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Thank you for buying a Panasonic product.
Before operating this unit, please read these
instructions completely and save them for future use.
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English

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire,
malfunction, and damage to equipment or property, always
observe the following safety precautions.

Explanation of symbols
The following symbols are used to classify and describe the
level of hazard, injury, and property damage caused when the
denotation is disregarded and improper use is performed.

WARNING

Denotes a potential hazard that could
result in serious injury or death.

CAUTION

Denotes a hazard that could result
in minor injury or damage your
belongings.

The following symbols are used to classify and describe the
type of instructions to be observed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must not be performed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must be followed in order to
operate the unit safely.

WARNING
Never use the product if the power cord or power
plug is damaged or if the power plug fits loosely
in a household outlet.
- Doing so may cause electric shock, or fire due to a
short circuit.
Do not connect or disconnect the power plug to a
household outlet with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or injury.
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Do not damage, modify, or forcibly bend, pull, or
twist the power cord. Also, do not place anything
heavy on or pinch the power code.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not wrap the power cord around the product
when storing.
- Doing so may cause breakage to the wire of the
cord, and may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not use with the power cord bundled.
- Doing so may cause fire or electric shock.
Never modify, disassemble, or repair the
appliance by yourself.
- Doing so may cause ignition or injury due to
abnormal operation. Contact an authorized service
agent for repair.
Do not immerse the main body in water or other
liquids.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not use the main body with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not use in proximity of flammable materials
(such as benzine).
- Doing so may cause an explosion or fire.

WARNING
Regularly clean the power plug to prevent dust
from accumulating.
- Failure to do so may cause fire due to insulation
failure caused by humidity. Disconnect the plug and
wipe with a dry cloth.
The steamer must not be left unattended while it
is connected to the supply mains.
- Doing so may cause fire.
Immediately stop using and remove the power
plug if there is an abnormality or malfunction.
- Using it in such conditions may cause fire, electric
shock, or injury.
<Abnormality or malfunction cases>
・The main body stops occasionally, or the power cord
or the power plug is abnormally hot, or discoloration.
・The main body is deformed or smells of burning.
- Immediately request inspection or repair at an
authorized service agent.
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 concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Always ensure the appliance is operated on an
electric power source matched to the rated
voltage indicated on the product. Fully insert the
power plug.
- Failure to do so may cause fire, electric shock.

English

SAFETY PRECAUTIONS

The steamer head must be firmly rested on the
steamer holder, and the power base must be
placed on a flat and stable floor.
- Failure to do so may cause the soleplate may be
scratched, or even injury or scald if the Steamer
head falls over.
Independently use a household outlet, and do not
use extension cord.
- Failure to do so may cause electric shock or fire.
If the power cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service center, or
similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
- Failure to do so may cause an accident or injury.
This product must use the electrical outlet with
earth connection.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.
The steamer is not to be used if it or the water
tank and other parts has been dropped, if there
are visible signs of damage or if it is leaking.
- Do not repair by yourself; it should be repaired by
the designated service center.
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The plug must be removed from the socket outlet
before the water reservoir is filled with water.
- Failure to do so may cause fire, electric shock or
injury.

Do not touch the steam during use.
- Doing so may cause scalds.

Do not place the power base sidelong.
- Doing so may cause water leakage, and then
damage floors and carpets.

CAUTION
Do not store the cord in a twisted state.
- Doing so may cause breakage to the wire of the
cord, and may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not use the product when the steamer head
down.
- Otherwise there will be hot water droplets out, so
may cause scalds.
Don’t touch the hot surface (such as nozzle,
steamer holder , hose and the hot surface
around it ).
- Doing so may cause scalds.
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Do not place the stamer head directly on the
power base and floor.
- Doing so may cause
damage the product,
floors and carpets.
Do not turn the steamer head upside-down or
incline it.
- Doing so may cause the product to fall, injury or
burns.

CAUTION
Do not use the product with hose or power cord
entangled.
- Doing so may cause the hose damage, electric
shock and fire.
Do not insert pins into the nozzle.
- Doing so may cause fire, electric shock, or burn.
Do not add perfume, vinegar, starch, descaling
agents, ironing aids or other chemicals in the water
tank.
- They can stain fabrics; instead, use room temperature
water for it.
Do not put the nozzle too close to you or others
since steam may unexpectedly erupt from it.
- Doing so may cause scald.
Do not move the product by pulling the hose.
- Doing so may cause the hose damage, electric shock
and fire.
When moving the product, do not come to bring the
product through the hanger.
- Otherwise it may cause the product to fall, injury.
Do not use the appliance with the exception of fabric
(e.g. leather).
- Doing so may cause damage it.
Do not move the power base until it have fully cooled
down.
- Doing so may cause scald.
Do not use the product with the pipe is compressed
and clogged.
- Otherwise the hot water comes out from the base and
damage the floors and carpets.

Do not use the product when the hose is not
properly installed in the base, do not pull out the
hose during use.
- Doing so may cause burns.
Unplug the power plug to disconnect from a
household outlet by grasping the power plug.
- Failure to do so may cause fire, electric shock or
injury.

English

English

Properly dispose the package bag of the
appliance, keep the package bag away from
infants.
- Failure to do so may cause suffocation of infants
from happening.

Use the product only for its intended purpose, for
ironing fabrics. To protect against burns or injury
to persons, do not steam fabrics while being on
the body.
- Failure to do so may cause injury.
Care should be taken when using the appliance
due to the emission of steam.
- It may cause scald.
Test on an inconspicuous area when using with
expensive or specially processed items.
- Failure to do so may cause damage fabric.
Always unplug the power plug during filling,
emptying, cleaning and not in use.
- Failure to do so may cause fire, electric shock or
injury.
When the steamer head is placed on the steamer
holder, set the telescopic pole to the maximum.
- Otherwise steamer head due to fall, cause damage
the product or injury.
When removing the water tank, make sure the
power button is off, and do not touch the remain
water on the base.
- Doing so may cause burns.
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English

Hook

Steamer head
Steamer head
Steamer holder

Telescopic
pole

Steam selector

Nozzle
Steam
selector
Holder

Water tank
Hose

Close

Open

Cap
Water tank
handle
Water inlet
Water tank

Handle

(NI-GSE050 only)

Power cord
Power
plug
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Plug type may vary comply with respective country or
region requirement.

