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1. االحتياطات قبل االستخدام

عند استخدام أي جهاز كهربائي ، يجب دائما اتباع االحتياطات األساسية لتقليل مخاطر نشوب
حريق ، الصعق بالكهرباء وإصابة األشخاص، بما في ذلك ما يلي :

1 ) تأكد من أن الطاقة المستخدمة كما هو موضح على ملصق التصنيف.
2 ) ضع العنصر دائما على سطح جاف و مستو بعيدا عن متناول األطفال.

3 ) مطلوب إشراف دقيق عند استخدام أي جهاز بالقرب من األطفال.
4 ) هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال ) الذين يعانون من
انخفاض جسدي أو حسي ، القدرات العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم اإلشراف عليهم أو

على تعليمات تتعلق ب استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.
5 ) افصل الجهاز دائما قبل تثبيت المكونات أو إزالتها أو وضعها.

6 ) قبل كل استخدام ، تحقق من عدم تلف الملحقات المستخدمة.
ال تستخدم ملحقات الى عالمات األولى للشاشة أو التلف.

7 ) قبل كل استخدام ، تأكد من وضع الملحقات المستخدمة بشكل صحيح.
8 ) ال تقم أبدا بتشغيل الجهاز بمستوى غير كاف من الماء.



1 ) ال تتجاوز الحد األقصى لمستوى الماء.
2 ) ال تنس فصل الجهاز بعد كل استخدام.

3 ) يصبح الجهاز ساخنا جدا أثناء الطهي بالبخار وقد يتسبب في حدوث حرق في حالة التالمس.
4) احذر من البخار الساخن الذي يتصاعد من الوعاء وخزان المياه أثناء الطهي وعند إزالة الغطاء.

5 ) لتجنب الحروق عند استخدام وظيفة البخار ، افصل الوحدة بعد نهاية الدورة
وانتظر 10 دقائق قبل إزالة الغطاء.

6 ) استخدم المقبض دائما لرفع الغطاء وسلة البخار.
7 ) ال تقم بإمالة الوحدة أو قلبها أو محاولة تفريغها أو تعبئتها أثناء تشغيلها.

8 ) ال تحرك المنتج أثناء االستخدام ، فقد يكون ساخنا.
و) اترك الجهاز ليبرد لمدة 10 دقائق تقريبا بين استخدامين متتاليين.

10) ال تستخدم الجهاز ألي شيء آخر غير االستخدام المقصود.
11 ) هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
12 ) افصل الجهاز دائما واتركه ليبرد قبل التنظيف.

13 ) إفراغ خزان المياه من قبل
14 ) ال تغمر الجهاز في الماء أبدا

.15 ) ال تستخدم الجهاز أبدا مع سلك أو قابس تالف.

2. تعليمات السالمة 



3. المكونات :

جهاز تسخين الرّضاعات متعدد الوظائفسلةغطاءملقط

4. المواصفات 

• اسم المنتج : جهاز تسخين الرّضاعات متعدد الوظائف
• األبعاد : 195 (عرض) x 145 ( عمق ) × 275 (ارتفاع) ملم

AC220V ، 50\60Hz : اإلدخال •
300W : استهالك الطاقة •

. الوزن : 8.0 كجم
. أبعاد السلة : 7.2 سم × 2



5. ميزات فريدة 

ستقوم األجهزة تلقائيا بتسجيل المعلومات في المرة األخيرة التي حددها المستخدم القضاء على مشكلة
إعادة تعيين لكل استخدام

وظيفة الذاكرة

وظيفة محددة مسبقا
يمكن ضبط وظائف التسخين والتعقيم و الطهي بالبخار مسبقا قبل 15 ساعة وهي حماية البيئة وتوف

لوحة التحكم
قم بتوصيل ولمس "تشغيل / إيقاف" ، وشاشة DCL في وضع االستعداد
وبعد 10 ثوان سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيا  إذا لم تكن هناك عملية،.

