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 دليل االستعمال و الصيانة
 

يجب االحتفاظ بالوثائق التالية  مهم:   
بالمطابقة مع الترقيم األوروبي  ‘‘ س ي ’’. وثيقة التصريح    
 . شهادة الضمانة 

 

 ترجمة النسخة االصلية 
 

 
 
 

 اقرؤوا دليل االستعمال قبل إزالة تعبئة الجهاز
 

Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers 
Cheese graters - Ice crushers - Mincers - Vegetable slicers – Dough mixer 

معجن - مسحق الثليجات    - مبشر الجبن   خفاقة   -موزع المشروبات      –  طاحونة القهوة  – عصارة الفواكه – خالط  - خالط السوائل –
 مشرحة الخضر  – طاحونة اللحم

 
 أنواع مسجلة في فرنسا و دوليا

INTERNATIONALLY PATENTED MODELS 
  

 شركة صنطوس 
نهج روجي سالنغرو  140-150  

فرنسا -فول أن فوالن ) ليون(   69120  
  29 35 37 472 (0) 33 .هاتف
 21 58 26 478 (0) 33 فاكس 
 www.santos.fr  : موقع االنترنات    santos@santos.fr:االيمايل

37رقم صنطوسايف  المطبخخالط     
 

 

 

! 

http://www.santos.fr/
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‘‘CE/UEتصريح بالمطابقة مع الترقيم األوربي ’’      
 

 المنتج: 

 شركة صنطوس 
نهج روجي سالنغرو  140-150  

فرنسا -فول أن فوالن ) ليون(   69120  
 هاتف

و موصفة فيما يلي:  يصرح بان اآللة موجهة للسوق المهني,  
 

مطبخخالط الوصف:    
 رقم النوع:   37

 

  مطابقة مع: 

,ي س/42/ 2006للتوجيه األوروبي ’’آالت’’ رقم  1األحكام التنظيمية المحددة في الملحق  .  

 و مع التشريعات الوطنية المنطبقة منها. 

   األوروبية التالية: األحكام التنظيمية للتوجيهات و التشريعات  .

رقم  - UE/2014/35 )توجيه جهد منخفض(     

رقم - UE/2014/30   )توجيه سيم(    

سي )توجيه روهس( /2011/65رقم  -  

سي )توجيه دييي( /2012/19رقم  -  

التي ستلمس المواد الغذائية.  سي )تشريع( متعلق بالمواد و األدوات /2004/1935رقم  -  

سي )تشريع( متعلق بالمواد و األدوات التي ستلمس المواد الغذائية. /2011/10رقم  -  
 

 اآللة مطابقة مع توجيهات المعايير األوروبية المتناسقة التالية : 

تعليمات متعلقة   –الطعام و خالط  مهيأ –: اآلالت للمواد الغذائية 2010: 1+أ  12852 نف. ين. أيزو  -

الصحة. ببالسالمة و    

عن التدابير   س. لما تختلف تدابير هذا المعيار 12100ين ايزو, كما هو محدد في سمعيار أوروبي من نوع 

. هذا المعيار يوفر  س, فعند ذلك يجب األخذ بعين االعتبار تدابير نوع بو  أالمؤشر لها في المعايير من نوع 

   (زا,)انظر ملحق ي س /2006/42الوسيلة للمطابقة مع متطلبات التوجيه األوروبي ’’آالت‘‘ رقم 

• NF EN ISO 12100:2010 : يم المبادئ العامة للتصم -سالمة اآللة 

• NF EN 60204-1: 2018  المتطلبات العامة للُمعدات الكهربائية لآلالت  -: سالمة اآللة 

• NF EN 1672-2: 2020 متطلبات الصحة  –المبادئ األساسية   –، آالت معالجة الطعام 

• NF EN 60335-1:2013  سالمة األسرة واألجهزة الكهربائية المماثلة 

• EN 60335-2-64:2004  المتطلبات المحددة آلالت المطبخ الكهربائية التجارية. 64-2الجزء : 
 

 حرر بفول ان فالن يوم  2022/02/01
 الموقع : الرئيس المدير العام 

 اسم الموقع : أرليان فوكي 

 توقيع 
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 قواعد السالمة
 

الصيانة أو في حالة التخلي عن الجهاز, من الالزم اتخاذ االحتياطيات البسيطة التالية :  أثناء االستعمال,  
 

 اقرأ هذا الدليل التفسيري بكامله

 
 

1.  
2.  

