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هذا المنتج غير معد لالستخدام من ِقبل األشخاص )بما في ذلك 
األطفال( ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة أو من 
ينقصهم الخبرة والمعرفة إال إذا تمت مراقبتهم وتوجيه التعليمات 

إليهم فيما يتعلق باستخدام المنتج استخداًما آمًنا من جانب الشخص 
المسؤول عن سالمتهم.

يحظر ترك شموع مشتعلة أو مبخرة على المنتج حيث إن هذا قد 
يتسبب في نشوب حريق.

سالمة الطفل
تجنب الحوادث. بعد إخراج المنتج من العلبة، يرجى االحتفاظ 

بأدوات التغليف بعيًدا عن متناول األطفال.
يحظر السماح لألطفال باللعب بهذا الجهاز حتى عند ايقاف تشغيله. 

يجب اإلشراف على األطفال لضمان أنهم لن يعبثوا بهذا المنتج.

تعليمات للمستخدم/ المسؤول عن التركيب
تحقق من الجهد الكهربي )الفولت( الذي يناسب المخرج الكهربي 
للمنتج قبل تشغيل الجهاز. فهذا المنتج ُيباع من نسخة واحدة تعمل 
تلقائًيا على جهد كهربي 127 - 220 فولت وكذلك 220 - 240 

فولت دون الحاجة إلى أي تعديالت. تأكد من فصل الجهاز عن 
مخرج الطاقة قبل البدء في تنظيف أو صيانة المنتج. تجنب فصل 

الجهاز عبر جذب سلك الطاقة. وبداًل عن ذلك، اسحب مقبس الطاقة. 
تجنب شد كابل الطاقة أو ثنيه أو عقده. وفي حال تلف كابل الطاقة، 

فيرجى التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس بهدف 
تبديل هذا السلك لتجنب أي مخاطر. تجنب لمس كابل الطاقة بأيٍد 

مبتلة لتجنب الصعق الكهربائي وال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. 
إستشر دائًما مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس و استخدم 
قطع الغيار البديلة األصلية. في حالة تلف بعض األجزاء، فيرجى 

التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس وشراء قطع 
الغيار واللوازم األصلية فقط إلستبدالها.

تحقق من الوصالت المائية دائًما. في  ظروف االستخدام العادية 
ينبغي تغيير خرطوم إدخال المياه مرة كل سنة.

دليل المستخدم
تهانينا! إنك زبون مميز, بحيث أنك اشتريت للتو منتج ذات جودة 

عالمية و تصميم عصري رائع مع أحدث التقنيات من إليكترولكس 
.)Electrolux(

سوف تجد في دليل المستخدم هذا معلومات حول كيفية استخدام هذا 
الجهاز بأمان وبالشكل المناسب.

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام هذا المنتج، واحتفظ بدليل 
المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.

يرجى االحتفاظ بفاتورة شراء المنتج ألن خدمة الضمان تكون 
صالحة فقط عند تقديم هذه الفاتورة إلى مركز الخدمة المعتمد في 

شركة إليكترولكس.
يستخدم مركز الخدمة المعتمد في شركة إليكترولكس بطاقة 

التعريف في حالة الحاجة إلى إصالح الجهاز، لذلك ال تزيل بطاقة 
التعريف من مكانها.

تعليمات مهمة

النصائح البيئة
مواد تغليف هذا المنتج قابلة إلعادة التدوير 
واالستخدام. حاول جمع وإرسال البالستيك 

والورق والكرتون إلى شركات إعادة التدوير.
يحظر التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات 

منزلية، ويجب تسليمه لنظام إعادة تدوير 
 المعادات االلكترونية والكهربائية بهدف التخلص منه وفًقا 

للتشريعات المحلية.

