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محل نصب ماشین خشک کن
اگر خشک کن در جای مخصوص خود در زیر کابینت نصب 

می شود، مطمئن شوید کھ بین 
پانل باالیی خشک کن و اشیای 
باالی آن 10 میلی متر و بین 

کناره ھای دستگاه و دیواره ھا یا 
وسایل مجاور آن 15 میلی متر 
فاصلھ وجود داشتھ باشد. این 

کار گردش ھوای کافی را 
تضمین می کند. مطمئن شوید کھ 

دریچھ ھای ھوا در پانل پشتی پوشانده یا مسدود نمی شوند.
تھویھ

این دستگاه با وارد کردن ھوای سرد، تمیز و نسبتاً خشک، گرم کردن آن و 
گذراندن آن از روی پارچھ، لباس ھا را بھ آرامی خشک می کند. برای آسان تر شدن 

فرایند خشک کردن، ھوای مرطوب از قسمت پشت و از طریق لولھ خرطومی 
تھویھ خارج می شود. وقتی از خشک کن استفاده می شود، باید تھویھ مناسبی وجود 

داشتھ باشد تا جریان گازھای ناشی از وسایل خانگی کھ سوخت ھای دیگری 
می سوزانند (مانند شومینھ)، بھ داخل اتاق برنگردد.

سیستم تھویھ سیار
ھنگام استفاده از ماشین خشک کن با سیستم تھویھ سیار، باید لولھ خرطومی تھویھ 

وصل شود. این لولھ خرطومی باید محکم بھ سوراخ تھویھ در قسمت پشت دستگاه 
چفت شود (قسمت «توضیحات ماشین خشک کن» را ببینید). توصیھ می کنیم در 
صورت امکان، لولھ خرطومی را بھ یک خروجی در نزدیکی ماشین خشک کن 
وصل کنید. اگر نصب کردن آن در محل ثابت امکان پذیر نباشد، درصورتی کھ 

لولھ خرطومی تھویھ از داخل پنجره نیمھ بازی خارج شود، ماشین خشک کن 
ھمچنان بی نقص کار خواھد کرد. 

مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ بھ سمت دریچھ ورودی ھوا، کھ محل 
قرارگیری آن در پشت دستگاه است، قرار نگیرد.

طول لولھ خرطومی نباید از مقدار حداکثر 2.4 متر بیشتر باشد؛ ھمچنین باید 
مرتب تکان داده شود تا ھیچ پرز، گرد و غبار یا آبی در داخل آن باقی نماند. 

ھرگز لولھ خرطومی را فشرده نکنید. لولھ خرطومی ارائھ شده بخش بیضی شکلی 
دارد کھ بھ نصب آن کمک می کند.

کیت تھویھ ثابت
توصیھ می کنیم لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت تھویھ پنجره یا در متصل باشد؛ 

می توانید این کیت را از فروشنده ای کھ دستگاه را از آن خریده اید یا از فروشندگان 
قطعات یدکی در محل خود تھیھ کنید.

سوراخ تھویھ دیواری
1. روی دیوار سوراخی ایجاد کنید.

2. برای جلوگیری از تقطیر رطوبت
و برگشتن آب بھ داخل دستگاه، لولھ 

خرطومی را تا حد ممکن کوتاه و صاف 
نگھ دارید.

3. ھمچنین، سوراخ درون دیوار باید 
صاف و با شیب رو بھ پایین باشد تا مانع 

از خروج جریان ھوا نشود.
بھ ویژه در صورت استفاده مکرر از

ماشین خشک کن، قسمت ھای A و B باید 
مکرراً بررسی شوند تا از جمع شدن پرز یا زبالھ در آنھا جلوگیری شود. رابط 
لولھ خرطومی باید کامالً اندازه باشد تا از برگشت ھوای مرطوب بھ داخل اتاق 

جلوگیری شود.

نصب

10
 m

m

15 mm15 mm 15 mm15 mm
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A

راھنمای محکم کردن لولھ خرطومی در خشک کن
لولھ خرطومی «بیضی شکل» 

را از بستھ بندی بیرون بیاورید. 
ھمچنین، دو پیچ بست را 

ھم حتماً از بستھ بندی بیرون 
بیاورید. اگر الزم است طول 
لولھ خرطومی را کوتاه کنید، 

لطفاً ھنگام بریدن لولھ خرطومی 
از دستکش استفاده کنید.

قبل از چفت کردن، انتھای لولھ 
خرطومی تھویھ را بکشید تا 

باز شود.
اگر لولھ خرطومی باز نشده 

باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 
خرطومی روی رابط چفت 

نمی شود.

یکی از پیچ بست ھا را روی 
انتھای بازشده لولھ خرطومی 

قرار دھید.
از پیچ بست دوم می توانید برای 
محکم کردن اتصال انتھای دیگر 

لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت 
نصب دیواری (ھمراه دستگاه 

ارائھ نمی شود) استفاده کنید

پیچ بست را با استفاده از 
پیچ گوشتی سفت کنید تا لولھ 
خرطومی در جای خود در 

خروجی دریچھ پشتی محکم 
شود.

اگر لولھ خرطومی باز نشده 
باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 

خرطومی روی خروجی دریچھ پشتی چفت نمی شود.
ماشین خشک کن را می توان کمی بیرون تر از محل مخصوص آن در زیر کابینت 

قرار داد. لطفاً ماشین خشک کن را بیش از حد بھ عقب نبرید.

سوراخ تھویھ

سوراخ تھویھ باید مستقیماً در پشت خشک کن باشد تا لولھ خرطومی تا حد ممکن 
کوتاه بماند.

مطمئن شوید ماشین خشک کن را بیش از حد عقب نرانید، زیرا ممکن است باعث 
جمع شدن، خمیدگی یا حتی جدا شدن لولھ خرطومی تھویھ شود.

نباید ھیچ گونھ بریدگی، پیچ خوردگی یا خمیدگی U شکل در لولھ خرطومی وجود 
داشتھ باشد، زیرا این موضوع ممکن است مانع از تھویھ شود یا موجب جمع شدن 

قطرات مایع شود.
انتھای لولھ خرطومی باید با شیب رو بھ پایین قرار بگیرد، تا از تشکیل قطرات 

مایع از ھوای داغ و مرطوب در اتاق یا ماشین خشک کن جلوگیری شود.
مطمئن شوید ماشین خشک کن تھویھ مناسبی دارد و انتھای لولھ خرطومی تھویھ بھ 

سمت لولھ ورودی ھوا در پشت دستگاه قرار نگرفتھ است. 
برای تضمین عملکرد بھینھ، لولھ خرطومی تھویھ باید ھمواره اندازه باشد.

لولھ خرطومی برای اندازه بودن و محکم چفت شدن باید باز شود.
مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ، دریچھ ھای ورودی ھوا و خروجی ھا 

پوشانده یا مسدود نشده باشند.
نگذارید ھوای خروجی دوباره در ماشین خشک کن بھ گردش درآید.

استفاده نامناسب از ماشین خشک کن می تواند بھ خطر آتش سوزی منجر شود.

تھویھ 

برای تخلیھ ھوای خارج شده از ماشین خشک کن نباید از ھمان مجرایی استفاده کنید 
کھ برای خارج کردن گازھای تولیدشده از وسایل مختلف گازسوز یا وسایلی با 

سوخت ھای دیگر استفاده می شود.
ھوای خروجی را بھ سیستم استخراج یا ھرگونھ مجرای حاوی فن خارج کننده 

تخلیھ نکنید. این کار عملکرد کنترل ھای حرارتی را تحت تأثیر قرار می دھد و 
ممکن است خطر آتش سوزی بھ ھمراه داشتھ باشد.

مطمئن شوید اتاقی کھ ماشین خشک کن در آن نصب 
شده است مرطوب نباشد و تھویھ مناسبی داشتھ باشد.

نصب خشک کن در داخل کابینت را توصیھ نمی کنیم، 
اما ھرگز نباید خشک کن را پشت دربی کھ می تواند قفل 

شود، درب کشویی یا دربی کھ لوالی آن در سمت مخالف 
درب خشک کن است، نصب کنید.

این دستگاه باید بھ گونھ ای نصب شود کھ سطح پشتی آن 
مقابل دیوار قرار بگیرد.

