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أنتم على لحظات فقط من االستمتاع بمٌاه صافٌة و نقٌة و ماء مؽلً أو بارد فً لمسة زر
واحدة.
نرٌد منك أن تحصل على األكثر من جهاز  ،waterclubو ٌرجى قبل استخدامه قراءة
هذا الدلٌل بعناٌة.
ال تتردد فً االتصال بنا إذا كان لدٌك أي استفسارات أخرى أو إبداء أي معلومات أو رأي
بخصوص جهازك البرونتو ، Waterclubأو أي شئ  .فرٌق عملنا تحت تصرفك فقط
بالبري إللكترونً أو إتصل بنا على أرقام هواتفنا المبٌنة أدناه.
د
أرسل رسالة
زوروا مقعنا www.waterclub.ae :أو راسلوناinfo@waterclub.ae :
أو اتصلوا بنا على:
04-442 59 78, 050-365 6464, 050-965 2626

يرجي انمالحظت:
إن الصور و الرسوم البٌانٌة المبٌنة فً هذا الدلٌل هً لإلشارة فقط ٌ.رجى الرجوع إلى
جهازك البرونتو.
نحتفظ بالحق فً إجراء تصحٌحات أو تؽٌٌرات على المعلومات المقدمة
فً هذا الدلٌل بدون إشعار مسبق.
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تعرف على جهازك البرونتو
نظرة عامة على جهاز البرونتو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 .9مبدل الماء البارد
 .10مبدل الماء الساخن
 .11ؼطاء عملٌة التصفٌة
 .12تهوٌة التبرٌد
 .13مدخل المٌاه
 .14مخرج المٌاه
 .15كابل الطاقة الرئٌسٌة
 .16الفتٌل الرئٌسً

لوحة التحكم
ضوء المؤشر
مخرج المٌاه
اللوحة األمامٌة
ؼطاء التنقٌط قابل لإلزالة
لوحة جانبٌة
صٌنٌة التنقٌط قابلة لإلزالة
ؼطاء
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استخدام جهاز البرونتو الخاص بك

الخصائص الرئيسية

الحصول عن الماء الساخن
الحصول على كوب من الماء الساخن

إذا كنت تقوم بتثبٌت جهاز البرونتو بنفسكٌ ،رجى قراءة التعلٌمات بعناٌة كٌفٌة
التركٌب بنفسك المبٌن فً الصفحة  12فً هذا الدلٌل

و سٌضًء المؤشر المبٌن على الجهاز باللون األحمر ،ثم
المس مفتاح الفتح
للحصول على كوب من الماء الساخن .إذا
إضؽط على الفور مفتاح مزج الماء
كنت ترٌد كمٌة أقل من المٌاه المس فقط أي مفتاح إلٌقاؾ التدفق.

قبل استخدام جهاز البرونتو ألول مرة

الحصول على كمية كبيرة من الماء الساخن

و سٌضًء المؤشر المبٌن على الجهاز
اضؽط على مفتاح الماء الساخن
لمدة  3ثوان
باللون األحمر .على الفور استمر بالضؽط على مفتاح مازج المٌاه
ثم ٌمكنك الحصول على الماء الساخن تلقائٌا ( 1لتر تقرٌبا) لمدة  1دقٌقة و ٌمكنك
لمس أي مفتاح إلٌقاؾ التدفق.
الحصول على كمية كمية إضافية من الماء الساخن

