
لألغراض التجاریة

نظام تنقیة الھواء ورش العطور

من شركة
WASHROOM WIZARD LTD

دلیل التركیب األساسي
إرشادات بشأن مكان تركیب الجھاز
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للحصول على أفضل نتیجة، یرجى مراعاة العوامل التالیة:

یمكن أن تؤثر جمیع ھذه العوامل على كفاءة الجھاز. بالنسبة للمساحات األوسع أو ذات 
الروائح النفاذة أو المواقع المزدحمة، یُنصح بإضافة وحدات إضافیة.

ھذا الجھاز ُمخصص لالستخدام في األماكن التجاریة.

۲) عدد المستخدمین/الوحدات.

۱) حجم تیار الھواء واتجاھاتھ. (التیار الداخل والخارج، التیار الداخل فقط، 
    التیار الخارج فقط).

۳) حجم الموقع وتفاصیلھ.
٤) حالة الرائحة بالمكان.



المعلومات التقنیة

220 مم × 180 مم × 62 مم الحجم (الطول + العرض + االرتفاع) 
670 جراًماالوزن 

كابل الطاقة 

دخل الطاقة 
مھایئ الطاقة 

استھالك الطاقة 
الكفاءة 

درجة حرارة التشغیل: 
الرطوبة: 

الحمایة من عكس القطبیة 

تصنیف الحمایة الخارجیة 
من دخول المواد السائلة 

 (IP) والصلبة
الحد األقصى لحجم تیار الھواء:

مستشعر األشعة تحت 
الحمراء السلبیة:  

التركیب: 

الشھادات: 

85-260 فولط تیار متردد 50-60 ھیرتز
6~13٫5 فولط تیار مستمر

12 واط (12 فولط، 1 أمبیر)
٪83٫5<

-10 إلى +50

95٪ درجة رطوبة نسبیة
تحتوي الدائرة الكھربائیة على حمایة عند التبدیل بین 

طرف الفولط من المجمع المشترك والتوصیل األرضي.

IP 54

حتى 24 سم
مستشعر حركة، تنشیط تلقائي، مفتاح تجاوز، 

مفتاح تغییر سرعة المروحة، مفتاح صیانة 
للتشغیل/لإلیقاف التلقائي 

مرافق الحمامات/تغییر حفاضات األطفال: 
یُثبَّت بمسامیر على الحائط.

الممرات: یُثبَّت بمسامیر على الحائط.
المطابخ وقاعات االستقبال: مثبت بمسامیر على الحائط.

متحرك في أماكن آمنة/محكمة على المكاتب/المناضد.
CE, BEAB, RoHS, EMC

(CEC) المستوى الخامس - لوائح مفوضیة كالیفورنیا للطاقة

1٫8 متًر (كابل تیار مستمر بطرفین) 
500 مم (كابل تیار متردد بطرفین)  

  

العطر

الھواء النقي
ھواء محمل 
برائحة نفاذة

معلومات مھمة عن السالمة
یُرجى قراءة ھذه المعلومات بعنایة قبل الشروع في تركیب 

ھذا المنتج أو تشغیلھ أو صیانتھ كھربائیًا.
 

 

احرص على حمایة نفسك وحمایة اآلخرین من خالل اتباع 
جمیع معلومات السالمة، فقد یؤدي عدم االلتزام بالتعلیمات إلى 

التعرض لإلصابات أو إلحاق التلفیات بالمباني.
احتفظ بتعلیمات السالمة على مقربة منك في 

مكان یسھل الوصول إلیھ.

الرقم المسلسل:...................... رقم المودیل...................
  



معلومات عامة عن الســالمة
یتعین دائًما اتخاذ االحتیاطات األولیة عند استخدام األجھزة الكھربائیة من أجل تقلیل 

خطر اندالع الحرائق أو التعرض للصدمات الكھربائیة أو اإلصابات، بما في ذلك ما یلي:
احرص على قراءة جمیع التعلیمات قبل صیانة وحدة إیكوبریز المخصصة لألغراض التجاریة 

أو تنظیفھا أو استخدامھا
ھذه الوحدة مخصصة لألغراض التجاریة فقط.

یجب استخدام ھذه الوحدة بالطریقة التي حددتھا جھة التصنیع فقط. یُرجى التواصل مع جھة 
التصنیع إذا كانت لدیك أیة استفسارات.