اتصاالت الکتریکی 
قبل از وصل کردن خشک کن بھ پریز، موارد زیر را بررسی 

کنید: 
مطمئن شوید کھ دستانتان خشک است.
پریز باید دارای اتصال بھ زمین باشد.

پریز باید بتواند حداکثر توان خروجی ماشین را کھ در 
صفحھ مشخصات نشان داده شده است، تحمل کند (قسمت 

«توضیحات ماشین خشک کن» را ببینید).
ولتاژ منبع برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده در 

صفحھ مشخصات باشد (قسمت «توضیحات ماشین 
خشک کن» را ببینید).

خشک کن نباید در فضای بیرون از خانھ نصب شود، حتی 
اگر این فضا حفاظ داشتھ باشد. 

پس از نصب خشک کن، باید دوشاخھ و سیم برق آن در 
دسترس باشد.

کابل برق نباید خمیده شود یا تحت فشار قرار بگیرد.
اگر دوشاخھ ای کھ تعویض می شود از نوعی است کھ 

نمی توان آن را دوباره سیم کشی کرد، باید دوشاخھ قطع شده را 
بھ طور ایمن دفع کنید. آن را در جایی نگذارید کھ امکان قرار 

دادن آن در پریز وجود داشتھ باشد و منجر بھ برق گرفتگی شود.

کابل برق باید مرتباً بررسی شود. اگر کابل برق آسیب ببیند، 
نماینده خدمات باید آن را تعویض کند. (بخش «سرویس» را 

ببینید).

در صورت رعایت نشدن ھر یک از این قوانین، ھیچ 
مسئولیتی بر عھده سازنده محصول نیست.

اگر درباره ھر یک از موارد فوق شک دارید، با برق کار 
متخصصی مشورت کنید.

تراز کردن ماشین خشک کن
برای اینکھ ماشین خشک کن درست کار کند، باید ھنگام نصب کردن تراز شود.

پس از نصب ماشین خشک کن در محل دائمی، از تراز بودن آن مطمئن شوید؛ 
ابتدا کناره ھا و سپس قسمت جلو و عقب آن را تراز کنید. 

اگر ماشین خشک کن کامالً تراز نیست، در صورت لزوم در حین تنظیم کردن دو 
پایھٴ جلو با باال یا پایین کردن آن، از بلوکی چوبی بھ عنوان تکیھ گاه استفاده کنید.

قبل از راه اندازی ماشین خشک کن
بھ محض نصب کردن ماشین خشک کن، قبل از بھ کار انداختن آن داخل مخزن را تمیز 

کنید و ھرگونھ کثیفی جمع شده در حین حمل و نقل را تمیز کنید.



محل نصب ماشین خشک کن
اگر خشک کن در جای مخصوص خود در زیر کابینت نصب 

می شود، مطمئن شوید کھ بین 
پانل باالیی خشک کن و اشیای 
باالی آن 10 میلی متر و بین 

کناره ھای دستگاه و دیواره ھا یا 
وسایل مجاور آن 15 میلی متر 
فاصلھ وجود داشتھ باشد. این 

کار گردش ھوای کافی را 
تضمین می کند. مطمئن شوید کھ 

دریچھ ھای ھوا در پانل پشتی پوشانده یا مسدود نمی شوند.
تھویھ

این دستگاه با وارد کردن ھوای سرد، تمیز و نسبتاً خشک، گرم کردن آن و 
گذراندن آن از روی پارچھ، لباس ھا را بھ آرامی خشک می کند. برای آسان تر شدن 

فرایند خشک کردن، ھوای مرطوب از قسمت پشت و از طریق لولھ خرطومی 
تھویھ خارج می شود. وقتی از خشک کن استفاده می شود، باید تھویھ مناسبی وجود 

داشتھ باشد تا جریان گازھای ناشی از وسایل خانگی کھ سوخت ھای دیگری 
می سوزانند (مانند شومینھ)، بھ داخل اتاق برنگردد.

سیستم تھویھ سیار
ھنگام استفاده از ماشین خشک کن با سیستم تھویھ سیار، باید لولھ خرطومی تھویھ 

وصل شود. این لولھ خرطومی باید محکم بھ سوراخ تھویھ در قسمت پشت دستگاه 
چفت شود (قسمت «توضیحات ماشین خشک کن» را ببینید). توصیھ می کنیم در 
صورت امکان، لولھ خرطومی را بھ یک خروجی در نزدیکی ماشین خشک کن 
وصل کنید. اگر نصب کردن آن در محل ثابت امکان پذیر نباشد، درصورتی کھ 

لولھ خرطومی تھویھ از داخل پنجره نیمھ بازی خارج شود، ماشین خشک کن 
ھمچنان بی نقص کار خواھد کرد. 

مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ بھ سمت دریچھ ورودی ھوا، کھ محل 
قرارگیری آن در پشت دستگاه است، قرار نگیرد.

طول لولھ خرطومی نباید از مقدار حداکثر 2.4 متر بیشتر باشد؛ ھمچنین باید 
مرتب تکان داده شود تا ھیچ پرز، گرد و غبار یا آبی در داخل آن باقی نماند. 

ھرگز لولھ خرطومی را فشرده نکنید. لولھ خرطومی ارائھ شده بخش بیضی شکلی 
دارد کھ بھ نصب آن کمک می کند.

کیت تھویھ ثابت
توصیھ می کنیم لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت تھویھ پنجره یا در متصل باشد؛ 

می توانید این کیت را از فروشنده ای کھ دستگاه را از آن خریده اید یا از فروشندگان 
قطعات یدکی در محل خود تھیھ کنید.

سوراخ تھویھ دیواری
1. روی دیوار سوراخی ایجاد کنید.

2. برای جلوگیری از تقطیر رطوبت 
و برگشتن آب بھ داخل دستگاه، لولھ 

خرطومی را تا حد ممکن کوتاه و صاف 
نگھ دارید.

3. ھمچنین، سوراخ درون دیوار باید 
صاف و با شیب رو بھ پایین باشد تا مانع 

از خروج جریان ھوا نشود.
بھ ویژه در صورت استفاده مکرر از 

ماشین خشک کن، قسمت ھای A و B باید 
مکرراً بررسی شوند تا از جمع شدن پرز یا زبالھ در آنھا جلوگیری شود. رابط 
لولھ خرطومی باید کامالً اندازه باشد تا از برگشت ھوای مرطوب بھ داخل اتاق 

جلوگیری شود.
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راھنمای محکم کردن لولھ خرطومی در خشک کن
لولھ خرطومی «بیضی شکل» 

را از بستھ بندی بیرون بیاورید. 
ھمچنین، دو پیچ بست را 

ھم حتماً از بستھ بندی بیرون 
بیاورید. اگر الزم است طول 
لولھ خرطومی را کوتاه کنید، 

لطفاً ھنگام بریدن لولھ خرطومی 
از دستکش استفاده کنید.

قبل از چفت کردن، انتھای لولھ 
خرطومی تھویھ را بکشید تا 

باز شود.
اگر لولھ خرطومی باز نشده 

باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 
خرطومی روی رابط چفت 

نمی شود.

یکی از پیچ بست ھا را روی 
انتھای بازشده لولھ خرطومی 

قرار دھید.
از پیچ بست دوم می توانید برای 
محکم کردن اتصال انتھای دیگر 

لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت 
نصب دیواری (ھمراه دستگاه 

ارائھ نمی شود) استفاده کنید

پیچ بست را با استفاده از 
پیچ گوشتی سفت کنید تا لولھ 
خرطومی در جای خود در 

خروجی دریچھ پشتی محکم 
شود.

اگر لولھ خرطومی باز نشده 
باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 

خرطومی روی خروجی دریچھ پشتی چفت نمی شود.
ماشین خشک کن را می توان کمی بیرون تر از محل مخصوص آن در زیر کابینت 

قرار داد. لطفاً ماشین خشک کن را بیش از حد بھ عقب نبرید.

سوراخ تھویھ

سوراخ تھویھ باید مستقیماً در پشت خشک کن باشد تا لولھ خرطومی تا حد ممکن 
کوتاه بماند.

مطمئن شوید ماشین خشک کن را بیش از حد عقب نرانید، زیرا ممکن است باعث 
جمع شدن، خمیدگی یا حتی جدا شدن لولھ خرطومی تھویھ شود.

