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لوحة المؤشر والمفتاح الكهربائي2 نظرة عامة على المنتج 3

مؤشر نقص المياه

مؤشر التسخينمؤشر التبريد

مؤشر عمر المرشح

لوحة المؤشر

.عندما يقوم الموزع بتسخين المياه في خزان الماء الساخن، سوف يضيء مؤشر التسخين

.عندما يقوم الموزع بتبريد الماء في خزان الماء البارد، سوف يضيء مؤشر التبريد

عندما تفرغ القارورة من الماء سوف يضيء مؤشر نقص الماء. قم بوضع قارورة جديدة وسوف ينطفئ المؤشر

مؤشر عمر المرشح سيبدأ بالوميض بالضوء األحمر عندما يتبقى 15 يوًما من عمر المرشح، وسيظل يعمل حتى يصل

 المرشح إلى نهاية العمر االفتراضي. استبدل المرشح وأعد ضبط مؤشرعمرالمرشح وفًقا للتعليمات ، سيتم إيقاف

.تلقائيا

.في الجزء الخلفي من الموزع، يوجد مفتاح أحمر يتحكم في طاقة التسخين، ومفتاح أخضر يتحكم في طاقة التبريد

.يمكنك تشغيله عندما تحتاج إلى ماء ساخن أو بارد

إذا قمــت بتشــغيل المفتــاح ألول مــرة، فســوف يحتاج مــوزع الى حوالي 20 دقيقة للمياه الســاخنة وحوالي ســاعة

.المؤشر تلقائًيا بعد ذلكتشغيل  

.أجل الحصول على درجة حرارة مثاليةللمياه الباردة من 

مفتاح التبريدمفتاح التسخين

مفتاح التشغيل



- ضع الجهاز على ســطح صلب مســطح. تأكد من أن الوحدة مســتوية. يجب أال توضع الوحدة بالقرب من أشــعة

- تأكــد مــن عدم توصيل موزع المياه بمصــدر للتيار الكهربائي 

- افتح باب الخزانة الســفلية

- مــن األفضــل وضــع مــوزع الميــاه في منطقــة ذات تهوية جيدة.. تأكــد من وجود مســاحة ال تقل عن 4 بوصات

تحذيــر: قــد يصبــح قابــس التصريف الموجــود في الجزء الخلفي من الوحدة رخو أثناء الشــحن. شــد قابس التصريف

البدء في تشــغيل الوحدة. إذا كان قابس التصريف مفكوًكا، فقد يتســرب ماء من الوحدة وتتســبببإحــكام قبل 

الصندوق منفصل عن القسم العلوي. ارفع مباشرة ألعلى قسم الصندوق العلوي إلزالته. أخرج غالف الستايروفوم

- قص وإزل األشرطة من الصندوق. ال تقم بقلب الصندوق رأًسا على عقب، أو وضعه على جانبه. الجزء السفلي من

5 4

التعليمات 4

ارفع موزع المياه عن قاع الصندوق. امسحه للتنظيف إذا لزم األمروالكيس  البالستييك.

.المباشرة أو أي مصدر حرارة آخرالشمس 

.

.

.- ضــع قــارورة الماء كاملة على األرض. انزع غطاء القارورة البالســتييك

.- ضــع الخرطــوم غيــر القابــل للصدأ داخل القارورة وضع غطاء قارورة المــاء بإحكام فوق فم القارورة

.- قــم بتوصيــل الخرطوم بأعلى الغطاء باســتخدام نظام االتصال الســريع الموضح أدناه

.- أدخــل القارورة داخل الخزانة وأغلق باب الخزانة الســفلي

جانب من موزع المياه. 

فــي تلف األرضية. 

.

