
1

ألتمیتأورجنز 
 .256719, 256492, 256455 - 8472 – 91: ھاتف رقم. الھند. كارناتاكا. 585102أراضي خوبا، كاالبورجي  #60 

 emailrethink@gmail.com Web site: www.khuba.in: البرید اإللكتروني. 9739990309–91: جوال رقم

 سخان المیاه الكھربي السریع بدون خزان

 دلیل التشغیل والتعلیمات

FD55P 

FD68P 

حدود  تكمن روح العمل لدینا في بناء شيء ذي قیمة، وحل المشاكل الیومیة، وتوفیر وتقدیم خدمة متمیزة، واستكشاف
 . اإلمكانیات البشریة

یمكنك االستمتاع بالدُش األكثر كفاءة في العالم، والذي یستخدم أقل قدر من المیاه العذبة، والطاقة كما یعمل في الوقت ذاتھ 
  .على الحد من التلوث مما یساعد البیئة

. ك عالًما أفضل لألجیال القادمةوباستخدام ھذا الدُش، فإنك ال تحمي أقوات البشریة فحسب، بل تدعمھا أیًضا وتتر

 .طویلة وتشغیل موثوق للجھاز مدة عملیُرجى قراءة، واتباع تعلیمات التثبیت والتشغیل بعنایة، لضمان 
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 المحتویات

 3صفحة رقم  ----------------------------------------------------------------------------تعلیمات سالمة ھامة

 04صفحة رقم  ------------------------------------------------------------------------------مواصفات المنتج 

 05صفحة رقم  -------------------------------------------------------------------------الرسم البیاني الكھربائي 

 06صفحة رقم  ---------------------------------------------------------------------------------البیانات الفنیة

 07صفحة رقم  --------------------------------------------------------------------------ھیكل المنتج الداخلي

 07صفحة رقم  ------------------------------------------------------------------------------إرشادات التركیب 

 08صفحة رقم  --------------------------------------------------------------------------------طریقة التركیب 

 11صفحة رقم  -----------------------------------------------------------------------------تعلیمات التشغیل 

 12صفحة رقم  ------------------------------------------------------------------استكشاف األخطاء وإصالحھا 

 13صفحة رقم  -----------------------------------------------------------------------------------قائمة التعبئة 

 14صفحة رقم  -------------------------------------------------------------------------شھادة وبطاقة الضمان 

 15صفحة رقم  -----------------------------------------------------------------------------------------الشعار 

 !ملحوظة ھامة

 .واسطة سباك وكھربائي معتمدین إلى إبطال جمیع الضماناتیجب علیك عدم تركیب ھذا الجھاز بنفسك، إذ یؤدي عدم تثبیت ھذا الجھاز ب

وینبغي علیك تحت أي ظرف من الظروف عدم تركیب أو إصالح أو تفكیك سخان المیاه الكھربائي السریع دون إیقاف تشغیل جمیع الطاقة 
 .للوحدة مباشرةً في صندوق قاطع الدائرة

 .عن طریق مقاولي األعمال الصحیة أو المقاولین المعتمدین یقتصر تركیب ھذا المنتج على المواقع الداخلیة فقط

 تعلیمات سالمة عامة
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.الكھربیة وقواعد األعمال الصحیة المحلیةأن یكون التركیب متفقًا مع القواعد  یجب •

.تأریض ھذا الجھاز كما یجب أن یتولى كھربائي مؤھل اإلشراف على كافة األسالك والتركیب ینبغي •

ذوي القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة المحدودة، أو) بمن فیھم األطفال(الجھاز غیر مخصص لالستخدام من قبل األشخاص  ھذا •
. الذین ال یملكون الخبرة والمعرفة، إال إذا تلقوا إشرافًا أو إرشادات بشأن استخدام الجھاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتھم

 

سنوات وما فوق واألشخاص الذین یعانون من قدرات بدنیة 8من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین استخدام ھذا الجھاز  یمكن •
أو حسیة أو ذھنیة محدودة أو یعانون من نقص في الخبرة والمعرفة وذلك إذا خضعوا لإلشراف أو حصلوا على تعلیمات بشأن استخدام 

الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر المتضمنة 

ال تقم بتركیب ھذا الجھاز بالقرب من. تركیبھ بشكل عموديأن یكون الجھاز متصالً بشكل دائم بقاطع الدائرة المثبت كما یجب  یجب •
. مادة سریعة االشتعال أو مكان مجال مغناطیسي قوي