زر تشغيل / إيقاف
وضع الوظيفة
زيادة الوقت ودرجة الحرارة
تقليل الوقت ودرجة الحرارة
DCL لوحة شاشة

عـــــــرض المعلومــــــات
الوقت
درجة الحرارة
عرض

الدرجة
دقيقة
وظيفة التسخين

وظيفة التعقيم
وظيفة طباخ البخار
وظيفة محددة مسبقا



6. كيفية استخدام جهاز تسخين الرّضاعات متعدد الوظائف 
وظيفة تسخين الرضاعات 

1 ) ضع الزجاجة في السلة ، ثم ضع السلة في جهاز تسخين الزجاجات
2 ) ضع الكمية المناسبة من الماء في خزان الجهاز ،

ارتفاع الماء هو نفس ارتفاع الحليب في الزجاجة. ولكن ال يمكن أن يكون فوق مستوى XAM على السلة المشار إلـيها
3) ضع الغطاء فوق جهاز التسخين .

طريقة تشغيل وظيفة تسخين الرّضاعات
1 ) اضغط على الزر واضغط على زر الوظيفة.

2 ) اختر وظيفة التسخين.
3 ) ستعرض شاشة DCL الوقت الوقت االفتراضي هو 3 دقائق.

4 ) يمكنك أيضا الضغط على زر "زيادة" + و "نقصان" - الختيار الوقت الذي تريده.



5 ) بعد 3 ثوان ، ال يتم عرض ميزات أخرى ، فقط وظيفة التسخين ، أن التسخين يبدأ في العمل ،
والوقت يبدأ في العد التنازلي.

6 ) صفارة لتذكير بإنتهاء التسخين.
7 ) احذر من بخار الماء الساخن أثناء وبعد الوظيفة ، انتظر بضع دقائق قبل إزالة الغطاء لمنع خطر الحروق.

8 ) قم بإيقاف التشغيل وافصل جهاز التسخين بعد االستخدام.

مالحظة :
- ال يمكن أن يتجاوز الماء المستوى األقصى.

- تأكد من وضع الزجاجة في السلة ثم وضعها في خزان السكن.
- يمكن ضبط وقت XAM لمدة 3 دقيقة.

- تحقق دائما من درجة حرارة الحليب قبل إعطاء الحليب للطفل.

جدول زمني للتسخين :
- يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني لوقت التسخين

الحليب في الزجاجة (مل) وقت التسخين (بالدقائق )
PPSU زجاجة

80 مل 

160 مل 
260 مل 

11
17
28

تختلف حسب بيئة التشغيل ودرجة حرارة الحليب وسعة الحليب.

 C'10 درجة حرارة الماء في الخزان 25 درجة مئوية / درجة حرارة الحليب في الزجاجة



وظيفة الطهي بالبخار

1 ) صب كمية الماء المناسبة 170 مل في خزان الجهاز. ( ال يتجاوز الحد األقصى للمستوى كما هو موضح )
2 ) ضع األطعمة في السلة ، ثم ضع السلة في خزان الجهاز ثم ضع الغطاء

موضع مقبض السلة 

* مقبض السلة باتجاه الخلف ووضعه في خزان الجهاز

تشغيل وظيفة الطهي بالبخار ..
1 ) اضغط على الزر          واضغط على زر الوظيفة.

2 ) اختر الطهي      بالبخار
3 ) ستعرض شاشة LCD الوقت ، الوقت االفتراضي هو 20 دقيقة.

4 ) يمكنك أيضا الضغط على زر "زيادة" + و "نقصان" - الختيار الوقت الذي تفضله.
5 ) بعد 3 ثوان ، ال يتم عرض ميزات أخرى على شاشة LCD ، فقط وظيفة الطهي بالبخار ، و تبدأ اآللة بالعمل ،

وال يزال الوقت يعرض الدقائق المتبقية.
6 ) عند اكتمال الطهي بالبخار ، يصدر الجهاز صوتا.

7 ) احذر من بخار الماء الساخن أثناء وبعد الوظيفة. انتظر بضع دقائق قبل إزالة الغطاء لمنع
خطر الحروق.