The plug must be removed from the socket outlet
before the water tank is filled with water.

1. Remove the water tank from power base.
2. 1 Open the cap on the bottom of the water tank.
2 Put the water tank under a faucet and fill it with proper
amount of water.
3 Close the cap correctly.

1. Insert the telescopic pole into the
telescopic pole insertion on the power base
correctly, until a "click" spring lock sound
is heard.
spring
lock
2. 1 Align the hole of the hook on the
telescopic pole, and then push
with force the hook into the
telescopic pole, make sure the
spring lock into the small hole
on the hook.
2 Release the lock button on the
telescopic pole, pull the telescopic
pole upward to maximum height,
and then lock the lock button.

2
1

3

1

3. Attach firmly the water tank back to the power base.
spring
lock

2

Power button
Power indicator
light

HOW TO FILL WATER

Be sure to assemble the product on a flat
and stable floor.

Shaded area represents
the hand-held area.

Lock button

HOW TO ASSEMBLE

English

PARTS IDENTIFICATION

Power base
Fixing nut

Accessory

Telescopic
pole hole

Water tank
Power base
Hose hole

Hanger
(NI-GSE050 only)

3. Install the hose at the hose hole of
power base and then turn the fixing
nut clockwise to tighten until a "click"
sound is heard.
4. Place the steamer head into the steamer
holder on the telescopic pole.

Note:
a) The water tank capacity is approx. 2 L, which is below the
water inlet. Fill it with proper amount of water according to
your need.
b) Please fill the water tank with tap water. In case you live in
an area with hard water, scales build-up quickly may occur
so we recommend using distilled water or purified water.
c) When filling water, accumulating water may occur in the
groove around the water inlet and the water tank which is
not a malfunction. Please clean any water in the groove
before installing the water tank back.
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English

1. Hang the garment on a hanger, and then attach the
hanger to the hook.
Insert the power plug into the household outlet.
2. Press the power button to light the power indicator up.

3. Wait about 1 minute when the product is ready to use.
And set the steam selector according to the required
“ ” / “ ” steam.

When gripping the steamer head, hold the handle.

Shaded area represents the hand-held area.
4. Steaming the clothes. We recommend to put the steam
head into the steamer holder when you sort out or change
your clothes.
5. Turn off the power when you have finished using, unplug
the power plug.
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Note:
a) When the hose slacken, the steam will be clogs partially
with noise from hose.
b) If the amount of water in the water tank less than
"
" line, please add water.
c) Do not remove the water tank and hose from the base
during use.
d) To close steam, turn off the power button.

MORE USEFUL
To get better results, pull the garment
tight with one hand while
ironing with the other hand.

e) There may be water dripping from nozzle on the
clothes, this is not a malfunction.
f ) Turn off the power button, unplug the power plug
when you take out the water tank from the power base.

Steam selector

ACRYLIC, ACETATE
NYLON, SILK
POLYESTER, RAYON
CHIFFON

Level “
”:
For thin or delicate fabrics.

WOOL
COTTON, LINEN

Level “
”:
For thick materials, items with
stubborn wrinkles fabrics.

1

2

4

Note:

Note:

Do not use the appliance with leather fabric.
Test on an inconspicuous area when using with expensive
products, special materials, fibers weak against heat.
(Velvet, wool, cashmere, acrylic, silk, etc.)

1. Drainage, Cleaning and Maintenance of the water tank
1 Turn off the power button, unplug the power plug.
2 After 1 hour, take out the water
2
tank from the power base, open
the cap, shake the water tank
to clean its inner wall with the
remaining water and then drain
the water tank.
2. Storage
1 Place the steamer head into the
steamer holder.
2 Set the steam selector
to the “
” position.
3 Hold the telescopic pole to move
the product, and store the product
in a safe place.
4 Store the product when the
hose is straight.

FABRIC AND IRONING RECOMMENDATIONS
Fabric

AFTER USE
English

USING THE GARMENT STEAMER

Note:
a) Do not put over 2 kg on the hook.
b) Do not pull the clothing strongly during use, so as not to
rollover product.
c) Do not touch the steam, doing so may cause scalds.

With the telescopic pole being retracted, the
hose will become bent, and then will interfere
with movement of product. Therefore, before
retracting the telescopic pole, please place
and store the product in a safe place as shown
in the figure.
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English

Cleaning and Maintenance of the steamer head and power
base and the hose.
1 Unplug the power plug, wait until the steamer head,
steamer holder and power base have fully cooled down.
2 Wipe the surface of the nozzle
and the power base with a soft cloth.
For stubborn stains, use a soft cloth
dipped with neutral detergent to clean.
3 Remove the hose, clean up stains at
the hose interface and with the base
and the pole.

