
 10/2016- 1 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

AR  جهاز ترطيب

SHF 2050BL 
SHF 2051GR



 10/2016- 2 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

AR
جهاز ترطيب

تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص   ■
عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام 
هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يتعين عدم لعب األطفال بهذا الجهاز. يجب إجراء 

التنظيف والصيانة التي يمكن إجراؤها للجهاز عن طريق المستخدم وليس عن طريق األطفال دون 
إشراف.

تم تصميم الجهاز لالستخدام في المنازل والمكاتب وأنواع المناطق المشابهة. قم دائًما بتركيب الجهاز   ■
على سطح جاف وصلب ومستقر. وال تقم بتركيبه على سطح لين مثل سرير أو أريكة. وإال قد ينقلب 

الجهاز. 
ال تضع الجهاز على مقربة من األجهزة التي تكون مصدر حرارة وتجنب تعريضه ألشعة الشمس   ■

المباشرة.
قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكد من أن الجهد االسمي على ملصق التصنيف الخاص به   ■

يطابق الجهد الكهربائي للمقبس.
ال تستخدم الجهاز في غرف حيث يكون هناك خطر تسرب غازات قابلة لالشتعال أو أبخرة الكيميائية   ■
أو في غرف مغبرة للغاية. عند تشغيل الجهاز، يجب وضعه على مسافة كافية من الستائر أو األشياء 

المدالة وعلى مسافة 2 متر على األقل من األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية أو المواد الحساسة 
للرطوبة حتى ال يؤدي إلى إتالفها بالتأثر من زيادة الرطوبة.

تجنب استبدال أي قطعة غيار من هذا الجهاز بقطع غيار أو ملحقات من جهة تصنيع أخرى.  ■
امأل خزان المياه بالماء البارد النظيف فقط دون أي إضافات. ال تصب الماء في خزان المياه من خالل   ■

منفذ البخار. 
ال تضع سوى الزيوت العطرية المتطايرة في حامل الزيت المتطاير. اختر دائًما زيوت متطايرة طبيعية   ■

٪100 عالية الجودة مخصصة للتطاير في الهواء. استخدم زيوت عطرية باعتدال وحرص. استجب 
لتعليمات وتحذيرات الشركة المصنعة. 

قبل تشغيل الجهاز، تأكد من تجميعه بشكل صحيح ومن أن الخزان مملوء بالمياه.  ■
ال تغطي الجهاز عند تشغيله. ال تدخل أي شيء في منفذ البخار أو فتحات التهوية. تأكد من إغالق   ■

جميع هذه الفتحات بأجسام غريبة.
نتيجة لزيادة الرطوبة في الغرفة، قد يتكثف الماء على زجاج النوافذ أو المفروشات الداخلية. فإذا حدث   ■

هذا الوضع، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز.
احرص دائًما على تشغيل الجهاز وإطفاءه من مقبس الكهرباء، قبل ملء خزان المياه وتركيب الجهاز   ■

أو خلعه أو نقله أو تنظيفه. 
تجنب غمر قاعدة الجهاز في الماء أو في أية سوائل أخرى.   ■

تجنب لمس البخاخ بأجسام حادة لعدم االضرار به.  ■
تجنب فصل الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف وليس عن طريق سلك   ■

الطاقة نفسه. وإال، قد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. 
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استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة   ■
تالًفا.

تجنب استخدام الجهاز في حالة عدم العمل بشكل صحيح أو في حالة تلفه أو انغماره في الماء. لتجنب   ■
خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. رجاء 

القيام بجميع اإلصالحات أو التعديالت على الجهاز في مركز خدمة معتمد. تخاطر في حالة العبث 
بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.



