made by children without 

supervision. 

�According to IEC standard 

This appliance is not intended 

for use by persons (including 

children) with reduced 

physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of 

experience and knowledge, 

unless they have been given 

supervision or instruction 
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It is dangerous to alter the 

specifications or modify this 

product in any way. 

Any damage to the cord may 

cause a short circuit, fire, 

and/or electric shock. 

Electrical safety 

1. The power cord must not 

be lengthened. 

2. Make sure that the power 

plug is not crushed or 

damaged. A crushed or 

damaged power plug may 

overheat and cause a fire. 

3. Make sure that you can 

access the main plug of the 

appliance. 

4. Do not pull the main 

cable. 

5. If the power plug socket 

is loose, do not insert the 

power plug. There is a risk 

of electric shock or fire. 

6. You must not operate the 

appliance without the 

interior lighting lamp cover. 

7. The fridge is only supplied 

with power supply of single 

phase alternating current of 

220 ~ 240 V/50Hz. If 

fluctuation of voltage in the 

district of user is so large 

that the voltage exceeds the 

above scope, for safety sake, 

be sure to apply A.C.  

Automatic voltage regulator 

of more than 350W to the 

fridge. The fridge must 

employ a special power 

socket instead of common 

one with other electric 

appliances. Its plug 

must match the socket 

with ground wire. 

Daily use 

�Do not store flammable 

gas or liquids in the 

appliance. There is a risk of 

an explosion. 

�Do not  operate  any

electrical appliances in the 

appliance (e.g. electric ice 

cream makers, mixers etc.). 

�When unplugging always 

pull the plug from the mains 

socket, do not pull on the 

cable. 

�Do not place hot items near 

the plastic components of 

the fridge. 

�Do not place food products 

directly against the air outlet 

on the rear wall. 

�Store pre-packed frozen 

food in accordance with the 

frozen food manufacturer’s 

instructions. 

�The manufactures storage 

recommendations should be 

 

electrical appliances inside 

the food storage 

compartments of the 

appliance, unless they are of 

the type recommended by 

the manufacturer. 

�WARNING — The 

refrigerant and insulation are 

flammable. When disposing 

of the appliance, do so only 

at an authorized waste 

disposal center. Do not 

expose to flame. 

�WARNING —When 

positioning the appliance,  

ensure the supply cord is not 

trapped or damaged. 

�WARNING —Do not locate 

multiple portable 

socket-outlets or portable 

power supplies at the rear of 

the appliance. 

Replacing the LED light: 

�WARNING — The LED light 

must not be replaced by the 

user! If the LED light is 

damaged, contact the 

customer helpline for 

assistance. 

Refrigerant 

The refrigerant isobutene 

(R600a) is contained within 

the refrigerant circuit of the 

appliance, a natural gas with 

a high level of environmental 

compatibility, which is 

nevertheless flammable.  

During transportation and 

installation of the appliance, 

ensure that none of the 

components of the refrigerant 

circuit becomes damaged. 

The refrigerant (R600a) is 

flammable.  

�WARNING — Refrigerators 

contain refrigerant and 
gases in the insulation. 

Refrigerant and gases must 

be disposed of 

professionally as they may 

cause eye injuries or ignition. 

Ensure that tubing of the 

refrigerant circuit is not 

damage prior to proper 

disposal. 

If the refrigerant circuit is 

damaged: 

-Avoid naked flames and 

sources of ignition. 

-Thoroughly ventilate the 

room in which the appliance 

is situated. 

�WARNING —Damaged supply

cord must be repalced by a 

special cord or assembly

available from the manufacture

or its service agent.

Warning: risk of fire/ Warning: risk of fire 
flammable materials
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Installation important! 

�For electrical connection 

carefully, follow the 

instructions given in this 

manual. 

�Unpack the appliance and 

check if there are damages 

on it. Do not connect the 

appliance if it is damaged. 

