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 ھذا المنتج مناسب لألماكن جیدة العزل فقط أو لالستخدام العارض. 
 

 تعلیمات التشغیل 
 یتعین قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل تشغیل الجھاز أو تنفیذ أعمال الصیانة. 

تعلیمات السالمة؛ وإال فقد یؤدي عدم مراعاة التعلیمات إلى وقوع حوادث و/أو تلفیات. احتفظ بھذه التعلیمات  یجب علیك مراعاة جمیع 
 في مكان آمن للرجوع إلیھا في المستقبل.

 
 

  معلومات السالمة العامة 
ال تستخدم ھذا الموقد الكھربائي إال حسب ما ھو موضح في ھذا الدلیل. أي استخدام آخر بخالف ما  •

 وصت بھ الشركة المصنعة قد یسبب حریقًا أو صدمة كھربائیة أو إصابة لألشخاص. أ

 موقد كھربائي سیرامیك

 العربیة
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-220تأكد من أن طاقة الموّصالت الرئیسیة تتوافق مع المتطلبات الكھربائیة للموقد الكھربائي ( •
 ھرتز).  50فولت ~ /  240

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

 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. 
أعوام إال إذا كانوا تحت إشراف   3یجب إبعاد األطفال األقل من ؛ ومن ثم فھذا المنتج لیس لعبة •

 مالئم لضمان عدم لعبھم بالجھاز.
تشغیل/ إیقاف تشغیل الجھاز لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین   یجب االقتصار على إتاحة إمكانیة •

أعوام بشرط أن یكون الجھاز في وضع تشغیلھ العادي وتقدیم تعلیمات بشأن كیفیة استخدام  8و 3
 المعدات بأمان وفھم مخاطره. 

ة أو أعوام بتوصیل الجھاز بمقبس الطاق 8و 3یجب أال یقوم األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین   •
 تعدیلھ أو تنظیفھ أو إجراء أي صیانة للجھاز.

قد تصبح أجزاء معینة في ھذا المنتج ساخنة جدًا وتسبب حروقًا. ینبغي الحرص خاصةً  :تحذیر  •
 عندما یكون األطفال واألشخاص المعرضون للتضرر بالجوار. 

اد ھذا الجھاز  لتتجنب خطر إعادة الضبط غیر المقصودة لحمایة التیار الحراري، یجب عدم إمد •
بالكھرباء من خالل جھاز تحویل خارجي، مثل مؤقت، أو توصیلھ بدائرة كھربائیة یتولى الجھاز  

 اإلضافي تشغیلھا أو إغالقھا.
تحذیر: ال تشغل الموقد الكھربائي بجھاز تحكم أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي إلى تفعیل الجھاز   •

الكھربائي مغطى بشيء ما أو تم وضعھ في وضع   تلقائیًا، وإال فقد ینشب حریق إذا كان الموقد 
 غیر صحیح.

 ال تضع عوائق تقید شبكات منافذ دخول وخروج الھواء. •
تزید درجة حرارة الجھاز بشدة أثناء التشغیل وقد یسبب حروقًا. تجنب مالمسة السطح الساخن من  •

 دون حمایة.
یاء سریعة االشتعال مثل األثاث حافظ على مسافة ال تقل عن متر واحد من األمام والجوانب لألش •

 والوسائد والبطانیات والورق والقماش والستائر وما شابھ. 
 افصل طاقة الموصالت الرئیسیة عند عدم استخدام الجھاز أو في أثناء التنظیف.  •
ال تستخدم الموقد الكھربائي في البیئات لتي یكثر فیھا األتربة أو في حالة وجود أبخرة قابلة  •

 لالشتعال (على سبیل المثال في الورش العمل أو المرائب). 
 ال تضع أي شيء على المنتج، وتجنب تعلیق المالبس المبتلة على الموقد الكھربائي. •
 استخدم الموقد الكھربائي في منطقة جیدة التھویة. •
یؤدي ذلك تجنب وضع أصابعك أو أجسام غریبة في شبكات مدخل الھواء/ مخرج الھواء، وإال فقد  •

 إلى اإلصابة بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق وقد یؤدي إلى تلف الموقد الكھربائي. 
للوقایة من خطر نشوب حریق، ال تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بھا بأي طریقة أثناء تشغیل  •

 الموقد الكھربائي.
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لتستبدل سلك طاقة  . اتصل بمركز خدمةال تستخدم الجھاز في حالة تلف سلك الكھرباء أو القابس •
 تالفًا حتى تتجنب أي مخاطر على السالمة. 

ال تستخدم الموقد الكھربائي إذا تعرض للسقوط من ارتفاع معین أو إذا كان قد تعرض للتلف بأي  •
شكل. اتصل بمركز خدمة لتفحص الموقد الكھربائي أو إلجراء أي إصالحات كھربائیة أو 

 میكانیكیة ضروریة. 
لجھاز ھو السبب األكثر شیوًعا لحدوث سخونة زائدة. أزل الغبار المتراكم عن تراكم الغبار في ا •

 طریق فصل القابس وتنظیف الشبكات باستخدام مكنسة كھربائیة.
ال تستخدم أي منتجات مسببة للتآكل في تنظیف الجھاز. قم بتنظیفھ باستخدام قطعة قماش رطبة   •

خراج القابس من مقبس الكھرباء قبل إجراء أي (ولیست مبللة) بعد غسلھا بماء بالصابون. قم بإ
 صیانة.

