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االمشكلة أأوو صيیلهھا. في حالة تكرراارر االماكيینة مززووددةة بمنظظوومة حمايیة للمووتوورر: في حالة تددخلل االمنظظوومة اانتظظرر لبضع ددقائقق أأوو يیمكنكك فصلل االماكيینة عنن االشبكة االكهھرربائيیة ثمم تووتنبيیهھ 
عددمم االتشغيیلل أأررسلل االماكيینة إإلى أأقرربب مرركزز خددمة معتمدد.  

 
ااالستقرراارر  

 

يیجبب أأنن تبقى االماكيینة دداائما على قاعددةة أأفقيیة ووتعملل بططرريیقة آآمنة وومستقررةة.تنبيیهھ   
 

< تغذذيیة االميیاهه   
 

تووصيیالتت االميیاهه  
 

االماكيینة غيیرر مناسبة للتووصيیلل بشبكة ميیاهه االشرربب.تنبيیهھ (االررمزز)   
 

تووصيیلل ماكيینة االغسيیلل مباشررةة بشبكة تووززيیع االميیاهه االعذذبةيیمكنن   
إإذذاا كانتت هھھھناكك منظظوومة ضدد االددفقق االمررتجع مثبتة في أأنبووبب االتغذذيیة بتفرريیغ   

بووصة ووأأنهھ مقووىى. 1/2 ممم على ااألقلل Ø 13يیمتثلل للمعايیيیرر االسارريیة. تأكدد أأنن قططرر ااألنبووبب يیبلغ   

تددفقق االمررتجع غيیرر صالح للشرربب.يیعتبرر االماء االمارر عبرر أأنظظمة مقاوومة للتنبيیهھ   
ااشفطط فقطط االميیاهه االمفلتررةة (مررشحة) أأوو االنظظيیفة. إإنن محابسس سحبب االميیاهه يیجبب أأنن تضمنن تووززيیعا يیساوويي ضعفف أأقصى حموولة للمضخة.هھھھامم   

لل/ددقيیقة 30أأقلل حموولة:    
ددررجة مئوويیة°40أأقصى حررااررةة للماء االددااخلل:     

ميیجاباسكالل 1ـ أأقصى حررااررةة للماء االددااخلل:   
ع ماكيینة االغسيیلل في أأقرربب مكانن ممكنن منن شبكة تززوويیدد االميیاهه.ـ ض  

إإنن عددمم مررااعاةة االشررووطط االمذذكووررةة أأعالهه سووفف يیسببب أأضرراارراا ميیكانيیكيیة خططيیررةة بالمضخة   
ووكذذلكك إإلغاء االضمانن  

االتغذذيیة منن االموورردد االررئيیسي للميیاهه   
صلل ااألنبووبب االمررنن للتغذذيیة (غيیرر مررفقق مع االتوورريیدد) بووصلة االماء   
االماكيینة ووبتغذذيیة االميیاهه.في   
اافتح االمحبسس.   

تغذذيیة االميیاهه منن خززاانن مفتووحح  
فكك  ووصلة تغذذيیة االميیاهه.   
اارربطط أأنبووبب االشفطط بالفلترر (غيیرر مررفقق مع االتوورريیدد) على ووصلة االميیاهه للماكيینة.   
ااغمرر االفلترر في االخززاانن   
قمم بتصرريیفف هھھھووااء االماكيینة قبلل ااالستخدداامم.   
طط االعالي منن ووصلة االضغطط االعالي للجهھازز.فكك ااألنبووبب االمررنن للضغ   
شغلل االماكيینة ووددعهھا تعملل حتى يیخررجج االماء بددوونن فقاعاتت منن ووصلة   

االضغطط االعالي.  
قمم بإططفاء االماكيینة ثمم أأعدد رربطط ااألنبووبب االمررنن للضغطط االعالي.   

