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شرح الرموز
احرص على قراءة 

إرشادات دليل االستعمال!
دورة غسيل معتدلة بشكل إضافي 
مع درجة حرارة 30 درجة مئوية

ال تستخدم مواد التبييض

ال تقم بأي عمليات وخز 
باإلبر!

ال تقم بتجفيفه في المجفف

ال تقم باستخدام المكواة

ال تقم باستخدامه عندما 
يكون مطوًيا أو مضموًما!

ال تقم بالتنظيف الكيميائي

ال يجوز استخدامه من قبل 
األطفال الصغار )3-0 

سنوات(.
20

PAP

التخلص من مواد التعبئة والتغليف 
على نحٍو صديق للبيئة

تحذير: إرشاد تحذيري يشير إلى أخطار اإلصابة أو إلى أخطار تهدد صحتك.

تنبيه: إرشاد للسالمة يشير إلى إمكانية حدوث أضرار بالجهاز/الملحقات التكميلية.

إرشاد: إرشاد إلى معلومات مهمة.
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1. التجهيزات الموردة 
  1 مفرش حراري

  1 مفتاح 
  1 دليل االستعمال

1.1 وصف الجهاز

1. قابس كهربائي
2. كابل الكهرباء 

3. مفتاح
4. مستويات درجات الحرارة المضيئة

5. زر انزالقي للتشغيل/اإليقاف ومستويات درجات الحرارة
6. وصلة االقتران

 2.  تعليمات مهمة
احرص على الحفظ من أجل االستخدام الالحق

  تحذير
•  عدم مراعاة اإلرشادات التالية يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات باألشخاص أو أضرار 
مادية )صعقة كهربائية، حروق بالجلد، نشوب حريق(. إرشادات المخاطر والسالمة التالية 
ال تهدف فقط إلى حماية صحتك أو صحة األشخاص اآلخرين، ولكنها تهدف أيًضا إلى 

حماية الجهاز. لذلك احرص على مراعاة إرشادات السالمة هذه، واحرص على تسليم هذا 
الدليل لألشخاص اآلخرين عند إعارة الجهاز.

•  ال يجوز استخدام هذا المفرش الحراري من قبل األشخاص، الذين ال يتمتعون بحساسية 
تجاه السخونة وكذلك األشخاص اآلخرين ذوي االحتياجات الخاصة، الذين ال يمكنهم 

االستجابة للسخونة المفرطة )مثل مرضى السكري أيًضا أو األشخاص الذين تحدث لهم 
تغييرات في الجلد ارتباًطا باألمراض أو ظهور ندبات جلدية في منطقة االستخدام أو بعد 

تناول األدوية المسكنة لآلالم أو المشروبات الكحولية(.
•  ال يجوز استعمال هذا المفرش الحراري من قبل األطفال الصغار )0-3 سنوات(، ألنه ال 

يمكنهم االستجابة للسخونة المفرطة.
•  ال يجوز استعمال هذا المفرش الحراري من قبل األطفال الصغار )3-8 سنوات(، إال إذا قام 
أحد اآلباء أو المشرفين بضبط المفتاح، وتم التوضيح للطفل بشكل كاٍف عن كيفية استعمال 

المفرش الحراري بأمان.
•  يمكن استعمال هذا المفرش الحراري من قبل األطفال من عمر 8 سنوات أو أكثر، وكذلك 
األشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو قصور في 
الخبرة والمعرفة، عندما يتم مراقبتهم أو تدريبهم على كيفية االستخدام اآلمن للمفرش الحراري 

وفهم األخطار المترتبة على ذلك.
•  ال يجوز ترك األطفال يلعبون بالمفرش الحراري.

•  ال يجوز قيام األطفال بإجراء عملية التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم بدون مراقبة.
•  هذا المفرش الحراري غير مخصص لالستخدام في المستشفيات. 

•  ال تقم بأي عمليات وخز باإلبر.
•  ال تستخدمه وهو مطوي أو مجعد.

•  ال تستخدمه وهو مبتل.
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•  قبل االستخدام على سرير قابل للتعديل تأكد أن المفرش الحراري والتوصيالت غير متعرضة 
لالنحصار أو االنثناء في المفصالت مثالً. 