وانزع القابس من مقبس الكھرباء. أمسك بالقابس ذاتھ  0لفصل الجھاز، اضبط المفتاح على الوضع  •
 عند السحب. ال تشد السلك عند إیقاف تشغیل الموقد الكھربائي.

 ال تضع أي شيء على الكابل وتجنب ثنیھ. •
إلطالة ألنھا قد تصبح ساخنة وتسبب خطر الحریق. ال تستخدم أبدًا ال یوصى باستخدام أسالك ا  •

 سلك إطالة واحدًا لتشغیل عدة أجھزة.
 ال تغمر سلك الطاقة أو القابس أو أي جزء آخر من مكونات الجھاز في الماء أو السوائل األخرى. •
 ال تلمس القابس بأیٍد مبتلة.  •
 أو بالقرب منھ.ال تضع الموقد الكھربائي فوق مصدر حرارة آخر  •

 تحذیر: تجنب تغطیة الموقد الكھربائي لتفادي حدوث سخونة زائدة. 
 الرمز أدناه یشیر إلى ھذا التحذیر:

 
قد یتسبب الموقد الكھربائي في خطر نشوب حریق إذا تمت تغطیتھ أو تقریبھ، أثناء التشغیل، من   •

فاحرص على إبقاء الموقد  كالستائر واألقمشة والبطانیات ونحوھا، ومن ثم  قابلة لالشتعال مادة 
 الكھربائي بعیًدا عن ھذه المواد. 

ل الموقد الكھربائي بمصدر الكھرباء قبل االنتھاء من تجمیعھ أو وضعھ بالشكل الصحیح. •  ال توّصِ
السجاد أو مواد مشابھة. ضع  ال تمرر السلك تحت سجاد األرضیات. ال تغِط السلك بالبطانیات أو  •

 السلك بعیدًا عن المناطق المزدحمة باألغراض، أو في مكان ال یسمح بسحبھ دون قصد. 
 ال تشغل الموقد الكھربائي بالقرب من أحواض االستحمام أو الدُش أو المغاسل أو حمامات السباحة. •
 ال تضع الموقد الكھربائي أسفل مقبس كھربائي. •
 ھواء الطلق.ال تشغل الجھاز في ال •
عند بدء التشغیل األولي، قد یصدر الموقد الكھربائي رائحة طفیفة لكنھا غیر ضارة. ھذه الرائحة  •

 أثر عادي للتسخین األولي لعناصر التسخین الداخلیة، ویجب أال تتكرر الحقًا.
 تحذیر: 

 مفتاح التشغیل/ اإلیقاف لیس الوسیلة الوحیدة لفصل مصدر الكھرباء. 
 .ن الكھرباء دائًما أثناء عملیات الصیانة أو النقل أو عندما ال یكون قید االستخدام افصل الجھاز ع

یحتوي الموقد الكھربائي على أشیاء تؤدي إلى تكوین قوس كھربائي وشرر. یجب عدم استخدامھ  •
في األماكن التي قد تكون خطرة مثل المناطق المعرضة لخطر الحریق أو االنفجار أو المناطق  

 مواد كیمیائیة أو مشبعة بالرطوبة.الملیئة ب
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ال تستخدم الجھاز فوق أسطح ناعمة مثل األسرة، حیث قد تتعرض الشبكات للتغطیة. ضع الموقد   •
الكھربائي دائًما على سطح مستٍو وثابت عندما یكون قید التشغیل لكي تمنع انقالبھ. قم بترتیب  

 خرى فوقھ.وضع السلك بحیث ال یكون الموقد الكھربائي أو أشیاء أ
 افصل الجھاز دائًما عند عدم استخدامھ. •
 أوقف تشغیل الجھاز إذا لم یكن ھناك أحد بجواره لكي تمنع الحوادث.   •
في حالة أي خطأ في التشغیل (ضوضاء غیر عادیة أو رائحة غریبة)، أوقف تشغیل الجھاز فوًرا.  •

 ال تحاول أن تصلحھ، بل خذه إلى مركز خدمة الصیانة المحلي لدیك.
 

