موزع مياه بارد و حار مع صنع لمكعبات الثلج
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مقدمة:
شكرا لشرائكم جهاز موزع المياه بارد وحار مع صانع مكعبات الثلج من كراون الين .تم تصميم هذا الجهاز لتأمين السهولة األمثل لمعيشة
أفضل .حيث يمكنك االستمتاع بوظيفة صنع مكعبات الثلج واإلستمتاع أيضا بشرب الماء البارد أوالساخن .يتميز هذا الجهاز بالتشغيل
الهادئ والتصميم الجذاب  ،ستستمتع بالراحة لسنوات طويلة قادمة.
يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز .عند استخدام هذا الجهاز  ،قم بتنفيذ كافة احتياطات السالمة األساسية.
سيساعدك هذا الدليل السهل االستخدام بالحصول على أفضل استخدام للجهاز.
يرجى استكمال المعلومات التالية للرجوع إليها في المستقبل .سوف تحتاجها للحصول على خدمة الضمان.
رقم الموديل __________________________________________ :.
الرقم التسلسلي *_______________________________________ :
تاريخ الشراء__________________________________________ :
مكان الشراء__________________________________________ :

تعليمات السالمة العامة:
عند استخدام األجهزة الكهربائية  ،يجب اتباع احتياطات السالمة األساسية لتقليل مخاطر نشوب حريق أوصدمة كهربائية وإصابة األشخاص
أو الممتلكات.
اقرأ جميع التعليمات في هذا الدليل بتمعن قبل البدء باستخدام الجهاز.
● ال تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان سلكه الكهربائي تالف.
يجب إدخال أقطاب الفيش بمنافذ المأخذ الكهربائي بشكل صحيح .يجب عدم توصيل أي جهاز آخر في نفس المنفذ .تأكد من إدخال الفيش
بالكامل في المأخذ.
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● ال تقم بمد السلك الكهربائي على السجاد أو العوازل الحرارية األخرى .ال تغطي السلك الكهربائي .احفظ السلك الكهربائي بعيدا عن
المناطق التي يمر بها األشخاص  ،التقم بغمر الجهاز أو السلك الكهربائي بالماء.
● ال نوصي باستخدام سلك تمديد كهربائي  ،حيث إنه قد يسخن ويتسبب بنشوب حريق .إذا كان من الواجب عليك استخدام سلك التمديد ،
فيجب استخدام سلك ذو مواصفات فنية للسلك الداخلي بمساحة التقل عن  1.5مم مربع باإلضافة إلى فيش ذو فولط تشغيلي  250فولط
متناوب وتيار  16أمبير.
● إذا تم إحضار الجهاز من الخارج في فصل الشتاء  ،فامنحه بضع ساعات حتى ترتفع درجة حرارته لمستوى درجة حرارة الغرفة قبل
توصيله بالتيار الكهربائي.
● عند استخدام الماء الساخن يرجى عدم لمسه باليد العارية لتجنب حدوث حروق .يجب توخي الحذر واستخدام الجهاز واإلشراف في حالة
استخدام الجهاز بالقرب من األطفال.
● ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
يجب وضع الجهاز على سطح مستو ثابت أو مسطح  ،لتجنب حدوث أي خطر بسبب عدم استقرار الجهاز.
● ضع الجهاز في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وتأكد من وجود مسافة بوصتين على األقل بين الجزء الخلفي للجهاز والجدار.
كما يجب المحافظة على مسافة خالية ال تقل عن  4بوصات على كل جانب من الجهاز.
● ال تقم بقلب أو إمالة الجهاز.
● ال تستخدم أية سوائل أخرى بخالف الماء سواء لصنع مكعبات الثلج أو للحصول على الماء البارد أو الساخن.
● قم دائما بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة الفيش الكهربائي تماما عن المأخذ الكهربائي عند عدم وجود ماء في العبوة أو عند تغيير العبوة .قم
بتشغيله مرة أخرى بعد أن يتم وضع عبوة مليئة جديدة ويتم إزالة الهواء من الصنابير المائية.
● يجب فصل الجهاز وإزالة الفيش الكهربائي تماما عن المأخذ الكهربائي قبل التنظيف أو إجراء أي إصالحات أو خدمات.
● عند حصول تلف في السلك الكهربائي أو أي عطل فني في الجهاز يجب إجراء اإلصالحات من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو
شخص فني مؤهل لتجنب حدوث األخطار.
● ال تقم بتنظيف الجهاز بسوائل قابلة لالشتعال .األبخرة المتصاعدة يمكن أن تتسبب بحدوث خطر الحريق أو االنفجار.
● قم بفصل الفيش الكهربائي تماما عن مأخذ توصيل التيار الكهربائي عندما ال يكون الجهاز قيد االستعمال أو في حالة السفر لقضاء
العطلة.
تحذير :يجب أن يكون هذا الجهاز مؤرضا.
مهم:
األسالك في الفيش الكهربائي ملونة وفقا للشفرة التالية:
األخضر واألصفر :التوصيل بقطب التأريض
األزرق :محايد
البني :تيار
تحذير :يجب استخدام عبوات الماء حصرا.
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التعرف على الجهاز:

