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المجموعة المستهدفة

.EN IEC I62079:2001 هذه الوثتقة توجهة الى الُعّتحل التيخصصتن وفقح لتعتحر

إيضاح الرموز

معنىرمز
تدل على وضع خطر تايتل، تتكن أن يكون عحقبيه إصحبة جسدتة خفتفة أو تيوسطة أو إلاحق أضرار بحألشتحء.

تدل على تعلوتة تهتة.

إرشادات األمان

ُتستح بإجراء اليصلتاحم تن ِقبل عحتل تيخصص وبحسيخدام قطع الغتحر األصلتة وقطع التلاقحم األصلتة فقط-
-Sigma80 لليشغتل Geberit عدم إجراء أي يغتترام أو يركتبحم إضحفتة بلواة

تخصيص المنتج

تشرح هذا التسيند كتفتة صتحنة تنيجحم Geberit اليحلتة:
xx.1.116.090، جهحز ياكم Geberit بحلتراحض، إلكيرونتح، يشغتل الشبكة، 2-كتتحم-الشطف، لواة اليشغتل Sigma80، بدون لتس-
xx.1.116.091، جهحز ياكم Geberit بحلتراحض، إلكيرونتح، يشغتل الشبكة، 2-كتتحم-الشطف، لواة اليشغتل Sigma80، بدون لتس-

اايراس
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التبدأ الوظتفي 
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المبدأ الوظيفي 

تيواجد العدتد تن الاسحسحم العحتلة بحألشعة يام الاتراء، خلف لواة زجحج جهحز الياكم بحلتراحض. يقوم هذه الاسحسحم بتسح نطحقحم الكشف التخيلفة. 
التسحفحم الخحصة بنطحقحم الكشف التخيلفة غتر تاددة يتحتح، وذلك تيعلقح بقوة كتفتة عكس األشعة يام الاتراء على كل قطعة تن األشتحء )قطع التالبس 

وغترهح(.
تقوم نطحق الكشف لليعرف على الاضور )A( بتسح نطحق أوسع. بتجرد يجحوز أي شخص ادود نطحق الكشف هذا، سيبدأ أزرار اليشغتل بحإلضحءة ويشتر 

تن خالل ذلك الى وضع اسيعداد اليشغتل لجهحز الياكم بحلتراحض.
تقوم نطحق الكشف لليعرف على التسيخدم )B( بحلقتحس إذا كحن التسيخدم جحلسح أو واقفح أتحم جهحز الياكم بحلتراحض. ال ُتستح بوجود أي أشتحء )جدار، 

سيحرة إلخ( بشكل دائم في هذا النطحق. إذا يم اليعرف على ُتسيخدم جحلس، ستيم إتقحف فعحلتة إطالق الشطف التدوي. فتيم تن خالل ذلك تنع إطالق الشطف 
بدون قصد عند اإلسينحد الى الوراء أثنحء اإلسيخدام.

إذا يم يجحوز اد نطحق الكشف للشطف التدوي )C( بحسيخدام التد، ستطلق جهحز الياكم بحلتراحض عتلتة شطف صغترة أو كبترة. تكون إطالق الشطف 
 .)A( التدوي تتكنح، إذا يواجد شخص تح في نطحق الكشف لليعرف على الاضور

~ 5−15 cm
~ 100 cm

~ 150 cm

C B A

C B A

20°

نطحقحم الكشف
نطحق الكشف لليعرف على الاضور  A
نطحق الكشف لليعرف على التسيخدم  B
نطحق الكشف إلطالق الشطف التدوي  C
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وصف اليركتب
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وصف التركيب

5

6
4

3

2

1

جهحز رفع لخزان Geberit Sigma التخفي 8 سم  1
جهحز رفع لخزان Geberit Sigma التخفي 12 سم  2

إطحرام اليثبتم  3
Sigma80 لواة اليشغتل Geberit  4

وادة يغذتة الطحقة  5
كحبل اليوصتل للزر الخحرجي  6
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العثور على الخطأ
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العثور على الخطأ