.وصیانتھ دون إشراف بالجھاز، كما یجب أال یتولى األطفال تنظیف الجھاز یعبثونمراقبة األطفال للتأكد من أنھم ال  یجب •

ویتم بحد أقصى، ،بار 6-0.2/ كجم  6-0.2/ مللي باسكال  0.6-0.02الوحدة مصممة بحیث تتحمل ضغط عمل بقیمة  ھذه •
ومن الضروري التحقق من ضغط الماء عند المدخل لضمان أداء خاٍل من .توفیر أجھزة إطالق آمنة داخل الوحدة وفي المخرج أیًضا

توخي الحذر على وجھ الخصوص أثناء تركیب سخان المیاه في المباني متعددة الطوابق أو في المواقع التي تستخدم فیھا ویجب  المشاكل،
.أنظمة الضخ الھوائیة المائیة لتوفیر المیاه

تحقیق وفورات في المیاه، من الضروري تنظیم تدفق المیاه عن طریق تشغیل الوحدة، ومشاھدة تدفق عداد المیاه على الوحدة،لضمان  •
لتر في الدقیقة للحصول على أعلى قدر من الكفاءة  2.3إلى  2.2وتنظیم صمام التدفق الخارجي للوحدة للحصول على تدفق یتراوح بین 

. بالنسبة للجھاز

.ال تقم بتشغیل السخان إذا كان من المحتمل تجمد الماء داخلھ: تحذیر •

درجة مئویة كحد  55درجة مئویة، وتكون درجة حرارة وحدتنا محدودة بـ  44.4تبلغ درجة حرارة الماء الساخن الُموصى بھا للحمام  •
قبل االستحمام، لحمایة البشرة الحساسة أو أقصى حفاًظا على السالمة، ومع ذلك یُنصح بفحص درجة حرارة الماء الخارج من المنفذ، 

.تجنب الحروق

. یلزم تثبیت صمام الفحص عند مدخل المیاه للتمكین من تقدیم الخدمة على النحو المطلوب •

.قد یؤدي التوصیل بأجھزة أخرى إلى اإلخالل بسالمة ومدة الخدمة في الوحدة •

ولضمان تقدیم خدمة تتسم بالكفاءة والخلو من المشاكل  ًءا ال یتجزأ من النظام،یكون رأس الدُش الذي تقدمھ الشركات المصنِّعة جز •
 . وصالت متعددة أخرى/ صنابیر / ش لألجھزة، یُحظر استخدام رؤوس دُ 
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 في حالة تلف سلك اإلمداد، یجب استبدالھ من قبل الشركة المصنِّعة أو وكیل الخدمة أو األشخاص المؤھلین المماثلین من أجل تجنب •
 .الخطر

 .یجب أال یكون المنفذ متصالً بأي صنبور أو تركیبات غیر تلك المحددة •

 .یجب إزالة الرواسب من رأس الرشاش بشكل منتظم •

 مواصفات المنتج

یشتمل على  تكون سخانات الماء الكھربائیة السریعة مزودة بتقنیة تسخین حاصلة على براءة اختراع، حیث ال تكون ھناك حاجة إلى خزان تخزین، كما
الك المیاه أعلى أجھزة السالمة المتعددة، ویكون معزًزا للحفاظ على سالمتك ورفاھیتك بأحدث المواصفات لتوفیر مدة خدمة طویلة وضمان الحد من استھ

.والطاقة بالشكل الذي یحقق مصلحة البشریة واستدامتھا

ویتم  لتر من الماء بحد أقصى في الدقیقة أو أقل حسب االستعمال، 2.3تخدم یُعد ھذا الدش ھو أول دش في العالم حاصل على براءة اختراع یس •
لتر في الدقیقة بینما تستخدم  0.9حیث تستخدم إحدى الفوھتین  استعمالھ بواسطة فوھتین لتوصیل المیاه للدش من خالل تعزیز مساحة السطح؛

لتر في الدقیقة بحد أقصى دون أن یؤثر ذلك على رفاھیة  2.4إلى  2.2قدار لتر في الدقیقة، ویعطي االستخدام اإلجمالي تدفقًا بم 1.6األخرى 
.االستحمام أو االستعمال المقصود

الفوھتین أو استخدامھما في وقت واحد إلى جانب التحكم بشكل غیر محدود في تدفق المیاه اعتمادًا على  تاظیفة رأس الدش في التبدیل بین كلتتمثل و •
إیقاف) / START(فبمجرد أن یحدد المستخدم درجة حرارة وضغط معینین مناسبین، یمكنھ تشغیل  قبل المستخدمین؛االستخدام المراد من 

)STOP (الوحدة برأس الدش، دون الحاجة إلى لمس الوحدة في المرة التالیة لتشغیلھا .