4 / 15

لوحة التشغيل واإلظهار:

الوظائف الرئيسية:





الماء الساخن
ماء بارد فقط
صنع مكعبات الثلج فقط
ماء بارد مع صنع لمكعبات الثلج معا

البدء بتشغيل الجهاز:
إخراج الجهاز من التغليف

● قﻢ بإزالة الجهاز من كرتون التغليف  ،وال تقﻢ بقلب الجهاز رأسا على عقب  ،أو وضعه على جانبه.
أ .إزالة أشرطة الربط.
ب .افتح الكرتون.
ج .قم بإزالة بالستيك الحماية الستايروفوم.
د .اسحب الجهاز مباشرة من الكرتون.
ه .أخرج الكيس البالستيكي.
ضاغط التبريد له قواعد حاملة حساسة للغاية متوضعة داخل حجرة ملحومة من أجل توفير تشغيل هادئ .قد يؤدي التصرف غير السليم عند
إزالة الجهاز إلى تلف الضاغط.
● قم بمسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة إذا لزم األمر.
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● ضع الجهاز على األرض الصلبة والمسطحة .عليك االنتباه ووضع الجهاز بشكل مستوي ومعتدل .يجب
أن يكون مكان التوضع بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وغيرها من مصدر الحرارة.
● يرجى تحديد مكان توضع الجهاز في المكان الذي يتواجد فيه تدفق الهواء بحرية .وتأكد من وجود مسافة
التقل عن  2بوصة بين الجزء الخلفي للجهاز والجدار .والحفاظ على مسافة ال تقل عن  4بوصات على كل
جانب من جوانب الجهاز وبعيدا عن أي مصادر تتتج حرارة مرتفعة ومنع الجهاز من التعرض لضوء
الشمس المباشر.
● يجب وضع الجهاز في مكان قريب من المأخذ الكهربائي.
● قم بالتأكد من إحكام إغالق أغطية التصريف في الجزء الخلفي من الجهاز قبل البدء في تشغيله .ألنه من
الممكن أن يكون إقفال الغطاء قد ارتخى أثناء عملية الشحن  ،إن عدم التأكد من تثبيته مرة أخرى  ،سوف
يتسبب في تسرب المياه وجعل األرضية مبللة.
● ال تقم بتوصيل السلك الكهربائي بمأخذ الطاقة حتى هذه المرحلة ! اقرأ التعليمات أوال.
هذا الجهاز لالستخدام الداخلي فقط.
يجب أال تتجاوز درجة حرارة الغرفة  36درجة مئوية.