نباید ھیچ گونھ بریدگی، پیچ خوردگی یا خمیدگی U شکل در لولھ خرطومی وجود 
داشتھ باشد، زیرا این موضوع ممکن است مانع از تھویھ شود یا موجب جمع شدن 

قطرات مایع شود.
انتھای لولھ خرطومی باید با شیب رو بھ پایین قرار بگیرد، تا از تشکیل قطرات 

مایع از ھوای داغ و مرطوب در اتاق یا ماشین خشک کن جلوگیری شود.
مطمئن شوید ماشین خشک کن تھویھ مناسبی دارد و انتھای لولھ خرطومی تھویھ بھ 

سمت لولھ ورودی ھوا در پشت دستگاه قرار نگرفتھ است. 
برای تضمین عملکرد بھینھ، لولھ خرطومی تھویھ باید ھمواره اندازه باشد.

لولھ خرطومی برای اندازه بودن و محکم چفت شدن باید باز شود.
مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ، دریچھ ھای ورودی ھوا و خروجی ھا 

پوشانده یا مسدود نشده باشند.
نگذارید ھوای خروجی دوباره در ماشین خشک کن بھ گردش درآید.

استفاده نامناسب از ماشین خشک کن می تواند بھ خطر آتش سوزی منجر شود.

تھویھ 

برای تخلیھ ھوای خارج شده از ماشین خشک کن نباید از ھمان مجرایی استفاده کنید 
کھ برای خارج کردن گازھای تولیدشده از وسایل مختلف گازسوز یا وسایلی با 

سوخت ھای دیگر استفاده می شود.
ھوای خروجی را بھ سیستم استخراج یا ھرگونھ مجرای حاوی فن خارج کننده 

تخلیھ نکنید. این کار عملکرد کنترل ھای حرارتی را تحت تأثیر قرار می دھد و 
ممکن است خطر آتش سوزی بھ ھمراه داشتھ باشد.

مطمئن شوید اتاقی کھ ماشین خشک کن در آن نصب 
شده است مرطوب نباشد و تھویھ مناسبی داشتھ باشد.

نصب خشک کن در داخل کابینت را توصیھ نمی کنیم، 
اما ھرگز نباید خشک کن را پشت دربی کھ می تواند قفل 

شود، درب کشویی یا دربی کھ لوالی آن در سمت مخالف 
درب خشک کن است، نصب کنید.

این دستگاه باید بھ گونھ ای نصب شود کھ سطح پشتی آن 
مقابل دیوار قرار بگیرد.

اتصاالت الکتریکی 
قبل از وصل کردن خشک کن بھ پریز، موارد زیر را بررسی 

کنید: 
مطمئن شوید کھ دستانتان خشک است.
پریز باید دارای اتصال بھ زمین باشد.

پریز باید بتواند حداکثر توان خروجی ماشین را کھ در 
صفحھ مشخصات نشان داده شده است، تحمل کند (قسمت 

«توضیحات ماشین خشک کن» را ببینید).
ولتاژ منبع برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده در 

صفحھ مشخصات باشد (قسمت «توضیحات ماشین 
خشک کن» را ببینید).

خشک کن نباید در فضای بیرون از خانھ نصب شود، حتی 
اگر این فضا حفاظ داشتھ باشد. 

پس از نصب خشک کن، باید دوشاخھ و سیم برق آن در 
دسترس باشد.

کابل برق نباید خمیده شود یا تحت فشار قرار بگیرد.
اگر دوشاخھ ای کھ تعویض می شود از نوعی است کھ 

نمی توان آن را دوباره سیم کشی کرد، باید دوشاخھ قطع شده را 
بھ طور ایمن دفع کنید. آن را در جایی نگذارید کھ امکان قرار 

دادن آن در پریز وجود داشتھ باشد و منجر بھ برق گرفتگی شود.

کابل برق باید مرتباً بررسی شود. اگر کابل برق آسیب ببیند، 
نماینده خدمات باید آن را تعویض کند. (بخش «سرویس» را 

ببینید).

در صورت رعایت نشدن ھر یک از این قوانین، ھیچ 
مسئولیتی بر عھده سازنده محصول نیست.

اگر درباره ھر یک از موارد فوق شک دارید، با برق کار 
متخصصی مشورت کنید.

تراز کردن ماشین خشک کن
برای اینکھ ماشین خشک کن درست کار کند، باید ھنگام نصب کردن تراز شود.

پس از نصب ماشین خشک کن در محل دائمی، از تراز بودن آن مطمئن شوید؛ 
ابتدا کناره ھا و سپس قسمت جلو و عقب آن را تراز کنید. 

اگر ماشین خشک کن کامالً تراز نیست، در صورت لزوم در حین تنظیم کردن دو 
پایھٴ جلو با باال یا پایین کردن آن، از بلوکی چوبی بھ عنوان تکیھ گاه استفاده کنید.

قبل از راه اندازی ماشین خشک کن
بھ محض نصب کردن ماشین خشک کن، قبل از بھ کار انداختن آن داخل مخزن را تمیز 

کنید و ھرگونھ کثیفی جمع شده در حین حمل و نقل را تمیز کنید.

F��(�6��7*3�(��G�H�<����3;I�'�!7�



 ¾iI{ »j pH ½jIÿTwH ³kø
®@@MI¤ oÃü » J¼@@Ã÷¶ Á ¾@@iI{ »j ÁHnHj I@µ{ ½I«Twj ¾`ºI¹a

.kÃGIµº ³Hk¤H ¡oM ®MI¨ oÃv¶ oÃÃûU ÁHoM kÄIM k{IM ÇÄ¼÷U
Ç@@Ä¼÷U SÃ±MI¤ IM Áo@@P¶A 13 p¼@@ÃÎ ¦Ä IM k@@ÄIM ¾@@iI@@{ »j

 (k{IM BSI ¾ÄkÃÄIU S¶°ø ÁHnHj ¾¨ ) ¾@@iI{ »j Â@`ÃQ ´Ãw
13 Â]»oi ®MI¨ ¦Ä ¾M IµÃ£Tv¶ ,¡oM ®MI¨ IÄ » j¼{ ¸Äq«ÄI]
 SÄHkÀ ( BS  5733 IM KwI¹¶ ) _@ÃG¼w ¦Ä I@@M ¾@¨ Áo@@P¶A
to@Twj nj ½I«Twj ·jHj S¨oe ¾M pI@@Ãº ·»k@@M » j¼@{ Â¶

 .jjo¬ ®~T¶ k{IM Â¶

 ¾iI{ »j ¾M ®MI¨ ÏI~UH Á ½¼dº
 .kºH ½k{ Ák¹M ªºn oÄp ÁIÀk¨ IM ¢MIõ¶ I¿µÃw : ´¿¶

jnp » qLw                   ¸Ã¶p          Earth
ÂMA           ( ÂX¹i ) Ï¼º      Neutral

 ÁH ½¼¿¤         ( ÁnHjnIM ) pIÎ             Live

nj ½k@{ }hz¶ Â@«ºn ÁI¿T¶°ø I@M ¢MIõ¶ I¿µÃw ªºn ¾`ºI¹a
: k@Ã¹¨ ®µø oÄp ¢Äoö ¾M j¼@Lº ¾iI{ »j ®iHj

Â²I¹Ã¶oU ¾M Hn qLw » jnp ´Ãw
» qLw ªºn IÄ »        IÄ E  IM ¾¨
½k{ }hz¶ qLw ªºn IÄ ,jnp

.kÃ¹¨ ®Å»
¾¨ Â²I¹Ã¶oU ¾M Hn ÁH½¼¿¤ ´Ãw
}@hz¶ q@@¶o¤ ªºn I@@Ä » L I@M
Hn Â@MA ´Ãw .k@Ã¹¨ ®@Å» ½k{
 N IM ½k@{ }hz¶ ÏI¹Ã¶oU ¾M  

. kÃ¹¨ ®Å» Â§z¶ ªºn IÄ »
k{ ½jIÿTwH ( BS  1363 ) ÁoP¶A 13 Á ¾iI{ »j pH ¾`ºI¹a

 ¾@@L÷] IÄ n¼@@TQHjA IÄ ¾@@iI{ »j ·»nj ÁoP¶A 13 p¼@@ÃÎ IM kÄIM
.k{IM ª¹ÀIµÀ ,´Ãv£U

