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Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
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English

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire,
malfunction, and damage to equipment or property, always
observe the following safety precautions.

Explanation of symbols
The following symbols are used to classify and describe the
level of hazard, injury, and property damage caused when the
denotation is disregarded and improper use is performed.

WARNING

Denotes a potential hazard that could
result in serious injury or death.

CAUTION

Denotes a hazard that could result
in minor injury or damage your
belongings.

The following symbols are used to classify and describe the
type of instructions to be observed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must not be performed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must be followed in order to
operate the unit safely.

WARNING

To reduce the risk of personal injury, electric shock or
fire, please observe the following:
Never use the product if the power cord or power
plug is damaged or if the power plug fits loosely
in a household outlet.
Do not leave the product unattended while it is
connected to the outlet.
Do not connect or disconnect the power plug to a
household outlet with a wet hand.
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Do not damage, modify, or forcibly bend, pull, or
twist the power cord. Also, do not place anything
heavy on or pinch the power cord.
Do not allow the power cord to touch hot surfaces
of the steamer head.
Do not use with the power cord bundled.
Do not use the main body with wet hands.
Do not use in proximity of flammable materials
(such as benzine or the like).

Never modify, disassemble, or repair.
- Doing so may cause ignition or injury due to
abnormal operation. Contact an authorized service
agent for repair.
Do not wrap the power cord around the product
when storing.
- Doing so may cause breakage to the wire of the
cord, and may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
Do not immerse the main body in water or other
liquids.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
The steamer is not to be used if it has been
dropped, and there are visible signs of damage
or if it is leaking.
- Refer servicing to authorized service personnel.

WARNING
To reduce the risk of personal injury, electric shock or
fire, please observe the following:
The plug must be removed from the socket outlet
before the water tank is filled with water.
Always ensure the appliance is operated on an
electric power source matched to the rated
voltage indicated on the product. Fully insert the
power plug.
Regularly clean the power plug to prevent dust
from accumulating.
- Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.
Independently use a household outlet, and do not
use extension cord.
- Failure to do so may cause electric shock or fire.
This product must use the electrical outlet with
earth connection.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.
Immediately stop using and remove the power
plug if there is an abnormality or malfunction.
- Using it in such conditions may cause fire, electric
shock, or injury.
<Abnormality or malfunction cases>
・The main body stops occasionally, or the power cord
or the power plug is abnormally hot, or discoloration.
・The main body is deformed or smells of burning.
- Immediately request inspection or repair at an
authorized service agent.

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

English

Safety precautions

If the power cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service center, or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
- Failure to do so may cause an accident or injury.
The steamer head must be firmly rested on the
steamer holder, and the power base must be
placed on a flat and stable floor.
- Failure to do so may cause the soleplate may be
scratched, or even injury or scald if the Steamer
head falls over.

CAUTION

To reduce the risk of personal injury, electric shock or
fire, please observe the following:
Do not insert pins or needles into the nozzle or
use it on clothes with sewing needles or the like
inserted.
Do not put the nozzle too close to you or others
since steam may unexpectedly erupt from it.
Do not use the appliance with the exception of fabric.
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English

Do not store the product until it has fully cooled
down.
Do not store the power cord coiled with sharp
angles.
- This may damage the cord.
Do not use the product when the steamer head down.
- Otherwise there will be hot water droplets out, so
may cause scalds.
Don’t touch the hot surface (such
as nozzle, steamer holder , hose
and the hot surface around it ).
- Doing so may cause scalds.
Do not touch the steam during use.
- Doing so may cause scalds.

Do not place the power base sidelong.
- Doing so may cause water leakage, and
then damage floors and carpets.
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Do not place the steamer
head directly on the
power base and floor.
- Doing so may cause
damage the product,
floors and carpets.

Do not turn the steamer head upside-down or
incline it.
- Doing so may
cause the
product to fall,
injury or burns.

Only use normal temperature tap water in the
product.
Do not add perfume, vinegar, starch, descaling
agents, ironing aids or other chemicals in the
water tank.
- Doing so may it will cause scalds or getting dirty due
to the damage product.
Do not use any ironing accessories available on
the market.
- Doing so may cause burns or damage to cloth due to
incorrect operation.
Do not use the product near walls or furniture that
cannot withstand high temperature or humidity.
- Doing so may damage the wall or furniture.
Do not move the product by pulling the hose.
- Doing so may cause the hose damage, electric shock
and fire.
When moving the product, do not come to bring
the product through the hanger.
- Otherwise it may cause the product to fall, injury.

CAUTION
Do not use the product with the hose is
compressed and clogged.
- Otherwise the hot water comes out from the base
and damage the floors and carpets.
Do not use the product with hose or power cord
entangled.
- Doing so may cause the hose damage, electric
shock and fire.
Do not use the product when the hose is not
properly installed in the base, do not pull out the
hose during use.
- Doing so may cause burns.

To reduce the risk of personal injury, electric shock or
fire, please observe the following:
Unplug the power plug to disconnect from a
household outlet by grasping the power plug.
- Failure to do so may cause fire, electric shock or
injury.
Care should be taken when using the appliance
due to the emission of steam.
- It may cause scald.

Always unplug the power plug during not in use
or cleaning.
- Failure to do so may cause ﬁre, electric shock.
Use the product only for its intended purpose, for
ironing fabrics. To protect against burns or injury
to persons, do not steam fabrics while being on
the body.
- Failure to do so may cause injury.

English

CAUTION

When using with following fabric, test on an
inconspicuous area, or place a cloth over the
fabric to prevent the fabric from marking.
• Expensive or specially processed fabrics (velvet,
acrylic, nylon, cashmere, etc.)
• Fabrics that are labeled as " low heat " or " medium
heat ", or dark colored fabrics.
When the steamer head is placed on the steamer
holder, set the telescopic pole to the maximum.
- Otherwise steamer head due to fall, cause damage
the product or injury.
When removing the water tank, make sure the
power button is off, and do not touch the remain
water on the base.
- Doing so may cause burns.

Drain water from the water tank after use.
- Failure to do so may cause the water to leak out
from the soleplate when the iron is used next time.
07

Hook
English

Hanger

Steamer head
Steamer head
Steamer holder
Crossbar
Hose

Steam selector

Nozzle
Steam
selector
Holder

Ironing cloth

Shaded area represents
the hand-held area.

Crossbar

Water tank
Ironing cloth
support rod

Close
Water
tank
handle

Lock button
Power indicator
light
Power button

Telescopic
pole
Fixing nut

Power base

Power plug
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Cap

Be sure to assemble the product on a flat and stable floor.
1. Release the lock button on the power base, and insert the
telescopic pole into the telescopic pole hole on the power
base in the correct direction of installation (see the figure
for the direction of the ironing cloth support rod). Then,
press the telescopic pole down to the bottom and push the
lock button to lock.
Be aware of the direction of the power base during
installation.
Ironing
cloth
support
rod

Water inlet
Water tank

Power base
Hose hole

Water tank
Power cord

Open

How to assemble

Plug type may vary comply with respective country or region
requirement.