8 ) قم بإيقاف التشغيل وافصل جهاز التسخين متعدد الوظائف بعد االستخدام.



مالحظة :
- يجب وضع الطعام في سلة التبخير وعدم وضعه في الجهاز مباشرة.

- قم دائما "ب إعداد الغطاء" ألن الماء يغلي لتجنب الحرق.
- ال تبخر الطعام لفترة طويلة. يرجى الرجوع إلى جدول وقت طهي الطعام على النحو التالي قبل بدء الطهي.

- تحقق دائما من درجة حرارة الطعام باستخدام ملعقة حساسة للحرارة قبل إعطائها للطفل.

جدول وقت الطهي ( البخار)

وقت الطهي (بالدقایق) نوع الطعام
تفاح

برتقال

بطاطس
هيليون
بروكلي

بصل

طماطم
جزر

يقطين

كمثرى

خوخ
برقوق
اناناس

قرنبيط
سبانخ

كرفس

كوسه

بازالء
الدجاج واألعالف ولحم الضان

سمك السلمون ، وحميد اللسان ، سمك القد وسمك السلمون المرقط

خضروات

فواكهة

سمك
لحم

المكونات
7 دقائق
7 دقائق
12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة

12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة
12 دقيقة

18 دقيقة

18 دقيقة
18 دقيقة
18 دقيقة
18 دقيقة
25 دقيقة
25 دقيقة

12 دقيقة



وظيفة التعقيم

1 ) امأل 40 مل من الماء في خزان الجهاز.
2 ) ضع السلة في الجهاز.

3 ) ضع الزجاجة رأسا على عقب في السلة.
4 ) ضع الغطاء.

تشغيل وظيفة التعقيم :
1  ) اضغط على الزر واضغط على زر الوظيفة.

2 ) اختر وظيفة التعقيم.
3 ) ستعرض شاشة LCD الوقت الوقت االفتراضي هو 10 دقائق. ( الحد األقصى للوقت هو 20 دقيقة ) .

4 ) يمكنك أيضا الضغط على زر "زيادة" + و "نقصان" الختيار الوقت الذي تفضله.
5 ) بعد ثوان ، ال يتم عرض ميزات أخرى على شاشة LCD ، فقط وظيفة التعقيم ، والتي يبدأ الجهاز في العمل ،

وعرض الوقت الدقائق المتبقية
6 ) عند اكتمال جهاز التعقيم ، يصدر الجهاز صوت.

7 ) احذر من بخار الماء الساخن أثناء وبعد الوظيفة. انتنظر بضع دقائق قبل إزالة الغطاء لمنع خطر الحروق.
8 ) قم بإيقاف التشغيل وافصل جهاز التسخین متعدد الوظائف بعد االستخدام.

مالحظة :
- تشمل العناصر القابلة للتعقيم الزجاجات واللهايات وأواني األطفال الصغيرة

- عند الحاجة إلى تعقيم الزجاجات والحاويات ، يجب أن يكون مقلوبا ويحتاج أوال إلى وضعه في السلة قبل.
- انتبه لدرجة الحرارة عند إخراج الغطاء وزجاجة الرضاعة.

- لكن حذرا من إزالة الغطاء عند انتهاء البرنامج، ألنه يمكنك حرق يديك وتقليله من فعالية التعقيم.



وظيفة محددة مسبقا

1 ) يمكنك ضبط ثالث وظائف مسبقاً على الطهي بالبخار والتسخين والتعقيم.
2 ) يمكن للجهاز بدء عمل وقت الموعد المحدد تلقائيا.

3 ) اتبع االرشادات أمام وظائف جهاز التسخين والتعقيم و الطهي بالبخار  وابداً وظيفة الضبط المسبق.

تشغيل وظيفة التعقيم :

1 ) اضغط على الزر
2 ) اختر اإلعداد المسبق واضغط على زر الوظيفة.

