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السلامة وتدابير التحذيرات 2
nفوق فما أعوام 8 بعمر الأطفال قبل من الجهاز هذا استخدام يمكن

أو متدنية عقلية أو حسية أو بدنية قدرات من يعانون الذين والأشخاص
الخاصة التعليمات أو الإشراف منحهم تم إذا والمعرفة للخبرة يفتقرون
.ذلك على المنطوية المخاطر يدركون وكانوا آمنة بطريقة الجهاز باستخدام

nوالصيانة التنظيف عمليات إجراء يمنع. بالجهاز الأطفال عبث يحظر
.البالغين إشراف تحت إلا الأطفال بواسطة

nالمنزلي للاستخدام مصمم المنتج هذا.
nهيرتز 60-50و فولت 240-220 هي جهازك تشغيل فولت.
n *توصيل يجب. أرضي كابل على لجهازك الرئيسي الكهرباء سلك يحتوي

.أرضي بكابل السلك هذا
nمؤهل فني بواسطة الكهربائية الأسلاك توصيلات جميع تنفيذ يجب.
nبأداء الجهاز بعمل مؤهلين غير أشخاص بواسطة التركيب يتسبب قد

.الحوادث وقوع أو الجهاز تضرر أو ضعيف
nيجب. التركيب أثناء السحق أو للضغط الجهاز تغذية كابل تعريض يجب لا

للذوبان يتعرض قد الحالة، هذه وفي. الطبخ جهاز قرب التغذية كابل وضع
.حريق إلى بالتالي ويؤدي

nالتركيب قبل بالكهرباء الجهاز توصل لا.
nالخطر حال في الطاقة كابل نزع سهل التركيب مكان أن تأكد.
nلأنها يدك تؤذي فقد. طويلة لفترة تشغيلها بعد الجهاز مصابيح تلمس لا

.جدا ساخنة تكون
nالعادي المنزلي الطهي أثناء لاستخدام المطبخ أفران شفاطات تصميم تم.

الجهاز ضمان وسيصبح الأخرى، الاستخدام أنواع خلال تعطل خطر هناك
.ملغيا

nالمنبعث، الهواء من بالتخلص المتعلقة والتعليمات القواعد إلى الامتثال يجب
الاستخدام على التحذير هذا ينطبق لا. (المختصة السطات تفرضها التي
.)المدخنة أنبوب بدون

nالجهاز هذا تحت للاشتعال القابلة الأطعمة طهي يجوز لا.
nتسبب فقد وإلا،. الموقد على الخ المقلاة، أو القدر وضع بعد الجهاز شغل

.جهازك أجزاء بعض تشوه العالية الحرارة
nالموقد من الخ المقلات، أو القدر إخراج قبل الموقد شعلات أوقف.
nعلى تحتوي التي القدور تحترق قد. الموقد على الساخن الزيت تترك لا

.مغلي زيت
nبشأن احذر بخاصة، المقلية الأطعمة تطبخ عند تحترق قد الزيوت أن بما

.الطاولة وأغطية الستائر
nفي المستبدلة غير الفلاتر تشكل. باستمرار الفلاتر تغيير على احرص

.عليها المتراكمة الشحوم ترسبات بسبب الحريق خطر المناسب الوقت
nالفلتر من بدلا للحريق المقاومة غير التصفية مواد تستخدم لا.
nحالة في الجهاز يكون عندما الفلاتر تنزع ولا فلتر بدون جهازك تستخدم لا

.تشغيل
nأو الجهاز أوقف. (طهي أجهزة وأي الشفاط أوقف حريق، وقوع حال في

).الرئيسي المفتاح أطفئ
nخطر يشكل قد المناسب، الوقت في للجهاز الدوري التنظيف يتم لم إذا

.الحريق

السلامة وتدابير التحذيرات

السلامة وتدابير التحذيرات
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nأطفئ أو الجهاز أوقف. (صيانة عملية أي قبل الجهاز عن الكهرباء افصل
).الرئيسي المفتاح

nنفس في الكهرباء غير بطاقة تعمل التي والأجهزة الشفاط تشغيل عند
4Pa (4 x 10 الغرفة في السلبي الضغط يتعدى لا أن يجب لا الوقت،

