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 ھذا المنتج مناسب لألماكن جیدة العزل فقط أو لالستخدام العارض. 
 

 تعلیمات التشغیل 
وتشغیلھ أو إجراء أعمال الصیانة. یجب علیك مراعاة جمیع تعلیمات السالمة؛ وإال فقد یسبب یتعین قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل تركیب الجھاز 

 عدم مراعاة التعلیمات وقوع حوادث و/أو تلفیات.  احتفظ بھذه التعلیمات للرجوع إلیھا مستقبالً.
  

 المدفأة الحراریة الكھربائیة

 العربیة
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 معلومات السالمة العامة

الدلیل. أي استخدام آخر بخالف ما   ال تستخدم ھذه المدفأة الحراریة إال حسب ما ھو موضح في ھذا •
 أوصت بھ الشركة المصنعة قد یسبب حریقًا أو صدمة كھربائیة أو إصابة لألشخاص. 

تم تصمیم ھذه المدفأة الحراریة لالستخدام المنزلي. یجب عدم استخدامھا في األغراض التجاریة أو   •
 الصناعیة.

-220الجھد المحدد في لوحة بیانات المدفأة الحراریة (تأكد من توافق الجھد الكھربائي الرئیسي مع   •
 ھرتز).  60-50فولت/  240

سنوات وال األشخاص ذوي القدرات    8یجب عدم استخدام ھذا الجھاز من قِبل األطفال األصغر من   •
لم   ما  الالزمة،  والمعرفة  الخبرة  یمتلكون  ال  الذین  أو  المحدودة  العقلیة  أو  الحسیة  أو  یتلقوا  البدنیة 

 اإلشراف أو التعلیمات الكافیة فیما یتعلق باستخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر ذات الصلة.
 یجب أال یعبث األطفال بالجھاز. •
یجب أال یقوم األطفال بتنظیف الجھاز أو أداء الصیانة التي ینبغي أن یقوم بھا المستخدم من دون   •

 اإلشراف الالزم علیھم.
ا • المدفأة  أكیاس أخرج  بأي  احتفظ  االستخدام.  قبل  جیدة  بحالة  أنھا  من  وتحقق  عبوتھا  من  لحراریة 

 بالستیكیة بعیدًا عن األطفال.
 افحص السلك والقابس قبل استخدام المدفأة الحراریة للتحقق من عدم تعرضھما للتلف أثناء النقل. •
 ھذا المنتج لیس لعبة. •
 ز ما لم یخضعوا إلشراف مستمر. أعوام عن الجھا 3یجب إبعاد األطفال األقل من  •
أعوام إال بتشغیل/إیقاف تشغیل الجھاز، ما   8و 3یجب أال یسمح لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •

دام الجھاز موضوًعا أو مثبتًا في وضع تشغیلھ العادي باإلضافة إلى تقدیم تعلیمات بشأن االستخدام 
 نھا.اآلمن للجھاز وفھم مخاطره أو اإلشراف علیھم حی

أعوام بإدخال مقبس الجھاز أو تعدیلھ أو   8و  3یجب أال یقوم األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین   •
 تنظیفھ أو إجراء أي صیانة للجھاز.

یمكن أن تصبح بعض أجزاء ھذا المنتج ساخنة جًدا وتسبب حروقًا. ینبغي إیالء مزید من    -تنبیھ  
 فال وأشخاص معرضون للتضرر. االنتباه خاصةً في األماكن التي یوجد بھا أط 

تحذیر: لكي تتجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غیر المقصودة لفصل التیار الحراري، یجب عدم 
إمداد ھذا الجھاز بالكھرباء من خالل جھاز تحویل خارجي، مثل مؤقت، أو توصیلھ بدائرة كھربائیة 

 بانتظام.یتولى الجھاز اإلضافي تشغیلھا أو إغالقھا 
تحذیر: ال تشغل المدفأة باستخدام جھاز تحكم أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي إلى تشغیل الجھاز  
تلقائیًا، وإال فقد ینشب حریق إذا كانت المدفأة المزودة بمروحة مغطاة بشيء ما أو تم وضعھا في 

 وضع غیر صحیح. 
 عند أداء أعمال التنظیف. افصل طاقة الموصالت الرئیسیة عند عدم استخدام الجھاز أو  •
مفتاح   • باستخدام  الجھاز  تشغیل  بإیقاف  قم  المدفأة،  التشغیل)   ON/OFFلفصل  إیقاف  (تشغیل/ 

