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العربية 

. واستخدامه الجهاز تركيب  قبل بحرص  المرفقة قراءة يجب
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 تعليمات السالمة 
واستخدامه. ال تتحمل الشركة المصنعة أية يجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركيب الجهاز 

مسؤولية في حال أدى التركيب أو االستخدام غير الصحيح إلى وقوع أضرار أو إصابات. 
 يجب إبقاء التعليمات مع الجهاز دائًما للرجوع إليها مستقبالً. 

 سالمة األطفال والمعاقين 

)بمن فيهم األطفال( من ذوي  ليس المعتزم أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص  •
القدرات الجسدية والحسية والعقلية المتدنية، أو من قبل أولئك الذين تنقصهم الخبرة  

والمعرفة، ما لم يكونوا خاضعين لإلشراف أو يكونوا قد حصلوا على تعليمات بشأن  
 استخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم. 

 أكد من عدم لعبهم بالجهاز.ينبغي اإلشراف على األطفال للت •

يجب أال يقوم األطفال بعمليات التنظيف والصيانة التي تتم بواسطة المستخدم بدون   •
 اإلشراف عليهم. 

 السالمة العامة 

يجب أن تكون هناك تهوية كافية من الغرفة عند استخدام شفاط المطبخ في نفس الوقت   •
ق على األجهزة التي تصريف فقط  أجهزة حرق الغاز أو غيره من أنواع الوقود )ال تنطب

 في الهواء الى الغرفة(.

 ال تقم بإشعال اللهب في الطعام تحت الجهاز.  •

 تنبيه: قد تصبح القطع الظاهرة ساخنة عندما يتم استخدامها مع أجهزة ومعدات الطهي.  •

 التركيب 

 إرشادات التثبيت موضحة على الصور في بداية دليل المستخدم هذا.  •

 قة الواقية من الجزء الخلفي من الجهاز، وبعد التثبيت، أزل الرقاقة كلياً. أوالً، أزل الرقا •

 يجب إعداد التجهيزات الكهربائية بحيث يمكن عزل الجهاز من مصادر الطاقة الرئيسية •
 بمعدل 3 ملم على األقل بعازل أقطاب  .تشمل أجهزة العزل المناسبة على سبيل المثال

 ..القواطع وأجهزة  التيار المتبقي  والموصالت .يجب أن يكون التركيب وفقًا للوائح الحالية

 إذا  تم  التوصيل الكهربي عبر مقبس وكان يمكن الوصول إليه بعد التركيب، فال ضرورة  •
 .لجهاز العزل المذكور

يجب أن ال يتم إعفاء الهواء في المداخن التي يتم استخدامها الستنفاد أبخرة من األجهزة   •
الغاز أو غيره من أنواع الوقود )ال تنطبق على األجهزة التي تصريف فقط في  حرق 

 الهواء الى الغرفة(. 

ً  على ارتفاع ال يقل عن 50 سم •  يجب أن يكون الجزء السفلي من نازع األبخرة  مركبا
 كحد أدنى فوق أفران الطهي الكهربائية وعلى ارتفاع 65 سم ألفران الغاز .إذا  كانت

 تعليمات فرن الغاز تشير إلى ضرورة  وجود قدر أكبر من المسافة فيجب االلتزام  بتلك
   .التعليمات



 

قبل تثبيت نازع الروائح احصل على المشورة بشأن القواعد واألنظمة المحلية السارية فيما  •
 يتعلق بالمعايير الحالية بشأن الهواء واألبخرة. 

معدات الطبخ غير الكهربائية، فيجب أن  عندما يعمل النازع في نفس الوقت الذي تعمل به  •
 بار(.   5-10×   4باسكال ) 4ال يتجاوز ضغط هواء المنفذ  

قبل ربط نازع الروائح بالتيار الكهربائي، تحقق من أن كال من الجهد والتردد متوافقان مع  •
 الخصائص التي تظهر على ملصق خصائص نازع الروائح الموجود داخله. 

أمتار، ويجب أن ال   4يجب أن ال يتجاوز طول خرطوم المنفذ   بغية تحقيق األداء األمثل •
 درجة.  90يتضمن أكثر من وصلتين )مرفقين( ذاتا زاوية من 

على الرغم من أن التهوية للخارج هي أمر موصى به، إال أنه يمكن استخدام فلتر الكربون   •
 المنشط الذي يسمح بإرجاع الغاز إلى المطبخ من خالل أنبوب المنفذ. 

