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محتويات الصندوق

 تحذير! 
المجس يَسَخن. 
استخِدم قفازات 

مقاِومة للحرارة.

ن مؤ�ش مجس ملوَّ

غالف المجس

مجس درجة الحرارة

iGRILL MINI المشواة

LED شاشة عرض مصباح

منفذ المجس

قاعدة )مغناطيسية( 

القرص المغناطيسي االختياري

يلتصق بالسطح غ�ي المغناطيسي من أجل 

كيب الرأسي ال�ت

CR2032 بطارية
كيب ي سابقة ال�ت

البطارية تأ�ت

 
كيب الرأسي االختياري ال�ت
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تعليمات البدء الرسيع

1

افِصل المشواة iGRILL MINI عن القاعدة.
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2

 iGRILL MINI ِاخلع باب البطارية من جانب المشواة
االأسفل من خالل بَرْمه عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
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3

 . ي
يط الور�ت ِاخلع البطارية من خالل َسْحب الرسش

CR2032 بطارية

تحذير: التخلص من البطاريات! 
ي نار مكشوفة. دائًما تخلص من البطاريات بما 

ال تتخلص أبًدا من البطاريات �ف
ف المحلية. يتوافق مع القوان�ي
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4

ي مكانها الصحيح، والجانب 
تأكد أن البطارية �ف

الموجب الأعىل، بَْعدئذ ِاستبِدل باب البطارية.

CR2032 H
CR2032 H3V3V+

CR
2032 H
3V+
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5

ي القاعدة.
رُّد المشواة iGRILL MINI إىل مكانها �ف
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 .WEBER iGRILL نَزِّْل التطبيق 
 Bluetooth®  ْن التقنية بَْعدئذ َمكِّ

ي جهازك الذكي من "إعدادات".
�ف
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7

ي المنفذ.
قم بتوصيل مجس درجة الحرارة �ف

تحذير: خطر الحروق! 
 تناول مجسات درجة الحرارة من دون وقاية اليدين سيؤدي 

إىل حروق شديدة. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة 
صابة بحرق. أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي االإ



11 المستخِدم دليل   |   iGrill Mini المشواة 

8

ره �يًعا لتشغيل  اضغط عىل زر التشغيل وَحرِّ
المشواة iGrill Mini. ستعرض الشاشة ألوانًا مختلفة، 

قران. ثم تومض باللون االأزرق أثناء انتظار االإ



12 المستخِدم دليل   |   iGrill Mini المشواة 

9

 . ي جهازك الذكي
ابدأ تشغيل التطبيق WEBER iGRILL �ف

ي التطبيق.
نة �ف قران المضمَّ اتَِّبع تعليمات االإ

.iGRILL MINI أنت االآن جاهز الستخدام مشواتك

.weber com/igrillsupport ي عىل الموقع
يمكن االطالع عىل معلومات إضافية وأفكار للسش
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10

 ،iGRILL MINI يقاف تشغيل المشواة الإ
اضغط عىل زر الطاقة الأسفل ح�ت 

ظهور ضوء أبيض عىل شاشة العرض.
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ي تطبيق 
تفضل بزيارة weber.com/igrillsupport لمعرفة المزيد حول توافق الجهاز، واللغات المدعومة �ف

. ترجى قراءة دليل المستخِدم  ي
WEBER iGRILL، ودليل المستخدم الكامل متضمًنا أفكار عظيمة ملهمة لل�ش

الكامل - وخاصة معلومات السالمة - قبل استخدام المشواة WEBER iGRILL MINI لأول مرة، واتباع 
التعليمات أثناء استخدام الجهاز.

االستخدام المقصود
ي قياس درجة حرارة العنارص المشوية ومراقبتها. أي استخدام غ�ي الموصوف قد يسبب 

استخِدم هذا الجهاز �ف
ف قانونًا عن أي تلفيات تنشأ عن استخدام غ�ي صحيح. عند  تلًفا. إن الجهة الُمصنِّعة أو بائع التجزئة غ�ي مسؤول�ي

ي 
ة، تجنب ترك الشواء الخاص بك دون صحبة واتبع جميع التعليمات الواردة �ف استخدام الشواية iGRILL الصغ�ي

دليل مالك الشواية.