الموجود على الجانب وإزالة القابس من مقبس الطاقة. أمسك بالقابس ذاتھ عند السحب. ال تسحب من  
 السلك.
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خرج الھواء، وإال فقد یؤدي ذلك تجنب وضع أصابعك أو أجسام غریبة في شبكات مدخل الھواء/ م •
إلى اإلصابة بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق وقد یؤدي إلى تلف المدفأة الحراریة. لتجنب خطر 

  نشوب حریق، ال تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بھا بأي طریقة أثناء تشغیل المدفأة الحراریة. 
ابس. في حالة تلف كبل الكھرباء، فیجب استبدالھ ال تستخدم المدفأة الحراریة في حالة تلف السلك أو الق •

بمعرفة الجھة المصنِّعة أو خدمة المساعدة الفنیة أو في أي حال من األحوال بمعرفة شخص بمؤھالت 
 مماثلة، وذلك بغرض الحیلولة دون وقوع أي مخاطر.

 قیًما تماًما.ال تضع أي شيء على السلك وال تقم بثنیھ. أثناء التشغیل، یجب أن یكون السلك مست •
الالزم وتسبب خطر نشوب حریق. ال   • أكثر من  قد تسخن  إطالة، ألنھا  باستخدام أسالك  ال یوصى 

 تستخدم سلك إطالة واحدًا لتشغیل أكثر من مدفأة حراریة. 
ترتفع حرارة المدفأة الحراریة كثیًرا أثناء التشغیل. ھناك خطر من التعرض لحرق. لتجنب اإلصابة،  •

بتالمس   الحراریة.  حافظ على ال تسمح  المدفأة  لتحریك  المقبض  البشرة مع سطح ساخن. استخدم 
المدفأة عن األشیاء سریعة   مسافة ال تقل عن متر واحد من الجانب األمامي والخلفي بحیث تفصل 

 االشتعال مثل األثاث والوسائد والبطانیات والورق والمالبس والستائر وما شابھ
 أي مكون آخر من مكونات اللوحة في الماء أو السوائل األخرى.ال تغمر السلك أو القابس أو  •
 ال تلمس القابس أو المدفأة الحراریة بأیٍد مبتلة.  •
قابلة   • أبخرة  حالة وجود  في  أو  األتربة  فیھا  تكثر  التي  البیئات  في  الحراریة  المدفأة  استخدام  تجنب 

 لالشتعال (على سبیل المثال في ورش العمل أو المرائب). 
 المدفأة الحراریة فوق مصدر حرارة آخر أو بالقرب منھ.  ال تضع •

 
 تحذیر: تجنب تغطیة المدفأة الحراریة لتفادي حدوث سخونة زائدة. 

 الرمز أدناه یشیر إلى التحذیر الوارد أعاله: 

 
مادة  قد یتسبب السخان الحراري في خطر نشوب حریق إذا تم تغطیتھ أو تقریبھ، أثناء التشغیل، من    •

ومن ثم فاحرص على إبقاء المدفأة الحراریة  كالستائر واألقمشة والبطانیات ونحوھا؛    قابلة لالشتعال 
 بعیًدا عن ھذه المواد. 

التھویة أو التصریف ألن ھذا قد یؤدي إلى    ال تقم بإدخال أي أشیاء خارجیة وتجنب إدخالھا في منافذ •
 صدمة كھربائیة أو حریق أو تلف للمدفأة الحراریة. 

تحتوي المدفأة الحراریة على أشیاء تؤدي إلى تكوین قوس كھربائي أو شرر. یجب عدم استخدامھا  •
الملیئة   في األماكن التي قد تكون خطرة مثل المناطق المعرضة لخطر الحریق أو االنفجار أو المناطق

 بمواد كیمیائیة أو مشبعة بالرطوبة.
ال تستخدم المدفأة الحراریة فوق أسطح ناعمة مثل األسرة، حیث قد تتعرض شبكات المدفأة للتغطیة.  •

قم   انقالبھا.  تمنع  لكي  التشغیل  قید  تكون  ثابت عندما  دائًما على سطح مستٍو  الحراریة  المدفأة  ضع 
مدفأة الحراریة وأشیاء أخرى فوقھ. ال تمرر السلك تحت سجاد بترتیب وضع السلك بحیث ال تكون ال