).بار
nمثلا الغاز مدافئ (الغاز أو الوقود على تعمل أخرى أجهزة هناك كان إذا(

يكون أن يجب أو كليا الجهاز عادم عزل يجب الجهاز، مع الغرفة نفس في
.السد محكم

n*أو مم 150 بقطر أنابيب استخدم بجهازك، المدخنة أنبوب توصيل عند
الحد عند الأكواع وعدد الأنبوب وصلة طول يكون أن يجب. مم 120
.المستطاع قدر الأدنى

nبالجهاز الأطفال عبث يحظر.
nصمام استخدم سلامتك، أجل من" MAX 6 A "الشفاط تركيب مع.
nالأطفال عن أبعدها خطرة، تكون قد التغليف مواد لأن نظرا.
nفني أو وكيله أو المنتج بواسطة استبداله يجب للتلف، الكابل تعرض إذا

.الخطرة للمواقف تجنبا المستوى بنفس مختص
nالطهي، وأدوات الفرن شفاط عن الكهرباء افصل اللهب، اندلاع حال في

.مطلقا اللهب لإطفاء الماء تستخدم لا. اللهب بتغطية وقم
nساخنة المستخدمة الأجزاء تصبح أن يمكن الطهي، أجهزة استخدام عند.
nمن يعانون) الأطفال ذلك في بما (أشخاص لاستخدام معد ليس الجهاز هذا

إذا إلا والمعرفة، للخبرة يفتقرون أو محدودة عقلية أو حسية أو بدنية قدرات
مسؤول شخص بواسطة الجهاز استخدام يخص توجيها أو إشرافا منحهم تم
.سلامتهم عن
nالجهاز بين سم 65 مسافة أدنى تكون أن يجب الموقد، شفاط تركيب بعد

مواقد أو غاز نطاقات أي وبين بينه سم 75و آخر كهربائي موقد وأي
.أخرى وقود أنواع تستخدم

nالأدخنة تتواجد حيث الهواء مجرى مع الموقد شفاط مخرج توصيل يجب لا
.الأخرى

nالغاز، مثلا، (أخرى أجهزة مع بالتزامن الجهاز استخدام عند تحذر أن يجب
،)الدوش سخانات المشتعلة، السخانات الخ، الحطب، الفحم، الديزل، وقود
استخدامها عند الانتباه يجب. المكان نفس في الهواء نفس تستخدم التي
هواء بفصل الاحتراق على يؤثر قد الموقد شفاط لأن هذا. متزامن بشكل
.المحيط

nالمدخنة أنبوب بدون الاستخدام على التحذير هذا ينطبق لا.
nأو الغاز تستخدم التي الأجهزة مع بالتزامن الكهربائي الشفاط استخدام عند

على ينطبق لا قد (الغرفة في كافية تهوية تتوفر أن يجب آخر، وقود
).أخرى مرة الغرفة في الهواء تطلق التي الأجهزة

السلامة وتدابير التحذيرات
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التسمم خطر الموت، خطر 2.1

!خطر
لاختناق التعرض خطر - تحذير
للأطفال تسمح لا. الأطفال على خطرة التغليف مواد تعتبر
.التغليف بمواد بالعبث أبًدا

!خطر
الوفاة خطر - تحذير
الغازات بسبب التسمم وخطر للحياة مهدد خطر هناك

قدر توفير يتم لم إذا الهواء، صرف استخدام أثناء. المشتعلة
أجهزة مع بالتزامن الجهاز تستخدم لا الهواء، من كافي
الغاز، مثل المدخنة أنبوب عبر سامة غازات تطرح أخرى
سخانات الدوش، سخانات الفحم، مدفأة أو الحطب الزيت،
2 صورة.الخ الماء،