Telescopic
pole hole

Hanger

2. Loosen the lock button on the telescopic pole, pull upwards
the telescopic pole to the maximum height, and push the
lock button to lock.

3. As shown in the figure, attach
the hanger to the telescopic
Telescopic
pole (at the small end). To do
pole hole
so, align the telescopic pole
hole at the bottom end of the
hanger with the lower end of
Spring
the telescopic pole, And press
lock
the hanger down until a "click"
is heard. Check that the spring
lock at the end of telescopic pole snaps into the small hole
on the wall of telescopic pole hole. Be aware of the
direction of the hanger and the telescopic pole during
installation.

English

Parts identification

4. Stretch the ironing cloth on the
hanger and snap the crossbar
at the lower end into the front
end of the ironing cloth support
rod. Then, straighten the ironing
cloth as shown in the figure and
adjust the ironing cloth support
rod to the appropriate height.
5. Install the hose at the hose hole of
power base and then turn the fixing
nut clockwise to tighten until a "click"
sound is heard.

6. Place the steamer head into the
steamer holder on the hanger.
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English

The plug must be removed from the socket outlet
before the water tank is filled with water.

1. Remove the water tank by gently lifting its tail upward
from the middle of the power base. Invert the water
tank upside down, and hold it bottom up.
2. 1 Open the cap on the bottom of the water tank.
2 Put the water tank under a faucet and fill it with proper
amount of water.
3 Close the cap correctly.

1. Hang the garment on the hanger.
Insert the power plug into the household outlet.
2. Set the power button to “
power indicator up.

” or “

3. set the steam selector according to the required “
steam.

” / “

” position to light the

Please hold the steamer head by the shaded area.

2
1

3

”

Notes:

a) When the hose slacken, the steam will be clogs partially
with noise from hose.
b) If the amount of water in the water tank less than
"
" line, please add water.
c) Do not remove the water tank and hose from the base
during use.
d) To close steam, turn off the power button.

English

Using the garment steamer

How to fill water

e) There may be water dripping from nozzle on the
clothes, this is not a malfunction.
f ) Turn off the power button, unplug the power plug
when you take out the water tank from the power base.
g) The power indicator light will be repeatedly lit and
extinguished when the water in the water tank
decreases, it is normal.
Fabric and ironing recommendations

3. Attach firmly the water tank back to the power base.

Level

Brightness

Shaded area represents the hand-held area.
Approx. 80
seconds

Notes:

ａ） The capacity of the water tank is about 2 L when water
reaches the lower part of the water inlet. Please fill the
water tank with a proper amount of water as needed.
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b) Please fill the water tank with tap water. In case you live in
an area with hard water, scales build-up quickly may occur
so we recommend using distilled water or purified water.
c) When filling water, accumulating water may occur in the
groove around the water inlet and the water tank which is
not a malfunction. Please clean any water in the groove
before installing the water tank back.

Fabric

Start steaming
4. Steaming the clothes.
We recommend to put the steam head into the steamer
holder when you sort out or change your clothes.
5. Set the power button to “ 0 ” when you
have finished using, unplug the power
plug.
Approx. 50
seconds

ACRYLIC, ACETATE
NYLON, SILK
POLYESTER, RAYON
CHIFFON

WOOL
COTTON, LINEN

Power
button

Steam
Recommendations
selector

To iron normal
wrinkles from thin
clothing
To iron stubborn
wrinkles from thin
clothing
To iron normal
wrinkles from
thick clothing
To iron stubborn
wrinkles from
thick clothing

Note:

Do not use the appliance with leather fabric.
Test on an inconspicuous area when using with expensive
products, special materials, fibers weak against heat.
(Velvet, wool, cashmere, acrylic, silk, etc.)
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English

To get better results, pull the garment
tight with one hand while
ironing with the other hand.
Ironing cloth can also be used to
support clothing to iron.

After use

6. Store the product when the hose is straight.

1. Set the steam selector to “
” position,
Set the power button to “ 0 ” position.

2. Place the steamer head into the steamer
holder on the hanger properly.

3. Turn off the power button, unplug the
power plug.

4. After 1 hour, take out the water tank
from the power base, open the cap,
shake the water tank to clean its inner
wall with the remaining water and then
drain the water tank.

Notes:

a) The maximum loading capacity of the hanger is 3 kg

while that of the hook is 2 kg.
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b) Do not pull the clothing strongly during use, so as not to
rollover product.
c) Do not touch the steam, doing so may cause scalds.
d) When ironing with ironing cloth, do not place your hands
under the ironing cloth.
e) During the ironing process, water droplets will be
generated on the hanger part. It is normal for too much
water droplets to wet the clothes.

5. Check that the lock button on the
telescopic pole is locked securely, lift
the whole product by holding both
telescopic poles with your hands, and
move the product to a safe place for
storage.

Note:

With the telescopic pole being retracted,
the hose will become bent, and then will
interfere with movement of product.
Therefore, before retracting the telescopic
pole, please place and store the product
in a safe place as shown in the figure.

Cleaning
Cleaning and Maintenance of the steamer head and
power base and the hose.
1 Unplug the power plug, wait
until the steamer head, hanger
and power base have fully
cooled down.
2 Wipe the surface of the nozzle
and the power base with a soft
cloth. For stubborn stains, use
a soft cloth dipped with neutral
detergent to clean.
3 Pull upwards to remove the hose while rotating the
fixing nut, and clean the hose and the interface
between it and the power base.

English

MORE USEFUL

Scales cleaning
To maintain optimal steam performance, it is important to
remove scales and impurities inside the appliance regularly.
It is recommended to perform the easy rinse calc-clean process
at least once a month.
1 Turn off the power button, and wait for about one hour
until the steamer head, hanger and power base have
fully cooled down.
2 Remove the telescopic pole, hose, and water tank from
the power base.
3 Pour the water in power base out from the hose hole (as
shown in the figure).
4 Place the power base on a horizontal
place, install the water tank containing
water on the power base, leave them for
about 10 seconds, and then
Hose hole
remove the water tank.
5 Pour the water in power base
out from the hose hole (as shown
in the figure).
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Trouble-shooting guide

The product
produces no steam
or irregular steam.
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Solution

Causes
The power plug has not been plugged in or the
Power button has not been pressed down.

Insert the power plug and be sure to set
the power button to “ ” or “ ” position.

Condensate water that produced from steam
remains in the hose.

Lift up the steamer head vertically and straighten
the hose, to make condensate water backflow.

The water tank is empty or less than “

Fill the water tank with water.

” line.

The water tank and hose is not be installed
correctly to the power base.

Attach the water tank and hose to the power
base correctly.

The product is not fully heated.

When the power button is set to " ", it takes
about 80 seconds to heat up.
When the power button is set to " ", it takes
about 50 seconds to heat up.

Water leaks out from
the power base

The cap is loose.

Close the cap correctly .

The hose is bend.

Straighten the hose.