 وصف األجزاء
                         

 

 

 
 

 
 

 
 

 . اللوحة األمامیة من الزجاج المقوى 1
 . الشبكة العلویة لسحب الھواء2
 . مصراع توصیل الھواء الساخن3
 . القاعدة 4

(یمكن . الشریط الجانبي بالمصابیح الملونة 5
 إیقاف تشغیلھ) 

 . لوحة التحكم الجانبیة6
 . خطافات للتركیب على الجدار7

 . جھاز التحكم عن بُعد 8      
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 كیفیة تركیب الموقد الكھربائي 
 

متوفرة مع  یمكن استخدام الموقد على األرض بعد تركیب القاعدة المستطیلة أو یمكن تركیبھ على الجدار باستخدام ملحقات معینة 
 .الجھاز

 
 مكونات طقم التركیب

     
   x 5 ملم  M5 x  50 –المسامیر . x 5                                                              3 سدادة كبیرة. x                                            2 12  ملم M4 x 8 -المسامیر   .1

 
 

 تجمیعھا مكونات الموقد التي یتم  

 
 . أذرع التركیب على الجدار 3                                                    الفرن . 2                                                 . لوحة من الزجاج المقوى                  1

 

 
 . مصراع خروج الھواء الساخن 3                    . ذراع الدعم األمامیة                     2                                                     . ھیكل دعم الفرن                  1

 

                                       
 . جھاز التحكم عن بُعد3             . الكتلة الخشبیة للفرن                             2                                                       . لوح قاعدة الموقد              1

 
 اختیار موضع للتركیب

المحیطة: وبھذا یمكن أن تصل الحرارة یقوم الموقد بتدویر الھواء الساخن عن طریق التسخین ویصنع تیاًرا من الھواء في المنطقة 
 إلى الجدران القریبة من الموقد. تجنب تركیب الموقد على الجدران ذات األسطح المدھونة أو طبقات الطالء الرقیقة. 

 تحقق بعنایة من صالبة الجدران التي ترید تعلیق الموقد علیھا.
 

 تجنب ما یلي 

  .تثبیت الموقد على األرض أو السقف 

  جزء من الموقد في فجوة. تركیب أي 

 .تمریر سلك الكھرباء تحت مشایة 

  .(مثل التلفاز) وضع أجھزة كھربائیة فوق الموقد مباشرة 
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  .وضع الموقد في مكان حیث تكون ھناك ستائر أو مفروشات تغطي شبكات سحب الھواء 

  .وضع الموقد بجوار باب ینفتح كثیًرا؛ مما یؤدي إلى خطر االصطدام/ التلف 

 ى الموقد أو الوقوف علیھ.الجلوس عل 

 .استخدام الجھاز لتجفیف المالبس 

  .استخدام الجھاز في مكان مفتوح 
 

 الحد األدنى للمسافات 

  :سم. 30بین أعلى الموقد المثبت على الجدار والسقف 

  :سم. 20بین أسفل الموقد المثبت على الجدار واألرض 

  :سم. 10من جوانب الموقد 

 :سم.  50 من اللوحة األمامیة للموقد 
 

 التركیب على الجدار 
 تحذیر! 

 ال تقم بتوصیل الجھاز بمصدر الكھرباء قبل تركیبھ
 

 . أي مسؤولیة عن أي إصابة أو تلف قد یحدث بسبب التركیب/ المناولة بشكل غیر صحیح.Argoclima S.p.Aال تتحمل شركة 
 والنوافذ واالمتثال للمسافات المقترحة. العثور على أفضل مكان لتركیب الموقد والنظر في موضع األثاث 

لضمان السالمة، تحقق من أن الجدار وعناصر التثبیت تستطیع أن تتحمل وزن الموقد. ینبغي عدم تركیب الجھاز قبل اكتمال جفاف 
 الطالء الجاف على الجدران و/أو اكتمال صنفرتھا وطالئھا.

یجب أن یكون الجدار المقرر تركیب الجھاز فیھ قادًرا على دعم إجمالي حمل الجھاز على المدى الطویل ویتمتع بقوة كافیة  
لتحمل ظواھر مثل الزالزل واالھتزازات واألحداث الخارجیة األخرى. ألواح الجص ال تُعتبر مادة ھیكلیة، ولھذا نوصي بأال تعتمد 

 لدعم وزن الجھاز. على المثبتات في ألواح الجص

ال تسد فتحات تھویة الجھاز. یجب أن یكون الجدار المثبت علیھ الجھاز مسطًحا. ال تقم بالتركیب إال على سطح رأسي. تجنب  
 األسطح المائلة. التركیب على أي شيء بخالف جدار رأسي قد یؤدي إلى حریق أو تلف أو إصابة.

استخدام أدوات تثبیت إضافیة إلى جانب المتوفرة. في ھذه الحالة، یجب أن تكون األدوات على حسب حالة الجدار، قد تحتاج إلى 
 والسدادات اإلضافیة بالحجم والنوع نفسیھما المتوفرین مع الجھاز.

 
 تعلیمات التركیب على الجدار

 تحتوي علبة الموقد على كل الملحقات الضروریة للتركیب على الجدار.

 تالي:یتم التركیب بالشكل ال 
 
المسمارین قم بإخراج ذراع التركیب على الجدار من الجانب الخلفي للوحدة بالطریقة المذكورة في األشكال: قم بفك   .1

 الموجودین أعلى القضیبین الرأسیین لذراع التركیب على الجدار ثم قم بإخراج الذراع من الوحدة. 
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الجدار واستخدم قلًما لوضع عالمة على الجدار عند النقاط األربع حیث تحتاج إلى عمل ثقوب لوضع ضع الذراع على  .2

 سدادات التثبیت. التزم بالحد األدنى للمسافات من الجدران المذكور أعاله. 