باستخدام مواد عزل نانویة مركبة متعددة الطبقات، بحیث تضمن  تعمل تكنولوجیا التسخین الحاصلة على براءة اختراع، على فصل الماء عن الكھرباء •
٪، كما توفر الماء الساخن بشكل سریع وبدرجة الحرارة 97وتكون عناصرھا فعالة بنسبة تقدر بنحو  عدم االتصال المباشر بین الماء والكھرباء،

وتتولى الوحدة إجراء الحسابات بشكل تلقائي إلعالم .وفیر الطاقةالمطلوبة وبالتالي یؤدي ذلك إلى عدم فقدان التسخین االحتیاطي فضالً عن ت
) ٪5 -(+/من الطاقة أو إجمالي المیاه ) ٪2 -(+/المستخدم بحمل الكھرباء واستھالك تدفق المیاه وإعطاء إجمالي استخدام إرشادي بنسبة 

.لتر في الدقیقة 2عند تدفق 

مرغوبة، وأحدث معالجاتنا الدقیقة، درجة حرارة ماء ثابتة بتغیر أقل من درجتین، حتى عندما یتم یوفر السخان، عند الوصول إلى درجة الحرارة ال •
. غیر المشتملة على خزان/ إیقاف تدفق المیاه بین االستحمام واآلخر، وبالتالي القضاء على تأثیر التعرض إلى الماء البارد بسخانات المیاه السریعة 

درجة مئویة، سیدخل السخان بشكل تلقائي في وضع اإلیقاف ° 55وظیفة التسخین الزائد عندما تصل درجة حرارة الماء الخارج إلى أكثر من  •
وتبدأ الوحدة في العمل بشكل تلقائي عندما تنخفض درجة الحرارة  ، وبالتالي تجنب أي حروق تنجم عن الماء الساخن،E1المؤقت، وستعرض الشاشة 

 .درجة مئویة 55إلى 

. E2إذا اكتشفت الوحدة تسرب كھربائي، فسیتم قطع التیار الكھربائي عن طریق الحامي وستعرض الشاشة  •
 

. بفضل مستشعر درجة الحرارة وذلك في حالة حدوث عطل أو خلل E3تتوقف الوحدة عن العمل وتعرض  •
 

فوق، فإن الوحدة تعرض إدخال الجھد الكھربائي وإدخال عاٍل، ومن ثم تغلق الوحدة فما  270الجھد العالي؛ في حالة وجود جھد إدخال عاٍل یبلغ  •
.تلقائیًا، وتبدأ الوحدة في العمل فقط عند الشعور بعودة الجھد إلى طبیعتھ، وتبدأ في العمل بشكل طبیعي حسب رغبة المستخدم

 
وتستأنف الوحدة العمل تلقائیًا عند توفر  یة ضد التشغیل الجاف للوحدة والمضخة،في حالة توقف تدفق الماء، تغلق الوحدة بأكملھا تلقائیًا وذلك للحما •

ثواٍن وتنتقل إلى الوضع  5وحرًصا على سالمة المضخة وتوفیر مدة خدمة طویلة، تتم إعادة تشغیل المضخة في البدایة بسرعة أقل لمدة  المیاه،
.الوظیفي الكامل حسب رغبة المستخدم

. درجة مئویة 95الحراري للتسخین الجاف تلقائیًا عندما تصل درجة حرارة غرفة التسخین إلى یتم تنشیط الفصل •
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 الرسم البیاني الكھربائي

 

التدفق مقیاس

مجس حرارة المخرج

مجس حرارة المدخل

نطاق طاقة المضخة من التیار المباشر بدون فُرش بالواط

ملف التسریب

ملف مغناطیسي لحث التیار
صّمام تحّكم 

كھربائي

نظام التسخین

نظام التحكم

درجة 95الفصل الحراري 
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 البیانات الفنیة