قم بتنظيف الجهاز قبل البدء بالستخدام أول مرة:
قبل البدء باستخدام الجهاز  ،يوصى بشدة بتنظيفه جيدا.
 .1قم بإخراج القطع المرافقة  -مجرفة الثلج من درج صناعة مكعبات الثلج.
 .2يجب تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول تنظيف معتدل وماء دافئ.
 .3عند االستخدام ألول مرة  ،أمسك عبوة المياه النظيفة رأسيا وأعلى (فوق الجهاز الذكية) ووضع عبوة المياه في فتحة دخول العبوة .قم
باالنتظار بضع دقائق  ،سوف يتدفق الماء إلى جميع الصنابير ،وخزان الماء البارد وخزان الماء الساخن  ،حتى يمكن أن يتدفق الماء من
الصنابير .ثم أزل عبوة المياه  ،وافتح غطاء التصريف للخزان الساخن  ،واسمح لكل المياه بالتدفق خارجا  ،ثم أعد تركيب غطاء الصرف
وأعد إحكام إغالقه.
 .4قم بتنظيف درج صناعة مكعبات الثلج بمنظف مخفف وماء دافئ وقطعة ناعمة  ،ثم استخدم الماء لشطف األجزاء الداخلية  ،قم
بتصريف الماء عن طريق إزالة غطاء التصريف الخاص بحجرة صنع مكعبات الثلج الموجود أسفل الجزء الخلفي من الجهاز .ثم أعد تثبيت
غطاء الصرف لحجرة صنع مكعبات الثلج مرة أخرى وقم بإغالقه بإحكام.
 .5عندما ال يكون الجهاز قيد االستخدام لفترة طويلة  ،قم بفتح أغطية التصريف إلزالة المياه بالكامل من الجهاز.

التحضير لالستخدام:
يمكن أن يؤدي التركيب غير الصحيح لألقطاب المؤرضة إلى خطر حدوث صدمة كهربائية .التقم باستبدال السلك الكهربائي بنفسك في حال
تلفه ،يرجى االتصال بخدمة العمالء.
 .)1تأكد من عدم توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي الرئيسي.
 .)2قبل وضع عبوة الماء الصالحة للشرب على الجهاز  ،تأكد من تثبيت وإحكام إغالق غطاء التصريف الموجود على الجانب الخلفي.
 .)3امسك عبوة الماء رأسيا رأسا على عقب (فوق الفتحة المخصصة إلدخال العبوة) ثم ضع عبوة الماء في وعاء الفتحة .قم بالضغط
قليال من أجل اختراق غطاء العبوة لفتحة الحنفية .هذا الجهاز يمكنكم من استخدام عبوات بتعبئة مختلفة كاثنين أو ثالث أو خمس غالونات
من الماء مع أغطية محكمة اإلغالق.
 .)4افتح صنبور الماء للسماح للهواء بالخروج مما يسمح ببدء تدفق الماء .عندما يحدث هذا  ،حرر الصنبور.
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 .)5قم بتوصيل فيش الجهاز بمأخذ طاقة كهربائية مؤرض متوافق مع الفولط التشغيلي للجهاز .ال تقم بالتوصيل بالطاقة قبل التأكد من
تدفق الماء من جميع صنابير المياه.
خطر :يجب التأكد من أن الجهاز مؤرض بشكل صحيح من أجل سالمتكم .تم تزويد سلك الطاقة في هذا الجهاز بفيش ثالثي األقطاب
والذي يتناسب مع منافذ مأخذ الطاقة الكهربائية لتقليل احتمال حدوث صدمة كهربائية.
قم بتوصيل جهازك بمأخذ طاقة مؤرض ومثبّت بشكل صحيح .ال تقم  ،تحت أي ظرف من الظروف  ،بقطع أو إزالة القطب الثالث
(األرضي) من السلك الكهربائي .في حال وجود أي سؤال يتعلق بالطاقة و /أو التأريض يجب اإلتصال بفني كهربائي معتمد.
يتطلب هذا الجهاز مأخذ طاقة كهربائية  240 - 220فولط ـ  50هرتز مع مأخذ كهربائي ثالثي المنافذ.
 .)6إذا تم إحضار الجهاز من الخارج في فصل الشتاء  ،فامنحه بضع ساعات قبل وصله بمأخذ الطاقة الكهربائية حتى تصل حرارته إلى
درجة حرارة الغرفة.

