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ENVIRONMENT
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
• If the supply cord is damaged, it must be
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
replaced by the manufacturer, its service
instruction manual and packaging puts your attention to this
agent or similarly qualified persons in order to appliance,
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
avoid a hazard.
protection of our environment. Ask your local authorities for information
• Never move the appliance by pulling the cord the
regarding the point of recollection.
and make sure the cord cannot become
entangled.
 دليل اإلرشاداتAR
• The appliance must be placed on a stable,
السالمة
level surface.
 ال يمكن اعتبار الشركة ال ُمصنّعة مسؤولة،• بتجاهل تعليمات السالمة
• The user must not leave the device
.عن التلف
unattended while it is connected to the supply.
 يجب استبداله من قبل الشركة،• في حالة تلف سلك اإلمداد بالطاقة
• This appliance is only to be used for
المصنعة أو وكيل الخدمة أو األشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب
household purposes and only for the purpose
.المخاطر
it is made for.
• ال تقم أبدًا بنقل الجهاز عن طريق سحب السلك وتأكد من أن السلك
• This appliance shall not be used by children
.ال يمكن أن يتشابك
aged less than 8 years. This appliance can be
.• يجب وضع الجهاز على سطح مستو وثابت
used by children aged from 8 years and above
• يجب أال يغفل المستخدم عن الجهاز أثناء توصيله بالكهرباء
and persons with reduced physical, sensory or
• هذا الجهاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلية وللغرض
mental capabilities or lack of experience and
.المصنوع من أجله فقط
knowledge if they have been given
• ال يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تقل أعمارهم عن
supervision or instruction concerning use of
 يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تتراوح. سنوات8
the appliance in a safe way and understand
 سنوات وما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنية أو8 أعمارهم بين
the hazards involved. Children shall not play
الحسية أو العقلية المنخفضة أو األشخاص الذين لديهم نقص في
with the appliance. Keep the appliance and its
الخبرة والمعرفة إذا تم تزويدهم باإلشراف أو التعليمات المتعلقة
cord out of reach of children aged less than 8
 يجب عدم.باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وبفهم المخاطر المتضمنة
years. Cleaning and user maintenance shall
 اجعل الجهاز والسلك الخاص به بعيدين عن.لعب األطفال بالجهاز
not be made by children unless older than 8
 يجب عدم تنظيفه. سنوات8 متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن
and supervised.
 سنوات ويتم8 وصيانته من قبل األطفال إال إذا كان عمرهم أكبر من
• To protect yourself against an electric shock,
.اإلشراف عليهم
do not immerse the cord, plug or appliance in
 ال تغمر السلك أو المقبس أو،• لحماية نفسك من الصدمة الكهربائية
the water or any other liquid.
.الجهاز في المياه أو أي سائل آخر
• This appliance is intended to be used in
• هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي ولالستخدام في األماكن
household and similar applications such as:
:المشابهة مثل
– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
– By clients in hotels, motels and other residential type environments.
– Bed and breakfast type environments.
– Farm houses.

• Children shall not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by children.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children.
• If the kettle is overfilled, boiling water may be
ejected.
• Do not remove the lid while the water is
boiling.
• Please use the kettle only with the stand
provided.
• Caution: Insure that the kettle is switched off
before removing it from its stand.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.

2
3

4

PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. On/Off switch
3. Power indicator
4. Base
5. Button to open lid
BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the
stickers, protective foil or plastic from the device.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
• Before the first use boil a full kettle of water to clean the kettle and
discard this water.
• Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the indicated
voltage on the device matches the local voltage before connecting the
device. Voltage 220V-240V 50-60Hz.

[WEEE Logo]

USE
• Always remove the kettle from the base when filling it, this to avoid
water dripping into the base.
• Make sure the water level will never exceed the maximum level
marker.
• If not enough water is used, the kettle will switch off, with too much
water it may boil over. Switch the device on by pressing at the on/off
switch. The indicator light will be illuminated. Once the water has
boiled, the on/off switch returns automatically to the off position.
• If the appliance is accidentally switched on when empty, the boil-dry
protection will automatically switch it off. Adding cool water will cool
the boil-dry protection mechanism which enables you to use the kettle
as normal.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
• Use a soft damp cloth to clean the housing of the device.
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the kettle and base in water or any other liquids.
• The device should be regularly decalcified. Use a descaling product
which is suitable for household appliances.
• Rinse the kettle several times with clean water after descaling.
WARRANTY
1. This product is warrantied for 2 Years, for detailed terms, please
refer to the Warranty Card.
2. Following parts are not covered by warranty:
– Knobs.

