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شهح الهموز وتعليمات األمان 1

شهح الهموز 111

إشاهات تحذيهية

يتم تعليم اإلشارات التحذيرية داخل النص بمثلث تحذير.
إضافة لذلك توضح الكلمات اإلشارية نوع ومدى خطورة 

النتائج، في حالة عدم اتباع التدابير الالزمة لتجنب 
المخاطر.

تم تعريف الكلمات اإلشارية التالية، ويمكن استخدامها في هذا المستند:
 مالحظة تعني احتمالية حدوث ضرر.	 
 تنبيه تعني احتمالية حدوث إصابات جسدية خفيفة إلى متوسطة.	 
 تحذيه تعني احتمالية وقوع إصابات جسدية خطيرة أو إصابات 	 

تهدد الحياة.
 خطه تعني وقوع إصابات جسدية خطيرة أو إصابات تهدد الحياة.	 

معلومات هامة

يتم تعليم المعلومات الهامة التي ال توقع مخاطر باإلنسان أو 
األغراض بالرمز المجاور لهذا النص.

هموز أخهى

المعنىالهمز

خطوة العمل
إحالة إلى موضع آخر في المستند

قائمة/عنصر بالقائمة 	 
قائمة/عنصر بالقائمة ) المستوى الثاني(–

  الجدول 1  

تعليمات األمان 112

التهكيب
 ينبغي أال يقوم بالتركيب إال متخصص معتمد.	 
 إذا كان ذلك ممكنا، فيجب أن يتم تركيب خزان 	 

الماء الساخن و/أو ملحقاته الكهربائية وفقا 
.IEC 60364-7-701 للمعيار

 يجب أن يتم تركيب خزان الماء الساخن في 	 
محيط مؤمن ضد الصقيع.

 قبل البدء في الوصالت الكهربائية ينبغي 	 
االنتهاء من إنشاء الوصلة الهيدروليكية 

واختبار إحكامها.
 افصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء قبل 	 

أعمال التركيب.
التثبيت والتعديل

 ال يُسمح بتثبيت أو تعديل خزان الماء الساخن 	 
إال من قِبل متخصص معتمد.

 ال تقم أبدا بسد مجرى صمام األمام.	 
 أثناء التسخين يمكن للماء أن يخرج عند 	 

مجرى صمام األمان.
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الصيانة
 ينبغي أال يقوم بالصيانة إال متخصص معتمد.	 
 افصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء قبل 	 

أي أعمال صيانة.
 يكون المستخدم مسؤواًل عن األمان والتوافق 	 

البيئي عند قيامه بأعمال التركيب والصيانة.
 ال تستخدم إال قطع الغيار األصلية.	 

التسليم لمشغل الجراز
عند التسليم قم بإعالم مشغل الجهاز بكيفية 

استخدام وحدة التدفئة وشروط تشغيلها.
 اشرح الشروط، وتناول على وجه الخصوص 	 

جميع اإلجراءات المتعلقة بالسالمة.
 أشر بوضوح إلى أن إجراء أي تعديالت أو 	 

إصالحات ال بد أن يتم من قبل متخصص 
معتمد.

 أشر إلى ضرورة القيام بأعمال الفحص 	 
والصيانة لضمان التشغيل اآلمن الصديق 

للبيئة.
 انقل أدلة التركيب والتشغيل إلى المشغل 	 

ليحتفظ بها.

سالمة األجرزة الكرهبائية لالستخدام المنزلي 
واألغهاض المشابرة

لتفادي الخطر الناجم عن األجهزة الكهربائية 
تسري التعليمات التالية وفقا للمعيار 

:EN 60335-1
"يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أطفال يزيد 
عمرهم عن 8 أعوام، وأشخاص ذوي قدرات 

جسدية أو حسية أو عقلية محدودة، أو أشخاص 
ذوي خبرة ومعرفة محدودة، عندما يكونوا تحت 
إشراف، أو عندما يتم تعريفهم بكيفية االستخدام 
اآلمن للجهاز وتوعيتهم بالمخاطر الناجمة عن 

ذلك. ال يسمح لألطفال باللعب بالجهاز. ال يسمح 
لألطفال بتنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة 

الخاصة بالمستخدم، إال تحت إشراف."
"عندما تكون الوصلة الكهربائية تالفة، يجب 

استبدالها من قبل المنتج أو خدمة العمالء لدى 
المنتج، أو من قبل طرف آخر متخصص، وذلك 

لتجنب أي مخاطر."
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البيانات التقنية واألبعاد 2
االستخدام وسقا للتعليمات 211

خزان الماء الساخن مخصص لتسخين وتخزين ماء الشرب. ويجب مراعاة 
اللوائح والتعليمات والمعايير المحلية السارية الخاصة بماء الشرب.