¸@ÄH Â@@§ÄoT§²H ÁI@@ÀnHqMH pH o@@öIi ·I@@¹ÃµöH ³kø Rn¼Å nj
,k{IM ª¹ÀIµÀ ,´Ãv£U }~hT¶ IM ½jIÿTwH pH yÃQ ,½I«Twj

 .kÃGIµº Rn¼z¶
 ¾±ÅIÎ ¸ÄoT§Äjqº pH Hn ®MI¨,®MI¨ pH ¾iI{»j ·jo¨ Hk] ÁHoM
o@@¨l ®µ÷²H n¼@@Twj ¢@@MIõ¶ » k@ÃGIµº Íõ¤ ¾iI{ »j ¾M SLvº 

 .kÃGIµº ®µø ½k{ 
o@@¬H Â@@Te j¼@@{ K~º pIM ôÃd¶ nj kÄILº ÂÄ¼zwIL² ¸Ã{I¶ !
» ·HnI@@M Æo÷¶ nj ¾@@`ºI¹a Ho@@Äp , k@@{IM þ£w ÁHnHj ô@Ãd¶

 .k{IM Â¶ ¸ÄoÎA oõi nIÃvM joÃ¬ nHo¤ ·IÎ¼ö
 nj k@@ÄIM ¡oM q@@ÄoQ k{ K~º ÂÄ¼zwIL² ¸Ã{I¶ ¾¨ Â¶I«¹À !

.k{IM Â¶ toTwj 
 .j¼zº ½jIÿTwH qÄoQ nj ÂÀHn¾w » ôMHn ´Ãw pH ·I§¶¯HÂTe !

.joÃ¬ nHo¤ nIzÎ SdU kÄILº ¡oM ®MI¨ !
 .jjo¬ ÇÄ¼÷U }~hT¶ ôw¼U kÄIM ¡oM ®MI¨ !

_@ÃÀ IÀjnHkºITwH ¸ÄH SÄIøn ³kø Rn¼Å nj ÂºIPµ¨ :nHkzÀ
.j¼{ Âµº ®L£T¶ Hn ÂTÃ²¼Fv¶
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دليل كيفية تركيب خرطوم التهوية بمجفف المالبس
أخرج خرطوم التهوية "بيضاوي 

الشكل" من العبوة، وتأكد من 
إزالة القفيزين الحديدين. إذا 

رغبت في تقليل طول الخرطوم، 
فيرجى ارتداء القفازين قبل قص 

الخرطوم.

اجذب طرف خرطوم التهوية 
لفرده قبل تركيب الخرطوم.

إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 
ينجح استعمال القفيز الحديدي 

لتثبيت الخرطوم بالوصلة 
المهايئة.

ضع أحد القفيزين الحديديين فوق 
طرف خرطوم التهوية المفرود.
يمكن استخدام القفيز الحديدي 
الثاني إلحكام إمساك الطرف 

اآلخر لخرطوم التهوية بمجموعة 
التثبيت التي على الحائط )غير 

مرفقة مع العبوة(

قم بتثبيت خرطوم التهوية بمنفذ 
التهوية الخلفي عن طريق ربط 
القفيز الحديدي باستعمال مفك 

البراغي.
إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 

ينجح استعمال القفيز في ربط 
الخرطوم بمنفذ التهوية الخلفي.

يوضع مجفف المالبس تحت سطح علوي، لكن قد يبرز مجفف المالبس إلى األمام 
متجاوًزا سطحه العلوي؛ لذا فيرجى عدم محاولة دفع مجفف المالبس إلى الوراء 

بدرجة زائدة عن الحد.

فتحة التهوية

الغرض من فتحة التهوية الموجودة خلف مجفف المالبس مباشرة هو الحفاظ على 
بقاء الخرطوم قصيًرا قدر اإلمكان.

تأكد من عدم دفع مجفف المالبس بدرجة زائدة عن الحد؛ وإال فقد يؤدي هذا إلى 
الضغط بشدة ساحقة على خرطوم التهوية أو ثنيه أو حتى انفصاله.

شكل  على التفاف أو انثناء أو به قطع ظهور وتجنب الخرطوم على الحفاظ يجب
حرف "U"؛ وإال فقد يعيق هذا التهوية المطلوبة أو يؤدي إلى احتباس تكثف

بخار الماء.
يجب أن يكون طرف الخرطوم متجًها ألسفل؛ لمنع الهواء الساخن أو الرطب من 

تكوين تكثف بخار ماء في الغرفة أو مجفف المالبس.
تأكد من توفير التهوية المالئمة لمجفف المالبس، وأن طرف خرطوم التهوية ال 

يواجه أنبوب مدخل الهواء الذي بالجزء الخلفي من الجهاز. 
يجب دوًما تركيب خرطوم التهوية لضمان الحصول على األداء األمثل من الجهاز.

سيحتاج الخرطوم إلى فرده ليالئم التركيب ويشتبك جيًدا بإحكام.
تأكد من أن خرطوم التهوية، ومداخل الهواء، ومخارجه ال يعوقها أو يحجبها شيء.

ال تترك مجفف المالبس يعيد تدوير هواء العادم.
االستعمال غير الصحيح لمجفف المالبس قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

التركيب

10
 m

m

15 mm15 mm 15 mm15 mm

B

A

المكان المالئم لتركيب مجفف المالبس
إذا تم تثبيت مجفف المالبس أسفل سطح علوي، فتأكد من ترك 

مسافة 10 مم بين اللوحة العلوية 
لمجفف المالبس وأي شيء قد 

يوضع فوقه، وكذلك ترك مسافة 
	1 مم بين جوانب هذا الجهاز 

والجدران المحيطة به أو أي 
وحدات أثاث مجاورة له؛ فهذا 

يضمن لك وجود التهوية المناسبة 
لدخول الهواء وخروجه )تدوير 

الهواء(. تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء الموجودة على 
اللوحة الخلفية بالجهاز وعدم وجود ما يعيقها.

التهوية
هذا الجهاز يجفف الغسيل برفق بسحب هواء بارد ونظيف وجاف نسبيًا، ثم تسخينه 

وتمريره في ثنايا أقمشة الغسيل. لتسهيل عملية التجفيف، يتم طرد الهواء الرطب إلى 
الخلف، من خالل خرطوم تهوية. في أثناء استعمال مجفف المالبس، يجب توفير 
تهوية كافية لتجنب ما يسمى "التدفق الخلفي للغازات"؛ أي: تدفق غاز من أجهزة 
تحرق أنواًعا أخرى من الوقود إلى هواء الغرفة، مثل مدفأة الحطب ونحوها من 

المواقد المفتوحة.

نظام تهوية متنقل
عند استخدام مجفف المالبس بنظام التهوية المتنقل، يجب توصيل خرطوم تهوية. 

يجب تثبيت الخرطوم بإحكام في فتحة التهوية في الجزء الخلفي بالجهاز )انظر 
"وصف مجفف المالبس"(. نوصي بتوصيل الخرطوم بمنفذ قريب من مجفف 

المالبس، قدر اإلمكان. إذا تعذر تركيب مجفف المالبس في موضع دائم، فسيظل 
يؤدي وظيفته جيًدا ما دام يتم تمرير خرطوم التهوية عبر نافذة مفتوحة جزئيًا. 

تأكد من عدم توجيه خرطوم التهوية باتجاه مدخل الهواء، الموجود في الجزء الخلفي 
بالجهاز.

يجب أال يتجاوز طول خرطوم التهوية 2.4 متر كحد أقصى؛ كما يجب القيام 
بهزه كل حين إلزالة أي رواسب مياه متراكمة أو غبار أو زغب بداخله. تأكد من 
عدم وجود شيء يضغط بشدة على الخرطوم يحتوي الخرطوم المرفق على جزء 

بيضاوي الشكل الغرض منه المساعدة في التركيب.

طقم التهوية الثابت
ننصح بتوصيل خرطوم التهوية بطقم التهوية المخصص للتوصيل عبر األبواب أو 

النوافذ، وهو متاح ومتوفر لدى بائع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز في األصل أو 
لدى متجر قطع الغيار المحلي القريب منك.