 

 تركيب, تداول 
 

(  2( أو من رافعة اإلقفال )1ممنوع قبض الجهاز من العصا )  
الجهاز. هذا حد تركيب اشخص ومن الممكن ل  

ننصحكم وضع الجهاز على طاولة من اجل تسهيل إضافة المكونات أو من    رفاهية االستعمال,لحصول على ل
حسب المستعمل(.  تهامالئميجب سم, مسافة   90اجل متابعة الشغل )العلو المنصوح:   

 

 تأشيرات مضادة  
 

غطس قاعدة اآللة في الماء أو في أي سائل آخر لتفادي خطر الصعق بالكهرباء.  ممنوع – 1  

استعمال اآللة لخلط, سحق أو استحالب أشياء أخرى تختلف عن المواد الغذائية. ممنوع – 2  

أزيلوا نواة الفواكه قبل طحنهم )مثال: المانجو, المشمش, الخوخ(. ال تطحنوا النواة –3  

المواد المجمدة.  حق أو استحالب خلط, سممنوع  -4  

ممنوع وضع المكونات الصلبة في الخالط قبل تشغيله. – 5  

. افارغلما يكون القدح ممنوع تشغيل اآللة  – 6  

ممنوع سحب القدح قبل انتهاء التوقف الكامل للسكاكين. -7  

ال تتركوا الماء باستمرار في القدح. -8  

ممنوع التنظيف بالنفث بالماء و بالماء  تحت الضغط – 9  

ممنوع تغيير السكاكين لما يكون القدح موضوع على قاعدة المحرك. -10  

انتبهوا ألخطار الحريق أثناء تحضير المنتجات الساخنة. مساحات القدح و الغطاء قد تكون   – 11

خنة. اس  
ال تدخلوا أو تخزنوا اواني المطبخ في الوعاء.  – 12  

ال تشغلوا الجهاز بوعاء أو سكين متكسر. ال تستعملوا وعاء أو سكين غير ثابت.   – 13  

اآللة يجب أن يستندوا دائما   أقدام 4درجات.  10ممنوع استعمال الجهاز فوق طاولة عمل منحنية   – 14

 إلى سطح العمل.

ممنوع استعمال قطع غيار أو ملحقات تختلف عن القطع األصلية المصادق عليها من طرف   – 15

. صنطوسشركة   

طرف   من  وكيل معتمد  من قبل  يجب أن يتم استبداله .  التالفة  سلك الطاقة  الجهاز مع ال تستخدم - 16
األشخاص المؤهلين والهدف من   من قبل  أو،   صنطوسركة طرف ش منأو مباشرة   صنطوسشركة 

تجنب المخاطر  هو  ذلك  

افصلوا الجهاز قبل كل تدخل : تنظيف, صيانة, إصالح. – 17  

! 

! 

المرجو مراجعة الصور و الموجودة في آخر هذا   : من أجل تسهيل فهم الفقرات التالية,مالحظة

 الكتاب.