كيفية تشغيل الجهاز:
بعد توصيل مأخذ الطاقة الرئيسي  ،سيتم تشغيل مؤشر التشغيل  POWERبلوحة اإلظهار والتحكم .ثم يمكنكم البدء في تشغيل الماء الساخن
 ،وظيفة الماء البارد وصناعة مكعبات الثلج حسب الرغبة.
تشغيل وظيفة الماء الساخن

اضغط على الزر ( Hot Waterزر الماء الساخن)  ،وسوف يبدأ مؤشر (الماء الساخن)  Hot Waterاألخضر الموجود أعلى الزر في
الوميض  ،مما يعني أن عنصر التسخين يبدأ في العمل .عندما يتغير هذا المؤشر األخضر لإلضاءة دائما ،فهذا يعني أن الماء الساخن قد
وصل إلى درجة الحرارة المرغوبة ويمكنك البدء باستخدامه .بعد مرور فترة من الوقت أو استهالك الماء الساخن من صنبور الماء الساخن
 ،سيعود مؤشر الماء الساخن للبدء في الوميض  ،مما يعني أن عنصر التسخين يبدأ في التسخين مرة أخرى.
إذا لم يكن هناك ماء في الخزان الساخن في حالة االستخدام للمرة األولى أو بعد استهالك جميع المياه الموجودة في الخزان  ،وبعد بضع
دقائق  ،سوف يسمع صوت تحذيري  10مرات  ،وسيضيء مؤشر التحذير .إذا وضعت عبوة الماء مرة أخرى وتحتاج إلى الماء الساخن
مرة أخرى  ،فاضغط على الزر (الماء الساخن)  Hot Waterمرة أخرى  ،وسيبدأ عنصر التسخين في العمل مرة أخرى .وسوف ينطفئ
مؤشر التحذير فورا.

7 / 15

إذا كنت ال تريد شرب الماء الساخن  ،يرجى الضغط على زر الماء الساخن مرة أخرى  ،سيوفر ذلك استهالك الكهرباء وخفض التكلفة
المترتبة عن ذلك (بعد ذلك سينطفئ مؤشر الماء الساخن)
تشغيل وظيفة الماء البارد

