
5019 318 33155

التركيب واالستخدام عربي

fm  Page 2  Friday, April 22, 2005  5:37 PM.31833155

للتركيب: يجب تركيب المدخنة على بعد 60 سم على األقل من المواقد الكهربائية وعلى بعد 70 سم من مواقد الغاز أو الزيت أو 
الفحم. في حال تحديد مسافة أكبر في إرشادات تركيب جهاز الطبخ الذي يعمل بالغاز، يجب أخذها بعين االعتبار.

للتريكب واالستخدام: قبل تركيب واستخدام المدخنة اقرأ هذا الدليل بعناية. توجد الرسومات في الدليل من األمام. ترفض الشركة 
المصنعة كل مسؤولية بشأن أي أخطاء أو ضرر أو حرائق يكون سببها الجهاز إذا كان ذلك نتيجة لعدم مراعاة التعليمات 

والتوصيات الواردة في هذا الدليل.
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تركيب مدخنة الشفط (A): يتم شفط األبخرة وطردها خارج أنبوب العادم المثبت على الشفة C (وصلة الحراب). يجب دائمًا إغالق فتحة خروج 
العادم غير المستخدمة بالسدادة D1 المرفقة (إن وجدت).  يجب عدم نقل هواء العادم عن طريق أنبوب مستخدم للتخلص من األبخرة الناتجة عن 

أجهزة احتراق الغاز أو المواد األخرى القابلة لالشتعال، ولكن يجب أن يكون له مخرج منفصل. يجب مراعاة جميع اللوائح الوطنية التي تنظم 
التخلص من األبخرة.

.B2 الستخدام مخرج العادم الخلفي D3 أو D2 هام! في بعض الموديالت، يجب القيام أوًال بإزالة  الجزء البالستيكي
استخدم كماشة وقاطعة إلزالته.

تركيب نسخة الفلتر (F): إذا كان من الممكن إخراج األبخرة والغازات للخارج يمكن استخدام المدخنة في نسخة الفلتر عن طريق تركيب فلتر/ 
فالتر كربون (غير مرفقة). بهذه الطريقة، يعاد تدوير األبخرة والغازات من خالل قطاع الشواية األمامي الموجود أعلى لوحة التحكم.

.G (داخل المدخنة) تأكد من موضع منتقي الشفط/ الترشيح
التثبت على الحائط - ضع المدخنة على الحائط (أو استخدم النموذج H، إن وجد) واستخدام قلم رصاص قم بتحديد الفتحات  (فتحات 3 أو 4  8 ملل 

تقريبًا) واثقبها وأدخل مقابس التثبيت J في الفتحات ومسمارين لولبيين K في الفتحات العلوية. انزع الشبكة وعلق المدخنة على مسمارين لولبيين. 
بعد ذلك، من الداخل، أدخل المسمار اللولبي الثالث (والرابع) L واربطهم جميعًا.

التثبيت بوحدة الحائط - ضع المدخنة (أو استخدم القالب H، إن وجد) وباستخدام قلم رصاص ضع عالمة على فتحة الـ 4 والـ 6 مم المراد ثقبها أسفل 
وحدة الحائط.

قم بتثبيت المدخنة في مكانها باستخدام 4 مسامير لولبية M من داخل وحدة الحائط.

لوحة التحكم
      الضوء: قم بتحريك المفتاح جهة اليمين أو اضغط على الزر التالي لتشغيله.

      سرعة الشفط: قم بتحريك المفتاح جهة اليمين أو اضغط على الزر التالي لزيادة سرعة الشفط.
فلتر الشحوم – من الممكن أن يكون أحد األنواع التالية:

فلتر ورقي: يجب استبداله مرة كل شهر أو عندما يظهر لونه من خالل فتحات الشبكة إذا كان الجانب العلوي ملونًا.
فلتر معدني: يجب غسله مرة كل شهر باليد أو في غسالة الصحون باستخدام دورة غسيل سريعة مع درجة حرارة منخفضة. للوصول إلى فلتر 

.R2 أو R1 وقم بتحريرها  من أدوات االحتجاز E3 أو E2 أو E1 الشحوم افتح الشبكة باستخدام سقاطات التحرير الزنبركية
الفلتر المعدني ذات الدعم ليس له شبكة دعم. إلزالته، اسحب مقابض التحرير الزنبركية E1 للخلف وانزع الفلتر ألسفل.