سخانات الفحم، مدفأة أو الحطب الزيت، الغاز، مثل (الخارجة المواد تمتص
العادم الغاز وتطرح التركيب، موقع من المحترق الهواء) الماء سخانات الدوش،
الموقد شفاط يكون عندما). المدخنة أنبوب مثل (العادم الغاز لطرح نظام عبر

من كاف قدر يدخل لم إذا. المجاورة والغرف المطبخ من الهواء يمتص نشطا،
أنبوب من السامة الغازات امتصاص يتم الحالة، هذه في. فراغ يحدث الهواء،
2 صورة. أخرى مرة الباب إلى ويؤخذ العادم، الغاز وقناة المدخنة
n3 صورة.دائما الجديد الهواء دخول ضمان يجب لذا

التسمم خطر :2 صورة

3 صورة

السلامة وتدابير التحذيرات
 التسمم خطر الموت، خطر

7عربي الموقد شفاط مستخدم دليل10.03.2021



!تحذير
!الحريق خطر

نّظف.الزيت فلتر في الموجودة الزيت بقايا تشتعل قد–
الجهاز تشغل لا.الأقل على أشهر 3 كل مرة الزيت فلتر
.الزيت فلتر وجود بدون أبًدا

تعمل لا. الزيت فلتر في الموجودة الزيت بقايا تشتعل قد–
"فلامبيه "أطباق تحضير مثل (المكشوف باللهب أبًدا

الجهاز بتركيب ُيسمح. الجهاز من بالقرب) المشتعلة
أو الخشب مثل (الصلب بالوقود يعمل موقد من بالقرب
قابل غير غطاء على يحتوي كان حال في فقط) الفحم
.يتطاير الشرر بترك ُيسمح لا. للنزع

مطلًقا ُيسمح لا. بسهولة الساخنة والدهون الزيوت تشتعل–
تحاول لا. رقابة دون الساخنة والدهون الزيوت بترك
أطفئ. الموقد بإيقاف قم. بالماء الحريق إخماد مطلًقا
حريق بطانية أو غطاء باستخدام، بحرص اللهب ألسنة
.مماثلة مواد أو

طهي إناء عليها يوجد لا التي بالغاز العاملة المواقد تولّد–
جهاز يتعرض أن يمكن. عملها أثناء عالية حرارة
الاحتراق أو للضرر المواقد أعلى الموضوع التهوية
وضع عند إلا الغاز مواقد بتشغيل تقم لا. السبب لهذا
.فوقها طهي إناء

حرارة نفسه الوقت في غاز مواقد عدة تشغيل يولّد–
أعلى الموضوع التهوية جهاز يتعرض أن يمكن. عالية
مطلًقا تقم لا. السبب لهذا الاحتراق أو للضرر المواقد
وهي دقيقة 15 من لأطول غاز موقدي بتشغيل

الكبير الموقد يمتلك. العالي اللهب إعداد على مضبوطة
موقد 2 طاقة) ووك موقد (وات كيلو 5 من أكبر بقدرة
.غاز

!تحذير
!بالكهرباء صعقا الموت خطر

لا. كهربائية صدمة حدوث في معّطل جهاز يتسبب قد–
الكهرباء كابل اسحب. معّطل جهاز بتشغيل مطلًقا تقم

.العملاء بخدمة اتصل. الدائرة قاطع وافصل الجهاز
القيام ينبغي. مخاطر المناسبة غير الإصلاحات تشكل–

واستبدالها الرئيسية الكهرباء أسلاك إصلاح بعمليات
إذا. بواسطتنا تدريبه تم عملاء خدمة فني بمعرفة فقط

وافصل الجهاز الكهرباء كابل فاسحب الجهاز، تعّطل
.العملاء بخدمة اتصل. الدائرة قاطع

حدوث إلى الجهاز داخل إلى المياه تسرب يتسبب قد–
التنظيف أدوات باستخدام ُيسمح لا. كهربائية صدمة
.بالبخار أو العالي بالضغط

السلامة وتدابير التحذيرات
 التسمم خطر الموت، خطر
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!خطر
!الشخصية الإصابة خطر