 FD55P FD68P المودیل

 1 1 المرحلة

 فولط 240 -فولط  220 الفولطیة المقدرة

 ھرتز 50/60 التردد المقدر

 و.ك 6.8 و. ك 5.5 الطاقة المقدرة

 48 -36 – 21 – 13 – 10-8 المضخة من التیار المباشر بدون فُرش بالواطنطاق طاقة 

 أمبیر 29.6 أمبیر 24 التیار المقدر

 أمبیر 40 أمبیر 32 التقییم المطلوب من قواطع الدائرة

 میجا باسكال 0.6 الضغط المقدر

 الدقیقة/لتر 0.5 الحد األدنى لتدفق المیاه للدخول في العمل

 الدقیقة/لتر 4.3 الدقیقة/لتر t = 25° c  3.9∆الكفاءة 

 IP25 فئة السالمة

 2ملم 3x4 2ملم 3x2.5 قسم أسالك التوصیل

 درجة مئویة 55 -درجة مئویة  20 نطاق ضبط درجة الحرارة

 درجة مئویة 65 الحمایة من الحرارة الزائدة

 درجة مئویة 95 الفصل الحراري

 ”G1/2 قسم المواسیر

 ملم 88×  238×  380 مقاس المنتج

mailto:emailrethink@gmail.com
http://www.khuba.in/


7

ألتمیتأورجنز 
 .256719, 256492, 256455 - 8472 – 91: ھاتف رقم. الھند. كارناتاكا. 585102أراضي خوبا، كاالبورجي  #60 

 emailrethink@gmail.com Web site: www.khuba.in: البرید اإللكتروني. 9739990309–91: جوال رقم

عنصر التسخین

 التركیب الداخلي للمنتج

 إرشادات التركیب  
 .یجب أن یكون التركیب متفقًا مع القواعد الكھربیة وقواعد األعمال الصحیة المحلیة المعمول بھا

 .تأكد من أن الجھاز سلیم، وأن التركیبات كاملة •

 .بتركیب الوحدة في غرفة توجد بھا فرصة للتجمیدال تقم  •

عدل الجھد تأكد من سالمة التوصیالت مع مصدر الطاقة الرئیسي، إلى جانب تأریضھا بشكل صحیح مع دوائر فرعیة مخصصة، وقاطع الدائرة الخاص بتقدیر م •
 .أن یفي سلك التوصیل بمعاییر متطلبات التركیب والقوانین المحلیة الساریةكما یجب  في لوحة قاطع الدائرة،" األرض"الصحیح، ویجب توصیل الوصلة األرضیة بـ 

 .وعلیك فصل قاطع الدائرة عندما ال یكون قید االستعمال یجب توجیھ الطاقة من خالل قاطع الدائرة المخصص، •

 .أن یتم تركیب الوحدة في وضع عمودي فقط ال تقم بتركیب ھذا الجھاز بالقرب من مادة سریعة االشتعال أو مكان مجال مغناطیسي قوي، ویجب •

 .قم بتركیب الوحدة على مقطع مسطح من الجدار، بعیدًا عن أي بقع محتملة من الماء أو الرذاذ •

 .تشغیلھا إال بعد أن یتم توصیل وصالت الجھاز بشكل صحیح والتحقق منھا/ یرجى عدم إمداد الوحدة بالكھرباء  •

 نطاق طاقة المضخة من التیار المباشر بدون فُرش بالواط

مجس الحرارة الخارجة

ملف مغناطیسي لحث التیار
التسریبملف 

 لوحة الطاقة الرئیسیة

 صّمام تحّكم كھربائي

مجس الحرارة الداخلة

وصلة المیاة الخارجة  وصلة المیاة الداخلة

عداد قیاس التدفق

مخفض الحرارة
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 طریقة التركیب
 على الجدار التركیب● 

. حدد مكانًا مناسبًا على قطاع من الجدار على النحو المذكور أعاله

 .الجھتان األمامیة والخلفیة للجھاز  1شكل رقم 

دسارات دعم تمددیة في الجدار وضع  3م، وأدخل لم 6فتحات بقطر  3عالمات، ثم قم بحفر  3استخدم الورق المقوى لعمل   2شكل رقم 
.م في دسار الدعم التمدديلم 25×  4مسمار الربط ذاتي اللولبة 
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 .السخان على الجدارتثبیت   3شكل رقم 