ي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية.
مالحظة: الجهاز ال يستخِدمه أطفال أو أشخاص ذوو ضعف �ف

مة لتحمل السخونة العالية. إذا كان السطح أسخن من أن  مالحظة: المشواة iGRILL MINI والبطارية غ�ي مصمَّ
يمكن لمسه، فإنه أسخن من أن تتحمله المشواة WEBER iGRILL MINI   والبطارية.

استخدام مجس درجة الحرارة
تحذير: خطر حدوث إصابات! مجسات الحرارة حادة جًدا. يُرجى توخي الحذر عند التعامل مع المجسات.  

تحذير: خطر الحروق! تناول المجس من دون وقاية اليدين سيؤدي إىل حروق شديدة. إن 
مة للمسها بأيد عارية أثناء استخدام المشواة، حيث  نة غ�ي مصمَّ ات المجسات الملوَّ مؤ�ش

إنها غ�ي معزولة حراريًا. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة أثناء استخدام هذا 
صابة بحرق. المنتج طيلة الوقت لتفادي االإ

مالحظة مهمة: عند استخدام المجس، تأكد من توجيه السلك إىل حيث لن يتعرض الألسنة 
لهب أو درجات حرارة تتجاوز 380 درجة مئوية. وتجنب تعرض المجس لدرجات حرارة أقل من 

30- درجة مئوية. ذلك أن درجات الحرارة االأقل من 30- درجة مئوية أو االأعىل من 300 درجة 
ي اختفاء المجس من االتصال.

ي التطبيق وستتسبب �ف
مئوية لن تُعرَض �ف

ي غسالة االأطباق غ�ي آِمن. ال تستخِدم مواد كيميائية أو 
نَظِّف المجس قبل أول استخدام. غسل المجس �ف

ي تنظيف المجس. امَسح المجس بفوطة رطبة أو ممسحة صحية. اتَِّخذ االحتياطات وتأكد 
منظفات كاشطة �ف

من عدم تعرض أسالك المجس للبلل، وكذلك منطقة توصيل االأسالك بالمجس. 

ي الماء.
ذلك أن المجس ليس صامًدا للماء ويمكن أن ينتج تلف عن التعرض للماء. ال تغُمر أبًدا المجس �ف

معلومات مهمة

http://weber.com/igrillsupport
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متطلبات التخلص
لية العادية. يُلزَم المستخِدم بأخذ االأجهزة إىل نقطة تجميع  ف ي النفايات الم�ف

هذا المنتج ينبغي عدم التخلص منه �ف
ونية من أجل ضمان التخلص المتوافق بيئًيا. لك�ت معينة للتخلص من المعدات الكهربائية واالإ

ي نار مكشوفة. 
تحذير: التخلص من البطاريات! ال تتخلص أبًدا من البطاريات �ف

ف المحلية.  دائًما تخلص من البطاريات بما يتوافق مع القوان�ي

تحذير: ل تبتلع البطارية، خطر التعرض لحروق كيميائية.
ي حالة ابتالع البطارية 

يحتوي هذا المنتج عىل بطارية خلوية عىل شكل عملة معدنية/زر. �ف
ي 

ة �ف ي حدوث حروق داخلية خط�ي
ي عىل شكل عملة معدنية/زر، يمكن أن تتسبب �ف

الخلوية ال�ت
ف فقط ويمكن أن تؤدي للوفاة. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستخدمة بعيًدا عن  غضون ساعت�ي

متناول االأطفال. إذا لم تنغلق حجرة البطارية بشكٍل آمن، فتوقف عن استخدام المنتج واحتفظ 
به بعيًدا عن االأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتالع البطاريات أو تم وضعها داخل أي جزء 

من الجسم، فتوجه عىل الفور للحصول عىل الرعاية الطبية العاجلة.

مواصفات فنية
دد )ميجاهرتز(: 2402.0 - 2480.0 ميجاهرتز نطاق ال�ت

طاقة الخرج: 0.56 ديسيبل ميىلي واط
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iGRILL MINI المشواة
 WEBER :اسم العالمة التجارية   1 

 iGRILL MINI :اسم الطراز 
 رقم الطراز: 7220

ي
وصف المنتج: مقياس حرارة السلكي يعمل بالتقنية Bluetooth للسش

Weber-Stephen Products LLC  1415 S  Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA :كة الُمصنِّعة ال�ش   2

