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  ارشادات و اقتراحات 
 لخصائص وصفا تجد قد لذلك، .الجهاز هذا من مختلفة لنماذج هي هذه االستخدام تعليمات   

 .بالتحديد بك الخاص الجهاز على تنطبق ال قد فردية� 

 الترآيب

 االستعمال أو الخطأ الترآيب عن الناتجة األضرار تجاه المسؤولية من نفسه يخلي المصنع •
 .الخطأ� 

 الطبخ سطح بين للسالمة األدنى الحد في المسافة •
 الموديالت بعض( مم، 650 تكون أن يجب والمدخنة� 
 الى الرجوع يرجى أقل، ارتفاع على ترآيبها يمكن� 
 .)والترآيب األحجام فقرات� 

 إليه مشار هو لما مطابق الكهربائي التيار أن من تأآد •
 .المدخنة داخل الموجودة اللوحة في� 

 شبكة من التأآد يجب ،I األولى الفئة من لألجهزة •
 .مؤرضة بأنها الكهربائية التغذية� 

 بواسط الدخان مخرج بأنبوب الشفط جهاز بتوصيل قم 
  .يكون ام أقصر الدخان مسار يكون أن يجب .مم 120 قطره أنبوب� 

 آمثال( اللدخان منتجة حرارية بمصادر متصلة بأنبابيب الشافطة المدخنة بتوصيل تقم ال •
 .)الخ المدافئ السخانات، ذلك على� 

 آمثال( آهربائية غير أجهزة مع الشافط استخدام تم اذا •
 تهوية ضمان يجب ،)بالغاز تعمل أجهزة ذلك على� 
 دفق دادارت منع أجل من المكان في وآافية جيدة� 
 فتحة المطبخ يمتلك أن يجب .الخروج عند الغاز� 
 الهواء دخول ضمان أجل من الخارج الى مباشرة� 
 مع المطبخ مدخنة استخدام عند. للمكان النظيف� 
 يجب الكهربائي، التيار من تتغذى ال التي المعدات� 
 بار م   0,04المكان في السلبي الضغط يتجاوز ال أن� 
  .المدخنة طريق عن المطبخ داخل الى االرتداد من األبخرة لمنع� 

 خدمة من أو المصنعة الشرآة قبل من تبديله يجب الكهربائية، الطاقة سلك تلف حالة في •
  .خطر أي لتجنب تمّثلها التي الصيانة� 

 

 

��
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   التي   من   أآبر   مسافة   تحدد   بالغاز   الطبخ   سطح   ترآيب   تعليمات   آانت   إذا •
   اللوائح   جميع   تطبيق   يجب  .التعليمات   بهذه   األخذ   فيجب   ه،أعال   واردة� 
 .الهواء   وخروج   بشفط   الخاصة� 

 . للمدخنة   المطابقة   الصغيرة   واألجزاء   البراغي   فقط   إستخدم •

  ابقةالمط   والترآيب   التثبيت   معدات   أو   البراغي   تثبيت   عدم   يؤدي   قد   : تحذير
 .آهربائية   صدمات   حدوث   الى   للتعليمات�  

 عن يقل ال توصيل بفاتح األقطاب مزدوج مفتاح خالل من التيار بشبكة المدخنة بتوصيل قم •
 .مم� 3 

  

 االستعمال

 .الطبخ عن الناتجة الروائح شفط وبهدف فقط، المنزلي لالستخدام مصممة المدخنة إن •

  . لها   المصممة   األغراض   لغير   خنةالمد   أبدًا   تستخدم   ال •

 .المدخنة تشغيل أثناء قوية بكثافة اللهب ألسنة تترك ال •

   وتأآد   الطبخ،   أواني   قاع   تجاه   فقط   تصّوب   بحيث   اللهب   شدة   ضبط   يجب •
  . األواني   محيط   خارج   يخرج   ال   اللهب   أن   من� 

 الزيت ألن القلي عملية أثناء المقالة على دومًا انتبه •
  .يشتعل قد الساخن� 

  تحت  " فالمبيه " المسماة   الطعام   أنواع   تطبخ   ال •
 .حريق   تسبب   فقد   : المدخنة�  