Made in China
© Princess 2019

– Any broken body parts.
Approximate life of this appliance under normal conditions is 3
Years.
For service and repairs, please call the following numbers:

.– أمكان مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى
.– أو من قبل نزالء الفنادق واالستراحات واألماكن السكنية األخرى
.– واألماكن التي تقدم مبيتًا ووجبة إفطار
.– والمنازل الريفية

.يجب على األطفال عدم اللعب بهذا الجهاز
 احرص على حفظ.ال ينبغي استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال
الجهاز والسلك الخاص به بعيدا ً عن متناول األطفال
 قد ينسكب الماء المغلي،إذا تم ملء الغالية حتى تفيض
.ال تقم بإزالة الغطاء أثناء غليان الماء
.يرجى استخدام الغالية فقط مع الحامل المرفق معها
. تأكد من إيقاف الغالية عن التشغيل قبل إزالتها من الحامل:تنبيه
 ال تغمس السلك أو،لحماية نفسك من التعرض إلى صدمة كهربائية
.القابس أو الجهاز في الماء أو في أية سوائل أخرى

•
•
•
•
•
•
•

وصف األجزاء
 غطاء.1
إيقاف التشغيل/ مفتاح التشغيل.2
 مؤشر الطاقة.3
 القاعدة.4
 زر لفتح الغطاء.5
قبل االستخدام األول
 أو البالستيك أو ورق األلومنيوم الواقي، قم بإزالة الملصقات.• قم بإخراج الجهاز والملحقات خارج العلبة
.عن الجهاز
قدرها.• ضع الجهاز على سطح ثابت مستو وتأكد من وجود حد أدنى من المساحة الخالية حول الجهاز
. هذا الجهاز غير مناسب للتركيب في خزانة أو لالستخدام الخارجي. سم10
.• قبل االستخدام األول قم بغلي غالية مملؤة بالكامل بالماء لتنظيف الغالية ثم تخلص من هذا الماء
، تحقق من أن الجهد الكهربائي المحدد على الجهاز: )مالحظة.• قم بتوصيل كابل الطاقة في المقبس
 إلى50 -  فولت240  إلى220  الجهد الكهربائي.يطابق الجهد الكهربي المحلي قبل توصيل الجهاز
. هرتز60
االستخدام
. لتجنب تساقط المياة على القاعدة،• قم دائ ًما بإزالة الغالية من القاعدة عند ملئها
.• تأكد من أن مستوى المياه ال يتجاوز عالمة الحد األقصى
 بينما في حالة وضع الكثير من المياه قد، ستتوقف الغالية عن التشغيل،• إذا لم يتم استخدام مياه كافية
 ستضيء لمبة.اإليقاف/ قم بتشغيل الجهاز من خالل الضغط على مفتاح التشغيل.ينسكب من الغالية
.إيقاف التشغيل أتوماتيكيًا إلى وضع إيقاف التشغيل/ سيعود مفتاح التشغيل، بمجرد أن يغلي الماء.المؤشر
 ستقوم خاصية الحماية من الغليان الجاف،• إذا تم تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ وهو فارغ
 إن إضافة الماء البارد ستعمل على تبريد آلية الحماية من الغليان الجاف.بإيقاف تشغيل الغالية.أتوماتي ًكا
.والتي ستمكنك من استخدام الغالية كالمعتاد
التنظيف والصيانة
.• قبل التنظيف افصل الجهاز من المقبس وانتظر حتى يبرد الجهاز
.• استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف غالف الجهاز
ّ •
 أو اللوف الخشن أو، ال تستخدم مطلقًا مواد تنظيف قوية أو كاشطة.نظِف الجهاز بقطعة قماش رطبة
.األلياف السلكية الذي قد يتسبب في تلف الجهاز
.• احرص أال تغمس الغالية والقاعدة أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
 إن استخدام منتجات إزالة الترسبات مناسب مع األجهزة.• يجب إزالة الكالسيوم بانتظام من الجهاز
.المنزلية
.• اشطف الغالية عدة مرات بماء نظيف بعد إزالة الرواسب
ضــمـــان
. لمعرفة أحكام الضمان يرجى قراءة كرت ضمان المنتج,  هذا الجهاز مضمون لمدة عامين.1
: المكونات أدناه غير مشمولة بالضمان.2
.– المقابض
.– أجزاء البدن القابلة للكسر
. سنوات تقريبا3  العمر اإلفتراضى. العمر اإلفتراضي للجهاز يعتمد على ظروف التشغيل العادية
:يرجي اإلتصال علي أرقام خدمة الصيانة والتصليح اآلتية
الـشـركــة المــتــحــدة لإللكـتـرونـيــات
800 124 0900 (المملكة العربية السعودية )الهاتف المجاني
البيئة

 ولكن يجب تقديمه في أي نقطة،ال ينبغي وضع هذا الجهاز في قمامة المنزل في نهاية مدته
 يقوم هذا الرمز الموجود على الجهاز.مركزية تقوم بإعادة تدوير األجهزة المنزلية الكهربائية واإللكترونية
 يمكن إعادة تدوير األجزاء المستخدمة في.ودليل التعليمات والتعبئة بلفت انتباهك إلى هذه المشكلة المهمة
. فإنك تساهم في دفع عجلة حماية بيئتنا، عن طريق إعادة تدوير األجهزة المنزلية المستخدمة.هذا الجهاز
.اسأل السلطات المحلية للحصول على معلومات بشأن النقطة التي تقوم بإعادة التدوير

