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عند إمهال تعليمات السالمة ال تتحمل الشركة املصنِّعة أية مسئولية عن وقوع
ُ
تلفيات.
يف حالة تلف سلك اإلمداد ابلطاقة ،جيب استبداله بواسطة الشركة املصنعة أو
وكيل الصيانة أو أى فين مؤهل لتجنب التعرض إىل املخاطر.
ال حترك اجلهاز مطل ًقا عن طريق سحب السلك ،وأتكد من أن السلك لن يصبح
متشاب ًكا.
جيب وضع اجلهاز على سطح اثبت ومستو.
جيب أال يغفل املستخدم عن اجلهاز أثناء توصيله ابلكهرابء
صنع من أجلها.
اليت
مت تصميم هذا اجلهاز لالستخداماملنزيل فقط ولألغراض
ُ
ينبغي عدم استخدام هذا اجلهاز بواسطة أطفال أصغر من  8سنوات .ميكن
استخدام هذا اجلهاز بواسطة األطفال من سن  8سنوات وما فوق واألشخاص
ذوي القدرات اجلسدية أو احلسية أو العقلية احملدودة أو الذين يفتقرون إىل اخلربة
واملعرفة إذا مت اإلشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية استخدام اجلهاز بطريقة
آمنة وفهمهم للمخاطر احملتملة .جيب على األطفال عدم اللعب هبذا اجلهاز.
احرص على بقاء اجلهاز والسلك بعيدين عن متناول األطفال أقل من 8
سنوات .جيب على األطفال عدم القيام بعملية التنظيف وصيانة املستخدم إال إذا
كانوا أكرب من  8سنوات ويف وجود من يشرف عليهم.
حلماية نفسك من التعرض إىل صدمة كهرابئية ،ال تغمس السلك أو القابس أو
اجلهاز يف املاء أو يف أية سوائل أخرى.
حتذير :لتجنب فرط التسخني ،ال تغطي املدفأة.
تنبيه :قد تصبح بعض األجزاء اخلاصة هبذا املنتج ساخنة للغاية وقد تسبب
حروق .جيب االنتباه جيدا عند وجود أطفال أو ذوي احتياجات خاصة.
يسمح لألطفال من سن  3إىل  8سنوات بتشغيل/إيقاف اجلهاز فقط إذا مت
وضع اجلهاز أو تثبيته يف وضع التشغيل الطبيعي املخصص له واإلشراف عليهم أو
إرشادهم بشأن كيفية استخدام اجلهاز بطريقة آمنة وفهمهم لألخطار احملتملة .ال
يُسمح لألطفال من سن  3وأقل من  8سنوات بتوصيل اجلهاز ابلقابس أو تنظيم
اجلهاز أو تنظيفه أو إجراء صيانة املستخدم.
جيب إقصاء األطفال أقل من  3سنوات إال يف حالة وجود من يشرف عليهم
ابستمرار.
ال تستخدم اجلهاز مطلقا مع مربمج أو مؤقت أو نظام منفصل للتحكم عن بعد
أو أي جهاز آخر يقوم بتشغيل املدفأة أوتوماتيكيا؛ نظرا لوجد احتمالية التعرض
خلطر نشوب حريق يف حالة تغطية املدفأة أو وضعها بشكل غري صحيح.
ال تستخدم املدفأة يف احمليط املباشر للحمام أو منطقة االستحمام أو محام
السباحة.
برجاء عدم تثبيت اجلهاز ابلقرب من الستائر أو من مواد أخرى قابلة لالحرتاق.
قد يتسبب هذا يف نشوب حريق.
جيب أال توضع املدفأة مباشرة حتت مقبس خمرج الطاقة.
حتتاج املدفأة إىل تركيبها حبيث ال ميكن ألي شخص يف احلمام أو أثناء
االستحمام ملس املفاتيح أو وحدات التحكم.
يتم تعبئة هذه املدفأة بكمية حمددة من الزيت اخلاص .جيب أال جتُرى أي
إصالحات حتتاج إىل فتح حاوية الزيت إال بواسطة الشركة املصنعة أو وكيل
الصيانة الذي جيب االتصال به إذا وجد تسريب زيت.
يف حالة التخلص من املدفأة ،يرجى اتباع التعليمات املتعلقة ابلتخلص من
الزيت.