ال یقل بوصة على عمق  5/16ثقوب بقطر  4باستخدام مثقاب كھربائي (غیر متوفر مع الجھاز) على سرعة منخفضة، اصنع  .3
 بوصة عند النقاط الموضوع علیھا عالمات.  1.5عن 

 
 

 ) في الثقوب باستخدام مطرقة إلى أن تكون مستویة مع الجدار. 2سدادات كبیرة ( 4قم بإدخال  .4

 ) كما یظھر في األشكال أدناه. 3ملم ( M5 x 50) على الجدار باستخدام أربع مسامیر 3قم بتثبیت ذراع التركیب ( .5

Mounting Bracketأذرع التركیب على الجدار 
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رن على الخطاطیف الموجودة أسفل ذراع التركیب واضغط على الفرن من أعلى باتجاه ذراع التركیب كما في  قم بتركیب الف .6

 الشكل. 

  2أمسك الموقد في وضعھ وثبتھ في ذراع التركیب عن طریق إعادة وضع المسمارین الصغیرین اللذین تم فكھما في الخطوة  .7
 كما في األشكال أدناه. 

 

 
 مالحظة:

 إعادة تركیب الحصوات والبللورات المتوفرة بشكل اختیاري بجانب كتلة الخشب.یمكن 
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ارفع اللوحة الزجاجیة في مكانھا ثم انقلھا وثبتھا في الفرن مع التأكد من أن الخطافین الموجودین على الجانب الخلفي من   .8

 ).1كما في الشكل ( الجزء العلوي للوحة مثبتان بإحكام باستخدام الشرائح الموجودة أعلى صالفرن

 مالحظة: نوصي بان یتولى شخصان إجراء ھذه العملیة لتجنب إتالف اللوحة الزجاجیة أو الفرن.  
 

) على كال الجانبین كما  3ملم ( M4 x 8) باستخدام مسمارین 2أمسك الجزء السفلي من اللوحة الزجاجیة وثبتھ في الفرن (  .9
 یظھر في األشكال أدناه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تركیب الموقد المتنقل 
 یوجد مع الموقد في التغلیف أیًضا قاعدة الستخدامھا كجھاز متنقل.

 تتم عملیة تجمیع الموقد كالتالي. 
 

) وأحكم ربط المسامیر 1األربعة (  M4قم بمحاذاة ذراع الدعم العلویة الخاصة بالفرن وتثبیتھا في القاعدة باستخدام مسامیر  .1
 تماًما باستخدام مفك فیلیبس. 

 

3 
 منظر جانبي 

 خلفي منظر 

 الجدار
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 ) كما في الشكل.1ملم ( M4 x 8قم بتثبیت المصراع في ذراع الدعم األمامیة باستخدام مسمارین  .2

 قم بتمریر الجزء األمامي إلى ذراع الدعم العلویة الخاصة بالفرن وضع التجمیع على لوحة القاعدة. .3
 
 

 
 
 
 
 

ضع الفرن على ذراع الدعم العلویة بحیث یتم إدخال خطاطیف الدعم في الشرائح بشكل صحیح أسفل الفرن وتتداخل فتحات    .4
 التحمیل الخلفیة.

 ) عبر فتحات التحمیل وأحكم الربط باستخدام مفك فیلیبس كما في الشكل أدناه. 1ملم (  M4 x 8مسامیر  3أدخل   .5
 

The top hooks locate at the front
Table top support

Table top base

Front brace

Table top support

Table top base

Front braceHeat Deflector

 الذراع العلویة لدعم الفرن

 قاعدة الفرن 

 الخطاطیف موضوعة من األمام

 ذراع الدعم األمامیة  مصراع الھواء 

 الدعم األمامیةذراع 

 ذراع الدعم العلویة

 القاعدة  
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الموجودین على الجانب الخلفي من الجزء  ارفع اللوحة الزجاجیة في مكانھا ثم انقلھا وثبتھا في الفرن مع التأكد من أن الخطافین  .6
 ).1العلوي للوحة مثبتان بإحكام باستخدام الشرائح الموجودة أعلى الفرن كما في الشكل (

 مالحظة: نوصي بان یتولى شخصان إجراء ھذه العملیة لتجنب إتالف اللوحة الزجاجیة أو الفرن.  

) على كال الجانبین كما  3ملم ( M4 x 8) باستخدام مسمارین 2أمسك الجزء السفلي من اللوحة الزجاجیة وثبتھ في الفرن (  .7
 یظھر في األشكال أدناه. 

 

 
 
 
 
 
 

 اكتمل اآلن تركیب الجھاز على القاعدة. 

Firebox

Table top support

Firebox

Table top support

 الفرن

 الفرن

 الذراع العلویة لدعم الفرن

 الذراع العلویة لدعم الفرن

3 

 منظر جانبي 

 منظر خلفي 

 الجدار
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 الجھاز.مالحظة: استخدم المقبض لنقل 

 
 
 

 كیفیة استخدام الموقد
 

 ضع الموقد في الموضع الرأسي على سطح مستٍو وثابت. استخدم مقابض الحمل.

