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ي
! تنبيه: خطر كهربا�ئ

ي حدوث إصابة << ال تقم بتوصيل الجهاز بجهاز تحويل خارجي.
يمكن أن يتسبب �ف

 

من أجل تجنب حدوث خطر بسبب إعادة الضبط غير المقصودة لقاطع التيار 
الحراري، ينبغي عدم تزويد هذا الجهاز بالطاقة من خالل جهاز تحويل خارجي مثل 
مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وفصلها بشكل منتظم بواسطة أداة مساعدة.

 

! تنبيه: خطر حريق
د قبل محاولة تنظيفه. ي حدوث إصابة << اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة ح�ت ي�ب

يمكن أن يتسبب �ف
 

عليك دائًما ترك الجهاز حتى يبرد قبل التنظيف لتجنب الحروق المحتملة.
 

! تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة والشحوم
ي إتالف الجهاز << تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر درجة حرارة مرتفعة 

يمكن أن يتسبب �ف
ي جو محمل بالشحوم.

أو �ف

 

ال تضع الجهاز في مناطق تتجاوز درجة حرارة الهواء بها  °100 فهرنهايت
 )°38 مئوية(. قد يلزم وجود واٍق من الحرارة لمنع التعرض إلى الحرارة ومنع االأبخرة 

المحملة بالشحوم من التأثير في الجهاز وذلك إذا كان الجهاز قريًبا من الحرارة أو 
البخار أو االأجهزة المولدة للشحوم )مثل الشوايات أو االأواني البخارية أو االأفران 

وغير ذلك(. ويمكن أن يتسبب تزايد الحرارة والشحوم داخل تجويفات الجهاز في 
تعطل المكونات الكهربية.

التركيب العام
قم بتركيب الجهاز على سطح صلب ومنبسط ومستٍو في موقع

ال تزيد به درجة الحرارة المحيطة عن °100 فهرنهايت
وبعيًدا عن االأبخرة المحملة بالشحوم الصادرة من أجهزة أخرى. ومن أجل

تهوية الجهاز بشكل مناسب، اترك مساحة خلوص قدرها بوصتان
من جميع الجوانب، والسيما حول أي فتحة من فتحات التهوية. قم بتوصيل

الجهاز بمنفذ طاقة مؤرض بشكل مناسب وبشدة تيار
صحيحة على النحو المبين على بطاقات تعريف الجهاز. يُرجى قراءة

تعليمات التركيب التالية.

متطلبات المياه
 من أجل العمل بشكل مناسب، ينبغي ملء المبخر في هذا الجهاز بماء

نظيف صالح للشرب. 
مع تبخر المياه، سوف تترسب المعادن الموجودة في المياه على سطح المبخر. 

وسوف تمنع هذه الرواسب المعدنية نقل الحرارة. كما يمكن أن تتحلل هذه الرواسب 
وتتسبب في تلف طبقة الفوالذ المقاوم للصدأ. ولتجنب تكون الرواسب المعدنية، 

قم بتنظيف الجهاز بصفة يومية. يُنصح باالتصال بمرفق المياه الستشارته بشأن الحد 
من تكون الرواسب.

 

! تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة
ي إتالف الجهاز << امالأ المبخر بالماء قبل تشغيل مصدر الطاقة

 يمكن أن تتسبب �ف
ك المبخر ح�ت يجف. وال ت�ت

 

 ينبغي عدم السماح بجفاف هذا الجهاز. فقد يحدث تلف صمام
المياه بفعل الحرارة.

يمكن أال يتجاوز الحد االأقصى لدرجة الحرارة °140 فهرنهايت )°60 مئوية(.

بالنسبة إلى االأماكن التي يوجد بها ماء عسر، أضف ملعقة صغيرة )15 مليلتر( من 
الخل االأبيض أو عصير الليمون إلى الماء للمساعدة في تقليل معدل الترسب. ويُرجى 
االتصال بسلطة المياه المحلية للحصول على االستشارة بشأن عالجات المياه الممكنة 

لحماية الجهاز. وتكون بعض إمدادات المياه كبيرة في المحتوى الكيميائي بما يكفي 
تالف طبقة الفوالذ المقاوم للصدأ )في حالة االستخدام دون معالجة(. ويمكن أن  الإ

تعمل عملية التبخر على تركيز المواد الكيميائية في المياه لمستوى قد يتسبب في 
حدوث رد فعل متلف لطبقة الفوالذ المقاوم للصدأ. 