جدول المحتويات
1. تعليمات السالمة المهمة ..........................................2
2. وصف المنتج.......................................................3
3. ميزات المنتج.......................................................4
4............................................................. 4. التركيب
8.................................................... 5. كيفية االستخدام
6. التنظيف والصيانة..................................................9
7. حل المشكالت.....................................................10
11 ............................................... 8. المواصفات التقنية

1. تعليمات السالمة المهمة
يرجى قراءة هذه المعلومات قبل استخدام هذا المنتج. يرجى العلم أنه 

من المهم االحتفاظ بكتيب التعليمات هذا للرجوع إليه في المستقبل.

هذه المعلومات من أجل سالمتك. يجب عليك قراءة دليل 
المستخدم هذا جيًدا قبل تركيب أو استخدام المنتج.

 يرجى االنتباه
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2. وصف المنتج

ُصِنع هذا المنتج بهدف تنقية وتبريد المياه. لذا ال تستخدمه 
لتبريد وتجميد أي نوع من أنواع المشروبات األخرى، فمن 
الممكن أن يتسبب هذا في تلف المنتج مما ينتج عنه فقدان 

الضمان. افصل كابل الطاقة لهذا المنتج، وأغلق مصدر تدفق 
المياه عند تركه دون استخدام لفترة طويلة.

ُصِنع هذا الجهاز لالستخدام المنزلي وُصمم لالستخدام مع مياه 
الشرب التي تتوافق مع التشريعات الحالية.

 يرجى االنتباه

 الغطاء 1

 لوحة التحكم 2

 زر 3

 شبكة تجميع المياه )قابل لإلزالة( 4

اللوازم المتوفرة مع المنتج

)PAUFCB30 :فلتر، )عدد 1، طراز  أداة إعادة تعبئة ال 1

 خرطوم مقاس 1/4 بوصة 2

 أداة ربط 1/2 بوصة وموصل 1/4 بوصة 3

بنفسجية  مصباح يعمل باألشعة فوق ال 4

 مسامير تثبيت وِجلب )مجموعتين مقاس 5 مم( 5
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3. ميزات المنتج
نظام تصفية

هذا الجهاز ينّقي المياه على 3 مراحل لضمان معالجتها بنسبة 
.100%

المرحلة 1: فلتر الكربون المنشط  .1
امتصاص وإزالة األلوان والروائح والكلور والزيت والغازات   

المذابة بكميات كبيرة.
المرحلة 2: التنقية فائقة الجودة  .2

إزالة الرواسب مثل الطين والرمل والصدأ والطحالب   
والفطريات والحديد والمعادن األخرى والجسيمات العالقة والملح 

وما إلى ذلك.
المرحلة 3: غرفة األشعة فوق البنفسجية  .3

تتمتع األشعة فوق البنفسجية التي يولدها المصباح بقدرة عالية   
وطول موجي قصير، كما أنها غير مرئية للعين المجردة. حيث 

تؤثر األشعة فوق البنفسجية على البكتيريا أو الكائنات الحية 
الدقيقة، مما يجعلها خاملة ومحايدة، مما ينتج عنه مياه آمنة ونقية 

تماًما قبل االستهالك. يتم وضع مصباح األشعة فوق البنفسجية 
في أنبوب فوالذي مقاوم للصدأ المع للغاية لضمان انعكاس جيد 

لألشعة والتعرض المتعدد للبكتيريا في وقت قصير، مما يزيد 
من الكفاءة حتى في حالة وجود مجموعة من البكتيريا.

ُيصدر الجهاز ضوضاء تشغيل مميزة، مما يعني أن المروحة ستظل 
قيد التشغيل دائًما. عندما يتعرف الجهاز على أن الماء أصبح بارًدا، 
يتم خفض سرعة دوران المروحة ولكن ال يتم إيقاف تشغيلها تماًما.
يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في المنتج في ظهور ضوضاء تشغيل 
أعلى. ولهذا يوصى بتنظيف فلتر الهواء وفًقا للوارد في الصفحة 9.

