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Safety Precautions
Please pay attention while this symbols are appearing on continuing pages

Danger Warning   Note

It is important that you set up and use your GUESTS DALLA properly.

1. Please check the stability of your table or desk.

2. Check your electric power socket does looks as it is in this picture. Socket 
should be type-g as it is in the picture. Do not try to do any malfunction or 
try to connect other type sockets it will harm you.

3. Please ensure your electrical power does meet the requirements of the appliance 
electric power.
4. Your electrical power should be AC 220v-240v. If higher than this or lower than this will 
damage the device.

5. Do not clean with water or tissue paper, and 
do not touch while it’s powered with electrici-
ty, avoid try to do any malfunction.

6. To protect against fire, electrical shock and injury to a persons, do not immerse the 
cord, plug or the appliance in water or other liquids.
7. Do not place kettle on or near a hot gas or heated oven.
8. Do not move kettle during the process.
9. The Appliances is only to be used with the stand provided.
     i. To avoid spillage on the connector
     ii. misuse may cause serious injury.
10. Do not touch the hot surface. Use the handle for lifting and carrying.
11. Do not allow kids to control the GUESTS DALLA without surveillance of adults.
12. Do not drop the kettle or base, avoid kids to carry the kettle or base. 
13. Do not use any plastic materials or dangerous chemicals while kettle is heat or guest 
dalla powered with electricity.
14. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting 
on or taking off parts and before cleaning the appliance.
15. Only use indoor.
16. Do not touch hot surface, use handles or knobs.

17. Never switch on the appliance if there is no water inside the tank.
18. Always use the appliance on a dry, level and heat-resistant surface away from any edge.
19. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or 
approaching parts that move in use. The appliance shall not be placed in a cabinet when in 
use. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
20. The original packaging can well protect the GUESTS DALLA during the transportation, 
please retain the packaging box.
21. The lid of appliance must be closed against the locked position before operating the 
appliance.    
22. For Machine failure, please consult the distributor duly, not dismantle the machine  on 
your own. Please bring the machine to authorized service center for repair if necessary. The 
manufacturer shall assume no liability for any accident incurred due to unauthorized 
disassembly.
23. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities per lack of experiences and knowledge, unless they 
have been given supervision of instruction concerning use of the appliance by a person 
being responsible for their safety.
24. If the supply cord is damged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. Don’t operate any appliance with a damaged cord or plug or after appliance malfunc-
tions or had been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized 
service facility for examination, repair or adjustment.
26. Do not fill above the MAX line; Danger of burning and scalding may occur from the hot 
water coming out of Guests Dalla because of water overflow.
27. This appliance can be used by children aged above 8 years if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of 
reach of children aged less than 8 years
28. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
     i. Staff kitchen areas in coffee shops, offices, hotels, restaurants and other 
         working environment.     
     ii. Farm house.
     iii. By clients in hotels, motels and other residential type environments.
     iv. Bed and breakfast type environments.
29. This appliances produces boiling water, ensure the device is out of reach of children. 
Children should be supervised to ensure that do not play with the device.
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Making Coffee
1. Open the top lid, fill with water, then close the lid.
            Water up to the maximum limit (7000 ml) or half the 
mark limit (-) 3500 ml provided that half the amounts of 
coffee and cardamom are used
2. Connect the power cord into 220V - 240V 50/60Hz 
socket.

3. Press        button
            The temperature in the screen will show the water 

temperature

4. Press Make Coffee button
Action: Water will start to boil

          Do not press make coffee button without water

          Do not press any other button to interrupt

5. After the temperature is reached 100oC, machine will 
alarm and the display will flash Add Coffee. Add 3 Full 
spoons of Coffee powder by using measurement 
spoon into Dalla.
Action: The Machine will brew the coffee for 14 minutes

Before First Use of the Device
                1. Fill the kettle with clean water up to the maximum water mark. Boil 
the water and empty the contents of the kettle. Repeat this process 2 to 3 
times.
2. Place the filter  holder into the brewing coffee chamber. The holder can be 
inserted into the brewing coffee chamber in only one direction make sure that 
it properly slide along the entire parameter or boundary.
3. Close the lid properly and place the kettle with the lid into electric and 
electronic base.
4. Now the kettle is ready for making coffee.