متطلبات التهوية
حيزات خلوص التهوية: من أجل العمل بشكل صحيح، سوف يحتاج هذا الجهاز إلى 
مساحة كافية لتدوير الهواء. يُرجى ترك "2 )51 ملم( كحيز خلوص على كافة الجوانب 
والسيما حول فتحات التهوية. ويجب توخي الحذر لمنع وضع الجهاز بالقرب من أي 

شيء قابل لالحتراق. ويجب تركيب الجهاز باالأرجل والقواعد المزودة معه. ويمكن 
وضع الجهاز المسطح المزود بدون أرجل أو قواعد بشكل مباشر على سطح المنضدة 

أو المادة غير القابلة لالحتراق. وفي هذه الحالة، يمكن تثبيت الجهاز بسطح 
المنضدة بمادة السليكون المانعة لتسرب الطعام )راجع قوانين الصحة المحلية(. 

ويمكن رص االأجهزة بعضها فوق بعض باستخدام أداة الرص المزودة من وينستون 
واتباع التعليمات المرفقة مع االأداء. وقد يصبح الضمان الخاص بك ملغي إذا لم 

تتمسك بمتطلبات التهوية هذه.
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مرحًبا بكم 
إذا كان لديكم أي استفسارات حول جهاز CVap، يُرجى االتصال بنا على مكتب الشركة 

أو الموزع المحلي أو مركز خدمة عمالء وينستون على رقم 1.800.234.5286 أو 
لكتروني على العنوان التالي  +1.502.495.5400 أو مراسلتنا عبر البريد االإ

CustomerCare@winstonind.com

بيانات التصال: 
www.WinstonIndustries.com نترنت:   االإ

CustomerCare@winstonind.com لكتروني:      البريد االإ
1.502.495.5400+ | 1.800.234.5286 الهاتف:     

1.502.495.5458 فاكس:     
 2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA عنوان البريد:  

المحتويات
3 - 2 معلومات السالمة المهمة 
4 - 3 التركيب العام 

5 كيف يعمل جهاز CVap الخاص بك 
6 إجراء التنظيف اليومي 
7 تعريف المكونات 
7 وط االأحكام  الضمان وال�ش

التحذيرات وتعليمات التركيب
 CVap كما هو الحال بالنسبة إىل معظم أجهزة المطبخ، يجب استخدام خزانة حفظ

صابات. بحرص. يُرجى قراءة التحذيرات التالية لتجنب االإ
 

! خطر: خطر كهرباء
ة أو الوفاة << ال تحاول صيانة هذا الجهاز إال إذا كنت كهربائًيا  يمكن أن يسبب إصابة خط�ي

ي صيانة مدربًا.
حاصالً عىل ترخيص أو أخصا�أ

 

نظًرا الأن هذا الجهاز يستخدم فرق جهد عالًيا، فيجب أال تتم صيانته إال من خالل 
كهربائي حاصل على ترخيص أو أخصائي صيانة مدرب. ويمكن أن تؤدي محاولة 

صيانة الجهاز بنفسك إلى حدوث إصابات بالغة أو ربما تكون قاتلة. يُرجى عرض هذه 
الصفحة على أخصائي الصيانة.

في حالة الشعور بصدمة كهربائية عند لمس الجهاز، افصل مصدر الطاقة على الفور 
)إما من خالل سحب سلك الطاقة أو إيقاف قاطع الدائرة( واتصل بأخصائي الصيانة 

على الفور الإصالح الجهاز. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى 
حدوث إصابات بالغة وربما تكون قاتلة.

احرص دائًما على فصل مصدر الطاقة عند عدم استخدام الجهاز.

يتم تشغيل الجهاز فقط باستخدام الخراطيم والقابس والسلك المزود به. ويجب 
عدم استبدال مكونات الجهاز إال بالمكونات المزودة من قبل وينستون.

ويجب استخدام مقبض تثبيت االأسالك )االأرضي( الخلفي في توصيل أجهزة التوصيل 
المحتمل توصيلها بالجهاز.

 

! تحذير: خطر حريق
ي حدوث إصابة بالغة << تجنب البخار الساخن عند فتح

 يمكن أن يتسبب �ف
 أو غلق باب الجهاز.