4. التركيب
لراحة بالك، فإن شركة إليكترولكس تمتلك شبكة خدمة معتمد ذات 

مؤهالت عالية لتركيب الجهاز.
قد يتم فرض رسوم التركيب لهذه الخدمة.

ال يشمل هذا التركيب خدمة إعداد الموقع أو المواد الالزمة 
للتركيب )مثل البناء والشبكة الكهربائية وكابل الطاقة وقاطع الدائرة 

الكهربائية والتأريض والشبكة الهيدروليكية( حيث ستكون هذه 
مسؤولية المستهلك.

يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل البدء في 
التركيب. هذه المعلومات مفيدة في إجراء أعمال التركيب والتأكد 

من تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. يرجى االحتفاظ بهذا 
الدليل في مكان يمكن الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

 يرجى االنتباه

مكان التركيب
ال تقم بتركيب الجهاز في مكان ُمعرض ألشعة الشمس المباشرة أو 

بالقرب من مصادر الحرارة مثل الموقد والفرن وما إلى ذلك.
يجب تركيب هذا المنتج في مكان يسهل الوصول إليه إلجراء أعمال 

التنظيف والصيانة. أثناء عملية التركيب، من الضروري ضمان 
الحفاظ على المنتج مستوًيا، حيث أن إمالته قد تؤدي إلى حدوث 

تسرب.
تأكد من أن موقع التركيب قوًيا للغاية لتحمل وزن المنتج المليء 

بالمياه )ما يقرب من 10 كجم(.
من المهم الحفاظ على الحد األدنى للمسافات التالية عند تركيب 

الجهاز على رف أو جانب.

الحد األدنى للمسافاتالموقع

3 سمالجانب األيسر

3 سمالجانب األيمن

2 سمالجهة الخلفية

22 سمالجهة العلوية

يحظر تركيب هذا الجهاز في موقع مغلق.

 يرجى االنتباه
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تثبيت الجهاز على الحائط )اختياري(
ثبت القالب على الحائط حسب االرتفاع الذي 

ترغب به، وتأكد من حفظ هذا المستوى ثم 
اثقب هذا المكان باستخدام األدوات المناسبة.

ضع جلبتين ثم ثبت فيهم مسمارين.
ثّبت المشابك الموجودة في الجزء الخلفي من 
الجهاز على المسامير وتحقق من أن المنتج 

مثبت ومستوي.

التركيب الكهربائي
قم بتوصيل الجهاز بمنفذ طاقة مخصص. ال 

تستخدم موصالت لتطويل الكابل، وال تستخدم 
موصالت التي على حرف T. فهذا النوع من 

الموصالت قد يؤدي إلى االشتعال والحمل 
الزائد على الشبكة الكهربائية مما يؤدي إلى 

فشل أداء المنتج.
ألجل سالمتك، يرجى سؤال الفني المؤهل 
للتحقق من حالة الشبكة الكهربية في موقع 

الجهاز. لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بمركز الخدمة المعتمد 
لشركة إليكترولكس.

يجب أن تكون كوابل مخرج الطاقة التي يتم توصيلها بالجهاز 
متوافقة مع BS1363 نوع G، يرجى التحقق من أن الحد األقصى 

لتغير الجهد المسموح به في موقع التثبيت كما هو موضح في 
الجدول أدناه. إذا تجاوز جهد التزويد بالطاقة في الجهاز الحدود 

الموضحة في جدول تغير الجهد المسموح به، اطلب من شركة تنظيم 
الطاقة تعديل مستويات الجهد أو تركيب منظم جهد )مثبت( بقوة 

1000 فولت أمبير أو أقل.

المشابك

تغير الجهد المسموح به

الحد األدنى للجهد الجهد )فولت(
)فولت(

الحد األقصى للجهد 
)فولت(

127116133
220-240201255

ال تضع أي شيء على المنتج.