Report possible damages 

immediately to the place you 

bought it. In this case retain 

packing. 

�It is advisable to wait at least 

four hours before connecting 

the appliance to allow the oil 

to flow back in the 

compressor. 

�Adequate air circulation 

should be allowed around 

the appliance reducing the 

risk of overheating. To 

achieve sufficient ventilation, 

follow the instructions 

relevant to installation. 

�Wherever possible the back 

of the product should not be 

close to a wall to avoid 

touching or catching warm 

parts (compressor, 

condenser) to prevent the 

risk of a fire, follow the 

instructions relevant to 

installation 

�The appliance must not be 

locate close to radiators or 

cookers. 

�Make sure that the mains 

plug is accessible after the 

installation of the appliance. 

 Service 

�Any electrical work required 

to do the servicing of the 

appliance should be carried 

out by qualified electrician or 

competent person. This 

product must be serviced by 

an authorized Serviced 

Center, and only genuine 

spare parts must be used. 

Caution! 

Care and cleaning 

�Before maintenance, switch 

off the  appliance and 

disconnect the  mains  plug 

from the mains socket. 

�Do not clean the appliance 

with metal objects, steam 

cleaner, ethereal oils, 

organic solvents or abrasive 

cleansers. 

�Do not use sharp objects to 

remove frost from the 

appliance. Use a plastic 

scraper. 

strictly adhered to. Refer to 

relevant instructions  for 

storage. 

�Do not place carbonated or 

fizzy drinks in the  freeze 

compartment as it creates 

pressure on the container, 

which may  cause explode,

damage to the 

�Frozen food can cause frost 

burns if consumed straight 

from compartment. 

�Do not place the appliance 

in direct sunlight. 

�Keep burning candles, 

lamps and other items with 

naked flames away from the 

appliance so that do not set 

the appliance on fire. 

�The appliance is intended 

for keeping food and/or 

beverages in normal 

households as explained in 

this instruction booklet.  

The appliance is heavy.  

Care should be taken when 

moving it. 

�Do not remove or touch 

items from the freezer 

compartment if your hands 

are damp/wet, as this could 

cause skin abrasions or 

frost/freezer burns. 

�Never use the base, 

drawers, doors etc. to stand 

on or as supports. 

�Frozen food must not be 

refrozen once it has been 

thawed out. 

�Do not consume ice 

popsicles or ice cubes 

straight from the freezer as 

this can cause freezer burn 

to the mouth and lips. 

�To avoid items falling and 

causing injury or damage to 

the appliance, do not 

overload the door racks or 

put too much food in the 

crisper drawers. 

the freezer 

resulting in  

it to 

appliance . 

 Opening the door for long periods 

can cause a significant increase 

of the temperature in the 

compartments of the appliance.

Clean regularly surfaces that can 

come in contact with food and 
accessible drainage systems.

Store raw meat and fish in suitable 
containers in the refrigerator, so 

that it is not in contact with or drip 

onto other food.

If the refrigerating appliance is 

left empty for long periods, switch off, 

defrost, clean, dry, and leave the door 

open to prevent mould developing 

within the appliance.

�

�

�

�
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Disposal of the appliance
It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
Packaging materials
Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of 
the packaging in a suitable waste collection container to recycle it.
Before disposal of appliance.
  1. Disconnect the main plug from the main socket.
  2. Cut off the main cable and discard it.

Correct disposal of this product

This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this
product may not be treated as household waste, Instead, it should be
taken to the appropriate waste collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by the inappropriate waste handing of this
product. For more detailed information about the recycling of this
product, please contact you local council, your household waste
disposal service, or the store where you purchased the product.



9 10



11 12



13 14







1415



1213



1011



89



6
7

�

�

�

�

�

�

�

�

معلومات ھامة بالنسبة للتركیب!
لتوصیل الكھربائ بدقة، اتبع التعلیمات 

الواردة في ھذا الدلیل.