SCALES CLEANING
To maintain optimal steam performance, it is important to
remove scales and impurities inside the appliance regularly.
It is recommended to perform the easy rinse calc-clean process
at least once a month.
1 Unplug the power plug, wait until the steamer head,
steamer holder and power base have fully cooled down.
2 Remove the telescopic pole, hose, and water tank from
the power base.
3 Pour the water in power base out from the hose hole (as
shown in the figure).
4 Place the power base on a horizontal
place, install the water tank containing
water on the power base, leave them for
about 10 seconds, and then
Hose hole
remove the water tank.
5 Pour the water in power base
out from the hose hole (as shown
in the figure).
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TROUBLE-SHOOTING GUIDE

SPECIFICATION
Model

NI-GSE050

Vietnam

Rated
voltage UAE/Kuwait

/Oman/Saudi
Vietnam

Power UAE/Kuwait

/Oman/Saudi

220 V
220-240 V

NI-GSE040

50-60 Hz

1 600 W

1 500-1 800 W

1 345-1 600 W

Approx. 3.2 kg

Steam selector

2-Level steam

Dimensions (assembly) (WxDxH) Approx. 24 x 24 x 166 cm
Plug / Cord length

Single-phase three core plug /
Approx. 1.5 m

Corded steam hose
length

Approx. 1.2 m

Water tank capacity

Approx. 2 L

Thermostat system

Temperature fuse

This product is intended for household use only.

Causes

Solution

The power plug has not been plugged in or the
power button has not been pressed down.

Insert the power plug and be sure to press
the power button.

Condensate water that produced from steam
remains in the hose.

Lift up the steamer head vertically and straighten
the hose，to make condensate water backflow.

The water tank is empty or less than
“
” line.

Fill the water tank with water.

The water tank and hose is not be installed
correctly to the power base.

Attach the water tank and hose to the power
base correctly.

The cap is loose.

Close the cap correctly .

The hose is bend.

Straighten the hose.

The telescopic
pole slips down
unexpectedly

The garment on the hook is too heavy.

Lighten the weight loaded to the fixing hook
(less than 2 kg).

The product
produces a
water noise.

The hose forms a U-shape.

Do not bend the hose.

50-60 Hz

1 800 W

Weight

Problem

The product
produces no steam
or irregular steam.

Water leaks out
from the power
base

English

CLEANING

If you can not solve your problem according to the above solutions.
Have your product repaired by the specified service agent.
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Để giảm rủi ro gây thương tích, thương vong, giật điện, hỏa
hoạn, sự cố và hư hỏng thiết bị hoặc tài sản, vui lòng luôn
tuân thủ các biện pháp an toàn sau.

Giải thích các biểu tượng
Các biểu tượng sau đây được sử dụng để phân loại và mô tả
mức độ nguy hiểm, thương tích và hư hỏng tài sản xảy ra khi
ký hiệu không được tuân thủ và sử dụng thiết bị sai mục đích.
Cho biết có một mối nguy hiểm tiềm năng
có thể gây ra thương tích nặng hoặc tử
vong.
biết có một mối nguy hiểm có thể gây
KHUYẾN Cho
ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng tài sản
CÁO
của bạn.
Các biểu tượng sau được sử dụng để phân loại và mô tả loại
hướng dẫn cần tuân thủ.

CẢNH
BÁO

Tiếng Việt

Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng
về quy trình sử dụng cụ thể không được thực hiện.
Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng
về quy trình sử dụng cụ thể phải được tuân thủ để sử
dụng thiết bị một cách an toàn.

CẢNH BÁO
Không bao giờ sử dụng sản phẩm nếu dây điện
hoặc phích cắm điện bị hư hỏng hoặc nếu phích
cắm điện cắm vào ổ cắm gia dụng bị lỏng.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện hoặc hỏa hoạn
do chập mạch.
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Không cắm hay tháo phích cắm đện vào/ra khỏi ổ
cắm gia dụng bằng tay ướt.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện hoặc thương tích.

Không làm hỏng, thay đổi hoặc dùng sức để bẻ,
kéo hay xoắn dây điện. Ngoài ra, không đặt bất
cứ vật nặng nào lên hoặc thắt dây điện lại.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện hoặc hỏa hoạn
do chập mạch.
Không cuộn dây diện quanh sản phẩm khi cất giữ.
- Làm như vậy có thể làm gãy dây điện và có thể gây
ra giật điện hoặc hỏa hoạn do chập mạch.
Không sử dụng khi dây điện bị cuộn lại.
- Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
Không bao giờ thay đổi, tháo rời hoặc tự sửa
thiết bị.
- Làm như vậy có thể gây bắt lửa hoặc thương tích
do sử dụng không đúng cách. Liên hệ với chi nhánh
dịch vụ được ủy quyền để sửa thiết bị.
Không nhúng thân chính của thiết bị vào nước
hoặc các loại chất lỏng khác.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện hoặc hỏa hoạn
do chập mạch.
Không sử dụng thân chính của thiết bị khi tay bị
ướt.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện hoặc hỏa hoạn
do chập mạch.
Không sử dụng gần kề các vật liệu dễ cháy (như
là ét-xăng).
- Làm như vậy có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

CẢNH BÁO
Thường xuyên lau chùi phích cắm điện để ngăn
ngừa bụi bẩn tích tụ.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn do không thể
cách điện vì ẩm ướt.Tháo phích cắm và lau bằng
một miếng vải khô.
Phải chú ý đến bàn ủi hơi nước khi kết nối bàn ủi
với nguồn cấp điện chính.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn.
Ngay lập tức dừng sử dụng và tháo phích cắm
điện nếu xảy ra hiện tượng bất thường hoặc sự
cố.
- Sử dụng bàn ủi trong những điều kiện đó có thể gây
ra hỏa hoạn, giật điện hoặc thương tích.
<Các trường hợp bất thường hoặc sự cố>
·Thân chính đôi khi dừng hoạt động, hoặc dây điện
hay phích cắm điện nóng bất thường, hoặc phai
màu.
·Thân chính bị biến dạng hoặc có mùi khét.
- Ngay lập tức yêu cầu kiểm tra hoặc sửa tại chi
nhánh dịch vụ được ủy quyền.
Thiết bị này không nên được sử dụng bởi những
người (bao gồm trẻ em) bị giảm khả năng thể
chất, cảm giác và thần kinh, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ phi có sự giám
sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị của
người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ
em nên được giám sát để đảm bảo không chơi
đùa với bàn ủi.
- Nếu không, có thể gây ra tại nạn hoặc thương tích.