 ھرتز). 50فولت~/  240-220قم بتوصیل سلك الطاقة بمقبس كھرباء مناسب ( 

(صمامات باعثة للضوء) ولیس لمبات إضاءة تقلیدیة. تقدم المصابیح مستویات اإلضاءة  LEDیحتوي ھذا الموقد على مصابیح  
نفسھا التي تقدمھا اللمبات التقلیدیة لكنھا ال تستھلك قدًرا أقل من الطاقة. ال تحتاج المصابیح إلى صیانة ولن تتطلب االستبدال  

 أثناء فترة صالحیة المنتج.

 
 (على الجانب األیمن).  مفتاح التشغیل/ اإلیقاف

 " لتجعل الوحدة في وضع االنتظار واالستعداد للتشغیل. Iانقل مفتاح الطاقة إلى الموضع "
 " لتوقف تشغیل الجھاز.0انقل الزر إلى الموضع "

 
 

 
 
 
 
 
 

Manual ON/OFFSwitch

 

 

 

مفتاح التشغیل/  
 اإلیقاف 
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 التحكم عن بُعد جھاز                لوحة التحكم                               

         
 

 
 " (التشغیل)POWER. الزر "1
 . زر أثر الشعلة2
 . زر المصباح الملون للشعلة الجانبیة 3
 . المؤقت4
 (المدفأة): في وضع مؤقت األ HEATER. الزر 5

 یمكنك ضبط درجة الحرارة؛ في االستخدام الی  
 یمكنك التشغیل/ اإلیقاف فقط في االستخدام الیو 
 المدفأة  

 
 
 
 
 

 
 

. زر ضبط درجة الحرارة (+) (في جھاز التحكم عن 6
 بُعد فقط) 

) (في جھاز التحكم عن -. زر ضبط درجة الحرارة (7
 بُعد فقط) 

. زر ضبط الوقت والمؤقت األسبوعي (في جھاز  8 
 التحكم عن بُعد فقط) 

. زر الیوم: الختیار یوم من االثنین إلى األحد أو خیار 9
 )A- 7-6-5-4-3-2-1وضع المؤقت األسبوعي (

. زر اإللغاء: إللغاء المؤقت األسبوعي (في جھاز  10
 فقط)  التحكم عن بُعد 

الوضع المحدد سابقًا بعد . زر الموافقة: قم بتشغیل 11
 اختیار مؤقت األسبوع (في جھاز التحكم عن بُعد فقط) 

 
 الشاشة 

 

 
 
 
 

Timer

Time

Celsius

Day

Day
selection

Fahrenheit

TemperatureAuto modeMain flame

Heater

Timing mode

Timing
switch on

Timing
switch off
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 لوحة التحكم في الوحدة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 ف التشغیل فقط) زر المؤقت (مؤقت إیقا
عندما تكون الوحدة قید التشغیل، تستطیع عن طریق الضغط على  

ساعات (دورة)   9ھذا الزر أن تضبط وقت التشغیل من ساعة إلى 
كما یظھر أدناه. ستعرض شاشة الوحدة اآلن رمز مؤقت وعدد  

 الساعات.
عدد     اضغط

 الساعات
 الشاشة  

ساعة    1  األول 
 واحد

 ساعتان   2  الثاني
 ساعات 3  3  الثالث
 ساعات 4  4  الرابع

 ساعات 5 5  الخامس 
 ساعات 6  6  السادس
 ساعات 7  7  السابع 
 ساعات 8  8  الثامن
 ساعات 9 9  التاسع 
 إیقاف  0 العاشر 

 

 " (التشغیل) POWERالزر "
(التشغیل) عندما یكون مفتاح  POWERاضغط على الزر 

 ) لتمكین تشغیل الوحدة. Iالتشغیل/ اإلیقاف في الموضع (
التي تعني أثر    L1ستعرض الشاشة رمز الشعلة واإلشارة 

 .   1الشعلة 
(التشغیل) إلیقاف تشغیل   POWERاضغط على الزر 

 الوحدة.
اإلیقاف إلیقاف تشغیل الجھاز تماًما، قم بتدویر مفتاح التشغیل/ 

 . 0إلى الموضع 
 

 (المدفأة)  HEATERزر    
)  -اضغط على ھذا المفتاح لتشغیل/ إیقاف وظیفة التدفئة و(+) (

-24-23-22-21-20-19-18-17لتحدید درجة الحرارة: 
 تشغیل.  –م  25-26-27°

.  اضغط على ھذا المفتاح لتشغیل وظیفة التدفئة .1
الزر ضبط درجة الحرارة: اضغط باستمرار على 

لثواٍن قلیلة إلى أن تتغیر الشاشة ثم حدد درجة 
الحرارة المطلوبة. انتظر لثواٍن قلیلة، وعندما 

تتوقف الشاشة عن التغیر، تصبح درجة الحرارة  
 معینة. 