لمدة  3ثوان،
اضؽط على مفتاح الماء الساخن
عند وصول الخزان الساخن لدرجة الحرارة القصوى ستسمع "زمارة " ،و إن لم
تسمع أي صوت فإن مؤشر الماء الساخن سٌضًء و ستصل الحرارة إلى حوالً 97
درجة.
عند الوصول إلى درجة الحرارة القصوى فإن مؤشر الماء الساخن سوؾ ٌختفً.
اآلن اتبع اإلرشادات المذكورة أعاله.
الحصول عن الماء البارد
الحصول على كوب من الماء البارد
و سٌضًء المؤشر المبٌن على الجهاز باللون األزرق و
المس مفتاح الفتح
ستحصل على كوب من البارد ،إذا كنت ترٌد كمٌة أقل من المٌاه المس فقط أي مفتاح
إلٌقاؾ التدفق.
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قبل تثبٌت أو تشؽٌل جهاز البرونتو ٌرجى التأكد من أن مفتاح خزان المٌاه الساخن
هو فً الوضعٌة " "0و مؽلق (ا نظر الصفحة  4فً هذا الدلٌل) .الفشل فً القٌام
بذلك قبل امتالء الخزان الساخن بالكامل والماء ٌتدفق من مأخذ المٌاه قد ٌتسبب
للخزان الساخن الحراري التبدٌل الزائد فً اتجاه المٌاه .و أٌضا التأكد من أن خزان
الماء البارد مؽلق و فً الوضعٌة" "."0
نظام المياه الساخنة

اضؽط على زر تشؽٌل الطاقة وستالحظ تدفق المٌاه فً اإلمدادات الخاصة بجهازك .
و تالحظ أٌضا امتالء خزانات المٌاه الباردة والساخنة تلقائٌا.
بمجرد انتهاء ملًء خزان الماء الساخن ٌمكنك ملًء الكوب بالضؽط على الزر
ثم إضؽط على زر الخلط
ثم ٌمكنك اآلن تشؽٌل خزان المٌاه الساخنة باستخدام زر التشؽٌل ON / OFF
الموجود فً الجزء الخلفً من جهازك برونتو.
عندها سٌضًء مؤشر الماء الساخن على لوحة التحكم.
عندما ٌصل مؤشر درجة الحرارة إلى الحد األقصى سٌنطفئ.
نظام المياه الباردة

بما أن خزان الماء البارد ممتلئ فأنت قادرعلى الحصول على الماء عن طرٌق لمس
مفتاح الماء البارد
ثم ٌمكنك اآلن تشؽٌل خزان المٌاه البارد ة باستخدام زر التشؽٌل ON / OFF
الموجود فً الجزء الخلفً من جهازك برونتو.
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كيفية استبدال خرطوشة فلتر ماكسي
إزالة الؽطاء من أعلى جهاز البرونتو برفعها من الخلؾ أوال.
للتخفٌؾ من ضؽط المٌاه فً الفلتر قم بإٌقاؾ إمدادات المٌاه إلى الجهاز
بتدوبرالصنبور األزرق فً الجزء الخلفً من البرونتو بحٌث ٌكون الذراع فً زواٌة
أنبوب المٌاه األبٌض .قم بإفراغ ما ال ٌقل عن  500مل من الماء البارد.

الحصول على كمية كبيرة من الماء البارد

و سٌضًء المؤشر المبٌن على الجهاز باللون
اضؽط على مفتاح الماء البارد
األزرق .على الفور استمر بالضؽط على المفتاح لمدة  3ثوان ثم ٌمكنك الحصول
على الماء البارد تلقائٌا ( 1لتر تقرٌبا) لمدة  1دقٌقة و ٌمكنك لمس أي مفتاح إلٌقاؾ
التدفق.
الحصول على المياه الممزوجة
و سٌضًء المؤشر المبٌن على الجهاز باللون
المس مفتاح مازج الماء
البنفسجً ،و ستحصل على كوب من الماء الممزوج ،و إذا كنت ترٌد كمٌة أقل من
المٌاه المس فقط أي مفتاح إلٌقاؾ التدفق.

سترى رأس الفلتر األبٌض من على الجانب األٌسر بالقرب من الواجهة ،.إنه ٌحتوي
على مقبض بارز من األعلى ،قم بإدارة المقبض بقوة بعكس اتجاه عقارب الساعة ثم
اسحب الخرطوشة لتصعد إلى الخارج.