فتحة التهوية في الحائط
1. اصنع فتحةً في الجدار.

2. اجعل الخرطوم قصيًرا ومستقيًما قدر 
اإلمكان، لمنع تكّون أي رطوبة بسبب 

التكثف وخشية أن تتسرب مرة أخرى إلى 
الجهاز.

	. يجب أن يكون الثقب الذي في الحائط 
مستقيًما ويتجه ألسفل؛ حتى ال يعيق تدفق 

الهواء الخارج.
يجب تكرار فحص المنطقتين A وB كل 

حين؛ لمنع تراكم البقايا أو الزغب، خاصة 
حين يتكرر استعمال مجفف المالبس كل حين قريب. يجب تركيب وصلة الخرطوم 

المهايئة بشكل صحيح؛ لمنع الهواء الرطب من االرتداد إلى الغرفة.
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دليل كيفية تركيب خرطوم التهوية بمجفف المالبس
أخرج خرطوم التهوية "بيضاوي 

الشكل" من العبوة، وتأكد من 
إزالة القفيزين الحديدين. إذا 

رغبت في تقليل طول الخرطوم، 
فيرجى ارتداء القفازين قبل قص 

الخرطوم.

اجذب طرف خرطوم التهوية 
لفرده قبل تركيب الخرطوم.

إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 
ينجح استعمال القفيز الحديدي 

لتثبيت الخرطوم بالوصلة 
المهايئة.

ضع أحد القفيزين الحديديين فوق 
طرف خرطوم التهوية المفرود.
يمكن استخدام القفيز الحديدي 
الثاني إلحكام إمساك الطرف 

اآلخر لخرطوم التهوية بمجموعة 
التثبيت التي على الحائط )غير 

مرفقة مع العبوة(

قم بتثبيت خرطوم التهوية بمنفذ 
التهوية الخلفي عن طريق ربط 
القفيز الحديدي باستعمال مفك 

البراغي.
إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 

ينجح استعمال القفيز في ربط 
الخرطوم بمنفذ التهوية الخلفي.

يوضع مجفف المالبس تحت سطح علوي، لكن قد يبرز مجفف المالبس إلى األمام 
متجاوًزا سطحه العلوي؛ لذا فيرجى عدم محاولة دفع مجفف المالبس إلى الوراء 

بدرجة زائدة عن الحد.

فتحة التهوية

الغرض من فتحة التهوية الموجودة خلف مجفف المالبس مباشرة هو الحفاظ على 
بقاء الخرطوم قصيًرا قدر اإلمكان.

تأكد من عدم دفع مجفف المالبس بدرجة زائدة عن الحد؛ وإال فقد يؤدي هذا إلى 
الضغط بشدة ساحقة على خرطوم التهوية أو ثنيه أو حتى انفصاله.

يجب الحفاظ على الخرطوم وتجنب ظهور قطع به أو انثناء أو التفاف على شكل 
حرف "U"؛ وإال فقد يعيق هذا التهوية المطلوبة أو يؤدي إلى احتباس تكثف 

بخار الماء.
يجب أن يكون طرف الخرطوم متجًها ألسفل؛ لمنع الهواء الساخن أو الرطب من 

تكوين تكثف بخار ماء في الغرفة أو مجفف المالبس.
تأكد من توفير التهوية المالئمة لمجفف المالبس، وأن طرف خرطوم التهوية ال 

يواجه أنبوب مدخل الهواء الذي بالجزء الخلفي من الجهاز. 
يجب دوًما تركيب خرطوم التهوية لضمان الحصول على األداء األمثل من الجهاز.

سيحتاج الخرطوم إلى فرده ليالئم التركيب ويشتبك جيًدا بإحكام.
تأكد من أن خرطوم التهوية، ومداخل الهواء، ومخارجه ال يعوقها أو يحجبها شيء.

ال تترك مجفف المالبس يعيد تدوير هواء العادم.
االستعمال غير الصحيح لمجفف المالبس قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

التركيب

10
 m

m

15 mm15 mm 15 mm15 mm

B

A

المكان المالئم لتركيب مجفف المالبس
إذا تم تثبيت مجفف المالبس أسفل سطح علوي، فتأكد من ترك 

مسافة 10 مم بين اللوحة العلوية 
لمجفف المالبس وأي شيء قد 

يوضع فوقه، وكذلك ترك مسافة 
	1 مم بين جوانب هذا الجهاز 

والجدران المحيطة به أو أي 
وحدات أثاث مجاورة له؛ فهذا 

يضمن لك وجود التهوية المناسبة 
لدخول الهواء وخروجه )تدوير 

الهواء(. تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء الموجودة على 
اللوحة الخلفية بالجهاز وعدم وجود ما يعيقها.

التهوية
هذا الجهاز يجفف الغسيل برفق بسحب هواء بارد ونظيف وجاف نسبيًا، ثم تسخينه 

وتمريره في ثنايا أقمشة الغسيل. لتسهيل عملية التجفيف، يتم طرد الهواء الرطب إلى 
الخلف، من خالل خرطوم تهوية. في أثناء استعمال مجفف المالبس، يجب توفير 
تهوية كافية لتجنب ما يسمى "التدفق الخلفي للغازات"؛ أي: تدفق غاز من أجهزة 
تحرق أنواًعا أخرى من الوقود إلى هواء الغرفة، مثل مدفأة الحطب ونحوها من 

المواقد المفتوحة.

نظام تهوية متنقل
عند استخدام مجفف المالبس بنظام التهوية المتنقل، يجب توصيل خرطوم تهوية. 

يجب تثبيت الخرطوم بإحكام في فتحة التهوية في الجزء الخلفي بالجهاز )انظر 
"وصف مجفف المالبس"(. نوصي بتوصيل الخرطوم بمنفذ قريب من مجفف 

المالبس، قدر اإلمكان. إذا تعذر تركيب مجفف المالبس في موضع دائم، فسيظل 
يؤدي وظيفته جيًدا ما دام يتم تمرير خرطوم التهوية عبر نافذة مفتوحة جزئيًا. 

تأكد من عدم توجيه خرطوم التهوية باتجاه مدخل الهواء، الموجود في الجزء الخلفي 
بالجهاز.

يجب أال يتجاوز طول خرطوم التهوية 2.4 متر كحد أقصى؛ كما يجب القيام 
بهزه كل حين إلزالة أي رواسب مياه متراكمة أو غبار أو زغب بداخله. تأكد من 
عدم وجود شيء يضغط بشدة على الخرطوم يحتوي الخرطوم المرفق على جزء 

بيضاوي الشكل الغرض منه المساعدة في التركيب.

طقم التهوية الثابت
ننصح بتوصيل خرطوم التهوية بطقم التهوية المخصص للتوصيل عبر األبواب أو 

النوافذ، وهو متاح ومتوفر لدى بائع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز في األصل أو 
لدى متجر قطع الغيار المحلي القريب منك.

فتحة التهوية في الحائط
1. اصنع فتحةً في الجدار.

2. اجعل الخرطوم قصيًرا ومستقيًما قدر
اإلمكان، لمنع تكّون أي رطوبة بسبب 

التكثف وخشية أن تتسرب مرة أخرى إلى 
الجهاز.

	. يجب أن يكون الثقب الذي في الحائط 
مستقيًما ويتجه ألسفل؛ حتى ال يعيق تدفق 

الهواء الخارج.
يجب تكرار فحص المنطقتين A وB كل

حين؛ لمنع تراكم البقايا أو الزغب، خاصة 
حين يتكرر استعمال مجفف المالبس كل حين قريب. يجب تركيب وصلة الخرطوم 

المهايئة بشكل صحيح؛ لمنع الهواء الرطب من االرتداد إلى الغرفة.

التهوية 

يجب عدم تصريف الهواء المنبعث من مجفف المالبس في نفس القناة المستعملة 
لتصريف األبخرة المتصاعدة من أجهزة أخرى تستخدم الغاز ـ أو غيره من أنواع 

الوقود ـ لتوليد نار أو حرارة.
ال تقم بتصريف هواء العادم في نظام شفط أو أي مجرى مزود بمروحة شفط. فهذا 

يؤثر على طريقة عمل وحدات التحكم الحرارية وقد يؤدي إلى نشوب حريق.