 .الجھاز مزود بكابل ممتد خارج الوحدة، وبالتالي لیست ھناك حاجة لفتح العلبة األمامیة أثناء التركیب •

وصالت المیاه ●
  .یجب أن تكون ماسورة المیاه متوافقة مع قواعد مواسیر المیاه المحلیة والمعمول بھا بالدولة •

 .ویجب تنظیف المواسیر إلزالة أي حطام یجب توصیلھا بشكل مباشر بمصدر المیاه الرئیسي بالضغط المطلوب فقط، •

 .لكال المودیلین"  G1/2من الضروري استخدام وصالت میاه من النوع  •

. المتابعةیجب تركیب حلقات إغالق مطاطیة بالوصالت، وعند االنتھاء من جمیع وصالت المیاه، تحقق من وجود تسربات واتخذ اإلجراءات التصحیحیة قبل •

یف الضغط، ورأس یتصل موصل إخراج المیاه بصمام تخف .متر مزودة بصمام إدخال یشتمل على مرشح للمیاه 1قم بتوصیل ماسورة إدخال میاه   4شكل رقم 
 . الدُش الحاصل على براءة اختراع والخاص بالتحكم في التدفق، وال تنسى تثبیت حلقة اإلغالق المطاطیة
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 الكھربیة الوصالت● 

 .یجب أن تكون األعمال الكھربیة متوافقة مع القواعد الكھربیة المحلیة والمعمول بھا بالدولة •

. یجب أن تكون الوحدة متصلة بدائرة فرعیة مخصصة مؤرضة بشكل صحیح ذات معدل جھد مناسب •

 .اإلمداد المحمي بواسطة قاطع القطب المزدوج یمكن توصیل كال المودیلین بدائرة واحدة، واستخدام كابل •

ستخدام إما قم بتوصیل الكابل بوصالت الطرف الصندوقیة، وتأكد من انتھاء السلك المعدني وأن واصالت الطرف الصندوقیة تكون في حالة مالمسة تامة با •
وبالتالي ضمان تجنب تكوین الكربون في نقاط  مرور التیار بالكامل، أطراف التوصیل ومعجون التوصیل الكھربائي، ثم قم بربط المسامیر بإحكام للتأكد من
  .التالمس نظًرا لتجنب التالمس الرخو وعدم ارتفاع درجة حرارة الكابل خالل االستخدام

ال جمیع عملیات التركیب تأكد قبل البدء في أي عمل من إیقاف تشغیل لوحة القاطع الرئیسیة لتفادي أي خطر ناجم عن حدوث صدمة كھربائیة، ویجب إكم•
  .واألعمال الصحیة قبل متابعة التوصیل الكھربائي

رأس الدش

ذراع رفع الدش

حامل صابون
 1.5خرطوم 

 

فلتر

قاطع دائرة الكھربة

صمام ضبط 
الضغط

E )     مصفر اخضر )
N     (لون أزرق) 
L ( )    لون بني
 

الدش حامل
سخان كھربائي 
فوري
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 تعلیمات التشغیل
، وعندئٍذ یكون الجھاز (LED(یمكن سماع صوت تنبیھ مع مشاھدة ضوء لمبة الصمام الثنائي الباعث للضوء  لبدء إمداد الوحدة بالطاقة، ،قم بتشغیل قاطع الدائرة •

 .جاھًزا ویدخل في وضع االستعداد

الصمام إیقاف الجھاز، وعندما تكون الوحدة في وضع التشغیل، تعرض شاشة /ثواني لتشغیل 3لمدة  قم بتشغیل الماء، ویبدأ الجھاز في العمل، اضغط على  •
 . اإلعدادات) LED(الثنائي الباعث للضوء 

لتر بسبب  2.3ن ابدأ تشغیل مقبض الدُش، وافتح الفوھتین في وضعھما الكامل، وتحقق من تدفق المیاه في الوحدة، وفي حالة ما إذا كان تدفق الماء أعلى م •
. لتر في الدقیقة باستخدام التحكم في صمام مخرج السخان 2.3لى إ 2.2ارتفاع ضغط اإلدخال، فعندئٍذ قم بالتحكم في التدفق لیتراوح ما بین 