فك الجھاز وتحقق مما إذا كان ھناك 
تلفیات موجودة. ال تقم بتوصیل الجھاز 

في حالة اإلتالف. قم بالتبلیغ عن أي 
أضرار محتملة فوًرا إلى المكان الذي 
اشتریت منھ الجھاز. في ھذه الحالة، 

احتفظ بھ مغلًفا.

من المستحسن االنتظار 4 ساعات على 
األقل قبل توصیل الجھاز للسماح بتدفق 

الزیت مرة أخرى في الضاغط.

ینبغي وجود دوران ھواء كافي حول 
الجھاز، مما یؤدي إلى تقلیل مخاطر 
ارتفاع درجة الحرارة. لتحقیق وجود 

تھویة كافیة، اتبع التعلیمات ذات الصلة 
بعملیة التركیب.

حیثما أمكن ینبغي أال یكون الجزء 
الخلفي للمنتج بالقرب من الحائط لتجنب 

لمس األجزاء الحارة (الضاغط، 
المكثف) لمنع خطر حدوث حرائق، اتبع 

التعلیمات ذات الصلة بعملیة التركیب.

یجب أال یقع الجھاز بالقرب من  
المشعات أو المواقد.

تأكد من أنھ یمكن الوصول لمأخذ 
التیار الرئیسي بعد تركیب الجھاز. 

الخدمة

یجب القیام بأي عمل كھربائي مطلوب 
للقیام بأعمال الخدمة للجھاز من قبل 
كھرائي مؤھل أو شخص مختص. 
یجب صیانة المنتج من قبل مركز 
خدمة معتمد، ویجب استخدام قطع 

الغیار األصلیة فقط.

التخلص من الجھاز

التخلص من الجھاز
یحظر التخلص من ھذا الجھاز مع النفایات المنزلیة. مواد التعبئة

یمكن إعادة تدویر مواد التعبئة مع رمز إعادة التدویر. ویمكن التخلص من التعبئة في وعاء مناسب 
لجمع النفایات وإعادة تدویرھا.

قبل التخلص من الجھاز.

1. افصل قابس التیار الرئیسي من مقبس التیار الرئیسي (المنبع).
2. اقطع الكابل الرئیسي وتخلص منھ.

التخلص الصحیح من ھذا المنتج

یشیر ھذا الرمز الموجود على المنتج، أو في التعبئة والتغلیف، إلى أن ھذا المنتج قد ال 
یتم التعامل معھ على أنھ من النفایات المنزلیة، وبدالً من ذلك، ینبغي أن أخذه إلى نقطة 

تجمع النفایات المناسبة الخاصة بإعادة تدویر المعدات الكھربائیة واإللكترونیة. عند 
ضمان التخلص من ھذا المنتج بصورة صحیحة، سوف تساعد في منع األثار السلبیة 

المحتملة على البیئة وصحة اإلنسان، التي یمكن أن تنتج عنھا خالف ذلك معالجة 
النفایات بصورة غیر مناسبة لھذا المنتج. للحصول على مزید من المعلومات التفصیلیة 
حول إعادة تدویر ھذا المنتج، یرجى االتصال بالمجلس المحلي، أو خدمة التخلص من 

النفایات المنزلیة، أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منھ.
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من الخطورة تغییر المواصفات أو تعدیل 
 ، ھذا المنتج بأي طریقة

قد یتسبب أي ضرر یلحق بالسلك 
بقصور في دائرة التبرید وحریق وصدمة 

كھربائیة أو إحدى ھذه األمور.

السالمة الكھربائیة
1. یجب أال یكون سلك الطاقة طویالً.

2. تأكد من أن قابس التیار الكھربائي لیس 
محطما أو تالفا. قد تزداد حرارة قابس 
التیار الكھربائي المحطم أو التالف أو 

یتسبب في حدوث حریق.
3. تأكد من إمكانیة وصولك إلى القابس 

الرئیسي للجھاز.
4. ال تسحب الكابل الرئیسي.