 10/2016- 4 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

1

2

4

12

5

6
7
8
9
10
11

3

A

B

1 2



 10/2016- 5 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

AR جهاز ترطيب
دليل المستخدم

يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتاًدا بالفعل قبل ذلك على استخدام أنواع 
مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفًقا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في 

مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل. 
نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة 

الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، نحن نوصي بتعبئة 
الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

كيف يعمل جهاز الترطيب ومميزاته
ن نوعية الهواء ويؤثر بشكل  ■  يزيد جهاز الترطيب بفاعلية من رطوبة الهواء في األماكن المغلقة، وبالتالي يحسَّ
إيجابي على صحة اإلنسان. وهو يعمل بشمل وقائي ضد جفاف الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي ويقي من 
أمراض الجهاز التنفسي. يوصى باستخدامه في المقام األول خالل موسم التدفئة، وكقاعدة عامة، عندما يكون 

الهواء في األماكن المغلقة جاًفا في الغالب.
■  يعمل جهاز الترطيب SHF 2050BL / SHF 2051GR بمبدأ ارتفاع مذبذب الموجات فوق الصوتية عالية 
التردد. وبفضل هذه التكنولوجيا، ينتج الجهاز بخار بارد دون التأثير على درجة الحرارة في الغرفة. تعتبر أداء 

الرطوبة قابل للتعديل ويمكن استخدام زيوت متطايرة لخلق جو داخلي لطيف. وبفضل أداء الرطوبة البالغ 
250 مل/ساعة، يعتبر الجهاز مناسًبا للغرف التي تصل إلى مساحة 30 متر مربع. يضمن خزان المياه الكبير 
الذي يسع 4 لتر وقت تشغيل يصل إلى 16 ساعة في كل إعادة ملئ واحدة. عندما يكون هناك كمية كافية من 

الماء في الخزان، فسوف ينير المؤشر، ويتم، في نفس الوقت، تنشيط وظيفة وقائية، تعمل على إطفاء جهاز 
الترطيب تلقائيا لمنع حدوث ضرر. يتم تنشيط اإلطفاء التلقائي أيًضا، عند إزالة خزان المياه أثناء التشغيل.

وصف جهاز الترطيب
 A8  بخاخ

هو سطح حيث يتم تحويل الماء إلى بخار بارد 
)ضباب(.

A9  وحدة قاعدة
A10  مؤشر ضوئي لتشغيل وانخفاض مستوى المياه 

في حامل الماء 
 A11  مراقبة أداء الرطوبة

يعمل على إيقاف تشغيل الجهاز وضبط 
اإلخراج. 

فتحات التهوية  A12

A1  فوهة عادم البخار , مرتكز 360 درجة 
A2  حامل زيت متطاير

A3  منفذ بخار
A4  خزان مياه سعة 4 لتر 

A5  سدادة فتحة ملء خزان المياه مزودة بمفتاح 
تحرير المياه

 A6  حامل مياه
يتم ضخ المياه إلى حامل الماء من خزان المياه. 

A7  فتحة عادم الهواء

مكان تشغيل جهاز الترطيب وتجميعه وملء خزان المياه 
1.  ضع جهاز الترطيب دائًما على سطح جاف ومستوي وثابت وعلى مسافة ال تقل بحد أدنى مما يلي:

  – 60 سم من األرض.
  –  30 سم من الجدران أو جوانب األثاث؛

  –  200 سم من األجهزة الكهربائية واإللكترونية أو المواد الحساسة للرطوبة لمنع الضرر عن طريق آثار 
زيادة الرطوبة.

 A4 وارفع خزان المياه A1 2.  تأكد من إيقاف تشغيل جهاز الترطيب وفصله من مقبس الكهرباء. قم بإزالة الفوهة
ووحدة القاعدة A9. قم بقلب الجهاز رأًسا على عقب ولفه عكس اتجاه عقارب الساعة حتى لفك سدادة فتحة 

الملء A5 وإزالتها. 
3.  امأل خزان المياه A4 بمياه باردة ونظيفة من الحنفية. بعد مأل خزان المياه A4، قم بإحكام السدادة A5 عن 

 A5 رأسا على عقب مع جعل السدادة A4 عقارب الساعة حتى آخرها. قم بقلب خزان المياهf طريق لفها في
مواجهة لألسفل ووضعه مرة أخرى على وحدة القاعدة A9 بحيث يكون كال الجزأين مالئمين لبعضها البعض 

.A6 فسيبدأ ضخ الماء في حامل الماء ،A9 على وحدة قاعدة A4 بشكل صحيح. عندما يتم وضع خزان المياه

تنبيه: 
يتم مأل حامل الماء A4 بماء يصل إلى 40 درجة مئوية. 