  الذي   الطفل   يستخدمه   أن   يجب   ال   الجهاز   هذا •
   األشخاص   وال   سنوات  8  عن   عمره   يقل�  
  إال   الكافية،   للخبرة   يفتقرون   الذين   األشخاص   وال   جسديًا   أو   نفسيًا   المعاقين� 
   وواعين   اآلمن   االستخدام   على   تدريبهم   تم   أو   االشراف   تحت   آانوا   إذا�  
   أو   يلعبون   األوالد   ترك   عدم   على   إحرص .  الخطأ   االستخدام   لخطورة� 
   إذا   إال   األطفال،   بها   يقوم   أن   يجب   ال   والصيانة   التنظيف .بالجهاز   يعبثون� 
  . اإلشراف   تحت   آانوا� 
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 .الطبخ معدات مع بشّدة تسخن أن يمكن اليها والوصول لمسها يمكن التي األجزاء :تحذير “ •

  

 الصيانة

 .أوصيانة تنظيف عملية بأي القيام قبل الكهربائي التيار عنه افصل أو الجهاز أطفئ  •

 .)حريق حدوث خطر( والموضحة المحددة المدة بعد الفالتر بّدل أو/و نّظف •

 حال في ذلك من أقل أو التشغيل من شهرين 2 آل تنظف أن يجب للشحوم المضادة الفالتر •
 .األطباق بغسالة أيضًا غسلها ويمكن المكّثف االستعمال� 

 من أشهر 4 آل تبديلهل ويجب تدويرها إعادة وال غسلها يمكن ال نشطال الكربون من الفالتر •
 .المكّثف االستعمال حال في ذلك من أقل أو التشغيل� 

 "فخطر حدوث حريق إذا لم يتم اتباع التعليمات عند التنظي" 
 .معتدل سائل ومنظف رطبة قماش قطعة بواسطة يتم المدخنة تنظيف •
  
  
 

 آأي الجهاز من التخلص أمكانية الى يشير التغليف صندوق على أو المنتج فوق    الرمز
 باعادة المتخصصة المراآز أحد الى تسليمه يجب الجهاز من التخلص عند .منزلي جهاز� 
 المنتج هذا من بالتخلص قيامك عند .واالليكترونية الكهربائية الجهاز لمكونات التدوير� 
 اإلنسان، وصحة البيئة على محتملةال السلبية اآلثار منع على تساعد سوف صحيح، بشكل� 
 تفصيال أآثر معلومات على للحصول .للمنتج السليم غير التخلص عن تنجم أن يمكن والتي� 
 أو النفايات من بالتخلص الخاص المدينة بمكتب باالتصال قم المنتج، هذا تدوير إعادة حول� 
 .المنتج منه اشتريت الذي بالمحل� 

 



   
 

SA 6 6 

 الخصائص 
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 المكونات
 مكونات المنتج     المرجع الكمية  

 . التحّكم، المصابيح، الفالتر، الموتور     :   هيكل المدخنة آامل مع      1  1
 . لوحة داعمة للمدخنة    1  2
 

 مكونات الترآيب     المرجع الكمية  
 Ø  10 أوتاد بقطر   4  11

12a  4    4.2براغي x 44.4 
 

 وثائق   الكمية   
 آتيب التعليمات     1  

 

2
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  الترآيب
 :سطح طبخ على شكل جزيرة)  مم على األقل650(أو آرف مستوقد فوق   / تم تصميم هذه المدخنة لترّآب آسقف 

  تدوير داخلي :طراز الفالتر ●
 

 مراحل عملية الترآيب
 التحضير للترآيب ●
 الرف وترآيب لوحة الدعم/ ثقب  السقف ●
 توصيالت ●
 دخنةترآيب هيكل الم ●
 التحكم بالتشغيل ●
 التخلص من التغليف ●

 

 فتح اللوحة والتحضير للترآيب
.قم بفك البراغي التي تربط اللوحة بجسم المدخنة ●  

.  الصحيح آما هو مبين بالرسمباالتجاهقم بوضع اللوحة  ●  
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  وترآيب لوحة الدعملوحةال/ ثقب  السقف
 اللوحة الداعمة عن السقف/قفستقب ال

.اللوحة الداعمة/بواسطة خط الشاقول وازي مرآز سطح الطبخ مع السقف ●  
. مع االنتباه الحكام الوضعية الصحيحة، آما هو مبين بالرسملوحةال/قم بإسناد اللوحة بالسقف ●  
.ضع عالمات مراآز ثقوب لوحة الدعم ●  
: اثقب النقاط التالية ●  