   صنطوس: دليل االستعمال و الصيانة 

98137 AR 4.3 - 11 2022   5 / 16 www.santos.fr 

 

 

ال تربطوا عدة آالت إلى نفس مقبض التغذية الكهربائية.  – 18  

ال تستعملوا الجهاز في الخارج. – 19  

ال تضعوا الجهاز قرب أو على مصدر حرارة. – 20  

هذه الطاحونة جهاز مهني، موجهة خصيصا  من أجل استخدام مهني. ليست من المقرر استعمالها في   – 21

 المنزل

هذا الجهاز ليس المقصود من تصميمه أن يستخدم من طرف أشخاص )بمن فيهم االطفال( ذوي قدرات  - 22 
أو لالستخدام من طرف أشخاص بدون تجربة أو معرفة. إال في حالة   عضوية، حسية أو عقلية منخفضة،

 تزويدهم مسبقا، من طرف شخص مسؤول باإلشراف عن سالمتهم، بمراقبة أو بتعليمات الستخدام الجهاز. 
 ينبغي أن تراقب االطفال من أجل التأكد من أنها ال تلعب بالجهاز. 

 -23  
سبيل المثال داخل مطابخ المطاعم، والمقاصف، والمستشفيات هذا الجهاز مخصص لالستخدام الجماعي، على  ، 

 .والمصانع الحرفية، كالمخابز، والجزارات، وغيرها، ولكن ليس بغرض إنتاج الطعام بشكل مستمر وبوفرة 

 

 

 الربط الكهربائي  

 

فلتات أحادية الطور:  2التغذية الكهربائية للجهاز موفرة في   

هرتز    50/60فلط ~  110-120  
هرتز   50/60فلط ~  220-240  

 
 ملحوظة: يمكن أن يعمل هذا الجهاز بسرعة 50  هرتز  و60  هرتز  في آن واحد ودون الحاجة إلى أي 

 .ضبط 
  

 حماية الخط الكهربائي  : من الالزم ربط الجهاز بمأخذ التيار العادي 2 قطبين + األرض .
أمبير.  16صل تفاضلي و صهور معيار التركيب يجب أن يكون مجهزا بفا   

. المأخذ األرضي إجباري  
 

:  انتبه  

 

 قبل ربط الجهاز, تأكدوا من تطابق جهد التيار الكهربائي و جهد جهازكم. قيمته مبينة: 

  
 . إما على الصفيحة البيانية الموجودة تحت الجهاز.

. إما على الصفيحة البيانية الموفرة في آخر صفحة من هذا الكتاب.   

 

  صنطوس طرف شركة  من وكيل معتمد   من قبل يجب أن يتم استبداله. التالفة سلك الطاقة الجهاز مع ال تستخدم 
.تجنب المخاطر  هو األشخاص المؤهلين والهدف من ذلك من قبل  أو ،  صنطوسطرف شركة   من أو مباشرة   

 

 تنبيه: 

 

‘‘ قبل توقيف  ( يوجد في وضع ’’3من ان الزر المقطع تشغيل/توقيف ) تأكدوا  

ربط مأخذ حبل التغذية الكهربائية بقطاع التيار.    

! 

! 
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 التشغيل األول 

 انتبهوا ألخطار الجرح أثناء تداول سكاكين أو تنظيف داخل القدح 

 

 اغسلوا بعناية القطع الالمسة للمواد الغذائية 

(. 8(, سداد )7(, غطاء ) 6استعملوا مادة عادية لغسل األواني: القدح )  

. ( داخل غسالة الصحون 16( وحاشية السكينة )9ال ينصح بغسل حاشية الغطاء )  
 

 إعادة تأهيل المنتج بعد نهاية حياته 

 
 الجهاز يحمل عالمة الفرز االختياري المتعلق بنفايات األجهزة الكهربائية و االلكترونية. 

و يعني ذلك بأن هذا المنتج يجب أن يتحمل به جهاز جمع االختياري للنفايات مطابقة    
–الجزء الخاص باألجهزة المهنية   – دييي( ) EU/ 2012/19يمع التوجيه األوروب   

اآللة أو تفكيكها من اجل الحد من تدمير البيئة.  حتى يمكن إعادة تأهيل قطع   
 

. صنطوسمن اجل الحصول على المزيد من المعلومات, المرجو االتصال ببائعكم أو بشركة    
 

. سنطوس من اجل إقصاء أو إعادة تأهيل مركبات اآللة, المرجو االتصال بشركة مختصة أو بشركة   
 

االختياري من المحتمل أن تكون خطر على البيئة. المنتجات االلكترونية التي لم يتم فرزها   

 مواد التعبئة يجب كذلك إقصائها طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها.