المناطق  عن  بعیدًا  السلك  مشابھة. ضع  مواد  أو  السجاد  أو  بالبطانیات  السلك  تغِط  ال  األرضیات. 
 المزدحمة باألغراض، أو في مكان ال یسمح بسحبھ دون قصد. 
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 ماء أخرى. ال تضع المدفأة الحراریة أبدًا حیث قد تسقط في حمام أو حاویات  •
 ال تضع المدفأة أبدًا على سطح مبتل.  •
 على أي حال، یجب أال تكون مفاتیح التعدیل أبدًا في متناول أي أحد في حمام أو دش. •
 یجب عدم وضع جھاز التدفئة أسفل مأخذ التیار على الفور.   •
 یجب تأریض المقبس. •
اریة في مكان ساخن أو أثناء التشغیل ال تسمح للسلك الكھربائي بأن یلمس الھیكل المعدني للمدفأة الحر •

 لكي تتجنب إتالف درجة الحرارة المرتفعة للسلك.
ال تشغل المدفأة الحراریة في الھواء الطلق.  ال تستخدم المدفأة الحراریة أمام نافذة مفتوحة أو بالقرب   •

 منھا.
خارجي آخر یؤدي إلى  تحذیر: ال تشغل المدفأة الحراریة باستخدام جھاز تحكم خارجي أو أي جھاز   •

تشغیل المدفأة الحراریة تلقائیًا، وإال فقد ینشب حریق إذا كانت المدفأة الحراریة مغطاة بشيء ما أو  
 في وضع غیر صحیح. 

عند بدء التشغیل األولي، قد تصدر المدفأة الحراریة رائحة طفیفة غیر ضارة. ھذه الرائحة أثر عادي  •
 اخلیة، ویجب أال تتكرر الحقًا.للتسخین األولي لعناصر التسخین الد

ال تحاول أن تصلح المدفأة الحراریة أو تفككھا أو تعدلھا. ال تحتوي المدفأة الحراریة على أجزاء یمكن  •
 للمستخدم أن یصلحھا.

أوقف تشغیل المفتاح وافصلھ عن مأخذ التیار قبل إجراء أي أعمال صیانة أو قبل نقل المدفأة الحراریة.   •
 ئًما من المقبس عند التوقف عن استخدامھا.افصل المدفأة دا

 افصل الكھرباء عن المدفأة الحراریة دائًما عند إجراء أعمال صیانة علیھا أو نقلھا.   تحذیر: •
 ال تضع أي شيء على المدفأة الحراریة، وتجنب وضع المالبس المبتلة علیھا. •
 الحوادث.أوقف تشغیل الجھاز إذا لم یكن ھناك أحد بجواره لكي تتجنب  •
إلى صندوقھا وقم  • المدفأة  القابس وأعد  فافصل  لفترات طویلة،  الحراریة  المدفأة  استخدام  یتم  لم  إذا 

 بتخزینھا في مكان جاف وجید التھویة.
تأكد من أن مدخل/ مخرج الھواء لیس قریبًا من الجدران أو الستائر عندما تكون المدفأة الحراریة قید   •

 إعاقة المدفأة عن تأدیة وظیفتھا والتأثیر على كفاءتھا.االستخدام، وذلك لكي تتجنب 
 ضع المدفأة على مسافة ال تقل عن متر واحد من الجدران واألجسام. •
إذا سمعت صوت ضوضاء غیر معتادة أو اكتشفت رائحة غیر معتادة عند استخدام المدفأة الحراریة،   •

 فأوقف االستخدام وافصلھا عن الكھرباء فوًرا. 
 ر السن أو األطفال لتدفق مستمر من الھواء. ال تعّرض كبا •
 ال تستخدم المدفأة الحراریة إذا كانت تالفة أو إذا تعرضت للسقوط. •
 ال تستخدم المدفأة بدون تثبیت القواعد وال تستخدم قواعد أخرى غیر تلك المرفقة مع المنتج. •

 
 تحذیر: 

اإلمداد بالطاقة. اسحب القابس من  مفتاح التشغیل/ اإلیقاف لیس الوسیلة الوحیدة لفصل مصدر 
مقبس الطاقة في حالة إجراء عملیات الصیانة أو عند نقل اللوحة أو عندما ال یكون الجھاز قید  

 االستخدام. 
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 وصف األجزاء 

 
                 

 
 

 
 مخرج الھواء  .1 مفتاح التشغیل/ اإلیقاف  .4

 مقبض  .2 قاعدة   .5
 الشاشة ولوحة تحكم تعمل باللمس  .3 

 

  

 كیفیة تركیب الجھاز   
 

 یمكن استخدام المدفأة على األرض بعد تجمیع القواعد.  
MONTARE I PIEDINI IN DOTAZIONE 

 المدفأة الحراریة مغلفة من دون تركیب القواعد. ولھذا یجب تركیبھا قبل استخدام الجھاز.
 ضع الوحدة على سطح مستٍو وثابت.  قم بتجمیع القواعد على النحو المبین في الشكل وضع المدفأة الحراریة في وضعیة قائمة.