: یتوقف تشغیل المروحة وظیفة تأخیر المروحة  .2
 ثانیة.  15بعد توقف التدفئة لمدة  

في الغرفة : إذا ظلت نافذة اكتشاف النافذة المفتوحة .3
" OPدقیقة، یظھر اإلنذار " 30مفتوحة لمدة 

" Heaterعلى الشاشة: یمكنك الضغط على "
ثواٍن أو إیقاف تشغیل الموقد ثم   3(المدفأة) لمدة 

إعادة تشغیلھ إلزالة اإلنذار. إذا لم تتم إزالة اإلنذار  
 ثانیة، یتوقف تشغیل الموقد تلقائیًا. 30خالل 

 زر تحدید أثر الشعلة 
وفق التسلسل التالي، وتعرض الشاشة رمز یمكنك تحدید األثر المرغوب فیھ 

 الشعلة بجوار األثر المحدد: 
 ) للشعلة1(المستوى  -الضغطة األولى: األصفر 

 ) للشعلة 2(المستوى  -الضغطة الثانیة: األصفر واألزرق 
 ) للشعلة 3(المستوى  -الضغطة الثالثة: األرجواني واألزرق 

 )4التوالي (المستوى الضغطة الرابعة: الشعلة باأللوان على 
 الضغطة الخامسة: إیقاف

 مفتاح التشغیل/ اإلیقاف

 زر المصباح الجانبي 
 یمكنك تحدید اللون المرغوب فیھ وفق التسلسل التالي (دورة): 

 1العرض ب  -الضغطة األولى: األزرق 
 2العرض ب - الضغطة الثانیة: األصفر 

 3العرض ب  -الضغطة الثالثة: العنبري واألزرق 
 4العرض ب - الضغطة الرابعة: األلوان على التوالي 

 الضغطة الخامسة: إیقاف: یتوقف العرض 
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 :ضبط الساعة ومؤقت األسبوع
في  المؤقت عندما تكون الوحدة في وضع االنتظار، اضغط على زر الضبط في جھاز التحكم عن بُعد أو زر   ضبط الساعة:  .1

" وھي تومض. اضغط على + في جھاز التحكم عن بُعد 00:00ثواٍن، وعندھا ینبغي أن تعرض الشاشة " 3لوحة التحكم لمدة 
از التحكم عن بُعد أو زر المدفأة في الوحدة لضبط الدقائق. في جھ -أو زر أثر الشعلة في الوحدة لضبط الساعة، واضغط على 

 " وال یمكن ضبط وظیفة المؤقت األسبوعي.00:00بعد التشغیل ألول مرة، اضبط الساعة وإال تظل الساعة بالحالة " 
إلدخال إعداد المؤقت اضغط على زر الضبط في جھاز التحكم عن بُعد أو زر المؤقت في لوحة التحكم عن بُعد في الوحدة 

األسبوعي. اضغط على زر الیوم أو زر أثر الشعلة في الوحدة لتحدید الیوم من األسبوع، ثم اضغط على زر اإلعداد مرة  
 أخرى للخروج.

 ثانیة. 60عند تشغیل الوحدة، ستضیئ الساعة تلقائیًا وستتوقف بعد 
 اضغط على زر المدفأة في جھاز التحكم عن بُعد واضبطھ.لتحدید درجة حرارة التدفئة المرغوب فیھا،  ضبط التدفئة:  .2
لضبط المیقاتي األسبوعي. اضغط  (اإلعداد)  ”Setting“أثناء تشغیل الوحدة، اضغط على  ضبط تشغیل/ إیقاف المیقاتي: .3

؛ اضغط على + ”01:00“(تشغیل): ستعرض الشاشة  ON) ولضبط المؤقت على  1(الوضع  MODE 1للدخول إلى  على 

لضبط الیوم إلى أن تصل إلى الیوم المطلوب، واضغط على +   لضبط الدقائق ثم اضغط على  –بط الساعة وعلى لض
(المدفأة) لتحدید درجة الحرارة  ”Heater“یبین كل األیام المحددة. اضغط على  إلزالة الیوم. الرمز  –للتأكید وعلى 

(اإلعداد) لضبط إیقاف  ”Setting“(موافق). اضغط على  OKى . للتأكید، اضغط عل-واضبطھا عن طریق الضغط على + أو 
 OKلضبط الدقائق. للتأكید، اضغط على  -". اضغط على + لضبط الساعة وعلى 02:00تشغیل المیقاتي: ستعرض الشاشة "

) وكرر اإلجراء بالطریقة 2(الوضع  MODE 2" (اإلعداد) مرة أخرى للدخول إلى Setting(موافق) أو اضغط على الزر "
 . 7). یمكنك ضبط عدد من األوضاع یصل إلى 1(الوضع  MODE 1نفسھا التي اتبعتھا مع 

ثواٍن   10والوضع التلقائي) وانتظر  7-1(الیوم) لتحدد الوضع المرغوب فیھ ( Dayبعد أن ضبطت المؤقت، اضغط على زر  
 لتأكید الوضع المعروض.

