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  الحماية البيئية

ة التدوير في يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية. الرجاء إعاد
ة بشأن أماكن وجود المنشآت المخصصة لذلك. افحص مع السلطات المحلية أو تاجر التجزئ

  إعادة تدوير الجهاز.

  

ة بخصوص نفايات المعدات الكهربائي EC/2002/96ُوسم هذا الجهاز بمطابقته للتوجيه األوروبي رقم 
  ).WEEEواإللكترونية (

من خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، سوف تساعد في تجنب العواقب على البيئة وصحة 
  هذا المنتج.اإلنسان، والتي قد تنجم بسبب معالجة النفايات غير المناسبة ل

سليمه إلى نقطة تيشير الرمز على المنتج أنه ينبغي عدم معاملة هذا المنتج كنفايات منزلية. بدًال من ذلك يجب 
ح البيئية المحلية تجميع مخصصة إلعادة تدوير المعدات الكهربائية واإللكترونية. ويجب تنفيذ التخلص وفقًا للوائ

  للتخلص من النفايات.
مكتب المدينة ات حول المعالجة واالسترداد وإعادة التدوير لهذا المنتج، الرجاء االتصال بلمزيد من المعلوم

  المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية لديك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
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  استكشاف األعطال

  الحل  السبب  العطل
المصباح يضيء، 
ولكن المروحة ال 

  تعمل

أوقف تشغيل الوحدة وأصلحها بواسطة فني خدمة   شفرة المروحة محشورة.
  الموتور تالف.  مؤهل فقط.

كٌل من اإلضاءة 
  والمروحة ال يعمالن.

  استبدل المصباح بآخر من نفس الفئة.  مصباح إضاءة الهالوجين محترق.
  قم بالتوصيل بمصدر الطاقة مرة أخرى.  سلك الطاقة مفصول.

  اهتزاز خطير للوحدة.

أوقف تشغيل الوحدة وأصلحها بواسطة فني خدمة   المروحة تالفة.شفرة 
  مؤهل فقط.

أوقف تشغيل الوحدة وأصلحها بواسطة فني خدمة   لم يتم تثبيت موتور المروحة بإحكام.
  مؤهل فقط.

لم يتم تعليق الوحدة بشكل صحيح 
  على الكتيفة.

أنزل الوحدة وافحص ما إذا كانت الكتيفة في مكان 
  ال.صحيح أم 

أداء االمتصاص ليس 
  جيًدا

المسافة طويلة للغاية بين الوحدة 
  سم 75-65أعد ضبط المسافة إلى   ومسطح الطهي.

  خدمة مساعدة العمالء

  إذا لم تتمكن من معرفة سبب التشغيل غير العادي، فأوقف تشغيل الجهاز واتصل بخدمة المساعدة.

  عليه؟الرقم التسلسلي للجهاز. أين يمكنني العثور 
)؛ ويمكن العثور عليه في 3حرفًا يبدأ بالرقم  16من المهم أن تخبر خدمة المساعدة برمز المنتج ورقمه التسلسلي (رمز مكون من 

  شهادة الضمان أو لوحة البيانات الموجودة على الجهاز.
  الستدعاء المقابلة.سوف يساعد في تجنب تضييع الوقت في رحالت إلى الفنيين، ومن ثم (واألهم) يوفر مصروفات ا
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  الصيانة

  قبل التنظيف، أوقف تشغيل الوحدة وانزع القابس.

I. التنظيف المنتظم  
استخدم قطعة قماش ناعمة مرطبة ومياه دافئة بصابون معتدل أو منظف لألغراض المنزلية. تجنب مطلقًا استخدام لبادات معدنية 

  مواد كيميائية أو كاشطة أو فرشاة صلبة لتنظيف الوحدة. أو

II. التنظيف الشهري لفلتر الشحوم  
  مهم بشكل أساسي: احرص على تنظيف الفلتر كل شهر؛ وذلك لتفادي أي خطر لنشوب حريق.

  لذا فإنه يؤثر   ..........................................  يجمع الفلتر الشحوم والدخان والغبار 
تنظيفه، فإن بقايا الشحوم (محتملة االشتعال) سوف تسد الفلتر. نظفه مباشرة على كفاءة مدخنة موقد الطهي. في حالة عدم 

  باستخدام منظف لألغراض المنزلية.

