
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

• Please use standard electricity service voltage (AC 
220-240V,50/60Hz). Connecting to the incorrect voltage 
may cause damage to the appliance and will invalidate the 
warranty.

• Please don’t share the power supply with other high-
powered electric appliances.

• To avoid the electric shock, please don’t submerge the 
appliance, plug or powercord in water or other liquids.

• Please don’t leave this appliance unattended while in 
operation.

• Please fill the water tank to maximum before using and 
observe the water level during use.

• Please don’t lay hose on the ground. Don’t wind hose. Don’t 
operate the appliance if cord is damaged.

• Always keep the hose and nozzle elevated above the water 
tank, so that the steam can be spouted conveniently. Never 
insert any objects into any opening or hose.

• Please don’t cut or extend the steaming hose or power cord.
• Please don’t place the nozzle on any surface or appliance 

power cord directly while it is hot or plugged in.
• Please be cautious about steam spraying out from the 

nozzle. Do not direct nozzle at people or animals, in case the 
steam exploding. Do not use the steamer on garments while 
it is being worn.

• Please don’t lay or overturn the appliance when in use, or the 
hot water will leakage.

• Turn off, unplug and allow the appliance to cool completely 
for at least 30 minutes prior to draining the water tank and 
water reservoir and storing.

• Always turn off and unplug unit before refilling, draining, 
cleaning or storing.

• For indoor use only.
• Please keep the appliance away from flammable materials 

and chemicals.
• Please don’t fill the water tank with hot water or corrosive 

cleaning agents which would cause damage. Distilled or 
filtered water is strongly recommended.

• Only use Princess accessories on your Princess appliance. The 
use of accessory attachments rather than those provided by 
Princess may result in fire, electric or irreversible damage to 
the appliance.

• This appliance is not intended to be designed for children 
and other persons whose physical, sensory or mental 
capabilities is disabled or whom lack of sufficient experience 
or knowledge, please prevent them from using the appliance 
without supervision or instruction by a person who can 
ensure that they can use the appliance safely.

PARTS DESCRIPTION

1. Rotate Ironing Board
2. Collar Hanger
3. Water Tank
4. Telescopic Poles
5. Rotate Steam Nozzle
6. Body Base
7. Main Body 
8. Fabric Boot Cap 
9. Nozzle Hanger

PRODUCT SPECIFICATION

Water Tank Capacity  1.2L
Steam Output Time  60s
Input Voltage  220-240V~50/60Hz
Output Power  1920-2280W

FUNCTION FEATURES

Main Body Display Panel

Handle function buttons

      According to your demand, press the rotate 
button to adjust the nozzle 90° to the left.

                Nozzle rotate button

      On the top: Steaming Gear (with blue light on) 
for continuous steam.

          
      At bottom: Ironing Gear(with red light on). To 

avoid damage to clothes caused by over time 
ironing, if the switch is not turned on by user 
for 15 minutes, this steamer will enter Standby 
Mode automatically, with its indicator light 
blinking, and steam stops working. Turn 
on the Power ON/OFF switch again to let it 
continue to work.

Sensor Switch on Main Body

      When the steamer is working, steamer will 
stop producing steam and continue to 
heat-up when the Sensor Switch is pressed 
down. If the Sensor Switch is pressed down, 
with Standby Sleep Lamp on,for over 5 
minute, buzzer will alarm once, buzzer will 
alarm continually after 30 seconds and enter 
Standby Mode. If the sensor switch is released 
during this time, Standby Sleep Light goes off 
and steamer resume to work.

Pressure release setting

       When the pressure inside heater is 
too high, the setting at the bottom 
of main body would release 
pressure automatically.

Auto pressure
release hole

Standby mode

PRODUCT INSTALLATION

STEP 1

Unlock both sides of the body base, insert the Telescopic Poles (the direction of 
both poles needs to be accordant) into the base, and lock in place.

STEP 2

Adjust the telescopic poles to appropriate height, and lock in place.

STEP 3

Insert the collar hanger into the top of the ironing board.

STEP 4

Open the lock of the ironing board, install the board along the telescopic 
poles, and lock in place.

STEP 5

Put the main body onto the base, then put the steamer nozzle onto
the recess above the main body.

STEP 6

Installation finished, product image as above.

INSTRUCTION FOR USE

STEP 1

Fill in the Water Tank and replace & tighten its cap.

STEP 2

Plug in, sound the main body beeps, then the power pilot lamp flicker, and the 
appliance switches to the stand by mode.