.لخاص باالسمنت المسلحاستعمل الوتد الثاني ا: سقف االسمنت المسلح ●   
سقف من الطوب الفراغي بسماآة مقاومة  ●  20 اثقب بقطر :  مم ø 10 أدخل األوتاد ( مم  11 ). المزودة   

).غير مزود(البرغي الثاني الخاص بالخشب : السقف الخشب ●   
ألواح خشبية، بسماآة مقاومة  ●  ø7 مم قم بثقب قطر  15 . مم  

ر ممر الكابل الكهربائي اثقب بقط ●  ø10 . مم  
قم باحكامها بالبراغي، بشكل متقاطع واترك مسافة  ● 5ـ4 : مم عن السقف، برغيين  

..للسقف من االسمنت المسلح، استعمل أوتاد خاصة باالسمنت، غير مزودة مع الجهاز ●   
للطوب ذو الفراغات، بسماآة مقاومة حوالي  ●  20 12h  مم، براغي .المزودة مع الجهاز,   

.البراغي  الخاصة بالخشب، غير مزودللسقف الخشب،  ●   
  .للرف الخشب، براغي مع حشوات وصاموالت غير مزودة ● 
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 ترآيب لوحة التثبيت

 قم برفع لوحة التثبيت واحشر العروات المعدة سابقًا
بالسقف على البرغيين ثم قم بتدويرها حتى مرآز تعديل 

 .  العروة

 
 هو واضح بالصورة تمامَا إتجاه اللوحة  يجب أن يكون آما :تنبيــه

 قم بتشديد البرغيين واربط البرغيين اآلخرين؛ وقبل
االنتهاء من التشديد يمكنك اجراء تعديالت بواسطة  
تدوير القطعة، مع االنتباه الى عدم خروج البراغي من 

 . مكان عروة التعديل

جب أن يكون التثبيت متوافقًا سواء مع وزن المدخنة  أو ي
جم عن التحريك العرضي الغير مقصود التوتر الذي ين

بعد االنتهاء من التثبيت تأآد من . لجوانب الجهاز المعّلق
 .استقرار اللوحة

  في جميع الحاالت التي يكون فيها السقف ليس قويًا بما فيه
الكفاية عند نقطة تعليق، يجب عند الترآيب تقوية السقف 

 من باستخدام لوحات مناسبة وترتكز على أجزاء مقاومة
 .هيكل السقف

قم بالتأآد من استواء موازاة اللوحة فوق السقف. 
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 توصيل آابالت المدخنة ـ اللوحة

 مم على األقل من من سطح الطبخ 650قبل المتابعة مع التثبيت من الضروري القيام برفع المدخنة الى ارتفاع   :مالحظة
الى عدم تجاوز امتداد المدخنة عما هو مشار اليه في الرسم يجب اإلنتباه . مستعينًا بداعم أو بمساعدة شخص ثان

 .المجسم
وغاية في . حيث سنقوم بتوصيل آابالت المدخنة على اللوحة في السقفغاية في األهمية هذا االجراء هو أساسي و  

 .أن  ال يقع وزن المدخنة على الُبنيةاألهمية 
 :اء أجز3 من 4يتكون نظام الربط من الكابالت األربعة 

 .سبق ترآيبها على لوحة القاعدة بالسقف) a(دقرة ملولبة   ●  
 .مزودة) b(براغي حابسة للكابل   ●  
 .مزود) c(مقبض لألمان   ●  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4 قم بتمرير الكابالت األربعة ●

في ) جسم المدخنة تعلق على(
الثقوب المخصصة لها في غطاء    
اللوحة، والذي سبق ازالته، 

ن االتجاه هو نفس والتأآد من أ
ااتجاه في اللوحة المعلقة على  

 .السقف

 
 
 
 

قم بتوصيل آابل التيار للمدخنة في الثقب  ●
 . المخصص في الغطاء

 
ال تتلف أو تزيل المشبك الماسك لكابل : تنبيه 

 . التيار للمدخنة

 
 

a

b

c
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  دقرة نهاية (بالسقف  انتبه التجاه اللوحة المثبتة  ●
  ة يتوازى مع ثقبه فوق غطاء اللوحة المسار للوح   
  ).وفوق جسم المدخنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