5. إذا كان مأخذ قابس التیار الكھربائي 
واسعا، ال تقم بإدخال قابس الطاقة. حیث 
وجود خطر حدوث صدمة كھربائیة أو 

حریق.
6. یجب أال تقم بتشغیل الجھاز بدون 
وجود غطاء مصباح اإلضاءة الخلفي.

7. یتم تزوید الثالجة فقط بمصدر 
إمداد للطاقة المتردد أحادي الطور 
V/50Hz 240~220 . إذا كان 
تذبذب الجھد الكھربائي في منطقة 

المستخدم كبیرة جًدا، فإن الجھد 
الكھربائي یتجاوز النطاق المذكور 
أعاله، وتأكد من تطبیق A.C من 

أجل السالمة.  

منظم الجھد الكھربائي التلقائي أكبر من 
350 وات عن الثالجة. یجب استعمال 

الثالجة مقبس طاقة خاص بدالً من 
المقبس المشترك مع أجھزة إلكترونیة 

أخرى. یجب مطابقة المأخذ القابس بسلك 
أرضي.

االستخدام الیومي
ال تخزن مواد غاز قابلة لالشتعال أو 
سوائل في الجھاز. حیث یكون ھناك 

مخاطر انفجار.

ال تقوم بتشغیل أي من األجھزة الكھربائیة 
في الجھاز (على سبیل المثال، جھاز عمل 

األیس كریم، والخالطات، وغیرھم).

عند الفصل، اسحب دائًما المأخذ من 
القابس الرئیسي، وال تسحبھ على الكابل.

ال تضع عناصر ساخنة بالقرب من 
المكونات البالستیكیة الخاصة بالثالجة.

ال تضع منتجات الطعام مباشرًة مقابل 
منفذ الھواء الموجود نحو الجدار 

الخلفي.

قم بتخزین الطعام الُمجمد الُمعبأ سلًفا 
وفًقا لتعلیمات الشركة المصنعة للطعام 

الُمجمد.

ینبغي االلتزام بالتوصیات الخاصة 
بالتخزین من قبل الشركة الُمصنعة. 

راجع التعلیمات ذات صلة بعملیة 
التخزین.
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ال تضع المشروبات الغازیة أو الفوارة 
في حیز التجمید ألنھا تخلق الضغط 

على الحاویة التي قد تؤدي إلى 
االنفجار، مما ینتج عنھ تلف الجھاز.

یمكن أن یتسبب الطعام المجمد في 
اإلصابة بحروق التجمد إذا استھلك 

مباشرًة من حیز التجمید.

ال تضع الجھاز في اتجاه ضوء الشمس 
المباشر.

اجعل الشموع والمصابیح وغیرھا من 
العناصر ذات لھب مكشوف بعیدًة عن 
الجھاز وبالتالي ال تضع الجھاز على 

النار.

یھدف الجھاز إلى حفظ المواد الغذائیة 
و/أو المشروبات في منزل عادي كما 

ھو ُموضح في كتیب التعلیمات. 
الجھاز ثقیل. ینبغي توخي الحذر عند 

تحریكھ.

ال تقم بإزالة وال لمس العناصر من 
حیز الُمجمد إذا كانت یدیك رطبة/
جافة، ألن ذلك قد یسبب تسلخات 
جلدیة أو حروق الصقیع/الفریزر.

ال تستخدم مطلًقا القاعدة، األدراج، 
األبواب، وما إلى ذلك للوقوف علیھا 

أو كأسالیب دعم.

یجب عدم تجمید الطعام الُمجمد مرة 
أخرى بمجرد إذابتھ.

ال تستخدم المصاصات المثلجة أو 
مكعبات الثلج مباشرًة من الثالجة ألن 

ذلك یمكن أن یؤدي إلى حرق الفم 
والشفایف.