إذا كنت بحاجة إلى نقل جهاز الترطيب، فتوخي الحذر بصورة خاصة بحيث ال يتسرب الماء الوارد في 
.A6 حامل الماء

4.  بعد فتحه، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت المتطاير إلى حامل الزيت المتطاير A2 كما هو مبين في 
الشكل B1. قبل استخدام أي زيوت متطايرة، من فضلك اسأل البائع أو الخبير عن آثاره والجرعة الصحيحة. 

ال تقم بإضافة أي شيء آخر بخالف الزيت المتطاير إلى حامل الزيوت المتطايرة A2. بعد إضافة الزيت 
.B2 انظر الشكل ،A2 المتطاير، قم بإغالق حامل الزيت المتطاير

.A3 على منفذ البخار A1 5.  ضع الفوهة

استخدام جهاز الترطيب
1.  تأكد من أن جهاز الترطيب يتم تجميعه بشكل صحيح. وصل سلك الطاقة بمقبس الطاقة. قم بلف قرص التحكم 
A11 في اتجاه عقارب الساعة لتشغيل جهاز الترطيب. سيضيئ المؤشر A10 باللون األخضر. وسوف يبدأ 
جهاز الترطيب في إنتاج البخار البارد في غضون فترة وجيزة. تأكد خالل التشغيل من أن البخار غير موجه 
نحو األثاث أو المواد الحساسة للرطوبة. يمكن ضبط توجيه عادم البخار عن طريق تحويل الفوهة A1 إلى 

الزاوية المطلوبة.
2.  استخدم قرص التحكم A11 لزيادة أو تقليل كثافة البخار الناتج خالل التشغيل. قم بلف قرص التحكم A11 في 
اتجاه عقارب الساعة لزيادة انتاج البخار، وقم بلفه في االتجاه المعاكس لخفض انتاج البخار. إذا مألت خزان 
المياه A4 حتى الحافة، فإن وقت التشغيل المتوقع يبلغ ما يصل إلى 16 ساعة بناتج بخار مضبوط على الحد 

األقصى للكثافة.

تنبيه:
إذا تم نقل جهاز الترطيب عند درجة حرارة أقل من درجة التجمد، فقم أوالً بخفض درجة الحرارة إلى 

درجة حرارة الغرفة وانتظر 30 دقيقة تقريًبا قبل تشغيله.

استخدم جهاز الترطيب في درجة حرارة محيطة تتراوح من 5 إلى 40 درجة مئوية وفي درجة رطوبة 
نسبية تصل إلى ٪60. إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة إلى أقل من 0 درجة مئوية، فقم بإيقاف 
تشغيل جهاز الترطيب وقم بإزالة المياه داخل خزان المياه A4 وحامل الماء A6، لمنعها من التلف.

ال ترفع خزان المياه A4 عن وحدة القاعدة A9 أو المس البخاخ A8 بينما يكون جهاز الترطيب قيد 
التشغيل. في حالة إزالة خزان المياه A4 أثناء التشغيل، فقد يتم تزويد جهاز الترطيب بوظيفة إيقاف 

تشغيل وقائي تلقائية.

3.  إذا كان مستوى المياه في حامل الماء A6 المشغل منخفًضا، فسوف يضيء المؤشر A10 باللون األحمر 
وسوف يتوقف جهاز الترطيب تلقائًيا عن إنتاج البخار. وهذه وظيفة أمان لمنع البخاخ A8 من التلف.

  إذا لزم األمر، امأل المياه وفًقا للتعليمات الواردة في النقطة 2 و3 من فصل مكان تشغيل جهاز الترطيب وتجميعه 
وملء خزان المياه. ثم يمكنك بدء تشغيل جهاز الترطيب مرة أخرى.