توفير الطاقة
وضع التوفير
لتوفٌر الطاقة سٌنتقل جهازك البرونتو إلى وضع التوفٌر(إلى إستهالك طاقة
منخفضة) بعد  4ساعات من عدم االستخدام ،.حٌنها سٌضًء المؤشر المبٌن على
واجهة الجهاز باللون البنفسجً ،عند وضعٌة التوفٌر سترتفع درجة الحرارة المٌاه
الباردة إلى  10درجات ،وحٌث ستنخفض درجة حرارة المٌاه الساخنة تدرٌجٌا إلى
أن تصل إلى 75درجة .و ببساطة المس فقط أي مفتاح إلعادة تشؽٌلها مرة أخرى .و
ستصل المٌاه الباردة و الساخنة إلى درجاتها المثلى من جدبد بعد حوالً  5دقائق و
 15دقٌقة على التوالً.
جهاز البرونتو المعلومات والصيانة
استبدال فلتر ماكسي
لضمان إستمرار مٌاه جهازك البرونتو عذبة ٌ ،جب أن ٌتم استبدال فلتر ماكسً كل
 6أشهر ،.ال تقلق سوؾ نذكرك عندما ٌحٌن الوقت المناسب للتؽٌٌر.
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* الحد األقصى لدرجة حرارة المٌاه العذبة  38+درجة.
* ٌتم حساب قدرة التدفق فً المٌاه و درجة حرارة المٌاه المتدفقة لداخل الجهاز25 +
درجة
كيفية تنظيف جهاز البرونتو
لتنظٌؾ جهازك استخدم قطعة قماش مبللة و قم بالمسح أو وٌمكنك أٌضا استخدام
الصابون أو أي منظؾ آخر إذا رؼبت فً ذلك .علبة الماء ٌمكن إزالتها وتنظٌفها فً
ؼسالة الصحون.
ٌرجى عدم استخدام المنظفات القاسٌة ،سوائل الؽسٌل المركزة أو المذٌبات لتنظٌؾ
جهازك .تجنب استخدام أي مواد كاشطة (مثل فرشاة صلبة ،إسفنجات ...الخ) لتنظٌؾ
الجسم ألنها سوؾ تترك خدوش.
من المهم جدا أن ال تترك الجزء الخلفً من الجهاز مبلل بٌنما تقوم بالتنظٌؾ تذكر أن
الجهاز متصل التٌار الكهربائً.
مالحظات السالمة
*جهاز البرونتو معد لالستخدام الداخلً فقط .تجنب وضعه تحت أشعة الشمس
المباشرة أو بالقرب من المواد القابلة لالشتعال  .تجنب وضع الجهاز بالقرب من
األجهزة التً ٌمكن أن تتلؾ إذا تعرضت للرطوبة.
ال تضع جهاز البرونتو فً الماء أو فً أي سائل أخر.
*إن جهاز البرونتو ٌستخدم  230VACوٌنبؽً أن ٌستخدم مع 13أمبٌر على أعلى
إستخدام.
*هام  :عند استخدام الجهاز للمرة األولى أو تنظيفه للمرة األولى ،من المهم أن
المياه ستتدفق عندما لمسنا مفاتيح المياه الساخنة والباردة ،قبل تغيير تشغيل خزان
الماء الساخن.
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قم بنزع الفلتر الجدٌد من التعبئة لتثبٌته ،ثم أدره باتجاه عقارب الساعة بقوة لتثبٌته.
ثم قم بتحوٌل إمدادات المٌاه إلى جهاز البرونتو مرة أخرى عن طرٌق تدوٌر
الصنبور األزرق فً الجزء الخلفً من البرونتو لتصبح الرافعة موازٌة مع خط
أنبوب المٌاه األبٌض.
معلومات تقنية
المواصفا ت
المواصفات الكهربائية
القوة الكهربائً
التردد
تقٌٌم القوة
القوة الحالً
نظام التدفئة
حجم الخزان الساخن
تقٌٌم القوة
قدرة الماء الساخن
درجة حرارة الماء الساخن
نظام التبريد
حجم الخزان البارد
تقٌٌم القوة
القوة الحالٌة
قدرة المٌاه الباردة
درجة حرارة المٌاه الباردة
نظام التصفية
فلتر الكربون المنشط
ضغط المياه الوارد
الحد األدنى  -الحد األقصى
األبعاد (مم)
الوزن (الجاؾ)