ال تقم بتركيب الخزان إال في األنظمة المغلقة.
أي استخدام آخر يُعد غير موافق للتعليمات. وال تدخل األضرار الناجمة عن 

ذلك في إطار الضمان.

الوحدةمتطلبات ماء الشهب
 ppmعسر الماء، الحد األدنى

grain/US gallon 
°dH

120 
7.2 
6.7

pH9.5 -  6.5، أدنى. – أقصى.
µS/cm1500 - 130قابلية التوصيل،  أدنى – أقصى

متطلبات ماء الشرب الجدول 2   

نظهة عامة على الطهاز 212
ES01051500 WJUM1RKNWVT 

B
ES05051500 WJUM2XKTWVB

  الجدول 3   
خزان الماء الساخن الكهربائي  ]ES[

محتوى الخزان   ]010[
اإلصدار  ]5[

األداء  ]1500W[
المصنع  ]JU[

البنية  ]M1[
تصميم مستطيل  ]R[

منظم درجة الحرارة  ]K[
بدون ترمومتر  ]N[

التركيب الحائطي  ]W[
التجميع الرأسي  ]V[

التوصيالت في السطح السفلي  ]B[
التوصيالت في السطح العلوي  ]T[

وصف خزان الماء الساخن 213
 إن وعاء الخزان مصنوع من صلب مصقول وفقا للمعايير األوروبية	 
 ثبات ضغط عال	 
 غالف الجدار الخارجي: صفيح من الصلب و/أو بالستيك	 
 سهل االستخدام	 
 عازل حراري، بولي يوريثان خاٍل من الكلوروفلوروكربون	 
 قطب حماية من المغنسيوم.	 

الحماية من الصدأ 214
الجدار الداخلي لخزان الماء الساخن مطلي بالمينا، مما يضمن احتكاًكا محايدًا 

تماًما ومتوافقًا مع ماء الشرب داخل الخزان. وكحماية إضافية تم تركيب 
قطب مغنسيوم.

 الملحقات )متضمنة سي مواد تسليم خزان الماء  215
الساخن(

  الشكل 1   

)2x( البراغي  ]1[
)2x( الدسار  ]2[

)8 bar( صمام األمان  ]3[
)2x( صواميل عازلة  ]4[

6720801526-01.2V

۳

۱

۲

٤
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البيانات التقنية 216
 2014/35/EG يتناسب هذا الجهاز مع متطلبات المعايير األوروبية

.2014/30/EGو

ES 010ES 015الوحدةالبيانات التقنية
عموميات
1015لترالمحتوى

7,79,4كجموزن الخزان فارًغا
17,724,4كجموزن الخزان ممتلئًا

الماء
bar8أقصى ضغط مدخل مسموح به

Zoll1/2وصالت الماء
النظام الكهربائي

W15001500قدرة األداء
)DT- 50 °C( 0 ساعات 35 دقيقة0 ساعات 23 دقيقةزمن التسخين

VAC230فلطية اإلمداد
50هرتزالتردد

A6,56,5التيار الكهربائي )مرحلة واحدة(
H05VV - F 3Gx1.5 mm2 oder H05VV - F 3Gx1.0 mm2كابل الكهرباء مع القابس )النوع(

Iفئة الحماية
IPX4نوع الحماية

درجة حرارة الماء
حتى C 70°نطاق درجة الحرارة

البيانات التقنية الجدول 4   
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األبعاد 217

 األبعاد بالملليمتر الشكل 2   

ABCDالمنتَج
ES010...406372100257
ES015...406372100324
الجدول 5

 األبعاد بالملليمتر الشكل 3   

A

C
6720821791-02.1V

G1/2"
G1/2"