تفريغ موزع المياه  (1)

- قم بتوصيل موزع المياه بمصدر طاقة مؤرض. ستضخ الوحدة الماء من قارورة الماء في خزانات التبريد والتسخين

- اضغط على زر الماء الساخن حتى يتدفق الماء

- اقم بتشــغيل مفتاح التشــغيل في الجزء الخلفي من الوحدة لتســخين الماء أو تبريده. ســيضيء مصباح المؤشــر

 التســخين أو التبريــد. للحصــول علــى درجــة حــرارة مثالية ، ال تقم بإيقــاف مفتاح التشــغيل حتى يتمعند تشغيل 

- استمتع بالماء الساخن أو البارد الذي تحتاجه

- إذا كنت ال تحتاج إلى ماء ساخن أو بارد ، فأوقف مفتاح التشغيل للحفاظ على الطاقة

  مالحظــة: يرجــى االنتظــار حتــى تتوقــف مضخــة الميــاه عــن التشــغيل قبــل اســتخدام الوحــدة. إذا لــم يكن خزان

صرف أي ماء من صنبور الماءالمياه ممتلًئا ، فلن يتم 

مالحظة: إذا لم يكن هناك اتصال آمن بين غطاء الخرطوم والموصل الموجود في موزع المياه ، فستعمل مضخة

.تأكد من توصيل الخرطوم بموزع الماء بشكل صحيح.موزع المياه لن يقوم بتوزيع المياهالمياه ولكن 

توزيع المياه (3)

وظيفة المرشح  (1)

يتكون المرشح من كتلة كربونية، والتي يمكنها إزالة الجزيئات مثل البالستيك الجزئي، وكذلك تحسين طعم وملمس المياه

المرشح

موزع المياه الجديد الخاص بك يتميز بنظام توصيل ســريع قابل للتعديل. للتشــغيل الســليم، تأكد من إحكام غلق 

 مكن إزالة الموصل بسهولة للتنظيف بالماء الدافئ والصابون

تركيب قارورة المياه (2)

حافــظ علــى مســافة ال تقــل عن 2 بوصة (5 ســم) على كلالجزء الخلفي من موزع المياه والجدار  سم   بين . 10)(

*

. (1 (الشكل 

. (2 (الشكل 

يمكــن تعديــل خرطــوم الفــوالذ المقاوم للصدأ ألعلى وألســفل الســتيعاب كل مــن 3 جالونات و 5 جالونات ماء

. (3 (الشكل 

الموصل 

 الشكل 1 الشكل 2 الشكل 3

.

الخلفــي مــن الجهــاز الجــزء  - افصــل مصفــاة المرشــح فــي 

وقم بتوصيل مصفاة المرشح مع األنبوب المطاطي المتوفر

ضع الطرف اآلخر لألنبوب المطاطي في حاوية أو دلو سعة ما ال يقل

عن 5 ليتر 

تصريف المرشح لالستخدام ألول مرة (2)

مصفاة المرشح

قابس التصريف

制冷开关

制热开关



.ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الرش القابلة لالشتعال في هذا الجهاز

.عدم لعب األطفال تحت اإلشراف مع الجهاز

ما لم يحصلوا على إشراف أو تعليمات ،قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية منخفضة ، أو نقص في الخبرة والمعرفة

ال يجوز اســتخدام الجهاز بواســطة أشــخاص (بمن فيهم األطفال) ذوي -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- : (IEC 15-2-60335)هــذا الجهاز مصمم لالســتخدام المنزلي والتطبيقات المشــابهة مثل

تحذير: عند وضع الجهاز ، تأكد أن ســلك اإلمداد بوضع ســليم و غير تالف -

تحذيــر: ال تقــم بوضــع العديد من منافذ المقابــس المحمولة أو إمدادات الطاقة

المحمولــة في الجــزء الخلفي من الجهاز

-

أماكــن كمطابــخ الموظفين في المتاجر والمكاتــب وبيئات العمل األخرى

المزارع بيوت 

مــن قبل العمــالء في الفنادق والموتيالت والبيئات الســكنية األخرى

أماكن من نــوع المبيت واإلفطار

-

-

67

على كل جانب من وحدتكمساحة ما ال يقل عن 2 بوصة   (سم 5)