 قت األسبوعي، اضغط علىللخروج من وضع المؤ

 
 
 
 
 

 
 

 EU/2013/56والمعدل بالتوجیھ رقم  EC/2006/66فولت متوافقة مع التوجیھ الخاص بالبطاریات رقم  1,5بقدرة  LR03_AAAاستخدم بطاریات قلویة من الطراز رقم 
 (مجھز بجھاز التحكم عن بُعد). 

 
غطاء البطاریة الموجود في الجانب الخلفي لجھاز التحكم عن بُعد (اضغط على الغطاء  التحكم عن بُعد (راجع الشكل البیاني أدناه) افتح كیفیة إدراج/ إزالة بطاریات جھاز  

 د. الخلفي واسحبھ). ضع البطاریة داخل الغطاء، مع التأكد من صحة توصیل القطبین. أعد غلق الغطاء مرة أخرى في مكانھ بجھاز التحكم عن بُع
                            

 جھاز التحكم عن بُعد 

زر تحدید أثر الشعلة 
 الرئیسیة

  TIMER  زر
  

زر تحدید/ إیقاف مصباح 
 الجانب

  Heater  زر 
 

 (الیوم) Dayزر 

: قم  " (موافق) OK" الزر 
بتشغیل الوضع المحدد مسبقًا بعد  

 اختیار المؤقت األسبوعي)

" POWER" الزر
 (التشغیل) 
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 EU/2013/56والمعدل بالتوجیھ رقم  EC/2006/66معلومات التخلص الصحیح من البطاریات وفق التوجیھ األوروبي رقم 

استبدل البطاریات عندما ینفد شحنھا. یجب التخلص من البطاریات في نھایة عمرھا بشكل منفصل عن المخلفات غیر المصنفة. یجب أخذھا إلى   
مراكز مخصصة إلعادة التدویر أو إرجاعھا إلى تاجر تجزئة یقدم ھذه الخدمة. التخلص من البطاریات بشكل منفصل یحول دون حدوث تأثیرات  

ملة على البیئة وعلى صحة اإلنسان بسبب التخلص غیر الصحیح منھا، كما یسمح باستعادة مواد صنعھا وإعادة تدویرھا مما یحقق توفیًرا  سلبیة محت
على البطاریة. التخلص من المنتج   Xكبیًرا في الطاقة والموارد. التخلص المصنف من النفایات أمر إلزامي یُشار إلیھ بسلة مھمالت علیھا حرف 

 غیر قانوني من قِبل المستخدم یُفضي إلى تطبیق عقوبات إداریة حسب اللوائح الساریة. بشكل
 

 جھاز األمان من زیادة الحرارة 
 في حالة ارتفاع الحرارة، یتولى نظام السالمة في الجھاز تعطیل عناصر التدفئة والمحرك تلقائیًا مما یوقف تشغیل الموقد. 

 في ھذه الحالة:
 قم بإزالة سبب زیادة الحرارة (مثل العوائق في شبكات سحب/ خروج الھواء، تراكمات الغبار في الجھاز، إلخ)؛  •
 دقیقة؛ 15/20اترك الوحدة لتبرد لمدة   •
 ابدأ تشغیل الموقد مرة أخرى لتضمن تشغیلھ بشكل صحیح.   •
 ھر في مقبس الجدار. إذا لم یكن ھذا ھو السبب، فتواصل مع مركز خدمة. إذا تم اتباع اإلجراء بشكل صحیح وما زالت الوحدة معطلة، فافحص المنص 
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 الحلول المحتملة للمشكالت 
 

 
 المشكلة 

 

 
 الحل المحتمل 

 الموقد ال یبدأ التشغیل 
 

 . Iتأكد من أن مفتاح التشغیل/ اإلیقاف على الموضع  
 أمبیر) الذي في القابس. 13استبدل المنصھر (

 حرارةالموقد ال یصدر 
 

الموقد مجھز بمنظم حرارة لتوفیر الطاقة. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من درجة الحرارة المضبوطة، فال تنتج  
 الوحدة حرارة. 

 إذا ضبطت الموقد على درجة حرارة أعلى، فسیبدأ في إصدار حرارة. 
مضبوطة على الحد األدنى. عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة تحقق من أن درجة الحرارة لیست  یتوقف تشغیل الموقد بعد فترة من التشغیل 

 المضبوطة، تنطفئ النار.
 تأكد من أن مدخل الھواء ومخرجھ لیسا مسدودین. 

قد تكون ھناك ضوضاء خفیفة عندما یكون أثر الشعلة نشًطا، وھو صوت ناتج عن محرك یؤدي إلى إنتاج ھذا األثر.   الموقد یصدر ضوضاء
 ال یمكن سماع الصوت إال عندما ال تكون ھناك ضوضاء في الخلفیة.

 یظھر مستوى أعلى من الضوضاء عندما تبدأ تشغیل وظیفة التدفئة، ویكون ناتًجا عن مروحة تدویر الھواء الساخن.
 تأكد من أن البطاریة في الوضع الصحیح أو استبدلھا.  جھاز التحكم عن بُعد ال یعمل 

 
 

 
 الصیانة والتخزین

 
 تنبیھ: افصل الجھاز دائًما قبل تنظیفھ وقبل إجراء عملیات الصیانة.