اضغط على الزر "الماء البارد"  Cold Waterللبدء في تبريد الماء ،وبعد ذلك  ،سيبدأ مؤشر "الماء البارد" في الوميض  ،مما يعني أن
الضاغط بدأ في العمل لتبريد الماء .عندما يتغير مؤشر الماء البارد من الوميض إلى اإلضاءة المستمرة  ،فهذا يعني أن الماء البارد قد
وصل إلى درجة الحرارة المرغوبة ويمكنك استخدام الماء البارد .أيضا بعد مرور فترة من الوقت أو استهالك الماء البارد من صنبور الماء
البارد  ،سيعود مؤشر الماء البارد إلى وميض  ،أثناء عملية التبريد.
من الممكن أن تعمل وظيفة الماء البارد ووظيفة صنع مكعبات الثلج في نفس الوقت.
تشغيل وظيفة تصنيع مكعبات الثلج
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 .1اضغط على زر " Ice Makingصناعة مكعبات الثلج" على لوحة التشغيل لبدء دورة صنع مكعبات الثلج .وسيبدأ مؤشر صنع مكعبات
الثلج بالوميض.
 .2تدوم دورة صناعة مكعبات الثلج من  7إلى  15دقيقة  ،حسب درجة الحرارة المحيطة.
 .3أثناء تشغيل وظيفة صنع مكعبات الثلج  ،سيقوم الجهاز بالتحقق من مستوى الماء بشكل دوري .إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء
لصنع مكعبات الثلج  ،فسيتوقف صانع مكعبات الجليد بشكل تلقائي ،وسيبدأ مؤشر التحذير باإلضاءة  ،مما يعني أن مستوى الماء ال يمكن أن
يصل إلى المستوى المطلوب لصنع مكعبات الثلج.
 .4يتوقف صانع مكعبات الثلج بشكل تلقائي عن العمل عندما يتحسس الجهاز امتالء الحجرة بمكعبات الثلج بالداخل .وفي الوقت نفسه ،
سيتغير مؤشر صانع مكعبات الثلج من الوميض إلى اإلضاءة.
 .5للحفاظ على صحتكم الرجاء التأكد من الحفاظ على مستوى نظافة معقول في خزان المياه الخاص بجهاز صنع مكعبات الثلج.
إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة  ،فقم بإزالة عبوة المياه واستنزاف جميع المياه من منفذ التصريف في الجزء الخلفي من الجهاز.
 .6كيفية الحصول على مكعبات الثلج
قم بفتح باب درج مكعبات الثلج الحصول على المكعبات الثلجية  ،استخدم مغرفة الجليد المتوفرة كملحق للحصول على الجليد من الجهاز.
مالحظة :عندما تقوم بتشغيل وظيفة الماء البارد ووظيفة صناعة مكعبات الثلج في نفس الوقت  ،يجب أن تنتظر بضع دقائق حتى تنخفض
درجة حرارة الماء في الخزان البارد إلى القيمة المحددة أوال  ،ثم ستتحول إلى عملية صناعة مكعبات الثلج .وإذا ارتفعت درجة حرارة الماء
البارد مرة أخرى أو كنت تستهلك الماء البارد من صنبور الماء البارد  ،فسينتقل الجهاز إلى تفعيل تبريد المياه مرة أخرى بعد انتهاء الدورة
الحالية لصناعة مكعبات الثلج.

مخطط الدارة الكهربائية
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كيفية تنظيف الجهاز أثناء االستخدام المنتظم
بعد استخدام الجهاز لمدة ثالثة أشهر أو أكثر  ،نقترح عليك تنظيف الجهاز مرة أخرى .قم بإزالة الفيش الكهربائي من مأخذ الطاقة أوال قبل
القيام بأي تنظيف أو صيانة!
● بالﻨﺴﺒة للسطح الخارجي للجهاز ،يﻤﻜﻨﻚ تنظيفه بقطعة قماش ناعمة ومرطبة بالماء مع صابﻮن الغﺴﻴﻞ الﺴائﻞ .ال تستخدم المذيبات
الكيميائية المسببة للتآكل ،فقد يضر هذا الجهاز ويتسبب بتغيير لونه .وال تصب الماء على السطح الخارجي عند الغسيل  ،وتجنب وصول
الرطوبة إلى األجزاء الكهربائية الداخلية.

● بالنسبة لكيفية التعامل مع موزع المياه الساخنة والباردة  ،قم أوال بلف عبوة المياه المتوضعة في نظام عدم االنسكاب (الجهاز الذكي)
بعكس اتجاه عقارب الساعة واسحبها ألعلى.
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قم بفك نظام عدم االنسكاب (الجهاز الذكي والنواة الذكية الموضحة بالشكل أعاله)  ،ثم قم بغسله بسائل غسل الصحون  ،واشطفه ثم أعد
تجميعه .قم بإفراغ الخزانين (الساخنة والباردة) عن طريق فك غطاء الصرف للخزان الساخن في الجزء الخلفي من الجهاز .بجانب تنظيف
األجزاء الداخلية لنظام موزع المياه  ،استخدم الخل أو محلول حامض الستريك بنسبة  ٪2إلزالة التقشر المعدني الناجم عن الماء .قم بشطفه
جيدا  ،ثم افتح غطاء التصريف للخزان الساخن إلخراج الماء .قم بإعادة تجميع األجزاء إلى الخلف  ،إحكام غلق غطاء التصريف بشكل
آمن .من المهم ترك الجهاز لمدة ساعتين لكي يجف تماما قبل توصيله بالطاقة الكهربائية مرة أخرى .وإعادة تركيب وعاء عبوة المياه
(الجهاز الذكي).
● بالنسبة لدرج صناعة مكعبات الثلج  ،قم بإزالة قطعة فصل مكعبات الثلج والماء ولوحة تخزين مكعبات الثلج عن طريق فك البرغي وفقا
للشكل التالي.