 مســاحة ال تقــل عــن 4 بوصــات (10 ســم) بين الجــزء الخلفي مــن الوحدة والجــدار. الحفاظ علىوتأكد من وجود 

ال تقم بتشغيل سلك الكهرباء على السجاد أو العوازل الحرارية األخرى. ال تغطي السلك

احفظ السلك بعيًدا عن المناطق المرتفعة الحركة ، وال تغمره في الماء

ال نوصي باستخدام سلك التمديد ألنه قد يسخن ويتسبب في خطر نشوب حريق

توخي الحذر واستخدم اإلشراف المعقول عند استخدام الجهاز من قبل األطفال أو بالقرب منهم

ال تســتخدم موزع المياه الخاص بك في الهواء الطلق. ضع موزع المياه بعيًدا عن أشــعة الشــمس المباشــرة

انــزع قابــس الكهربــاء أو افصله عن مصدر الطاقة الرئيســي قبــل صيانة الجهاز

ال تستخدم هذا المنتج لتوزيع أي شيء آخر غير الماء

لتجنب أي خطر بسبب عدم استقرار الجهاز، يجب وضعه على سطح مستٍو ومسطح

في حالة تلف سلك إمداد الكهرباء، يرجى االتصال بأفراد خدمة العمالء الستبداله لتجنب الخطر

يجب وضع موزع المياه قريب من قابس الكهرباء

افصــل القابــس عــن مصدر التيــار الكهربائي عندما ال تكون قيد االســتعمال

ال تقم بتشغيل هذا أو أي جهاز آخر به سلك طاقة تالف. ال يجب توصيل أي جهاز آخر في نفس المنفذ. تأكد من -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

القابس بالكامل في المخرجإدخال 

احتياطات السالمة 5

ــا مــنالقارورة. أغلق ب  اب الخزانــة. ســتتدفق الميــاه المســتخدمة فــي تصريــف المرشــح فــي الحاويــة تلقائًي

مصفاة المرشــح. صرف المرشــح لمدة 3 دقائ ق .  

على زر الماء البارد لتفريغ خزان  المياه في الداخل  .  

مصفاة المرشح .  
  . 

قــم بتوصيــل مــوزع الميــاه بمأخذ طاقة مؤرض. أدخل أنبــوب الفوالذ المقاوم للصــدأ في قارورة الماء، وأدخل

بمجــرد االنتهــاء مــن ذلــك، افتــح بــاب الخزانة، وانزع األنبــوب المطاطي مــن مصفاة المرشــح وقــم بتوصيل

أغلــق بــاب الخزانــة. اآلن المرشــح جاهز لالســتخدام

افتح باب الخزانة وقم بإزالة خرطوم الفوالذ المقاوم للصدأ 

قم بتصريف المرشح كما هو موضح أدناه

إذا قمت بإعادة ضبط عمر المرشح عن طريق الخطأ، فاضغط باستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 مرات خالل 5

ال تــدع المــاء الســاخن يلمس البشــرة المكشــوفة. حافظ على المــواد القابلة لالشــتعال مثل األثاث والفراش

أو األوراق بعيًدا عن الجزء الخلفي من الوحدة /والوسائد والمالبس و 

من القارورة. اضغط

.در المرشــح عكس اتجاه عقارب الســاعة الزالة المرشــح القديم

.دقائق  ســوف يومض مؤشــرعمر المرشــح لمدة 3 مرات مما يعني أنك ألغيت إعادة الضبط بنجاح

يتــم تثبيــت ضــوء األشــعة فــوق البنفســجية فــي خــزان المــاء البــارد لقتــل البكتيريــا التي قــد تنمو فــي الداخل

تحذيــر عنــد اســتخدام األجهزة الكهربائية، يجب اتباع احتياطات الســالمة األساســية لتقليل مخاطر نشــوب حريق

.