 

يستخدم هذا الجهاز بخار الماء الساخن الذي ينقل الحرارة بشكل أسرع وأكثر كفاءة 
من الهواء الجاف عند نفس درجة الحرارة. وينبغي توخي الحذر عند فتح االأبواب أو 

الوصول إلى االأجزاء الداخلية من الجهاز حيث يمكن أن يتسبب البخار الساخن في 
إحداث حروق بشكل سريع.

 

! تحذير: خطر تلوث
صابة بمرض خط�ي أو تلف الجهاز << قم بتنظيف الجهاز  ي االإ

يمكن أن يتسبب ذلك �ف
لتجنب خطر التلوث المحتمل.

 

قم بتنظيف الجهاز يومًيا لمنع تراكم بقايا االأطعمة أو الكلوريدات التي يمكن أن 
تتسبب أيًضا في تلف طبقة الفوالذ المقاوم للصدأ ومن ثم تلوث الطعام. ويمكن 

أن يتسبب عدم القدرة على اتباع إجراءات تنظيف مناسبة في إبطال الضمان الخاص 
بك.

وقبل استخدام الجهاز الأول مرة، قم بأداء إجراء التنظيف اليومي المذكور في الصفة 
رقم 6.

 

! تحذير: خطر السالمة
ي حدوث إصابة بالغة أو تلف الجهاز << 

يمكن أن يتسبب �ف
. ف ف أو صغار السن أو المعاق�ي اف عىل االأشخاص غ�ي المدرب�ي �ش يجب االإ

 

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل أشخاص )من بينهم االأطفال( ذوي 
قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إال في 
شراف عليهم أو حصولهم على تعليمات فيما يخص استخدام الجهاز من  حالة االإ

قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم. 

شراف على االأطفال لضمان أنهم ال يلعبون بالجهاز. ويجب االإ
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كيف يعمل جهاز CVAP الخاص بك

ب قبل التشغيل. يشغل جهاز التحكم والمبخر وأنظمة حرارة الهواء. قم بملء الجهاز بالماء الصالح لل�ش يقاف مفتاح التشغيل/الإ

ي خطوات بمقدار °1 فهرنهايت )°1مئوية(.
قم بضبط قرص درجة حرارة الطعام لزيادة/تقليل درجة الحرارة �ف درجة حرارة الطعام

ي خطوات 
الفرق )زيادة درجة الحرارة فوق درجة حرارة الطعام( �ف قم بضبط قرص قوام الطعام لزيادة/تقليل 

بمقدار °1 فهرنهايت )°1مئوية(.
قوام الطعام

ف قراءات درجة  ف أدناه( للتنقل ب�ي ي الضغط لمدة 3 ثواٍن ثم توقف( عىل مفتاح °F/°C )المب�ي
اضغط طويالً )استمر �ف

اضية المعروضة من خالل الضغط لمدة 4 ثواٍن عىل مفتاح  الحرارة الحالية. ويمكن أن تتغ�ي درجة الحرارة االف�ت
 EF لعرض درجة حرارة الهواء بالدرجة المئوية أو AC لعرض درجة حرارة الهواء بالفهرنهايت أو AF ف °F/°C. اخ�ت ب�ي

لعرض درجة حرارة المبخر بالفهرنهايت أو EC لعرض درجة حرارة المبخر بالدرجة المئوية.

تحويل °فهرنهايت إىل °مئوية أو °مئوية إىل °فهرنهايت

ي حالة السماح بتكون الرواسب. يُرجى التنظيف بصفة يومية. 
يمكن أن تتآكل طبقة الفوالذ المقاومة للصدأ �ف

ي حوض. ثم اشطفها بشكل جيد. وال تستخدم مادة الكلور.
وقم بإزالة االأجزاء القابلة للفك واغسلها �ف

التنظيف اليومي

عادة الضبط،  ي حالة تع�ش ترموستات الحد االأقىص. الإ
)يوجد خلف الوحدة بالقرب من القمة( قم بإعادة الضبط �ف

اترك وحدة السحب ح�ت تنخفض درجة حرارتها إىل أقل من °250 فهرنهايت )°121 مئوية(. اضغط عىل زر إعادة 
ي الصيانة الإصالحه. ي حالة تغ�ي تع�ش ترموستات الحد االأقىص بشكل متكرر، اتصل بأحد فن�ي

ضبط الحد االأقىص. و�ف

زر إعادة ضبط الخزانة
)الوحدات الدولية فقط(

إذا كان لديك أي استفسارات بشأن جهاز CVap الخاص بك، يُرجى االتصال بمكتب الشركة أو الموزع المحلي أو 
مركز خدمة عمالء وينستون.

www.WinstonIndustries.com :نت ن�ت    االإ
CustomerCare@winstonind.com : ي

و�ف لك�ت يد االإ    ال�ب
   الهاتف: 1.800.234.5286 | +1.502.495.5400

ف ح�ت الجمعة(                           ، من االثن�ي ي
�ت    )من 8:00 صباًحا - 5:00 مساًء بالتوقيت ال�ش

الخدمة الفنية 
وإصالح الئعطال

تعرض اختيار درجة الحرارة.