   في  الكابالت ) c(أدخل مقبض األمان  ●
 .الملولبة الخاصة بها تجاه األعلى

 
 في  ) b(أدخل براغي حبس الكابل  ●

 .الكابالت الخاصة بها

 
 

b

c
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أدخل الكابالت في عروات  ●
وأحكم ربطها ) a(الدقر الملولبة 

مع )  b (بالبراغي حابسة الكابل
 . نفس الدقرات

 
 
 

وفي نهاية العملية يجب أن  ●
تكون النتيجة آما هو مبين 
بالرسم بالنسبة لجميع الكابالت 

 .4األربعة 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

عند الوصول الى هذه النقطه يكون لدينا جميع الكابالت 
 . موصولة باللوحة4األربعة 

 

 
بالت الى األعلى بحيث تستطيع الحرآة داخل قم بشد الكا

 .براغي حابس الكابل وخارج عروة دقرة نهاية المسار

هذا ممكن ألن المشبك حابس الكابل له نظام يسمح 
بمسار الكابل باتجاه واحد ويحبس مساره باالتجاه 

 . المعاآس
 

تأآد من أن الكابالت لها جميعًا نفس الطول لتسهيل 
ائية، والكابل الخلفي جبهة اليسار ال عملية التسوية النه

 .ينبغي أن يكون أبطأ من غيره
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 ترآيب آابل امداد التيار

 قم بشد آابل امداد التيار وثبته على ُمَرّحلة ●
العروة باستخدام اللسان المرآب مسبقًا 

 .2بواسطة برغيين 
 قم بحشر محبس الربط المطاطي ●

عروة والموجود مسبقًا بكابل االمداد في ال
 .لتجتب تلفه في المستقبل

 قم بتوصيل المدخنة بشبكة التيار من خالل ●
مفتاح مزدوج األقطاب بفاتح توصيل ال يقل 

 . مم3عن 
 
انظر فقرة  ( أزل الفالتر المضادة للشحوم ●
وتأآد من أن آابل توصيل ")  الصيانة"

التيار موصول بطريقة صحيحة في مقبس 
 المدخنة

يمكن أن نزيل المشبك  عند هذه المرحلة  ●
 . االحابس لسلك التيار لجسم المدخنة

 
 
 
 
 
 
 

 ترآيب غطاء اللوحة
 أعد ترآيب غطاء اللوحة بواسطة البراغي التي قمت بازالتها ●

  .سابقًا

 
 
 

 مخرج الهواء طراز ذو الفالتر

 .افتح مجموعة االضاءة بسحب النتوء المخصص  
 .اخلع الفلتر المضاد للشحوم  
 .ن من وجود الفالتر الكربونية النشطة المضادة للروائحتأآد م  
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 االستخدام 
 لوحة التحكم

� �� 
 

 زر الوظيفة  الشاشة
 L .إشعال المصابيح/ إطفاء -

  المدخنة منخفضة إشعال/ إطفاء
   ثانية ترتفع 2بالضغط لمدة 

 .إطفاء الموتور/ إشعالOn/Offبالضغط الخفيف  المدخنة

T1 

 المدخنة مرتفعة   مطفئ/مطفئ
تتوقف  :الضغطة الثانية. المدخنة تهبط :الضغطة األولى

 . المدخنة
 .عند نهاية الحرآة يشعل الموتور على السرعة الثانية

 

 
 
 
 
 
 

 .اليكترونيًا يتم الكشف عن نوعين من األعطال ويتم اعطاء اشارة على ذلك
 T1  ضوء ديود 

 :ئد تجاوز حد الحمل الكهربائي الزا 
 يشير الى هذه الحالة T1في حال تجاوز حد الحمل الكهربائي، فإن ضوء الديود 

تأآد من عدم . لى لوحة التحكمع ثانية 2الخارجة عن المألوف بالوميض لمدة 
تلك اإلشارة تبقى نشطة الى حين اعطاء أمر . وجود عوائق أثناء حرآة المدخنة

 .إغالق المدخنة/جديد لفتح

 وميض بطيء
 

 مفتاح السالمة أثناء عملية الفتح قطع 
في حال قطع مفتاح السالمة أثناء عملية الفتح، فإن الحالة الخارجة عن المألوف 

 مللي 250آل  (T1تظهر على الشاشة من خالل الومض السريع لضوء الديود 
يجب اإلتصال  .... وتشير الى أن المدخنة قد تجاوزت حدود مسارها ) ثانية