قم بتنظيف األجزاء الداخلية من درج صناعة مكعبات الثلج بسائل غسل الصحون  ،ثم قم بشطفهم  ،وافتح غطاء تصريف مياه تصنيع

مكعبات الثلج الموجود في الخلف إلخراج الماء .قم بشطفه عدة مرات  ،ثم أعد إغالق غطاء التصريف بإحكام .لتنظيف قطعة فصل الثلج
والماء قم بإزالتها مع صفيحة تخزين مكعبات الثلج  ،ثم ضعهم في سائل غسل الصحون لتنظيفهم .ثم اشطفهم وجففهم .بعد التجفيف  ،قم
بتثبيت كل منهما مرة أخرى إلى الموضع األصلي مع البرغي بواسطة مفك البراغي.

إجراءات تنبيهية
● عند التنظيف للسطح الخارجي للجهاز ،يﻤﻜﻨﻚ تنظيفه بقطعة قماش ناعمة ومرطبة بالماء مع صابﻮن الغﺴﻴﻞ الﺴائﻞ .ال تستخدم المذيبات
الكيميائية المسببة للتآكل ،فقد يضر هذا الجهاز ويتسبب بتغيير لونه .وال تصب الماء على السطح الخارجي عند الغسيل  ،وتجنب وصول
الرطوبة إلى األجزاء الكهربائية الداخلية.
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● يجب المحافظة على مسافة مناسبة خلف الجهاز بعﻴﺪا عﻦ الﺤائﻂ .قم بوضع الجهاز في مكان مناسب بعﻴﺪا عﻦ درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة
الﻤﺤﻴﻄة به ،وتأكد من عدم تعرضه إلى أشعة الﺸﻤﺲ المباشرة أو مصادر الحرارة األخﺮى .حافظ على وجود تهوية مناسبة للجهاز وعدم
وجود أي عوائق.
● إذا كنت التريد استخدام الجهاز لفترة طويلة  ،فالرجاء قم بفصل السلك الكهربائي عن مأخذ الطاقة الكهربائية ،وتصريف المياه من كل من
غطاءي التصريف .وإعادة غلق غطاءي التصريف بإحكام.
● يحظرعلى األطفال لمس الصنبور الساخن ألن ذلك قد يتسبب بإصابات وحروق جلدية خطيرة.

كيفية التعامل مع األعطال:
في حال عدم عمل الجهاز بشكل صحيح ،يمكنكم الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة كيفية التعامل مع هذه المشكل:

المشكلة
الماء الساخن والبارد  ،صانع
مكعبات الثلج غير متوفر ،
ومؤشرالتشغيل""POWER
غير مضاء على لوحة التحكم

إفحص
قم بفحص مفتاح التيار
الكهربائي الرئيسي في منزلك
الفيش الكهربائي
القاطع
الفيوز الرئيسي
وجود انقطاع كهربائي
المحول
الفيوز على لوحة الكهرباء
الرئيسية

المشكلة المحتملة
المفتاح على وضعية ""OFF
الفيش غير موصول بالمأخذ
مفصول
الفيوز معطل
وحدة التغذية الكهربائية
الرئيسية
يوجد عطل
معطل