المقياس
 230فولط
 50هٌرتز
 1000واط
 5.8امبٌر
 1.5لتر
 900واط
 10لتر /ساعة*
القصوى  97درجة
 1.5لتر
 120واط
 0.8امبٌر
 3لتر/ساعة*
الحد االدنى °5
 5.0ماٌكرون
(1Bar )14.5 psi(- 6 Bars )85psi
375HZ x 350 D x 320 W
 14كػ
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توصيل إمدادات المياه
 ٌجب أن ٌكون ضؽط المٌاه 1بار( 14.5رطل) و  6بارات ( 87رطل) إزالة مشبك القفل الواضح من مدخل تركٌب المٌاه إذا تم تركٌبها( ،صورة )1 قم بإزالة الطوق ثم انزع مكونات البالستٌك الواضحة (صورة )1 -قم بإدخال أنبوب المٌاه (صورة ) 2

استكشاف األخطاء وإصالحها
فً حالة حدوث خطاء ،الرجاء أوال استخدام دلٌل التحري عن األعطال المبٌن أدناه
لتحدٌد نوع العطل ،ومن ثم إتباع الخطوات المذكورة إلى حل المشكلة  .و هذا من
شأنه أن ٌساعد على حل المشكلة بأدنى جهد.

*إن جهاز البرونتو ٌمنحك مذاق مٌاه عذبة و آمنة  .إن الخزان ال ٌتعرض للضؽط
وخزان الماء الساخن موصل مباشرة إلى منفذ الماء الساخن .ال وجود الستخدام
الصمامات لذلك من الطبٌعً أن كمٌات قلٌلة من الماء ستخرج قبل تدفق الماء مرة
واحدة.
* إن جهاز البرونتو ٌمكنه أن ٌنتج درجة حرارة مٌاه مرتفعة  .كما هو الحال مع أي
ؼالٌة ،أو أي جهاز قادر على إنتاج الماء الساخن ،فٌرجى توخً الحذر عند تدفق
الماء الساخن.
* عند تشؽٌل جهاز البرونتو للمرة األولى ،أو بعد فترة لم ٌتم استخدامها فٌه ،الرجاء
تشؽٌل الجهاز وترك تدفق ما ال ٌقل عن  2لتر من الماء من خالل منافذ المٌاه الباردة
والساخنة قبل الشرب لضمان مٌاه عذبة.
*تحذٌرٌ :جب استخدام جهاز البرونتو على سطح مستوي و على نفس مستوى
مأخذ التٌار الكهربائً وإمدادات الطاقة.
*تحذٌر  :تأكد دائما أن وعاء التنقٌط قد تم تركٌبه بشكل آمن قبل وضع أي كوب علٌه
لمأله بالماء الساخن أو البارد.
لمزٌد من المالحظات أو تفسٌرات عن تشؽٌل الجهازٌ ،رجى االتصال
WATERCLUBعبر البرٌد اإللكترونً على العنوان التالً :
info@waterclub.ae

إذا وجدت أن الجهاز ال ٌعمل بشكل صحٌح ،أو إذا استمرت المشكلة ،قد تحتاج إلى
إصالح فنً لجهازك ،و ٌرجى االتصال بنا على العنوان التالً:
info@waterclub.ae

