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من



 مقدمة
شكرًا لك على اختيارك هذه الغالية الزجاجية من Lakeland، ونأمل أن تستمتع باستخدامها. يُرجى قضاء بضع لحظات لقراءة هذه 

اإلرشادات قبل استخدام الغالية للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذه الغالية، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  قراءة جميع  يُرجى   .1

الخارجي. أو  التجاري  لالستخدام  غير صالحة  المنزلي فقط. وهي  لالستخدام  الغالية مخصصة  هذه   .2

الدوران  يمكنها  التي  القاعدة  بصحبة  فقط  استخدامها  ماء الشرب فقط. ويجب  لغلي  الغالية  هذه  تصميم   3.  تم 
المصنعة. الجهة  توفرها  والتي  360 درجة 

ونظافته. وجفافه  استواء السطح  من  االستخدام. تأكد  المنضدة خالل  أو  العمل  حافة سطح  عن  بعيًدا  الغالية  ضع   .4

ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عن حافة المنضدة أو سطح العمل، أو تدعه يلمس أسطح ساخنة أو يتشابك.  .5

فرن ساخن. من  بالقرب  أو  بداخل  منه، أو  بالقرب  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  موقد ساخن  على  الغالية  تضع  ال   .6

الماء أو تسمح ألي مصدر رطب  القابس في  أو  الطاقة  أو سلك  القاعدة  أو  الغالية  تغمر  الكهربائية، ال  الصدمات  7.  للحماية ضد 
بلمسهم.

تشغيلها. قبل  الكهربائي  التيار  بمقبس  الغالية  قابس  بتوصيل  قم   .8

الغلي. دورة  الغطاء خالل  تفتح  بحروق، ال  اإلصابة  لتفادي   .9

وحملها. لرفعها  المقبض  الساخنة. استخدم  الغالية  أسطح  تلمس  ال   .10

التيار. وليس سلك  القابس  تنظيفها. وأمسك  وقبل  استخدامها  أثناء عدم  الكهربائي  التيار  مأخذ  عن  دوًما  الغالية  افصل   .11

نحو مناسب  على  عليهم شخص مسؤول  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  غير مخصصة  الغالية  12.  هذه 
للتأكد من استخدامهم لها بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالغالية. ويجب أال تترك دون مراقبة خالل 

استخدامها.

13.  ال تستخدم الغالية إذا ظهرت على سلك التيار أو القابس عالمات التلف، أو إذا سقط الجهاز أو أصيب بالتلف أو لم يعمل على 
النحو الصحيح. اتصل بخط المساعدة على رقم 88100 015394 للترتيب لإلصالح أو االستبدال. ال تعمد مطلًقا إلى 

إصالح الغالية بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

استخدام الغالية للمرة األولى

أخرج الغالية من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. الغالية ليست متصلة بأية أسالك وقاعدتها التي بوسعها الدوران 360 درجة 

صالحة لالستخدام باليد اليمنى أو اليسرى. قبل استخدام الغالية لصنع المشروبات، نوصيك بملئها بماء نقي وغليه مرتين أو ثالث، 

والتخلص من أي ماء متبٍق كل مرة. حيث يعمل ذلك على إزالة أية أتربة أو رواسب تخلفها عملية التصنيع.

غلي الماء

التحرير. زر  على  برفق  الغطاء بالضغط  الغالية. افتح  تشغيل  إيقاف  من  تأكد   .1

2.  ثم امألها بالماء النقي البارد، مع االنتباه لعالمتي الحد األدنى MIN والحد األقصى MAX على مؤشر مستوى الماء. ربما يتدفق 
الماء المغلي من الفوهة إذا كانت ممتلئة عن آخرها.

التيار في  3.  أغلق الغطاء وضع الغالية على قاعدتها التي بوسعها الدوران 360 درجة مع توجيه الفوهة بعيًدا عنك. أدخل قابس 
المقبس وقم بتشغيل الغالية. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف الغالية. يوضح المؤشر الضوئي أن الغالية في وضع 

التشغيل.