تحذير! بمرور الوقت قد يصبح الفلتر المعدني معتمًا؛ ولكن ذلك ال يؤثر على قدرته على الترشيح.
فلتر الكربون – من الممكن أن يكون أحد األنواع التالية:

كما في الشكل V1: انزع الغطاء W بتدوير المفاتيح O بمعدل 90ْ .
أدخل فلتر الكربون داخل المبيت وثبته في مكانه بتدوير المفتاح O بمعدل 90ْ ، ثم أغلق الغطاء .

قم باستبداله كل 4 أشهر.
مستطيل V2: أدخل الحافة الخلفية أوًال T ثم الحافة األمامية (U) - استبدله كل 6 أشهر.

 X3 أو X2 أو X1 وصلة على شكل حربة. ضع الفلتر في الوسط بحيث يغطي الشبكة التي تحمي الموتور وتأكد أن العالمة المرجعية :V3 مستدير
التي على فلتر الكربون بمحاذاة  العالمة المرجعية Y التي على غطاء المروحة ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة؛ لخلعه، قم بتدويره عكس 

اتجاه عقارب الساعة، إذا كان مزودًا بلسان Z وتذكر أن ترفعه ألعلى قليًال أوًال. قم باستبداله كل 4 أشهر.
استبدال المصباح/ المصابيح – اخلع الفالتر ثم اخلع المصابيح المحترقة (مصباح متوهج E14 ،40 وات بحد أقصى). أعد تركيب الفالتر.

مصبح هالوجين G4 ،20 وات بحد أقصى: استخدم مفكًا صغيرًا أو أداة مماثلة لفكه.
أعد وضع غطاء المصباح بحيث يثبت في مكانه.

تنظيف المدخنة
تحذير! عدم إزالة الزيوت والدهون مرة في الشهر على األقل يمكن أن يسبب نشوب حريق.

استعمل قطعة قماش ناعمة مع صابون محايد. ال تستخدم مواد حاكة أو كحول.
قبل استعمال المدخنة

يرجى االطالع على هذه التعليمات بعناية لتحقيق أقصى استفادة من المدخنة الجديدة. مواد التغليف من الممكن أن تشكل خطورة بالنسبة لألطفال. 
يجب إبعاد مواد التغليف (الحقائب البالستيكية وأجزاء البوليسترين وغيرها) عن متناول األطفال.

تأكد من عدم إلحاق أي ضرر بالمدخنة أثناء عمليات النقل. يجب أن يقوم بأعمال التركيب والتوصيالت الكهربية واستبدال سلك مصدر التيار بقابس 
أو أي كبل مرن جديد من قبل فني مؤهل وفقًا للوائح السالمة المحلية.
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حماية البيئة
1.   التغليف

مادة التغليف قابلة للتدوير بنسبة 100%، وتحمل الرمز الخاص بذلك    . 
تخلص من مواد التغليف وفقًا للوائح المحلية بشأن التخلص من المخلفات. 

مواد التغليف من الممكن أن تشكل خطورة بالنسبة لألطفال. يجب إبعاد 
مواد التغليف (الحقائب البالستيكية وأجزاء البوليسترين وغيرها) عن 

متناول األطفال.
2.   الفريزر

الجهاز تم تصنيعه من مواد قابلة إلعادة االستعمال. تخلص منه وفقًا للوائح 
المحلية للتخلص من المخلفات. اقطع كبل التيار الكهربي حتى يصبح 

الجهاز غير صالح لالستعمال قبل التخلص منه. يجب تسليم الجهاز لمركز 
تجميع مرخص له الستخدامه كخردة.

احتياطات واقتراحات عامة
تحذير!

•     يجب أن ال يتم استخدام الجهاز من طرف األطفال أو األشخاص 
المعاقين، غير المراقبين.

•     تأكد أن األطفال ال يلعبون بالجهاز.
1.   ال توصل المدخنة بمصدر الطاقة الكهربائية لحين االنتهاء من 

التركيب. قم دائمًا بفصل المدخنة عن التيار الكهربائي قبل تنظيفها أو 
صيانتها.