 ظيف التن

 هناك خطر الحريق إذا لم يتم تنظيف وفقا للتعليمات.  •

عدم السماح بتراكم الشحوم في أي جزء من نازع الروائح، وخصوصا في المرشح   •
 )الفلتر( وحيث يزيد ذلك من خطر نشوب الحريق. 

يجب تنظيف المرشح )الفلتر( على األقل مرة واحدة في الشهر اعتمادا على معدل تكرار   •
استخدام نازع الروائح. ويجب أن نتذكر أن الشحوم تتجمع في النازع عند الطهي، سواء  

 كان في وضع التشغيل أو ال. 

 نوصي باستخدام القفازات والحذر عند تنظيف نازع الروائح من الداخل.  •

 اإلصالح 

في حالة تلف كابل الطاقة، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكالء معتمدين أو   •
 فنيين مؤهلين وذلك لتجنب المواقف الخطرة.  

ال تقم بتشغيل نازع الروائح إذا كان كابل الكهرباء مهترئاً أو كانت طبقة العزل منسلخة أو   •
 إذا كان هناك عالمات تلف حول لوحة التحكم. 

تعمل بصورة صحيحة، يجب أن تحل من قبل الشركة المصنعة،    LEDت وحدة  إذا كان •
 وكيل خدماتها أو األشخاص المؤهلين وكذلك من أجل تجنب المخاطر. 

إذا توقف نازع الروائح عن العمل أو الفعالية بشكل غير طبيعي، قم بفصله عن التيار   •
 الكهربائي وقم بإبالغ قسم الخدمة الفنية.

ل بأقرب مركز مساعدة فنية بخصوص أي إصالحات على أن يتم دائما يجب عليك االتصا •
استخدام قطع الغيار األصلية. قد تؤدي اإلصالحات والتعديالت التي تتم من قبل اآلخرين  

إلى اإلضرار بالجهاز أو تؤدي إلى حدوث خلل، و تعرض سالمتك للخطر. ال يتحمل 
 لجهاز.الصانع أي مسؤولية عن االستخدام غير المالئم ل

  



تعليمات االستخدام

لبضع   النازع  بتشغيسل  نوصي  النتائج،  أفضل  لتحقيق 
دقائق( حتى يستمر تدفق    5  -  3دقائق قبل تشغيل الفرن )

الهواء بشكل متواصل ومستقر عند استخراج األبخرة.
النازع في وضعية التشغيل لبضع دقائق  وبالمثل، اترك  

عند اكتمال الطهي للسماح بطرد جميع األبخرة  
الروائح.

 الشاشة  -

 المؤقت   -

 اإلضاءة  -

 المروحة   سرعة خفض -

 المروحة  سرعة زيادة  -

برمجة وقت التشغيل  

الشفطسرعةواختر" و"+"  - "  مع  الشفاطبتشغيلقم(

 المطلوبة

المؤقت علىاضغط (

سيسمح(   ذلك لغطاء المحرك بالعمل لمدة دقيقة ثم

يتوقف

تحديديمكنالالمتبقي البرمجةوقتالشاشةستعرض(

تغييرهوسيتميدوي،بشكلإالللسرعةاألقصىالحد

دقائقبعدالثانيالسرعةمستوىإلىتلقائيًا

F"مؤشر تشبُّع الفلتر 

، يجب تنظيف الفالترتشبُّع الفالترعندما تظهر عالمة   •

مفتاَحي   • على  بالتزامن  اضغط  المرشحات،  إزالة  بعد 

ثواٍن على األقل عندئذ ستنطفئ   3"الموقت" و"الضوء" لـ

 اإلشارة. 

 وظيفة جديدة 

تتكون الوظيفة الجديدة من تنشيط المحرك على السرعة  •

ستبقى هذه الوظيفة نشطة  لمدة عشر دقائق كل ساعة.    1

 ساعة أو لحين إيقافها يدوياً. 24لـ

على   • بالتزامن  اضغط  الوظيفة،  هذه  لتنشيط/تعطيل 

 " و"+".  -مفتاَحي "

التنظيف والصيانة 

 المرشح حتى يجف ما إن تنتهي عملية التنظيف. 
في    4قم بإزالة جامع الدهون كما هو مبين في الصورة  

 نهاية هذا الدليل. قم بتنظيفه بنفس طريقة تنظيف الفالتر.  

الستبدال المرشحات، امِض بالطريقة المعاكسة إلزالتها.  

تأكد من أن قفل المرشح متصل بإحكام بالهيكل لتجنّب  

 .السقوط المفاجئ للمرشحات

في غسالة الصحون    المرشح: قد يؤدي تنظيف  مالحظات

المنظفات   تشويه    القوية باستخدام  األجزاء    سطحإلى 

على   قدرتها  على  التأثير  إلى  يؤدي  مما  المعدنية، 

 االحتفاظ بالغاز. 

قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة، إحرص على   

 أن يتم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
 التنظيف والصيانة.  أعماللتنفيذ  اتبع تعليمات السالمة 

في حال عدم إجراء   الحريقيزداد خطر نشوب  

 التنظيف وفقا للتعليمات. 

 تنظيف المرشح )الفلتر( 

نقاط   بتحريرلسحب المرشحات من أماكنها قم  

 االرتكاز. قم بتنظيف المرشح )فلتر(، إما من خالل

وضعه في غسالة صحون )انظر المالحظات( أو نقعه  

الماء الساخن لتسهيل  إزالة الشحوم أو تنظيفه من  في 

  خالل رشه بنوع خاص من البخاخات )لحماية األجزاء

 غير المعدنية( في حال رغبتم بذلك. يتعين ترك 
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يجب تنظيف المرشح )الفلتر( على األقل مرة   نصيحة:

واحدة في الشهر اعتمادا على معدل تكرار استخدام  
نازع الروائح. ويجب أن نتذكر أن الشحوم تتجمع في  
 النازع عند الطهي، سواء كان في وضع التشغيل أو ال. 

   تنظيف هيكل نازع الروائح
درجة مئوية   40من المستحسن استخدام ماء دافئ )

تقريبا( مع الصابون. تستخدم قطعة قماش مبللة بهذه  

المياه لتنظيف نازع الروائح، مع إيالء اهتمام خاص  

بالشبكات. بعد ذلك، جففه باستخدام قطعة قماش خالية  

 من الوبر. 
 يرجى مالحظة ما يلي 

أو   المعدنية  التنظيف  و  الكشط  اسفنجات  تستخدم  ال 
 لسطح. التي يمكن أن تتلف ا  الكاشطة المنتجات 

األسطح   ذات  كاشطات  تستخدم  مثل    المعدنيةال 
 السكاكين، المقصات، الخ. 

 
 مرشح )فلتر( الفحم المنشط 

 تم تصنيع مثبتات لتركيب مرشح )فلتر( الفحم، 

  ، المحرك مطابقة لنقاط تثبيت مرشح الفحم المنشط   •
 بتدويره باتجاه عقارب الساعة.ومن ثم قم 

ثالثة إلى ستة أشهر  يدوم مرشح )فلتر( الكربون من   •
 وفقا لظروف استخدامه. 

وال   • المنشط  الكربون  )فلتر(  مرشح  غسل  يمكن  ال 
 تجديده. ويجب تغييره حالما يتم استهالكه.

علينا   جديدة،  بأخرى  المستهلكة  المرشحات  الستبدال 

مع عكس    اتباع نفس الطريقة التي اتبعناها في تركيبها

 .الخطوات
المرشحات   علينا  الستبدال  جديدة،  بأخرى  المستهلكة 

اتباع نفس الطريقة التي اتبعناها في تركيبها، واستخراج  

 المرسح المستهلك. 

 

 تغيير المصابيح 

لتركيب فلتر الكربون الُمنَشَّط، اتبع التعليمات المزودة  

 معه.

يمكن مالحظة انخفاض في معدل تدفق استخالص  

 شفاط المطبخ بتركيب مرشحات كربون.

معلومات فن 

 : الخصائص الكهربائية 

 يرجى الرجوع إلى لوحة التصنيف 

تم تصميم هذا الجهاز واختباره وتصنيعه طبقًا للمعايير 

 اآلتية: 

EN/IEC 60335-؛  EN/IEC 60335-1  :السالمة •

EN/IEC 62233 ،31-2 

•  

األيزو  EN/IEC 61591  األداء: • األيزو 1-5167؛  ؛ 

األيزو  5167-3 ؛  EN/IEC 60704-1؛  5168؛ 
EN/IEC 60704-2-13  ؛EN/IEC 60704-3  ؛

 .EN 50564/IEC 62301؛3741األيزو 

الكهرومغناطيسي: • EN 55014- / 1  التوافق 

CISPR 14-1  ؛EN 55014-2 / CISPR 14-2  ؛
EN/IEC 61000-3-2 ؛EN/IEC 61000-3-3 . 