•  ال يجوز استخدام هذا المفرش الحراري إال باالرتباط مع المفتاح الموضح على الجهاز )اللصيقة(.
•  المجاالت الكهربائية والمغناطيسية المنبعثة من هذا المفرش الحراري يمكن أن تتسبب في 
بعض األحيان في التشويش على وظيفة منظم ضربات القلب الخاص بك. ومع ذلك فهي 
أقل بكثير من القيم القصوى: بحد أقصى 5000 فلط/متر، شدة المجال المغناطيسي: بحد 

 أقصى 80 أمبير/متر، كثافة التدفق المغناطيسي: بحد أقصى 0.1 مللي تسلال.
لذلك يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الجهة المنتجة لمنظم ضربات القلب الذي تستخدمه 

قبل استعمال المفرش الحراري.
•  ال تسحب الجهاز من التوصيالت وال تقم بإدارته أو طيه بشكل حاد.

•  يجب فحص المفرش الحراري باستمرار من حيث وجود مظاهر للتآكل أو عالمات أضرار.
  وفي حالة وجود مثل هذه المظاهر، فإن المفرش الحراري تم استخدامه بشكل غير مناسب أو 

أنه لم يعد يقوم بالتدفئة، فعندئذ ال يجوز تشغيله مجدًدا إال بعد فحصه لدى الشركة المنتجة.
•  إذا كانت وصلة التيار الكهربائي بهذا الجهاز تالفة، فيجب التخلص منها. وإذا لم تكن قابلة 

للخلع، فيجب التخلص من الجهاز.
•  عندما يتم تشغيل هذا المفرش الحراري، ال يجوز:

– وضع أشياء عليه )كالحقائب أو سلة الغسيل مثالً(،  
–  وضع مصادر حرارية عليه، مثل زجاجات الماء الساخن أو وسادة التدفئة وما شابه.  

•  األجزاء اإللكترونية في المفتاح تسخن أثناء استعمال المفرش الحراري. ولذلك ال يجوز 
تغطية المفتاح أو وضعه على المفرش الحراري عندما يتم تشغيله.

•  إذا كان لديك أي استفسارات حول استخدام أجهزتنا، فيرجى التوجه إلى مركز خدمة العمالء 
الخاص بنا.

•  احرص على مراعاة اإلرشادات الخاصة باالستعمال )فصل 4(، والتنظيف والعناية )فصل 5( 
والتخزين )فصل 6(.

3. االستعمال المطابق للتعليمات
  تنبيه

ة فقط.  هذا المفرش الحراري مصمم لتدفئة األَِسرَّ

4. االستعمال
4.1 السالمة

تنبيه  
المفرش الحراري مجهز بنظام للسالمة. حيث تحول تقنية االستشعار هذه دون ظهور سخونة مفرطة على سطح المفرش الحراري 
بالكامل وذلك من خالل وظيفة اإليقاف األوتوماتيكي في حالة الخطأ. إذا أوقف نظام األمان المفرش الحراري، فإن مستويات درجة 

الحرارة لن تضيء في حالة التشغيل.

يرجى مراعاة أنه ال يمكن تشغيل المفرش الحراري بعد ظهور حالة خطأ وذلك لدواعي السالمة، كما يجب التوجه إلى عنوان 
مركز الخدمة المذكور.
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4.2 بدء التشغيل
يجب تثبيت هذا المفرش الحراري بين المرتبة ومالءات السرير.

1  اترك مكاًنا لوسادة الرأس وضع المفرش الحراري ووصلة االقتران في اتجاه وسادة 
الرأس على المرتبة. وبالتالي تكون وصلة االقتران موضوعة على الجانب السفلي 

للمفرش الحراري.
2  قم بتمرير الشريط "أ" أسفل المرتبة باتجاه العروة "ب". اتجه بالشريط عبر العروة 
"ب" وواصل أسفل المرتبة باتجاه العروة "ج". اربط الشريط بإحكام على العروة "ج".
3  قم بتمرير الشريط األوسط "د" أسفل المرتبة باتجاه العروة "هـ" واربطه هناك 

بإحكام.
4  قم بتمرير الشريط "و" أسفل المرتبة باتجاه العروة "ز". اتجه بالشريط عبر العروة 
"ز" وواصل أسفل المرتبة باتجاه العروة "ح". اربط الشريط بإحكام على العروة "ح".