 ،1415 S Roselle Road، Palatine IL، 60067،USA ي
ي موقعها �ف

كة Weber-Stephen Products LLC، ال�ت نحن، �ش   3
أصدرنا إعالن المطابَقة هذا عىل مسؤوليتنا وحدنا 

ي تتضمن جهاز إرسال، ومجس لحوم واحد، وبطارية خلوية 
عالن: المشواة WEBER iGRILL MINI، ال�ت الغاية من الإ   4

 )CR2032( مستديرة

يع االتحاد ذي الصلة بالمناَسقة: عالن الموصوف أعاله المطابَقة مع ترسش الغاية من االإ   5

التوجيه EU/2014/53   التوجيه بشأن المعدات الالسلكية:  

السالمة/الصحة   
ونية لك�ت التوجيه EU/ 2012/19 بشأن نفايات المعدات الكهربائية واالإ

ونية لك�ت ي المعدات الكهربائية واالإ
التوجيه EU/ 2011/65 بشأن تقييد استعمال مواد خطرة معينة �ف  

اخيص لها وتقييد استعمالها الالئحة رقم 1907/2006 بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار ال�ت  

مة لمالَمسة االأغذية، قرار المجلس  ( رقم 1935/2004 بشأن المواد والسلع المصمَّ ي الالئحة )المجلس االأورو�ب  
ي تالِمس االأغذية

ي المواد والسلع ال�ت
ي CM/Res )2013(9 بشأن المعادن والسبائك المستخَدمة �ف االأورو�ب

المقاييس المتناِسقة:   6 
 السالمة/الصحة:

EN 62368-1:2014 / A11:2017 
EC/1999/519 ؛ توصيات المجلسEN 62479:2010

: التوافق الكهرومغناطي�ي   
EN 301 489-17 V3 2 0 مسودة 

EN 301 489-1 V2 2 0 مسودة

: الالسلكي   
EN 300 328 V2 1 1

غ�ي منطِبق   7

نامج  ي جهاز ذكي يتصل به ال�ب
ن �ف عالن تتأدى باستخدام برنامج وتطبيق ممكَّ الغاية من هذا االإ   8

ي 27 أغسطس، 2018
كة Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA ونيابة عنها �ف وقعه لصالح �ش   9

Ralph N  Ten Bruin، المدير العالمي للشؤون التنظيمية

قة إعالن المطابَ
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كة  كة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العالمات من �ش العالمة اللفظية  ®Bluetooth والشعارات هي عالمات تجارية مسجلة ِمْلك �ش
. ف Weber-Stephen LLC يكون بموجب ترخيص. العالمات التجارية واالأسماء التجارية االأخرى تَُخّص مالكيها المعني�ي

 الجهة الُمصنِّعة: 
Weber-Stephen Products LLC 

S. Roselle Road 1415 
6266-Palatine, IL 60067 

USA

 الجهة المستوِردة: 
 Weber-Stephen Products )EMEA( GmbH 

Leipziger Straße 124 
 Berlin 10117 

هاتف: 307554184 )49+( -0

Weber-Stephen France SAS 
,C S. 80322 - 95617 

 Cergy Pontoise Cedex, FRANCE 
 هاتف: 37 32 19 810  )33+( 

 service consommateurs@weberstephen com 
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL 

Weber-Stephen Nordic ApS 
,Bøgildsmindevej 23, DK-9400 

 Nørresundby, DANMARK 
 هاتف: 10 30 36 99  )45+( 
info@weberstephen dk 
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Products )U.K.( Limited 
,10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick 

 Hammersmith, London W6 8DL, UK 
 هاتف: 1500 630 203 )0(  44+  

 customerserviceuk@weberstephen com 
GB, IE

 Weber-Stephen Deutschland GmbH 
Rheinstrasse 194, 55218 

 Ingelheim, DEUTSCHLAND 
 هاتف: 0 8999 6132 )49+(  

info-de@weberstephen com 
 ,DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG 

GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

.Weber-Stephen Polska Sp. z o.o 
506-Ul. Minerska 29 lok.1, 04 

 Warszawa, POLSKA 
 هاتف. 69 04 392 22 )48+(  

 info-pl@weberstephen com 
PL

 Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe 
Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti 

İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31 
 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul 34219 

  +90 212 659 64 80 Pbx :هاتف 
 فاكس: 83 64 659 212 90+  

TR

جهات االتصال بخدمة العمالء: 

59928_ar_032019