Luôn đảm bảo bàn ủi được sử dụng với nguồn
điện có điện áp định mức ghi rõ trên sản phẩm.
cắm hết phích cắm.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện.
Đầu của bàn ủi hơi nước phải được đặt chắc
chắn trên giá đỡ bàn ủi và đế ủi phải được đặt
trên một mặt sàn phẳng và cố định.
- Nếu không, có thể khiến cho đế bàn ủi bị trầy hoặc
thậm chí là gây ra thương tích hoặc bị bỏng nếu đầu
Bàn ủi bị rơi.
Sử dụng riêng ổ cắm gia dụng, và không sử dụng
dây nối.
- Nếu không, có thể gây ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
Nếu dây điện bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất,
trung tâm dịch vụ hoặc những người có năng lực
tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.
- Nếu không, có thể gây ra tại nạn hoặc thương tích.

Tiếng Việt

BIỆN PHÁP AN TOÀN

Sản phẩm này phải sử dụng ổ cắm điện tiếp đất.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
Không sử dụng bàn ủi hơi nước nếu bàn ủi hoặc
bình nước và các bộ phận khác bị rơi, nếu có các
dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc nếu bàn ủi bị rò rỉ.
- Không tự sửa thiết bị; nên yêu cầu trung tâm dịch vụ
ủy quyền sửa chữa.
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Phích cắm phải được tháo ra khỏi ổ cắm điện
trước khi đổ đầy bình nước.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc
thương tích.

KHUYẾN CÁO
Tiếng Việt

Không sử dụng sản phẩm khi đầu bàn ủi hơi
nước chúi xuống.
- Nếu không, nước nóng sẽ bị nhiễu ra và gây bỏng.

KHUYẾN CÁO
Không sử dụng sản phẩm khi ống và dây diện bị
rối.
- Làm như vậy có thể gây hỏng ống, giật điện và hỏa
hoạn.

Không đặt đế ủi ở một bên.
- Làm như vậy có thể gây rỉ nước, sau đó làm hỏng
sàn và thảm.

Không chèn ghim vào miệng bàn ủi.
- Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc
bỏng.
Không bỏ thêm nước hoa, dấm, hồ, chất tẩy, phụ
gia ủi hoặc các chất hóa học khác vào bình nước.
- Các chất này có thể làm bẩn vải; thay vì vậy, hãy sử
dụng nước ở nhiệt độ trong phòng.
Không đặt miệng bàn ủi quá gần bạn hoặc người
khác do hơi nước có thể phun ra bất ngờ từ đó.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

Không cất giữ dây diện trong tình trạng bị xoắn.
- Làm như vậy có thể làm gãy dây điện và có thể gây
ra giật điện hoặc hỏa hoạn do chập mạch.

Không chạm vào bề mặt nóng (như là miệng bàn
ủi, giá đỡ bàn ủi, ống và bề mặt
nóng xung quanh nó).
- Làm như vậy có thể
gây bỏng.z
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Không chạm vào bàn ủi trong khi sử dụng.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

Không đặt đầu của bàn ủi trực tiếp trên đế ủi và
sàn.
- Làm như vậy có thể
gây hỏng sản phẩm,
sàn và thảm.
Không xoay đầu của bàn ủi chúi xuống hoặc
nghiêng về một bên.
- Làm như vậy có thể khiến cho sản phẩm bị rơi, gây
thương tích hoặc bỏng.

Không sử dụng sản phẩm khi ống được gắn sai
cách vào đế ủi, không kéo ống trong khi sử dụng.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.
Tháo phích cắm điện để ngắt kết nối với ổ cắm
gia dụng bằng cách nắm lấy phích cắm điện.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc
thương tích.
Chỉ sử dụng sản phẩm đúng mục đích ủi vải. Để
tránh bị bỏng hoặc gây thương tích cho con
người, không ủi vải khi đang mặc trên người.
- Nếu không, có thể gây thương tích.
Nên chú ý khi sử dụng thiết bị do có tỏa ra hơi
nước.
- Hơi nước có thể gây bỏng.

Không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo ống.
- Làm như vậy có thể gây hỏng ống, giật điện và hỏa
hoạn.

Ủi thử trên phần diện tích khó thấy khi sử dụng
cho các đồ vật đắt tiền hoặc được xử lý đặc biệt.
- Nếu không, có thể gây hỏng vải.

Khi di chuyển sản phẩm, không nên vô tình cầm
sản phẩm bằng móc treo.
- Nếu không, có thể làm rơi sản phẩm, gây thương tích.

Luôn tháo phích cắm ra khi đổ nước vào, lấy
nước ra, vệ sinh và khi không sử dụng.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc
thương tích.

Không sử dụng thiết bị cho các chất liệu khác
ngoài vải (ví dụ: da).
- Làm như vậy có thể khiến cho các chất liệu đó bị hỏng.
Không di chuyển đế ủi cho đến khi nó hoàn toàn
nguội.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

Khi đầu bàn ủi được đặt trên giá đỡ bàn ủi, kéo
cột lồng ra với độ dài tối đa.
- Nếu không, đầu Bàn ủi sẽ dễ bị rơi, gây hư hỏng
sản phẩm hoặc thương tích.

Không sử dụng sản phẩm khi đường ống bị nén
và nghẹt.
- Nếu không, nước nóng sẽ chảy ra ngoài từ đế ủi và
làm hỏng sàn cũng như thảm.