B

D

الحد األدنى ۹٦ مم

۸ مم

الحد األقصى ۱۱٤ مم

6720810908-03.1V
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المكونات 218

البنية الشكل 2   

وعاء الخزان   ]1[
طبقة عازلة من البولي-يوريثان خالية من الكلوروفلوروكربون  ]2[

عنصر التدفئة  ]3[
مخرج الماء الساخن 1/2"   ]4[

مدخل الماء البارد 1/2"   ]5[
أنود المغنسيوم  ]6[

محدد درجة حرارة السالمة  ]7[
منظم درجة الحرارة  ]8[

شبكة األسالك الكرهبائية 219

مخطط التوصيالت الشكل 5   

۱
۲
۷ ٦

۳

٤ ٥
6720821791-01. V2

۸
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التعليمات 3
يجب االلتزام بالمعايير السارية عند التركيب والتعامل مع خزان الماء الساخن 

الكهربائي.

النقل 4
 ال تسمح بسقوط المنتَج.	 
 انقل المنتَج في العبوة األصلية واستخدم وسيلة نقل مناسبة.	 

النقل والتخزين وإعادة التدويه 411
 يجب تخزين المنتج في مكان جاف مؤمن ضد الصقيع.	 
 	 EU 2002/96/EG إذا كان ذلك ممكنًا، فيجب االلتزام بالتوجيه 

الخاص بالتخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة.

التهكيب 5
ال يُسمح بالقيام بالتثبيت، والتوصيل الكهربائي، والتشغيل 
ألول مرة إال من قبل شركة متخصصة معتمدة من شركة 

توزيع الغاز أو الكهرباء.

مالحظات هامة 511
تنبيه: 

 ال تدع خزان الماء الساخن يسقط.	 
 ال تخرج خزان الماء الساخن من كرتونة التعبئة 	 

إال في الحجرة التي سيتم تركيبه فيها.
 إذا كان ذلك ممكنًا، فيجب أن يتم تركيب خزان 	 

الماء الساخن و/أو ملحقاته الكهربائية وفقًا للمعيار 
.IEC 60364-7-7-701

 للتثبيت قم باختيار حائط ذي قدرة حمل كافية 	 
 لتحمل خزان الماء الساخن الممتلئ،

 انظر صفحة 6.

تنبيه: تعرض عناصر التدفئة للتلف!
 قم أواًل بتوصيل أنابيب الماء، وامأل خزان الماء 	 

الساخن بالماء.
 بعد ذلك قم بتوصيل خزان الماء الساخن بالكهرباء 	 

من خالل مقبس كهربائي بوصلة تأريض.

اختياه مكان التثبيت 512
تنبيه: 

 للتثبيت قم باختيار حائط ذي قدرة حمل كافية 	 
 لتحمل خزان الماء الساخن الممتلئ،

) انظر صفحة 6(.

التعليمات المتعلقة بموضع التثبيت
 برجاء مراعاة القواعد الخاصة بكل بلد.	 
 قم بتركيب خزان الماء الساخن على مسافة آمنة من المصادر 	 

الحرارية.
 قم بتركيب خزان الماء الساخن في محيط مؤمن ضد الصقيع.	 
 قم بتركيب خزان الماء الساخن قريبا من صنبور الماء الساخن 	 

األكثر استخداًما، لتجنب الفقد الحراري وتقليل أوقات االنتظار.
 قم بتركيب خزان الماء الساخن في موضع يسمح بفك قطب 	 

المغنسيوم والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة.

نطاق الحماية 1 و2
  ال تقم بالتركيب في نطاق الحماية 1 و2.	 
 قم بتركيب خزان الماء الساخن خارج نطاقات الحماية وعلى بعد ال 	 

يقل عن 60 سم من حوض االستحمام.

تنبيه: 
 تأكد من أن خزان الماء الساخن متصل بصورة 	 

ثابتة بالنظام )صندوق الفيوزات( من خالل 
وصلة حماية.

