حقيبة  HOTBAGلخدمات األغذية – تعليمات االستخدام والعناية

تحذير
يمكن لألطفال بعمر  8سنوات فأكبر واألشخاص ذوي اإلعاقة البننية و اليسةي و الذةنية و الةذين ليسةت
لنيهم الخبرة والمعرف استخنام ةذا الجهاز إذا كانوا خاضعين لرقاب و تعليمات فيما يتعلق باستخنام الجهاز
بطريق آمن وفهم المخاطر التي ينطوي عليها .ال يجوز لألطفال اللعة بالجهةاز .ال يجةوز إجةرات التن ية
وصيان المستخنم من خالل األطفال بنون رقاب .

رمز اليذر من األسطح الساخن
تعليمات عامة
 ).1ضع البيتزا و /و المنتجات الغذائي األخرى في  .HOTBAGغلق الطر األمامي بالضغط عل شرط فيلكرو معا..
 ).2قم بتوصيل كابل الطاق  PDUو كابل الطاق السيجار  12فولت باليقيب باستخنام وصل سريع التيرير في الطر األمامي من .HOTBAG
 ).3لكابل الطاق بقابس الوالع  12فولت ،تأكن من تناس وتثبيت قابس السجائر بإيكام في منفذ الوالع (قن تؤني الوصل المهتزة إل تل القابس وإيقا الطاق عن يقيب
.)HOTBAG
 ).4في وقت التسليم عليك فقط فصل كابل الطاق باستخنام الوصل سريع التيرير في مقنم يقيب ( HOTBAGمُالي  :اترك كابل الطاق متصال .بمنفذ الوالع  12فولت).
تعليمات الغسيل
 )1عليك إزال عناصر التس خين باستخنام لوي الوصول الموجونة في مؤخرة اليقيب (الفتي ذات السوست).
 )2يمكن غسل يقيب  HOTBAGباستخنام غسال تجاري مامي التيميل مثل تلك الموجونة في المغاسل القريب منك.
طباق مثل ناون .سيساعن ذلك عل تخفي الشيوم واألترب اليالي  ،مما يجعل الغسال تغسل عل نيو كثر فعالي .
 )3عليك المعالج المسبق ألي مناطق ذات اتساخ بالغ بمن
افتراضي.
 )4عليك غسل اليقائ في نائرة "عاني" ،باستخنام المياه الساخنة ومن
تعليمات التجفيف
 ).1تأكن من إغالق مقنم يقيب  ،HOTBAGومن فتح سوست اليقيب وتركها مفتوي .
 ).2عليك تجفي اليقيب عل يرارة مرتفعة لمنة يوالي  22نقيق .
 ).3إذا الزالت اليقائ رطب قليال ،.عليك تركي عناصر التسخين في اليقيب وتوصيل اليقيب بمزون التيار .سيساعن ذلك عل تجفي
العفن.

اليقائ

من الناخل للخارج ،وسيخفض من خطر

ال تفعل
 )1ال تقم بمراكمة الحقائب فوق بعضها عندما تكون قيد االستخدام (متصلة بالطاقة) .يجب أن يكون لكل حقيبة وضع الرف المخصص لها.
 )2ال تقم بوضع اليقائ عل الياف ثنات ما تكون قين االستخنام.
 )3ال تضع ي عناصر عل اليقيب .
 )4ال تستخنم غسال األطباق.
 )5ال تقم بالتن ي الجا .
 )6ال تضع جسام يانة في و عل يقيب .HOTBAG
 )7ال تترك يقيب  HOTBAGمتصل بالطاق في منفذ الطاق للوالع  12فولت ثنات ما ال تكون قين االستخنام (قن يتم إفراغ البطاري ).
استكشاف األعطال وإصالحها
 ).1عليك تنوير قابس السجائر ناخل مقبس السماع لتيسين االتصال .سيومض مصباح خضر عل مقبس الطاق عنن توصيل وصل مناسب .
 ).2تيقق من الصمام الموجون عل قابس السجائر (انفع ألسفل الطر المعنني وقم بتنويره عكس اتجاه عقار الساع إلزال الصمام.
 ).3عليك التيقق من صمام والع السجائر بمركبتك ،والموجون في لوي الصمامات الرئيسي .
 ).4عليك التيقق من كابل ومقبس الطاق لكش وجون سالك مكسورة و متآكل .
 ).5تأكن من ن وصالت الوصل ن يف وخالي من التآكل.
 ).6إذا لم تسخن يقائ  HOTBAGالخاص بك بعن مراجع الخطوات عاله ،عليك االتصال بشرك الفيص عل .1-855-432-8224
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