بسبب التركيب أثناء الشخصية الإصابة خطر هناك–
عملية طوال الواقية القفازات استخدم. الحادة الحواف
.الجهاز تركيب

عمليات جميع إجراء يجب الجهاز، إسقاط لخطر نظرا–
.المستخدم دليل في المحددة السلامة وأغطية براغي شد

أي تضع فلا. الجهاز على الموضوعة الأجسام تسقط قد–
.الجهاز على أجسام

مجموعة (بعينيك تضر وقد للغاية ساطعة LED أضواء–
أضواء إلى مباشرًة النظر عليك ُيحظر). 1 المخاطر

LED ثانية 100 من لأطول التشغيل قيد.

!تحذير
!الكهربائية الصدمة خطر فهناك

أوقف. صيانته أو تنظيفه قبل دائما يبرد جهازك دع–
.الرئيسي المقبس من القابس اسحب أو الصمام

الأجزاء إلى الرطوبة تسرب بفعل ضرر خطر هناك–
.مبتلة بقماشة التحكم مكونات تنظف لا. الإلكترونية

.خاطئة تنظيف عملية بسبب للتلف السطح يتعرض قد–
لا. فقط الفرك باتجاه للصدأ المقاوم الحديد أسطح نظف

عناصر على للصدأ المقاوم الحديد منظف تستخدم
.التحكم

أو القاسية التنظيف مواد بسبب للتلف السطح يتعرض قد–
.الكاشطة أو القاسية التنظيف مواد تستخدم لا. الكاشطة

!تحذير
!البدنية والإصابة الحريق خطر
أوقف المطلوبة، القواعد اتباع دون التصليح إجراء حال في

التصليحات إجراء يجب. الجهاز إمداد كابل وانزع الصمام
.معتمدين خبراء أو معتمدة فنية خدمة بواسطة

!إرشاد
أو الصمام أوقف الضرر، أو للخلل الجهاز تعرض إذا

.المعتمدة بالخدمة واتصل لجهازك المغذي الكابل اسحب

السلامة وتدابير التحذيرات
 التسمم خطر الموت، خطر
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!إرشاد
أو المنتج بواسطة استبداله يجب للتلف، الكابل تعرض إذا

.الخطرة للمواقف تجنبا المستوى بنفس مختص فني أو وكيله

!إرشاد
وافصل الدائرة قاطع افصل الجهاز، أضواء تتعطل عندما
التالف الضوء استبدل. المقبس من الجهاز الكهرباء كابل
عبء من الأضواء بقية لحماية ،)أولا يبرد الضوء دع (فورا
.الحمل

!احترس
مع استخدامها عند ساخنة المستخدمة الأجزاء تصبح قد

الطبخ أجهزة

!خطر
أنبوب مع الجهاز لهذا الهواء مخرج أنبوب توصيل يجب لا

استخدام عن الناتجة الأدخنة لتصريف المستخدم المدخنة
.الأخرى الوقود أنواع أو الغاز

الضرر وقوع أسباب

!احترس
دائًما الجهاز بتشغيل قم. التآكل بسبب ضرر وقوع خطر
التكثيفات تتسبب قد. الطهي أثناء التكثيف تكون من للوقاية
الفور على المعّطل المصباح استبدل. التآكل ضرر وقوع في

يشكل. الأخرى المصابيح على الزائد التحميل من للوقاية
بوقوع خطًرا الإلكترونية الأجزاء إلى الرطوبة تسرب
قد. مطلًقا مبتلة بقماشة التحكم عناصر تنظف لا. ضرر

نظف. خاطئة تنظيف عملية بسبب للتلف السطح يتعرض
تستخدم لا. فقط الفرك باتجاه للصدأ المقاوم الحديد أسطح
يتعرض قد. التحكم عناصر على للصدأ المقاوم الحديد منظف
لا. الكاشطة أو القاسية التنظيف مواد بسبب للتلف السطح
ضرر خطر هناك. الكاشطة أو القاسية التنظيف مواد تستخدم
الهواء خروج قناة رّكب. التكثيف لسائل الراجع التدفق بفعل