نطاقات الحماية الشكل 6   

سم
 ۲

۲٥

6 720 612 659-13.3TT

۲۲ ۱۱

٦۰ سم٦۰ سم
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التثبيت الحائطي 513
تنبيه: أضرار التآكل بوصالت خزان الماء الساخن!

 قم بتأمين وصالت الماء باستخدام صواميل 	 
الفصل العازلة. يتم بذلك تفادي حدوث تسرب 
)التيار المستمر( بين الوصالت الهيدروليكية 

المعدنية مما يحول دون حدوث التآكل.

تنبيه: أضرار بالممتلكات!
 مع الماء المشتمل على شوائب ينبغي تركيب فلتر 	 

عند مدخل الماء. 

نصيحة:
 ينبغي أوالً شطف النظام، ألن جزيئات األوساخ 	 

تقلل من تدفق الماء، ويمكن أن تمنع التدفق تماًما 
في حالة كثافة األوساخ.

  قم بتعليم مواسير الماء البارد والساخن بوضوح، لتجنب االلتباس	 
) شكل 7 و8(.

التركيب فوق حوض الغسيل الشكل 7   
مدخل الماء البارد )يمينًا(  ]1[

مخرج الماء الساخن )يساًرا(  ]2[

التركيب تحت حوض الغسيل الشكل 8   
مدخل الماء البارد )يمينًا(  ]1[

مخرج الماء الساخن )يساًرا(  ]2[
 استخدم الملحقات المرفقة للوصالت الهيدروليكية.	 

وصلة الماء الشكل 9   
6720821785-01.1V
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وصلة الماء الشكل 10   
وصلة على أنبوبة الماء  ]1[

صمام األمان  ]2[
)7 bar صمام خفض الضغط )لضغط الماء األعلى من  ]3[

مزالج  ]4[
صندوق الطرد / سيفون  ]5[

وصلة صندوق الطرد  ]6[
صنبور التصريف  ]7[

لتجنب حدوث أعطال بسبب تذبذبات الضغط المفاجئة عند 
اإلمداد بالماء ننصح بتركيب أحد الصمامات الال رجعية 

الخاصة بالخزان.

في حالة خطر التجمد:
 أغلق خزان الماء الساخن.	 
 قم بتفريغ خزان الماء الساخن ) فصل 3-6(.	 

صمام األمان

خطه: 
 قم بتركيب صمام األمان على وصلة الماء البارد 	 

بخزان الماء الساخن )شكل 9 و10(.

مالحظة: 
ال تقم أبدا بسد مجرى صمام األمان.

 وال تقم كذلك بتركيب أي ملحقات بين صمام 	 
األمان ووصلة الماء البارد لخزان الماء الساخن 

الكهربائي.

عندما يتجاوز ضغط الماء 80% الضغط األقصى لخزان 
 الماء الساخن )bar 6.4( قم بتركيب صمام خفض الضغط

 ) شكل 9(.
 6.4 bar عندما يرتفع ضغط الماء بخزان الماء الساخن عن

يعمل صمام األمان. يجب تصريف الماء المتسرب.

التوصيل الكرهبائي 514
خطه: 

التعرض لصدمة كهربائية!
 قبل العمل على التوصيالت الكهربائية افصل 	 

خزان الماء الساخن عن الشبكة الكهربائية 
)فيوز أو غير ذلك(.

كل تجهيزات التنظيم والمراقبة والسالمة بخزان الماء الساخن تم اختبارها 
بدقة وهي جاهزة للعمل.

تنبيه:
التأمين الكهربائي!

 يجب أن يحتوي مخطط الدوائر الكهربائية على 	 
وصلة منفصلة لخزان الماء الساخن، وحمايته 

عبر مفتاح قطع- mA 30 FI وسلك تأريض.

يجب أن يتم التوصيل الكهربائي بصورة متوافقة مع اللوائح 
المحلية السارية للتركيبات الكهربائية.

 قم بتوصيل خزان الماء الساخن بالكهرباء من خالل مقبس كهربائي 	 
بوصلة تأريض.

