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تعليمات التنظيف والصيانة
1.  يجب تنظيف المدفأة الكهربائية بانتظام وإزالة الغبار عنها. إذ قد يؤثر عدم تنظيف المدفأة 

سلبًا على كفاءة التدفئة. 
2.  افصل المدفأة عن مصدر الكهرباء وانتظر حتى تبرد، وبعدها نّظفها من الغبار باستخدام 

قطعة قماش ناعمة ورطبة. ال تستخدم أي منظفات. 
3.  احرص على عدم خدش أو كشط سطح المدفأة باستخدام أدوات حادة، وذلك لتجنب 

تعرض أسطح المدفأة للصدأ نتيحة تلف الطالء. 
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مفتاح التشغيل

مقبض الثرموستات
ريش

مؤشر

عجالت 

مكان طي السلك  

استخدام المدفأة الزيتية: 

تعليمات االستخدام:

(الفحص قبل بدء بالتشغيل)

1.  تأكد من عدم تلف سلك الطاقة. 
2.  تأكد من تطابق الجهد الكهربائي لمقبس الكهرباء مع المتطلبات في الجدول أعاله، وأن 

يكون مزوداً بجهاز حماية قبل االستخدام. وبخالف ذلك يجب تغيير مقبس الكهرباء. 

1.  بدء التشغيل
وّصل الوحدة بالطاقة الكهربائية، وبعدها قم بتدوير مقبض الثرموستات باتجاه عقارب 

الساعة نحو وضعية المستوى ا·قصى "MAX"، ومن ثم اضغط على مفتاح الطاقة، وستبدأ 
المدفأة بالعمل. 

2.  اختيار الطاقة الكهربائية 
في الظروف الطبيعية، استخدم الطاقة بالمستوى ا·قصى "III" للحصول على تدفئة سريعة. 

 "I" أو "II" وفي حال وصول درجة حرارة الغرفة للمستوى المالئم، اختر مستوى أقل للطاقة
لخفض استهالك الطاقة بهدف تجنب ارتفاع درجة حرارة الغرفة بشكل كبير. 

(بدء التشغيل واختيار الطاقة الكهربائية) 

(مالحظة)

طريقة الفحص: 

(ضبط درجة الحرارة)

الستخدام الجهاز للمرة ا·ولى أو Âعادة إدخال المقبس، يرجى التأكد من توافق القابس مع 
مقبس الكهرباء. 

قم بتوصيل الوحدة بمقبس الكهرباء لبدء االستخدام. وبعد حوالي نصف ساعة، أفصل 
الوحدة عن الكهرباء واسحب القابس من المقبس. تحقق فيما إذا كان القابس ساخنًا، وإذا كان 

كذلك يجب تغيير المقبس (إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية)، بهدف تجنب احتراق 
القابس أو حتى التسبب بحدوث حريق نتيجة السخونة الزائدة. 

أثناء االستخدام، إذا شعرت بأنه من الضروري خفض درجة حرارة الغرفة كونها مرتفعة، يمكنك 
في هذه الحالة اتباع الخطوات التالية: 

 ."I" أو "II" 1.  قم بتحويل مفتاح التشغيل على وضعية
2.  قم بتدوير مقبض الثرموستات بعكس اتجاه عقارب الساعة بدرجة معينة، بحيث تكون درجة 

الحرارة المثبتة أقل مما هو عليه عندما يكون مؤشر درجة الحرارة قريب لوضعية المستوى 

(إيقاف التشغيل)
اضبط مفتاح التشغيل على وضعية "0"، وبعدها افصل قابس الكهرباء. 

(حركة المدفأة)
لتحريك المدفأة، يجب إطفائها أوًال وبعدها فصل قابس الكهرباء، ومن ثم ادفع المدفأة 

لتحريكها باستخدام العجالت. 

."MIN" ا·دنى

(تركيب أجزاء العجالت)
حرّك العجالت للخارج  

تحذير: تجنب قلب المدفأة. حرّك العجالت ا·ربعة جميعها للخارج. 

1.  تأكد من عدم تلف سلك الطاقة. 
2.  تأكد من تطابق الجهد الكهربائي لمقبس 

الكهرباء مع المتطلبات في الجدول أعاله، وأن 
يكون مزوداً بجهاز حماية قبل االستخدام. 

وبخالف ذلك يجب تغيير مقبس الكهرباء. 
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7.  تنبيه — يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا الجهاز حارة جداً وقد تتسبب في 
ا�صابة بحروق. لذا ينبغي توخي أقصى درجات الحذر أثناء وجود ا�طفال أو 

ا�شخاص حوله.
8.  تحتوي هذه المدفأة على كمية دقيقة من نوع معين من الزيت. أية أعمال 

صيانة تتطلب فتح خزان الزيت يجب أن تتم فقط من قبل الجهة المصنعة أو 
وكيل الخدمة المعتمد الذي يجب االتصال به في حال وجود تسريب في الزيت. 

وعند الرغبة بالتخلص من المدفأة، ينبغي التقيد بالتعليمات الخاصة بالتخلص 
من الزيت. 

9.          الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا الجهاز 
يشير هذا الرمز إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية 

ا�خرى في كافة أنحاء دول االتحاد ا�وروبي. ولتجنب إلحاق أي ضرر محتمل بالبيئة 
أو بصحة ا�نسان نتيجة للتخلص الغير مسؤول من النفايات، يجب إعادة تدويره 

بشكل مسؤول من أجل دعم إعادة استخدام الموارد. �عادة جهازك المستعمل، 
يرجى االتصال بوكيل البيع المعتمد الذي قمت بشراء الجهاز منه ليقوم بإعادة 

تدويره بشكل آمن على البيئة. 

1.              تحذير: لتجنب حدوث ارتفاع مفرط في السخونة، ال تقم بتغطية المدفأة.
2. في حال تلف السلك، يجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل 

خدماتها أو فني مختص لتجنب المخاطر. 
3. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل ا�طفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات، 

وا�شخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المحدودة، أو ا�شخاص 
ذوي الخبرة والمعرفة المحدودة بعد أن يتم تزويدهم با�شراف أو التوجيهات 

المتعلقة باستخدام الجهاز بشكل آمن والتأكد من إدراكهم للمخاطر المحتملة. 
يجب أن ال يعبث ا�طفال بهذا الجهاز، وأن ال يقوموا بتنظيفه أو صيانته دون 

إشراف.
4. يجب عدم وضع المدفأة تحت مخرج المقبس الكهربائي مباشرة.

5. ال تستخدم هذه المدفأة في المنطقة القريبة من الحمامات أو أحواض 
السباحة. 

6. يجب بقاء ا�طفال ممن هم دون سن 3 سنوات بعيداً عن المدفأة ما لم تتم 
مراقبتهم بشكل 

مستمر. يمكن لÉطفال ممن هم بين سن 8-3 سنوات القيام بتشغيل وإطفاء 
الجهاز فقط، شرط أن يكون قد تم وضعه في الوضعية المخصصة للتشغيل، 
وبعد تزويدهم با�شراف أو التوجيهات المتعلقة باستخدام الجهاز بشكل آمن، 

والتأكد من إدراكهم للمخاطر المحتملة. يجب أن ال يقوم ا�طفال ممن هم بين 
سن 8-3 سنوات بوضع قابس المدفأة في مأخذ الطاقة، أو التحكم في إعدادات 

الجهاز أو تنظيفه أو صيانته.