14

13

الضمان
فً حالة حدوث مشاكل مع الجهازٌ ،رجى االتصال بنا مباشرة عن طرٌق البرٌد
اإللكترونً info@waterclub.ae :أو االتصال بنا على-044425978 :
0503656464
ال تحاول تفكٌك الجهاز بنفسك .ألن ذلك سوؾ ٌبطل ضمان المنتج ،وال تتحمل
الشركة المصنعة أي مسؤولٌة إن حدث ذلك.
إذا الحظتم أي مشاكل فنٌة على الجهاز خالل فترة الضمان و هً سنة واحدة ،سوؾ
تقوم الشركة المصنعة بإصالح جهازك مجانا ،و سٌتم فرض تكالٌؾ على الصٌانة
المناسبة ،وعن أي ضرر ٌنتج عن سوء استخدام الجهاز حٌنما تكون فترة الضمان قد
انتهت.
الملحقات:
تعليمات التركيب الذاتي
ٌرجى المالحظة أن تستخدم هذه التعلٌمات جنبا إلى جنب مع دلٌل المستخدم و عدة
التركٌب الذاتً التً ٌنبؽً أن تسلم مع جهازك.
ٌنبؽً اتباع هذه التعلٌمات من قبل سباك ، ،بناء ،مثبت مبردات الماء أو أي شخص
فنً من ذوي الخبرة المماثلة .فً حالة لم تكن متأكدا على ٌرجى االتصال بنا على:
 0503656464 -044425978وطلب التحدث إلى واحد من فرٌق التثبٌت.
إذا كان لدٌك منقً مٌاه مركب فً منزلك ٌنبؽً من الناحٌة المثالٌة أن ٌكون توصٌل
المٌاه للجهاز قبل المنقً.

الخطأ

السبب المحتمل

الحل

ال تدفق
للمٌاه

.1الجهاز لٌس موصال بإمدادات المٌاه
 .2الفشل فً وصله بمأخذ الطاقة
 .3مزود ماء الصنبور مؽلق
.4انسدادا بإمدادات المٌاه أو انخفاض ضؽط
المٌاه

ال تدفق
للماء
الساخن

 .1لم ٌتم تشؽٌل خزان المٌاه الساخنة
 .2اإلفراط فً استخدام المٌاه الساخنة
 .3الجهاز فً وضع توفٌر الطاقة

 .1قم بفصل الجهاز ثم قم بتوصٌله
مرة أخرى ،تحقق من المأخذ
 .2تحقق من القابس والصمامات
 .3تأكد من أن مدخل ماء الصنبور
مفتوح
 .4تحقق من إمدادات المٌاه والضؽط
 .1قم بتشؽٌل خزان المٌاه الساخنة فً
الجزء الخلفً
 .2قم بنفس العملٌة مرة أخرى بعد 5
دقائق
 .3انتظر الخزان الساخن للوصول
إلى درجة الحرارة العلٌا

ال تدفق
للماء
البارد

 .1االستخدام المفرط للمٌاه الباردة
 .2عدم استخدامه لفترة طوٌلةٌ ،مكن للجلٌد
أن ٌتراكم فً خزان الماء البارد

 .1أعد العملٌة بعد  25دقٌقة
 .2افصل الجهاز عن التٌار
الكهربائً و أعد تشؽٌله بعد
ساعتٌن

تسرب
الماء
من
الجهاز
انبعاث
رائحة
من
المٌاه

 .1وعاء الماء مملوء و المٌاه تفٌض منه
 .2تسرب المٌاه من داخل الجهاز

 .1قم بتفرٌػ الوعاء و جففه تماما قبل
إعادته.
 .2قم بإطفاء الجهاز و الماء فوراَ ،ثم
اتصل بالتقنً الجهاز.

 .1الجهاز جدٌد
 .2لم ٌتم استخدام الجهاز لمدة طوٌلة
 .3لم ٌتم استبدال الفلتر فً الوقت
الالزم

 .1ثم بتفرٌػ لترٌن من الماء من
كال الخزانٌن
 .2قم بتؽٌٌر فلتر ماكسً
 .3قم بتؽٌٌر فلتر ماكسً