تشغيل خزان الماء الساخن 515
 تأكد من صحة تركيب خزان الماء الساخن.	 
 افتح صمامات الماء.	 
 افتح جميع صنابير الماء وقم بتفريغ أنابيب الماء تماًما من الهواء.	 
 تأكد من إحكام جميع الروابط وامأل الخزان بالكامل.	 
 بعد ذلك قم بتوصيل خزان الماء الساخن بالكهرباء.	 
 يتم إخطار العمالء بطريقة عمل خزان الماء الساخن وشرح كيفية 	 

استخدامه.

6720821785-04.1V
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االستخدام 6

واجهة المستخدم الشكل 11   

مصباح التشغيل  ]1[
التشغيل/اإليقاف  ]2[

منظم درجة الحرارة  ]3[

تنبيه: يجب أن يتم أول تشغيل لخزان الماء الساخن من قِبل 
متخصص معتمد. ويقوم هذا المتخصص بتوفير كافة 

المعلومات الالزمة للعميل، لضمان التشغيل السليم لخزان 
الماء الساخن.

تشغيل/إيقاف خزان الماء الساخن 611

التشغيل
 	."I" اضبط المفتاح على الوضع 

اإليقاف
 اضبط المفتاح على الوضع "0".	 

ضبط دهجة حهاهة الماء الساخن 612
عند وصول درجة حرارة الماء إلى القيمة المضبوطة، يتم 

إيقاف عملية التسخين عبر خزان الماء الساخن )يخبو 
مصباح التشغيل(. وعندما تكون درجة حرارة الماء أقل من 

القيمة المضبوطة، تبدأ عملية التسخين في خزان الماء 
الساخن مجددًا )يضيئ مصباح التشغيل( حتى الوصول إلى 

درجة الحرارة المضبوطة.

.70 °C يمكن ضبط درجة الحرارة عبر منظم درجة الحرارة حتى درجة

زيادة دهجة الحهاهة
 قم بإدارة منظم درجة الحرارة إلى اليمين.	 

تقليل دهجة الحهاهة
 قم بإدارة منظم درجة الحرارة إلى اليسار.	 

وضع "مقاومة الصقيع" -   61211
في هذا الوضع يعمل خزان الماء الساخن دائًما عند وصول درجة الحرارة 

.5 °C داخل الخزان إلى

 اضبط المفتاح على الوضع "-".	 

تفهيغ خزان الماء الساخن 613
 افصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء.	 

خطه: خطه احتهاق!
قبل فتح صمام األمان افتح صنبور الماء الساخن وافحص 

درجة حرارة الماء في خزان الماء الساخن.
 انتظر إلى أن تنخفض درجة حرارة الماء بصورة 	 

ال يمكن أن يتشكل معها خطر احتراق أو أي 
أضرار أخرى.

 أغلق صمام حجز الماء، وافتح إحدى صنابير الماء الساخن.	 
 افتح صمام األمان )شكل 12(.	 
 انتظر إلى أن يتم تفريغ خزان الماء الساخن.	 

الفتح اليدوي لصمام األمان الشكل 12   

۲ ۳
۱

6720821791-03. V2
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حماية البيئة/التخلص من الجراز 7
 .Bosch تُعد حماية البيئة مبدأ أساسيًا من مبادئ مجموعة 

جودة المنتجات، واالقتصادية، وحماية البيئة تُعد بالنسبة لنا أهدافا متساوية في 
األهمية، ويتم االلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة بشكل صارم. 

لحماية البيئة نستخدم أفضل تقنيات ومواد ممكنة مع مراعاة العوامل 
االقتصادية.

التغليف
بالنسبة للتغليف فنحن نساهم في أنظمة إعادة تدوير خاصة ببلدان محددة، 

 والتي تكفل تدويرا مثاليا. 
جميع مواد التغليف المستخدمة صديقة للبيئة وقابلة إلعادة االستخدام.

األجرزة الكرهبائية واإللكتهونية القديمة
يجب تجميع األجهزة الكهربية واإللكترونية غير 

الصالحة لالستعمال بشكل منفصل، وتسليمها إلى مراكز 
إعادة التدوير المتوافقة مع البيئة )التوجيه األوروبي 

لألجهزة الكهربية واإللكترونية القديمة(.
استخدم أنظمة اإلرجاع والتجميع المحلية للتخلص من 

األجهزة الكهربية واإللكترونية القديمة.