 
بائي االتغذذيیة بالتيیارر االكهھ  

.IEC 603641يیجبب أأنن يیمتثلل االتووصيیلل االكهھرربائي للماكيینة للمعيیارر    

اضلي "منقذذ للحيیاةة" بحساسيیة تددخلل أأقلل قبلل تووصيیلل االماكيینة بالكهھررباء تأكدد أأنن االبيیاناتت على االشرريیحة تططابقق بيیاناتت االشبكة االكهھرربائيیة ووأأنن مأخذذ االتيیارر محمي بمفتاحح قاططع تفهھھھامم 
.30msـ    A 0,03منن   

مأخذذ االكهھرربائي بنووعع يیتناسبب مع االقابسس ووذذلكك منن خاللل ااالستعانة بخبيیرر فني مؤؤهھھھلل لهھذذاا االغررضض.ـ في حاالتت عددمم توواافقق االمأخذذ االكهھرربائي مع قابسس االجهھازز بددلل اال  
ددررجة مئوويیة, إإذذاا كانتت مجهھززةة ° 0ال تستخددمم االماكيینة إإذذاا كانتت حررااررةة االووسطط االبيیئي أأقلل منن    

).H VVFبكبلل منن االبي في سي (  

XY  خططرراا.يیمكنن أأنن تشكلل ووصالتت االتططوويیلل غيیرر االمناسبة تنبيیهھ  

XJ  أأددناهه.في حالة ااستخدداامم ووصلة تططوويیلل يیجبب أأنن يیكوونن االقابسس وومأخذذ االتيیارر غيیرر منفذذيینن للماء وويیجبب أأنن يیكوونن االسلكك بالمقاساتت االمووضحة في االجددوولل تنبيیهھ  

 
 

االتززوويیدد بالووقوودد (ااختيیارريي)  
 

Diesel  
.)Diesel(قمم بمللء االخززاانن بالووقوودد االمحدددد على بططاقة االبيیاناتت االتقنيیة  

بب أأنن يیفررغغ االخززاانن أأثناء ااالستخدداامم لتجنبب إإلحاقق االضرررر بمضخة االدديیززلل.تجن  

ااستخدداامم ووقوودد غيیرر مناسبب يیمكنن أأنن يیسببب خططرراا جسيیما.تنبيیهھ   
 

شررووطط االضمانن  
 

خضعتت جميیع االماكيیناتت االتي نصنعهھا إإلى ااختباررااتت ددقيیقة ووتتمتع بضمانن ضدد عيیووبب االتصنيیع   
شهھرراا على ااألقلل) يیسرريي االضمانن منن تارريیخ  12ططبقا للتشرريیعاتت االسارريیة وواالمططبقة في بلدداانن مختلفة (  
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La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati indicati • The manufacturer reserves the right to 
modify the declared data without advance notification • La maison se réserve le droit de modifier sans préavis les données 
déclarées • Das Haus behält sich das Recht vor, die genannten Angaben ohne Vorankündigung zu ändern • La empresa 
se reserva el derecho de modificar sin preaviso los datos declarados • De fabrikant behoudt zich het recht voor om de 
verklaarde gegevens zonder voorafgaand bericht te wijzigen • Η κατασκευαστική εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τα υ ποδεικνυόμενα δεδομένα • Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja 
ilman erillistä ilmoitusta • Изготовитель имеет право вносить изменения в указанные данные без предупреждения. 
• A empresa fabricante reserva-se o direito de modificar os dados indicados sem aviso prévio. • Poduzeće proizvođač 
ostavlja sebi na pravo da unese izmjene navedenih podataka bez da prethodno obavijesti o tome • Podjetje proizvajalca 
si pridržuje pravico do spremembe navedenih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila  •  Tillverkaren förbehåller sig rätten 
att utan föregående meddelande ändra de angivna uppgifterna • Produsenten forbeholder seg retten til å endre de angitte 
dataene uten forhåndsvarsel 