اإلصالحسبب ممكنعطل
تنيظر جهحز الياكم بحلتراحض ايى تيم خروج •يوتض أزرار اليشغتل بحللون األاتر

جتتع األجسحم )ِعدة، أشخحص، سيحرة إلخ( تن 
نطحق الكشف لليعرف على الُتسيخدم. فييم بعد 

ذلك عتلتة اليولتف للتاتط

إبعحد األجسحم تن نطحق الكشف لليعرف على •
التسيخدم

يضيء إضحءة األزرار عند اإلقيراب، لكن 
عتلتة الشطف ال يعتل

 قطع إتدادام اليتحر )تصحهر الشقة( •خطأ بحلبرنحتج•
لتدة 60 دقتقة

ينظتف لواة اليشغتل•لواة اليشغتل تيسخة•

إدخحل القحبس في جهحز الياكم بشكل صاتح•عدم يوصتل قحبس جهحز الرفع بشكل صاتح•

إسيبدال جهحز الرفع•جهحز الرفع تعّطل•

ال يضيء إضحءة األزرار عند اإلقيراب 
وعتلتة الشطف ال يعتل

إنيظحر نهحتة إنقطحع اليتحر الكهربحئي•انقطحع الشبكة الكهربحئتة•

وادة يغذتة الطحقة تعّطلة )عدم إضحءة لتبة •
خضراء بوادة يغذتة الطحقة(

إسيبدال وادة يغذتة الطحقة•

عدم إدخحل قحبس وادة يغذتة الطحقة في جهحز •
الياكم بشكل صاتح

إدخحل القحبس في جهحز الياكم بشكل صاتح•

 قطع إتدادام اليتحر )تصحهر الشقة( لتدة•خطأ بحلبرنحتج•
60 دقتقة

إسيبدال لواة اليشغتل تع جهحز الياكم•جهحز الياكم تعّطل•

ال يضيء إضحءة األزرار عند اإلقيراب، لكن 
عتلتة الشطف يعتل

يفعتل إضحءة األزرار، انظر ”اإلعدادام”•إضحءة األزرار لليعرف على الُتسيخدم غتر فّعحلة•

 عدم إنطفحء إضحءة األزرار عند اإلبيعحد 
)أكثر تن 15 دقتقة(

إتقحف يفعتل إضحءة األزرار، انظر ”اإلعدادام”•إضحءة األزرار لليعرف على الُتسيخدم فّعحلة•

تيواجد جسم تح في تسحفة القتحس بقدر 1 تير أتحم •
لواة اليشغتل

إبعحد األجسحم )ِعدة، أشخحص، سيحرة إلخ( عن •
تسحفة القتحس بقدر 1 تير

 تيواجد جسم جدتد في تسحفة الكشف بقدر•
1.5 تير اول لواة اليشغتل

انيظر 15 دقتقة ايى تيم تسح التاتط تن جدتد•

إطالق الشطف خطأ )تبكر جدا، تيأخر جدا، 
غتر تقصود(

ينظتف لواة اليشغتل أو ينشتفهح، انظر ”العنحتة”•لواة اليشغتل تيسخة أو تبللة•

إسيبدال لواة اليشغتل•لواة اليشغتل تخدوشة•

تيم إطالق الشطف عند اإلبيعحد عن 
التراحض، بدون اليشغتل تدوتح

إتقحف يفعتل إطالق الشطف األويوتحيتكي، انظر •إطالق الشطف األويوتحيتكي فّعحل•
”اإلعدادام”

 قطع إتدادام اليتحر )تصحهر الشقة( لتدة •خطأ بحلبرنحتج•اسيترار ستالن التحء في تراحض الستراتتك
60 دقتقة

تحنعة يسرب تبسطة بسدادة اليدفق في خزان •
الشطف تعّطلة

إسيبدال تحنعة يسرب تبسطة بسدادة اليدفق•

إسيبدال صتحم اليعبئة•صتحم اليعبئة في خزان الشطف تعّطل•

عتلتة الشطف بتراحض الستراتتك غتر 
ترضتة

ضبط الكتتة الكحتلة بصتحم الشطف بشكل صاتح•كتتحم تتحه الشطف تضبوطة بشكل خحطئ•
ضبط الكتتة الجزئتة بحسيخدام جهحز الياكم 