III. التنظيف السنوي لفلتر الكربون النشط  
ينطبق هذا األمر فقط على الوحدة التي تم تركيبها كوحدة إعادة تدوير (عدم تهويتها للخارج). يمتص هذا الفلتر الروائح ويجب 

  مرة كل سنة على األقلاستبداله 
  تبعًا لمدى تكرار استخدام مدخنة موقد الطهي.

IV. تنظيف مصباح اإلضاءة  
بادر بفك البراغي على الزجاج، لنزع الزجاج. ابحث عن المصباح الذي يلزم استبداله، سوف تجده في تركيبة 

  اإلضاءة الموجودة في داخل الجزء المكشوف للمظلة.

  

افصل نقطة توصيل سلك اإلضاءة وأزل حامالت المصباح واألسالك من المدخنة. مهم: ليس من الممكن استبدال 
المصابيح وحدها، بل من الضروري الحصول على المصابيح وحامالت المصابيح واألسالك كجزء متكامل. (مصباح 

LED: G4 وات) 1.5، أقصى قدرة  

لمصابيح واألسالك بنفس الطريقة مثل المصابيح األصلية. ثم أعد توصيل قم بتركيب المصابيح البديلة وحامالت ا
  نقطة أسالك اإلضاءة.

  أعد تركيب زجاج المدخنة وثبته باستخدام براغي الزجاج. تأكد من ربط المسامير بإحكام.
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  وصف المكونات

  
  

  التشغيل

  زر سرعة منخفضة 
  الكثير من البخار.يُستخدم لتهوية المطبخ. وهو مناسب ألعمال التحمير والطهي التي ال تصدر 

  زر سرعة متوسطة 
  تعتبر سرعة تدفق الهواء مناسبة للتهوية في أعمال الطهي القياسية.

  زر سرعة عالية 
  في حالة خروج بخار أو دخان عالي الكثافة، فاضغط على زر سرعة عالية للحصول على أعلى تهوية فعالة.

  زر المصباح 

  عالية في نفس الوقت، فسوف تعمل الوحدة بأعلى سرعة فقط./  منخفضة/ متوسطة مالحظة: في حالة الضغط على أزرار سرعة
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  في حالة عدم تركيب المظلة الزجاجية )5
مسبقًا من جانب المصنع، عندئذ يجب 

تثبيتها في أعلى الهيكل الرئيسي لمدخنة 
  الموقد في هذه المرحلة.

  

لمدخنة الموقد ) ارفع الهيكل الرئيسي 6
إلى قضيب الزاوية ثم ثبتها في موضعها 

  مم.5×  16باستخدام براغي 
مهم: يجب استكمال هذه المرحلة من  •

  التركيب بواسطة شخصين.
—مم 5× 16مهم: يجب ربط براغي  •

  بإحكام. —

  

) إذا كنت تخطط الستخدام المدخنة في 7
وضع اإلخراج، فيجب تثبيت الخرطوم 

  السدادة.األنبوبي في 

  

يجب أن تتوافق التوصيالت الكهربائية مع المتطلبات الكهربائية الموضحة على لوحة التقنين، الموجودة في  •
 17 -16الجزء الداخلي لمدخنة الموقد. يجب اآلن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. راجع الصفحة 

  للحصول على معلومات تفصيلية حول التوصيل الكهربائي.
  من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح من خالل اختيار كل سرعة واختبار تشغيل وإيقاف مصابيح اإلضاءة. تحقق •
قم بإزالة خطاف التعليق ومرر جزء عمود المدخنة السفلي ألسفل، حتى يستقر مقابل الهيكل الرئيسي لمدخنة  •

  الموقد.
  الصلب في الجهاز.استخدم منظف وملمع الصلب المقاوم للصدأ على األجزاء المصنوعة من  •
إذا كنت تستخدم الجهاز في وضع إعادة التدوير، عندئذ يجب اآلن تركيب فلتر الكربون. راجع قسم "تركيب فلتر  •

  .15 — 14الكربون" في صفحات 
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  طريقة التثبيت في السقف

 

) اضبط وضع لوحة التعليق على السطح ثم قم بتحديد 1
  موضع فتحات البراغي.

  يجب تثبيت لوح التعليق في السقف بإحكام،
مم) لألسقف  40( 6×  11براغي ذاتية الثقب   ●

  الخشبية
●  8 x مسامير توسعة لألسقف الخرسانية  

 

ثبّت قضبان الزاوية في لوح التعليق، باستخدام  ) 2
  مم.5×  8براغي 

قم بتوسيع قضبان الزاوية إلى الطول المطلوب ثم  ) 3
مم 5×  16ثبّتها في موضعها باستخدام براغي 

  والصماويل ذات فلكات حديدية.