إرشاد  
ال تربط المفرش الحراري بشكل مشدود للغاية على المرتبة. 

تنبيه  
تحقق بانتظام من موضع المفرش الحراري على المرتبة. غير مسموح على اإلطالق باستخدام المفرش الحراري وهو مطوي.

بعدما تقوم بربط المفرش الحراري على المرتبة، ضع مالءاتك كالمعتاد عليه، بحيث يتواجد المفرش الحراري بين المرتبة والمالءات.

تنبيه  
يراعى أن يكون المفرش الحراري مفروًدا دائًما بشكل مستٍو وأال يتم طيه أو ثنيه أثناء االستخدام.  

•  قم أوالً بتوصيل المفتاح مع جسم التدفئة عن طريق توصيل وصلة االقتران مع بعضها البعض. 
•  ثم قم بإدخال قابس التيار في المقبس الكهربائي. 

4.3 التشغيل
اضبط الزر االنزالقي للتشغيل/اإليقاف ومستويات درجة الحرارة على المستوى 1 أو 2 أو 3، لتشغيل المفرش الحراري.

في حالة التشغيل تضيء مستويات درجة الحرارة.

4.4 ضبط درجة الحرارة
المستوى 0: إيقاف

المستوى 1: أدنى درجة حرارة
المستوى 2: درجة حرارة متوسطة

المستوى 3: أقصى درجة حرارة

  تحذير
في حال استخدام المفرش الحراري لعدة ساعات، فننصح بضبط المفتاح على أدنى مستوى 
لدرجة الحرارة، حتى يتجنب موضع الجسم الذي تتم تدفئته التعرض للسخونة المفرطة وربما 

يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق جلدية.

إرشاد  
•  يمكنك الوصول إلى أسرع طريقة لتسخين المفرش الحراري، عن طريق القيام أوالً بضبط أعلى درجة حرارة.

•  ننصح بشدة بتشغيل المفرش الحراري لمدة 30 دقيقة تقريًبا قبل النوم على السرير وتغطيته بمفرش السرير، وذلك لتجنب تسرب 
الحرارة.

4.5 اإليقاف
اضبط الزر االنزالقي للتشغيل/اإليقاف ومستويات درجة الحرارة على وضع اإليقاف )0(، إليقاف المفرش الحراري. وعندئذ ال تضيء 

مستويات درجة الحرارة.
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إرشاد  
إذا لم يتم استعمال المفرش الحراري لعدة أيام فقم بضبط الزر االنزالقي للتشغيل/اإليقاف ومستويات درجة الحرارة على وضع 

اإليقاف )0( واخلع القابس من المقبس الكهربائي.
وافصل بعد ذلك وصلة االقتران وكذلك المفتاح من المفرش الحراري.

5. التنظيف والعناية
تحذير   

اخلع دائًما قابس التيار من المقبس الكهربائي قبل القيام بالتنظيف. وافصل بعد ذلك وصلة 
االقتران وكذلك المفتاح من المفرش الحراري. 

تنبيه  
•  ال يجوز أبًدا أن يحدث تالمس بين المفتاح والماء أو أي سوائل أخرى. وإال فقد يتعرض ألضرار.

لغرض تنظيف المفتاح استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر. ال تستخدم أي منظفات كيميائية أو مواد خادشة.
 يمكن إزالة البقع الصغيرة على المفرش الحراري باستخدام قطعة قماش مبللة وقليل من منظف سائل خفيف إذا لزم األمر.

تنبيه  
•  يراعى أنه ال يجوز تنظيف المفرش الحراري كيميائًيا أو عصره أو تجفيفه في المجفف وكذلك ال يجوز استخدام المكواة معه.

 يمكن غسل المفرش الحراري هذا في الغسالة.
  اضبط الغسالة األوتوماتيكية على دورة غسيل معتدلة للغاية مع ضبط درجة الحرارة على 30 درجة مئوية )برنامج غسيل الصوف(.

احرص على استخدام مادة غسيل معتدلة وضع كمية المسحوق طبًقا لبيانات الجهة المنتجة.