Geberit بشكل صاتح

AE



Geberit اإلعدادام عن طرتق جهحز الياكم
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Geberit اإلعدادات عن طريق جهاز التحكم

ييطحبق األرقحم والتصطلاحم التوجودة في عحتود ”بند القحئتة” تع اليي يظهر على شحشة جهحز الياكم Geberit. التزتد تن التعلوتحم، يجدهح في دلتل 
.Geberit إسيعتحل جهحز الياكم

 Geberit تبحشرًة فوق زر اليشغتل القصتر تتتنح. تجب أن تيم يوجته جهحز الياكم Geberit ييواجد واجهة األشعة يام الاتراء لليواصل تع جهحز الياكم
تن تسحفة يكون تح بتن 20 الى 30 سم إلجراء اإلعدادام في هذا النطحق.

تجب أن تيم ضبط جهحز الياكم Geberit على وضع ثنحئي االيجحهحم.

20−30 cm

.Geberit بحسيخدام جهحز الياكم Sigma80 Geberit يشغتل
.Geberit ييطحبق البتحنحم اليي يكون توجودة في [ ]، تع البتحن على شحشة جهحز الياكم

.Geberit البتحنحم التوجودة في < >، يكون تنسوبة الى أزرار جهحز الياكم

األوامر
بند القائمة

[EN]
[DE]

ضبط المصنعمجال الضبطاالستعمالالوصف

20
[FullFlush]

[VollMenge]

إطالق الشطف بكتتة كحتلة.
تطلق الشطف بكتتحم كحتلة

–بدء = <OK>إلخيبحر وظتفة جهحز الرفع

21
[PartFlush]

[TeilMenge]

إطالق الشطف بكتتة جزئتة.
تطلق الشطف بكتتحم جزئتة

–بدء = <OK>إلخيبحر وظتفة جهحز الرفع

22
[RangeTest]

[TestErfas]

فاص نطحق الكشف.
تقوم جهحز الياكم بإظهحر تخيلف نطحقحم الكشف لاسحسحم 

االشعة يام الاتراء، لتراجعة وظحئفهح. تيم عرض كل نطحق 
كشف بأاد األلوان الضوئتة. تجب أن تيم يجحوز اد نطحق 

الكشف إلجراء التراجعة. ال تيم أي إطالق للشطف أثنحء ذلك. تيم 
بعد 10 دقحئق إتقحف فعحلتة الوظتفة أويوتحيتكتح.

الوظتفة غتر فّعحلة0.

تيم يفعتل اسحسحم نطحق الكشف لليعرف على الاضور فقط. 1.
أزرق = يم إكيشحف شخص

تيم يفعتل اسحسحم نطحق الكشف لليعرف على الُتسيخدم فقط. 2.
أزرق = يم إكيشحف شخص، فتروزي = يم إكيشحف ُتسيخدم 

واقف، أرجواني = يم إكيشحف ُتسيخدم جحلس
تيم يفعتل فقط اسحسحم نطحق الكشف إلطالق الشطف 3.

التدوي. أرجواني = يم إكيشحف تد
ألغراض الفاص الداخلتة4.

[0] 0[...] 4–0عند ادوث تشحكل بحلكشف
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Geberit اإلعدادام عن طرتق جهحز الياكم
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األوامر
بند القائمة

[EN]
[DE]

ضبط المصنعمجال الضبطاالستعمالالوصف

23
[CleanMode]

[Reinigung]

يشغتل وظتفة عتل الينظتف.
جهحز الياكم خحتد لتدة القتتة الُتدخلة تن بند القحئتة 

46 [CleanTime] [ReiniZeit]. تتكن أن تيم إتقحفه تدوتح 
أتضح

تتكن أن تيم ينظتف لواة 
اليشغتل والتراحض دون أن 

تيم إطالق أي عتلتة شطف

<OK> = بدء–

24
[BlocFlush]
[Blockiere]