Khi tháo bình nước ra, đảm bảo nút nguồn đã
được tắt, và không chạm vào nước còn lại trong
đế ủi.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

Tiếng Việt

Vứt bỏ đúng cách túi đóng gói của bàn ủi, tránh
xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Nếu không, có thể khiến cho trẻ bị nghẹt thở.
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Móc

Nút chọn mức độ
hơi nước

Đầu bàn ủi
Đầu bàn ủi
Giá đỡ bàn ủi

Miệng
bàn ủi

Bình nước
Tiếng Việt

Đóng

Cán
(chỉ NI-GSE050)

Đèn báo nguồn
Dây điện
Phích
cắm điện
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Mở

Nắp
Miệng
tiếp nước
Bình nước
Tay cầm bình nước

Nút nguồn

Đế ủi
Đai ốc cố định
Bình nước
Đế ủi

Dạng đầu cắm tuân theo tiêu chuẩn quốc gia hay khu vực.

2. 1 Chỉnh cho móc thẳng hàng trên
cột lồng rồi sau đó dùng lực
đẩy móc vào cột lồng, đảm
bảo khóa lò xo nằm bên trong
lỗ nhỏ trên móc.
2 Tháo nút khóa trên cột lồng ra,
kéo cột lồng theo hướng lên trên
đến độ cao tối đa, sau đó khóa
nút khóa lại.
2

Phụ kiện

Lỗ cắm
cột lồng

Lỗ gắn
ống

1. Tháo bình nước ra khỏi đế ủi.
2. 1 Mở nắp ở đáy bình nước ra.
2 Đặt bình nước bên dưới vòi nước và đổ một lượng
nước thích hợp vào.
3 Đóng nắp đúng cách.

khóa
lò xo
Vùng mờ là vùng
cầm của tay.

Ống

Phải tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi đổ
nước vào bình nước.

Đảm bảo lắp ráp sản phẩm trên mặt sàn phẳng
và cố định.

Tay cầm

Nút khóa

CÁCH ĐỔ NƯỚC

1. Gắn cột lồng vào lỗ cắm cột lồng trên
đế ủi đúng cách, cho đến khi nghe thấy
tiếng “cách” của khóa lò xo.

Nút chọn
mức độ hơi
nước

Cột lồng

CÁCH LẮP RÁP

Móc treo
(chỉ NI-GSE050)

3. Lắp ống vào lỗ ống của đế ủi rồi sau
đó vặn chặt đai ốc cố định theo chiều
kim đồng hồ cho đến khi nghe thấy
tiếng “cách”.
4. Đặt đầu bàn ủi vào giá đỡ bàn ủi trên
cột lồng.

2
1

3

1

3. Gắn chắc bình nước vào lại đế ủi.
khóa
lò xo
Lưu ý:
a) Dung tích của bình nước là khoảng 2L, mức này nằm bên
dưới miệng tiếp nước.
Đổ vào một lượng nước thích hợp theo nhu cầu của bạn.
b) Vui lòng sử dụng nước máy để đổ vào bình nước.
Trong trường hợp bạn sống tại khu vực có nước cứng, có
thể xảy ra tình trạng cặn tích tụ nhanh chóng, vì vậy chúng
tôi đề nghị sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết.
c) Khi tiếp nước, có thể xảy ra tình trạng nước đọng lại ở
đường rãnh quanh miệng tiếp nước và bình nước, đây
không phải là sự cố.
Vui lòng lau sạch nước trong đường rãnh trước khi lắp
bình nước vào lại.

Tiếng Việt

NHẬN BIẾT CÁC BỘ PHẬN

21

1. Treo quần áo vào móc treo, rồi sau đó gắn móc treo
vào móc.
Cắm phích cắm điện vào ổ cắm gia dụng.
2. Nhấn nút nguồn để đèn báo nguồn sáng lên.

3. Chờ khoảng 1 phút cho đến khi bàn ủi đã sẵn sàng sử
dụng. Đồng thời, vặn nút chọn mức độ hơi nước đến mức
độ “ ” / “ ” yêu cầu.
Tiếng Việt

Khi cầm đầu bàn ủi, hãy cầm ở tay cầm.

Lưu ý:

a) Khi ống bị lỏng, một phần hơi nước sẽ bị nghẹt lại và tạo
tiếng ồn phát ra từ ống.
b) Nếu lượng nước trong bình nước ít hơn vạch “
”, vui
lòng tiếp thêm nước.
c) Không tháo bình nước và ống ra khỏi đế ủi trong khi sử
dụng.
d) Để khóa hơi nước, tắt nút nguồn.
e) Có thể sẽ có nước nhỏ ra từ miệng bàn ủi rơi lên quần áo,
đây không phải là sự cố.
f) Tắt nút nguồn, tháo phích cắm điện ra khi bạn lấy bình
nước ra khỏi đế ủi.

4. Ủi quần áo. Chúng tôi đề nghị đặt đầu bàn ủi vào giá đỡ
bàn ủi khi bạn xếp hoặc đổi quần áo.
5. Tắt nguồn khi bạn đã sử dụng xong, tháo phích cắm điện
ra.
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Để đạt kết quả tốt hơn, kéo phẳng quần
áo bằng một tay trong khi ủi bằng tay
còn lại.

Vải

Nút chọn mức độ hơi nước

ACRYLIC, AXETAT
Cấp “
”:
NILON, LỤA
Dành
cho
các
loại vải mỏng
POLYESTER, TƠ NHÂN TẠO
và mềm mại.
CHIFFON

Lưu ý:

Cấp “
”:
Dành cho các chất liệu dày,
các đồ vật có vải nhăn khó ủi
phẳng.

Không sử dụng thiết bị cho vải da.
Ủi thử trên phần diện tích khó thấy khi sử dụng cho các sản
phẩm đắt tiền, chất liệu đặc biệt, hoặc được xử lý đặc biệt, các
loại sợi chịu nhiệt kém.
(Nhung, len, casơmia, acrylic, lụa, vân vân).