Coffee Tap

Lid Handle

Lid

MAX water
Level sign

Dalla Body

Control
Panel

1. Removable Coffee Filter
2. Measurement Spoon for Coffee &
     Cardamom
3. Small Spoon for Coffee Spices

Rubber
Feet

Dalla Base

Guest Dalla

Control PanelAccessories

Page 3 Page 4

Saudi Coffee Dalla Set (Silver)
Contemporary Serving set for ( 1 person )
All parts are Stainless Steel High quality 304 :
     Dalla, Capacity 300ml
     Dates plate
     Seed plate
     Serving tray
Heat resistant double glass cup



5. After removing the coffee and cardamom, residue the lemon smell by 
boiling water, after boiling dispose it.
6. Pour water on it and use a nylon brush to clean the inner part of the kettle.
7. Never use solvents, abrasive etc..,
8. After applying the kitchen detergent, wipe the surface with a lightly damp 
towel and then wipe.
9. Use smooth towel to clean the body, wipe it until become dry. don’t use 
abrasive materials to avoid scratches.

Maintenance & Cleaning Tips
Cleaning the Kettle
1. This Device must be cleaned thoroughly after each use. For ideal result every 
month clean the kettle using vinegar to remove minerals & salt deposits, only 
if these deposits mineral did not remove.
2. Before cleaning, be sure to unplug the power of unit. Discard any remaining 
water and allow to cool down, before you start cleaning.
3. The kettle tap spout, should also be cleaned.
4. Cut a lemon, wrap the lemon in cloth and place it inside the kettle to 
remove the coffee and cardamom.

Warranty Policy
 These terms and conditions apply to the limited warranty (“Limited 
Warranty”) from ARAB DALLA TRADING CO. The Limited Warranty is valid for 
2-Years from the date of purchase (“Warranty Period”). The Limited Warranty is 
valid only for the original purchaser (“Purchaser”) of the Equipment and is not 
transferable.  Lost or damaged Warranty Cards will not be re-issued.
 The customer need to present the Original invoice & warranty card to 
claim the service.
 The Limited Warranty does not cover: Loss or damage to Equipment 
arising from or in connection with (i) abuse, tampering modification and/or 
disassembling other than by ARABDALLA authorized personnel; (ii) negligent use 
and/or misuse (including improper storage, exposure to moisture, excessive 
temperature, sand, dust, dirt, other pollution or other environmental conditions 
and failure to follow recommended precautions and operating instructions); (iii) 
fire, flood, lightning; (v) accidental damage.

Cleaning the Filter
1. Remove the filter and filter lid regularly, clean the filter under running 
water, using a fine nylon brush or submerge it into a vinegar water solution. 
After applying the solution, rinse the filter under clean running water.
2. If you’re not using the filter for several days, be sure that it’s fully dry for 
any circumstances.

Cleaning the Tap
Clean the tap with warm water, if the minerals & salt stock in the tap place 
half lemon under the tap for a while and clean with warm water.

7. When the timer becoming 000oC, the LCD will flash 
Finish with alarm. Now You can serve the coffee.
           It will go to keep warm function automatically for 6 

hours. And LCD shows Keep Warm

6. After the timer is reached 006, machine will alarm and 
the display will flash Add Cardamom. Add 1 full spoon of 
Cardamom by using measurement spoon into Dalla
(Optional) you can add Coffee spices (Saffron, Cloves, & 
Ginger) by the small spoon
Action: The Machine will brew the coffee with cardamom
for 6 minutes.

1. Press        button
2. Press Keep Warm button
          Do not press Make Coffee button, to avoid boil
          and overflow
          Do not press any other button to interrupt

Action: The keep warm function that keeps the coffee 

warm for 6 hours (the timer will start when you press 

“Keep Warm” button).

Keep Warm
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Help from Arab Dalla?

1. Check Guest Dalla power cable is connected to the electricity
2. Check the power switch or Guest Dalla power button.
3. Check the socket does the power is available.
4. Check the electricity power does meet the requirment of AC 
220v to 240v.
5. If no power continues, contact ARAB DALLA service center 
(920003018). 
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1. Check Guest Dalla kettle does have water inside.
2. Check your electrical voltage.
3. If it’s still continue, turn off the device and contact ARAB 
DALLA service center.
4. Do not touch turn on the device without water, it will 
damage the device or it will harm you.Sm
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1. Check the water level.
2. Clean the tap with warm water or place half lemon under the 
tap for while and clean with warm water.
4. If can’t solve, contact ARAB DALLA service center.
5. Do not clean the tap with tissue paper or needle it will make 
worse.
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1. Check Guest Dalla kettle properly placed on the base.
2. Do not touch the base and kettle connector or avoid try to do 
any malfunction with connector (such as cleaning connector 
with screwdriver or any metals, water, tissues, paper) it will 
harm you E4
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For further information please visit our website www.arabdalla.com