تنع عتلتة الشطف.
ال تيم أي إطالق للشطف. تيم إتقحف الوظتفة عند إجراء االيصحل 

تجددا بحسيخدام جهحز الياكم Geberit. تيم بعد 10 سحعحم 
إتقحف الوظتفة أويوتحيتكتح

–بدء = <OK>عند يشوشحم الكشف

25
[FactrySet]
[Werkeinst]

ضبط التصنع.
تيم إعحدة جتتع البراتج والقّتم الى ضبط التصنع

بدء = <OK>، عند االضطربحم الوظتفتة
 ،<R> أّكد تع

<OK>

–

البرامج
بند القائمة

[EN]
[DE]

ضبط المصنعمجال الضبطاالستعمالالوصف

30
[AutFlshEn]
[AutFlshEn]

يشغتل الشطف األويوتحيتكي.
إذا يم ضبط الوظتفة، ستقوم جهحز الياكم دائتح عند 
اإلبيعحد عن التراحض بإطالق عتلتة الشطف. ال 

تكون إطالق الشطف التدوي ضرورتح بعد ذلك

يشغتل = [ON]النظحفة
[OFF] = إتقحف

[OFF]

31
[PowOnFlsh]
[NetzEinSp]

إخيتحر يشغتل الشطف كهربحئتح.
عند يشغتل الجهد الكهربحئي، ستقوم جهحز الياكم 

بإطالق عتلتة شطف واادة.

a( إطالق الشطف التركزي
b( يأكتد الوظتفة

[ON] = يشغتل
[OFF] = إتقحف

[OFF]

32
[PreFlush]

[Vorspülng]

إخيتحر الشطف التسبق.
ُتطلق جهحز الياكم عتلتة الشطف بكتتحم جزئتة 

عند الدخول في نطحق الكشف لليعرف على 
الُتسيخدم

تيم يبلتل الستراتتك قبل اإلسيخدام 
ليجنب اليراكتحم.

[ON] = يشغتل
[OFF] = إتقحف

[OFF]

33
[CleanEn]
[FreiReini]

يشغتل الينظتف.
ُتتّكن الُتسيخدم بيشغتل برنحتج الينطتف تدوتح. تتنع 

إتقحف البرنحتج في نفس الوقم وضع اإلعداد ببند 
[SettEn] [SettEn] 34 القحئتة

تيطلبحم البدء بعتل وظتفة 
الينظتف التدوي

[ON] = يشغتل
[OFF] = إتقحف

[ON]

34
[SettEn]
[SettEn]

يشغتل وضع اإلعداد.
تتنع أو تستح بإجراء يغتتر بحإلعدادام تن خالل 

الزبون األختر وفقح لدلتل اإلسيعتحل

إذا كحن البرنحتج تيوقفح، ال تتكن 
أن تيم يغتتر اإلعدادام بدون قصد

[ON] = يشغتل
[OFF] = إتقحف

[ON]

AE
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القّيمة
بند القائمة

[EN]
[DE]

ضبط المصنعمجال الضبطاالستعمالالوصف

40
[T LightOn]
[T LightOn]

يشغتل وقم الكشف ايى اإلضحءة.
الفيرة، اليي تجب أن تيواجد فتهح شخص تح، في 

نطحق الكشف لليعرف على الاضور لكي تيم 
يشغتل إضحءة األزرار

يتنع الفيرة الطوتلة عند ترور 
األشخحص يشغتل إضحءة األزرار

 [...] 1–30
0.5 = 1 ثحنتة

5.0 = 10 ثحنتة
15.0 = 30 ثحنتة

0.5 ثحنتة [1]

41
[DetectT]

[VerweilZ]

ضبط وقم التكوث.
وقم التكوث األدنى في نطحق الكشف لليعرف 
على الُتسيخدم، لكي تيم اليعرف على الُتسيخدم 
الواقف أو الجحلس تكون ذلك تهم عندتح تكون 

إطالق الشطف األويوتحيتكي فّعحل

تنع إطالق عتلتة الشطف عند دخول 
شخص غتر تيعتد في نطحق الكشف 

لليعرف على الُتسيخدم

7 ثحنتة [7]60–1 ثحنتة [...]