STEP 3

Touch the Power ON/OFF switch on Touching Screen on steamer, buzzer
will make a “bee” sound, steamer is turned on, and indicator light is on,

 or  is on(depends on the gear on Steam Nozzle Handle). Indicator light 
 blinks and steamer is ready to use after 48-second heat-up time, then 

indicator light is on.

STEP 4

Steamer enters Working Mode after 48 seconds. Set the gear on Steam Nozzle
Handle upwards to enter Steaming Gear, with blue light on and on, steam will 
spray out. Set the gear on Steam Nozzle Handle downwards to enter Ironing 
Gear, with the red light on and on, no steam is produced.

STEP 5

Keep pressing on the red button behind the ironing board, so that you can 
adjust the slope angle of the ironing board at random.

STEP 6

Ready for garment steaming.

MAINTENANCE AND CLEANING

STEP 1

Touch the Power ON/OFF switch on Touching Screen on steamer to turn off the 
steamer, buzzer will make a “bee” sound, steamer is turned off, Indicator Light 
blinks and steamer is under Standby Mode. Pull out the Plug and wait for at 
least 30 minutes till the steamer cools down completely.

STEP 2

Take out the water tank and drug out the water. Adjust the telescopic poles to 
appropriate place for easy storage.

DISASSEMBLY INSTRUCTION FOR IRONING CLOTH

STEP 1

Unlock the ironing board on both sides.And remove the ironing board with 
both hands.

STEP 2

Remove the collar hanger and the decoration board.

STEP 3

Loosen the string behind the ironing board, then remove the ironing cloth.

STEP 4

Cover the ironing board with new ironing cloth and lace in place. Pull the 
string upward and fix it to the hook. Then install the decoration board back in 
place, the ironing board is ready for use.

ACCESSORIES INSTRUCTION FOR USE

Rotate nozzle 
mode changing-over

Recommended   Recommended for
for horizontal ironing   vertical or oblique ironing

Fabric Boot Cap Installation
Warm prompt: To prevent the fabric from being damaged by the high 
temperature, please choose to use the boot cap in appropriate according to 
how the temperature resistant of the fabric is.
Attention: When the appliance is still operating or the nozzle panel doesn't 
drop to room temperature, please don't install or dismantle the boot cap so as 
not to be scalded.

Nozzle Hanger Installation
Install the hanger to the middle of the telescopic poles, adjust it to appropriate
height and then lock in place.

To prevent fabric and ironing 
board from being scalded, please 
don't put the nozzle on the same 
position for more than 30 seconds.

Use of Rotate Ironing Board
Attention: Be cautious of being hurt while adjusting the ironing board.

Separated base

Use of creel

TROUBLE SHOOTING

Problem Reason Solution

Unit fails to work. 
Pilot lamp does not 
illuminate

• The unit is not 
plugged in

• House hold power 
system problem /
fuse is blown

• Plug in the unit
• Call a qualified 

electrician for help

Unit fails to steam Pilot 
lamp illuminates

• Water Tank is empty
• Thermal cut-off is 

damaged
• Thermostat is 

damaged
• Switch on Handle 

or Sensor Switch on 
Main Body or Water 
pump is damaged

• Refill the Water Tank
• Call a qualified 

electrician for help.
• Call a qualified 

electrician for help.
• Call a qualified 

electrician for help

Nozzle panel heating 
and works normally, 
Pilot lamp does not 
illuminates

Pilot lamp is broken Call a qualified 
electrician for help

Less steam spraying out Voltage is too low Please avoid to use 
this appliance during 
the surge in electricity 
demand

Nozzle has water 
leakage problem

• It is normal that a 
few of water sprayed 
out from the nozzle 
when turn it on.

• Heating pot does not 
work

• This phenomenon 
will distinguish after 
one minute

• Call a qualified 
electrician for help

Water tank leakage • Water tank's screw is 
not tightened

• Water tank is broken

• Tighten the screw of 
water tank

• Call a qualified 
electrician for help

Appliance leakage Inside water tube is 
broken

Call a qualified 
electrician for help

Water tank is out of 
shape

Fill the tank with hot 
water

Call a qualified 
electrician for help

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end 
of its durability, but must be offered at a central point for the recycling 

of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, 
instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. 
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used 
domestic appliances you contribute an important push to the protection of 
our environment. Ask your local authorities for information regarding the point 
of recollection.
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To avoid being scalded, please don't rotate the
nozzle when the nozzle panel doesn't drop down to 
the room temperature, nor during operation either.