)واحدة درجة بقيمة ميل زاوية (للأسفل صغيرة ميل بزاوية
.الجهاز من

السلامة وتدابير التحذيرات
 التسمم خطر الموت، خطر
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بدونه أو الكربون فلتر مع الاستخدام 3

.التهوية ووضع العادم هواء وضع في الجهاز استخدام يمكنك

العادم هواء وضع

نظام عبر تصريفه ويتم الزيت، فلتر بواسطة الممتص الهواء تنظيف يتم
4 صورة.الأنابيب

!إرشاد
أنبوب أو نشط دخان أنبوب إلى العادم هواء نقل يجب لا

المناطق لتهوية تستخدم مدخنة إلى نقله يجب ولا الغاز طرد
.الحرارة مصادر تثبت حيث

nأنبوب أو معطل دخان أنبوب إلى العادم الهواء لنقل حاجة هنالك كان إذا
.المعتمد الرئيسية المداخن منظف من إذن على تحصل أن يجب الغاز، طرد

nجهاز استخدام يجب الخارجي، الجدار عبر العادم الهواء تصريف تم إذا
.تلسكوبي أمان
الهواء توزيع وضع

وفلتر الزيت فلاتر بواسطة الممتص الهواء تنظيف يتم
5 صورة.أخرى مرة المطبخ إلى ينقل ثم فعال، كربون

تصدر التي المواد لاحتواء صالح كربون فلتر تركيب يجب
بشأن المعتمد بائعك استشر. الهواء توزيع وضع في الرائحة

وضع في الجهاز لتشغيل المطلوبة المختلفة الاحتمالات
العملية لهذه المطلوبة الملحقات شراء يمكنك. الهواء توزيع
على البيع أو الخدمة مراكز أو المعتمدة، البيع نقاط من

.الإنترنت

الكربون فلتر بدون الهواء مخرج :4 صورة

الكربون فلتر عر الهواء توزيع :5 صورة

بدونه أو الكربون فلتر مع الاستخدام
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AF 100 الكربون فلتر تغيير 4
120 بقطر أنبوب من خروجه ويضمن الكربون فلتر بواسطة الهواء تنقية تتم
هذه تستخدم. N-RV المدخنة قمع بمساعدة الجهاز على التهوية فتحات أو مم

في هواء مصرف أو مدخنة مخرج على تحتوي لا التي المطابخ في الطريقة
مدخنة، بدون الجهاز باستخدام ترغب عندما. المدخنة تركيب فيه تم الذي المكان
.التالية العملية تتبع أن يجب

.الجهاز من الألمنيوم فلاتر بفك قم

).6 صورة (المحرك علبة من الخانق الصمام أخرج ثم

من بدلا التركيب ملحقات في الموجود القصير الخانق الصمام ركب
).7 صورة (الطويل الخانق الصمام

الكربون فلتر

6 صورة

القصير الخانق الصمام :7 صورة

8 صورة

AF 100 الكربون فلتر تغيير
 

10.03.2021 عربي الموقد شفاط مستخدم دليل 12



إلى جهازك من الملحقات تركيب مع المقدمة الداخلية المكونات إدخل
).8 صورة (المداخن مخرج

n1 -9 صورة. (تجويفه في الكربون فلتر ركب.(
n2 -عقارب مع بتدويره مكانه في منطبق الكربون فلتر أن تأكد

().9 صورةالساعة

.جهازك ويتلف يسقط قد كليا، الكربون فلتر ينطبق لم إذا

!خطر
.الكربون مرشحات بغسل أبًدا تقم لا

.الأطفال عن الكربون فلاتر أبعد

الكربون فلتر :9 صورة

AF 100 الكربون فلتر تغيير
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الوقائية والصيانة التنظيف 5