SAU KHI SỬ DỤNG
1. Tháo nước, Vệ sinh và Bảo dưỡng bình nước
1 Tắt nút nguồn, tháo phích cắm điện.
2 Sau 1 giờ, gỡ bình nước ra khỏi
2
đế ủi, mở nắp, lắc bình nước để
vệ sinh thành bên trong bằng lượng
nước còn lại, rồi sau đó làm khô
bình nước.
2. Bảo quản
1 Đặt đầu bàn ủi vào giá đỡ
bàn ủi.
2 Vặn nút chọn mức độ hơi nước
sang vị trí “
”.
3 Giữ cột lồng để di chuyển sản
phẩm, đồng thời bảo quản sản
phẩm ở một nơi an toàn.
4 Bảo quản sản phẩm khi ống
thẳng.

ĐỀ XUẤT LOẠI VẢI VÀ CÁCH ỦI

LEN
BÔNG, LANH
Vùng mờ là vùng cầm của tay.

HỮU ÍCH HƠN

1

2

4

Tiếng Việt

CÁCH SỬ DỤNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC

Lưu ý:
Lưu ý:

a) Không treo quá 2 kg trên móc.
b) Không kéo mạnh vải trong khi sử dụng để không làm cong
sản phẩm.
c) Không chạm vào hơi nước, làm như vậy có thể gây bỏng.

Khi rút cột lồng lại, ống sẽ bị cong, sau đó
sẽ gây cản trở cho việc di chuyển sản phẩm.
Do đó, trước khi rút cột lồng lại, vui lòng đặt
và cất giữ sản phẩm tại một nơi an toàn như
hình minh họa.
23

Vệ sinh và Bảo dưỡng Đầu bàn ủi, đế ủi và ống.
1 Tháo phích cắm điện ra, chờ cho đến khi đầu bàn ủi, giá

đỡ bàn ủi và đế ủi hoàn toàn nguội.

2 Lau sạch bề mặt của miệng bàn ủi và

đế ủi bằng một miếng vải mềm.
Với những vết bẩn cứng đầu, hãy sử
dụng một miếng vải mềm có thấm chất
tẩy rửa trung tính để lau.
3 Tháo ống, lau sạch các vết bẩn bên
ngoài ống, tương tự với đế ủi và cột.

VỆ SINH CẶN
Tiếng Việt
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Để duy trì hiệu suất tối ưu của bàn ủi, điều quan trọng là
thường xuyên làm sạch cặn và chất bẩn bên trong bàn ủi.
Đề nghị nên rửa nhanh bằng chức năng calc-clean ít nhất
một lần một tháng.
1 Tháo phích cắm điện ra, chờ cho đến khi đầu bàn ủi, giá
đỡ bàn ủi và đế ủi hoàn toàn nguội.
2 Tháo cột lồng, ống và bình nước ra khỏi đế ủi.
3 Đổ nước trong đế ủi ra từ lỗ gắn ống (như trong hình
minh họa).
4 Đặt đế ủi theo chiều ngang, lắp bình
nước có chứa nước vào đế ủi, để
trong khoảng 10 giây rồi sau đó tháo
bình nước ra.
5 Đổ nước trong đế ủi ra từ
Lỗ gắn ống
lỗ gắn ống (như trong hình
minh họa).

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model
Điện áp định
mức
Công suất

NI-GSE050

220 V

NI-GSE040

50-60 Hz

1 800 W

Trọng lượng

Khoảng 3,2 kg

Nút chọn mức
độ hơi nước
Kích thước
(lắp ráp)

2 mức điều chỉnh hơi nước

Phích cắm /
Chiều dài Dây
điện

Sự cố

Chưa cắm phích cắm điện hoặc chưa nhấn nút
nguồn.

Cắm phích cắm điện vào và đảm bảo nhấn nút
nguồn.

Nước ngưng sinh ra từ hơi nước đọng lại trong
ống.

Nâng đầu bàn ủi lên theo chiều dọc và kéo thẳng
ống ra để nước ngưng chảy ngược vào.

Bình nước trống hoặc ít hơn vạch
“
”.

Tiếp nước vào bình nước.

Bình nước và ống không được lắp đúng cách vào
đế ủi.

Gắn bình nước và ống vào đế ủi đúng cách.

Nắp lỏng.

Đóng nắp đúng cách.

Ống bị cong.

Kéo thẳng ống ra.

Cột lồng bị trượt
xuống bất ngờ

Quần áo treo trên móc quá nặng.

Giảm trọng lượng treo trên móc cố định
(ít hơn 2 kg).

Sản phẩm tạo ra
tiếng ồn của nước.

Ống tạo thành hình chữ U.

Không bẻ cong ống.

1 600 W

(RxSxC) Khoảng 24 x 24 x 166 cm

Sản phẩm không
tạo ra hơi nước
hoặc hơi nước
không đều.

Phích cắm 3 lõi 1 pha /
Khoảng 1,5 m

Chiều dài ống
Khoảng 1,2 m
hơi nước có dây
Dung tích bình
nước

Khoảng 2 L

Hệ thống ổn
nhiệt

Cầu chì nhiệt

Sản phẩm này chỉ để sử dụng trong gia đình.

Giải pháp

Nguyên nhân

Nước rỉ ra từ
đế ủi

Tiếng Việt

VỆ SINH

Nếu bạn không thể xử lý sự cố theo các giải pháp bên trên.
Nhờ chi nhánh dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa sản phẩm.
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In ở Trung Quốc

ﺩﻟﻳﻝ ﺇﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ.

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺃﺩﺧﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗﻜﺜﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳًﺎ ﻭﺻﻮّﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻟﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺔ ﺗﺮﺟﻊ.

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﺎﺭﻍ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ "

".

ﺍﻣﻸ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ.

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻖ.

ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻧﺤﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﺻﻮّﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﻳﻨﺰﻟﻖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ

ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟ ًﺪﺍ.