Be cautious about the steam 
spraying out from the hole when 
the appliance is operating, so as 
not to be scalded.

If the appliance enters 
standby mode for less 
than 3 minutes, reboot the 
appliance, it will return to 
work without pre-heating.

If the appliance enters 
standby mode for more 
than 3 minutes, reboot 
the appliance, it needs to 
pre-heat for 25 seconds to 
return to work.

If the appliance enters 
standby mode for more 
than 5 minutes, reboot the 
appliance, it needs to pre-
heat for 48 seconds to return 
to work.

 332850 

 

 

 

- Children being supervised not to play with the appliance 
- The iron must not be left unattended while it is connected  to the supply mains

 

- The plug must be removed from the socket-outlet before  
filled with water (for  steam irons  and irons incorporating means for spraying water) 

- The iron must be used and rested on a flat, stable surface 
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is 

 

- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of

- Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam  
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service  

Agent or similarly qualified person to avoid hazard. 

the water reservoir is

 placed is stable

damage or if it is leaking
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AR دليل المستخدم
تعليمات هامة للسالمة:

يرجى استخدام الجهد الكهربائي القياسي )AC 220-240v,50/60Hz(؛فقد 	 
يؤدي التوصيل بجهد غير مناسب إلى عطل في الجهاز يتعذر تصليحه مما يبطل 

سريان مفعول ضمانك.
يرجى عدم استخدام الطاقة الكهربائية مع أي جهاز كهربائي آخر عالي الجهد.	 
لتجنب الصدمة الكهربائية، يرجى عدم غمر الجهاز أو القابس أو سلك الكهرباء 	 

في الماء أو أي سائل آخر.
ال تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.	 
يرجى ملء وعاء الماء إلى الحد األقصى قبل االستخدام ومراقبة مستوى المياه 	 

أثناء االستخدام.
يرجى عدم وضع الخرطوم على األرض،وعد لّفه. ال تشغل الجهاز إذا كان السلك 	 

معطاًل.
اترك الخرطوم دائًما وكذلك الفوهة في مستوى أعلى من خزان الماء كي يخرج 	 

البخار بشكل مريح. ال تدخل أي غرض في أي فتحة أو خرطوم.
ال تقص الخرطوم أو سلك الكهرباء أو تِزد من طوله.	 
تجنب وضع فوهة البخار مباشرًة على أي سطح أو سلك كهربائي خاص بالجهاز 	 

عندما يكون ساخًنا أو موصاًل بالمقبس.
ه الفوهة نحو األفراد 	  يرجى توخي الحذر بشأن البخار المنفث من الفوهة. ال توجِّ

أو الحيوانات، في حال انفجار البخار. وال تستخدم المبخرة على المالبس أثناء 
ارتدائها.

يرجى عدم وضع الجهاز أو قلبه عند االستخدام كي ال يتسرب الماء الساخن.	 
أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة الكهربائية واتركه ليبرد تماًما مدة 30 	 

دقيقة على األقل قبل تفريغ وعاء الماء وخزان الماء وتخزينه.
أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي دائًما قبل إعادة تعبئته أو 	 

تفريغه من الماء أو تنظيفه أو تخزينه.
لالستخدام الداخلي فقط.	 
يرجى إبقاء الجهاز بعيًدا عن المواد القابلة لالشتعال والمواد الكيميائية.	 
يرجى عدم ملء وعاء الماء بالماء الساخن أو مواد التنظيف المسببة للتآكل التي 	 

قدم تؤدي إلى إتالفه. ينصح بقوة باستخدام الماء المقطر أو المصفى.
ال تستخدم سوى ملحقات Princess على جهاز Princess؛فقد يؤدي استخدام 	 

ملحقات غير ملحقات Princess إلى حدوث حريق أو عطل كهربائي أو عطل 
ال يمكن إصالحه في الجهاز.

لم يصمم هذا الجهاز الستخدامه من قبل األطفال وغيرهم من األشخاص الذين 	 
يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى 

المعرفة أو الخبرة الكافية. وعليه، يرجى منعهم من استخدام الجهاز دون إشراف 
أو توجيه من قبل شخص قادر على ضمان استخدامهم للجهاز بأمان.

