
إرشادات النظافة اخلاصة بـ 
LEGO® Education

LEGO®نحن نختار مواد عالية اجلودة لتصنيع عناصر
و®DUPLO ملنح األطفال أفضل جتارب التعلم املمكنة 

وأكثرها أمانًا. لدعم املعلمني فيما يتعلق باتباع أحدث 
اإلرشادات احمللية بشأن تنظيف الفصول الدراسية واملواد 

التعليمية وتطهيرها، وضعنا اإلرشادات التالية.

قبل تنظيف عناصر®LEGO اخلاصة بك، احرص على اتباع   
إرشادات إدارة التعليم احمللية و/أو إرشادات اجلهة الصحية 

بشأن تنظيف مواد الفصول الدراسية وتطهيرها.

تأكد من تفكيك جميع عناصر LEGO قبل التنظيف. فلن   
يتم تنظيف العناصر غير املفككة بشكلٍ فعال. وينبغي 

تنظيف األجهزة اإللكترونية/الذكية بشكلٍ منفصل.

احرص على تنظيف عناصر LEGO يدويًا باستخدام قطعة   
قماش أو إسفنجة ناعمة وصابون وماء ال تزيد درجة حرارته 

على ١٠٤ درجة فهرنهايت/٤٠ درجة مئوية.

عند تطهير العناصر اإللكترونية (على سبيل املثال،   
وحدات التحكم واحملركات واملستشعرات)، استخدم مناديل 

تُستخدم ملرة واحدة أو قطعة قماش من األلياف الدقيقة 
مبللة مبادة مطهرة ملسح جميع األسطح اخلارجية بعناية. 

جتنب غمر األجهزة اإللكترونية/الذكية في أي محلول سائل   
أو رشها به. بدالً من ذلك، امسحها برفق عند التنظيف.

جتنب وضع عناصر LEGO أو األجهزة في غسالة املالبس أو   
غسالة األطباق. وال حتاول جتفيفها في الفرن أو امليكروويف 

أو باستخدام مجفف الشعر. كما ال ينبغي أن تتعرض 
العناصر لدرجات حرارة تزيد على ١٤٠ درجة فهرنهايت/٦٠

درجة مئوية.

ا على فصل جميع املستشعرات واحملركات  احرص دائمً  
من األجهزة اإللكترونية /الذكية وأي مصدر للطاقة قبل 

التنظيف.

إخالء املسؤولية

يتطلب تطهير أسطح اللعب استخدام الكحول أو مادة مبيضة. في معظم احلاالت، سيؤدي مسح األسطح باستخدام املطهرات التي حتتوي على الكحول أو 
احملاليل املبيضة إلى إتالف عناصر LEGO®، ولكن ال ميكن التنبؤ بجميع اآلثار الناجمة عن التعرض املتكرر ألنواع مختلفة من املطهرات. ميكن أن يؤدي استخدام 

ا بفحص  املطهرات إلى إتالف الزخارف أو إحداث عالمات ضبابية على عناصر LEGO الشفافة أو إحداث تشققات وتصدعات. ألسباب تتعلق بالسالمة، يُنصح دائمً
األلعاب بحثًا عن الشقوق وإزالة أي عناصر متشققة.
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