42
[RunOnTime]

[NachlaufZ]

ضبط زتن العتل.
يسيتر إضحءة األزرار بحإلضحءة اسب القتتة 

الُتدخلة، ايى بعد تغحدرة الُتسيخدم نطحق 
الكشف لليعرف على الاضور

2 ثحنتة [2]20–1 ثحنتة [...]–

43
[DelayTime]
[Spülverzö]

ضبط يأختر عتلتة إطالق الشطف.
تيم اإلنيظحر ايى نهحتة الفيرة التضبوطة بعد 
تغحدرة نطحق الكشف لليعرف على الُتسيخدم، 

لتيم عقب ذلك إطالق عتلتة الشطف. تكون ذلك 
تهم عندتح تكون إطالق الشطف األويوتحيتكي 

فّعحل

3 ثحنتة [3]15–1 ثحنتة [...]–

44
[FlshTime]
[Spülzeit]

ضبط وقم الشطف.
تتكن أن تيم ضبط كتتة الشطف لعتلتة الشطف 
بكتتحم جزئتة. )كتتحم الشطف التذكورة هي 

عبحرة عن قّتم يوجتهتة(

4–0 [...] الشطف األتثل لتراحض الستراتتك
2.5 = 0 لير
3.5 = 2 لير
4.5 = 4 لير

3.5 لير [2]

45
[IntervalT]
[IntervalZ]

ضبط الشطف بتن فيرام فحصلة - الفيرة الزتنتة 
بتن الشطف.

تجري جهحز الياكم عتلتحم الشطف بكتتحم 
كحتلة أويوتحيتكتح على فيرام اسب القتتة 

الُتدخلة. تيم إعحدة يشغتل بدء الفيرام الزتنتة 
الفحصلة تع كل عتلتة شطف

 a( إعحدة يعبئة الستفون عندتح
يكون يرددام االسيخدام تنخفضة    

 b( ينظتف التتحه الراكدة 
)تنع الركود(  

168–1 سحعة [...]
 0 = إتقحف

[0] 0

46
[CleanTime]

[ReiniZeit]

ضبط وقم الينظتف.
تادد فيرة الياكم الخحتدة، إذا تيم يشغتل بند 

  [Reinigung] [CleanMode] 23القحئتة
أو تيم يشغتل وظتفة عتل الينظتف التدوي

3 دقتقة [3]30–1 دقتقة [...]–

47
[RngPresen]
[RngPresen]

ضبط تسحفة الكشف لليعرف على الاضور.
يادد التسحفة اليي تيم فتهح كشف شخص تح. 

يضيء إضحءة األزرار إذا يم إكيشحف شخص تح

– [...] 0–4
0 = قرتب

2 = تيوسط
4 = بعتد

[2] 2

48
[RngManual]
[RngManual]

ضبط تسحفة الكشف إلطالق الشطف تدوتح.
يؤثر على التسحفة اليي تيم فتهح كشف التد 

إلطالق عتلتة الشطف

–[...] 0–4
0 = قرتب

2 = تيوسط
4 = بعتد

[2] 2

49
[CeramSize]
[CeramSize]

يادتد اجم تراحض الستراتتك.
تهم لكشف الُتسيخدم الجحلس

– [...] 0–2
0 = قصتر

1 = تيوسط
2 = طوتل

[1] 1
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القّيمة
بند القائمة

[EN]
[DE]

ضبط المصنعمجال الضبطاالستعمالالوصف

50
[LightMode]
[LightMode]

ضبط وضع الضوء.
يكون إضحءة األزرار دائتح ُتنطفئة وال يضيء 0.

ايى عند إقيراب شخص تن التراحض أتضح
يكون إضحءة األزرار دائتح تضتئة، ايى عند 1.

إبيعحد الشخص عن التراحض وتغحدرة الغرفة 
أتضح

يضيء إضحءة األزرار عند إقيراب الشخص تن 2.
التراحض وينطفئ عند اإلبيعحد عنه

– [...] 0–2
0 = إتقحف

1 =  يشغتل
2 = أويوتحيتكي

[2] 2

51
[Color]
[Color]

ضبط اللون.
تتكن أن تيم إخيتحر لون ضوء أزرار اليشغتل

– [...] 0–4
0 = أزرق

1 = فتروزي
2 = أرجواني
3 = بريقحلي
4 = أصفر

[0] 0

العداد
بند القائمة

[EN]
[DE]

ناتجالوصف

60
[Days?]