وصف القطع
لوح الكي الدوار  .1

عالقة الياقات  .2
وعاء الماء  .3

أعمدة متداخلة  .4
فوهة البخار الدوارة  .5

قاعدة الهيكل  .6
الهيكل الرئيسي  .7
الغطاء النسيجي  .8

عالقة الفوهة  .9

مواصفات المنتج
سعة خزان الماء  1.2 لتًرا

زمن إخراج البخار  60 ثانية
الجهد الكهربائي للُمدخل  240-220 فولًتا~50/60هيرتًزا

القدرة الكهربائية للُمخرج 2280-1920 واط

ميزات الوظائف
لوحة عرض الهيكل الرئيسي

أزرار وظيفة المقبض

 حسب رغبتك، اضغط على زر 
التدوير لتعديل الفوهة °90 نحو اليسار.

                                           زر تدوير الفوهة

في األعلى: ترس التبخي

 

 
          ر)مع إضاءة الضوء األزرق( لمتابعة التبخير.

في الوسط: ترس الكي )مع إضاءة الضوء األحمر(.

 

 
  ولتجنب تلف األقمشة مع مرور الوقت بسبب الكي،

  وفي حال عدم تشغيل المفتاح مدة 15 دقيقة، ستدخل
 المبخرة وضعية االستعداد تلقائًيا، مع وميض في مصباح المؤشر الخاص بها وتوقف البخار عن العمل. 

شغل مفتاح التشغيل/اإليقاف مرة أخرى لمتابعة العمل. 

مفتاح االستشعار على الهيكل الرئيسي

ستتوقف المبخرة أثناء عملها عن إصدار البخار وستواصل 
التسخينعند الضغط على مفتاح االستشعار. وعند الضغط على هذا 

المفتاح، مع إضاءة ضوء وضعية االستعداد بالنوم، ولمدة أكثر من 5 
دقائق، سيصدر الجرس طنيًنا مرة واحدة، ولكن سيستمر بالطنين بعد 

30 ثانية، وسيدخل وضعية االستعداد. ولكن عند إطالق مفتاح 
االستشعار خالل هذا الوقت، سينطفئ ضوء وضعية االستعداد بالنوم 

وستتابع المبخرة عملها.

إعداد تحرير الضغط

  عندما يكون الضغط داخل السخان مر
 تفًعا جًدا، فهذا يعني

  أن اإلعداد في الجزء السفلي من الهيكل
 الرئيسي سيحرر الضغط تلقائًيا.

          ثقب تحرير
         الضغط التلقائي

وضعية االستعداد

تركيب المنتج
الخطوة 1

افتح جانبي قاعدة الهيكل، وأدخل األعمدة المتداخلة )يجب أن يكون اتجاها العمودين مالئمين( في القاعدة، 
ثمأقفلها في مكانها.

الخطوة 2

عّدل األعمدة المتداخلة حتى االرتفاع المناسب، وأقفلها في مكانها.

الخطوة 3

أدخل عالقة الياقات أعلى لوح الكي.

الخطوة 4

افتح قفل لوح الكي وضع اللوح على طول األعمدة المتداخلة وأقفله في مكانه.

الخطوة 5

ضع الهيكل الرئيسي في القاعدة ثم ضع فوهة المبخرة في التجويف فوق الهيكل الرئيسي.

الخطوة 6

تم التركيب، انظر صورة المنتج أعاله.

تعليمات االستخدام

الخطوة 1

امأل وعاء الماء وضع الغطاء وأحِكم إغالقه.

STEP 2

أوصل الجهاز بالكهرباء، وستسمع طنيًنا من الهيكل الرئيسي، وسترى وميًضا من المفتاح البياني الخاص 
بالطاقة، وسينتقل الجهاز إلى وضعية االستعداد.

الخطوة 3

المس مفتاح التشغيل/اإليقاف على شاشة اللمس على المبخرة، وسيصدر الجرس صوت طنين وستبدأ 
المبخرة بالعمل وسيضيء ضوء المؤشر، أو أو )حسب الترس على مقبض فوهة البخار(. يومض 

ضوء المؤشر وتكون المبخرة جاهزة لالستخدام بعد 48 ثانية من التسخين، ويضيء ضوء المؤشر.

الخطوة 4

تبدأ المبخرة بالعمل بعد 48 ثانية. ضع الترس على مقبض فوهة البخار نحو األعلى لتشغيل ترس 
التبخير، وسيضيء الضوء األزرق وسينفث البخار. ضع الترس على مقبض فوهة البخار نحو األسفل 

لتشغيل ترس الكي، وسيضيء الضوء األحمر وسيصدر البخار.