ي درجة 
يضبط درجة حرارة المبخر للتحكم �ف

ف °200-90 فهرنهايت  حرارة الطعام ما ب�ي
)°93-32 مئوية(.

ف  التنقل ما ب�ي
درجة الحرارة 

فهرنهايت ودرجة 
الحرارة المئوية

يضبط قيمة قوام الطعام ما 
ف  °200-90 فهرنهايت  ب�ي

)°93-32 مئوية(
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! تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة والشحوم
ي إتالف الجهاز << تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر درجة حرارة

 يمكن أن يتسبب �ف
ي جو محمل بالشحوم.

مرتفعة أو �ف
 

ال تضع الجهاز في منطقة تتجاوز بها درجة الحرارة المحيطة )درجة حرارة الهواء 
المحيط بالجهاز( °100 فهرنهايت )°38مئوية(. قد يلزم وجود واٍق من الحرارة لمنع 

التعرض لحرارة مفرطة ومنع االأبخرة المحملة بالشحوم من التأثير في الجهاز 
وذلك إذا كان الجهاز قريًبا من الحرارة أو البخار أو االأجهزة المولدة للشحوم )مثل 

الشوايات أو االأواني البخارية أو االأفران وغير ذلك(. ويمكن أن يتسبب تزايد الحرارة 
والشحوم داخل تجويفات الجهاز في تعطل المكونات الكهربية.

 نظام التهوية: ال يحتاج هذا الجهاز عادة الأن يتم تركيبه تحت نظام تهوية
ميكانيكي )نظام التهوية(. يُرجى مراجعة قوانين الحرائق والصحة المحلية للتعرف 

على المتطلبات الخاصة بمنطقتك.

 

! تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة
ي إتالف الجهاز << امالأ المبخر بالماء قبل تشغيل مصدر الطاقة

 يمكن أن تتسبب �ف
ك المبخر ح�ت يجف.  وال ت�ت

 

زالة االأنابيب البالستيكية  يتوفر نظام ملء المياه االأوتوماتيكي كميزة اختيارية. والإ
من موصل خط المياه، استخدم أصابعك بحرص في الضغط على حلقة المسك 

النحاسية الصغيرة تجاه جسم الموصل. ثم اسحب االأنابيب برفق خارج الموصل. 
دخال االأنابيب داخل الموصل مرة أخرى، ادفع االأنابيب بالكامل داخل الموصل.  والإ

وبمجرد أن تستقر في مكانها، حاول سحب االأنابيب خارج الموصل حتى ال تخرج 
حلقة المسك من موضعها )حوالي “1/16 )1.6 ملم(( ويصبح من غير الممكن 
إزالة االأنابيب )انظر الشكلين رقمي 1 و 2(. وينبغي توصيل أنظمة ملء المياه 

االأوتوماتيكية بخط للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. وتوصي وينستون بأن يتم 
توصيل صمام الصنبور المتضمن باالأداة بخط مياه باردة مصنوع من النحاس أو 

 الصلب )يناسب الصمام الخطوط التي تتراوح مقاساتها بين “3/8 و “1 

)9.5 ملم إلى 25.4 ملم((. ال يمكن أن يتجاوز الحد االأقصى لدرجة حرارة المياه 

الواردة °140 فهرنهايت )°60 مئوية( كما ينبغي أن يكون ضغط المياه الواردة 
 ما بين 20 و 150 باونًدا ثقلًيا في البوصة المربعة )1.4 كجم ثقلية/سم2 
إلى 10.5 كجم ثقلي/سم2 )كيلوجرام ثقلي لكل سنتيمتر مربع((. وينبغي 

عدم المساح بجفاف االأجهزة المزودة بأنظمة ملء مياه أوتوماتيكية. فقد يحدث 
تلف صمام المياه بفعل الحرارة. 

