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عربي
تجذيرات السالمة :
الغرض من هاذا الجهاز هوة اإلستخدام المنزلي و ليس لإلستخدام المهني .
يمكن إستخدام هاذا الشفاط من قبل اآلطفال اللذين لديهم قدرات بدنية أو حسية و عقلية منخفضة
أو بدون خبرة و معرفة  ,إذا تم تعليمهم واإلشراف عليهم حول كيفية إستخدام الجهاز بأمان و فهم المخاطر و
التحذيرات .
يجب مراعات تعليمات السالمة و التحذير الموجودة في دليل المستخدم .

تحذير:

قد يؤدي عدم تثبيت مسامير أو المشابك وفقا لهذه التعليمات إلى حدوث مخاطر كهربائية وخمة .

يجب أال يستخدم اآلشخاص (بما في ذالك اآلطفال ) الجهاز مع إنخفاظ القدرات البدنية أو الحسية والعقلية ،أو
نقص الخبرة و المعرفة  ،ما لم يتم اإلشراف عليها و توجيهها .
يجب أال يلعب اآلطفال مع الجهاز .
من المهم تنظيف الشفاط بشكل صحيح بعد كل إستعمال  ،حيث أن عدم التنظيف يمكن أن يولد مخاطر
الحريق .
تأكد من عدم إتالف كل مكونات الجهاز  ،خالفا لذلك ال تستمر مع التثبيت .
إذا كان البد من إسدبدال سلك الطاقة من قبل الشركة المصنعة أو خدمة المساعدة أو من قبل موضفين
مختصين ،
عند تركيب الجهاز  ،يجب أال يكون سلك الطاقة على إتصال بآلسطح ذات درجة حرارة فوق  50درجة
مئوية .
تحذيرات للوصالت الكهربائية :يجب إعتماد التوصيالت الكهربائية للنظام المستخدم بواسطة
كهربائي مؤهل قبل اإلستخدام ،يجب أن يتم التوصيل الكهربائي فقط بواسطة كهربائي مؤهل يتحمل
المسؤولية للتركيب الكهربائي الصحيح للجهاز إلى شبكة تزويد الطاقة .
قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي  ،تأكد من أن قيم الجهد و التردد الكهربائي المشار إليها في
ملصق بيانات الجهاز متوافقة مع مصدر الطاقة و المقبس .

يجب توصيل سلك أإلمداد بالطاقة بمحول مغناطيسي حراري متعدد القفص مع فجوة تالمس ال تقل عن ثالثة
 3مم .
من المهم إجراء صيانة سليمة وتنظيف مرشحات الشحم .
إذا تم إستخدام غطاء المحرك في وقت واحد اآلجهزة اللتي تحرق الغاز أو أنواع الوقود اآلخرى يجب أن
يكون لدى الغرفة تهوئة كافية (ال ينطبق هاذا التحذير على أغطية مثبتة كإصدار تصفية ) ،اإلمتثال لجميع

اللوائح المحلية في ما يتعلق بعمليات تصريف الهواء ،
إذا تم إستخدام الجهاز في وضع إعادة الدوران  ،تأكد من حالة اآلمبوب العادم حين توقفه لفترة طويلة ،كما
يحظر طهي الطعام (فالمبي) تحت غطاء المحرك .
عندما يكون الفرن قيد التشغيل ال يترك المقالت بدون رقابة .
يحتوي الزيت اللذي في الوعاء يمكن يسخن و يشتعل ،عند إستخدام الزيت يكون خطرالحرائق أعلى  ،من
المهم إجراء صيانة سليمة و تنظيف مرشحات الشحم لتجنب نشوب حريق .
من الضروري تنظيف الغطاء و غيرها من اآلسطح بشكل متكرر .
تنبيه  :عند تشغيل الفرن  ،يمكن أن تصبح اآلجزاء اللتي يمكن الوصول إليها من غطاء المحرك ساخنة ،
يحظرربط الصرف بالمجاري أو قنوات الصرف و اآلنابيب لتهوئة الغرفة .
ال يجب توجيه الهواء المفرغ إلى أمبوب دوران الهواء الساخن .
ال يمبغي تفريغ الهواء في المداخن تستخدم ألستنفاذ أبخرة من اآلجهزة اللتي تحرق الغاز أو أنواع الوقود
اآلخرى (مثل هاذا التحذير ال ينطبق على أآلغطية المثبتة في نسخة الفلتر)
ضمان التهوئة السليمة للغرفة إذا تم إستخدام غطاء محرك السيارة أو غيرها من اآلجهزة ال تعمل بالطاقة
الكهربائية في وقت واحد .
يجب أال يتجاوز الظغط السلبي اآلقصى في الغرفة ل 4محدة ضغط (10×4ـ 5شريط) .
يجب أن يكون لدى الغرفة اللتي غطاء محرك السيارة ليتم تثبيتها على مدخل الهواء و وجود معدل تدفق أكبر
من إفرازات من غطاء محرك السيارة .
يحضر تماما وضع اآلطراف أو أي جزء آخر من الجسم أو الجسم البشري أو أشياء للطهي أو أشياء أخرى
بالقرب من الوحدة القابلة لإلستخراج من غطاء المحرك ( إذا كانت موجودة في إصدار المنتج .
عزيري العميل نشكرك على ثقتكم .