 

 
 

 وصف الجهاز
 

جهاز كهربائي صمم لخلط, سحق و مزج مختلف المواد الغذائية, على شكل سائل, عجين   37هذا الخالط رقم  -

 أو صلب.

بتحضيرات:  التطبيقات األكثر استعمال تتعلق  

نفيخة...  –فطائر  –هريسة   – قشدة معطرة  –كريمات  –صلصات   – حساء دهني  –: شربة  طبخ -  

قشدة معطرة... –فرنية   –لبن معطر  –عجائن سائلة    –فاكهية  –: كريمات  تحليات -  

نش, شراب, سنجريا.  و: كوكتيالت الفواكه و الخضار, ب مشروبات -  
  

! 
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 استعمال الجهاز 
 

تشغلوا اآللة لما يكون القدح فارغ. ال    

 انطالق 
 

 إقفال عصا شد القدح 
 

( و بعد وضعه 7( بالغطاء )6القدح ) إغالقبعد  إالسالمتكم, الجهاز ال يشتغل ل                                    

إلى                          غالق ثم من جديد إلل( إلى األسفل 2دوروا القبضة )  (.4) القاعدةالصحيح على                                   

ضع          في الوضع المفتوح )عصا شد القدح في الوضع االعلى      ( (.1لفتح عصا شد القدح ) ا           األسفل

(.4األعلى(, ضعوا القدح مسدود بغطائه على القاعدة )     

( )عصا في الوضع األسفل(.6( في اتجاه األسفل لإلغالق القدح )2دوروا القبضة )                          في ال  

                                            دوا السرعةد ح( من اجل انطالق المحرك و 3اضغطوا على القاطع المدور )                                 

مرغوب فيها. ال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

  
 قبضة في وضع

مقفولة   

في وضع قبضة  

فتوحةم   

 

2 

 

1 7 

6 

4 2 

3 

15 
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 تشغيل 
 
 

على قليل )حد أدنى( من السائل لتدوير المواد الغذائية الصلبة في اتجاه السكاكين.   الخالط يجب دائما أن يحتوى  
دورة/دقيقة  15000سرعة قصوى بالقاطع المدور:   

دورة/دقيقة   18000‘‘: ‘نبضة سرعة بزر ‘  
 
 

 توقيف الجهاز 
 
 

 هناك صفتين لتوقيف اآللة: 

را دومن اجل التوقيف الكامل للمحرك, ثم  «أوف عالمة »( إلى غاية 3اضغطوا على القاطع المدور ) – 1

إقفال العصا لتحرير القدح.( 2) قبضة  

للسكاكين قبل إزالة القدح من القاعدة. انتظروا التوقف الكامل  

(. هذه العملية تمكن  1عصا الشد )  فتحل األسفلتجاه ال( في ا2) ادفعوا القبضةأثناء التشغيل, بسرعة محددة,  -2

 من توقيف اآللة دون تغيير السرعة. 

 انتظروا التوقف الكامل للسكاكين قبل إزالة القدح من القاعدة.
 

 سرعة الدوران 
 

 سرعة دوران السكاكين يجب أن تكون مالئمة مع النتيجة المرغوب فيها و حسب طبيعة المواد الغذائية المعالجة.

 
 

 مزج المواد الغذائية الصلبة 
 
 

( أثناء تشغيل الجهاز.7اقطعوا المركبات الجافة على شكل مكعبات و أدخلوهم من منفذ الغطاء )  

"المهروسة" السابق مزجها في القدح. المختلطة،يجب الزيادة في حجم المكعبات وفقا لكمية المواد   

 
 

 الثليجات 
 

 ممنوع استعمال السكاكين لسحق كتل الثلج.