 ويكون المالك وأخصائي تركيب الجهاز مسؤولين عن ضمان توافق التركيب مع كافة قوانين
السباكة المحلية والدولية.

تركيب نظام ملء المياه الئوتوماتيكي

4

شكل رقم 2 شكل رقم 1

جدار الخزانة

مساك ادفع هناحلقة االإ

االأنابيب جسم الموصل

ي اتجاه جسم الموصل قبل إزالة االأنابيب. عند وضع االأنابيب مرة أخرى داخل الموصل، ادفع 
مساك النحاسية �ف ادفع حلقة االإ

مساك بالكامل. االأنبوب بالكامل داخل الموصل وتأكد من تمديد حلقة االإ
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لوحة التحكم - تشتمل على مفتاح الطاقة وجهاز تحكم إسكوتشون.   1 
وتسمح للمشغل ببرمجة درجة حرارة الطعام وقوامه. ويكون جهاز تحكم    

إسكوتشون قابالً للفك لصيانته أو استبداله بمعالج دقيق.  

يغلق طوق الباب غرفة الطعام لمنع فقد البخار والحرارة.  2

يمكن عكس موقع كل من الباب والمزالج.  3

القضبان القابلة للتعديل - توجد على كال الجانبين داخل الجهاز وتعمل  4 
على تثبيت الصواني واالأواني والرفوف.  

غرفة الطعام - هي عبارة عن تجويف الحفظ حيث يتجمع نظام التسخين   5 
المزدوج لخلق بيئة حفظ جيدة.  

المبخر والسخانات )غير ظاهرين( - يوفران البخار لغرفة الطعام من   6 
خالل تسخين المياه داخل المبخر.  

يقوم الحوض بتجميع الرطوبة المتكثفة على الباب.  7

غطاء التصريف )أو صمام التصريف( يسمح بتصريف المياه من المبخر.  8

منطقة لف السلك )خلف الوحدة إن وجد( توفر مكان تخزين   9 
لسلك الطاقة.  

سخانات الهواء )غير ظاهرة( - تعطي الحرارة للتحكم في قوام  10 
الطعام بشكل دقيق.  

تحدد لوحة التسمية رقم الموديل والرقم المسلسل )مهم بالنسبة إلى  11 
الصيانة وطلب قطع الغيار( وفرق الجهد والطاقة والمعلومات المتعلقة    

بالكهرباء. وتذكر بطاقة المتطلبات الكهربية أن الجهاز يكون مخصًصا    
لالستخدام بدائرة فرعية فردية فقط.  

توفر العجالت سهولة الحركة عندما تكون العجالت االأمامية في وضع  12 
عدم القفل.  

تظهر بالشكل خزانة بكامل 
حجمها. وتكون العناصر مشتركة 

بين كافة خزانات الحفظ.

1 9

10

11

13

2

3

4

5

6

7

8

تعريف المكونات

ي حالة عدم 
يتم منح ضمان محدود لمدة عام )ال يشمل االأطواق واللمبات والخراطيم وأسالك الطاقة واللوحات الزجاجية وسالل المقالة والبطاريات والمبخرات(. إخالء المسؤولية عن الضمان �ف

ف وأي ضمان  ي خاص بلياقة الجهاز لغرض مع�ي
القدرة عىل التنظيف. تقوم وينستون بإخالء مسؤوليتها رصاحة عن كافة الضمانات االأخرى سواء أكانت رصيحة أو ضمنية متضمنة أي ضمان ضم�ف

ي خاص برواجه. 
ضم�ف

فصاح عن الضمان الكامل أو زيارة الموقع التاىلي  يمكن طلب االإ
 ww.winstonind.com/documents/4272V089_zap_warranty_agreement.pdf

وط وأحكام البيع الخاصة بمنتجات وينستون الصناعية متوفرة هنا:  وتكون �ش
www.winstonind.com/documents/4272X833_terms_and_conditions_of_sale.pdf

وط وأحكام البيع جزًءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة.  ويكون كل من الضمان و�ش

الضمان وشروط وأحكام البيع

7
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خزانة الحفظ

إجراء التنظيف اليومي
 

! تنبيه: خطر حريق 
د قبل محاولة تنظيفه. ي حدوث إصابة << اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة ح�ت ي�ب

يمكن أن يتسبب �ف
 

قبل القيام بإجراء التنظيف، افصل الجهاز من مصدر التزويد بالطاقة واتركه حتى 
يبرد لمدة نصف ساعة على االأقل.