تأكد من أن الغرفة التي يتم فيها تركيب مجفف المالبس 
ليست غرفة رطبة، وأنها جيدة التهوية.

ال نوصي بتركيب مجفف المالبس في خزانة، ويجب عدم 
تركيب مجفف المالبس أبًدا خلف باب قابل للغلق بقفل وال 
خلف باب جرار وال خلف باب ذي مفصلة موجودة على 

الجانب المقابل لباب مجفف المالبس.

يجب تثبيت الجهاز بحيث يكون سطح ظهره الخلفي مواجًها 
للحائط.

التوصيالت الكهربائية 
قبل توصيل قابس الجهاز في المقبس، تأكد مما يلي: 

تأكد من جفاف يديك.
يجب أن يكون المقبس مؤرًضا.

يجب أن يكون المقبس من النوع الذي يتحمل أقصى إنتاج 
من طاقة الجهاز حسبما هو موضح على لوحة التصنيف )انظر 

وصف مجفف المالبس(.
يجب أن يقع جهد مصدر الطاقة ضمن نطاق القيم 

الموضحة على لوحة التصنيف )انظر وصف مجفف المالبس(.
يجب عدم تركيب مجفف المالبس بالخارج في العراء، حتى 

إذا كانت المساحة جيدة الحماية والحفظ. 

بعد تركيب مجفف المالبس، يجب أن يكون سلك الكهرباء 
وقابسه بالقرب من متناول اليد.

يجب تجنب ثني سلك الطاقة أو الضغط عليه بشدة ساحقة.

إذا تم استبدال القابس بآخر من نوع ال يمكن تغيير أسالكه، 
فيجب التخلص من القابس القاطع بأمان. ال تتركه في مكان قد يتم 

فيه استعماله مرة أخرى وإدخاله في مقبس والتسبب في صدمة 
كهربائية.

يجب فحص السلك الكهربائي دوريًا بانتظام. في حالة تلف سلك 
التزويد بالكهرباء، يجب استبداله بمعرفة وكيل الخدمة والصيانة. 

)انظر الخدمة والصيانة(.

ال تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حال عدم اتباع أي 
من هذه القواعد.

إذا لم تتأكد من فهم معلومة مما سبق؛ فاستشر الفني الكهربائي 
المؤهل.

ضبط استواء مجفف المالبس على األرضية
يجب تركيب مجفف المالبس بشكل مستقر ومستٍو حتى يعمل بالشكل الصحيح.

بعد تركيب مجفف المالبس في مكانه الدائم، تأكد من استوائه على األرضية؛ وتأكد 
من استوائه من جانب إلى آخر أوالً، ثم من األمام إلى الخلف. 

إذا لم يكن مجفف المالبس مستويًا على األرضية بالدرجة المالئمة المطلوبة، 
فاستخدم كتلة خشبية لدعمه مع ضبط القدمين األماميتين ألعلى أو ألسفل حسب 

الحاجة.

قبل أن تبدأ تشغيل مجفف المالبس
بمجرد تركيب مجفف المالبس، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الحلة قبل تشغيل الجهاز 

وقم بإزالة أي أوساخ ربما تراكمت في أثناء نقل الجهاز.



دليل كيفية تركيب خرطوم التهوية بمجفف المالبس
أخرج خرطوم التهوية "بيضاوي 

الشكل" من العبوة، وتأكد من 
إزالة القفيزين الحديدين. إذا 

رغبت في تقليل طول الخرطوم، 
فيرجى ارتداء القفازين قبل قص 

الخرطوم.

اجذب طرف خرطوم التهوية 
لفرده قبل تركيب الخرطوم.

إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 
ينجح استعمال القفيز الحديدي 

لتثبيت الخرطوم بالوصلة 
المهايئة.

ضع أحد القفيزين الحديديين فوق 
طرف خرطوم التهوية المفرود.
يمكن استخدام القفيز الحديدي 
الثاني إلحكام إمساك الطرف 

اآلخر لخرطوم التهوية بمجموعة 
التثبيت التي على الحائط )غير 

مرفقة مع العبوة(

قم بتثبيت خرطوم التهوية بمنفذ 
التهوية الخلفي عن طريق ربط 
القفيز الحديدي باستعمال مفك 

البراغي.
إذا لم يتم فرد الخرطوم، فلن 

ينجح استعمال القفيز في ربط 
الخرطوم بمنفذ التهوية الخلفي.

يوضع مجفف المالبس تحت سطح علوي، لكن قد يبرز مجفف المالبس إلى األمام 
متجاوًزا سطحه العلوي؛ لذا فيرجى عدم محاولة دفع مجفف المالبس إلى الوراء 

بدرجة زائدة عن الحد.

فتحة التهوية

الغرض من فتحة التهوية الموجودة خلف مجفف المالبس مباشرة هو الحفاظ على 
بقاء الخرطوم قصيًرا قدر اإلمكان.

تأكد من عدم دفع مجفف المالبس بدرجة زائدة عن الحد؛ وإال فقد يؤدي هذا إلى 
الضغط بشدة ساحقة على خرطوم التهوية أو ثنيه أو حتى انفصاله.

شكل  على التفاف أو انثناء أو به قطع ظهور وتجنب الخرطوم على الحفاظ يجب
حرف "U"؛ وإال فقد يعيق هذا التهوية المطلوبة أو يؤدي إلى احتباس تكثف

بخار الماء.
يجب أن يكون طرف الخرطوم متجًها ألسفل؛ لمنع الهواء الساخن أو الرطب من 

تكوين تكثف بخار ماء في الغرفة أو مجفف المالبس.
تأكد من توفير التهوية المالئمة لمجفف المالبس، وأن طرف خرطوم التهوية ال 

يواجه أنبوب مدخل الهواء الذي بالجزء الخلفي من الجهاز. 
يجب دوًما تركيب خرطوم التهوية لضمان الحصول على األداء األمثل من الجهاز.

سيحتاج الخرطوم إلى فرده ليالئم التركيب ويشتبك جيًدا بإحكام.
تأكد من أن خرطوم التهوية، ومداخل الهواء، ومخارجه ال يعوقها أو يحجبها شيء.

ال تترك مجفف المالبس يعيد تدوير هواء العادم.
االستعمال غير الصحيح لمجفف المالبس قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

التركيب
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m

15 mm15 mm 15 mm15 mm

B

A

المكان المالئم لتركيب مجفف المالبس
إذا تم تثبيت مجفف المالبس أسفل سطح علوي، فتأكد من ترك 

مسافة 10 مم بين اللوحة العلوية 
لمجفف المالبس وأي شيء قد 

يوضع فوقه، وكذلك ترك مسافة 
	1 مم بين جوانب هذا الجهاز 

والجدران المحيطة به أو أي 
وحدات أثاث مجاورة له؛ فهذا 

يضمن لك وجود التهوية المناسبة 
لدخول الهواء وخروجه )تدوير 

الهواء(. تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء الموجودة على 
اللوحة الخلفية بالجهاز وعدم وجود ما يعيقها.

التهوية
هذا الجهاز يجفف الغسيل برفق بسحب هواء بارد ونظيف وجاف نسبيًا، ثم تسخينه 

وتمريره في ثنايا أقمشة الغسيل. لتسهيل عملية التجفيف، يتم طرد الهواء الرطب إلى 
الخلف، من خالل خرطوم تهوية. في أثناء استعمال مجفف المالبس، يجب توفير 
تهوية كافية لتجنب ما يسمى "التدفق الخلفي للغازات"؛ أي: تدفق غاز من أجهزة 
تحرق أنواًعا أخرى من الوقود إلى هواء الغرفة، مثل مدفأة الحطب ونحوها من 

المواقد المفتوحة.

نظام تهوية متنقل
عند استخدام مجفف المالبس بنظام التهوية المتنقل، يجب توصيل خرطوم تهوية. 

يجب تثبيت الخرطوم بإحكام في فتحة التهوية في الجزء الخلفي بالجهاز )انظر 
"وصف مجفف المالبس"(. نوصي بتوصيل الخرطوم بمنفذ قريب من مجفف 

المالبس، قدر اإلمكان. إذا تعذر تركيب مجفف المالبس في موضع دائم، فسيظل 
يؤدي وظيفته جيًدا ما دام يتم تمرير خرطوم التهوية عبر نافذة مفتوحة جزئيًا. 