4.  سوف يتوقف تشغيل الغالية تلقائًيا بعد غليان الماء، وينطفيء مؤشر الطاقة الضوئي. يمكن إيقاف تشغيل الغالية في أي وقت 
قبل غليان الماء، فقط برفع مفتاح التشغيل/اإليقاف لألعلى.

االستخدام،  التشغيل/اإليقاف. وبعد  مفتاح  على  الماء، اضغط مجددًا  غلي  الماء. إلعادة  وُصب  المقبض  بواسطة  الغالية  5.  ارفع 
يجب إفراغ الغالية من الماء ووضعها على قاعدتها. وبعد ذلك يجب إيقاف تشغيل الغالية وفصلها عن التيار الكهربائي.



تلميحات مفيدة

الغالية. استخدام  عند  مرة  في كل  البارد  الماء النقي  دوًما  استخدم  	•

الغالية. أثناء استخدام  مكانه  الغطاء في  استقرار  من  تأكد  	•

الغليان حتى  من  الحماية  آلية  تعمل  الماء بداخلها، فسوف  من  قدر ضئيل  وجود  مع  دون قصد  من  الغالية  تشغيل  تم  	إذا  	•
الجفاف تلقائًيا لمنع السخونة الزائدة.

تجفيف  قبل  الكهربائي  التيار  عن مصدر  الغالية  الدوران 360 درجة، فُيرجى فصل  بوسعها  التي  القاعدة  الماء على  تناثر  	إذا  	•
السائل. تأكد من جفاف القاعدة والمقبس المركزي تماًما قبل استخدام الغالية.

العناية والتنظيف

اترك الغالية تبرد تماًما قبل تنظيفها، وافصلها عن مصدر التيار الرئيسي. يمكن مسح الجزء الخارجي من الغالية بقطعة قماش 

مبللة ثم تلميعه بقطعة قماش ناعمة وجافة. ال تستخدم المواد الكيميائية أو سلك التنظيف أو المنظفات الكاشطة على الجزء 

الداخلي أو الخارجي للغالية. تنبيه: ال تعمد مطلًقا إلى غمر الغالية أو القاعدة أو سلك التيار الكهربائي في الماء أو أي سائل آخر.

إزالة التكلس

بمرور الوقت، تتراكم الترسبات الكلسية الموجودة في ماء الصنبور بداخل الغالية وتؤدي إلى انسدادها، ومن ثم تقل كفاءتها. نوصي 

بإزالة التكلس من الغالية بصورة منتظمة باستخدام نوع خاص من مزيالت التكلس واتباع اإلرشادات المدونة على العبوة. وسوف 

يعتمد تكرار ذلك على درجة عسر الماء في منطقتك.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

انضمت Lakeland شأنها شأن العديد من كبار بائعي التجزئة اآلخرين إلى خطة تمكن العمالء من اصطحاب أجهزتهم الكهربائية 

غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على 

أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

 

التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 
هذا الجهاز مزود بقابس ذي 3 سنون مجهز بمصهر حسب معيار BS1363 وهو صالح لالستخدام في جميع المنازل المزودة بمقابس 

تتبع المواصفات الحالية. وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي لديك، فيجب فصله والتخلص منه 

بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المستبعد بالمقبس.

تركيب قابس جديد

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين هنا. تتخذ األسالك 

الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوانًا وفًقا للرموز التالية:

 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يتم استخدام مصهر 13 أمبير

 
إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، فتابع 

على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف E )األرضي( أو ذي اللون األخضر. يجب توصيل 

السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف المميز بحرف 

األحمر. اللون  ذي  L )مكهرب( أو 
 

 BS1362 قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر

المصهر  أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  المعتمدة من  المصهرات  استخدام  13 أمبير. يجب 
الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد..

 
مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب إعادة تركيب الغطاء على القابس؛ وال يتعين استخدام 

الجهاز  الكهربائية. هذا  األدوات  بديلة من متجر  أغطية مصهر  الحصول على  دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن  الجهاز من 

متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية: EEC 73/23 )توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه التوافق 

الكهرومغناطيسي(.

هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة موقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد مستقل.
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