The telescopic pole
slips down
unexpectedly

The clothing on the hook or hanger is too heavy.

Lighten the weight loaded to the fixing hook (less
than 2 kg) or hanger (less than 3 kg).

The lock button on the telescopic pole is not locked.

Lock the lock button securely.

The product produces
a water noise.

The hose forms a U-shape.

Do not bend the hose.

Water droplets drip
from the steamer head.

The hose or steamer head have been using
horizontally for a long time (so water may
accumulate).

Use the hose or steamer head vertically once
(so that the accumulated water flows back to
the water tank).

If you can not solve your problem according to the above solutions.

Have your product repaired by the specified
service agent.

Model

NI-GWE080

Rated
voltage

220-240 V

Power

1 800-2 140 W

Weight

Approx. 3.9 kg

50-60 Hz

English

English

Problem

Specifications

Large area steaming,
Normal steaming mode
Concentrated steaming,
Normal steaming mode
Steam
Four
selector
steaming
Large area steaming,
Intensive steaming mode
Concentrated steaming,
Intensive steaming mode
(WxDxH) Approx. 31 x 31 x 168 cm
Dimensions [Measured from the power base]
(assembly) (WxDxH) Approx. 43 x 31 x 168 cm
[Measured from the hanger]
Cord
Approx. 1.2 m
length
Corded
steam
hose
length

Approx. 1.2 m

Water tank
Approx. 2 L
capacity
Thermostat
Temperature fuse
system

This product is intended for household use only.
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Để giảm nguy cơ thương tật, tử vong, điện giật, cháy hoặc
hư hỏng tài sản, hãy luôn tuân thủ các biện pháp an toàn
sau đây.

Hướng dẫn sử dụng
Bàn ủi hơi nước
Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng
Số model NI-GWE080

Tiếng Việt
16

Giải thích các biểu tượng

Các biểu tượng sau đây được dùng để phân loại và mô tả
mức độ nguy hiểm, thương tật và hư hỏng tài sản do
không chú ý đến ý nghĩa ký hiệu và sử dụng không đúng
thiết bị.
Biểu thị nguy cơ có thể gây thương
CẢNH BÁO tật nghiêm trọng hoặc chết người.

CHÚ Ý
Nội dung
Các cảnh báo an toàn-------------------------------------------------------------------17-20
Nhận biết các bộ phận-----------------------------------------------------------------------21
Cách lắp ráp------------------------------------------------------------------------------------22
Cách châm nước------------------------------------------------------------------------------23
Cách sử dụng-----------------------------------------------------------------------------23-25
Sau khi sử dụng---------------------------------------------------------------------------25-26
Vệ sinh-------------------------------------------------------------------------------------------26
Vệ sinh cặn------------------------------------------------------------------------------------26
Hướng dẫn khắc phục sự cố-------------------------------------------------------------27
Thông số kỹ thuật----------------------------------------------------------------------------28

Xin cảm ơn bạn đã mua bàn ủi Panasonic này.
Trước khi vận hành máy, vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này và lưu giữ lại để sử dụng sau này.

Biểu thị nguy cơ có thể gây thương
tật nhẹ hoặc hư hỏng tài sản.

Các biểu tượng sau đây được dùng để phân loại và mô tả
loại hướng dẫn cần tuân thủ.
Biểu tượng này được dùng để cảnh báo người
dùng về một quy trình vận hành cụ thể không được
thực hiện.
Biểu tượng này được dùng để cảnh báo người
dùng về một quy trình vận hành cụ thể phải thực
hiện để vận hành an toàn.

CẢNH BÁO

Để giảm nguy cơ thương tật cho bản thân, điện giật
hoặc cháy, vui lòng tuân thủ các biện pháp sau đây:
Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nếu dây điện
hoặc phích cắm bị hư hỏng hoặc nếu phích cắm
không được cắm chặt vào ổ cắm điện.
Không vất bàn ủi lung tung khi đang kết nối với ổ
cắm điện.
Không kết nối hoặc ngắt kết nối phích cắm với ổ
cắm khi tay đang ướt.

Không làm hư hại, thay đổi hay bẻ gập, kéo hay
xoắn dây điện. Đồng thời, không đặt vật nặng nào
lên trên hay kẹp dây điện.
Không để dây điện chạm vào bề mặt nóng của đầu
bàn là.
Không sử dụng khi dây điện bị rối.
Không được sử dụng thân chính khi tay đang ướt.
Không được sử dụng gần vật liệu dễ cháy (chẳng
hạn như benzene hoặc các chất tương tự).

Không thay đổi, tháo rời hoặc sửa chữa bàn ủi.
- Làm vậy có thể gây cháy hoặc thương tích do thiết
bị hoạt động không đúng cách. Hãy liên hệ nhân
viên bảo trì được ủy quyền để sửa chữa.

Tiếng Việt

Các cảnh báo an toàn

Không cuốn dây điện xung quanh thân bàn ủi khi
cất đi.
- Làm vậy có thể khiến lõi của dây điện bị gãy và có
thể gây ra điện giật hay cháy do chập mạch.
Không được nhúng thân chính vào nước hoặc
chất lỏng khác.
- Làm vậy có thể gây điện giật hoặc cháy do chập
mạch.
Không nên sử dụng nếu bàn ủi từng bị rơi rớt và
khi có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc rò rỉ.
- Gửi đến cho nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền
để bảo trì.

17

Để giảm nguy cơ thương tật cho bản thân, điện giật
hoặc cháy, vui lòng tuân thủ các biện pháp sau đây:
Phải tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi
đổ nước vào bình chứa nước.
Luôn bảo đảm thiết bị được vận hành trên một
nguồn điện phù hợp với mức điện thế danh định
hiển thị trên bàn ủi. Cắm hết phích cắm.
Tiếng Việt

Thường xuyên vệ sinh phích cắm để tránh bám
bụi.
- Rút phích cắm và lau sạch bằng vải khô.
Sử dụng ổ cắm điện riêng và không sử dụng dây
nối.
- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy.
Bàn ủi này phải sử dụng ổ cắm điện có nối đất.
- Nếu không, có thể gây cháy hoặc điện giật.
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Ngay lập tức ngừng sử dụng và rút phích cắm ra
nếu có hiện tượng bất thường hay bị trục trặc.
- Sử dụng bàn ủi trong những điều kiện đó có thể gây
cháy, điện giật hoặc chấn thương.
<Các trường hợp bất thường hay bị trục trặc>
・Thân chính đôi khi dừng hoạt động hay dây điện,
phích cắm nóng hay bạc màu bất thường.
・Thân chính bị biến dạng hay có mùi khét.
- Cần mang ngay tới cho nhân viên bảo trì được ủy
quyền để kiểm tra và sửa chữa.