 !بالخدمة الفنية 
اإلنارة و (ي أثناء الحالة الغير مألوفة يمكن التعامل مع بقية وظائف المدخنة ف

 يستمر بالوميض T1وعندما يكون الموتور مشتغًال فإن ضوء الديود ) الموتور
 .مما يشير الى أن الحالة الغير مألوفة للمدخنة ال تزال قائمة

 
 ومض سريع
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 الريموت آنترول

 بعد بواسطة الريموت آنترول و الذي يعمل يمكن التحكم في الجهاز عن
    .  )مزّود  غير( )LR-AAA) ( قولت 1.5(بواسطة بطارية 

يرجي عدم وضع ريموت آنترول بالقرب من اي مصدر   -
  .للحرارة 

  . يجب التخلص من البطاريات المستهلكة بالطريقة الصحيحة   -

 

  
 التحكم لوحة

 
 الزر الوظيفة الشاشة

  .لموتورا إشعال/إطفاء -

- 
  :مغلقة المدخنة

 بالضغط قليًال تبدأ المدخنة بالهبوط -
  .في الضغطة التالية تتوقف -

 .عند انتهاء الحرآة يشعل الموتور على السرعة الثانية 
 

- 

 :مفتوحة المدخنة
  .المسار نهاية عند وتتوقف بالصعود الحرآة تنشط ثانية 2 لمدة بالضغط باالستمرار -
 .)المسار نهاية قبل( الحرآة تتوقف ليًالق  بالضغط -

 .الموتور إطفاء/إشعال On/Off الخفيف بالضغط   - 
 .بالصعود الحرآة تنشط ثانية 2 لمدة بالضغط باالستمرار   - 

 .الحرآة بتسيير قم ثم أوًال الموتور تشغيل اقف منشعًال، المتور آان إذا -

 

  .التشغيل سرعة خفض -
  .تورالمو سرعة زيادة -
 الموجود الديود مصباح 
 في( الموتور زر على� 
 ،)بالمدخنة التحكم� 
  1 واحدةمرة يومض� 

 .بالثانية

 المكّثف التشغيل
 .24h أو delay التأخير وظيفة تنشيط يتم وعندما األسفل في المدخنة تكون عندما فقط تنشيطه يمكن -
 .سرعة أي عند المرآزة السرعة تنشط -

 .الموتور بإطفاء قم  أو الزر نفس على مجددًا الضغط ييكف الوظيفة إلبطال 
 .السابقة السرعة الى تلقائيًا النظام يعود دقائق 10 الـ نهاية في - .دقائق 10 هي السرعة هذه فترة -

 

 الموجود الديود مصباح 
 في( الموتور زر على� 
 ،)بالمدخنة التحكم� 
 0.5 آل  مرة يومض� 
 .ثانية� 

 :delay المتأخر التشغيل وظيفة على الخفيف بالضغط
 .منشطة غير 24h أو المرآز  تشغيل وظيفة آانت اذا فقط الوظيفة تنشيط يمكن
 :دقيقة 30 بعد )اإلضاءة +الموتور( للمدخنة الكامل االطفاء تعطل أو تنشط
 .الموتور إطفاء بواسطة أو الزر نفس على الضغط اعادة يمكن التأخير وظيفة  لتعطيل

 

 الموجود الديود مصباح 
 في( الموتور زر على� 
 ،)بالمدخنة التحكم� 
 2 آل  مرة يومض� 
 .ثانية� 

 :24H لوظيفة ثانية 2 لمدة المستمر بالضغط
 .منشطة غير  delayالتأخير وظيفة أو المرآز  تشغيل وظيفة آانت اذا فقط الوظيفة تنشيط يمكن
 .الوظيفة تتوقف المدة نهاية في .ساعة 24 لمدة ساعة، آل دقائق 10 لمدة ساعة 24 وظيفة يبطل و يفعل

 

  .المدخنة مصابيح إشعال /إطفاء -

 



   
 

SA 116 

  عملية الصيانة 

 فلتر معدني مضاد للشحوم

 شهرين من االستعمال أو 2يمكن غسله في غسالة األواني، من الضروري غسله آل 
 .أآثر عند الضرورة، وذلك عند استعماله بشكل مرّآز

 ف الفلتر المعدني المضاد للشحومتنظي

 .افتح مجموعة اإلضاءة بواسطة سحبها من التحزيز المخصص  
 اخلع الفلتر بدفعه للجهة الخلفية من المجموعة ثم اسحبه  في ذات الوقت بالكامل    