لتجنب وقوع أي عناصر والتسبب في 
جروح أو حدوث تلف للجھاز، ال 

تحمل بشكل زائد على رفوف األبواب 
أو تضع الكثیر من الطعام في األدراج 

الھشة.

 ! تنبیھ
الرعایة والتنظیف

قبل أي عملیة صیانة، افصل الجھاز 
عن التیار الكھربائي وافصل المأخذ 

الرئیسي من قابس الموصالت 
الرئیسیة.

ال تقم بتنظیف الجھاز باستخدام أجسام 
معدنیة ومواد تنظیف بخار وزیوت 

أثیریة أو مذیبات عضویة أو منظفات 
كاشطة.

ال تستخدم أجسام حادة إلزالة التجمید 
من الجھاز. استخدم مكشطة بالستیكیة.
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احتفظ بجمیع مواد التغلیف بعیًدا عن 
األطفال لسالمتھم من مخاطر االختناق

إذا كنت تنوي التخلص من الجھاز، 
اسحب القابس من المقبس وافصل 
كابل االتصال (األقرب من الجھاز 

قدر المستطاع) وقم بإزالة الباب لمنع 
األطفال الذین یلعبون من تعرضھم 

لصدمة كھربائیة أو من انغالق أنفسھم 
داخل الجھاز.

إذا كان یتعین استبدال ھذا الجھاز، 
الذي یتمیز بوجود أختام معناطیسیة 

على الباب، بجھاز أقدم یتمیز بوجود 
قفل بنابص (مزالج) على الباب أو 

الغطاء، تأكد من أنھ ال یمكن استعمال 
القفل بنابض قبل التخلص من الجھاز 
القدیم. ھذا سوف یمنعھ من أن یصبح 

مصیدة موت لألطفال.

تم تصنیع ھذا الجھاز الستخدامھ في 
األغراض المنزلیة وما شابھ ذلك كـ 

-مناطق طھي العاملین في المحالت، 
والمكاتب وغیرھا من بیئات العمل؛

-المنازل الریفیة المصممة للعمالء 
في الفنادق والموتیالت وغیرھا من 

البیئات السكنیة؛

-بیئات من نوع المبیت واإلفطار؛

- المطاعم وغیر ذلك من 
االستخدامات المماثلة

تحذیر—ال تقم بتخزین مواد متفجرة 
مثل البخاخات مع وقود قابل 

لالشتعال في ھذا الجھاز.

تحذیر— إذا أصبح سلك إمداد الطاقة 
تالًفا، یجب استبدالھ من قبل الشركة 

المصنعة أو وكیل خدماتھا أو غیرھم من 
األشخاص المؤھلین لتجنب المخاطر.

تحذیر—احتفظ بفتحات التھویة، في 
علبة الجھاز أو في أي بنیة مدمجة، 

وخالیة من المعوقات.

تحذیر — ال تستخدم أدوات میكانیكیة 
أو غیرھا من األدوات لتسریع عملیة 

إزالة الثلج، بخالف األدوات الموصى 
بھا من قبل الشركة المصنعة.

تحذیر — ال تتلف دائرة التبرید.

تحذیر—ال تستخدم األجھزة الكھربائیة 
داخل حیز تخزین الطعام في الجھاز، 

مالم تكن من النوع الُوصى بھ من 
الشركة الُمصنعة.
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تحذیر— التبرید والمادة العازلة قابلة 
لالشتعال. عند التخلص من الجھاز، 
یكون ذلك فقط في المركز المعتمد 
للتخلص من النفایات. وال تعرض 

الجھاز ألي لھب نار.

تحذیر —عند وضع الجھاز في مكان 
ما، تأكد من أن سلك إمداد الطاقة غیر 

محتجز أو تالف.