 
. أدخل القواعد. یجب وضع الجزء األطول أسفل  2 . اقلب المدفأة الحراریة رأًسا على عقب      1

 الجزء الخلفي من المدفأة الحراریة.
 
 

 . أحكم ربط الصوامیل المجنحة على القواعد.   3

 
 

  

 

 

 

1 

2 

3
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 لوحة التحكم والوظائف 
 

 لوحة التحكم العاملة بالمس في الجھاز 
 

 
 للتدفئة منخفض الطاقة  LEDمؤشر  1

 للتدفئة مرتفع الطاقة  LEDمؤشر  2 على الشاشة  LEDمؤشر 
 درجة الحرارة/المؤقت على الشاشة  3
 زر االستعداد 4

 أزرار التشغیل 
 - الزر   5
 زر إعداد التدفئة  6
 الزر +  7
 السطوع/المؤقتزر   8

 
 

 ھرتز).  60- 50فولت ~   240-220وّصل سلك الطاقة بمقبس طاقة مناسب (
 اضغط على زر الطاقة الموجود على جانب المدفأة، وسیصدر صوت صفیر. 

 على اللوحة لتشغیل المدفأة. اضغط على نفس الزر إلیقاف تشغیل المدفأة.  في لوحة التحكم. ثم اضغط على زر االستعداد   سوف یومض الزر  
 یُنصح بفصل سلك الطاقة عن المقبس إذا كان المنتج غیر مستخدم.  

 
 زر تحدید وضع التدفئة 

 
 المقابلة:   LEDاضغط على ھذا الزر لتحدید وضع التدفئة بین مرتفع ومنخفض. وفقًا لالختیار الذي تم إجراؤه على الشاشة، ستضيء مصابیح  

 
   األیقونة على الشاشة

 طاقة التدفئة
 1250منخفضة 

 وات
 مرتفعة 

 وات 2000
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  و أزرار تحدید درجة الحرارة  

 
درجة مئویة. عندما تصل درجة    35درجات مئویة حتى  10اضغط على األزرار الموجودة على لوحة التحكم لتحدید درجة الحرارة المرغوبة بین   

. عندما تكون وظیفة منع وسیتم تنشیط وظیفة منع التجمد، ومن ثم ستظھر على الشاشة   درجات مئویة، اضغط على الزر   10الحرارة إلى 
 درجات مئویة.  7طة، تكون درجة الحرارة المرجعیة التجمد نش

 
 

 زر المؤقت وإضاءة الشاشة  

لتحدید الفاصل   و   ساعة، ثم اضغط على األزرار   0ثواٍن تقریبًا، ستظھر الشاشة   3لمدة  وظیفة المؤقت: اضغط مع االستمرار على الزر  
 ساعات (یزداد الوقت بمقدار ساعة واحدة في كل تحدید)، سیظھر على الشاشة الوقت المحدد. 9إلى  1الزمني للتشغیل من  

 %، اضغط على الزر  0>  -% 25> -% 50> -%  100%، ولتغییر شدة اإلضاءة بالتسلسل التالي  100وظیفة إضاءة الشاشة: اإلضاءة القیاسیة 

%،  25دائًما بشدة إضاءة تبلغ   وزر المؤقت/إضاءة الشاشة   %، یتم إیقاف تشغیل الشاشة، ویضيء زر االستعداد 0دة اإلضاءة عندما تكون ش
 إذا لم یتم التحدید.

 
 

 
 

 والتخزینالصیانة 
    

 افصل الجھاز دائًما قبل التنظیف أو الصیانة.
 تنبیھ مھم: ال تغمر المدفأة الحراریة في الماء.

 
 تنظیف السطح الخارجي للجھاز 

 أوقف تشغیل المفتاح وافصلھ عن مأخذ التیار قبل إجراء أي أعمال صیانة أو قبل نقل الجھاز.  
 استخدم قطعة قماش ناعمة إلزالة أي غبار من على المدفأة الحراریة. 
درجة مئویة، واترك المدفأة الحراریة تجف   50إذا كانت المدفأة الحراریة شدیدة االتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مرطبة بالماء ومنظفًا معتدالً عند درجة حرارة أقل من  

 تماًما قبل االستخدام. 
ال تستخدم الزیوت أو المواد الكیمیائیة أو نحوھا من المواد للتنظیف، وإال فقد تتلف    بالماء. ال تستخدم المنظفات أو المذیبات التي تسبب تآكالً مثل البنزین. ال تغسل الجھاز

 السطح. 
 استخدم مكنسة كھربائیة إلزالة الغبار من شبكات منافذ دخول/ خروج الھواء.