3 ) سوف تعرض الشاشات الوقت الوقت االفتراضي هو 10 دقائق.
4 ) يمكنك أيضا الضغط على زر "زيادة" + و "نقصان" الختيار الوقت الذي تفضله

إذا قمت بتعيين 300 دقيقة مسبقا ، فإنه يعمل بعد 5 ساعات.
5 ) يتم زيادة كل فترة زمنية أو تقليلها وفقا ل 10 دقائق ،

، LCD 6 ) بعد 3 ثوان ، يتم عرض وظيفة اإلعداد المسبق والوظيفة التي تريد ضبطها مسبقا على شاشة
وأن الجهاز يبدأ في العمل ، وعرض وقت الدقائق المتبقية.

7 ) عندما يدخل الجهاز في الوضع المحدد مسبقا ، ستدخل الشاشة تلقائيا في وضع توفير الطاقة ،
اضغط على  أسفل الشاشة لرؤية الشاشة مرة أخرى.

8 ) يمكن تعيين الوظيفة مسبقا ، مقدما بـ 15 ساعة ،
و ) عند االنتهاء من األوقات المحددة مسبقا ، سيبدأ الجهاز المهمة تلقائيا.

10 ) عند اكتمال الوظيفة، يصدر الجهاز صوتا.



7. الصيانة 
التنظيف

يمكن غسل الـملحقات بإسفنجة في الماء والصابون.

استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف وحدة القاعدة.

مالحظة
- تنظيف الجهاز بعد كل استخدام

- افصل الجهاز دائما وانتظر حتى يبرد قبل التنظيف.
- ال تغمر وحدة المحرك في الماء أبدا.

- ال تستخدم المنتجات الكاشطة. ال تصب أبدا المبيض أو التعقيم
الكيميائي ، محلول أقراص في الجهاز.

- ال تستخدم الصوف الصلب أو عوامل التنظيف الكاشطة أو
السوائل العدوانية ( مثل البنزين أو األسيتون أو الكحول ) لتنظيف

هذا المنتج.



إزالة الترسبات الكلسية

كيفية إزالة بقع الماء ومقياس الجير 

عند استخدام جهاز التسخين والتعقيم ، قد تظهر بقع صغيرة على لوحة التسخين في القاعدة
هذا هو مقياس الجير الذي يتراكم.

قم بإزالة الترسبات من جهاز التسخين والتعقيم مرة واحدة في األسبوع لضمان استمراره في العمل
يعتمد تواتر إزالة الترسبات على كمية الحجر الجيري المتراكمة

التخزين

1 ) قبل تخزين الجهاز يجب إفراغ المسخن من الماء.
2 ) قبل تخزين المنتج ، تأكد من أن جميع األجزاء نظيفة وجافة. (انظر فصل "التنظيف")

3 ) ال تستخدم الجهاز لفترة طويلة في الشمس ، والتعرض ألشعة الشمس لفترات طويلة ،
من أجل تجنب اصفرار المواد وتقليل فعالية الجهاز 

1 ) صب 40 مل من الماء و 30 مل من خل الماء ( 6-8 حمض الخليك ) في لوحة التسخين.
2 ) اترك المحلول في صفيحة التسخين حتى يحل الحجر الجيري ، تستغرق العملية حوالي 20 دقيقة. 

3 ) عند إزالة الترسبات، ال تضع القابس في مقبس الحائط.
4 ) أفرغ لوحة التسخين ، واشطفها جيدا وامسحها بقطعة قماش ناعمة.



8. الضمان المحدود 
هذا المنتج مضمون من قبل شركة racidemnizu ، لمشتري التجزئة األصلي ليكون خاليا من العيوب في المواد

والتصنيع لمدة 1 سنوات.
ال يغطي هذا الضمان األضرار الناجمة عن الحوادث أو سوء االستخدام أو إساءة االستخدام أو الصيانة غير السليمة

أو التعديل غير المصرح به ،
أو االتصال بمصدر طاقة غير صحيح. سيتم فرض رسوم إلصالح هذه األضرار.

بطاقة الضمان

جهاز تسخين الرضاعات متعدد الوظائف
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تلفون
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تاريخ الشراء



www.spectrababy.sa
Support@spectrababy.sa