التثبيت
 .1عدة التركٌب الذاتً ستجد فً كرتونه جهازك كل من أنبوب مٌاه طوٌل ،موصل
waterclubحرؾ " ، "Tوصمام لإلٌقاؾ ،صمام تخفٌؾ الضؽط .أنبوب طوٌل
إضافً.
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*ٌجب أن ٌكون ضؽط المٌاه 1بار( 14.5رطل) و  6بارات ( 87رطل)
* إن جهاز البرونتو أن ٌحتاج 13أمبٌر من قوة كهربائٌة.
 .1قم بإزالة تعبئة الجهاز بعناٌة و قم بوضع فً الموقع األمثل على سطح العمل
 .2قم بإزالة األكٌاس و البالستٌك والؽطاء الواقً للمكونات ثم قم بتوصٌل الكابل.
 .3قم بإزالة علبة التنقٌط.
 .4قم بإزالة مشبك القفل األزرق لمدخل المٌاه من الجزء الخلفً للجهاز( .انظر
الصور فً الصفحة  15من هذا الدلٌل).
 .5ادفع المقبض إلى الزاوٌة الٌمنى فً مدخل المٌاه ومن ثم استبدل مشبك القفل
األزرق( ،أدوات التثبٌت الذاتً المتحصل علٌها من طرؾ شركتنا).
اإلعداد:
نصائح السالمة :تأكد من أن كل مفاتيح التشغيل على الجزء الخلفي الجهاز مغلقة و
في الوضعية"  "0قبل توصيل إمدادات الطاقة (انظر الشكل في الصفحة  4من هذا
الدليل).
اآلن اتبع التوضيح المسمى " إستخدام جهاز البرونتو
هذا الدليل.

"على الصفحات  8-6من

الرجاء التأكد من عدم الخزان الماء الساخن (على الجزء الخلفً من الجهاز تجد
التوضٌح ) حتى ٌمتلئ الجهاز بالماء.
إذا كان لدٌك أي سؤال ٌرجى االتصال على044425978 -0503656464 :
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 .2عندما تحدد مكان تثبٌت جهازك ٌجب اختٌار مكان قرٌب من مصدر المٌاه الؽٌر
ساخن  ،فً أؼلب األحٌان ٌكون تحت بالوعة المطبخ أو وراء ؼسالة صحون أو
ة
الؽسالة.
 .3إذا لزم األمر قم بإٌقاؾ إمدادات المٌاه الرئٌسٌة إلى منزلك ،و تأكد من تصرٌؾ
الماء قدر ممكن فً األنابٌب قبل قطعها.
 .4باستخدام قاطع أنابٌب مناسب بتقلٌصه و إزالة  20مم.
 .5إ دفع بالنهاٌتٌن من األنبوب بقوة فً كل نهاٌة بموصل waterclubحرؾ""T
حرؾ" "Tو موازٌة ألنبوب.
 .6تأكد من أن الحنفٌة مؽلقة بموصل  waterclubة
 .7أعد تشؽٌل إمدادات المٌاه مرة أخرى ،وتأكد من عدم وجود أي تسرب فً
األنابٌب و ٌالئم موصل waterclubحرؾ". "T
 .8ادفع بأنبوب المٌاه األبٌض ( 6مم) بشدة المزود من طرؾ WATERCLUB
الخاص بتركٌب قطعة "."T
 .9مدد األنابٌب من وراء أو تحت خزانات قاعدة المطبخ الخاص بك ،ثم قم بإٌصاله
من خالل السطح و من وراء جهازك.
 .10ادفع بنهاٌة األنبوب من خالل صمامات االٌقاؾ (األزرق واألبٌض) المرفق
بموصل waterclubحرؾ""T
التركيب
نظرة عامة و نصائح السالمة:
* تذكر أن وزن الجهاز  17كػ فٌجب أخذ الحٌطة والحذر عند رفعه من علبته.
* ٌثبت جهاز البرونتو فً مكان بارد وجاؾ حٌث التهوٌة جٌدة ،و ٌجب أن ٌبقى
بعٌدا عن أي مصدر حراري.
* ٌجب ترك مسافة  5س فاصلة بٌن جهاز البرونتو و الحائط والتأكد من أن هذا
الجزء من الجهاز ٌحظى على تهوٌة جٌدة.
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قم بإٌقاؾ المٌاه وذلك بتدوبر الذراع الرمادٌة إلى . ° 90إذا كانت التوصٌالت
تقلٌدٌة عن طرٌق "الؽسالة" فٌتم تدوٌر الصمام االزرق إلى .° 90

كيفية إعداد الجهاز عند الذهاب في عطلة
قبل ان تذهب

لتخفٌؾ أي الضؽط فً األنابٌب .
 .2عند العودة إلى جهازك اضؽط المفتاح
وٌمكن االستؽناء عن وحدة تخزٌن الماء الصؽٌرة ،اضؽط المفتاح مرة أخرى.