ــا بواســطة البرنامــج بمجــرد توصيــل المــوزع بالطاقــة .يتــم التحكــم فيــه تلقائًي

(ADD4968  ADD4967 متوفر على ) ضوء األشــعة فوق البنفســجية 

.وإصابة األشخاص أو الممتلكات. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام أي جهازوصدمة كهربائية 

قم بتركيب المرشــح الجديد في اتجاه عقارب الســاعة في حامل

.والحامل بالكامل المرشح حتى يتم التقاء النقاط على المرشــح

اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوان إلعادة ضبط

.تشــغيل مؤشر عمر المرشــح الموجود على اللوحة 

مؤشر عمر المرشح. بمجرد االنتهاء، سيتم إيقاف

استبدال المرشح وإعادة ضبط مؤشر عمر المرشح (3)

زر اعادة ضبط المرشح

المرشح
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استكشاف االخطاء واصالحها  7

الجهاز ال ينزل
ماء بارد

وساخن

الجهاز غير موصول بالكهرباء
التيار الكهربائي الرئيسي مغلق

موزع المياه معطل
غطاء قارورة المياه غير موصول
بطريقة سليمة مع موزع المياه

.1

.2

.3

.4

قم بتوصيل سلك الكهرباء بالقابس 
شغل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي

استبدل الموزع او ارسله للصيانة
وصل بطريقة سليمة

.1

.2

.3

.4

الجهاز ال
يعطي

ماء بارد

الجهاز
ال يعطي

ماء ساخن

هناك تسريب
ماء من
الحنفية

هناك تسريب
ماء من الجهاز

على األرض

يوجد طعم
غريب للماء

وصلة خرطوم الماء غير متصلة
طريقة صحيحة أو هناك تسريب من

خزان الماء البارد أو الساخن
غطاء التصريف الخلفي غير مثبت

بطريقة صحيحة

هذا شائع لموزعات المياه الحديثة. ال
تقلق حيث لن يؤثر على صحتك. جهاز

موزع المياه موافق عليه من ادارة
 األغذية والعقاقير

.1

.2

استهالك زائد للماء الساخن في فترة
قصيرة

عطل بالنظام

.1

.2

الجزء العلوي من الحنفية رخو
الحنفية تالفة

.1

.2

شد الجزء العلوي من الحنفية
 اتصل مع خدمة العمالء

.1

.2

شد الجزء العلوي من الحنفية
 اتصل مع خدمة العمالء 

.1

.2

انتظر قليًال حتى يبرد الماء 
اتصل مع خدمة العمالء

أبعد الجهاز عن الحائط اكثر من سم15
ضع قارورة الماء في مكان بارد وبعيداً عن

أشعة الشمس

.1

.2

.3

.4

تأكد من توصيل خرطوم الماء. اتصل
مع البائع ان كان التسريب من خزان الماء

شد غطاء التصريف. ان كانت مادة
السيليكون داخل غطاء التصريف ممزقة

أو تالفة فقم باستبدالها

.1

.2

كيفية التصليحسبب محتمل للعطلالعطل

استهالك زائد للماء البارد في
فترةقصيرة

عطل بالنظام
التهوية حول الجهاز غير كافية

درجة حرارة الماء في القارورة
عالية (بسبب تعرض القارورة ألشعة

الشمس لفترة طويلة

.1

.2

.3

.4

(

نظف خرطوم الماء في غسالة الصحون
  في الرف العلوي) أو انقعه في ماء مع

صابون الجلي. الطعم الغريب عادة يختفي
بعد االنتهاء من استهالك أول قارورة ماء

(

التنظيف والصيانة 6
. -  لتجنــب الحــوادث، قــم بإيقــاف تشــغيل وإلغاء توصيل موزع الميــاه من مصدر الكهرباء قبــل التنظيف

 (سم 15) -   انزع قابس الكهرباء أو افصله عن مصدر الطاقة الرئيسي قبل صيانة الجهازاترك موزع المياه 6 بوصات