[SumBetrT?]

عدد أتحم اليشغتل اإلجتحلي.
ُتظِهر عدد أتحم اليشغتل تنذ اليشغتل

[...] أتحم

61
[Uses?]

[SumBenut?]

عدد االسيخداتحم اإلجتحلي.
ُتظهر عدد االسيخداتحم تنذ اليشغتل

[...] اسيخداتحم

62
[Flushes?]

[SumSpül?]

عدد الشطفحم اإلجتحلي.
ُتظهر عدد الشطفحم تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

63
[FullFlsh?]

[SumVollM?]

عدد الشطفحم اإلجتحلي بكتتة كحتلة.
ُتظهر عدد الشطفحم بكتتحم كحتلة تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

64
[PartFlsh?]

[SumTeilM?]

عدد الشطفحم اإلجتحلي بكتتة جزئتة.
ُتظهر عدد الشطفحم بكتتحم جزئتة تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

65
[AutFlush?]

[SumAutSp?]

عدد الشطفحم األويوتحيتكتة اإلجتحلي.
ُتظهر عدد الشطفحم األويوتحيتكتة تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

66
[ManFlush?]

[SumManSp?]

عدد الشطفحم التدوتة اإلجتحلي.
ُتظهر عدد الشطفحم التدوتة تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

67
[IntFlush?]

[SumIntSp?]

عدد الشطفحم بتن فيرام فحصلة اإلجتحلي.
ُتظهر عدد الشطفحم بتن فيرام فحصلة تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

68
[PreFlush?]

[SumVorSp?]

عدد عتلتحم الشطف التسبق اإلجتحلي.
ُتظِهر عدد عتلتحم الشطف التسبق تنذ اليشغتل

[...] شطفحم

AE
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معلومات عن األجهزة
بند القائمة

[EN]
[DE]

ناتجالوصف

70
[TypeNo]

[Modell-Nr]

رقم النوع.
ُتظهر األرقحم السية األولى تن رقم صنف لجهحز الياكم بحلتراحض. تدل الرقتتن األخترتن على احلة التراجعة 

لجهحز الياكم )تثال [12345601] = رقم الصنف xx.x.123.456، احلة التراجعة 01(

[...]

71
[SWVersion]
[SWVersion]

إصدار البرنحتج.
ُتظهر إصدار البرنحتج لجهحز الياكم )تثال [2] = إصدار 2(

[...]

72
[SerialNo]

[Serien-Nr]

رقم اليسلسل.
ُتظهر رقم اليسلسل لجهحز الياكم

[...]

73
[ManufDate]
[ProdDatum]

يحرتخ صنع جهحز الياكم.
ُتظهر يحرتخ صنع جهحز الياكم )تثال [1201] = تنحتر 2012(

[...]

D
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اإلعدادات اليدوية

تتكن إجراء إعدادام تعتنة بجهحز الياكم بتراحض Geberit التزود بـ Geberit لواة اليشغتل Sigma80. يجد اليعلتتحم الخحصة بذلك على الصفاحم 
اليحلتة.

عرض عام
ضبط المصنعالوصفاإلعداد

A يفعتل أو إتقحف يفعتل وظتفة
عتل الينظتف

تتكن أن تيم ينظتف لواة اليشغتل والتراحض دون أن تيم إطالق أي عتلتة شطف. 
تتكن يفعتل وظتفة عتل الينظتف وإعحدة إتقحف يفعتلهح بعد اإلنيهحء تن عتلتة الينظتف. 

تيم إتقحف يفعتل وظتفة عتل الينظتف أويوتحيتكتح بعد 3 دقحئق.