درجة مئویة، ویمكن ضبط درجة حرارة الماء الخارج °55درجة مئویة إلى  °20لضبط درجة حرارة المخرج من  اضغط على درجة الحرارة •
 .في عدة ثواني وستكون درجة حرارة الماء الخارج ثابتة دادمباشرة على السخان، وستصل درجة حرارة الماء الخارج الفعلیة إلى درجة حرارة اإلع

..واط أو العكس 48-واط 36-واط 21-واط 13-واط 10-واط 8لضبط القوة الكھربائیة للمضخة من بین  اضغط على المضخة  •

 .كیلوواطدقیقة والطاقة الفعلیة بقیمة / للتحقق من تدفق المیاه بقیمة لتر    اضغط على مفتاح •

 .كیلوواط 0.01للتحقق من إجمالي استھالك المیاه باللتر واستھالك الطاقة الكلي بقیمة    اضغط على •

 .یُنصح في البدایة بالسماح بتدفق بعض الماء لبضع ثوان حتى تستقر الوحدة، وتحقق من درجة الحرارة بیدیك قبل االستحمام •

درجة مئویة، ویمكنھ  20فقط دون تشغیل السخان، فیمكنھ القیام بذلك عن طریق ضبط درجة الحرارة على إذا رغب المستخدم في استخدام وحدة الدُش  •
 .االستمتاع بالحرارة الطبیعیة للمیاه الداخلة في الوحدة

 .إذا لم یتم استخدام الوحدة في فصل الشتاء، فقم بتصریف المیاه بالكامل حتى ال یتم تجمید السخان •

 .اإلدخال والدُش بشكل دوري للحفاظ على عدم إعاقة تدفق المیاه لالستمتاع بھاقم بتنظیف مصفاة  •

. مرة من خالل إغالق تدفق المیاه برأس الدُش، تعمل الوحدة تلقائیًا في وضع االستعداد، دون الحاجة إلى تشغیل أو إیقاف تشغیل الوحدة في كل •

التشغیل المتكرر؛ حیث إنھ عندما تقوم بتشغیل الجھاز، فإن درجة الحرارة االفتراضیة ومستوى ضغط المضخة یحتوي الجھاز على وظیفة ذاكرة تلقائیة لتجنب •
  .سیكونان مثلما تم ضبطھما في المرة األخیرة
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استكشاف األخطاء وإصالحھا ■

 اإلجراءات التصحیحیة األسباب المحتملة المشاكل

وجود تسریب في . 1
 واإلخراجتركیبات اإلدخال 

تركیب غیر محكم •
 تآكل الفلكة المطاطیة •

 . قم بإحكام التركیب •
 قم بتغییر الفلكة المطاطیة •

عدم وجود إشارة على شاشة . 2
)LED( 

 .الكھرباء غیر متصلة •
.تالفة) LED(شاشة  •

 .افحص مصدر اإلمداد بالكھرباء •
).LED(قم بتغییر شاشة  •

المفاتیح الوظیفیة ال تعمل. 3
 .من الدُش عدم خروج ماء •
 .ضغط الماء منخفض جدًا •
.تلف المفتاح أو دارة الشاحن الكھربائي •

 .افتح الصمام للحصول على الماء •
 .افتح الصمام للحصول على الضغط •
.قم بتغییر المفتاح أو دارة الشاحن الكھربائي •

الماء ساخن للغایة. 4
ضبط الحرارة على درجة حرارة عالیة  •

 .جدًا
.جدًاتدفق الماء منخفض  •

 .اضبط الحرارة على درجة حرارة أقل •
 .قم بزیادة تدفق الماء الداخل •

الماء بارد جدًا. 5
ارتفاع ضغط الماء الداخل •
 .ضبط الحرارة على درجة حرارة منخفضة •
 .تدفق الماء كثیر جدًا •

لتر في  2.3< أعد ضبط إدخال الماء لیكون  •
 الدقیقة

 .اضبط الحرارة على درجة حرارة أعلى •
.بخفض تدفق الماءقم  •

.قم بتنظیف المصفاة والدُش •.انسداد مصفاة المدخل أو الدُش • قلة الماء الخارج. 6

درجة حرارة الماء الخارج تكون أعلى• )LED(على الشاشة  E1 ظھور. 7
درجة مئویة 55من  

قم بخفض درجة حرارة الجھاز •
قم بزیادة تدفق الماء الداخل •

 التاجر/ اتصل بكھربائي مؤھل • تسرب الكھرباء •)LED(على الشاشة  E2 ظھور. 8
 التاجر/ اتصل بكھربائي مؤھل • تعطل حساس درجة حرارة المیاه الداخلة• )LED(على الشاشة  E3 ظھور. 9