Bàn ủi không chỉ định sử dụng bởi người khuyết
tật hoặc thiểu năng, hoặc kém hiểu biết và thiếu
kinh nghiệm (kể cả trẻ em), trừ khi được người có
trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn cẩn thận về
cách sử dụng an toàn. Trẻ em nên được giám sát
để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị này.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.
Nếu dây điện bị hỏng, phải để nhà sản xuất, đơn vị
bảo dưỡng, trung tâm dịch vụ hoặc nhân viên bảo
trì có trình độ thay dây nhằm tránh nguy cơ tai nạn.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.
Đầu bàn ủi hơi nước phải được đặt chắc chắn lên
giá đỡ bàn ủi, chân bàn ủi phải được đặt lên sàn
phẳng và chắc chắn.
- Nếu không, có thể khiến cho mặt bàn ủi bị trầy xước
hoặc thậm chí là chấn thương hoặc phỏng nếu đầu
bàn ủi bị đổ.

KHUYẾN CÁO
Để giảm nguy cơ thương tật cho bản thân, điện giật
hoặc cháy, vui lòng tuân thủ các biện pháp sau đây:
Không chèn đinh ghim hoặc kim vào vòi bàn ủi
hoặc sử dụng bàn ủi trên quần áo có kim khâu
hoặc đang ghim vật tương tự như vậy.
Không đặt vòi bàn ủi quá gần với bạn hoặc những
người khác vì hơi nước có thể bất ngờ phun ra từ
bàn ủi.
Không sử dụng bàn ủi để ủi các chất liệu khác ngoài
vải.

KHUYẾN CÁO
Không di chuyển chân bàn ủi cho đến khi đã hoàn
toàn nguội.
Không cất dây điện khi bị cuộn theo góc nhọn.
- Như vậy có thể làm hỏng dây điện.
Không sử dụng sản phẩm khi đầu bàn ủi hướng
xuống.
- Nếu không, nước nóng sẽ chảy ra ngoài, gây phỏng.
Không chạm vào bề mặt nóng
(chẳng hạn như vòi bàn ủi, giá
đỡ bàn ủi, ống và bề mặt nóng
xung quanh đế ủi).
- Làm vậy có thể gây phỏng.
Không chạm vào hơi nước hoặc
trong quá trình sử dụng.
- Làm vậy có thể gây phỏng.

Không đặt nghiêng chân bàn ủi.
- Làm vậy có thể gây rò rỉ nước,
sau đó gây hư hỏng sàn và thảm.
Không đặt đầu bàn ủi
trực tiếp lên chân bàn
ủi và sàn.
- Làm vậy có thể gây hư
hỏng sản phẩm, sàn
và thảm.

Không xoay ngược đầu hoặc để nghiêng bàn ủi.
- Làm vậy có thể
khiến sản phẩm
bị rơi, gây chấn
thương hoặc
phỏng.
Chỉ sử dụng nhiệt độ bình thường nước máy để
châm vào bàn ủi. Không cho thêm hương liệu,
giấm, hồ vải, các chất làm sạch cặn, chất phụ trợ
ủi hay các hóa chất khác trong bình chứa nước.
- Làm vậy có thể gây phỏng hoặc tạo vết bẩn do sản
phẩm bị hư hỏng.
Không sử dụng bất cứ phụ kiện ủi nào có bán trên
thị trường.
- Làm vậy có thể gây cháy hoặc hư hỏng quần áo do
thiết bị hoạt động không đúng cách.

Tiếng Việt

CẢNH BÁO

Không sử dụng bàn ủi gần tường hoặc nội thất
không chịu được nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
- Làm vậy có thể gây hỏng tường hoặc nội thất.
Không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo ống.
- Làm vậy có thể gây hư hỏng ống, điện giật và cháy.
Khi di chuyển sản phẩm khi đang treo trên móc.
- Nếu không, có thể khiến sản phẩm bị rơi, gây chấn
thương.
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Không sử dụng sản phẩm khi ống bị ép và tắc.
- Nếu không, nước nóng sẽ chảy ra khỏi đế và gây
hư hỏng sàn và thảm.
Không sử dụng sản phẩm khi ống hoặc dây điện
bị rối.
- Làm vậy có thể gây hư hỏng ống, điện giật và cháy.

Tiếng Việt

Không sử dụng sản phẩm khi ống không được
gắn đúng cách vào đế, không kéo ống trong quá
trình sử dụng.
- Làm vậy có thể gây phỏng.

Để giảm nguy cơ thương tật cho bản thân, điện giật
hoặc cháy, vui lòng tuân thủ các biện pháp sau đây:
Tháo phích cắm để ngắt kết nối với ổ cắm bằng
cách nắm phích cắm.
- Nếu không, có thể gây cháy, điện giật hoặc chấn
thương.
Nên cẩn thận khi sử dụng bàn ủi do có hơi nước
thoát ra.
- Có thể gây phỏng.
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Tháo sạch nước ra khỏi bình nước sau khi sử
dụng.
- Nếu không, nước có thể rò rỉ ra khỏi mặt bàn ủi khi
sử dụng trong lần sau.

Luôn rút phích cắm khi không sử dụng hoặc làm
sạch.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện.
Chỉ sử dụng sản phẩm đúng mục đích ban đầu để
ủi vải. Để tránh bị phỏng hoặc chấn thương cho
con người, không ủi vải trong khi đang mặc trên
người.
- Nếu không, có thể gây chấn thương.
Khi sử dụng với loại vải sau, hãy thử trên một bề
mặt không dễ thấy hoặc đặt một miếng vải lên
trên để phòng ngừa in dấu lên vải
• Vải đắt tiền hoặc vải cần xử lý đặc biệt (như nhung,
acrylic, ni-lông, len cashmere, v.v.)
• Các loại vải được dán nhãn là “nhiệt độ thấp” hoặc
“nhiệt độ trung bình” hay các loại vải có màu tối.
Khi đầu bàn ủi được đặt lên giá đỡ, rút sào ra hết
cỡ.
- Nếu không, đầu bàn ủi có thể rơi xuống, gây hư
hỏng sản phẩm hoặc chấn thương.
Khi tháo bình chứa nước, đảm bảo nút nguồn đã
tắt và không chạm vào nước còn lại trong bình.
- Làm vậy có thể gây phỏng.

Nhận biết các bộ phận
Móc

Móc áo

Đầu bàn ủi
Đầu bàn ủi
Giá đỡ bàn ủi
Thanh giằng
Ống

Nút chọn hơi nước

Vòi
Nút chọn
hơi nước
Giá đỡ
Vùng tối là khu vực
để cầm tay.

Vải ủi
Thanh giằng

Bình chứa nước
Thanh đỡ
vải ủi

Đóng
Tay cầm
bình
chứa
nước

Nút khóa
Đèn báo
nguồn điện

Sào rút

Nút nguồn

Đai siết

Lỗ gắn
ống

Chân bàn ủi

Lỗ gắn
sào rút

Chân bàn ủi

Mở

Nắp
Lỗ châm
nước

Tiếng Việt

KHUYẾN CÁO

Bình chứa
nước

Móc áo

Bình chứa nước
Dây điện
Phích cắm
Dạng đầu cắm tuân theo tiêu chuẩn quốc gia hay khu vực.
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Đảm bảo lắp ráp sản phẩm trên sàn phẳng và chắc chắn.
1. Tháo nút khóa trên chân bàn ủi, gắn sào rút vào lỗ gắn sào
rút trên chân bàn ủi theo đúng hướng lắp đặt (xem hình để
biết hướng gắn thanh đỡ vải ủi). Sau đó, nhấn sào rút
xuống dưới cùng và đẩy nút khóa để khóa.
Chú ý đến hướng của chân bàn ủi trong quá trình lắp đặt.
Thanh
đỡ vải
ủi
Tiếng Việt
2. Tháo nút khóa trên sào rút, kéo sào rút lên hết cỡ, đẩy nút
khóa để khóa.