الخطوة 5

ًا.
استمر بالضغط على الزر األحمر خلف لوح الكي لتتمكن من تعديل زاوية ميل اللوح عشوائي

الخطوة 6

جاهزة لكي المالبس.

الصيانة والتنظيف

الخطوة 1

المس مفتاح التشغيل/اإليقاف على شاشة اللمس على المبخرة إليقافها، وسيصدر الجرس صوت طنين، ثم 
ستتوقف المبخرة، وسيومض ضوء المؤشر وستصبح المبخرة في وضعية االستعداد. اسحب القابس 

وانتظر 30 دقيقة على األقل إلى أن تبرد المبخرة تماًما.

الخطوة 2

أخرج وعاء الماء وأفرغه من الماء. عّدل األعمدة المتداخلة إلى مكانها المناسب لتخزينها بسهولة.

تعليمات إزالة قماشة الكي

الخطوة 1

افتح لوح الكي من الجانبين، وأزله بكلتا يديك.

الخطوة 2

أزل عالقة الياقات واللوح التزييني.

الخطوة 3

فّك الوتر الموجود خلف لوح الكي ثم أزل قماشة الكي.

الخطوة 4

ضع قماشة الكي الجديدة على لوح الكي واربطها في مكانها. اسحب الخيط نحو األعلى وثبته في اإلبزيم. 
ثم ضع لوح التزيين في مكانه ليكون لوح الكي جاهًزا لالستخدام.

تعليمات استخدام الملحقات

تغيير وضعية الفوهة المستديرة

تركيب الغطاء النسيجي
متطلب الحرارة: لتجنب تلف النسيج بسبب ارتفاع درجة الحرارة، يرجى استخدام الغطاء المناسب وفًقا 

لكيفية مقاومة النسيج للحرارة.
انتبه: عندما يكون الجهاز مشغاًل أو عندما ال تنخفض درجة حرارة الفوهة حتى درجة حرارة الغرفة، 

يرجى عدم تركيب الغطاء أو فكه تجنًبا للحرق بسبب السخونة.

تركيب عالقة الفوهة
ثبت العالقة في وسط األعمدة المتداخلة، وعدلها حسب

االرتفاع المناسب ثم أقفله في مكانه.

لتجنب احتراق النسيج ولوح الكي بسبب الماء 
الساخن، يرجى عدم وضع الفوهة في الموضع 

ذاته ألكثر من 30 ثانية.

استخدام لوح الكي الدوار
انتبه: احذر من اإلصابة عند تعديل لوح الكي.

قاعدة منفصلة

استخدام السلة

استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل السبب المشكلة

	 أوصل الوحدة بالطاقة 
الكهربائية.

	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 
المشكلة.

الوحدة غير موصولة   	
بالكهرباء.

هناك مشكلة في نظام   	
الكهرباء في المنزل/قاطع التيار 

منصهر.

الوحدة ال تعمل. المصباح 
البياني ال يضيء.

	 أعد ملء وعاء المياه.
	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 

المشكلة.
	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 

المشكلة.
	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 

المشكلة.

وعاء المياه فارغ.   	
العزل الحراري معطل.  	

منظم الحرارة معطل.  	
المفتاح على المقبض أو   	

مفتاح المستشعر على الهيكل 
الرئيسي أو مضخة الماء 

معطلة.

الوحدة ال تصدر البخار، 
المصباح البياني يضيء.

اتصل بكهربائي مؤهل لحل 
المشكلة.

المصباح البياني معطل. لوح الفوهة يسُخن ويعمل بشكل 
طبيعي، لكن المصباح البياني ال 

يضيء.

يرجى تجنب استخدام هذا 
الجهاز أثناء استخدام التيار 

الكهربائي بكثرة.

الجهد الكهربائي منخفض جًدا. كمية البخار الخارجة قليلة.

	 ستبرز هذه الظاهرة بعد دقيقة 
واحدة.

	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 
المشكلة.

من الطبيعي أن تنفث كمية   	
قليلة من الماء من الفوهة عند 

تشغيلها.
وعاء التسخين ال يعمل.  	

هناك تسريب للمياه في الفوهة.

	 شّد برغي وعاء الماء.
	 اتصل بكهربائي مؤهل لحل 

المشكلة.

برغي وعاء الماء غير   	
مشدود جيًدا.

وعاء المياه مكسور.  	

هناك تسريب في وعاء الماء.

اتصل بكهربائي مؤهل لحل 
المشكلة.