المعاينة والصيانة 8

ينبغي أال يقوم بالصيانة إال متخصص معتمد.

إهشادات للمشغل 811
التنظيف 81111

 ال تقم أبدا باستخدام سوائل تنظيف تحتوي على مواد كاشطة أو 	 
كاوية أو مذيبة.

 قم بتنظيف الغطاء الخارجي لخزان الماء الساخن عند الضرورة 	 
بقطعة قماش رطبة.

سحص صمام األمان 81112
 تأكد من أنه أثناء التسخين يمكن للماء أن يخرج عند مجرى صمام 	 

األمان.
 ال تقم أبدا بسد مجرى صمام األمام.	 

صمام األمان 81113
 افتح صمام األمان يدويًا مرة واحدة على األقل شهريًا )شكل 12(.	 

تحذيه: 
ويراعى حينها أن ال يؤدي الماء المتدفق إلى حدوث أي 

إصابات أو تلفيات.

الصيانة والعناية بالجراز 81114
 يكون العميل مسؤواًل عن القيام بأعمال الصيانة والفحص بصورة 	 

دورية من خالل خدمة العمالء أو شركة متخصصة معتمدة.

أعمال الصيانة الدوهية 812

تحذيه: 
قبل القيام بأعمال الصيانة:

 افصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء.	 
 أغلق صمام حجز الماء ) شكل 9(.	 

 ال تستخدم إال قطع الغيار األصلية.	 
 اطلب قطع الغيار من كتالوج قطع غيار خزان الماء الساخن.	 
 عند القيام بأعمال الصيانة استبدل موانع التسرب المفكوكة بأخرى 	 

جديدة.

الفحص الوظيفي 81211
 تحقق من سالمة وظائف جميع المكونات.	 

تنبيه: أضهاه بالطبقة المصقولة!
ال تقم أبدا بتنظيف السطح الداخلي المصقول لخزان الماء 
الساخن باستخدام أي مواد مزيلة للجير. وال يلزم استخدام 

أي منتجات أخرى لحماية الطبقة المصقولة.

أنود المغنسيوم 81212

إن خزان الماء الساخن محمي من الصدأ من خالل قطب 
مغنسيوم موجود داخل وعاء الخزان.

تحذيه: 
وال يُسمح بتشغيل خزان الماء الساخن إال عندما يكون قطب 

المغنسيوم مثبتا بداخله.
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تحذيه: 
يجب فحص قطب المغنسيوم سنويًا واستبداله حين 

الضرورة. إن تشغيل خزان الماء الساخن بدون هذه الحماية 
سيؤدي إلى استبعاد الجهاز من الضمان.

 تأكد من فصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء قبل القيام بأي 	 
أعمال عليه.

 أفرغ خزان الماء الساخن ) فصل 3-6(.	 
 أخرج الغطاء من الخزان.	 

الشكل 13

 افصل مفتاح حماية خزان الماء الساخن.	 
 افصل كبل توصيل محدد درجة الحرارة.	 
 قم بفك براغي تثبيت شفة المهايأة ]1[.	 
 انزع شفة المهايأة ]2[.	 
 افحص قطب المغنيسيوم ]3[ واستبدله حين الضرورة.	 

الوصول إلى الغرفة الداخلية وعالمات العناصر الشكل 14 

براغي التثبيت  ]1[
شفة المهايئة  ]2[

أنود المغنسيوم  ]3[
ثرموستات األمان  ]4[

التنظيف الدوهي 81213

خطه: خطه احتهاق!
عند التنظيف الدوري يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى 

حدوث حروق خطيرة.
 ال تقم بالتنظيف إال خارج أوقات التشغيل العادي.	 

 قم بتنبيه جميع المقيمين إلى خطر االحتراق بسبب الماء الساخن.	 
 اضبط منظم درجة الحرارة على أعلى درجة حرارة، وذلك من 	 

خالل إدارة المنظم جهة اليمين إلى النهاية ) شكل 11، ]4[(.
 انتظر حتى يخبو مصباح التشغيل.	 
 افتح جميع صنابير الماء الساخن.	 
 ابدأ بصنبور الماء األقرب إلى خزان الماء الساخن. اترك الماء 	 

الساخن 3 دقائق على األقل ليتسرب بأكمله من خزان الماء الساخن.
 أغلق صنابير الماء الساخن، واضبط محدد درجة الحرارة على 	 

درجة التشغيل الطبيعية.