Arab Dalla Trading Co.
PO Box : 35079 Zipcode 11488 
Riyadh, Saudi Arabia 
Call Center : 920003018 
Phone : +966 11 266 0888
Designed by Arab Dalla  KSA, Made in China
AC 200-240V 50/60Hz
1800-2100W

R
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Saudi Coffee Serving Set

Need more?

You can buy online
Scan the Code

ترغب بالمزيد؟

يمكنك الشراء اونالين
إمسح الكود

(1 Pc Silver colors comes Free
with Guests Dalla)

    Contemporary Serving set for ( 1 person )
    All parts are Stainless Steel High quality 304 :
        Dalla, Capacity 300ml
        Dates plate
        Seed plate
        Serving tray
    Heat resistant double glass cup



هل تحتاج مساعدة من شركة دلة العرب ؟

1. تأكد من توصيل كابل الطاقة بالكهرباء
2. تحقق من مفتاح الطاقة أو زر الغالية .
3. تحقق من المقبس هل الطاقة متاحة.

.240v إىل AC 220v 4. التحقق من الطاقة الكهربائية ال تفي بمتطلبات
5. يف حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي ، اتصل بمركز خدمة عمالء شركة دلة 

العرب للتجارة 920003018

ال توجد حرارة
طاقة

ال توجد 

1. تحقق من وضع الدلة عىل القاعدة بشكل صحيح.
2. ال تلمس موصل القاعدة والدلة أو تجنب محاولة القيام بأي خلل يف 

الموصل (مثل موصل التنظيف مع مفك البراغي أو أي معادن أو ماء أو 
مناديل أو ورق) فهذا سيضر بك

ت التنبية
صو

 

1. تحقق من وجود الماء بالدلة.
2. تحقق من الجهد الكهربائي الخاص بك.

3. إذا كان ال يزال مستمًرا ، فأوقف تشغيل الجهاز واتصل بمركز خدمة عمالء 
شركة دلة العرب للتجارة.

4. ال تلمس تشغيل الجهاز بدون ماء ، فهو سيضر بالجهاز أو سيضرك.

رائحة الدخان
أو التسخين الزائد 

1. تحقق من مستوى الماء.
2. قم بتنظيف صنبور القهوة بالماء الدافئ وتأكد من عدم انحشار رواسب 

القهوة يف الصمام او الفلتر أو ضع نصف ليمونة أسفل
 صنبور القهوة لفترة من الوقت ونظفه بالماء الدافئ.

3. إذا لم تستطع حل المشكلة ، فاتصل بمركز الدعم الفني لشركة دلة العرب 
للتجارة.

4. ال تقم بتنظيف الصنبور بورق المناديل أو اإلبرة ، حتى ال يزداد االمر سوًء.

صنبور ال يعمل
ال

For further information please visit our website www.arabdalla.com

شركة دلة العرب للتجارة
 ص .ب 35079 الرمز البريدي 11488

الرياض - المملكة العربية السعودية
 الرقم الموحد 92003018
هاتف: 966-112660888+

Designed by Arab Dalla   KSA, Made in China
AC 200-240V 50/60Hz

1800-2100W

R
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طقم تقديم القهوة السعودية
(طقم فضي واحد يأتي مجانًا مع دلة الضيوف)

     طقم عصري للتقديم (لشخص واحد)
     كل الملحقات ستانلس ستيل بجودة عالية ٣٠٤ :

          دلة ، بسعة ٣٠٠ م ل
          صحن للتمر

          صحن لنوى التمر
          صينية للتقديم

     فنجان قهوة زجاجي مزدوج عازل للحرارة

Need more?

You can buy online
Scan the Code

ترغب بالمزيد؟

يمكنك الشراء اونالين
إمسح الكود



5. بعد إزالة القهوة والهيل ، قم بازالة رائحة الليمون بالماء المغيل ، وبعد ذلك تخلص من 
الماء.

6. بعد التخلص من الماء. صب الماء عليها واستخدم فرشاة نايلون لتنظيف الجزء الداخيل من 
الدلة.