4.  إليقاف تشغيل جهاز الترطيب، قم بلف قرص التحكم A11 عكس اتجاه عقارب الساعة حتى آخره. سوف يتم 
إيقاف تشغيل المؤشر A10. قم بفصل جهاز الترطيب من مقبس الكهرباء ونظفه وفًقا للتعليمات الواردة في 

فصل التنظيف والصيانة.

التنظيف والصيانة
■  قبل تنظيف جهاز الترطيب، قم بإيقاف تشغيل وفصله من مقبس الطاقة.

■  يرجى االلتزام باإلرشادات التالية المتعلقة بتنظيف وصيانة جهاز الترطيب. وإال قد يتأثر أداؤه سلًبا وقد تتكاثر 
الكائنات الدقيقة غير المرغوب فيها داخل جهاز الترطيب.

التنظيف بعد كل استخدام
 قم بإزالة الفوهة A1 من منفذ البخار A3. ثم اخرج حامل الزيت المتطاير A2 ونظفه من أي زيوت متطايرة 
متبقية، ثم ضعه مرة أخرى في مكانها. خذ خزان المياه A4 بعيًدا عن وحدة القاعدة A9، واحملها إلى بالوعة 

المطبخ، واقلبها رأًسا على عقب، وافتح القفل A5. قم بإزالة أي مياه متبقية منه عن طريق فتح السدادة واشطفه 
بالماء النظيف وجفف السطح باستخدام ممسحة ناعمة. وأخيًرا، الصق القفل A5 في خزان المياه A4، وادخل 

.A3 في المنفذ A1 البخاخ
■  قم بإزالة الماء من حامل الماء A6 وامسحها حتى تجف باستخدام قطعة ممسحة ناعمة

التنظيف الكامل )مرة واحدة في األسبوع(
■  صب حوالي 100 مل من الخل في حامل الماء A6 واجعله يعمل لمدة 15 دقيقة. قم بإزالة الرواسب الكلسية 

الموجودة في حامل الماء A6 والبخاخ A8، باستخدام فرشاة ذات شعيرات رقيقة. ثم قم بتنظيف جميع 
الرواسب الكلسية المتبقية والخل باستخدام قطعة قماش مبللة في الماء النظيف وامسحه حتى يجف.

■  قم بتنظيف حامل الزيت المتطاير A2 بعناية تحت الماء الجاري أو باستخدام قطعة قماش مبللة ثم ضعها مرة 
أخرى في مكانها.

تنبيه:
ال تترك المياه في خزان المياه A4 أو في حامل الماء A6 لفترة أطول من أسبوع. 

تجنب لمس البخاخ A8 بأجسام حادة لعدم االضرار به.

■  قم بتنظيف السطح الخارجي لجهاز الترطيب على النحو الالزم باستخدام قطعة قماش نظيفة ناعمة مبللة برفق في 
ماء فاتر.

■  ال تغمر وحدة القاعدة A9 بالماء أو تشطفها تحت ماء جاري. بالنسبة للتنظيف، ال تستخدم منتجات تنظيف كاشطة 
أو مذيبات أو خالفه، وإال قد يؤدي هذا إلى تلف السطح الخارجي للجهاز.

استكشاف األخطاء وإصالحها
الحل السبب المحتمل المشكلة

قم بتوصيل جهاز الترطيب بمقبس كهرباء يعمل واستخدم قرص 
التحكم A11 لضبط كثافة البخار الناتج المطلوبة.

جهاز الترطيب متصل 
بمقبس كهرباء معيب 
أو غير متصل بمقبس 
الطاقة على اإلطالق.

ال يضيء 
مصباح 

 A10 المؤشر
وال ينتج جهاز 

الترطيب 
البخار.

قم بإيقاف جهاز الترطيب وافصله من مقبس الطاقة. امأل خزان 
ع جهاز الترطيب، قم بتوصيل  المياه A4 بمياه نظيفة باردة. جمَّ

الجهاز بمقبس الطاقة وشغله مرة أخرى.