3. Như trong hình, treo móc áo
vào sào rút (ở đầu nhỏ). Để
treo, canh cho lỗ gắn sào rút
Lỗ gắn
ở đầu cuối của móc áo vào
sào rút
đầu dưới của sào rút, nhấn
móc áo xuống cho đến khi
Khóa
nghe tiếng “tách”. Kiểm tra
lò xo
để đảm bảo khóa lò xo ở
đầu sào rút bắt vào lỗ nhỏ trên
vách của lỗ gắn sào rút. Chú ý đến hướng của chân móc
áo trong quá trình lắp đặt sào rút.

5. Lắp ống vào lỗ gắn ống của chân bàn
ủi, sau đó xoay đai siết thuận chiều kim
đồng hồ để siết lại cho đến khi nghe
tiếng “tách”.

6. Đặt đầu bàn ủi lên giá đỡ bàn ủi trên
móc áo.
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Phải tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi đổ
nước vào bình chứa nước.
1. Tháo bình chứa nước bằng cách nâng nhẹ phần đuôi lên
trên, lấy ra khỏi phần giữa của chân bàn ủi. Lật ngược
bình chứa nước, cầm sao cho đáy bình hướng lên trên.
2. 1 Mở nắp ở đáy bình chứa nước.
2 Đặt bình chứa nước bên dưới vòi nước và châm vào
một lượng nước phù hợp.
3 Đóng nắp đúng cách.

1. Treo quần áo lên móc áo.
Cắm phích cắm vào ổ điện gia dụng.
2. Vặn nút nguồn đến vị trí “
điện sáng lên.

” hoặc “

” để đèn báo nguồn

2
1

4. Căng vải ủi trên móng áo và bắt thanh
giằng ở đầu dưới vào đầu trước của
thanh đỡ vải ủi. Sau đó, kéo thẳng
vải ủi như trong hình và điều chỉnh
thanh đỡ vải ủi theo chiều cao thích
hợp.

Cách sử dụng

Cách châm nước

3

3. Gắn bình chứa nước chắc chắn vào lại chân bàn ủi.

Mức

Độ sáng

Bắt đầu phun hơi

Tiếng Việt

Cách lắp ráp

Khoảng 80
giây
Lưu ý:

a) Dung tích của bình chứa nước là khoảng 2 L khi
nước đạt đến phần dưới của lỗ châm nước. Vui lòng
châm bình chứa nước bằng một lượng nước phù hợp
cần thiết.
b) Châm nước vào bình bằng nước máy. Trong trường
hợp bạn sống tại khu vực có nước cứng, cặn sẽ tích tụ
lại rất nhanh, do đó chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
nước cất hoặc nước lọc.
c) Khi châm nước, nước có thể sẽ tích tụ trong rãnh
quanh lỗ châm nước và bình chứa nước. Đây không
phải là hư hỏng thiết bị. Vui lòng lau sạch nước trong
rãnh trước khi gắn bình chứa nước vào lại.

Khoảng 50
giây
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” / “

” cần

Vui lòng cầm đầu bàn ủi ở vùng tối.

Lưu ý:

a) Khi ống bị lỏng, hơi nước sẽ tắc lại một phần, gây tiếng
động phát ra từ ống.
b) Nếu lượng nước trong bình chứa nước ít hơn đường
“
”, vui lòng châm thêm nước.
c) Không tháo bình chứa nước và ống ra khỏi chân bàn ủi
trong quá trình sử dụng.
d) Để đóng hơi nước, tắt nút nguồn.
e) Có thể sẽ có nước chảy ra từ vòi, nhiễu lên quần áo, đây
không phải là lỗi thiết bị.
f) Tắt nút nguồn, rút phích cắm khi lấy bình chứa nước ra khỏi
chân bàn ủi.
g) Đèn báo nguồn điện sẽ liên tục sáng lên và tắt đi khi nước
trong bình chứa nước giảm đi, điều này là bình thường.

Để có kết quả tốt hơn, kéo quần áo
căng ra bằng một tay, tay còn lại để ủi.
Cũng có thể sử dụng vải ủi để hỗ
trợ ủi đồ.

Tiếng Việt

Vải

4. Ủi quần áo.
Bạn nên đặt đầu bàn ủi vào giá đỡ bàn ủi khi phân loại hoặc
đổi quần áo.
5. Vặn nút nguồn đến “ 0 ” khi sử dụng
xong, rút phích cắm.

ACRYLIC, ACETATE
NI-LÔNG, LỤA
POLYESTER,
TƠ NHÂN TẠO
SA
LEN
BÔNG, LANH

Lưu ý:

Nút
nguồn

Nút chọn
hơi nước

Sau khi sử dụng
1. Vặn nút chọn hơi nước đến vị trí “
vặn nút nguồn đến vị trí “ 0 ” .

”,

2. Đặt đầu bàn ủi lên giá đỡ bàn ủi trên
móc áo đúng cách.

3. Tắt nút nguồn, rút phích cắm.

Khuyến nghị về loại vải và cách ủi

Vùng tối là khu vực để cầm tay.
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HỮU ÍCH HƠN

Khuyến nghị

Để ủi các vết nhăn
thông thường trên
vải mỏng
Để ủi các vết nhăn
cứng đầu trên vải
mỏng
Để ủi các vết nhăn
thông thường trên
vải dày
Để ủi các vết nhăn
cứng đầu trên vải
dày

Không sử dụng bàn ủi để ủi với vải da.
Thử ở vùng khó nhìn thấy khi ủi khi sử dụng với sản phẩm
đắt tiền, chất liệu đặc biệt, xơ chịu nhiệt kém. (Nhung, len, len
ashmere, acrylic, lụa, v.v.)

4. Sau 1 giờ, lấy bình chứa nước ra
khỏi chân bàn ủi, mở nắp, lắc bình
chứa nước để vệ sinh vách bên
trong bằng nước còn lại, sau đó
tháo hết nước ra khỏi bình.

Lưu ý:

a) Sức tải tối đa của móc áo là 3 kg,sức tải tối đa của móc

là 2 kg.

b) Không kéo quần áo mạnh tay trong quá trình sử dụng để
tránh đổ bàn ủi.
c) Không chạm vào hơi nước, làm vậy có thể gây phỏng.
d) Khi ủi bằng vải ủi, không đặt tay bên dưới vải ủi.
e) Trong quá trình ủi, nước sẽ nhỏ giọt ra trên móc áo. Nước
nhỏ giọt quá nhiều gây ướt quần áo là điều bình thường.