 

يجات صغيرة كمثل كافة الثليجات المنتجة باآلالت األوتوماتيكية, من الممكن سحقها بسرعة منخفضة.  ثل  

 
 

 تحضير المايونيز 
 
 

ضعوا المكونات في القدح باستثناء  (  صلصة صفار البيض والخل والزيت من أجل تحضير المايونيز ) 

( ثم أضيفوا الزيت ببطء و بانتظام. 8أزيلوا سدادة الغطاء )   الزيت. أثناء التشغيل,   
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 توصيات في حالةإعداد الطعام الساخن :
 

للتمكن من استخدام المنتج االستخدام األمثل والحفاظ عليه بالطريقة المثلى، نوصيكم بالتالي :  

 - عدم استخدام وضع النبض عند بدء التشغيل  

. وليس وفقًا لقدرته الكلية ملء الوعاء وفقًا لقدرته الفعالة    - 

 - زيادة سرعة عملية الخلط بشكل تدريجي .

. أشهر في حالة إعداد الطعام الساخن. حيث يمكن للحاشية أن   6استبدال حاشية السكينة والغطاء كل    
تتمدد عند مالمستها للطعام الساخن، مما يمكن أن يتسبب مع مرور الوقت في مشكلة تسرب محتوى   

 الوعاء 
 

 تنظيف 
 

 انتبهوا ألخطار الجرح أثناء تداول السكاكين لما تنظفوا داخل القدح. 
 

 مهم : 
وقفوا الجهاز و افصلوا حبل تغذية الجهاز.  -  
ممنوع التنظيف بالنفث بالماء أو بالماء تحت الضغط.  -  
ال يجب غطسها في الماء.   (4كتلة المحرك )  -  
البالستيكي.  ( 6ال تستعملوا إسفنج كاشط لتنظيف القدح ) -  
(( 8ال تغلقوا بإحكام القدح أثناء تخزينه )يجب إزالة سدادة الغطاء ) -  
 

 ننصحكم بتنظيف الجهاز فورا بعد انتهاء العمل به. 
 الغاية من ذلك هو عدم انتظار جفاف المواد الغذائية. 

 التنظيف يظل سهال لما تغسلون عناصر الجهاز فورا. 
 

فكوا القطع المكونة لكتلة القدح  من اجل تنظيف كامل,  
( و اغسلوهن بالماء5( من قاعدة القبضة )6فكوا القدح )  

 و بمادة تنظيف األواني, ثم شطفوا و جففوا.   
 

 القاعدة من الممكن تنظيفها بإسفنج مبلل و لين. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

! 

 تفكيك 
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 صيانة
 

قبل كل تدخل في اآللة من اإلجباري أوال فصل مقبض حبل التغذية الكهربائية  عن قطاع  

 التيار.  
 

 تغير جهاز االقتران 
 

قتران, احترموا وضعية كل عنصر: اال   أجهزة تغيير    أثناء   
( على كتلة المحرك 11اقتران لين )   -   

السكاكين   - ( على حامل 12اقتران صلب )   -   
 

 مهم: 

 

المحرك: من جهة    

. ( 11االقتران اللين )   إزالة من اجل    التجاه عقارب الساعة   كس ا ع الم   تجاه في اال (  13لولب ) دوروا ال   

 

 من جهة السكاكين: 

(. 12من اجل إزالة االقتران الصلب ) لعقارب الساعة    معاكس ال   تجاه ال في ا   ( 14ا اللولب ) دورو   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( في اتجاه عقارب الساعة من  13, يجب تدوير اللولب )   2012السابقة لسنة    37بالنسبة لألنواع رقم    مالحظات: 

(. 11االقتران اللين ) أجل إزالة    

 

 

 قطع الغيار 
 

: ممنوع استعمال قطع غيار قد تكون مختلفة عن القطع األصلية مهم  

. صنطوس المصادق عليها من طرف شركة   
 

! 