 التاجر/ اتصل بكھربائي مؤھل • تعطل حساس درجة حرارة المیاه الخارجة• )LED(على الشاشة  E5 ظھور. 10

تعمل الوحدة بجھد أقل ولكن مع انخفاض  •فولط 180≤ یكون الجھد  • )LED(على الشاشة  LO ظھور. 11
.كفاءتھا

. توقف عن العمل • فولط 270≥ یكون الجھد  •)LED(على الشاشة  HI ظھور. 12
 إصدار البرنامج• )LED(على الشاشة  Uظھور . 13

 فقط عن طریق كھربائي مؤھل 9و 8یجب أن یتم تنفیذ  :ھام

المعتادة الصیانة■ 

. ال تحاول إصالح سخان المیاه ھذا بنفسك، وعلیك االتصال بأحد مسؤولي الخدمة للحصول على المساعدة: ملحوظة
. واحرص دائًما على إغالق مصدر الطاقة أثناء إجراء الصیانة 

 .إلى إعاقة وتقیید التدفق، فمن المستحسن متابعة الصیانة ولكن نظًرا لجودة المیاه في المواقع المختلفة والتي تمیل ال تتطلب ھذه الوحدة صیانة دوریة،

. قم بإزالة القشور الكلسیة واألوساخ التي قد تتراكم في الوحدة بشكل دوري •

.ویُرجى فصل الطاقة وإیقاف تدفق المیاه قبل القیام بذلك. توجد شاشة مرشح مدمجة في وصلة اإلدخال حیث یجب تنظیفھا من وقت آلخر•
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صحیحالتخلص من ھذا المنتج بشكل ■

قائمة التعبئة ■
 الكمیة الوحدة البند

 1 وحدة سخان میاه كھربائي

 1 قطعة ورق مقوى للتركیب

 واحدة مجموعة مجموعة مجموعات مسامیر التثبیت

 1 نسخة تعلیمات التشغیل والتركیب

 1 مجموعة مجموعة دُش

وحدتك؛ فقد تحتاج إلى الرجوع إلیھ للحصول على تعلیمات عامة احتفظ بدلیل التعلیمات ھذا في مكان آمن بمجرد تركیب 
 .أو لعمل الصیانة المستقبلیة

یشیر ھذا الرمز الموجود على المنتج، أو على العبوة، إلى أن ھذا المنتج قد ال 
یعامل كنفایات منزلیة، ولكن یجب نقلھ بدالً من ذلك إلى نقطة تجمیع النفایات 
المناسبة إلعادة تدویر المعدات اإللكترونیة، فمن خالل ضمان التخلص من ھذا 

لعواقب السلبیة المحتملة على البیئة المنتج بشكل صحیح، فإنك ستساعد في منع ا
وصحة اإلنسان، والتي قد تحدث بسبب التخلص من ھذا المنتج بشكل غیر 

لمزید من المعلومات التفصیلیة حول إعادة تدویر ھذا المنتج، یُرجى. مناسب
. االتصال بالمجلس المحلي، خدمة التخلص من النفایات المنزلیة

mailto:emailrethink@gmail.com
http://www.khuba.in/


14

ألتمیتأورجنز 
 .256719, 256492, 256455 - 8472 – 91: ھاتف رقم. الھند. كارناتاكا. 585102أراضي خوبا، كاالبورجي  #60 

 emailrethink@gmail.com Web site: www.khuba.in: البرید اإللكتروني. 9739990309–91: جوال رقم

-: تفاصیل الشھادات والتطبیق

 :الرقم المسلسل للوحدة

 .201841003297: رقم براءة االختراع

TM )4302609و 4302608: رقم )الھند. 

TM )41286174و 4127488 :رقم) الصین. 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. 

EN 60335-2-35:2016, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 62233:2008 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-35:2016, EN 62233:2008 

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016, IEC 60335-2-35:2012+A1:2016. 

 .CISPR 55014-1:2016, CISPR 55014-2:2015, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 :

 تلتزم دول مجلس التعاون الخلیجي باللصق ھنا 
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