تأكد من فصل الطاقة عن الوحدة باستخدام مفتاح األمان قبل الشروع في صیانتھا أو تنظیفھا، 
وھو ما سیحدث عند نزول الغطاء األمامي.

یجب أن تجري صیانة الوحدة من شخص مؤھل أو ُمدرب على ذلك.
یجب استخدام الفالتر والروائح األصلیة المقدمة من Washroom Wizard LTD فقط.

ال یُمكن ضمان مستوى فعالیة الوحدة في حال استخدام أي فالتر أو روائح أخرى غیر الفالتر 
والروائح األصلیة التي تقدمھا جھة التصنیع.

 "Constant ON" تأتیك الوحدة مزودة بمفتاح تثبیت یمكن ضبطھ على وضع التشغیل الدائم
أو تشغیل مستشعر الحركة "motion sensor ON". ولكن یمكنك استخدام مفتاح التجاوز 

الیدوي الموجود داخل الوحدة عند قاعدتھا إلیقاف تشغیلھا "turn OFF" في 
حاالت الطوارئ.

ال تشرع في صیانة الوحدة أثناء دوران المروحة.
ال تستخدم سوى مفتاح الصیانة المخصص من أجل فتح الوحدة أو غلقھا.

ال تستخدم سوى مفتاح الصیانة المخصص من أجل تغییر فلتر الغبار.
تأكد من إیقاف تشغیل الوحدة قبل استبدال الفالتر والروائح.

احرص على استبدال جمیع الفالتر بشكل منتظم حسب توصیات جھة التصنیع.
في حال ظھور عالمات على وقوع تلف/تخریب بالوحدة، فال تحاول صیانتھا/تنظیفھا، بل 

یجب على جھة التصنیع أو مسؤول الصیانة أو غیرھم من المؤھلین استبدالھا لتجنب 
التعرض للخطر.

یُوصى بتنظیف الوحدة من الخارج باستخدام قطعة قماش ناعمة مع عدم استخدام مذیبات 
مركزة مطلقًا.

ال تضع الوحدة أو أي جزء تشغیلي منھا في المیاه أو في أي سوائل أخرى مطلقًا.
اقرأ دلیل الصیانة قبل الشروع في صیانة الوحدة واتبع التعلیمات جیًدا حسب توصیات 

جھة التصنیع.
 في حال كان المسؤول عن إجراء التركیب و/أو الصیانة شخًصا غیر تابع لجھة التصنیع أو 

كانت اللغة التي یتحدث بھا الممثل المعتمد أو مسؤول الصیانة غیر اللغة اإلنجلیزیة، واستلزم 
األمر ترجمة ھذه التعلیمات باللغة الصحیحة، فستكون المسؤولیة واقعة على الوكیل أو الموزع 
أو الممثل المعتمد. ولن تتحمل Washroom Wizard LTD أي مسؤولیة في حال ترجمة 

المستندات األصلیة.
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سوف تساعدك اإلرشادات التوجیھیة التالیة على تُشیر األسھم إلى سریان تیار الھواء
اختیار المكان األنسب لوحدة إیكوبریز.

٤ أوضاع مقترحة للتركیب الكھربائي:

٤ تعلیمات:

۱- ثبت الوحدة على الحائط بالمسامیر ومآخذ الربط (الفیشر). 
    أدخل كابل فولط منخفض بطرفین خلف الوحدة وعبر السقف 

    باستخدام محول وصوًال إلى أقرب نقطة كھربیة. (یمكنك رؤیة مسار 
    الكابل على اللوحة الخلفیة للوحدة)

۲- وفقًا لوضع التركیب (رقم ۱)، أدخل سلك الكابل عبر السقف 
    وثبت صندوق المحول في السقف. مرر وصلة التمدید عبر السقف

    ووصلھا بالبروز القائم.

۳- مرر الكابل إلى أقرب مخرج مقبس كھربائي من خالل المحول 
    ووصل القابس بسلك التیار المتردد. أدخل القابس في 

    المقبس الكھربائي.

٤- افصل الكابل ذي الطرفین من طرف التیار المستمر البالغ 
    جھده ۱۲ فولًطا والخاص بالمحول. أدخل كابل بطرفین في 

    الحائط الجبسي. أعد توصیل الكابل ذي الطرفین بالمحول ومرر 
    الكابل إلى أقرب نقطة كھربائیة.