عدم وجود الماء الساخن فقط

تأكد من مؤشر وزر الماء
الساخن
استهالك الماء الساخن
حساس الماء الساخن

زر تشغيل الماء الساخن غير
مفعل
الماء الساخن يستهلك بسرعة
معطل

عدم وجود الماء البارد فقط

تأكد من مؤشر وزر الماء
البارد
استهالك الماء البارد
اليوجد تهوية كافية خلف
الجهاز

زر تشغيل الماء البارد غير
مفعل
الماء البارد يستهلك بسرعة
التهوية غير كافية

عازل الماء في خزان الماء
البارد
عبوة الماء

عازل الماء البارد قد تغير
موضعه في خزان الماء البارد
درجة حرارة الماء في العبوة
مرتفعة جدا ً(عندما تتعرض
العبوة ألشعة الشمس المباشرة
لفترة طويلة)
تعمل كل من وظيفة صنع

تصنيع مكعبات الثلج
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الحل
ضع المفتاح على وضعية
""ON
قم بوصله
تأكد من إعادة تشغيله
استبدل الفيوز
اإلنتظار حتى عودة التيار
الكهربائي
إتصل بفني الصيانة المسؤول
إتصل بفني الصيانة المسؤول
لعمل االستبدال مع مراعاة
المواصفات
قم بالضغط على زر تشغيل
الماء الساخن
اتتظر قليالً ريثما يسخن الماء
إتصل بفني الصيانة المسؤول
لعمل االستبدال مع مراعاة
المواصفات
قم بالضغط على زر تشغيل
الماء البارد
اتتظر قليالً ريثما يتيرد الماء
يجب المحافظة على وجود
مسافة التقل عن  4بوصات بين
الجهاز وأي عائق آخر في كل
االتجاهات
قم بإعادته إلى مكانه الصحيح
ضع عبوة الماء في مكان ظليل
وبارد

انتظر بعض الوقت ريثما

عدم وجود تصنيع لمكعبات
الثلج فقط

تأكد من مؤشر وزر تصنيع
مكعبات الثلج
وظيفة تبريد الماء

الضاغط اليعمل أو توقف عن
العمل بشكل مفاجئ

لوحة التغذية الكهربائية
الرئيسية
فتحات التهوية مغلقة
التهوية المحيطة

مكعبات الثلج وتبريد الماء في
نفس الوقت.
زر تشغيل تصنيع مكعبات
الثلج غير مفعل
تعمل كل من وظيفة صنع
مكعبات الثلج وتبريد الماء في
نفس الوقت.
الفولط الكهربائي متدني
معترضة
اليوجد تهوية كافية

الضاغط وملحقاته
عبوة الماء

متسخ مما يتسبب بارتفاع
الحرارة
غاز التبريد كثير أو يوجد
تسريب
تعطل
اليوجد ماء.

المكثف

درج صنع مكعبات الثلج في
غرفة صناعة الثلج

يوجد انسداد في الدرج بسبب
المكعبات أو باآللية

زر صنبور الماء

زر صنبور الماء ربما مسدود
 ،ال يمكن أن يتحرك بسالسة.
صنبور الماء معطل

الماء يتسرب من جهاز توزيع
المياه وينسكب على األرض.