ّ
ﺧﻔﻒ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤّﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ )ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  2ﻛﺠﻢ(.

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﻮﺿﺎء
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

ﺧﺮﻃﻮﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺸﻜﻞ .U

ﻻ ﺗﺜﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﺍﻟﻤﺎء ﻳﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻃﻠﺐ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ
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ﺍﻟﺤﻞ

Website: http://www.panasonic.com
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ 2017

ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻓﺿﻝ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺑﺷﺩّ ﺓ
ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻛﻲ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

 .1ﺍﻟﺻﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
 1ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 2ﺑﻌﺪ  1ﺳﺎﻋﺔ ،ﺃﺧﺮﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻐﻄﺎء ،ﻭﻫﺰ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎء
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺛﻢ ﺻﺐ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

 .2ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
 1ﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ.
".
 2ﺍﺿﺒﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ "
 3ﺍﻣﺴﻚ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻣﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ.
 4ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ.
 1ﺍﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ.
 2ﺍﻣﺴﺢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ .ﻟﻠﺒﻘﻊ
ﺍﻟﻌﻨﻴﺪﺓ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﻐﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﻬﺎ.
 3ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻄﺐ.

2

1

2

4
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ﻣﻼﺣﻅﺔ:
 (aﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻛﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ.
 (bﻻ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
 (cﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺜﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺫﻟﻚ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻣﻦ.

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﻭﺍﺋﺏ
ﺍﻟﺷﻭﺍﺋﺏ
ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﺑﺧﺎﺭ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺷﻭﺭ ﻭﺍﻟﺷﻭﺍﺋﺏ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ

ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ.
ﻳﻭﺻﻰ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﻁﻑ ﺍﻟﺳﻬﻠﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ.
 1ﺍﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ.
 2ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻭﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 3ﺻﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ(.
 4ﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻓﺘﺤﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺛﻮﺍﻥ ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
 5ﺻﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ(.

ﻣﻮﺩﻳﻞ

NI-GSE050

50-60 Hz

ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺓ

1 500-1 800 W

NI-GSE040

220-240 V
1 345-1 600 W

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 3.2 .ﻛﺠﻢ

ﻣﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ -2ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ
)ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ(

)ﺍﻟﻄﻮﻝ×ﺍﻟﻌﺮﺽ×ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  166 × 24 × 24ﺳﻢ

ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ  /ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺛﻼﺛﻲ ﺫﺍ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  /ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1.5ﻣﺘﺮ
ﻃﻮﻝ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1.2ﻣﺘﺮ

ﺳﻌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  2ﻟﺘﺮ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻤﺎﻣﺎﺕ

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻘﻂ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ

ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
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ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﺳﻁﺣﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭﺓ.

ﻳﺟﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﺱ ﻗﺑﻝ ﻣﻝء ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ.

 .1ﺃﺩﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺳﻤﺎﻉ
ﺻﻮﺕ "ﻧﻘﺮ" ﺍﻟﻘﻔﻞ.

 .1ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 1 .2ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
 2ﺿﻊ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻨﺒﻮﺭ ﻭﻗﻢ ﺑﻤﻠﺌﻪ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
 3ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

 .1ﻋﻠّﻖ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ،ﺛﻢ ﻋﻠّﻖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.
 .2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻹﺿﺎءﺓ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺰﻧﺒﺮﻙ

2

 1 .2ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ،ﺛﻢ
ﺍﺩﻓﻊ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ،ﻭﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺰﻧﺒﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ.
 2ﺣﺮﺭ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ ،ﻭﺍﺳﺤﺐ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ
ﻷﻋﻠﻰ ﻷﻗﺼﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺛﻢ ﺍﻗﻔﻞ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
2

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺛﻢ
ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ "ﻧﻘﺮﺓ".
 .4ﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ.

ﻋﺮﺑﻲ
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1

1

3

ً
ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ .ﺍﺿﺒﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ
 .3ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
".
""/
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ "
 .3ﺛﺒّﺖ ﺑﻘﻮّﺓ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺰﻧﺒﺮﻙ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻣﺴﻚ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ.

ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻲ

ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ
ﺍﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ،ﺍﻷﻛﻴﺘﻴﺖ
ﺍﻟﻨﺎﻳﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮ ،ﺍﻟﺮﺍﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺸﻴﻔﻮﻥ
ﺍﻟﺼ ٌ
ﻮﻑ
ُ
ﺍﻟﻘﻄﻦ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
 (aﺳﻌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  2ﻟﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺃﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ،ﺍﻣﻸﻩ ﺑﻜﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﻓﻖ ﺣﺎﺟﺘﻚ.
 (bﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﻨﺒﻮﺭ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ
ﻧﻘﻴﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻟﻠﺼﺪﺃ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻨﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻘﻄﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻨﻘﻲ.
 (cﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺪﻭﺩ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﻱ ﻣﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺪﻭﺩ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ.
 .4ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﻭﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺯ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ
 .5ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺑﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻣﺣﺩﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ
":
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ "
ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.

":
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ "
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ،ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.
ﺍﺧﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
)ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺸﻤﻴﺮ ،ﻭﺍﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(

ﻋﺮﺑﻲ

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺎﻧﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
 (aﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﺳﺘﺘﻜﻮﻥ ﺳﺪﺍﺩﺍﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻀﻮﺿﺎء
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.
" ،ﻓﻴﺮﺟﻰ
 (bﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ "
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
 (cﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
 (dﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 (eﻗﺪ ﻳﺘﻘﻄﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
 (fﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﺃﻭ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑ ًﻛﺎ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ.ﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﻫﺔ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.ﻻ ﺗﺿﻳﻑ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺷﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﺭﺳﺑﺎﺕ ،ﺃﻭ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻲ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ.
 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ؛ ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﻻ ﺗﺿﻊ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﻗﺭﻳ ًﺑﺎ ﺟﺩﺍ ﻣﺗﻙ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ ﻗﺩ ﻳﺧﺭﺝ ﻣﻧﻪ
ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻊ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.ﻻ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ.ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺎﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﻣﻥ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ.
 ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.ﻻ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ )ﻓﻼ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ً
ﻣﺛﻼ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻠﺩ(.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻔﻪ.