! 

:ركحماتجاه فك اللولب من جهة ال  

المعاكس التجاه عقارب تجاه الا 

 الساعة
 

 اتجاه فك اللولب من جهة القدح:

تجاه المعاكس التجاه عقارب الا 

 الساعة

 
 

14 12 11 13 
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طوال الحياة.  تان هذه اآللة ال تتطلب أية صيانة خاصة, الدحرجات و الصعيد مشحم   

و المركبات الكهربائية   أجهزة االقتران, السكاكين و صالت القدحفي حالة تدخل الزم لتغيير القطع البالية كمثل 
 و غيرها, راجعوا الئحة المركبات. انظروا الصورة المفتوحة في آخر هذا الدليل  

 

)انظر الصور في آخر هذا الكتاب( يجب تحديد بدقة :   أثناء شراء أية قطعة غيار   
نوع . ال  

 . عدد سلسلة الجهاز 
 . الخاصيات الكهربائية 

  المكتوبة على اآللة.
 

 :عدم استخدام ممتد
 ال توجد موانع استخدام في حال توقف عمل المنتج لفترة ممتدة  :

 نحن نوصي فقط بتنظيف المنتج قبل االستخدام والتأكد من أن مكونات الجهاز تعمل بشكل صحيح )على.
الطاقة، الحواشي واألجزاء المنفصلة األخرىسبيل المثال: سلك  ( 

 

 المساعدة عند التصليح
 

بدقة سبب توقف اآللة.  ف اكتشاقبل كل شيء, يجب              
 

افصلوا الجهاز عن التيار الكهربائي )افصلوا مأخذ حبل القطاع( و اطلبوا   في حالة استمرار المشكلة,           
.    صنطوس تدخل               شخص من خدمة الصيانة أو اتصلوا ببائع موافق عليه من طرف شركة   

 

 اآللة ال تنطلق 

 

حالة حبل التغذية الكهربائية   راقبوا: تغذية القطاع الكهربائي,  -     
     (, و موضوع بصفة جيدة  7( مغلق, مسدود بغطائه ) 6لتشغيل محرك الخالط, من الالزم أن يكون القدح )  -   

( 1بواسطة عصا الشد )  مقفلة( و 4على القاعدة )  
(. 01لتفادي انحصار السكاكين ) ذات حجم كبير  أو المواد الغذائية ليست صلبة  أن تأكدوا من  -     

 

 اآللة تتوقف بسبب تحميل فوق الطاقة 

 

الجهاز لمدة عشرات الدقائق.  إذا انحصر المحرك أثناء التشغيل, يجب تخفيض الحمولة, و تبريد    -     
     (.10الكبيرة الحجم ال تحاصر السكاكين ) أوتأكدوا من أن المواد الغذائية الصلبة   -   

 

 المحرك يشتغل و لكن   السكاكين ال تدور 

 

افحصوا حالة جهاز االقتران. و إذا تطلب األمر لذلك بدلوا القطعتين في نفس الوقت  -  
شد اللولب المعاكسة )راجعوا قطعة " الصيانة"(   ت مالحظة: انتبهوا لالتجاها  
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 الخاصيات التقنية  
 

 نوع
 
 
 

37رقم   
 قوة التوتر  

 
 240-220 (فلت)

 تردد
 

 50/60 (هرتز)
(1) محرك:  

 
 
 

 

 القوة المستهلكة
 

 1550 (وات)

 8 (أمبير) الجهد األقصى 

   0 إلى 18000 (دورة/دقيقة) سرعة 

 دورة التشغيل )3(
 

دقائق تشغيل 10دورة تشغيل متقطع:  / 
 دقائق إيقاف التشغيل 10

لترات  2سعة قدح   1.5 (لتر) 

