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إنزع قَطع المسبار من القنينة الفارغة. ضع قَطع المسبار على حاِمل المسبار.. 3
اترك القنينة الفارغة جانبًا.. 4
ضع قنينة المياه الجديدة في الحجرة. إنزع الغالف البالستيكي عن غطاء القنينة. نّظف الجهة الخارجية من القنينة . 5

الجديدة بِخرقة.
أدِخل المسبار في القنينة. إضغط على العنق إلى أن يثبت في مكانه. إدفع الرأس نحو األسفل إلى أن تبلغ األنابيب . 6

قعر القنينة.
تحديد المشاكل وحّلها

الماء يتسّرب.

إنزع موّزع المياه من الكهرباء، أخِرج القنينة واتصل بمركز خدمة الصيانة.

ال ينزل الماء من الحنفية.

تأّكد من أّن القنينة ليست فارغة. إذا كانت فارغة، استبدلها. إحرص على الضغط جيدًا على مفتاح التحّكم 
بالمياه.

الماء البارد ليس باردًا.

يستغرق األمر حوالى ساعة بعد إعداد التجهيزات للبدء بتفريغ الماء البارد.
تأّكد من أّن السلك الكهربائي موصول جيدًا بمأخذ كهربائي شّغال.

إحرص على أن يبعد موّزع المياه 4 إنشات على األقل عن الجدار وأنه يسهل تدفُّق الهواء من جهات موّزع المياه كافة.
تأّكد من أّن مفتاح التشغيل األخضر الواقع في الجهة الخلفية من الجهاز شّغال.

إذا لم تبرد المياه رغم ذلك، اتصل بمركز خدمة الصيانة.

الماء الساخن ليس ساخنًا.

يستغرق األمر حوالى 15- 20 دقيقة بعد إعداد التجهيزات للبدء بتفريغ الماء الساخن.
تأّكد من أّن السلك الكهربائي موصول جيدًا بمأخذ كهربائي شّغال. تأّكد من أّن مفتاح التشغيل األحمر الواقع في الجهة 

الخلفية من الجهاز شّغال.

المصباح الليلي ال يعمل

تأّكد من أّن السلك الكهربائي موصول جيدًا بمأخذ كهربائي شّغال. تأّكد من أّن مفتاح تشغيل المصباح الليلي الواقع في 
الجهة الخلفية من الجهاز شّغال.

موّزع المياه ُيصدر أصواتًا

تأّكد من أّن موّزع المياه موضوع على أرٍض مستوية.
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توزيع المياه
تّم اختبار هذا الجهاز وتعقيمه قبل توضيبه وشْحنه. أثناء النقل، قد يتكّدس الغبار والروائح في الخّزان واألنابيب. فرِّغ على 

األقل ربع غالون من الماء وتخّلص منه قبل البدء بشْرب الماء.
تفريغ الماء البارد )37 درجة فهرنهايت - 50 درجة فهرنهايت(

بعد تجهيز اإلعدادات، سيستغرق األمر حتى ساعة واحدة لبلوغ درجة البرودة القصوى. خالل هذه الفترة، ستعمل المضّخة 
بال توّقف. هذا طبيعي.

ضع القنينة، الكوب، اإلبريق أو ِقدر الطبخ تحت الحنفّية اليمنى.. 1
إضغط على مفتاح التحّكم بالمياه الباردة للبدء بتفريغ الماء البارد.. 2
اترك المفتاح حالما تمأل الكمية المرغوبة.. 3

تفريغ الماء المعتدل الحرارة
ضع القنينة، الكوب، اإلبريق أو ِقدر الطبخ تحت الحنفّية الوسطى.. 1
إضغط على مفتاح التحّكم بالمياه المعتدلة الحرارة للبدء بتفريغ المياه المعتدلة الحرارة.. 2
اترك المفتاح حالما تمأل الكمية المرغوبة.. 3

تفريغ الماء الساخن )185 درجة فهرنهايت - 210 درجة فهرنهايت(

تحذير
يفرِّغ هذا الجهاز مياهًا بحرارة كفيلة بأن تتسبب بحروٍق بالغة. تجنَّب اإلتصال المباشر بالماء الساخن. أبِق األوالد والحيوانات 
األليفة بعيدًا عن الجهاز بينما يفرِّغ الماء. ال تسمح أبدًا لألوالد بتفريغ المياه الساخنة بدون إشراف مناسب ومباشر. إنزع 

الجهاز من الكهرباء للحؤول دون استخدامه من ِقبل األوالد بدون إشراف.

بعد تجهيز اإلعدادات، ستتوّفر المياه الساخنة خالل 15- 20 دقيقة. 
)سينطفئ ضوء المؤّشر عندما تنتهي عملية تسخين المياه(

ضع القنينة، الكوب، اإلبريق أو ِقدر الطبخ تحت الحنفّية اليسرى.. 1
حرِّك الزّر األحمر باإلتجاه المعاكس لك واضغط على مفتاح التحّكم بالمياه الساخنة للبدء بتفريغ المياه . 2

الساخنة.
اترك المفتاح حالما تمأل الكمية المرغوبة.. 3

تغيير القنينة

الضوء األحمر الواِمض في أضواء الوظائف ُينذرك بأّن القنينة فارغة. استبدل القنينة بأسرع وقت ممكن.