تهانينا على شراء هاذا الغطاء الجديد .



لإلستخدام اآلمن للمنتج و معرفة كل الميزات و العروض:
إقرأ دليل التعليمات هاذا بعناية قبل التركيب و التشغيل ،
اإلنتباه خاصة لتحذيرات { السالمة }
يمكن إستخدام هاذا الجهاز فقط كما هو موضح في دليل التعليمات هاذا .
إذا أعطيت الجهاز لطرف ثالث  ،قم أيضا بإعطاء دليل التعليمات هاذا .

معلومات عامة :
في حالة تبادل المعلومات مع الشركة المصنعة للمعدات  ،يرجى الرجوع إلى الرقم التسلسلي و بيانات
التعريف الموضحة في لوحة بيانات المنتج .

المعدات اللتي تم تصميمها وإختبارها و تصنيعها وفقا للقواعد المتعلقة بما يلي :
السالمة :
CEI/EN,CEI/EN60335-1,60335-2-3-1
اآلداء :
CEI/EN.CEI/EN61591
EN,CEI/EN60704-2-13,60704-1
CEI62301-50564.
CEI/EN55014-2,EMC:EN55014-1
CEI/EN61000-3-3,/EN6100-3-2
إقتراحات لإلستخدام الصحيح من أجل تقليل ىآلثر البيئي :
عند بدآ الطهي  ،قم بتشغيل غطاء المحرك بادنى سرعة  ،و تركه لبعض دقائق حتى بعد إنتهاء الطهي ،
زيادة السرعة فقط في حالة وجود كميات كبيرة من البخار و الدخان  ،و ذلك بإستخدام وظيفة التعزيز فقط
في الحاالت القصوى  ،للحفاظ على مرشح الشحوم فعال جدا.
تنظيفه إذا لزم اآلمر لتعظيم الكفائة و تقليل الضوضاء  ،إستخدام الحد اآلقصى لقطر نظام مجرى الهواء
المشار إليه في هاذا ” الدليل ” .
يشير الرمز الموجود على الجهاز أو في الوثائق المرفقة إلى أنه ال يجب التعامل مع هاذا المنتج على أنه
نفايات منزلية و لكن يجب إرساله إلى مركز تجميع خاص لإلعادة تدوير المعدات الكهربائية و اإللكترونية .
التخلص السليم يساعد على تقليل إستهالك المواد الخام و التلوث البيئي ،
للحصول على معلومات أكثر تفصيال عن إستعادة و إعادت تدوير هاذا المنتج  ،إتصل
بالمكتب المحلي المناسب أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر اللذي تم شراء الجهاز منه .

تعليمات التثبيت :
يجب إجراء عمليات التجميع و الربط الكهربائي وفقا لهاذه التعليمات و الموظفين الفنيين المختصين .
قبل البدء و لكامل مدة التثبيت إستعمل قفازات واقية .
تأكد من عدم وجود مواد مرافقة داخل الغطاء (كتيبات  ،إلخ، )....إذا لزم اآلمر  ،قم بإزالتها و تخزينها .
قد تظهر الرسوم التوضيحية الموجودة بالدليل جميعا مختلفا للمنتج  ،إال أن تعليمات التركيب و اإلستخدام و
الصيانة نفسها .
الحد اآلدنى لمسافة أمان التثبيت ( ( )° °الشكل  ) 4-3المسافة بين كوكتوب كهربائي و الجزء .
يجب أن يكون الحد اآلدنى من غطاء المحرك  550ملم على اآلقل ،بينما يجب أن يكون الحد اآلدنى لمقياس
 650ملم بين موقد الغاز و الجزء السفلي من غطاء المحرك .
إذا كانت المسافات لدينا محددة في دليل تثبيت الفرن أعلى  ،فيجب تثبيت الجهاز مع مراعات المسافات

اآلطول .

التثبيت بالجدار :
بالنسبة لمقابس توسيع إستخدام التجميغ و المسامير المناسبة لنوع الجدار ( الخرسانة المسلحة  ،اللوح ،
الحصي  ،إلخ . )،،،،،
تم تصميم هاذا الغطاء ليتم تثبيته على الحائط في إصدار أإلمتصاص لإلخالء اآلدخنة الخارجية  .و في نسخة
الفلتر مع إعادة تدوير غاز المداخن الداخلي .
إصدار الفلتر (الشكل . ) 1– 13-14 :
اإلنتباه إلى أن المرشحات المظادة للرائحة يجب أن يؤمر للبائع الخاص بك .