لترات  4سعة قدح   3 (لتر) 

 علو  : أبعاد 
 

 566 (مم)

 عرض   
 

 220 (مم)

 عمق   
 

 303 (مم)

 وزن صافي          : وزن 
 

 12 (كغ)

 وزن إجمالي   
 

 14 (كغ)

  الضجيج: )2( ل ب أ 
الشك في القيمة كب أ  = 2,5  

 دسيبال 
 

 66 (دسيبال)

لجهازكم مكتوبة على الصفيحة البيانية.الدقيقة هذه األرقام معطية على سبيل المثل. الخاصيات الكهربائية  (1)  

و معيار أيزو   11201:1995أيزو مستوى الضجيج تم قياسه في ضغط صوتي جهاز محمل طبقا للمعايير الدولية 
1996:4871(2)  

سم من سطح األرض و   1,6سم فوق سطح. المذياع متجه نحو الجهاز على بعد  75الجهاز موضوع على طاولة عمل علوها 
متر من الجهاز.  1على بعد   

 

 دورة التشغيل )3(

. دقائق إيقاف التشغيل 10دقائق تشغيل و  10هذا الجهاز المحترف مخصص الستخدام متقطع وفقًا للدورة التالية:   

ك الدورة مع وقت التشغيل للقيام بوظيفة الجهاز ومع وقت إيقاف التشغيل المخصص إلعداد المنتجات التي تتم معالجتها تتوافق تل  
: متطلبات خاصة لماكينات المطبخ64-2الجزء  EN 60335-2-64+A1:2004 وتقديمها وفقًا لمواصفات المعيار   

 .الكهربائية التجارية
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 تخطيط كهربائي 
 

 رسم بياني كهربائي  220- 240فلت  50/ 60هرتز 
 
  

F GB D N E I Ar 

JAUNE YELLOW GELB GEEL AMARILLO GIALLO  أصفر 

BLANC WHITE WEISS WIT BLANCO BLANCO  أبيض 

NOIR BLACK SCHWARZ ZWART NEGRO NERO  أسود 

BLEU BLUE BLAU BLAUW AZUL BLU  ازرق 

ROUGE RED ROT ROOD ROJO ROSSO  أحمر 

MARRON BROWN BRAUN BRUN MARRON MARRONE  أسمر 

ORANGE ORANGE ORANGE ORANJE NARANA ARANCIONE  برتقالي 

VIOLET VIOLET VIOLETT VIOLET VIOLETA VIOLA  بنفسجي 

GRIS GREY GRAU GRIJS GRIS GRIGIO  رمادي 

VERT/JAUNE GREEN/YELLOW GRÜN/GELB GROEN / GEEL  VERDE/AMARILLO VERDE/GIALLO  أخضر/أصفر 

MOTEUR 

   Vert 

   Rouge 

Blanc 

Gris 

          Marron 

   Blanc 

UNITE ELECTRONIQUE DE 
CONTROLE 

Potentiomètre 
Réglage de vitesse 

FILTRE ANTI - 
PARASITES 

220-240 V ~ 

     Marron 

     Noir 

     Blanc 

      Gris 

 

     Violet 

 

     Orange 

 

   Violet 

   Orange 

   Gris 

   Blanc 

Pulse 

Marron 

Noir 

Interrupteur 
manette 

Noir 

Marron 

Noir 

Blanc 

Orange 

Gris 

Gris 

Vert/jaune 

Vert/jaune 

Blanc 

1 

2 

   Jaune 

   Rouge 
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 صور 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 
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3 
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8 

4 
 

6 

10 
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:ركحماتجاه فك اللولب من جهة ال  

تجاه المعاكس التجاه عقارب الا 

 الساعة
 

 اتجاه فك اللولب من جهة القدح:

تجاه المعاكس التجاه عقارب الا 

 الساعة
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 شهادة الضمانة
 

 ضمانة 

. حاملة لهذا التأشير س.يو مطابقة للترقيم األوروبي س.ي. كل أجهزتنا   1995- 01-01مند تاريخ   

ابتدءا من تاريخ اإلنتاج المكتوب على الصفيحة البيانية. فيما يخص قطع   أشهر 24هذا الجهاز مضمون لمدة 

سنوات بعد تاريخ اإلنتاج.  5و من سطاطور( فهي مضمونة لمدة   رالمحركات الغير متزامنة )مركبة من روطو  

ما نعترف بأنها معيبة بسب خلل أو عيب الضمانة محدودة بإحكام إلى التغيير المجاني لكل قطعة غيار أصلية, ل

 في التركيب و معروفة بأنها تنتمي إلى الجهاز المضمون. 

الضمانة ال تطبق على عطب كان السبب فيه تركيب أو استعمال غير مطابق مع التأشيرات التي تصطحب كل 

عد االبتدائية للسالمة  أو في حالة نقص واضح في الصيانة أو عدم احترام القوا  –كتاب االستعمال  -جهاز  

 الكهربائية. 

طبق الضمانة في حالة االرتداء الطبيعي. ت ال  

ال يمكن بعث قطعة غيار جديدة إال بعد تسلم القطعة المعيبة من طرف مشغلنا بواسطة رسالة مسددة, مصطحبة 

و التي يظهر عليها عدد تسلسل الجهاز.  بنسخة من شهادة المطابقة  

. و على نسخة مطابقة لألصل تشمل على )رقم التسلسل, تاريخ  س.يمطابقة نية بصفيحة بياكل جهاز موفر 

 اإلنتاج, الخاصيات الكهربائية...(.

, كل جهاز تحت  بعد االتفاق السابق مع شركتنافي حالة عطب خطير قد ال يمكن إصالحه سوى في مشغلنا, و 

 الضمانة من الممكن إرساله من طرف الزبون بواسطة رسالة مسددة. 

 في حالة إصالح غير مضمون, تبقى تكاليف اإلرسال ذهاب/إياب على عاتق الشركة الموزعة للجهاز. 

ثمن قطع الغيار و سعر حسب الساعة   –قطع الغيار و تكليف العمال يسدد حسب األثمان الجاري العمل بها 

كل إصالح ال يتم إال بعد قبول المقايسة من طرف الزبون.  –لأليادي العاملة   

فيما يتعلق   صنطوس انة غير مقبولة لما تكون طاحنات القهوة الغير مزودة  بقطع الغيار األصلية من شركةالضم

مكتوبة في دليل   اسبريزوبمركبات الطحن. شروط الضمانة, اإلصالح, التغليف من جديد لطاحنات القهوة 

المباشرة أو غير المباشرة التي قد تسببت   خاص. الضمانة ال تشتمل على التعويضات الجنائية و اإلصالحات 

الطاحنات في حدوثها. و كذلك لما تتسبب الطاحنات في الضياع أو في عدم الربح للتاجر المستعمل بسبب عدم 

محدودة إلى ثمن بيع المنتج المزود و ربما إصالح   صنطوس شركة  ةالمطابقة أو الخلل في منتجاته. مسؤولي

 المنتجات المفسدة.

, صنطوس عليه, سوى في حالة اتفاق معاكس من شركة  م ة ظهور خلل أثناء فترة الضمانة, الموزع يستلز في حال

 صنطوسبان يأمر زبونه, بالتوقف التام عن استعمال المنتج المفسد. االستمرار في استعمال منتج فاسد فشركة 

 ليس مسئولة عن ما قد يحدث من هذا االستمرار في االستعمال. 
 
 

لبيانية للجهاز الصفيحة ا  
 
 
 
 
 

 عينة 
 لكل الوثائق الغير المرسلة مع الجهاز 

 
محملة عبر شبكة  , مرسلة بالفاكس,  مطبوعة

 اإلنترنت 