مالحظة: ال تفّرغ المياه الساخنة، المعتدلة أو الباردة إذا كان الضوء األحمر يومض ألنك قد ُتفِرغ الخزانات وتتسّبب بأن 
يسخن موّزع المياه بنسبة مفرطة.

إفتح باب موّزع المياه.. 1
أخِرج القنينة الفارغة من الحجرة.. 2
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التركيب
إنزع صينية التقطير من الباب وَضع الشبكة في األعلى.. 1
ثّبت صينية التقطير والشبكة في الباب.. 2

تركيب قنينة المياه
إفتح باب موّزع المياه.. 1
ضع قَطع المسبار على حاِمل المسبار.. 2
ضع قنينة المياه الجديدة في الحجرة.. 3
إنزع الغالف البالستيكي عن غطاء القنينة.. 4
نّظف الجهة الخارجية من القنينة الجديدة بِخرقة.. 5
ضع المسبار في القنينة.. 6
إضغط على العنق إلى أن يثبت في مكانه.. 7
إدفع الرأس نحو األسفل إلى أن تبلغ األنابيب قعر القنينة.. 8

أدِخل القنينة إلى داخل حجرة موّزع المياه وأغلق الباب.. 9

الوصل بالكهرباء
قم بوصل السلك الكهربائي بقابس في الجدار يكون مؤرَّضًا بشكل صحيح. في هذا الوقت، ستبدأ المضّخة بضّخ المياه 
من القنينة إلى خّزانّي الماء الساخن والبارد. سيستغرق األمر حوالى 12 دقيقة لملء الخّزانين للمرة األولى. خالل هذه 

الفترة، ستعمل المضّخة بال توّقف. هذا طبيعي.

تفعيل التسخين والتبريد:
مالحظة: لن يفّرغ هذا الجهاز مياهًا ساخنة أو باردة إال بعد تشغيل المفاتيح.

لتشغيلها، إضغط على الجزء العلوي من مفاتيح التشغيل لتبدأ عملية تسخين وتبريد الماء.

- إذا لم ترغب في تسخين الماء، اضغط على الجهة السفلّية من المفتاح األحمر.

- إذا لم ترغب في تبريد الماء، اضغط على الجهة السفلّية من المفتاح األخضر.

تشغيل المصباح الليلي
إضغط على الجهة العلوية من مفتاح التشغيل األزرق إلشعال الضوء. إضغط على الجهة السفلية إلطفاء الضوء.
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الكفالة المحدودة

إّن شركة كامبومتيك،)البائع( تكفل للشاري األصلي لهذا المنتج، وليس ألّي شخٍص آخر، أنه إذا قام بتركيب الموّزع وتشغيله 
وفق التعليمات المطبوعة المرافقة له؛ عندئٍذ لفترة سنة واحدة من تاريخ الشراء ستكون كافة الِقطع المتوفرة في الجهاز خالية 
من الشوائب المادية ومن العيوب في التصنيع. قد يطلب البائع إثباتًا مقنعًا على تاريخ شرائك المنتج من تاجر أو موّزع 
معتَمد. لذلك يجب أن تحتفظ بفاتورتك أو بإيصال الشراء. ستقتصر الكفالة المحدودة على تصليح أو استبدال الِقطع التي 
يثبت أنها تعّطلت في ظّل اإلستخدام والصيانة الطبيعية، وهذا أمر يحّدده البائع وفق تقديره بعد فحص الجهاز الُمعيب. 
قبل إرجاع أّي ِقطع، يجب أن تتصل بقسم خدمة الزبائن لدى البائع على األرقام الواردة أدناه. إذا أّكد البائع، بعد الفحص، 
ذا وافق البائع على طلبك، سيقوم عندئٍذ باستبدال  وجود عطٍل في أّي من الِقطع الُمرتَجعة تغّطيه هذه الكفالة المحدودة، واإ
القطعة الشائبة بدون أّي كلفة. في حال أعْدَت القَطع الشائبة، يجب أن تدفع أنت مسبقًا تكاليف النقل. سُيعيد البائع القَطع 

المستبَدلة إلى الشاري األصلي، بعد دْفع كلفة الشحن مسبقًا.

ال تغّطي الكفالة المحدودة أّي أعطال أو مشاكل في التشغيل نتيجة حادث، سوء استخدام، تعديل، استعمال خاطئ، تركيب 
غير صحيح أو صيانة غير مناسبة على يدك أو يد أّي طرف ثالث، أو في حال امتنعت عن إجراء الصيانة المعتادة والروتينية 
على موّزع المياه، كما هو محدَّد في كتّيب اإلستخدام. باإلضافة، إّن الكفالة المحدودة ال تشمل الضرر الالحق بالسطح 

الخارجي من الجهاز مثال الخدوش، اإلنبعاج، تغيُّر اللون أو الصدأ الحاصل بعد عملية الشراء.