7. ال تستخدم المذيبات ، جل الخ. ،
8. امسح سطح الدلة الخارجي بمنشفة رطبة بالماء برفق وال ترش عليها الماء ابدًا.

9. استخدم منشفة ناعمة لتنظيف الدلة، امسحها حتى تجف. ال تستخدم مواد كاشطة لتجنب 
الخدوش.

نصائح الصيانة والتنظيف
تنظيف الدلة

1. يجب تنظيف هذا الجهاز جيًدا بعد كل استخدام. للحصول عىل نتيجة مثالية ، قم بتنظيف 
الدلة كل شهر باستخدام الخل إلزالة الرواسب المعدنية ، فقط يف حالة وجود هذه الرواسب 

المعدنية.
2. قبل التنظيف ، تأكد من فصل الدلة من الكهرباء. تجاهل أي مياه متبقية واتركها لتبرد ، قبل 

البدء يف التنظيف.
3. صنبور الدلة، يجب أيضا تنظيفه.

4. استخدم قطع الليمون ، لف الليمون بقطعة قماش وضعه داخل الدلة إلزالة رواسب القهوة 
والهيل.

سياسة الضمان
تنطبق هذه الشروط واألحكام عىل الضمان المحدود ("الضمان المحدود") من شركة دلة العرب للتجارة 

، الضمان المحدود ساري لمدة 2 سنوات من تاريخ الشراء ("فترة الضمان"). يسري الضمان المحدود 
فقط عىل المشتري األصيل ("المشتري") وهو غير قابل للتحويل. لن يتم إصدار بطاقات الضمان 

المفقودة أو التالفة.
يحتاج العميل إىل تقديم الفاتورة األصلية وبطاقة الضمان للمطالبة بالخدمة.

ال يشمل الضمان المحدود: 
فقد أو تلف المعدات الناشئ عن أو فيما يتعلق بـ

 (1) سوء االستخدام و / أو تعديل المنتج و / أو اعادة تجميع المنتج بخالف فنيي الصيانة المعتمدين 
من شركة دلة العرب للتجارة ؛ (2) اإلهمال يف االستخدام و / أو سوء االستخدام (بما يف ذلك التخزين 

غير السليم ، والتعرض للرطوبة ، والحرارة الزائدة ، والرمال ، واألتربة ، واألوساخ ، والتلوث أو الظروف البيئية 
األخرى ، وعدم اتباع االحتياطات الموصى بها وتعليمات التشغيل) ؛ (3) التعرض ل: االحتراق، الفيضان ، البرق  (5) 

الحوادث العرضية.

تنظيف الفلتر
1. قم بإزالة الفلتر وغطاء الفلتر بانتظام ، ثم قم بتنظيف الفلتر تحت الماء الجاري ، باستخدام 

فرشاة نايلون دقيقة أو قم بغمره يف محلول ماء الخل ، ثم اشطف المرشح تحت الماء الجاري 
النظيف.

2. إذا كنت لم تستخدم الفلتر لعدة أيام ، فتأكد من أنه جاف تماًما يف أي ظرف من الظروف.

تنظيف صنبور القهوة
قم بتنظيف الصنبور بماء دافئ بعد فكه واذا كانت الرواسب داخل الصنبور ضع نصف ليمونة 

أسفل الصنبور لفترة من الوقت ، ونظفه بماء دافئ.

7. عندما يصبح الموقت 000 ، سوف تومض الشاشة وتصدر تنبيه بان 
تحضير القهوة انتهى . اآلن يمكنك تقديم القهوة.

             سيتحول الجهاز من خاصية التحضير اىل خاصية التسخين لمدة 6 
ساعات تلقائيًا ويتبين ذلك يف الشاشة

6. بعد وصول المؤقت اىل 006 ، سوف تصدر الدلة تنبيه وستومض 
الشاشة "أ ضف الهيل". أضف ملعقة واحدة كاملة من الهيل 

باستخدام الملعقة المعيارية  المرفقة مع دلة الضيوف، ويمكنك 
إضافة بهارات القهوة  مثل (الزعفران، القرنفل او المسمار او 

العويدي،الزنجبيل) بواسطة الملعقة الصغيرة المرفقة حسب الرغبة

ستقوم الدلة بطبخ القهوة بالهيل لمدة 6 دقائق

1. اضغط عىل زر التشغيل

2. اضغط عىل زر التسخين

             ال تضغط عىل زر تحضير القهوة ، لتجنب الغليان   والفوران 

 ال تضغط عىل أي زر آخر ستبدأ خاصية التسخين بالعمل والتي ُتبقي 

القهوة ساخنةلمدة 6 ساعات (المؤقت يبدأ احتساب الوقت عند 

الضغط عىل زر "تسخين")

خاصية التسخين
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 دلة الضيوف

تحضير القهوة

قبل أول إستخدام لدلة الضيوف

             1. إمأل الدلة بالماء النظيف حتى عالمة الحد األعىل. اغيل الماء وأفرغ محتويات الدلة . كرر 
هذه العملية 2-3 مرات.