ليس هناك ما يكفي من 
المياه في حامل الماء 

.A6

يضيء مصباح 
 A10 المؤشر
باللون األحمر.

فتح سدادة خزان المياه A5 واسمح لخزان المياه A4 أن يهوى 
لمدة 12 ساعة على األقل.

قد تشتم رائحة عند 
استخدام جهاز الترطيب 

للمرة األولى.

يمكن شم 
رائحة في 

البخار.

قم بإيقاف جهاز الترطيب وافصله من مقبس الطاقة. قم بإزالة 
المياه من خزان المياه A4 وحامل الماء A6. نظف كل شيء. 
ل جهاز الترطيب  امأل خزان المياه A4 بمياه نظيفة باردة. وصَّ

بمقبس الطاقة وشغله مرة أخرى.

هناك مياه قذرة في 
خزان المياهA4/حامل 

.A6 الماء

قم بإيقاف جهاز الترطيب وافصله من مقبس الطاقة. امأل خزان 
ل جهاز الترطيب بمقبس الطاقة  المياه A4 بمياه نظيفة باردة. وصَّ

وشغله مرة أخرى.

ليس هناك ما يكفي من 
المياه في حامل الماء 
A6 أو ال توجد مياه 

على اإلطالق.

ينتج جهاز 
الترطيب كمية 
غير كافية من 

البخار أو ال 
تنتج أي بخار 
لزيادة كثافة االنتاج البخار، قم بلف قرص التحكم A11 اتجاه على اإلطالق.

عقارب الساعة. 
 A11 قرص التحكم
مضبوط على كثافة 
بخار ناتج منخفضة.

قم بإيقاف جهاز الترطيب وافصله من مقبس الطاقة. قم بتنظيف 
البخاخ A8 وفًقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

البخاخ A7 متسخ 
بالرواسب المعدنية.

ضع خزان المياه A4 على وحدة القاعدة A9 بحيث يكون كال 
الجزأين متوافقان مع بعضهما بشكل صحيح.

خزان المياه A4 غير 
مثبت بشكل صحيح في 

.A9 وحدة القاعدة

اتصل بمركز صيانة معتمد. البخاخ A8 ال يعمل.

قم بخفض كثافة البخار الناتج إلى الحد األدنى من خالل لف قرص 
التحكم A11 عكس اتجاه عقارب الساعة أو إيقاف جهاز الترطيب 

بشكل كامل.

إما أن الغرفة التي 
يوجد فيها جهاز 

الترطيب صغيرة للغاية 
أو رطبة للغاية.

جهاز الترطيب 
أو النوافذ في 

الغرفة مضببة.

استخدم مياه أكثر ليونة. المياه التي تستخدمها 
صلبة للغاية.

تتراكم 
الرواسب 
المعدنية 

بسرعة على 
.A8 البخاخ
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المواصفات الفنية
..................................................................................... 220 – 240 فولت الفولتية الُمقّدرة 
.............................................................................................. 50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
المدخالت المقدرة للطاقة .........................................................................................25 واط
II ...................................................................................... فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
....................................................................................................4 لتر سعة خزان المياه 
ناتج جهاز الترطيب ...................................................................................... 250 مل/ساعة
وقت التشغيل عندما يتم مأل خزان المياه إلى الحد األقصى .................................................  16 ساعة
مستوى الضجيج .......................................................................................... 35 ديسيبل )أ(

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 35 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت مقارنة 
.pW 1 بطاقة الصوت المرجعية

شرح المصطلحات الفنية
فئة السالمة للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية:

الفئة الثانية - يتم توفير الحماية من الصدمات الكهربائية عن طريق العزل المزدوج أو الثقيل.

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح التخلص من 

المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. ولكي تتخلص من هذه األجهزة 
أو تجددها أو تعيد تدويرها بشكل صحيح، يجب عليك تسليمها إلى نقاط التجميع المحددة. أو 

بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى إرجاع 
أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.

فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك 
في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث 
نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع 

للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفًقا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على 

المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز سارًيا في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر 
التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