تأكد من عدم توجيه خرطوم التهوية باتجاه مدخل الهواء، الموجود في الجزء الخلفي 
بالجهاز.

يجب أال يتجاوز طول خرطوم التهوية 2.4 متر كحد أقصى؛ كما يجب القيام 
بهزه كل حين إلزالة أي رواسب مياه متراكمة أو غبار أو زغب بداخله. تأكد من 
عدم وجود شيء يضغط بشدة على الخرطوم يحتوي الخرطوم المرفق على جزء 

بيضاوي الشكل الغرض منه المساعدة في التركيب.

طقم التهوية الثابت
ننصح بتوصيل خرطوم التهوية بطقم التهوية المخصص للتوصيل عبر األبواب أو 

النوافذ، وهو متاح ومتوفر لدى بائع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز في األصل أو 
لدى متجر قطع الغيار المحلي القريب منك.

فتحة التهوية في الحائط
1. اصنع فتحةً في الجدار.

2. اجعل الخرطوم قصيًرا ومستقيًما قدر 
اإلمكان، لمنع تكّون أي رطوبة بسبب 

التكثف وخشية أن تتسرب مرة أخرى إلى 
الجهاز.

	. يجب أن يكون الثقب الذي في الحائط 
مستقيًما ويتجه ألسفل؛ حتى ال يعيق تدفق 

الهواء الخارج.
يجب تكرار فحص المنطقتين A وB كل 

حين؛ لمنع تراكم البقايا أو الزغب، خاصة 
حين يتكرر استعمال مجفف المالبس كل حين قريب. يجب تركيب وصلة الخرطوم 

المهايئة بشكل صحيح؛ لمنع الهواء الرطب من االرتداد إلى الغرفة.

التهوية 

يجب عدم تصريف الهواء المنبعث من مجفف المالبس في نفس القناة المستعملة 
لتصريف األبخرة المتصاعدة من أجهزة أخرى تستخدم الغاز ـ أو غيره من أنواع 

الوقود ـ لتوليد نار أو حرارة.
ال تقم بتصريف هواء العادم في نظام شفط أو أي مجرى مزود بمروحة شفط. فهذا 

يؤثر على طريقة عمل وحدات التحكم الحرارية وقد يؤدي إلى نشوب حريق.

تأكد من أن الغرفة التي يتم فيها تركيب مجفف المالبس 
ليست غرفة رطبة، وأنها جيدة التهوية.

ال نوصي بتركيب مجفف المالبس في خزانة، ويجب عدم 
تركيب مجفف المالبس أبًدا خلف باب قابل للغلق بقفل وال 
خلف باب جرار وال خلف باب ذي مفصلة موجودة على 

الجانب المقابل لباب مجفف المالبس.

يجب تثبيت الجهاز بحيث يكون سطح ظهره الخلفي مواجًها 
للحائط.

التوصيالت الكهربائية 
قبل توصيل قابس الجهاز في المقبس، تأكد مما يلي: 

تأكد من جفاف يديك.
يجب أن يكون المقبس مؤرًضا.

يجب أن يكون المقبس من النوع الذي يتحمل أقصى إنتاج 
من طاقة الجهاز حسبما هو موضح على لوحة التصنيف )انظر 

وصف مجفف المالبس(.
يجب أن يقع جهد مصدر الطاقة ضمن نطاق القيم 

الموضحة على لوحة التصنيف )انظر وصف مجفف المالبس(.
يجب عدم تركيب مجفف المالبس بالخارج في العراء، حتى 

إذا كانت المساحة جيدة الحماية والحفظ. 

بعد تركيب مجفف المالبس، يجب أن يكون سلك الكهرباء 
وقابسه بالقرب من متناول اليد.

يجب تجنب ثني سلك الطاقة أو الضغط عليه بشدة ساحقة.

إذا تم استبدال القابس بآخر من نوع ال يمكن تغيير أسالكه، 
فيجب التخلص من القابس القاطع بأمان. ال تتركه في مكان قد يتم 

فيه استعماله مرة أخرى وإدخاله في مقبس والتسبب في صدمة 
كهربائية.

يجب فحص السلك الكهربائي دوريًا بانتظام. في حالة تلف سلك 
التزويد بالكهرباء، يجب استبداله بمعرفة وكيل الخدمة والصيانة. 

)انظر الخدمة والصيانة(.

ال تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حال عدم اتباع أي 
من هذه القواعد.

إذا لم تتأكد من فهم معلومة مما سبق؛ فاستشر الفني الكهربائي 
المؤهل.

ضبط استواء مجفف المالبس على األرضية
يجب تركيب مجفف المالبس بشكل مستقر ومستٍو حتى يعمل بالشكل الصحيح.

بعد تركيب مجفف المالبس في مكانه الدائم، تأكد من استوائه على األرضية؛ وتأكد 
من استوائه من جانب إلى آخر أوالً، ثم من األمام إلى الخلف. 

إذا لم يكن مجفف المالبس مستويًا على األرضية بالدرجة المالئمة المطلوبة، 
فاستخدم كتلة خشبية لدعمه مع ضبط القدمين األماميتين ألعلى أو ألسفل حسب 

الحاجة.

قبل أن تبدأ تشغيل مجفف المالبس
بمجرد تركيب مجفف المالبس، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الحلة قبل تشغيل الجهاز 

وقم بإزالة أي أوساخ ربما تراكمت في أثناء نقل الجهاز.



التوصيالتالكهربائية

قبل توصيل الجهاز بمقبس شبكة الكهرباء الرئيسية، تأكد من أن:

أصبح جهازك اآلن مزودا بقابس مصهره 13 أمبير، ويمكن إدخاله إلى مقبس 
13 أمبير لالستخدام الفوري. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة المعلومات أدناه.

تحذير - يجب أن يكون هذا الجهاز مؤّرضا.
يجب تنفيذ العمليات التالية من قبل أخصائي كهرباء مؤهل.  

تبديل المصهر:
 BS أمبير معتمد إلى ASTA 13 عند تبديل مصهر معطوب، من مصهر

1362 يجب أن يكون دائما مستخدما، وإعادة مالءمة غالف المصهر.   في حال 
فقدان غالف المصهر، ال يجب استخدام القابس إال عند الحصول على بديل. 

تبديل أغلفة المصهر: 
 في حال كان غالف المصهر مالئما، يجب أن يكون من اللون الصحيح المشار 

إليه في مفتاح األلوان أو اللون البارز بالكلمات على قاعدة القابس. يمكن الحصول 
على قطع الغيار من أقرب مركز خدمة إليك.

إزالة القابس:
إذا كان جهازك مزودا بقابس معطوب ال يمكن إعادة تغليفه، وأنت ترغب في 
إعادة توجيه كبل شبكة الكهرباء الرئيسية عبر التوزيعات، الوحدات وغيرها، 

الرجاء تأكد من:
 أنه تم تبديل القابس بقابس يمكن إعادة تغليفه ومصهره 13 أمبير يحمل عالمة 

BSI لالعتماد.  
أو: 

أن كبل شبكة الكهرباء الرئيسية موصول مباشرة بمنفذ كبل 13 أمبير، يتحكم به 
 مفتاح كهربائي يسهل الوصول إليه دون تحريك الجهاز، )بالتوافق مع 

 .)BS 5733

التخلص من الجهاز:
تأكد قبل تخلصك من الجهاز أن الُشعب غير قابلة لالستخدام بحيث ال يتم إدخالها 

في المقبس عن طريق الخطأ. 

تعليمات وصل الكبل بقابس بديل:
هام: األسالك في توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية ملونة وفق الكود التالي: 

األرضي وأخضرأصفر
محايد  أزرق
مباشر  بني

األخضر واألصفر

البني

األزرق

مصهر 13 أمبير

مسكة السلك
العرضية

في حال لم تتوافق ألوان األسالك في التوصيل مع مفاتيح األلوان المعرفة في 
نهائيات القابس لديك، تصرف على النحو التالي: 

قم بتوصيل السلك األصفر واألخضر بالنهائية المشار إليها بـ E أو  أو باللون 
األخضر أو األخضر واألصفر.