 .1إٌقاؾ تشؽٌل مفاتٌح المٌاه الباردة والساخنة و الموجودة فً الجزء الخلفً من
الجهاز ووضعها فً وضعٌة اإلٌقاؾ"OFF "0
 .2إٌقاؾ إمدادات مٌاه الجهاز عن طرٌق تدوٌر الصنبور األزرق فً الجزء الخلفً
من الجهاز بحٌث ٌكون فً إتجاه الزواٌا الٌمنى و فً إتجاه أنبوب المٌاه االبٌض.

 .3ؼٌر وضعٌة المفاتٌح الباردة والساخنة فً الجزء الخلفً من الجهاز للوضع ""0
.OFF
 .4فً توصٌالت الماء على الجزء الخلفً من الجهاز ،ثم بإدارة الصنبور األزرق
إلى الزاوٌة الٌمنى ألنابٌب المٌاه ،حٌث مدخل األنبوب فً الصنبور.

 . 3انها فكرة جٌدة لشطؾ المٌاه من كال الخزانٌن ،لذلك ٌجب إزالة وعاء التنقٌط
ووضع إبرٌق مماثل على األقل  2لتر تحت الصنبور ثم اتبع الخطوات  4و .5

 .5ال ٌنبؽً أن ٌعاد استخدام أنابٌب المٌاه هذه مرة أخرى ولكن ٌمكن إزالتها من
تحت أو خلؾ المطبخ ،وقطع الموصل ""Tأو صمام الؽسالة.

 .4المس مفتاح الماء البارد لمدة  3ثوان ،و سٌضًء المؤشر المبٌن على واجهة
الجهاز باللون األزرق سٌتدفق الماء البارد أوتوماتٌكٌا لمدة دقٌقة ( 1لتر تقرٌبا) أو
ٌمكنك لمس أي مفتاح لوقؾ التدفق.

 .7إلعادة تثبٌت الجهاز فً منزلك الجدٌد ٌرجى إتباع تعلٌمات التركٌب الذاتً فً
المالحق من هذا الدلٌل.

و سٌضًء المؤشر المبٌن على واجهة الجهاز
.5اضؽط زر الفتح الماء الساخن
لمدة  3ثوانً
باللون األحمر ،وعلى الفور اضؽط على مفتاح مازج الماء الساخن
و سٌتدفق الماء الساخن أوتوماتٌكٌا لمدة دقٌقة ( 1لتر تقرٌبا) أو ٌمكنك لمس أي
مفتاح إلٌقاؾ التدفق.

 إن جهازك مملوء بالماء وٌزن اآلن أوزان 17كػ فٌجب اتخاذ الحٌطة والحذر عندرفعه.
 -من المهم جدا أن ٌتم االحتفاظ بالجهاز فً وضعٌة مستقٌمة أثناء النقل.

 .6خزان الماء الساخن سٌستؽرق ما ٌقارب  5دقائق للوصول إلى درجة الحرارة
القصوى.

 .6إذا لزم األمر ،لتقطٌع األنابٌب عمل ثقب صؽٌر فً سطح العمل.

نصائح السالمة:

فصل الجهاز عند االنتقال من المنزل:
 .1قم بإٌقاؾ إمدادات المٌاه إلى جهازك الموصل من أنابٌب المٌاه الرئٌسٌة  .حٌث
تتكون التوصٌالت من موصل البالستٌك األبٌض " "Tمع صمام لإلٌقاؾ.
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