Tiếng Việt

3. Vặn nút chọn hơi nước đến mức hơi nước “
thiết.

5. Kiểm tra để đảm bảo nút khóa trên sào
rút được khóa chắc chắn, nâng toàn bộ
sản phẩm lên bằng cách cầm cả hai sào
rút bằng hai tay, rồi di chuyển sản phẩm
đến nơi cất an toàn.
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Vệ sinh

Hướng dẫn khắc phục sự cố

Vệ sinh, bảo dưỡng đầu bàn ủi, chân bàn ủi và ống.
1 Rút phích cắm, chờ cho đến
khi đầu bàn ủi, móc áo và chân
bàn ủi hoàn toàn nguội.
2 Lau sạch bề mặt của vòi và
chân bàn ủi bằng vải mềm.
Với các vết bẩn cứng đầu, sử
dụng vải mềm nhúng chất tẩy
rửa trung tính để vệ sinh.
3 Kéo lên trên để tháo ống trong
khi xoay đai siết, vệ sinh ống và phần
nằm giữa ống và chân bàn ủi.
Tiếng Việt

Lưu ý:

Khi sào rút được rút lại, ống sẽ bị cong,
sau đó sẽ gây cản trở việc di chuyển sản
phẩm.
Do đó, trước khi rút sào rút, vui lòng đặt
và cất sản phẩm tại nơi an toàn như
trong hình.

Sản phẩm không tạo
ra hơi nước hoặc hơi
nước không đều.

Để duy trì hiệu quả ủi tối ưu, điều quan trọng là phải
thường xuyên vệ sinh sạch cặn và chất bẩn bên trong
thiết bị.
Nên vệ sinh ít nhất một lần một tháng.
1 Tắt nút nguồn, chờ khoảng 1 giờ cho đến khi đầu bàn ủi,
móc áo và chân bàn ủi hoàn toàn nguội.
2 Tháo sào rút, ống và bình chứa nước ra khỏi chân bàn ủi.
3 Đổ nước trong chân bàn ủi ra từ lỗ gắn ống (như trong
hình).
4 Đặt chân bàn ủi lên bề mặt ngang, gắn bình chứa nước có
nước vào chân bàn ủi, để đó khoảng 10 giây rồi tháo
bình chứa nước ra.
5 Đổ nước trong chân bàn ủi ra từ lỗ gắn
ống (như trong hình).

Giải pháp

Nguyên nhân
Chưa cắm phích cắm hoặc chưa nhấn nút
nguồn.

Gắn phích cắm và đảm bảo vặn nút nguồn đến
vị trí “ ” hoặc “ ” .

Nước ngưng tụ do hơi nước còn sót lại trong
ống.

Nâng đầu bàn ủi lên theo chiều dọc và kéo thẳng
ống, để nước ngưng tụ chảy ngược lại.

Bình chứa nước trống hoặc mực nước thấp hơn
mức “
”.
Bình chứa nước và ống không được gắn đúng
cách vào chân bàn ủi.

Châm nước vào bình.
Gắn bình chứa nước và ống vào chân bàn ủi
đúng cách.

Sản phẩm chưa nóng hoàn toàn.

Khi nút nguồn được vặn đến “
80 giây để bàn ủi nóng lên.
Khi nút nguồn được vặn đến “
50 giây để bàn ủi nóng lên.

Nước rỉ ra từ chân
bàn ủi

Nắp bị lỏng.

Đóng nắp đúng cách.

Ống bị cong.

Kéo thẳng ống.

Sào rút trượt xuống
ngoài ý muốn

Quần áo treo trên móc hoặc móc áo quá nặng.

Giảm tải trọng treo vào móc (dưới 2 kg) hoặc
móc áo (dưới 3 kg).

Nút khóa trên sào rút chưa được khóa.

Khóa nút khóa chắc chắn.

Ống tạo thành hình chữ U.

Không bẻ ống.

Ống hoặc đầu bàn ủi được đặt nằm ngang trong
thời gian dài (do đó, nước có thể tích tụ).

Sử dụng ống hoặc đầu bàn ủi theo chiều dọc
một lần (để nước tích tụ chảy ngược lại vào
bình chứa nước).

Vệ sinh cặn

Lỗ gắn ống
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Vấn đề

Sản phẩm tạo ra tiếng
ồn từ nước.
Nước nhiễu ra từ đầu
bàn ủi.

Nếu không thể xử lý sự cố theo các giải pháp bên trên.

”, mất khoảng
”, mất khoảng

Hãy nhờ nhân viên bảo trì được chỉ định để
sửa sản phẩm của bạn.

Tiếng Việt

6. Cất sản phẩm khi ống thẳng.
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Thông số kỹ thuật
Model

NI-GWE080

Điện áp
định mức

220-240 V

Điện

1 800-2 140 W

50-60 Hz

Trọng lượng Khoảng 3,9 kg

Chiều dài
ống hơi
nước

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Vùng hơi nước rộng, chế
độ hơi nước thông thường
Vùng hơi tập trung, chế độ
hơi nước thông thường
Nút chọn
Bốn
hơi nước
luồng
Vùng hơi nước rộng, chế
hơi nước
độ hơi nước cao
Vùng hơi tập trung, chế độ
hơi nước cao
(RxSxC) Khoảng 31 x 31 x 168 cm
Kích thước [Đo từ chân bàn ủi]
(cả cụm)
(RxSxC) Khoảng 43 x 31 x 168 cm
[Đo từ móc áo]
Chiều dài
Khoảng 1,2 m
dây điện
Khoảng 1,2 m

Dung tích
Khoảng 2 L
của bình
chứa nước
Hệ thống
ổn nhiệt

Cầu dao nhiệt

28 Bàn ủi này chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤُﻘﺪﺭ

50-60 Hz

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ

1 800-2 140 W

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  3.9ﻛﺠﻢ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺿﻊ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ
)ﻋﺮﺽ * ﻋﻤﻖ * ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  168 x 31 x 31ﺳﻢ
]ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ[

ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺨﺎﺭ

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﻣُﺠﻤﻊ(

220-240 V

)ﻋﺮﺽ * ﻋﻤﻖ * ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  168 x 31 x 43ﺳﻢ
]ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ[

ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1.2ﻣﺘﺮ

ﻃﻮﻝ ﺧﺮﻃﻮﻡ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1.2ﻣﺘﺮ

ﺳﻌﺔ ﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎء

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  2ﻟﺘﺮ

ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ

ﺻﻤﺎﻡ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ

 31ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻘﻂ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

NI-GWE080

ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
P0619-0
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 .6ﺧﺰﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ

ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ.
 1ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ
ﺗﺒﺮﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 2ﺍﻣﺴﺢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ .ﻟﻠﺒﻘﻊ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﻣﻄﻬﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ.
 3ﺍﺳﺤﺐ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﺛﻨﺎء
ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺻﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ،ﻭﺍﻣﺴﺢ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﻣﻼﺣﻅﺔ:

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺒﻮﻙ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻗﻢ ﺑﺸﺒﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ” “ ﺃﻭ ” “.