  مم على األقل. 100مهم: يجب أن تكون قضبان الزاوية متداخلة بمقدار  ●

  

) في حالة استخدام مدخنة الموقد في 4
وضع اإلخراج، عندئذ يجب توصيلها 

بخرطوم أنبوبي في محول السقف عند هذه 
  النقطة.

ثبّت جزء عمود المدخنة العلوي في لوح 
ذاتية ×  4التعليق، باستخدام براغي 

  الخرم.

مرر جزء عمود المدخنة السفلي في 
قضبان الزاوية وارفعه حتى يستقر أسفل 

  جزء عمود المدخنة العلوي.
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  التركيب القياسيةقائمة ملحقات 

 الكمية صورة توضيحية المواصفات.

  الحاوية
)CMBI970LX(  
)CVMI970LX(  

  

1  

  مم 500عمود المدخنة العلوي 

  

1  

  مم 500عمود المدخنة السفلي 

  

1  

  لوحة التعليق

  

1  

  M6><60البراغي 
  

8  

  8سدادات راؤل قطر 
    بلون أبيض 6قطر ×  8قطر 

11  

  البراغي
ST6.0x40    

11  

    8×4.0ذاتية الثقب  7.2براغي قطر 
4  
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  مقدمة

  نشكرك على اختيار مدخنة موقد الطهي هذه.
  ُصمم دليل التعليمات هذا ليقدم لك كافة التعليمات المتعلقة بتركيب الجهاز واستخدامه وصيانته.

  التعليمات هذا بعناية قبل التركيب واالستخدام.من أجل تشغيل الوحدة بشكل صحيح وبأمان، اقرأ دليل 
تتميز مدخنة موقد الطهي باستخدامها لمواد عالية الجودة وتصميمها االنسيابي. كما أنها مزودة بموتور كهربائي كبير 

وقوي ومروحة تعمل بالطرد المركزي، وتوفر أيًضا قوة امتصاص كبيرة، مع انخفاض ضوضاء التشغيل، وبها 
  ال يسمح بااللتصاق فضًال عن سهولة التركيب.مرشح شحوم 

  احتياطات السالمة
  ال تترك األطفال أبًدا يشغلون الجهاز.  ●
مدخنة موقد الطهي مناسبة  لالستخدام المنزلي فقط، و غير مناسبة   لمعدات الباربكيو ومتاجر المقليات    ●

  (الروست) واألغراض التجارية األخرى.
  الطهي والفلتر الخاص بها بانتظام؛ من أجل الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة.يجب تنظيف مدخنة موقد   ●
  نّظف مدخنة موقد الطهي وفقًا لدليل التعليمات وحافظ على الوحدة من خطر االحتراق.  ●
  يحظر عمل خبز مباشر من موقد الغاز.  ●
  الرجاء المحافظة على انتقال الحرارة بصورة جيدة من غرفة المطبخ.  ●
توصيل هذا الجهاز تحقق من أن سلك تغذية الطاقة غير تالف. يجب استبدال سلك الطاقة التالف بواسطة  قبل  ●

  فني خدمة مؤهل فقط.
ينبغي وجود تهوية كافية في الغرفة عند استخدام مدخنة الموقد في نفس وقت تشغيل الجهاز الذي يحرق الغاز   ●

  أو وقود آخر؛
أنبوب مدخنة تمر به أبخرة عادم من أجهزة تعمل بحرق الغاز يجب عدم تفريغ الهواء إلى   ●

  أو وقود آخر؛
  يجب استيفاء القواعد المتعلقة بتصريف الهواء.  ●
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من األشخاص (بما فيهم األطفال)  ذوي القدرات   ●

رفة، إال إذا تم البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو األشخاص عديمي الخبرة والمع
اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز من شخص مسؤول عن 

  سالمتهم.
  ينبغي أن يخضع األطفال لإلشراف لضمان عدم استخدامهم لهذا الجهاز في اللعب.  ●
  ال تشعل ناًرا أسفل مدخنة موقد الطهي.  ●
  أربعة أعين إشعال. تخصص مدخنة الطهي للتركيب فوق موقد يتضمن أكثر من  ●

  خطر الصدمة الكهربائية
اقبس هذه الوحدة في مأخذ مناسب متصل باألرض. إذا كنت متشكًكا، فاطلب النصيحة من مهندس مؤهل على   ●

  نحو مناسب.
 قد يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات إلى الوفاة أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.  ●
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