قم بتوصيل السلك البني بالنهائية المشار إليها بـ L أو الملونة باللون األحمر.
قم بتوصيل السلك األزرق بالنهائية المشار إليها بـ N أو الملونة باللون األسود.

في حال تم استخدام قابس 13 أمبير )BS 1363( يجب أت يتالءم مع  
مصهر 13 أمبير، إما في القابس أو في المحّول أو في لوحة التوزيع. 

إذا كان لديك أي شك بخصوص التزويد الكهربائي للماكينة لديك، قم باستشارة 
أخصائي كهرباء مؤهل قبل االستخدام.

كيفية وصل قابس بديل:
األسالك في توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية ملونة وفق الكود التالي: 

)N(مشحونغير  أزرق
 )L(مباشر  بني
 )E(أرضي وأصفرأخضر

التخلص من الجهاز:
عند التخلص من الجهاز، الرجاء أزل القابس بواسطة قطع كبل الشبكة الكهربائية 

أقرب ما يكون إلى هيكل القابس وتخلص منه كما هو مبين أعاله.
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محل نصب ماشین خشک کن
اگر خشک کن در جای مخصوص خود در زیر کابینت نصب 

می شود، مطمئن شوید کھ بین 
پانل باالیی خشک کن و اشیای 
باالی آن 10 میلی متر و بین 

کناره ھای دستگاه و دیواره ھا یا 
وسایل مجاور آن 15 میلی متر 
فاصلھ وجود داشتھ باشد. این 

کار گردش ھوای کافی را 
تضمین می کند. مطمئن شوید کھ 

دریچھ ھای ھوا در پانل پشتی پوشانده یا مسدود نمی شوند.
تھویھ

این دستگاه با وارد کردن ھوای سرد، تمیز و نسبتاً خشک، گرم کردن آن و 
گذراندن آن از روی پارچھ، لباس ھا را بھ آرامی خشک می کند. برای آسان تر شدن 

فرایند خشک کردن، ھوای مرطوب از قسمت پشت و از طریق لولھ خرطومی 
تھویھ خارج می شود. وقتی از خشک کن استفاده می شود، باید تھویھ مناسبی وجود 

داشتھ باشد تا جریان گازھای ناشی از وسایل خانگی کھ سوخت ھای دیگری 
می سوزانند (مانند شومینھ)، بھ داخل اتاق برنگردد.

سیستم تھویھ سیار
ھنگام استفاده از ماشین خشک کن با سیستم تھویھ سیار، باید لولھ خرطومی تھویھ 

وصل شود. این لولھ خرطومی باید محکم بھ سوراخ تھویھ در قسمت پشت دستگاه 
چفت شود (قسمت «توضیحات ماشین خشک کن» را ببینید). توصیھ می کنیم در 
صورت امکان، لولھ خرطومی را بھ یک خروجی در نزدیکی ماشین خشک کن 
وصل کنید. اگر نصب کردن آن در محل ثابت امکان پذیر نباشد، درصورتی کھ 

لولھ خرطومی تھویھ از داخل پنجره نیمھ بازی خارج شود، ماشین خشک کن 
ھمچنان بی نقص کار خواھد کرد. 

مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ بھ سمت دریچھ ورودی ھوا، کھ محل 
قرارگیری آن در پشت دستگاه است، قرار نگیرد.

طول لولھ خرطومی نباید از مقدار حداکثر 2.4 متر بیشتر باشد؛ ھمچنین باید 
مرتب تکان داده شود تا ھیچ پرز، گرد و غبار یا آبی در داخل آن باقی نماند. 

ھرگز لولھ خرطومی را فشرده نکنید. لولھ خرطومی ارائھ شده بخش بیضی شکلی 
دارد کھ بھ نصب آن کمک می کند.

کیت تھویھ ثابت
توصیھ می کنیم لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت تھویھ پنجره یا در متصل باشد؛ 

می توانید این کیت را از فروشنده ای کھ دستگاه را از آن خریده اید یا از فروشندگان 
قطعات یدکی در محل خود تھیھ کنید.

سوراخ تھویھ دیواری
1. روی دیوار سوراخی ایجاد کنید.

2. برای جلوگیری از تقطیر رطوبت 
و برگشتن آب بھ داخل دستگاه، لولھ 

خرطومی را تا حد ممکن کوتاه و صاف 
نگھ دارید.

3. ھمچنین، سوراخ درون دیوار باید 
صاف و با شیب رو بھ پایین باشد تا مانع 

از خروج جریان ھوا نشود.
بھ ویژه در صورت استفاده مکرر از 

ماشین خشک کن، قسمت ھای A و B باید 
مکرراً بررسی شوند تا از جمع شدن پرز یا زبالھ در آنھا جلوگیری شود. رابط 
لولھ خرطومی باید کامالً اندازه باشد تا از برگشت ھوای مرطوب بھ داخل اتاق 

جلوگیری شود.

نصب

10
 m

m

15 mm15 mm 15 mm15 mm

B

A

راھنمای محکم کردن لولھ خرطومی در خشک کن
لولھ خرطومی «بیضی شکل» 

را از بستھ بندی بیرون بیاورید. 
ھمچنین، دو پیچ بست را 

ھم حتماً از بستھ بندی بیرون 
بیاورید. اگر الزم است طول 
لولھ خرطومی را کوتاه کنید، 

لطفاً ھنگام بریدن لولھ خرطومی 
از دستکش استفاده کنید.

قبل از چفت کردن، انتھای لولھ 
خرطومی تھویھ را بکشید تا 

باز شود.
اگر لولھ خرطومی باز نشده 

باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 
خرطومی روی رابط چفت 

نمی شود.

یکی از پیچ بست ھا را روی 
انتھای بازشده لولھ خرطومی 

قرار دھید.
از پیچ بست دوم می توانید برای 
محکم کردن اتصال انتھای دیگر 

لولھ خرطومی تھویھ بھ کیت 
نصب دیواری (ھمراه دستگاه 

ارائھ نمی شود) استفاده کنید

پیچ بست را با استفاده از 
پیچ گوشتی سفت کنید تا لولھ 
خرطومی در جای خود در 

خروجی دریچھ پشتی محکم 
شود.

اگر لولھ خرطومی باز نشده 
باشد، با بستن پیچ بست، لولھ 

خرطومی روی خروجی دریچھ پشتی چفت نمی شود.
ماشین خشک کن را می توان کمی بیرون تر از محل مخصوص آن در زیر کابینت 

قرار داد. لطفاً ماشین خشک کن را بیش از حد بھ عقب نبرید.

سوراخ تھویھ

سوراخ تھویھ باید مستقیماً در پشت خشک کن باشد تا لولھ خرطومی تا حد ممکن 
کوتاه بماند.

مطمئن شوید ماشین خشک کن را بیش از حد عقب نرانید، زیرا ممکن است باعث 
جمع شدن، خمیدگی یا حتی جدا شدن لولھ خرطومی تھویھ شود.

نباید ھیچ گونھ بریدگی، پیچ خوردگی یا خمیدگی U شکل در لولھ خرطومی وجود 
داشتھ باشد، زیرا این موضوع ممکن است مانع از تھویھ شود یا موجب جمع شدن 

قطرات مایع شود.
انتھای لولھ خرطومی باید با شیب رو بھ پایین قرار بگیرد، تا از تشکیل قطرات 

مایع از ھوای داغ و مرطوب در اتاق یا ماشین خشک کن جلوگیری شود.
مطمئن شوید ماشین خشک کن تھویھ مناسبی دارد و انتھای لولھ خرطومی تھویھ بھ 

سمت لولھ ورودی ھوا در پشت دستگاه قرار نگرفتھ است. 
برای تضمین عملکرد بھینھ، لولھ خرطومی تھویھ باید ھمواره اندازه باشد.

لولھ خرطومی برای اندازه بودن و محکم چفت شدن باید باز شود.
مطمئن شوید کھ لولھ خرطومی تھویھ، دریچھ ھای ورودی ھوا و خروجی ھا 

پوشانده یا مسدود نشده باشند.
نگذارید ھوای خروجی دوباره در ماشین خشک کن بھ گردش درآید.

استفاده نامناسب از ماشین خشک کن می تواند بھ خطر آتش سوزی منجر شود.
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