 تنبیھ مھم: ال تغمر الموقد في الماء.
 

 تنظیف السطح الخارجي للجھاز 
 أوقف تشغیل الموقد وافصلھ عن الكھرباء قبل تنظیفھ أو نقل الجھاز. 

 المنتج.استخدم قطعة قماش ناعمة إلزالة أي غبار من 
درجة مئویة. واترك  50إذا لم یكن ھذا كافیًا، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء ومنظفًا معتدالً عند درجة حرارة أقل من  

 الجھاز حتى یجف تماًما قبل استخدامھ مرة أخرى.
عند تنظیف الجھاز، ال تستخدم الزیوت أو  .ال تستخدم المنظفات أو المذیبات التي تسبب تآكالً مثل البنزین. ال تغسل الجھاز بالماء 

 المواد الكیمیائیة أو نحوھا من المواد، وإال فقد تتلف السطح. 
 استخدم مكنسة كھربائیة إلزالة الغبار من شبكات منافذ دخول/ خروج الھواء. 

 
 التخزین

 ھ األصلیة، في مكان بارد وجاف.إذا كنت تنوي عدم استخدام الجھاز لفترة طویلة، فیجب تخزینھ مع ھذا الدلیل في عبوت
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 المعلومات المطلوبة للمدافئ الكھربائیة لألماكن المغلقة 
 - متطلبات معلومات المنتج  - متطلبات التصمیم البیئي  -الملحق الثاني  -  2الجدول  
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 
 

 WAVEالطراز: معرف (معرفات)  

 الوحدة السلعة  الوحدة القیمة الرمز  السلعة

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

التحكم الیدوي في الشحن الحراري باستخدام المنظم   كیلووات  nomP 1.4 خرج الحرارة االسمي
 الحراري المدمج

 غیر متاح

الحد األدنى لخرج الحرارة  
 (توضیحي)

minP  الیدوي في الشحن الحراري مع االستجابة لدرجة التحكم  كیلووات  غیر متاح
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 غیر متاح

الحد األقصى لخرج الحرارة  
 المستمر

max,cP 1.4  التحكم اإللكتروني في الشحن الحراري مع االستجابة لدرجة   كیلووات
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 غیر متاح

 غیر متاح خرج الحرارة بمساعدة من المروحة    االحتیاطي للكھرباءاالستھالك  

 نوع التحكم في خرج الحرارة/ درجة حرارة الغرفة (حدد خیاًرا واحًدا)  كیلووات  غیر متاح maxel عند خرج الحرارة االسمي

واحدة ومن دون التحكم في درجة  خرج الحرارة في مرحلة  كیلووات  غیر متاح minel عند الحد األدنى لخرج الحرارة 
 حرارة الغرفة 

 [ال] 

مرحلتان یدویتان أو أكثر، من دون تحكم في درجة حرارة   كیلووات  sbel 0 في وضع االنتظار 
 الغرفة 

 [ال] 

مع التحكم بمنظم الحرارة المیكانیكي في درجة حرارة  
 الغرفة 

 [ال] 

 [ال]  مع التحكم اإللكتروني في درجة حرارة الغرفة   

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

التحكم اإللكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت   
 لألسبوع 

 [نعم] 

 خیارات التحكم األخرى (ھناك عدة اختیارات ممكنة)  

 [ال]  الغرفة مع اكتشاف الحضورالتحكم في درجة حرارة   

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

 [ال]  مع خیار التحكم في المسافة   

 [ال]  مع التحكم في البدء التكیفي  

 [ال]  مع تقیید مدة التشغیل   

 [ال]  مع مستشعر بمصباح أسود   

 -إیطالیا  - ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) تفاصیل التواصل: 
www.argoclima.com 

 
 
 
 
 
 

 

 مخلفات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة"  بشأنEU/2012/19 معلومات بشأن التخلص السلیم من المنتج وفق التوجیھ رقم 
لمستھلك في عملیة إعادة في نھایة العمر االفتراضي لھذا الجھاز، یجب عدم التخلص منھ مع النفایات المنزلیة. نود لفت انتباھكم إلى الدور الكبیر الذي یمثلھ ا 

مكوناتھ بشكل منفصل إلى المنشأة المحلیة االستخدام وإعادة التدویر ونحوھما من األشكال األخرى الستعادة ھذه النفایات. یجب تسلیم الجھاز المفكك مع تجمیع 
ة المصنفة دون  للتخلص من المخلفات أو إعادتھ إلى الموزع مجانًا عند شراء جھاز جدید مكافئ. یحول التخلص من نفایات األجھزة الكھربائیة واإللكترونی

صحیح من النفایات، كما یسمح باستعادة مواد الصنع وإعادة تدویرھا حدوث التأثیرات السلبیة المحتملة على البیئة وعلى صحة اإلنسان بسبب التخلص غیر ال 
تقاطع    لتحقیق توفیر كبیر في الطاقة والموارد. یشار إلى متطلبات التخلص المصنفة من خالل الملصق الموجود على صندوق النفایات على شكل عالمة

 والظاھر على الجھاز. 
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