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ.

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﺎﺭﻍ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ”

“.

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻘﺷﻭﺭ

ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻓﺿﻝ ﺃﺩﺍء ﻟﻠﺑﺧﺎﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻗﺷﻭﺭ ﺃﻭ ﺷﻭﺍﺋﺏ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻜﻠﺲ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ  Calc-cleanﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎً.
 1ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 2ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﻭﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
 3ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ )ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ(.
 4ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻲ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺛﻮﺍﻧﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء.
 5ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ )ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ(.

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ
33

ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ
ﻳﻨﺒﻌﺚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ.

ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

ﻟﻢ ﻳﺴﺨﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ” “ ،ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ
 80ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﻤﺎء.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ” “ ،ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ
 50ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﻤﺎء.

ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻴﺪﺍً.

ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻨﺤﻨﻲ.

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻋﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍً.

ﻗﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  2ﻛﺠﻢ(
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ )ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  3ﻛﺠﻢ(.

ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻠﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻔﻞ.

ﺃﻗﻔﻞ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻘﺒﻘﺔ ﻣﻴﺎﻩ.

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻑ .U

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎء ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ.

ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﻟﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ(.

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﺮﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ )ﻛﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء(.

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻧﺰﻝ ﻟﻸﺳﻔﻞ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ،ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻌﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ،ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻭﺿﻊ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ.

ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﺍﻟﺣﻝ

ﻗﻢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻋﺒﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺺ.
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 .3ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ”

“”/

“ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺣﻤﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ.

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ:

ﺃ( ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﺨﺎء ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﺳﻴﻨﺒﻌﺚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﺕ ﺧﺮﺧﺸﺔ ﻳﺼﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.
“ ،ﺍﻟﺮﺟﺎء
ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ”
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺎﻩ.
ﺝ( ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﺩ( ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ،ﻗﻞ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻩ( ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺪ ً
ﺧﻠﻼ.
ﻭ( ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺯ( ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﻨﺒﻌﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎء ،ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ.

ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺃﻛﺑﺭ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻓﺿﻝ ،ﻗﻡ ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺑﻠﻁﻑ
ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻳﺩﻳﻙ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛﻭﻱ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻗﻣﺎﺷﺔ ﺍﻟﻛﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻲ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ.

ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

 .5ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ”  “ 0ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻚ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺻﻮﻑ
ﻗﻄﻦ ،ﻛﺘﺎﻥ

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
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 .3ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺧﺎﺭ

ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ

 .4ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺃﺧﺮﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء ،ﻭﻗﻢ ﺑﺨﺾ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.

ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ
ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺘﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ) .ﺍﻟﻤﺨﻤﻞ،
ﺍﻟﺼﻮﻑ ،ﺍﻟﻜﺸﻤﻴﺮ ،ﺍﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ،ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﺍﻟﺦ(...

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

 .4ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ.
ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺯ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻼﺑﺴﻚ.

ﺃﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ،ﺃﺳﻴﺘﺎﺕ
ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ،ﺣﺮﻳﺮ
ﺑﻮﻟﻴﺴﺘﺮ ،ﺭﺍﻳﻮﻥ
ﺷﻴﻔﻮﻥ

 .1ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ”
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ” .“ 0

“ ،ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﺯﺭ

 .2ﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﻭﺍﻟﻛﻲ
ﺯﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ:

ﺃ( ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺤﻤﺎﻟﺔ ﻫﻮ  3ﻛﺠﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺸﻤﺎﻋﺔ ﻫﻮ  2ﻛﺠﻢ.
ﺏ( ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺝ( ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.
ﺩ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ ،ﻻ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﺗﺤﺖ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ.
ﻩ( ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻲ ،ﺳﺘﺘﻜﻮﻥ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ .ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺭﻃﺒﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎء.

 .5ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻣﻘﻔﻞ
ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ،ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻴﻴﻦ
ﺑﻴﺪﻳﻚ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ.
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ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﻣﻙ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ ﻣﺳﺗﻭﻱ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭ.
 .1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻔﺘﺤﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ )ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ( .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ،
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﺍﺳﺤﺐ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.

 .3ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ )ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ(.
ﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ،ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﻠﺤﻤﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ
ﻟﻠﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺣﺘﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ "ﻃﻘﻄﻘﺔ".
ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺰﻧﺒﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﻗﻔﻞ ﺯﻧﺒﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﺍﺭ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ .ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻣﺎء

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ

ﻳﺟﺏ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻗﺑﻝ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻥ ﺑﺎﻟﻣﺎء.
 .1ﺃﺧﺮﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﻓﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﺍﻗﻠﺐ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺭﺃﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ،ﻭﺍﺣﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
 1 .2ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء.
 2ﺿﻊ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻨﺒﻮﺭ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء.
 3ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

 .1ﺍﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ.
ﺿﻊ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.
 .2ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ” “ ﺃﻭ ” “ ﻹﺿﺎءﺓ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

2
3

1

ﻗﻀﻴﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ
 .4ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺐ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ
ﻗﻀﻴﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ،
ﻗﻢ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻗﻢ
ﺑﻀﺒﻂ ﻗﻀﻴﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  80ﺛﺎﻧﻴﺔ
0

 .5ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﺻﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺸﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ
"ﻃﻘﻄﻘﺔ".

 .6ﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ.
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ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ:

ﺃ( ﺳﻌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻫﻲ  2ﻟﺘﺮ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎء.
ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﺏ( ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻣﻞء ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﻨﺒﻮﺭ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎء ﻋﺴﺮ
)ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ( ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﺸﻮﺭ ،ﻟﻬﺬﺍ ﻧﻮﺻﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻘﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻨﻘﻲ.
ﺝ( ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎء ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺧﺪﻭﺩ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺧﻠﻞ .ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻣﺴﺢ ﺃﻱ ﻣﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺪﻭﺩ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

 .2ﻗﻢ ﺑﺈﺭﺧﺎء ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻠﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ،ﺍﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﻭﺍﺳﺤﺐ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﻘﻔﻞ.

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  50ﺛﺎﻧﻴﺔ
0
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ﺗﻧﺑﻳﻪ
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﻣﺿﻐﻭﻁ ﻭﻣﺳﺩﻭﺩ.
 ﻭﺇﻻ ﺳﻮﻑ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﻭﺍﻟﻛﺎﺑﻝ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺎﻥ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﻖ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺷﻭﺏ
ﺣﺭﻳﻕ ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﻡ ﺑﻔﺻﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﺑﻬﺩﻭء.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻨﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ،ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﺃﻓﺻﻝ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻛﻲ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ .ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺑﺧﻳﺭ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﺭﺗﺩﺍﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻗﻀﻴﺐ ﺃﻓﻘﻲ
ﺧﺮﻃﻮﻡ

ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺎء ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻔﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ،ﻭﻻ
ﺗﻘﻡ ﺑﻠﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.