2.   ال تطهي المواد الغذائية (فلمبة) تحت المدخنة. استعمال اللهب 
المكشوف من الممكن أن يسبب الحريق.

3.   ال تترك المقالة أثناء القلي بدون شخص يراقبها. زيت الطهي قد 
يشتعل.

4.   تضمن عمليات الصيانة والتنظيف الدورية سالمة التشغيل وتجعل أداء 
التشغيل فعاًال. قم دومًا بتنظيف القشور عن األسطح الموسخة. قم 

بتنظيف أو تبديل الفلتر بانتظام. ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال لنقل 
هواء العادم.

5.   عند استخدام المدخنة مع أجهزة ال تعمل بالكهرباء يجب أن ال يزيد 
الضغط السلبي المحيط على 4 باسكال (4 × 10-5 بار). تأكد أن 

الغرفة جيدة التهوية.
التوصيالت الكهربائية

قبل توصيل المدخنة بمصدر التيار الكهربي تأكد أن الفولتية المحددة على 
لوحة البيانات تتناسب مع الفولتية في منزلك. توجد لوحة البيانات داخل 

المدخنة خلف فلتر الشحوم.
إذا كان الجهاز مثبتًا بمصدر الطاقة بكبل وقابس يجب إدخال القابس في 

مقبس يمكن الوصول إليه.
إذا كانت المدخنة ال تأتي ومعها قابس قم بتركيب قابس يتناسب مع المعايير 

المعمول بها أو استخدم مفتاح بقطب مزدوج ال تقل فجوة قطع التيار به 
عن 3 مم. 

استبدال كبل الطاقة بقابس طاقة أو كبل مرن عملية يجب أال يقوم بها سوى 
مركز خدمة مصرح له بذلك أو فني مؤهل.

تصريح بالمطابقة
هذا المنتج صمم، وصنع وطرح في األسواق وفقًا للمعايير التالية:

؛ -     أهداف السالمة الخاصة بنشرة الفولتية المنخفضة  
-     متطلبات الوقاية حسب التوصيات "الخاصة بالتوافق 

الكهرومغناطيسي"       للسوق األوربية 
والتعديالت الالحقة لتوجيهات     .

دليل حل المشكالت
الجهاز ال يعمل:

•    هل القابس موجود بمكانه في المقبس بصورة صحيحة؟
•    هل هناك انقطاع عام للتيار الكهربي؟

•    هل فيوز مصدر التيار سليم؟
المدخنة ال تشفط بصورة صحيحة:

•    هل اخترت السرعة الصحيحة للشفط؟
•    هل الفالتر بحاجة إلى التنظيف أو التبديل؟
•    هل هناك انسداد في مجرى سحب الهواء؟

الضوء ال يعمل:
•    هل المصباح بحاجة إلى تبديل؟

•    هل المصباح مثبت بصورة صحيحة؟
•    هل فيوز مصدر التيار سليم؟

خدمة ما بعد البيع
قبل االتصال بالمساعدة الفنية

1.   حاول حل المشكلة بنفسك 

1.   (انظر"خدمة ما بعد البيع").
2.   قم بإطفاء المدخنة بضع دقائق ثم قم بتشغيلها مرة أخرى لكي ترى هل 

تم حل المشكلة أم ال.
3.   إذا كانت المشكلة ال تزال موجودة، اتصل بالمساعدة الفنية.

حدد ما يلي:
•     نوعية العطل،

•     موديل المدخنة المحدد على لوحة البيانات داخل المدخنة، ويمكن 
الوصول إليه عن طريق خلع فالتر الشحوم. 

•     عنوانك الكامل،
•     رقم الهاتف ورمز المنطقة.

•     رمز الخدمة (الرقم الذي يظهر أسفل كلمة SERVICE على لوحة 
البيانات داخل المدخنة خلف فلتر الشحوم).

إذا كانت هناك أي إصالحات ضرورية اتصل بمركز خدمة معتمد 
(لضمان استخدام قطع غيار أصلية فقط وإجراء اإلصالحات بالطريقة 

الصحيحة).
قد يؤدي عدم االلتزام في إتباع تلك اإلرشادات إلى تعريض أمان وجودة 

هذا المنتج إلى الخطر.
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