 يرجى االنتباه

تركيب أنبوب المياه

يحظر تشغيل الجهاز قبل االنتهاء من تركيب أنبوب المياه.

 يرجى االنتباه

مطلوب صنبور قياس 1/2 بوصة بالقرب من مكان التركيب.    •
يجب أن تكون المسافة القصوى بين المنتج والصنبور 1.5 متر.

يجب أن يوفر صنبور التركيب مياه صالحة للشرب.  •

إذا كنت ترغب في استخدام المياه من اآلبار االرتوازية أو محلية 
الصنع، فمن المهم أن يكون لديك تقرير يثبت اإلشارة إلى أن 

المياه صالحة للشرب وأنها تلبي متطلبات صالحية الشرب التي 
وضعتها وزارة الصحة. بعد ذلك، يجب معالجة المياه بالكلور 
للحفاظ عليها من التلوث المحتمل. يبلغ معدل التدفق األقصى 

للمنتج حوالي 2 لتر/ للدقيقة أثناء امتالء الخزان.
يجب أن تكون درجة حرارة المياه األساسية ما بين 4 درجات 

مئوية إلى 38 درجة مئوية وضغط التيار الكهربائي بين 4 إلى 
40 سعة أمبيرية )39.2 و 392.26 كيلو باسكال( للتشغيل 

السليم للمنتج.

تعليمات مهمة
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الشكل 6

تأكد من إغالق مصدر المياه لمنع التسرب.

تعليمات مهمة

م أدخل  أزل الصمولة من أداة الربط المعدنية مع الصمام ث  .1
لين في الصمولة. اسحب  ي ث بولي إي األنبوب المصنوع من ال

بارز من  لين على الجزء ال ي ث بولي إي األنبوب المصنوع من ال
أداة الربط والتي يتم وضع الصمولة فيها حتى تصل إلى 

لولب. طرف سن ال
اربط الصمولة بإحكام في مكانها مع الحفاظ على األنبوب   .2

أداة الربط  لين بشكٍل آمن موصواًل ب ي ث بولي إي المصنوع من ال
المعدنية مع الصمام. تأكد من أن الصمام في مكانه المناسب 

لين(. ي ث بولي إي ا على األنبوب المصنوع من ال )عمودًي

األنبوب المصنوع
 من البولي إيثيلين

األنبوب المصنوع
 من البولي إيثيلين

الشكل 1

تأكد من عدم وجود تسرب في وصالت الخرطوم.
لمنع التسرب، استخدم شريًطا مانًعا للتسرب على الوصالت عند 

الضرورة.

تعليمات مهمة

م بإزالة الحماية من مدخل  اه وق ادفع صنبور وصلة المي  .3
اه )الشكل 2(. المي

حماية مدخل المياه

الشكل 2
نهاية  اه في الوصلة وادفعه حتى ال ركب خرطوم إدخال المي  .4

)الشكل 3(.

الشكل 3

تركيب الفلتر
فتحه. )الشكل 4( اضغط على غطاء الجهاز ل  .1

اضغط على 
الغطاء

الشكل 4

افتح الغطاء

الشكل 5

افتح غطاء الجهاز. )الشكل 5(  .2
فلتر من الجهاز. أخرج ال  .3

المنتج واربطه في  تر ب فل ناء تشغيل المنتج، قم بتوصيل ال أث  .4
قفله  يه حتى يتم محاذاته مع السهم ل  االتجاه المشار إل

)الشكل 6(.

اه في الجهاز. ية تعبئة المي بدأ عمل اه كي ت افتح مزود المي  .5
فلتر” لمدة 3  اضغط مع االستمرار على زر “إعادة ضبط ال  .6

ثوان.