ﻋﺮﺑﻲ
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ﻻ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﺑﺭﺩ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﺿﻐﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ ﻭﺍﻧﺳﺩﺍﺩ.
 ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.

ﻗﻡ ﺑﻔﺻﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻔﺻﻠﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﺑﺳﺣﺏ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ

ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﺧﻲ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻧﻅﺭﺍ ﻻﻧﺑﻌﺎﺙ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ.
 -ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺯﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎء
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﻗﺒﻌﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ

ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻣﻘﺒﺾ ﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ

ﺍﺣﺭﺹ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻝ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻎ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ
ﻭﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.ﻋﻧﺩ ﻭﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ،ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﻋﺎﻣﻭﺩ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ.
 -ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.

ﻣﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ

ﻋﺎﻣﻮﺩ
ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ

ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻛﻲ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ.
ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﻛﻲ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺑﺎﻟﺑﺧﺎﺭ
ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺭﺗﺩﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.

ﺍﺧﺗﺑﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺋﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﺃﻗﻣﺷﺔ ﺑﺎﻫﻅﺔ
ﺻﺎ.
ﺍﻟﺛﻣﻥ ﺃﻭ ﻣﺟﻬﺯﺓ ﺧﺻﻳ ً
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.

ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

)ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ  NI-GSE050ﻓﻘﻂ(

ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻠﺤﻖ

ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
※ ﻗﺪ

.

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﺘﺤﺔ ﻋﺎﻣﻮﺩ
ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ

ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﺍﻏﻼﻕ

ﺍﻟﺸﺎﻧﻖ
)ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ  NI-GSE050ﻓﻘﻂ(

ﻋﺮﺑﻲ

ﺗﻧﺑﻳﻪ

ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ،
ﻭﻻ ﺗﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻷﺟﺯﺍء

ﻣﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
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ﻗﻡ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﺑﺗﻧﻅﻳﻑ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﻋﻠﻳﻪ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.ﺍﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻣﺴﺢ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﺻﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻﺩﺭ
ﺍﻹﻣﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺗﻭﻗﻑ ﻭﺍﻓﺻﻝ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻠﻝ ﺃﻭ ﻋﻁﻝ.
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
>ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻄﻞ<
• ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ
ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﻤﺎ.
• ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺸﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺡ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ.
 -ﺍﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻋﺮﺑﻲ
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻏﻳﺭ ﻣُﻌﺩّ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ( ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﻗﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﺧﺻﺹ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ .ﻳﺟﺏ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ
ﺃﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻌﺑﺛﻭﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻘﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﺳﻁﺣﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭﺓ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﺵ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻷﺳﻔﻞ.

ﻳﺟﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﺱ ﻗﺑﻝ ﻣﻝء ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.

ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﻟﻠﻣﻛﻭﺍﺓ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﺎﺑﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻑ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ،ﺃﻭ
ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ ﻣﻘﺑﺱ ﺗﻳﺎﺭ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻭﺻﻠﺔ ﺃﺭﺿﻳﺔ.
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻁﺕ ﺃﻭ ﺳﻘﻁ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺃﻭ
ﺃﺟﺯﺍء ﺃﺧﺭﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺿﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺳﺭﺏ.
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺻﻼﺣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.

ﺗﻧﺑﻳﻪ
ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻠﺗﻭﻳﺔ.
 ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻛﺴﺮ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻷﺳﻔﻝ.
 ﻭﺇﻻ ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻭﻫﺔ ،ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﻣﻥ ﺣﻭﻟﻪ(.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﻻ ﺗﺿﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎﺋﻝ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎء ،ﺛﻢ ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.

ﻻ ﺗﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺭﺽ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ،ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.

ﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺇﻣﺎﻟﺗﻬﺎ.
ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﻠﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺭﺃ ً
 -ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﺗﺣﺫﻳﺭ

ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ
ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﻗﻡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻛﻳﺱ ﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ،ﻣﻊ ﺍﺑﻘﺎء ﻛﻳﺱ ﺍﻟﺣﺯﻣﺔ ﺑﻌﻳﺩًﺍ
ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
 -ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.

ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ.
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ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ،ﻭﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ،ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺮ ،ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ.

ﺗﺣﺫﻳﺭ

ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﻭ
ﻭﻓﺎﺓ.

ﺗﻧﺑﻳﻪ

ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻭﺻﻒ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺄﻣﺎﻥ.

ﺗﺣﺫﻳﺭ
ﻻ ﺗﻘﻡ ﺃﺑﺩًﺍ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻑ ﻗﺎﺑﺱ ﺃﻭ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.

ﻋﺮﺑﻲ
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ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺃﻭ ﻓﺻﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻳﺩﻙ
ﻣﺑﻠﻭﻟﺔ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﻠﻑ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧﺩ ﺗﺧﺯﻳﻧﻪ.
 ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻛﺴﺮ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﺟ ّﻣﻊ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻔﻛﻳﻙ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻧﻔﺳﻙ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ .ﺍﺗﺼﻞﺑﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻺﺻﻼﺡ.
ﻻ ﺗﻐﻣﺭ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﻳﺩ ﻣﺑﻠﻭﻟﺔ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻧﺯﻳﻥ(.
ً
ﺣﺮﻳﻘﺎ.
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐً

ﻋﺮﺑﻲ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ

ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺈﺗﻼﻑ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺛﻧﻲ ،ﺃﻭ ﺳﺣﺏ ،ﺃﻭ ﻟﻑ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﺃﻳﺿﺎ ،ﻻ
ﺗﺿﻊ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺛﻘﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺿﻡ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
 -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.
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