تحذیر —ال تحدد أماكن ألكثر من 
مقبس - منافذ أو مصدر طاقة محمول 

في الجزء الخلفي من الجھاز.

تحذیر—یجب استبدال سلك اإلمداد 
التالف بكابل خاص أو مجموعة 

متوفرة من الشركة المصنعة أو وكیل 
الخدمة.

:LED استبدال ضوء

تحذیر—یجب عدم استبدال مصباح 
LED من قبل المستخدم! في حالة 

تلف ضوء LED، اتصل بخط 
المساعدة الخاص بالعمالء للحصول 

على مساعدة.

الُمبرد
یتضمن أیزو بیوتیلین الخاص بالمبرد 
(R600a) داخل دائرة تبرید الجھاز، 

وھو غاز طبیعي ذات مستوى عالي 
التوافق البیئي، وھو مع ذلك قابل 

لالشتعال.  خالل نقل وتركیب الجھاز، 
تأكد من عدم إتالف أیا من مكونات دائرة 

التبرید. الُمبرد (R600a) قابل لالشتعال.  

تحذیر — تحتوي الثالجات على 
مبردات وغازات في مادة عازلة. یجب 

التخلص من المبرد والغازات بإجادة 
تامة حیث أنھم قد یتسببوا في اإلضرار 

بالعین أو حدوث اشتعال. تأكد من أن 
أنابیب دائرة التبرید غیر تالفة قبل عملیة 

التخلص السلیمة.

تحذیر: مخاطر الحرائق

إذا تم إتالف دائرة التبرید:

- تجنب فتح النیران ومصادر االشتعال.

- قم بتھویة الغرفة التي یوجد بھا الجھاز 
تماما.

 



معلومات السالمة والتحذیر
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لسالمتك واالستخدام الصحیح، قبل تركیب 
واستخدام الجھاز أوالً، اقرأ دلیل المستخدم 

بعنایة، بما في ذلك التلمیحات 
والتحذیرات. لتجنب األخطاء والحوادث 
غیر الضروریة، من المھم التأكد من أن 

جمیع الناس الذین یستخدمون الجھاز على 
درایة بعملیة التشغیل وسمات األمان وفًقا 

لذلك.

احفظ ھذه التعلیمات وتأكد من أنھا تظل 
مع الجھاز إذا تم نقلھ أو بیعھ، وبالتالي أي 
شخص یستخدمھ طول فترة تشغیلھ، حیث 
یرشدھم بشكل سلیم حول كیفیة استخدامھ 

وإشعارات السالمة.

لسالمة األرواح والممتلكات، حافظ على 
اإلجراءات الوقائیة لتعلیمات المستخدم 

حیث أن الشركة المصنعة غیر مسئولة عن 
األضرار الناجمة عن اإلھمال.

سالمة األطفال وغیرھم من األشخاص 
المعاقین

EN وفقاً لمعاییر
یمكن لألطفال الذین تتراوح أعمارھم 
بین 8 سنوات فما فوق استخدام ھذا 

الجھاز وكذلك األشخاص ذوي القدرات 
البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة أو 

ممن یفتقدون الخبرة والمعرفة إذا ما تم 
منحھم رقابة أو تعلیمات بشأن استخدام 

الجھاز بطریقة آمنة وتوعیتھم بالمخاطر 
الناجمة. ینبغي عدم ترك اإلطفال یعبثون 

بالجھاز. ال ینبغي أن یقوم األطفال 
بعملیة التنظیف والصیانة دون إشراف.

IEC وفقاً لمعاییر

یجب أال ُیستخدم ھذا الجھاز من ِقبل 
األفراد، بما فیھم األطفال، من ذوي 

القدرات الضعیفة بدنًیا أو حسًیا أو عقلًیا 
أو محدودي الخبرة والمعرفة ما لم یتم 

توجیھھم أو یكونوا تحت إشراف شخص 
مسؤوال عن سالمتھم عند استخدام 

الجھاز.
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