٤ أوضاع شائعة للتركیب 
الكھربائي األوضاع:

٤ أوضاع:

۱- تركیب على األسقف المعلقة. (حیث یمر كابل الفولط المنخفض 
    ذو الطرفین من السقف المعلق).

۲- تركیب على بروز قائم. (حیث یوجد بروز قائم أسفل السقف).

۳- منطقة ال تحتوي على أي أسقف معلقة أو نقاط بارزة ولیس 
    بھا سوى حوائط ثابتة.

٤- منطقة ذات حوائط جبسیة/أعمدة بدون بروزات.

سوف تعمل وحدات إیكوبریز بأفضل كفاءة في حال تركیبھا بعیًدا 
عن فتحات التھویة (التیار الخارج).

في حال وجود تیار ھواء شدید في المرفق، یجب تركیب الوحدة 
بالقرب من المصدر الرئیسي النبعاث الروائح ولكن في أبعد نقطة 

عن منفذ شفط أو خروج الھواء.

الموقع األمثل لتركیب الوحدة ھو بالقرب من المصدر الرئیسي 
النبعاث الروائح (بالقرب من المرحاض أو المبولة).

االرتفاع األفضل للتركیب ھو مترین تقریبًا عن األرضیة.

یُوصى بتثبیت الوحدة على الحائط باستخدام المسامیر المناسبة في 
الحمامات العامة لتجنب تعرضھا للتخریب.
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الحظ أدناه بعض أوضاع وتعلیمات التركیب الكھربائیة المقترحة. تأتي الوحدة مزودة بكابل تمدید ویجب االستعانة بشخص مؤھل 
لتركیب جمیع التوصیالت الكھربائیة. ال تتحمل Washroom Wizard Ltd أي مسؤولیة عن أي تركیب كھربائي خاطئ أو أي 

تركیب جرى بواسطة شخص غیر مؤھل للتوصیالت الكھربائیة.
 Washroom یجب اتباع التعلیمات الكھربائیة األساسیة الواردة أدناه فور تركیب/تثبیت الوحدة بالحائط. یمكنك التواصل مع

Wizard Ltd في حال وجود أي استفسارات أخرى لدیك أو للحصول على مزید من تعلیمات التركیب أو لإلبالغ عن مشاكل في 
تشغیل الوحدة.



تكون جمیع الوحدات على وضع اإلحكام/الغلق 
أثناء النقل. لفتح الوحدة، أدخل مفتاح الصیانة
في قاعدة الوحدة كما ھو موضح في الصورة.

الخطوة األولى

أدخل مفتاح الصیانة 
في قاعدة الوحدة 

لزلق الغطاء 
األمامي ألسفل

مداخل 
مفاتیح الصیانة

الخطوة الثانیة

مسار الكابل

مسار الكابل 
على اللوحة 

الخلفیة

الخطوة الثالثة

فتحات المسامیر

الخطوة الرابعة

الزر األحمر 
الخاص بمفتاح 

التجاوز

المفتاح الزالق 
األسود لتحدید 
سرعة المروحة

Once the unit is mounted/fixed to the wall follow the basic electrical instructions below.  Any further 

مفتاح السالمة (تشغیل/إیقاف)
مفتاح (داخلي)

للتوصیل الكھربائي باألسقف أو 
بالبروزات بالقرب من األسقف، أدخل 
الكابل في مساره ومرره منھ، وذلك 
للتأكد من تثبیت الوحدة بشكل مستٍو.

ثبت اللوحة الخلفیة الخاصة بالوحدة على 
الموقع المحدد باستخدام مسامیر مناسبة.

تأكد من استخدام الفیشر ومثبتات المسامیر 
المناسبة للمواد المستخدمة في الحائط 

إلحكام تثبیت الوحدة.
حدد الوضع المناسب للغرفة فور تثبیت 

الوحدة على الحائط. (حسب حجم الغرفة، 
ومستوى الرائحة، وموقع الجھاز)



دلیل الصیانة
دورة الصیانة الموصى بھا:

 

طریقة التخلص الموصى 
بھا للقطع المستھلكة:

فالتر الكربون
تخلص من الفالتر المستخدمة 

في النفایات العامة.

زجاجة العطر
تخلص من زجاجات العطر 
من خالل اتباع ممارسات 
إعادة التدویر المناسبة.

الخطوة األولى

مداخل مفتاح
الصیانة

الخطوة ۲-أ

غرفة زجاجة العطر

أدخــل مفتاح الصیانة في 
حامل الفلتر األمامي 
واسحب حامل الفلتر 

األمامي للخارج.

فك فلتر الغبار 
واستبدلھ بفلتر نظیف

الخطوة ۲-ب

غرفة فلتر
الكربون

زجاجة العطر

أزلق الغطاء األمامي لألعلى لغلق الوحدة.

المواقع التي تعمل على مدار الساعة: كل ستة أسابیع (سرعة المروحة من مرتفعة إلى متوسطة)  •

المواقع ذات تیار الھواء المحدود أو المحمل بالروائح: كل ستة أسابیع (سرعة المروحة مرتفعة)  •

المساحات المتوسطة والصغیرة التي تكون نسبة الروائح فیھا أقل: كل ثمانیة أسابیع (سرعة المروحة من متوسطة إلى منخفضة).  •

ال یُوصى بإبقاء فلتر الكربون أو وحدة الرائحة بالوحدة ألكثر من ۸ أسابیع بدون تغییر.  •

مفتاح السالمة 
(تشغیل/إیقاف)

یمكن طلب الحصول على أوراق المعلومات الخاصة بسالمة المواد أو االطالع علیھا على الموقع اإللكتروني.

سوف ینزلق 
الغطاء 
األمامي 

ألسفل فور 
فتح الوحدة.

فــك غطاء زجاجة العطر وانزع التغلیف 
الخارجــي من فلتر الكربون بالكامل. أدخل 

الفلتــر والزجاجة في أماكنھا المخصصة.

 یُرجى التأكد من إحكام غلق الغطاء فلتر الكربون
األمامي بعد وضع زجاجة العطر وفلتر الكربون 

في غرفتیھما قبل تغییر فلتر الغبار األمامي.

صول على مستوى أداء 
W الح
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صیانتھا بشكل منتظم وفقًا لتعلیما
جید للوحدة في حال عدم 
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الخطوة الثالثة



تحذیر - معلومات عامة عن السالمة
یتعین دائًما اتخاذ االحتیاطات األولیة عند استخدام األجھزة الكھربائیة من أجل تقلیل 

خطر اندالع الحرائق أو التعرض للصدمات الكھربائیة أو اإلصابات، بما في ذلك ما یلي:

...................لیدوملا مقر ......................:لــسلسملا مقرلا

 

 

معلومات مھمة عن السالمة
یُرجى قراءة ھذه المعلومات بعنایة قبل الشروع في تركیب ھذا المنتج أو تشغیلھ 

أو صیانتھ كھربائیًا.
احرص على حمایة نفسك وحمایة اآلخرین من خالل اتباع جمیع معلومات السالمة، 
فعدم االلتزام بالتعلیمات قد یؤدي إلى التعرض لإلصابات أو إلحاق التلفیات بالمباني.

احتفظ بتعلیمات السالمة على مقربة منك في مكان یسھل الوصول إلیھ.

احرص على قراءة جمیع التعلیمات قبل تركیب وحدة إیكوبریز المخصصة لألغراض التجاریة أو استخدامھا
ھذه الوحدة مخصصة لألغراض التجاریة فقط.

یجب استخدام ھذه الوحدة بالطریقة التي حددتھا جھة التصنیع فقط. یُرجى التواصل مع جھة التصنیع إذا كانت لدیك أیة 
استفسارات.

 تقضي لوائح التوصیالت الكھربائیة (BS7671) واللوائح النظامیة ذات الصلة بضرورة فصل مصدر الطاقة وعزلھ قبل 
تركیب الوحدة أو صیانتھا.

یجب توصیل الوحدة بوحدة توصیل مزدوجة األقطاب مزودة بمصھر ومفتاح (FCU) بعزل ال یقل سمكھ عن 3 ملم على 
جمیع األقطاب وأن یُثبَّت علیھا مصھٌر قدرتھ 3 أمبیر، على أن یكون موقعھا خارج الغرف التي تحتوي على أحواض 

استحمام أو دش ثابتة (الموقع الموصى بھ حسب اإلمكانیة: ھو بالسقف فوق ألواح السقف أو في البروزات القائمة بالغرفة 
الواقعة بالقرب من السقف بحیث یمكن تثبیت صندوق المحول فوق ألواح السقف/خارج الغرفة)

یجب تثبیت وسیلة لفصل التیار في التوصیالت الثابتة وفقًا لقواعد توصیل األسالك.
تأكد من توافق مصدر الطاقة (من حیث الفولطیة والتردد والطور) مع ملصق التصنیف.

یجب عدم استخدام الوحدة إال بتوصیل ثابت لألسالك.
یجب عدم استخدام الوحدة في حال احتمالیة تعرضھا لرذاذ المیاه مباشرة.

یجب إتمام أعمال التركیب وتوصیل األسالك الكھربائیة من جانب شخص مؤھل وفقًا لجمیع القواعد والمعاییر واجبة 
التطبیق، بما في ذلك اتباع التعلیمات ذات الصلة بالحرائق.

الجھاز غیر مناسب للتركیب أو االستخدام أو الصیانة من جانب األطفال الصغار أو العاجزین بدون إشراف.
في حال تعرض الكابل للتلف، یجب استبدالھ من جانب جھة التصنیع أو وكیلھا أو غیرھم من المؤھلین لتجنب 

التعرض للخطر.
موقع الوحدة مھم جًدا لسالمة التشغیل ولكفاءة استخراج الھواء وتدویره في الغرفة.

 للحصول على أفضل النتائج، یجب تركیب/تثبیت الوحدة على بعد 400 ملم تقریبًا من السقف وعلى أبعد نقطة ممكنة عن 
مصدر تبدیل تیار الھواء الرئیسي بالغرفة.

 في حال كان المسؤول عن إجراء التركیب و/أو الصیانة شخًصا غیر تابع لجھة التصنیع أو كانت اللغة التي یتحدث بھا 
الممثل المعتمد أو مسؤول الصیانة غیر اللغة اإلنجلیزیة، واستلزم األمر ترجمة ھذه التعلیمات باللغة الصحیحة، فتكون 
المسؤولیة واقعة على الوكیل أو الموزع. ولن تتحمل Washroom Wizard LTD أي مسؤولیة في حال ترجمة 

المستندات األصلیة.
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بالنسبة للمواقع المزدحمة على مدار الساعة، یجب الضغط على زر التجاوز األحمر (مما سیضمن تشغیل  �
الموتور بشكل مستمر)

بالنسبة للمواقع األقل ازدحاًما ورائحة، فیجب أن یكون زر التجاوز إلى الخارج. (سوف یعمل مستشعر  �
األشعة تحت الحمراء السلبیة)

بالنسبة للمواقع المزدحمة ذات الروائح النفاذة، یجب أن تعمل المروحة على أقصى سرعة. �

بالنسبة للمواقع األقل ازدحاًما ورائحة، یجب أن تعمل المروحة على السرعة المتوسطة. �

بالنسبة للمواقع الصغیرة أو األقل رائحة، یجب أن تعمل المروحة على السرعة المنخفضة. �

             

          

                

للتواصل: 7702 7788 020
             info@ecobreeze.com :البرید اإللكتروني

أو اتصل بمزود الخدمة المحلي.

یُوصى بأن تكون المروحة على وضع العمل المستمر في مرافق المراحیض العامة. (زر التجاوز مضغوط والمروحة على 
السرعة القصوى). بالنسبة لقاعات االستقبال أو الممرات أو مساحات المعیشة أو المناطق التي ال تكون فیھا روائح نفاذة في 

المعتاد، یجب أن تكون المروحة على السرعة المنخفضة.
(یُرجى التواصل مع شركة Washroom Wizard Ltd للحصول على أي معلومات إضافیة بشأن تشغیل الوحدة أو 

 Washroom Wizard Ltd تركیبھا. في حال عدم تحسن الرائحة بعد مرور 14 یوًما من التركیب، یُرجى التواصل مع
للحصول على مزید من المعلومات والمساعدة).

یُرجى االنتباه إلى ما یلي: فور تثبیت الوحدة وتشغیلھا، یجب التأكد من تركیب زجاجة 
رائحة بدون غطاء في غرفة الرائحة ومن تركیب فلتر كربون في غرفة الكربون. كما علیك 

إخطار المھندس المدني / مدیر التنظیف بأنك قد قمت بتثبیت الوحدة وتشغیلھا.