RESET
UV LAMP

إذا كان ضغط مدخل المياه األساسي منخفًضا أثناء تصريف المياه 
من المنتج، فمن الممكن أن يحدث انقطاعات في إمدادات المياه 

حتى يتم إعادة ملء الخزان الداخلي مرة أخرى باستخدام الفلتر. 
وفي هذه الحالة، يمكنك نقل المنتج )إلى مكان يرتفع فيه ضغط 

المياه( أو تركيب جهاز ضغط المياه.

 يرجى االنتباه
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الشكل 7

الشكل 8

الشكل 9

الشكل 10

RESET
UV LAMP

الشكل 11

تركيب مصباح يعمل باألشعة فوق البنفسجية 
)PA31G(

التأكد من فصل الجهاز.

تعليمات مهمة

م أزل المصباح  يار الكهربي ث ت افصل الجهاز من مصدر ال  .1
بوليسترين الموسع. من مكانه المصنوع من ال

كن حذًرا عند التعامل مع المصباح ألن األنبوب مصنوع من 
الزجاج ويمكن أن ينكسر.

تعليمات مهمة

اية فوق مكان تركيبه دون تركه  ضع المصباح بعن  .2 
)الشكل 8(.

م قم بتوصيل المصباح الذي يعمل باألشعة فوق  ث  .3
بنفسجية بموصل كابل الطاقة الخاص به )الشكل 9(. ال

المكان الموضح  أدخل الموصل في مكانه ثم صل الكابل ب  .4
)الشكل 10(.

يار الكهربائي ثم اضغط على زر “إعادة  ت ال أوصل المنتج ب  .5
بنفسجية” كما  ضبط المصباح الذي يعمل باألشعة فوق ال

هو موضح في الشكل 11.

قبل االستخدام األول، يلزم تنظيف المنتج باتباع اإلرشادات 
الواردة في الفصل السادس، التنظيف والصيانة.

تعليمات مهمة
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منفذ الصرف

الماسكات

استبدال المصباح الذي يعمل باألشعة فوق 
البنفسجية

افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي إلستبدال المصباح. كن 
حذًرا عند استبدال المصباح لتجنب اإلصابات.

تعليمات مهمة

إذا أضيء المصباح الذي يعمل باألشعة فوق البنفسجية، افصل 
المنتج عن مصدر التيار الكهربائي، وأغلق مزود المياه ثم أزل 

مصباح األشعة البنفسجية المستخدم واتبع تعليمات )ص 7( لتركيب 
المصباح الجديد.

شبكة تجميع المياه
أزل شبكة تجميع المياه لتنظيفها بشكل دوري. اغسلها بالماء 

وباستخدام منظًفا معتداًل.

خزان المياه
يجب إفراغ خزان المياه للتنظيف.

افتح الغطاء العلوي وانزع الغطاء البالستيكي الذي يحمي الفتحة 
واسكب ملعقة صغيرة بقدر )5 مل( من خل الكحول عديم اللون.

افتح مصدر الماء وانتظر لمدة 3 دقائق تقريًبا حتى تمتلئ الخزانات.
اسكب ملعقة صغيرة أخرى )5 مل( من خل الكحول.

عند االستخدام األول، أضف ملعقة صغيرة )5 مل( من الخل عديم 
اللون إلزالة الرائحة البالستيكية المتبقية، إذا لزم األمر.

تعليمات مهمة

بعد 10 دقائق، أفرغ الخزان باستخدام منفذ الصرف الموجود في 
الجزء الخلفي من المنتج وتخلص من الماء.

اترك الخزان يمتلئ بالمياه ثم أفرغه عن طريق إزالة ما ال يقل عن 
5 لتر من كل خزان )المياه الطبيعية والمثلجة( قبل استخدامه مرة 

أخرى إلزالة أي بقايا خل من الخزان.