تنبيه  
•  يرجى مراعاة أن المفرش الحراري يتعرض لإلجهاد من خالل عمليات الغسيل المتكرر. لذلك ينبغي عدم غسل المفرش الحراري 

في الغسالة األوتوماتيكية أكثر من 5 مرات طوال عمره االفتراضي.
اسحب المفرش الحراري الذي ال يزال مبتالً بعد الغسيل واتركه يجف من خالل وضعه بشكل مستٍو ومفرود على حامل الغسيل. 

تنبيه  
•  ال تستخدم أي مشابك غسيل أو أي أشياء مشابهة لتثبيت المفرش الحراري على حامل الغسيل. وإال فقد يتعرض المفرش الحراري ألضرار. 

•  ال تقم بإعادة توصيل المفتاح بالمفرش الحراري إال بعد تجفيف كل من الوصلة المقبسية والمفرش الحراري تماًما.
وإال فقد يتعرض المفرش الحراري ألضرار.   

•  ال تقم أبًدا بتشغيل المفرش الحراري بغرض التجفيف! وإال يكون هناك خطر حدوث صعق كهربائي.

6. التخزين
في حالة عدم استخدام المفرش الحراري لفترة طويلة، فإننا ننصح بحفظه في عبوة التغليف األصلية. لهذا الغرض افصل وصلة االقتران 

وبالتالي المفتاح من المفرش الحراري.

تنبيه  
اترك المفرش الحراري لكي يبرد قبل ذلك. وإال فقد يتعرض المفرش الحراري ألضرار. 

ال تضع أي أشياء فوق المفرش الحراري أثناء تخزينه، وذلك لتجنب أن يتم ثنيه بشكٍل حاد. 

7. التخلص من الجهاز 
حفاًظا على البيئة ال يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء العمر االفتراضي له ضمن القمامة المنزلية. 

يمكن التخلص من الجهاز من خالل تسليمه لمستودعات التجميع المعنية في بلدك. ُيرجى التخلص من الجهاز طبًقا لمواصفة 
المجموعة األوروبية - WEEE )التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة(.

في حالة وجود أي استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من األجهزة القديمة.
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8. ما العمل في حالة حدوث مشكالت؟
طريقة الحلالسببالمشكلة

مستويات درجة الحرارة ال تضيء أثناء
- توصيل المفتاح بشكل تام مع المفرش الحراري

- توصيل القابس مع مقبس كهربائي سليم
-  الزر االنزالقي موجود على 1 أو 2 أو 3

نظام األمان قام بإيقاف المفرش 
الحراري بشكل ال رجعة فيه.

يرجى التوجه بالمفرش الحراري 
والمفتاح إلى مركز الخدمة.

9. المواصفات الفنية
للمواصفات الفنية انظر لصيقة لوحة الصنع على المفرش الحراري.

10. الضمان / الخدمة
لمطالبات الضمان يرجى التوجه إلى المتجر أو الفرع المحلي الذي تتعامل معه )»راجع قائمة الخدمة الدولية«(.

عند إرجاع الجهاز، قم بإرفاق نسخة من إيصال الشراء ووصف مختصر للعيب.

تنطبق شروط الضمان التالية:

1. فترة الضمان لمنتجات BEURER تبلغ 5 أعوام أو - إذا كانت أطول - تكون فترة الضمان السارية في البلد المعني من تاريخ الشراء 
هي التي يعتد بها. 

عند المطالبة بالضمان، يجب إثبات تاريخ الشراء من خالل إيصال شراء أو فاتورة.  
2. ال تمتد فترة الضمان بسبب اإلصالحات )جهاز كامل أو أجزاء منه(.  

3. ال يسري الضمان على األضرار الناجمة عن
أ. سوء التعامل، على سبيل المثال، عدم االمتثال لتعليمات المستخدم.

ب. إصالحات أو تغييرات من جانب العميل أو أشخاص غير مصرح لهم.
ج. النقل من الشركة المنتجة إلى العميل أو أثناء النقل إلى مركز الخدمة.

د. ال يسري الضمان على الملحقات التكميلية التي تخضع للتآكل العادي )األسورة والبطاريات وغيرها(.
4. يتم استبعاد المسؤولية عن األضرار الالحقة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الجهاز، حتى لو تم اعتماد مطالبة للضمان في حالة 

تلف الجهاز.
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