ﺍﻟﺸﻤﺎﻋﺔ

ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺨﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ
ﺣﺎﻣﻞ
ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ

ﻗﻀﻴﺐ ﺃﻓﻘﻲ

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﺟﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﺛﻭﺏ ،ﺃﻭ ﺿﻊ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻟﻣﻧﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺧﺼﻴﺼﺎ ) ﺍﻟﻘﻄﻴﻔﺔ ،ﺍﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ،ﺍﻟﻨﺎﻳﻠﻮﻥ،
• ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ً
ﺍﻟﻜﺸﻤﻴﺮ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(.
• ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ "ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ" ﺃﻭ "ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ"
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ.
ﻋﻧﺩ ﻭﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ،ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﻁﺏ
ﺍﻟﺗﻠﺳﻛﻭﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ.
 -ﻭﺇﻻ ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳُﺤﺪﺙ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء
ﻗﻀﻴﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻗﻤﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻲ

ﻏﻄﺎء

ﻓﺘﺢ

ﺍﻏﻼﻕ
ﻣﻘﺒﺾ
ﺧﺰﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎء

ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎء
ﺯﺭ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﻗﻄﺐ ﺗﻠﺴﻜﻮﺑﻲ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺻﻤﻮﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ

ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء

ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

ﻳﺟﺏ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﺣﻳﻁﺔ ﻭﺍﻟﺣﺫﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﺑﻌﺎﺙ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ.
 -ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.

ﻗﻡ ﺩﺍﺌﻣﺎ ﺑﻓﺼﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻘﺔ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﻋﺩﻢ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻢ ﺍﻟﺘﻧﻅﯦﻑ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﻋﻨﺪﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻷﺟﺯﺍء

ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺨﺎﺭ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ

ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﺍﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ

ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
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ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

38

ﺗﺣﺫﻳﺭ
ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻕ
ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺟﺏ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻗﺑﻝ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻥ ﺑﺎﻟﻣﺎء.
ﺗﺄﻛﺩ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺗﻳﺎﺭ ﻛﻬﺭﺑﻲ ﻣﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺩ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﺃﺩﺧﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﻧﻅﻑ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ.
 ﺍﻓﺼﻞ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻣﺴﺤﻪ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ.ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺎﺑﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ.
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ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺧﻠﻝ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﺗﻭﻗﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻓﺻﻝ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
 ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙﺣﺮﻳﻖ ،ﺃﻭ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
>ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻷﻋﻄﺎﻝ<
• ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺭﺽ ،ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻪ.
• ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺣﺮﻳﻖ.
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔﺑﻮﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺗﺎﻟﻑ ،ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ،ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ
ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻓﻧﻲ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻁﺭ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺛﺑﺗﺎ ً ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ
ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ ﻣﺳﺗﻭﻱ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺪﻭﺵ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ.
ﺗﺧﻠﺹ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳﻡ ﻣﻥ ﻛﺭﺗﻭﻥ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ،ﺃﺑﻘﻲ
ﺍﻟﻣﻐﻠﻑ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺣﺩﻳﺛﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻲﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.

ﺗﻧﺑﻳﻪ
ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻕ
ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﻫﺔ ﺃﻭ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ
ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺇﺑﺭ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
ﻻ ﺗﻘﺭﺏ ﺍﻟﻔﻭﻫﺔ ﻣﻧﻙ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﺭﻳﻥ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺧﺭﺝ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﻔﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺑﺭﺩ ﺗﻣﺎﻣﺎً.

ﻻ ﺗﺧﺭﻥ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﻠﻔﻭﻑ ﺑﺯﻭﺍﻳﺎ ﺣﺎﺩﺓ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﺳﻔﻝ.
 ﻭﺇﻻ ﺳﺘﺘﺴﺎﻗﻂ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻭﻫﺔ ،ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ﻭﻣﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ(.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.

ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﻭﻕ.

ﻻ ﺗﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎﺋﻝ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎء ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﺗﻼﻑ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.
ﻻ ﺗﺿﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺽ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ،ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺎء ﺍﻟﺻﻧﻭﺑﺭ ﻓﻘﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ .ﻻ ﺗﺿﻳﻑ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ،ﺍﻟﺧﻝ،
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻳﺑﺔ ،ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﺩ ﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﺧﺭﻯ
ﻓﻲ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺎء.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﺗﺴﺎﺥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻱ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﻟﻛﻲ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻕ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ
ﺗﺣﻣﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ.
 ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ.ﻻ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺑﺭ ﺳﺣﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔﻭﺣﺮﻳﻖ.
ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺟﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻟﺔ.
 -ﻭﺇﻻ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ

ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﻘﺑﺱ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺫﻭ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﺭﻳﺽ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ( ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ
ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ .ﻳﺟﺏ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﺑﺛﻬﻡ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ.
 -ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﺗﻧﺑﻳﻪ

ﻻ ﺗﻘﻠﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﺭﺃﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﺣﺪﻭﺙ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻭﻕ.
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ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕﺍﺣﺗﻳﺎﻁﯽ
ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ،ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ،ﻋﻄﻞ ،ﻭﺗﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺷﺭﺡ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻜﻮﺍﺓ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻘﻂ
ﻣﻮﺩﻳﻞ ﺭﻗﻢ NI-GWE080

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺮ ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻭﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.

ﺗﺣﺫﻳﺭ

ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.

ﺗﻧﺑﻳﻪ

ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ.
ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
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ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻁﻲ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﻳﺩ ﻣﺑﻠﻠﺔ.

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻹﺟﺮﺍء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ.
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻹﺟﺮﺍء ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺄﻣﺎﻥ.

ﺗﺣﺫﻳﺭ
ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻕ
ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻑ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻋﺩﻡ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ.
ﻻ ﺗﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻭﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء.

ﻻ ﺗﻌﺩﻝ ،ﺃﻭ ﺗﻔﻙ ﺃﻭ ﺗﺻﻠﺢ ﺍﻟﻣﻛﻭﺍﺓ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﺮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ.
ﻻ ﺗﻠﻑ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧﺩ ﺗﺧﺯﻳﻧﻪ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲﻣﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ).(Short Circuit
ﻻ ﺗﻐﻣﺭ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﺎﺋﻝ ﺁﺧﺭ.
 ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐﻗﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ.

ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ
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ﻻ ﺗﺩﻉ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻳﻼﻣﺱ ﺍﻷﺳﻁﺢ ﺍﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ.

ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ )ﻛﺎﻟﺑﻧﺯﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ(.

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻭﺻﻒ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﻻ ﺗﺗﻠﻑ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻝ ﺃﻭ ﺗﺛﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺳﺣﺏ ﺃﻭ ﺗﻌﻘﺩ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﺃﻳﺿﺎً ،ﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﻱ
ﺷﻲء ﺛﻘﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻛﻭﺍﺓ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻁﺕ ﻭﺗﻭﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻠﻑ ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﺃﻭ ﻅﻬﺭ ﺗﺳﺭﻳﺏ.
 -ﺍﺳﻨﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻔﻨﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻻ ﺗﻭﺻﻝ ﺃﻭ ﺗﻔﺻﻝ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻳﺩﻙ ﻣﺑﻠﻠﺔ.
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