�. تجاه األسفل  
 .إغسل الفلتر مع الحذر من ثنيه واترآه يجف قبل إعادة ترآيبه  
 .الحفاظ على المقبض باتجاه الخارج عند إعادة الترآيب احرص على   
 . أعد إغالق مجموعة اإلضاءة  

 

 )نسخة الفلتر( فالتر الكربون النشط المضاد للروائح 

 أشهر من االستعمال أو أقل من 4ال يمكن غسله وال إعادة تدويره، يجب تبديله بعد 
 . هذه المدة، في حال االستعمال المكثف

 عملية التبديل

 .إلنارةافتح مجموعة ا •
 .اخلع الفلتر المضاد للشحوم •
 .(A)أزل فالتر الكربون النشط المضادة للروائح آما هو موضح  •
 ).B(قم بترآيب الفالتر الجديدة، آما هو موضح  •
 .أعد ترآيب الفلتر المضاد للشحوم، وآذلك اغلق مجموعة اإلنارة •

 

 

	




 إنارة
 )"الفنية الخدمة راجع بشرائها الرغبة عند (".الفنية الخدمة طلب يجب تبديلها عند •
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  تعليمات إضافية 

 إنارة جسم المدخنة
 يمكن ضبط لون وقوة إضاءة جسم المدخنة

 .افتح مجموعة اإلضاءة بواسطة سحبها من التحزيز المخصص ●
قم بضبط اإلضاءة، باستعمال زر  ● B في اللوحة وقم باتباع التعليمات الموجودة على البطاقة ،C 

 

 
 

 
 اجراءات تتخذ في حاالت أعطال الحرآة 

 
 قم بفتح تأآد من الفيوزات تم ادخالها بالشكل الصحيح وأنها غير محترقة، في حال استبدالها .1

 ).Aالمرجع ( مجموعة اإلضاءة وفك علبة الفيوز وبدله بآخر من نفس المواصفات  
 .تأآد من جسم المدخنة قد تم ترآيبه بشكل مستو .2
 . تأآد من أن الكابالت األربعة مشدودة بنفس الدرجة .3

 
.اذا لم تحل المشكلة باالجراءات السابقة الذآر فيجب استدعاء الصيانة  

A

B

C
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 ضبط اإلنارة لجسم المدخنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الوظيفة
اللون  زر

. قم بشبط قوة الترآيز للون األحمر
.بالضغط المستمر على الزر  يزداد ترآيز اإلنارة أو يقل مع آل ضغطة

.الحد األقصى للترآيز يشار اليها بواسطة وميض اللون الذي اخترته

أحمر 1 

4يتحكم بسرعة تبديل األلوان عند استعمال البرنامجين لزر  زداد  معًا ت
انقاص السرعة يشار اليه بوميض .  السرعة أو تنقص مع آل ضغطة

�.  قصير
.6 يمكن وقف التشغيل بالضغط على الزر

أسود 2 

.قم بضبط قوة الترآيز للون األخضر
. بالضغط المستمر على الزر  يزداد ترآيز اإلنارة أو يقل مع آل ضغطة

.ون الذي اخترتهالحد األقصى للترآيز يشار اليها بواسطة وميض الل

أخضر 3 

.باهت أو متناوب. قم بالتحكم بـ  البرانامجين لتغيير األلوان
.6يمكن وقف التشغيل بالضغط على الزر 

أسود 4 

.قم بضبط قوة الترآيز للون األزرق
. بالضغط المستمر على الزر  يزداد ترآيز اإلنارة أو يقل مع آل ضغطة

.بواسطة وميض اللون الذي اخترتهالحد األقصى للترآيز يشار اليها 

أزرق 5 

 اإلنارةOffإطفاء /Onإشعال 
باإلمكان تغييره حسب اختيارك وزيادة . يكون اللون في بداية االشعال أبيض

�( أو انقاص قوة ترآيز األلوان بواسطة األزرار  1-3-5 للعودة الى ). 
ع األزرار الوضع السابق لبداية اإلنارة قم بزيادة الترآيز ألقصى حد لجمي

� الـ  3 ( لأللوان بواسطة األزرار  1-3-5.(
3بالضغط على الزر لمدة  . ثوان يمكن حفظ اللون في ذاآرة البرنامج

أسود 6 
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