!احترس
دون وصيانته الجهاز بتنظيف الأطفال يقوم أن يجب لا

.إشراف

nلا. الكاشطة أو القاسية التنظيف مواد بسبب للتلف السطح يتعرض قد
والحماية التنظيف مواد اجلب. الكاشطة أو القاسية التنظيف مواد تستخدم
التحكم ووحدات الجهاز سطح يعتبر. المعتمدة الخدمة من لجهازك المناسبة
.للخدش حساسة

nتنظيف مادة أو الأطباق تنظيف سائل أو رطبة، بقماشة الأسطح نظف
!تكشط لا. رطبة بقماشة الصعبة الجافة الأوساخ بتليين قم. معتدلة زجاج

nالتي المواد يخدش، الذي الإسفنج الجاف، القماش استخدام المناسب غير من
مواد أو كلور أو حمض تراب، تحوي التي التنظيف مواد الفرك، تتطلب
.أخرى قوية

nفقط الفرك باتجاه للصدأ المقاوم الحديد أسطح نظف.
nوحدات على المبلل والقماش يصدأ لا الذي الفولاذ تنظيف مواد تستخدم لا

المعدنية الزيت فلاتر تجتجز: المعدنية الزيت فلاتر تنظيف. التحكم
هذه نظف. المطبخ في الموجود والبخار الرطوبة في المتضمنة الجزيئات
ساعة 2 إلى 1 (الطبيعي الاستخدام بعد تقريبا شهور ثلاثة كل الفلاتر
).يوميا

nالقلوية أو الحمضية أو جدا القوية التنظيف مواد تستخدم لا.
nبقماشة فيها العالقة المواد كذلك نظف المعدني، الزيت فلتر تنظف أثناء

.رطبة
nباليد أو الأواني غسالة في المعدنية الزيت فلاتر غسل يمكنك.

الألومنيوم الفلاتر تنظيف 5.1
الألومنيوم الفلتر ضفر1

شهور ثلاث كل مرة الألومنويم الزيت فلتر تنظيف يجب
.الأفل على دوري بشكل

nتجاه الألومنويم الفلتر اسحب OK الفلتر ضفر على الضغط خلال من
).10 صورة.(الألومنيوم

nالأخرى باليك بإمساكه قم, الألومنويم الفلتر سحب أثناء ً .لسقوطه تجنبا
nمتوازي بشكل الأرض على الفلتر سطح ضع, الألومنيوم الفلتر سحب أثناء

.عليها يحتوي التي الزيوت لتنقيط تجنباً

1

10 صورة

الوقائية والصيانة التنظيف
 الألومنيوم الفلاتر تنظيف
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الأواني غسالة في الغسل 5.2
لذلك ليس. اللون في بسيط تغير يحدث قد الأواني، غسالة في الغسل حال في

.المعدني الزيت فلتر وظيفة على تأثير
nالأطباق مع كثيرا المتسخة المعدنية الزيت فلاتر تغسل لا.
nيجب. رخو بشكل أو بحرية الأواني غسالة في المعدنية الزيت فلاتر ضع

.عليها ضغط أي دون الأواني غسالة في الفلاتر وضع

اليدوي الغسل 5.3

.المتبقية الأوساخ لإزالة الخاص الزيت مذيب استخدام يمكنك
المبيعات مركز عبر المنتج هذا على الحصول يمكنك
.المعتمد

في المعدنية الزيت فلاتر على الموجودة البقع بتليين قم–
.الساخن الأواني غسل منظف ماء

الفلاتر على السوائل وددع للتنظيف فرشاة استخدم–
.كليا تتفرغ

.كليا التنظيف بعد الفلاتر اشطف–

الوقائية والصيانة التنظيف
 اليدوي الغسل
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الجهاز موقع 6

Min.65 cm

Min.75 cm

11 صورة
وأي الجهاز بين سم 65 مسافة أدنى تكون أن يجب الموقد، شفاط تركيب بعد
أنواع تستخدم مواقد أو غاز نطاقات أي وبين بينه سم 75و آخر كهربائي موقد
).11 صورة(أخرى وقود

الجهاز موقع
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الوقائية والصيانة التنظيف 7
غلافه من وإخراجه الجهاز تركيب 7.1

nجهازك على الأضرار وجود من تحقق.
nفورا الشحن عن المسؤولة الجهة لدى الشحن أضرار عن الإبلاغ يجب.
nالمرئية العيوب على البائع إطلاع يجب.
nالتغليف مادة في باللعب للأطفال تسمح لا.