۱

۲

۳

۳

٤

۱

۲
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عدم االستخدام لفتهة طويلة )أكثه من 3 شروه( 81214

عند عدم استخدام خزان الماء الساخن لفترة طويلة )أكثر من 
3 شهور(، يجب أن يتم استبدال ماء الخزان.

 افصل خزان الماء الساخن عن الكهرباء.	 
 أفرغ خزان الماء الساخن بالكامل.	 
 امأل خزان الماء الساخن، إلى أن يسيل الماء من صنابير الماء 	 

الساخن.
 بعد ذلك قم بتوصيل خزان الماء الساخن بالكهرباء.	 

ثهموستات األمان 813
إن خزان الماء الساخن مجهز بتجهيزة سالمة أوتوماتيكية. وعند تصاعد 

درجة حرارة الماء في خزان الماء الساخن ألعلى من القيمة الحدودية 
المضبوطة، تقوم تجهيزة السالمة بفصل التيار الكهربائي عن خزان الماء 

الساخن تفاديًا لخطر الحوادث.

خطه: ينبغي أال يقوم بإصالح أعطال محدد دهجة الحهاهة 
إال متخصص معتمد!

يجب عدم تنشيط محدد درجة حرارة السالمة إال بعد 
إصالح العطل. إلصالح عطل محدد درجة حرارة 

السالمة:
 اضغط مفتاح إيقاف العطل )شكل 14(، ]4[(.	 

بعد أعمال الصيانة 814
 أعد ربط جميع وصالت الماء، وتأكد من إحكامها.	 
 قم بتوصيل خزان الماء الساخن.	 
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األعطال 9

العطل/السبب/العالج 911

خطه: 
ال ينبغي القيام بأي أعمال تجميع أو صيانة أو إصالح 

إال من قبل متخصص معتمد.

إزالة العطلالسببالشكوى

ماء بارد
ماء ساخن جدا

سعة امتالء محدودة للغاية
صمام 

ب مستمر ب
تسر

 
األمان

صدأ
ماء بلون ال

ماء ذو رائحة كريهة
ت في خزان الماء 

صوا
أ

 
الساخن

X تحميل على المصاهر/الفيوزات أو على مفتاح
الحماية )أداء زائد(.

 تأكد من تناسب الوصلة الكهربائية لخزان الماء 	 
الساخن مع شدة التيار المطلوبة.

XX ضبط خاطئ لدرجة الحرارة على محدد درجة
الحرارة.

 اضبط محدد درجة الحرارة.	 

X.تم تنشيط محدد درجة حرارة السالمة 	استبدل محدد درجة الحرارة أو أعد تركيبه. 
X.عنصر تسخين تالف 	استبدل عنصر التسخين. 
X.تشغيل معيب لمحدد درجة الحرارة 	استبدل محدد درجة الحرارة أو أعد تركيبه. 
XXX تلوث في خزان الماء الساخن و/أو بمجموعة

األمان.
 إزالة التلوثات الشديدة.	 
 عند الضرورة استبدل مجموعة األمان.	 

XXX.ضغط الماء داخل الجهاز 	افحص ضغط الماء داخل الجهاز.  
 حين الضرورة قم بتركيب خافض ضغط.	 

XX.سعة تخزين شبكة اإلمداد بالماء 	افحص أنابيب التوصيل. 
X.صدأ في خزان الماء الساخن 	أفرغ خزان الماء الساخن وتأكد من عدم وجود صدأ  

بالسطح الداخلي.
 قم باستبدال قطب المغنسيوم.	 

X.تلوث بالبكتريا 	قم بتفريغ وتنظيف خزان الماء الساخن. 
 قم بتعقيم خزان الماء الساخن.	 

X سعة تخزين خزان الماء الساخن ال تلبي
االحتياجات.

 استبدل خزان الماء الساخن بخزان آخر ذي سعة 	 
تخزين مناسبة.

  الجدول 6   

يصف الجدول التالي كيفية إزالة األعطال الممكنة.
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