ضع إناء فارًغا تحت غطاء )أو صمام( التصريف ثم قم بإزالة الغطاء  1 
)أو أدر صمام التصريف( واترك المبخر حتى يصرف ما به.  

قم بفصل جميع أنابيب الدخان )الموضوعة على الجدران الداخلية(   2 
والقضبان القابلة للتعديل والصواني واالأواني والرفوف واغسلها باستخدام    
مادة مبيدة للجراثيم الناجمة عن االأطعمة. ثم اشطفها واتركها حتى تجف.  

أضف مادة مطهرة مبيدة للجراثيم إلى غرف الطعام والمبخر.  3

ملحوظة: لضمان فتح وإغالق االأبواب بسهولة، افحص المفصالت )على كل من 
الباب والجهة االأمامية من تجويف الجهاز( للتأكد من أنها مغلقة بإحكام وتعمل 

بشكل جيد وليست متآكلة بشكل مفرط.

زالة جميع رواسب االأطعمة. امسح داخل االأسطح الإ  4

افحص الجهاز للكشف عن الرواسب المترسبة على سطح الخزان وحساس   5 
مستوى المياه وأنبوب ومسبار الملء )انظر الصورة المبينة أدناه(. وفي حالة    
وجود رواسب، استخدم مادة مزيلة للرواسب. واقرأ جميع التحذيرات واتبع    

التوجيهات المبينة في باقة مواد إزالة الرواسب  

امسح كافة االأسطح الخارجية بمنظف معتدل والسيما في مواضع غلق  6 
الباب. وكذلك نظف طوق الجهاز. هذا االإجراء سوف يطيل من عمر الطوق.  

 

! تنبيه: خطر الترسب 
. ويمكن  ي إتالف الجهاز << ينبغي توخي الحذر عند تنظيف االأنبوب البالستيكي

يمكن أن يتسبب �ف
ي إحداث ت�ب داخل الجهاز.

أن يتسبب تلف االأنبوب �ف

 

استخدم منظف أنابيب أو فرشاة زجاجات صغيرة )قطرها 15 ملم(   7 
لتنظيف فتحة حوض التصريف )انظر صفحة رقم 7 لتحديد موقعه(.    

احرص على الدفع بقوة شديدة وإال فقد تتلف االأنبوب البالستيكي الذي    
يتصل بحوض التصريف )غير مبين في الصورة(. وفي حالة استخدام    

منظف أنابيب، تأكد من ثني النهاية الخلفية على نفسها حتى ال يتم كشف    
الحافة الحادة من السلك.  

قم بفحص عناصر التسخين )إذا كانت مكشوفة(. وتكون هذه العناصر   8 
مصنوعة من الفوالذ الذي ال يصدأ. وفي حالة الحاجة إلى تنظيفها، قم    

زالة جزيئات الطعام  بفركها بمادة ™Teflon أو بفرشاة نايلون خشنة الإ   
الثقيلة. ويمكن القيام بمزيد من التنظيف باستخدام لوحة حفاظة مطهرة    
بالستيكية ومنظفات قلوية. وال تستخدم الفرش السلكية أو الكاشطات أو    

حفاظات الصوف الصلب أو المنظفات المعتمدة على الكلوريد. واتبع    
تعليمات المصّنع الخاصة بالمنظفات التي يجب استخدامها على طبقة    

الفوالذ المقاوم للصدأ. واشطف بشكل جيد بماء نظيف وامسح على الفور.  
 

! تحذير: خطر كهرباء
ي حدوث إصابة شخصية أو تلف الجهاز << تجنب رش االأجزاء الخارجية 

يمكن أن يتسبب �ف
ي خراطيم دفع المياه.

من الجهاز أو أجهزة التحكم �ف

 

اشطف جميع االأسطح الداخلية متضمنة المبخر ثم جففها باستخدام  9 
منشفة نظيفة. ال تقم برش االأجزاء الخارجية من الجهاز أو   

أجهزة التحكم بالماء.  

استبدل دعامات القضبان وأنابيب الدخان.  10

تحقق من وجود الحلقة المستديرة على أنبوب التصريف واستبدل  11 
غطاء التصريف وأعد ملء المبخر.  

أعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة واجعله جاهًزا لالستخدام.  12

6

قم بتنظيف جميع الرواسب
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