عبوة الماء
أغطية فتحات التصريف خلف
الجهاز

عبوة الماء مثقوبة
غير محكمة اإلغالق

يوجد ضجيج

األرضية

الجهاز متوضع بشكل غير
مستو
يوجد تالمس

نظام التبريد

مؤشر التحذير يومض مع
وجود صوت تحذيري
مؤشر التحذير يومض

يوجد تنقيط ماء في الصنبور

صنبور الماء

مكان التوضع
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تتوقف وظيفة صنع مكعبات
الثلج أوال.
قم بتفعيل زر تصنيع مكعبات
الثلج
انتظر بعض الوقت ريثما
تتوقف وظيفة صنع مكعبات
الثلج أوال.
قم باالتصال بالفني المسؤول
عن الكهرباء
قم بإزالة أية عوائق
يجب المحافظة على وجود
مسافة التقل عن  4بوصات بين
الجهاز وأي عائق آخر في كل
االتجاهات
نظفه
إتصل بفني الصيانة المسؤول
إتصل بفني الصيانة المسؤول
قم بوضع عبوة ماء جديدة
أوقف الجهاز وانتظر بعضا
من الوقت للسماح بذوبان
مكعبات الثلج المسببة لالنسداد.
إفحصه واعمل على تحرير
االنسداد
اتصل بالشركة أو الوكيل
المعتمد إلجراء االستبدال
قم بوضع عبوة ماء جديدة
قم بإغالقهم بإحكام والتحقق
من عدم تمزق أو تلف مادة
السيليكون داخل غطاء
التصريف ،واستبدالها بقطعة
جديدة.
ضع الجهاز بشكل مستو
أبعد الجهاز عن أي تالمس مع
أغراض أخرى

المواصفات الفنية:

رقم الموديل
الفولط الكهربائي التشغيلي
قدرة صنع مكعبات الثلج

WD-232
 240-220فولط ـ  50هرتز
 12كجم  24 /ساعة *

سعة الماء البارد

 4لتر *

سعة الماء الساخن

 5لتر

التصنيف الكهربائي
تيار صنع  /إنتاج مكعبات الثلج
تيار تبريد الماء

** 3.9A
** 1.7A / 1.3A
* 1.3A

الدخل الحراري
نوعية غاز التبريد والكمية

 500واط
 105 ، R134aغرام

المنفط
الوزن الصافي

C5H10
 19.8كغ

حالة االختبار :)*( :درجة حرارة الماء 25 :درجة مئوية  ،درجة حرارة الغرفة 25 :درجة مئوية
(**) :درجة حرارة الغرفة  43درجة مئوية.

توفر الشركة المصنعة الضمان وفقا للتشريع الخاص ببلد الشراء من قبل العميل لمدة ال تقل عن سنة واحدة (ألمانيا :سنتان)  ،بدءا من تاريخ
بيع الجهاز من قبل الوكيل أو الموزع المعتمد للمستخدم النهائي.
ال يغطي الضمان سوى العيوب في المواد أو التصنيع.
ال يجوز إجراء اإلصالحات تحت الضمان إال بواسطة مركز خدمة معتمد .عند تقديم مطالبة بموجب الضمان  ،يجب تقديم فاتورة الشراء
األصلية (مع تاريخ الشراء).
لن يسري الضمان في الحاالت التالية:
 التقادم العادي االستخدام غير الصحيح  ،على سبيل المثال الحمولة الزائدة للجهاز  ،واستخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة أوالوكيل المعتمد.
 التعامل مع الجهاز بخشونة ،الضرر الناجم عن التأثيرات الخارجية. الضرر الناجم عن عدم مراعاة المعلومات في دليل المستخدم  ،على سبيل المثال استخدام مأخذ تيار كهربائي غير متناسب أو عدماالمتثال لتعليمات التثبيت.
 -تفكيك الجهاز بشكل جزئي أو كلي.

14 / 15

تحذير:
 تحذير :يجب المحافظة على كافة فتحات التهوية المتواجدة ،سواءا في الجهاز أو في الهيكل المدمج  ،خالية من العوائق. -تحذير :ال تقم بتخريب دارة التبريد.

التخلص الصحيح من الجهاز:
هذا الرسم يعني:
ال تتخلص من األجهزة الكهربائية في حاوية نفايات محلية غير مصنفة ،واستخدام مرافق مجمعات منفصلة.
اتصل بالجهات الحكومية المحلية (البلدية) للحصول على معلومات بشأن التخلص من هذا النوع من األجهزة.
إذا تم التخلص من األجهزة الكهربائية في مدافن النفايات أو المقالب ،يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية
وتدخل في السلسلة الغذائية وإلحاق أضرار في الصحة العامة.
.
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