شاشة مضادة للغبار
يأتي هذا الجهاز مع شاشة مضادة للغبار، تقع في الجزء السفلي من 

المنتج، والتي لها وظيفة االحتفاظ بالشوائب الموجودة في الهواء 
المحيط. يجب تنظيف هذه الشاشة، وهو إجراء يتم بخطوات سهلة:
اضغط على الماسكات التي تمسك أسفل المنتج في وقت واحد.  .1

يتم التنظيف يدوًيا مع استخدام المياه الجارية.  .2
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7. حل المشكالت
خدمة العمالء

إذا ظهر في الجهاز أي عطل، فيرجى - قبل االتصال بمركز الخدمة 
المعتمد - التحقق مما إذا كان سبب العطل ليس بسيًطا يمكن حله 

أو إذا لم يكن هناك خطأ في استخدام المنتج، والذي يمكن تصحيحه 

بسهولة وبسرعة، دون انتظار الفني.
عندما ال تكون التصحيحات المقترحة كافية، اتصل بمركز الخدمة 

المعتمد لشركة إليكترولكس، وسيكون المركز في خدمتك.

التصحيحاتاألسباب الممكنة العيوب

ال يعمل/ توقف عن التشغيل
يتم إصالح العطل في مصدر التيار الكهربائي.مصدر التيار الكهربائي سيء االتصال.

انقطاع التيار الكهربائي أو فصل قواطع 
التيار الكهربائي أو انفجار الفيوزات.

انتظر حتى تعود الطاقة أو شغل قاطع الدائرة أو غيَّر 
الفيوزات.

ماء برائحة أو طعم

تخلص من حوالي 5 لترات من كل خزان )الماء المثلج عدم استخدام المنتج ألكثر من 3 أيام.
والطبيعي( قبل استهالك المياه مرة أخرى.

رائحة تنبعث من أنبوب الماء الخاص 
بالمنتج.

ف المنتج كما هو موضح في الصفحتين 8 و 9. نظِّ

يشير الجهاز إلى الحاجة إلى استبدال 
الفلتر.

استبدال الفلتر.

تسريب المياه
تأكد من أن وصالت أنابيب المياه بالجهاز مؤمنة بشكل عدم إحكام غلق وصلة األنبوب.

صحيح.
يرجى االتصال بمركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس.موصالت تالفة أو خرطوم تالف.

ال يوجد ماء يخرج

افتح الصنبور أو إمدادات المياه.الصنبور أو إمدادات المياه مغلقة.
ركب الفلتر بشكٍل صحيح.الفلتر غير ُمركب بشكل صحيح.

تأكد من أن ضغط الماء أعلى من 4 سعة أمبيرية )39 كيلو ضغط الماء منخفض جًدا.
باسكال(.

استبدل مصباح األشعة فوق البنفسجية.تحقق من مصباح األشعة فوق البنفسجية.

الماء ال يتجمد

ف فلتر الهواء.تحقق من فلتر الهواء. نظِّ
يجب أال يكون المنتج مالصًقا أو موضوعاً داخل خزانات أو تحقق من التركيب.

أماكن بدون تهوية.
فلتر المياه المسدود قبل الوقت المحدد 

في الدليل.
ف النظام مثل  تحقق من التركيب الهيدروليكي، ثم نظِّ
خزانات المياه واألنابيب أو اتصل بشركة إمداد المياه 

الخاصة بك.
لم يعد هنالك مزيد من المياه في خزان 

الماء البارد.
السعة التخزينية لخزان الماء البارد 800 مل. يتمتع نظام 

التبريد اإللكتروني بلتيير )Peltier( بوقت استعادة التبريد 
يصل إلى ساعتين ونصف، اعتماًدا على عوامل مثل درجة 

الحرارة المحيطة ودرجة حرارة الماء الداخل وتكرار 
االستخدام.

استبدل فلتر المياه والجهاز قيد التشغيل.تم استبدال فلتر المياه والجهاز مغلق.مؤشر “استبدال الفلتر” ال ينطفئ
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https://www.electroluxarabia.com/support/contact-us/

شركة إليكترولكس لألجهزة ذ.م.م
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