 
 التخزین 

 ألصلیة، في مكان بارد وجاف.إذا كنت تنوي عدم استخدام الجھاز لفترة طویلة، فیجب تخزینھ مع ھذا الدلیل في عبوتھ ا
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 2الجدول  
 المعلومات المطلوبة للمدافئ الكھربائیة لألماكن المغلقة 

 - متطلبات معلومات المنتج   -متطلبات التصمیم البیئي  -الملحق الثاني 
من البرلمان األوروبي ومن المجلس األوروبي فیما  EC/2009/125التي تطبق التوجیھ رقم  2015أبریل  28بتاریخ  2015/1188الئحة التشغیل (االتحاد األوروبي) رقم 

 یتعلق بمتطلبات التصمیم البیئي للمدافئ في األماكن المغلقة 
 

 DAKOTAالطراز: معرف (معرفات)  

 الوحدة العنصر  الوحدة القیمة الرمز  العنصر

لألماكن المغلقة فقط (حدد  نوع دخل الحرارة للمدافئ بالتخزین الكھربائي  خرج الحرارة 
 خیاًرا واحًدا) 

التحكم الیدوي في الشحن الحراري باستخدام المنظم   كیلوواط nomP 1,9 إخراج الحرارة االسمي
 الحراري المدمج

 [ال] 

الحد األدنى لخرج الحرارة  
 (توضیحي)

minP 1,25 التحكم الیدوي في الشحن الحراري مع االستجابة لدرجة  كیلوواط
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 [ال] 

الحد األقصى لخرج الحرارة  
 المستمر

max,cP 1,9 التحكم اإللكتروني في الشحن الحراري مع االستجابة لدرجة   كیلوواط
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 [ال] 

 [ال]  خرج الحرارة بمساعدة من المروحة    االستھالك اإلضافي للكھرباء

 نوع التحكم في إخراج الحرارة/درجة حرارة الغرفة (حدد خیاًرا واحًدا)  كیلوواط maxel 0 إخراج الحرارة االسميعند 

خرج الحرارة في مرحلة واحدة ومن دون التحكم في درجة   كیلوواط minel 0 عند الحد األدنى إلخراج الحرارة 
 حرارة الغرفة 

 [ال] 

مرحلتان یدویتان أو أكثر، من دون تحكم في درجة حرارة   كیلوواط sbel 0 في وضع االستعداد 
 الغرفة 

 [ال] 

مع التحكم في درجة حرارة الغرفة باستخدام منظم حرارة  
 (ثرموستات) میكانیكي

 [ال] 

 [نعم]  مع التحكم اإللكتروني في درجة حرارة الغرفة   

 [ال]  للیوم التحكم اإللكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت  

التحكم اإللكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت   
 لألسبوع 

 [ال] 

 خیارات التحكم األخرى (توجد عدة اختیارات ممكنة)  

التحكم في درجة حرارة الغرفة مع نظام استشعار األشخاص    
 الحضور 

 [ال] 

 [ال]  التحكم في درجة حرارة الغرفة مع اكتشاف النافذة المفتوحة  

 [ال]  مع خیار التحكم عن بُعد  

 [ال]  مع التحكم في البدء التكیفي  

 [ال]  مع تقیید مدة التشغیل   

 [ال]  مع مستشعر ذي لمبة سوداء   

 Sη 37(%)الكفاءة في استخدام الطاقة الموسمیة للتدفئة                                                               
 -إیطالیا  - ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) تفاصیل التواصل: 

www.argoclima.com 
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 EU/2012/19 معلومات التخلص الصحیح من المنتج وفق التوجیھ األوروبي 
لمجتمع المحلي أو إلى موزع یقدم ھذه في نھایة العمر التشغیلي لھذا الجھاز، یجب عدم التخلص منھ مثل النفایات المنزلیة. یجب أخذه إلى المراكز الخاصة لجمع المخلفات في ا 

  ص من ت الكھربائیة واإللكترونیة بشكل منفصل إلى تجنب اآلثار السلبیة المحتملة على البیئة وصحة اإلنسان وھي تلك اآلثار الناتجة عن التخلالخدمة. یؤدي التخلص من المعدا
لتخلص من ھذه المعدة بشكل منفصل، توجد  االمعدات بشكل غیر مالئم، ویتیح إمكانیة استعادة مكوناتھا وإعادة تدویرھا لتحقیق توفیر كبیر في الطاقة والموارد. للتأكید على واجب 

 على المنتج عالمة سلة مھمالت مشطوبة. 
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