2. ضع حامل الفلتر داخل الدلة. يمكن تركيب الحامل داخل الدلة يف اتجاه واحد فقط ، تأكد 
من التركيب بشكل صحيح عىل طول الصمام الموصل بصنبور القهوة.

.3 أغلق الغطاء بشكل صحيح وقم بوضع الدلة مع الغطاء عىل القاعدة الكهربائية.
4. اآلن أصبحت الدلة جاهزة لتحضير القهوة.

5. بعد أن تصل درجة الحرارة إىل 100 درجة مئوية ، سوف تقوم 
الدلة بإعطاء تنبيه وستومض الشاشة "أضف القهوة" أضف 3 

مالعق كاملة من مسحوق القهوة باستخدام الملعقة المعيارية 
المرفقة مع دلة الضيوف.

يظهر الوقت يف الشاشة 20 دقيقة وتتناقص حتى النهاية، ستقوم 
الدلة بطبخ القهوة لمدة 14 دقيقة

1. افتح الغطاء العلوي ، إمأل الدلة بالماء ، ثم أغلق الغطاء
           الماء حتى الحد األعىل (7000 مل) أو اىل النصف حد 

العالمة (-) 3500 مل بشرط استخدام نصف كميات القهوة 
والهيل

2. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس 220 - 240 فولت

3. اضغط عىل زر التشغيل 
                ستظهر درجة حرارة الماء يف الشاشة

4. اضغط عىل زر تحضير القهوة سيبدأ الماء يف الغليان
                ال تضغط زر تحضير القهوة دون ماء

                ال تضغط عىل أي زر آخر                              

          

 صنبور القهوة

مقبض غطاء الدلة

غطاء الدلة

عالمة الحد األعىل
لمستوى الماء

جسم الدلة

لوحة
التحكم

أقدام
مطاطية

قاعدة دلة
الضيوف

لوحة التحكم المرفقات
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فلتر قابل لإلزالة
ملعقة معيارية للقهوة والهيل

ملعقة صغيرة لبهار القهوة

طقم تقديم القهوة العربية (فضي)
طقم عصري للتقديم (لشخص واحد)

كل الملحقات ستانلس ستيل بجودة عالية ٣٠٤ :
     دلة ، بسعة ٣٠٠ م ل

     صحن للتمر
     صحن لنوى التمر

     صينية للتقديم
فنجان قهوة زجاجي مزدوج عازل للحرارة



تعليمات السالمة
يرجى االنتباه أثناء ظهور هذه الرموز يف هذا الدليل التشغييل

الحظ تحذير خطر

من المهم أن تقوم بإعداد واستخدام دلة الضيوف بشكل صحيح

1. يرجى التحقق من استقرار الطاولة الخاصة بك

أو مكتبك.

2. تحقق من أن مقبس الطاقة الكهربائية يبدو كما هو يف هذه الصورة. يجب أن يكون 

المقبس type-g كما هو يف الصورة ، ال تحاول القيام بأي عطل أو محاولة توصيل مآخذ نوع 

أخرى سيضر بك.

3. يرجى التأكد من أن الطاقة الكهربائية المستخدمه تفي بمتطلبات الطاقة الكهربائية المطلوبة للجهاز.

4. يجب أن تكون الطاقة الكهربائية من 220 فولت إىل 240 فولت إذا كانت أعىل من هذا أو أقل من هذا سيضر 

الجهاز.

5. ال تنظف بالماء أو المناديل الورقية ، وال تلمس 

أثناء تشغيلها بالكهرباء ، تجنب محاولة حدوث أي 

خلل.

6. ال تصل السلك يف قابس الكهرباء . إذا غمر أو المس الماء أو أي سوائل أخرى 

7. ال تضع الدلة عند تشغيلها قرب الغاز أو فرن ساخن.

