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هام:  

األمانتعليمات السالمة الهامة

a .اإلرشادات اقرأ هذه 

b .التحذيرات إلى كل  انتبه 

c .اإلرشادات اتبع كل 

d .املياه بالقرب من  ال تستخدم هذا اجلهاز 

e .بتنظيفه بقطعة قماش جافة فقط قم 

f  باتباع تعليمات املنتج  ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثّبت 
الشركة املصنّعة.

g  بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة املنتج  تثّبت هذا  ال 
األنابيب التي تُستعمل للتدفئة املركزية أو فتحات التحكم 

في احلرارة أو األفران أو أي أجهزة أخرى )مبا فيها مكبرات 
الصوت( املنتجة للحرارة. 

h  أو يتم املشي  الطاقة بحيث ال  اعمل على حماية سلك 
الضغط عليه، وخاصة عند املقابس واملآخذ التوافقية 

والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.

i  الشركة املصنعة التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 
فقط.

j  أو عند عدم الرعدية  أثناء العواصف  افصل هذا اجلهاز 
استخدامه لفترات طويلة. 

k  املؤهل. تكون والصيانة لفريق اخلدمة  أوكل أعمال اخلدمة 
أعمال اخلدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض اجلهاز ألي 

ضرر، مثل تضرّر سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب 
سائل على اجلهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر 

أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.

l  .البلل أو  أال تتعرض األجهزة للتقطير  يجب 

m  ال تضع أي جسٍم يشكّل مصدر خطر على اجلهاز)على سبيل
املثال، األجسام التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة(. 

n  األوروبي اإلرشاد  يحتوي منتجك على بطاريات يشملها 
التخلص منها مع  يتم  أن  EC/2006/66، والتي ال ميكن 

القوانني احمللية  العادية. يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات 
املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات. يساعد التخلص 
من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية 

محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.جلب دائما املنتج اخلاص 
بك إلى املهنية إلزالة بطارية مدمجة في.
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