الطاقة لتوفير توصيات 7.2
nباستمرار الكربون فلاتر استبدل.
nمجرى ستسد المتسخة الفلاتر لأن نظرا. بانتظام الألمنيوم فلاتر نظف

.أعلى بسرعة الجهاز استخدام عليك يتعين ربما الهواء،
nالعادية لسرعاته طبقا جهازك استخدم.
nالطاقة استهلاك زيادة إلى أعلى سرعات عند استخدامه يؤدي أن يمكن.

الوقائية والصيانة التنظيف
 الطاقة لتوفير توصيات
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التغليف عبوة محتويات 8

12 صورة
المنتج-1
القصير الخانق الصمام-2
الطويل الخانق الصمام-3
التعليق خطاف-4

المستخدم دليل-5
مم 2x Ø10 بلاستيكي وتد-6
4x 4x40 اللوح برغي-7

التغليف عبوة محتويات
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الجهاز تركيب 9
.Fو E بالنقاط جهازك تركيب بملحقات المزودين البلاستيكين الوتدين ثبت
جهازك تركيب بملحقات الموجودة L حرف شكل على التعليق براغي أدخل
).13 صورة (الأوتاد بتلك

A,B,C,D نقاط من شد ثم أحدثتهما اللتين E,F نقطتي على جهازك علق
).14 صورة(

.الجهاز قمع مخرج على التركيب ملحقات في الموجود البلاستيكي القمع ركب
الهيكل قمع مخرج على الموجودة العراوي فوق البلاستيكي القمع عراوي مرر
).15 صورة (الساعة عقارب عكس البلاستيكي القمع وأدر

).16 صورة (لجهازك المرن التوصيل بإجراء قم

لذا الشفط قوة خفض إلى ستؤدي والالتواءات الانثناءات لأن
.الأمكان قدر تجنبها

E
F

13 صورة

A B

C D

14 صورة

15 صورة

16 صورة

الجهاز تركيب
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الجهاز استخدام طريقة 10
المنزلق الهزاز الزر استخدام 10.1

).17 صورة (المصباح لإطفاء الوضع هذا إلى حركه.1
). 17 صورة ( المصباح لتشغيل الوضع هذا إلى حركه.2
).17 صورة (المصباح لإطفاء الوضع هذا إلى حركه.3
1 سرعة عند المنتج تشغيل تود عندما الوضع هذا إلى حركه.4

). 17 صورة( 
2 سرعة عند المنتج تشغيل تود عندما الوضع هذا إلى حركه.5

). 17 صورة( 
3 سرعة عند المنتج تشغيل تود عندما الوضع هذا إلى حركه.6

). 17 صورة( 

0 1 2 3

1 2 3 4 5 6

17 صورة

الجهاز استخدام طريقة
 المنزلق الهزاز الزر استخدام
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المصباح استبدال 11
القابس مصباح استبدال 11.1

!تحذير
تبرد المصابيح دع. الموقد شفاط عن الكهرباء مصدر افصل
.ساخنة تكون عندما يديك تحرق فقد أولا

مصباح استخدام ينبغي. المصباح من للطاقة استهلاك أقصى إلى يشير فهو
.القديم المصباح استبدال عند التشغيلية القدرة بنفس

راجع المنتج، في المستخدمة التشغيلية القدرة على للعثور
.المنتج على التوضيحي الملصق

جديد بآخر واستبدله التالف الضوء بفك قم. الالومنيوم خرطوش فلتر بفك قم
.التصنيف بفنس