8. ال تحرك الدلة أثناء التشغيل.

9. يجب إستخدام هذا الجهاز مع القاعدة المخصصة له.

      i. لتجنب التسرب يف  الموصل

      ii. سوء االستخدام قد يسبب إصابة خطيرة.

10. ال تلمس السطح الساخن. استخدم المقبض للرفع والحمل.

11. ال تسمح لألطفال بإستخدام الدلة دون مراقبة من البالغين.

12. ال تسقط الدلة أو القاعدة ، وتجنب حمل االطفال للدلة أو القاعدة.

13. ال تستخدم أي مواد بالستيكية أو مواد كيميائية خطرة يف حالة اذا كانت الدلة ساخنة أو موصلة بالكهرباء.

14. يجب فصل التيار الكهربائي عن الدلة عند عدم استعمالها وقبل التنظيف . اتركها تبرد قبل وضع األجزاء أو 

خلعها وقبل تنظيف الجهاز.

15. فقط استخدام الدلة يف األماكن المغلقة
16. ال تلمس السطح الساخن ، استخدم المقابض.

17. تأكد من أن األيدي جافة قبل استخدام الجهاز
18. ال تقم أبًدا بتشغيل الجهاز إذا لم يكن هناك ماء داخل الدلة

19. استخدم الجهاز دائًما عىل سطح جاف ومستٍو ومقاوم للحرارة بعيًدا عن أي حافة.
20. ال تغمر قاعدة الدلة أو قاعدة لوحة التحكم بالماءعند التنظيف.

21. احرص دائمًا عىل فصل السلك من قابس الكهرباء قبل تحريك الجهاز.
22. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة  قبل تغيير الملحقات أو االقتراب من األجزاء التي تتحرك قيد 

االستخدام. ال يجب وضع الجهاز يف خزانة عند االستخدام. يجب أال يتم التنظيف والصيانة من قبل األطفال دون 
إشراف

23. العبوة االصلية  لدلة الضيوف تحميها بشكل جيد أثناء النقل ، يرجى االحتفاظ بصندوق التغليف.
24. يجب إغالق غطاء الجهاز باحكام حتى يصبح يف وضع القفل ويكون يف مكانه الصحيح  قبل تشغيل الجهاز.

25. لعطل الدلة ، يرجى استشارة الموزع حسب األصول ، وليس تفكيك الجهاز بنفسك. يرجى إحضار الجهاز إىل 
مركز الخدمة المعتمد لإلصالح إذا لزم األمر. ال تتحمل الجهة المصنعة أي مسؤولية عن أي حادث يتسبب فيه 

التفكيك غير المصرح به.
26. هذا الجهاز غير مخصص لالشخاص الذين يعانون من قلة الوعي الحسي أو العميل أو قلة الخبرة والمعرفة وال 
من قبل األطفال اال يف حال إعطائهم تعليمات لطريقة االستخدام وتوجيههم من قبل الشخص المسئول عن 

سالمتهم . 
27. يف حالة تلف سلك اإلمداد ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو األشخاص المؤهلين 

وذلك من أجل تجنب المخاطر.
28. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات إذا تم  اإلشراف عليهم  أو 

إرشادهم بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أال يتم 
التنظيف وصيانة بواسطة األطفال ما لم يتجاوز عمرهم 8 سنوات ويتم اإلشراف عليهم. اجعل الجهاز وسلكه 

بعيًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات
29. ال تشغل الدلة اذا كان السلك أو قابس الكهرباء تالف. قم بتحويل الدلة إىل أقرب مركز خدمة معتمد للفحص 

أو اإلصالح أو التعديل.
30. ال تمأل السائل فوق خط الحد األعىل الموضح بالدلة. وهذا قد يؤدي إىل فوران السائل خارج الدلة ، مما قد 

يتسبب بحروق.
31. هذا الجهاز مناسب لإلستخدام داخل المنازل والبيوت الزراعية والمكاتب والمحال التجارية ، كذلك يمكن 

إستخدامه من قبل الزوار يف الفنادق والمقاهي . 
32. تنتج هذه األجهزة الماء المغيل ، وتأكد من أن الجهاز بعيد عن متناول األطفال. يجب مراقبة األطفال 

للتأكد من عدم اللعب مع الجهاز.

صفحة 2صفحة 1



دلة الضيوف

Model No: ADGD07P1

دليل
التشغيل

صانعة القهوة السعودية