 

إذا كان الجهاز ال يعمل 

 :قبل طلب المساعدة الفنية، قم بإجراء الفحوصات التاليةأوالً 

 المشكلة  السبب المحتمل الحل 

 الكابل غي موصول بالكهرباء  قم بتوصيل الكابل بالتيار 
 الجهاز ال يعمل 

 التيار ال يصل إلى القابس  قم بمعاينة / إصالح الدارة الكهربائية

تغيير المرشح قم بتنظيف أو  

 )الفلتر(. 
 المرشح )الفلتر( مشبع بالشحوم 

 الجهاز ال ينفخ الهواء جيداً  

 أو أنه يهتز 



 

العربية 

 

 المشكلة  السبب المحتمل الحل 

 المنفذ مسدود  قم بإزالة العوائق.

اتصل بمن قام بالتركيب و اتبع  

 تعليمات هذا الدليل. 
 أنبوب الهواء غير مالئم

العمالء  بخدمة اتصل  
 

مكسورة  مصباح  المصباح ال يضيء  

حماية البيئة 

 إزالة المعدات:
 افصل مأخذ الطاقة الرئيسي. .1
قم بإزالة غطاء الماسورة الموجود أعلى الشفاط   .2

 (. 5.2هـ  5.1)الشكالن 
 افصل الماسورة. .3
في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتثبيت الجهاز، قم  .4

 البراغي التي تثبته إلى الجدار. بإزالة 

من النفايات، احرص على اتباع   للتخلص .5
لحماية   المالئمة  اإلرشادية  التوجيهات 

 البيئة.

 التخلص من المعدات غير المستخدمة 

ال ينبغي أن توضع األجهزة الكهربائية المنزلية 

ضمن النظم الطبيعية للتخلص من النفايات المدنية  

الصلبة وذلك وفقًا للتعليمات األوروبية رقم  

2012/19/EU   لخاصة بإدارة نفايات المعدات

 . (WEEE)الكهربائية واإللكترونية الهالكة 

ين  وينبغي تجميع األجهزة القديمة بشكل منفصل لتمك

استعادة عناصر المواد المكونة وإعادة تدويرها،  

.  ولمنع الضرر المحتمل على صحة اإلنسان والبيئة
يجب وضع رمز حاوية قمامة مركب بشكل تقاطع  

مائل على كل هذه المواد لتذكير األشخاص بواجبهم  

 . لتجميع هذه المواد بشكل منفصل

 وينبغي على المستهلكين االتصال بالسلطات المحلية

أو أماكن البيع، وطلب معلومات عن األماكن  

 .المناسبة للتخلص من أجهزتهم الكهربائية القديمة
قبل التخلص من جهازك، اجعله غير صالح 

لالستعمال بسحب سلك الكهرباء وقطعه والتخلص  

.منه

 توفير الطاقة  
هذا الجهاز يتميز بالفعالية في استهالك الطاقة، ومع ذلك  

كيفية توفير المزيد من  بخصوصفهناك بعض النصائح 

الطاقة أيًضا: 

الهواء   • من  كاٍف  قدر  توفر  من  تأكد  الطهي،  خالل 

بكفاءة   العمل  من  لألبخرة  الساحب  الشفاط  لتمكين 

 وبمستوى منخفض من الضجيج المصاحب للتشغيل. 

سرعة المروحة على مقدار البخار الناتج عن  اضبط   •

عند   إال  المكثف  الوضع  تستخدم  ال  الطهي.  عملية 

المروحة، كلما قل   الضرورة. كلما انخفضت سرعة 

 مقدار الطاقة المستهلكة. 

من  • كبير  قدر  انبعاث  في  الطهي  عملية  تسببت  إذا 

الوقت  في  للمروحة  األعلى  السرعة  اختر  البخار، 

انتش إذا  المطبخ،  المناسب.  أنحاء  في  الطهي  بخار  ر 

لفترة   لألبخرة  الساحب  الشفاط  تشغيل  يلزم  فسوف 

 أطول وبالتالي فسيستهلك مقداًرا أكبر من الطاقة. 

إذا لم تعد في   • أوقف تشغيل الشفاط الساحب لألبخرة 

 حاجة إليه.
 أوقف تشغيل اإلضاءة إذا لم تعد في حاجة إليها.  •
فلتر على فترات منتظمة،  قم بتنظيف، و)إذا لزم( استبدال ال •

 من أجل زيادة فعالية نظام التهوية، ولمنع خطر الحريق. 

ضع األغطية فوق األواني لتقليل البخار والتكثيف الناتجين  •

 . عن الطهي

   التخلص من العبوة

 .تحمل العبوة عالمة النقطة الخضراء

استخدم صناديق مناسبة للتخلص من جميع مواد  
الورق المقوى والبوليسترين والتغليف التغليف مثل 

وبهذه الطريقة يمكنك أن تتأكد من إعادة  . البالستيكي

 .استخدام مواد التغليف
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