المصباح

)واط (المصباح طاقة3

E 14المقبس/المنفذ

)فولط (المصباح فولطية220-240

10X35مم (الحجم(

DRBB/F-3-220-240-
E14-35/100

ILCOS كود

القابس مصباح استبدال :18 صورة

المصباح استبدال
 القابس مصباح استبدال
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المعتمدة الخدمة 12

nسليمة والصمامات موصل، الكهرباء كابل أن تأكد.
nإجراء قبل الكهرباء عن الجهاز فصل من تأكد. المصباح أضواء تفقد

.تعمل لا كانت إذا استبدالها يمكنك مرخية؛ كانت إن المصابيح شد. الفحص

nفي مثبت الكهرباء كابل كان غذا أو مصولا الموقد شفاط كان إن تفقد
يجب كما المقبس

nالرئيسي منزلك صمام غلى إضافة الجهاز، به يتصل الذي الصمام افحص.

nأدنى كحد مم 120 (كاف؟ الجهاز مدخنة أنبوب مأخذ قطر هل.(
nالفحص يرجى نظيفة؟ المعدنية الفلاتر هل.
nالكربون فلاتر أن تأكد مدخنة، أنبوب بدون الموقد شفاط تستخدم كنت إذا

.أشهر 6 من أقدم ليست
nغير كنت إذا. الهواء تدفق لإتاحة كاف بقدر مطبخك تهوية على احرص

.المعتمدة الفنية الخدمة راجع ذلك، رغم الجهاز أداء عن راض

العلاجالسببالخطأ وصف
توصيل ويجب فولت 240-220 الرئيسي الفولت يكون أن يجب.الطاقة توصيل تفقديعمل لا الجهاز

.مؤرض مقبس مع الجهاز

توصيل ويجب فولت 240-220 الرئيسي الفولت يكون أن يجب.الطاقة توصيل تفقديعمل لا الإنارة مصباح
.مؤرض مقبس مع الجهاز

".on "التشغيل وضع في المصباح مفتاح يكون أن يجب.المصباح مفتاح افحصيعمل لا الإنارة مصباح

.صالحة الأضواء تكون أن يجب.المصباح أضواء تفقديعمل لا الإنارة مصباح

.الطبيعية بالأوضاع شهر كل مرة الألمنيوم فلتر غسل يجب.الألمنيوم فلتر افحصضعيف للهواء الجهاز امتصاص

مخرج أنبوب تفقدضعيف للهواء الجهاز امتصاص
.الهواء

.مفتوحا الأنبوب يكون أن يجب

مرة الفلتر استبدال يجب كربون، بفلاتر تعمل التي المنتجات في.الكربون فلتر تفقدضعيف للهواء الجهاز امتصاص
.الطبيعية الظروف تحت شهور 3 كل

الاستخدوم في (الهواء تصرف لا
)مدخنة أنبوب بدون

.الطبيعية بالأوضاع شهر كل مرة الألمنيوم فلتر غسل يجب.الألمنيوم فلتر افحص

الاستخدوم في (الهواء تصرف لا
)مدخنة أنبوب بدون

مرة الفلتر استبدال يجب كربون، بفلاتر تعمل التي المنتجات في.الكربون فلتر تفقد
.الطبيعية الظروف تحت شهور 3 كل

:تعمل لا الإنارة كانت إذا

بها القيام يمكنك وأشياء المحتملة الأعطال
:الفنية بالخدمة الاتصال قبل
أبدا يعمل لا الجهاز كان إذا) أ

ويصدر كاف غير الجهاز أداء كان إذا
:العمل أثناء عاليا ضجيجا

الخلل على العثور

المعتمدة الخدمة
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الفني المخطط 13
هيرتز 50 فولط، 240-  220التغذية فولت

Fالمحرك عزل فئة

1 الفئةالعزل فئة

بالأمر الخاص EC/2004/108 التوجيهي الأمر مع المنتج هذا يتوافق
(LVD (المنخفض والجهد الكهرومغناطيسي للتوافق التوجيهي

2006/95/EC.

الكهربائية المعدات بنفايات الخاص التوجيهي الأمر مع المنتج هذا يتوافق
).WEEE (والإلكترونية

الفني المخطط
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