 -  ال تتلف نظام التسخين أو التبريد، مع إيالء اهتمام خاص للمكثف األسود أو شبكة التسخين على الجزء الخلفي

 -  إذا كنت لن تستخدم موزع المياه لفترة طويلة من الزمن، يرجى فصل سلك الكهرباء وتصريف موزع المياه. قم

بتصريف الماء من جميع الحنفيات، ثم قم بفك قابس التصريف في الجزء الخلفي واتركه يصفى. تأكد من تثبيت

العوائق.بعيــًدا عــن الحائــط حتى يعمل بشــكل صحيح. تأكــد من أن جميع فتحــات التهوية خالية من 

المياه. من موزع 

عند االنتهاء.

  - يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة رطبة لتنظيف سطح موزع المياه. عند الضرورة، يمكن استخدام منظف

.المذيبات الكيميائية المسببة للتآكل لتنظيف الوحدة، ألن هذا قد يؤدي إلى تلف سطح موزع المياه

.

معتدل. ال تستخدم 

 -    ال تصب الماء على الجزء الخارجي للوحدة لتجنب بلل النظام الكهربائي الداخلي. ال تغمر الوحدة في الماء عند التنظيف

 -  يمكــن غســل غطــاء قــارورة الماء والخراطيــم وصينية التنقيط في غســالة الصحون في الــرف العلوي فقط



10

يرجى االحتفاظ بدليل االستخدام للرجوع إليه في المستقبل

ال يمكنك الحصول على خدمة الضمان المجانية وفًقا للشروط التالية:

اإلهمال واألضرار بسبب النقل أو حادث آخر.

الجهاز أصبح قديم و تالف نتيجة  االستعمال العادي  دون التأثير على التشغيل العادي للمنتج.

يعمل هذا البيان كدعاية للصيانة المجانية خالل المدة المحددة والشروط، وال يحد من الحقوق القانونية للمستهلكين.

الصيانة والتعديل دون موافقة.

خــالل فتــرة الضمــان ، ســتتلقى خدمة الضمــان المجانية عن أي ضرر ناتج عن عمليــة التصنيع أو المكونات في ظل
التشغيل العادي الذي تؤكده خدمة الصيانة لدينا.

ال تشمل خدمة الضمان المكونات القابلة لالستبدال التي يتم استبدالها بشكل متكرر (مرشح تنقية المياه، مرشح
إبريق، الكربون المنشــط الحبيبي، راتنج التبادل األيوني، غشــاء األلياف المجوفة، إلخ)، األجهزة المســاعدة، رســوم

النقل وخدمة النقل من الباب إلى الباب.
يرجى إظهار إثبات الشراء لموظفي الخدمة أثناء الصيانة.

األضرار الناجمة عن التشغيل غير السليم، مثل اتصال المكونات غير الصحيحة، والتركيب غير السليم، عدم
تباع "دليل االستخدام"، وسوء التشغيل.

.1

.2

.3
.4
.5
.6

يتضمــن هــذا المنتــج ضماًنا لمدة عامين للموزع وضمان لمدة ثالث ســنوات للضاغط من تاريخ الشــراء. لمزيد من
التفاصيلحــول  شــروط الضمــان، يرجــى الرجــوع إلى معلومــات الضمان في الصندوق. إذا كنــت بحاجة إلى مزيد من

www.Philips.com المعلومات، منفض لك قم بزيارة

)األضرار األخرى الناجمة عن القوة القاهرة (مثل الكوارث الطبيعية، الجهد غير الطبيعي، وما إلى ذلك    .
)األضرار الناجمة عن االستخدام العام خارج المنزل (مثل االستخدام الصناعي والتجاري    .

الضمان والخدمة 8

قائمة التعبئة 9

موزع مياه

أنبوب مطاطي

دليل اإلستخدام

دليل البدء السريع

1x

1x

1x

1x

1x دعم عدة قوس