–

Bُتيحح لإلخيتحر ألوان الضوء اليحلتة:إخيتحر لون ضوء أزرار اليشغتل
أزرق، فتروزي، أرجواني، بريقحلي، أصفر

أزرق

Cتكون تن التتكن إجراء ثالث إعدادام تخيلفة.ضبط إضحءة األزرار
يكون إضحءة األزرار دائتح ُتنطفئة وال يضيء ايى عند اإلقيراب تن التراحض 1.

أتضح
يكون إضحءة األزرار دائتح تضتئة، ايى عند اإلبيعحد عن التراحض وتغحدرة 2.

الغرفة أتضح
يضيء إضحءة األزرار عند اإلقيراب تن التراحض وينطفئ عند اإلبيعحد3.

اإلعداد 3

D يفعتل أو إتقحف يفعتل إطالق
الشطف األويوتحيتكي

إذا يم يفعتل إطالق الشطف األويوتحيتكي، تقوم جهحز الياكم بحلتراحض دائتح عند 
اإلبيعحد عن التراحض، بعد اإلسيخدام، بإطالق عتلتة شطف كبترة. اليشغتل التدوي 

تكون غتر ضرورتح.
اإلعداد 1 = إتقحف اليفعتل

اإلعداد 2 = يفعتل

اإلعداد 1

Eالى ضبط التصنعإعحدة الضبط الى ضبط التصنع D و C ،B تيم إعحدة ضبط اإلعدادام–

AE
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A – تفعيل أو إيقاف تفعيل وظيفة عمل التنظيف
تتكن أن تيم ينظتف لواة اليشغتل والتراحض دون أن تيم إطالق أي 

عتلتة شطف.
متطلبات

جهحز الياكم بحلتراحض جحهز لإلسيخدام.
إذا لم ييم يغطتة أزرار اليشغتل في نفس الوقم، ستيم إطالق 

عتلتة الشطف. إبعحد التدتن ويكرار العتلتة.
عند اإلقيراب الشدتد بحلجسم تن لواة اليشغتل، سيختد لواة 

اليشغتل وال تكون عند ذلك تتكنح إجراء أي إعداد. تنبغي يغطتة 
لواة اليشغتل عن طرتق الذراع التتدودة.

تنبغي يغطتة زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 1
تن تسحفة 5 سم يقرتبح. تبدأ زري اليشغتل بحلوتتض بعد بضع 

ثواني. إبعحد التدتن اآلن.

نتيجة
وظتفة عتل الينظتف فّعحلة اآلن.

تيم إتقحف يفعتل وظتفة عتل الينظتف أويوتحيتكتح بعد 3 دقحئق.

تتكن اآلن إجراء عتلتة الينظتف. تراعحة إرشحد العنحتة في دلتل 2
اإلسيعتحل هذا.

إلتقحف يفعتل وظتفة عتل الينظتف، تنبغي يغطتة زري اليشغتل 3
في نفس الوقم بإسيخدام التدتن تن تسحفة 5 سم يقرتبح. تيوقف 

الوتتض بعد بضع ثواني. إبعحد التدتن اآلن.

نتيجة
يم إتقحف يفعتل وظتفة عتل الينظتف. جهحز الياكم بحلتراحض 

جحهز لإلسيخدام ترة أخرى.

B – إختيار لون ضوء أزرار التشغيل
ُتيحح لإلخيتحر ألوان الضوء اليحلتة:

أزرق، فتروزي، أرجواني، بريقحلي، أصفر
متطلبات

جهحز الياكم بحلتراحض جحهز لإلسيخدام.
إذا لم ييم يغطتة أزرار اليشغتل في نفس الوقم، ستيم إطالق 

عتلتة الشطف. إبعحد التدتن ويكرار العتلتة.
عند اإلقيراب الشدتد بحلجسم تن لواة اليشغتل، سيختد لواة 

اليشغتل وال تكون عند ذلك تتكنح إجراء أي إعداد. تنبغي يغطتة 
لواة اليشغتل عن طرتق الذراع التتدودة.

تنبغي يغطتة زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 1
تن تسحفة 5 سم يقرتبح. تبدأ زري اليشغتل بحلوتتض بعد بضع 

ثواني. توتض زري اليشغتل بعد بضع ثواني أخرى، ثالث 
ترام بحللون األاتر وبعد ذلك تضتئحن بحللون األزرق. إبعحد 

التدتن اآلن.