التحكم بالمس :

( شكل . ) 15

po ،مفتاح تشغيل المحرك .
زر سرعة المحرك اآلول p1 ،
 p2زر سرعة المحرك الثاني :
p3زر المحرك الثالث :
 -4زر السرعة المكثفة  ،زر (” ”) ( و مضات يتم تنشيط رمز ( السرعة الثلثة للمحرك ) عن طريق على
واحد آخر .
تحويل مفتاح ( المحرك ،سرعة ثالثة )
PTزر الوقت ـ ( يومض الرمز هاذا )



 ،مفتاح الضوء  ،يضيئ الرمز اآلعلى = التلي( ب  ،ل )PL
التحكم في الضوئ ( شكل ) 16





POمفتاح تشغيل و إيقاف ( يضيئ الرمز = ب أو )



P8مفتاح لتقليل سرعة المحرك  ،إذا كان الغطاء موجود في السرعة اآلولى خارج المحرك =,
P9مفتاح لزيادة سرعة المحرك إذا كان محرك الجهاز مطفئ .





POيتم إيقاف تشغيله  ،فيتحول على السرعة رقم واحد  ( 1عندها يضيئ الرمز ”ب أ ”)



 ،عن طريق الضغط مرة ثانية يتم تنشيط السرعة الثانية التي تضيئ رموز ( ”ب + 8،ب أ)  ،عن
طريق الضغط مرة ثالثة يتم تنشيط السرعة (، 3تضيئ رموز =ب+ 9ب + 8ب أ)  ،و عن طريق
الضغط مرة رابعة وهو تفعيل السرعة المكثفة (” ”) تضيئ الرموز (ب  + 8ب أ ) ومضات ” ب9
”.
زر الوقت  :يومض رمز = ( ب تاء )



مفتاح باء  2اإلضائة  ،يضيئ الرمز اآلعلى ( باء  ،الم ) .





مالحظة :



تشغيل ضوء تحذير المحرك ،
(ب أ ) مفتاح تشغيل المحرك




(ب  ) 1سرعة المحرك اآلول



(ب  ) 2سرعة المحرك الثاني



(ب  ) 3سرعة المحرك الثالث



(ب  ) 2مفتاح اإلضائة =فتح و إقفال



( ” ” ) سرعة مكثفة ( إن وجدت )  ،مدة مكثفة ذي  6دقائق .
في النهاية تعود اإللكترونيات تلقائيا إلى السرعة الثالثة .





المؤقت  :يعمل الؤقت على العدد التنازلي لمدة  15دقيقة و يمكن تنشيطه فقط بعد
تشغيل المحرك



ال تتغير مدة ال  15دقيقة حتى إ ذا تغيرت أثناء العدد التنازلي .
في نهاية ال  15دقيقة يتوقف الغطاء عن المل .
تشوير لتنظيف مرشحات الشحوم المعدنية بعد  30ساعة من التشغيل  ،يومض الزر( ب الم )
بشكل متقطع لمدة ثانيتين  ،يجب غسل الفالتر ،
يحب إعادة ظبط مؤشر فلتر مكافحة الشحوم  ،بعد نتظيف المرشحات عن طريق الظغط على
مفاتيح ” ب الم  +ب تاء  ،لمدة  4ثواني في نفس الوقت ،
اإلبالغ عن مرشجات التنظيف للفحم أو الحيات الطويلة بعد مرور  120ساعة من التشغيل .
يومض مفتاح (ب—الم ) بشكل متقطع لمدة  5،0ثانية  ،يجب إستبدال المرشحات أو غسلها
وفقا لنوع الفلتر المثبت بالشافط .
يجب أن تتم إعادة ضبط الفالتر بالضغط على مفاتيح (ب الم  +ب تاء ) لمدة  4ثواني
في نفس الوقت .

الصيانة:
تحذيرا  ،قبل أي عملية تنظيف أو صيانة  ،قم بإزالة وحدة تزويد الطاقة عن طريق إزالة
السلك أو فصل المفتاح الرئيسي في المنزل .
ال يجب أن يقوم اآلطفال بالتنظيف و الصيانة العادية دون إشاراف .

التنظيف :

يجب تنظيف الجهاز بشكل متكرر داخليا و خارجيا بإستخدام قطعة قماش مبللة

بماء نقي ومنظف سائل محايد غير كاشط .



مرشح الشحوم العدني  ( :شكل ) 6
و تتمثل مهمتها في اإلحتفاظ بالجزئيات الدهنية من أبخرة الطهي و الحفاظ على محرك الشافط ،
لذالك فهي عرضة لإلنسداد في أوقات متغيرة مقارنة بإستخدام الجهاز .
يمكن غسل المرشحات في غسالة الصحون بدورات غسيل قصيرة ،
و في درجات حرارة منخفضة  ،على أقصى تقدير .
كل شهرين على اآلقل لتجنب خطر نشوب حريق
بعد عملية الغسيل يمكن أن يتغير لون المرشح  ،هاذه الحقيقة ال تمنح الحق في المطالبات بالنشبة
للبدائل المتملة من طرف الشركة المصنعة .

مرشح الكربون المنشط :
لديهم مهمة للحفاظ على الروائح و تنقية الهاء اللذي يتم إرجاعه إلى البيئة .
هاذه اآلشكال تبين لك نوعية المرشحات المعمول بها لدى الغطاء الشافط لآلبخرة .
الشكل (  ) 13مرشح كربون منشط .
الشكل ( ) 14المرشع المعدني .