أنبوب الماء الداخلي مكسور. هناك تسريب في الجهاز.

اتصل بكهربائي مؤهل لحل 
المشكلة.

امأل الخزان بماء ساخن. وعاء المياه في غير وضعيته 
األصلية.

البيئة
يجب عدم إلقاء هذا الجهاز في النفايات المنزلية بعد انتهاء فترة استخدامه، بل أن يعطى إلى نقطة 

مركزية معنية بإعادة تدوير األجهزة المنزلية الكهربائية واإللكترونية. يدل هذا الرمز الموجود 
على الجهاز ودليل التعليمات ومواد التغليف على أهمية هذه المسألة. يمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة 

في هذا الجهاز؛فمن خالل إعادة تدوير األجهزة المنزلية المستخدمة، ستساهم مساهمة هامة في حماية 
بيئتنا. اطلب من السلطات المحلية الحصول على معلومات بشأن نقاط إعادة التجميع.

لتجنب الحرق بسبب البخار الحار، ال تدّور الفوهة عندما ال تنخفض 
درجة حرارة لوح الفوهة حتى درجة حرارة الغرفة، وال أثناء تشغيلها 

كذلك.
تنبيه

إذا انتقل الجهاز إلى وضعية 
االستعداد لمدة أكثر من 5 دقائق: 
أعد تشغياللجهاز وسيعود للعمل 

بعد تشغيل خاصية التسخين 
المسبق لمدة 48 ثانية.

إذا انتقل الجهاز إلى وضعية 
االستعداد لمدة أكثر من 3 دقائق: 
أعد تشغيل الجهاز وسيعود للعمل 

بعد تشغيل خاصية التسخين 
المسبق لمدة 25 ثانية.

إذا انتقل الجهاز إلى وضعية 
االستعداد لمدة أقل من 3 دقائق: 

أعد تشغيل الجهاز وسيعود للعمل 
دون تشغيل خاصية التسخين 

المسبق.

متطلب الحرارة:
الستخدام الجهاز 

استخداًما فعااًل وألطول 
فترة ممكنة، يرجى 

استخدام مياه نقية.

المصباح البياني الخاص 
بالطاقة

وضعية االستعداد

فتح

فتح

أعلى: التبخير
لألسفل: الكي

أدرها °90 نحو 
اليسار

يوصى به عند الكي أفقًيا

أدخله

يوصى به عند الكي عمودًيا أو مائاًل

اإليقاف

ترس التبخير

ترس االستعداد بالنوم المصباح البياني

مفتاح اللمس للتشغيل/اإليقاف

ترس الكي

احذر من البخار المنفوث من الثقب أثناء 
تشغيل الجهاز كي ال تصاب بالحروق.

تنبيه

قفل

فتح

فتح

ماء مكرر

أدخله

انتبه

 بىجٖبصث اىيعت ىَْعٌٖ ٍِ األطفبهٌشجى اإلششاف عيى   -

 فزشح اإلسزخذاً أثْبء ٍشاقجخ دُٗ اىحذٌذ رشك عذً ٌجت -

 اىجخبس ىَن٘اح) اىٍَبٓ خضاُ رعجئخ قجو اىز٘صٍو ٍأخز ٍِ اىقبثس إصاىخ ٌجت -

 (اىٍَبٓ ىشش ٗسبئو عيى رحز٘ي اىزً ٗاىَن٘اح

 ٗثبثذ ٍسز٘ سطح عيىخاله اإلسزخذاً  اىحذٌذ إىقبء ٌجت -

َ٘قف ٍ٘ج٘د عيى سطح ٍسزقشاى أُ ٍِ رأمذ، اىَ٘قف اىَخصص ىٔ عيى اىحذٌذ ٗضع عْذ -
 

-

 

ال
 

ٌْجغً
 
ً اىحذٌذاسزخذإ

 
إرا

 
رٌ

 
إرا، إسقبطٔ

 
عئٍ
 

عالٍبد
 

ٗاضحخ
 

ٍِ

 
اىضشس

 
أٗ

 
 رسشةْٕبك  مبُ إرا

 اىجخبس اّجعبس ثسجت اىجٖبص اسزخذاً عْذ اىحزس ر٘خً ٌجت -

٘مٍواى، اىَصْع قجو ٍِ اسزجذاىٔ ٌجت، نٖشثبء أٗ اىقبثساى سيل ريف حبىخ فً -
 .اىخطش ىزجْت ٍَبثو ٍؤٕو شخص أٗ 