الكفالة المحدودة تعّوض عن كافة الضمانات الصريحة األخرى. يتنّصل البائع من أّي كفالة على المنتجات التي يتم شراؤها من 
تاجر ليس ضمن التّجار أو الموّزعين المعتَمدين. بعد انقضاء سنة على الكفالة الصريحة، يتنّصل البائع من أّي كفاالت ضمنّية، 
وعلى سبيل الذكر ال الحصر، الكفاالت الضمنية التي تشمل التسويق والمالءمة لغرٍض معّين. وأيضًا، لن يتحّمل البائع أّي 
مسؤولية إطالقًا تجاه الشاري أو أّي طرف ثالث بسبب أّي أضرار خاصة، غير مباشرة، جزائية، عَرضّية أو استتباعية. ال يتحّمل 
البائع مسؤولية أّي شوائب يتسبب بها طرف ثالث. هذه الكفالة المحدودة تمنح الشاري حقوقًا قانونية محّددة؛ قد يتمّتع الشاري 
بحقوٍق أخرى بحسب البلد الذي يعيش فيه. إّن بعض السلطات ال تسمح باستثناء األضرار الخاصة، العَرضية أو اإلستتباعية، 

أو بحْصر مدة الكفالة، لذا قد ال تنطبق عليك شروط اإلستثناء المذكورة أعاله.

اإلستخدام للمرة األولى
تحديد موضع موّزع المياه

ضع موّزع المياه بشكل منتصب.. 1

ضع موّزع المياه على أرٍض صلبة ومستوية في مكان بارد ومظلَّل قرب مأخذ كهربائي مؤّرض. . 2
مالحظة: ال تقم بوصل السلك الكهربائي بالقابس بعد.

ضع موّزع المياه بشكٍل تبعد فيه الجهة الخلفية من الجهاز 4 إنشات على األقل عن الجدار وتتوّفر 4 . 3
إنشات من الفراغ على األقل من كال الجهتين.
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تدابير السالمة
تحذير

لتقليص خطر اإلصابة وتضّرر الجهاز، يجب على المستخِدم قراءة هذا الكتّيب كاماًل قبل تركيب موّزع المياه، تجهيزه 
وتشغيله. إّن عدم التقّيد باإلرشادات المذكورة في هذا الكتّيب يمكن أن يتسبب بإصابات شخصية أو بضرٍر في الملكية.

هذا المنتج يفّرغ المياه بحرارة مرتفعة جدًا. في حال لم يتم استخدامه بشكل صحيح، قد يتسبب بإصابة شخصية.

عند استخدام موّزع المياه هذا، تقّيد دائمًا بتدابير السالمة األساسية، بما فيها ما يلي:

• قبل اإلستخدام، يجب تجميع هذا الجهاز وتركيبه بشكل صحيح وفق التعليمات الواردة في هذا الكتّيب.	

• الغرض من استخدام هذا الجهاز هو تفريغ الماء ليس إال. ال تستخدم سوائل إخرى. ال تستخدمه لغايات أخرى. 	
ال تستخدم أبدًا في موّزع المياه سوائل أخرى غير قناني المياه المعروفة واآلمنة ميكروبيولوجيًا.

• لإلستخدام الداخلي فقط. أبِق موّزع المياه في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ال تستخدمه في 	
العراء.

• رّكبه واستخدمه على أرٍض صلبة، مسّطحة ومستوية ليس إال.	

• ال تضع موّزع المياه في فسحة مغلقة أو خزانة.	

• ال تشّغل موّزع المياه في حال وجود أبخرة متفّجرة.	

• ضع موّزع المياه بحيث يبعد من الخلف مسافة ال تقّل عن 4 إنشات عن الجدار، مما يتيح تدفُّق الهواء بسهولة 	
بين الجدار وموّزع المياه. ال بّد أن تتوّفر 4 إنشات من الفراغ على األقل من كال جهتّي موّزع المياه للسماح 

للهواء بالتدّفق بحّرية.

• يجب وْصل موّزع المياه هذا بقابس مؤّرض يقطع الدارة الكهربائية الُمعيبة.	

• ال تستخدم سلك تمديد مع موّزع المياه.	

• إمسك القابس دائمًا عندما تريد سْحب السلك من المأخذ الكهربائي. ال تنزع القابس أبدًا من الكهرباء من خالل 	
شّد السلك الكهربائي.

• ال تستخدم موّزع المياه إذا كان السلك تالفًا أو متضررًا.	

• للوقاية من الصدمات الكهربائية، ال تغمر السلك، القابس أو أية أجزاء من الجهاز بالماء أو بأّي سوائل أخرى.	

• تأّكد من أّن الجهاز غير موصول بالكهرباء قبل تنظيفه.	

• ال تسمح أبدًا لألوالد بتفريغ الماء الساخن من الجهاز بدون إشراف مباشر. إنزع الجهاز من الكهرباء للحؤول 	
دون استخدامه من ِقبل األوالد بدون إشراف
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 صنع في الصين

chp6070b/chp6070s

موزِّع مياه ُيعبّأ من األسفل

كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM