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
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وصف األجزاء
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قبل االستخدام األول
• اقلب اجلهاز وضعه على سطح انعم لتجنب خدش املبيت.
• فك الصواميل من املسمار على شكل حرف  Uمث ضع املسمار على شكل حرف  Uبني اجلناح اخلارجي مع النهاايت
املسننة املتجهة إىل أعلى.
• ضع لوحة تركيب عجالت كاسرت على النهاايت املسننة اخلاصة ابملسمار على شكل حرف  Uمث اربط الصامولة.
• فك الصواميل من عجالت كاسرت مث أدخل النهاايت املسننة اخلاصة بعجالت كاسرت من خالل الفتحات يف لوحة
الرتكيب مث اربط اآلن املسامري مرة أخرى.
• ضع اجلهاز على سطح اثبت مستو وأتكد من وجود حد أدىن من املساحة اخلالية حول اجلهاز.قدرها  10سم .هذا اجلهاز
غري مناسب للرتكيب يف خزانة أو لالستخدام اخلارجي.
• عند تشغيل اجلهاز للمرة األوىل ،ستصدر رائحة خفيفة .هذا أمر طبيعي ،أتكد من وجود هتوية كافية .هذه الرائحة ما هي
سريعا.
إال رائحة مؤقتة وستختفي ً
االستخدام
• ضع كابل الطاقة يف املقبس) .مالحظة :أتكد أن اجلهد الكهريب املشار إليه على اجلهاز مطابق للجهد احمللي قبل توصيل
اجلهاز .اجلهد الكهريب  240-220فولت 50 .هرتز(
مفاتيح الطاقة
• املفتاح األيسر :وضع 1
• املفتاح األمين :وضع 2
• كال املفتاحني :وضع 3

][WEEE LOGO

مفتاح الرتموستات
• لضبط درجة احلرارة املطلوبة للغرفة :قم بتدوير املفتاح إىل أقصى نقطة ميكن أن يصل إليها وانتظر حىت الوصول إىل درجة
احلرارة املطلوبة .قم بتدوير املفتاح ببطء إىل اخللف مرة أخرى حىت تنطفئ ملبة وحدة التحكم .يتوافق وضع املفتاح اآلن
مع درجة احلرارة املطلوبة.
املوديل:
KA-5113
KA-5114
KA-5115
KA-5116

1
 600وات
 800وات
 800وات
 100وات

2
 900وات
 1200وات
 1200وات
 1500وات

3
 1500وات
 2000وات
 2000وات
 2500وات

التنظيف والصيانة ]نقطة [31
التنظيف والصيانة
• افصل اجلهاز عن مصدر التيار واتركه ليربد قليال .استخدم قطعة قماش انعمة ومبللة قليالً ملسح أسطح اجلهاز .ال تسمح
بوصول املاء أو أىة سوائل أخرى داخل اجلهاز.
• نظِّف فتحة شفط اهلواء من وقت آلخر بفرشاة انعمة.
الضمان
• حيمل هذا املنتج ضمان ملدة  24شهر .يعترب هذا الضمان سارايً طاملا مت استخدام املنتج حسب التعليمات ولألغراض اليت
صنع من أجلها اجلهاز .إضافةً إىل ذلك ،جيب إرسال إثبات الشراء األصلي )فاتورة أو ورقة بيع أو إيصال( مع اتريخ
الشراء واسم ابئع التجزئة ورقم املنتج.
• لقراءة شروط الضمان ابلتفصيل ،يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين اخلاص ابلصيانة:
www.service.tristar.eu
البيئة
وبسبب العرض الثابت والضيق ،جيب أال يتم وضع هذا اجلهاز يف سلة النفاايت املنزلية يف هناية عمره
اإلفرتاضي ،ولكن جيب تقدميه إىل النقطة املركزية إلعادة تدوير األجهزة املنزلية الكهرابئية واإللكرتونية .إن كالً من الرمز
املوجود على اجلهاز ،ودليل التعليمات والتغليف حيذرك من هذه املسألة اهلامة .ميكن إعادة تدوير املواد املستخدمة يف هذا
اجلهاز .من خالل إعادة تدوير األجهزة املنزلية ،فإنك تقدم إسهام هام للحفاظ على البيئة اليت نعيش فيها .استفسر من
السلطات احمللية عن نقطة التجميع.
الدعم
ميكنك احلصول على مجيع املعلومات املتوفرة وقطع الغيار عرب !service.tristar.eu
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