نتيجة
يم اآلن ضبط وضع اإلعداد للون ضوء أزرار اليشغتل.

وضع التد أتحم زر اليشغتل األتتن. تيم عرض لون الضوء 2
اليحلي في ِكال زري اليشغتل.

يكرار وضع التد أتحم زر اليشغتل األتتن الى أن تيم عرض لون 3
الضوء الترغوب به.

تنبغي يغطتة ِكال زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 4
تن تسحفة 5 سم يقرتبح، ايى توتضح زري اليشغتل ترة واادة.

نتيجة
يم اآلن يخزتن لون الضوء الترغوب به. جهحز الياكم 

بحلتراحض جحهز لإلسيخدام ترة أخرى.
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C – ضبط إضاءة األزرار
تكون تن التتكن إجراء ثالث إعدادام تخيلفة.

يكون إضحءة األزرار دائتح ُتنطفئة وال يضيء ايى عند اإلقيراب تن 1.
التراحض أتضح

يكون إضحءة األزرار دائتح تضتئة، ايى عند اإلبيعحد عن التراحض 2.
وتغحدرة الغرفة أتضح

يضيء إضحءة األزرار عند اإلقيراب تن التراحض وينطفئ عند 3.
اإلبيعحد

متطلبات
جهحز الياكم بحلتراحض جحهز لإلسيخدام.

إذا لم ييم يغطتة أزرار اليشغتل في نفس الوقم، ستيم إطالق 
عتلتة الشطف. إبعحد التدتن ويكرار العتلتة.

عند اإلقيراب الشدتد بحلجسم تن لواة اليشغتل، سيختد لواة 
اليشغتل وال تكون عند ذلك تتكنح إجراء أي إعداد. تنبغي يغطتة 

لواة اليشغتل عن طرتق الذراع التتدودة.

تنبغي يغطتة زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 1
تن تسحفة 5 سم يقرتبح. تبدأ زري اليشغتل بحلوتتض بعد بضع 

ثواني. توتض زري اليشغتل بعد بضع ثواني أخرى، ثالث 
ترام بحللون األاتر وبعد ذلك تضتئحن بحللون األزرق. إبعحد 

التدتن اآلن.

تنبغي يغطتة زر اليشغتل األتسر بحسيخدام التد، ايى تضيء 2
الزر بحللون البريقحلي. تقوم زر اليشغتل األتتن تن خالل 

 الوتتض بيكرتر إظهحر ضبط اإلعداد الاحلي 
 )الوتتض ترة واادة=اإلعداد1،

  الوتتض تريتن=اإلعداد2،
 الوتتض ثالث ترام=اإلعداد3(.

نتيجة
يم اآلن ضبط وضع اإلعداد إلضحءة األزرار.

تنبغي يكرار عتلتة يغطتة زر اليشغتل األتتن ايى تيم 3
الوصول الى اإلعداد الترغوب به. عند كل عتلتة يغطتة 
تقوم جهحز الياكم بحلتراحض بحإلنيقحل الى اإلعداد اليحلي 

.)1-2-3-1-2-3- ...(

تنبغي يغطتة ِكال زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 4
تن تسحفة 5 سم يقرتبح، ايى توتضح زري اليشغتل ترة واادة.

نتيجة
يم اآلن يخزتن اإلعداد الترغوب به. جهحز الياكم بحلتراحض 

جحهز لإلسيخدام ترة أخرى.

AE



العنحتة

14

D – تفعيل أو إيقاف تفعيل إطالق الشطف األوتوماتيكي
إذا يم يفعتل إطالق الشطف األويوتحيتكي، تقوم جهحز الياكم بحلتراحض 
عند اإلبيعحد عن التراحض دائتح بإطالق عتلتة الشطف. اليشغتل التدوي 

تكون غتر ضرورتح.
اإلعداد 1 = إتقحف اليفعتل

اإلعداد 2 = يفعتل
متطلبات

جهحز الياكم بحلتراحض جحهز لإلسيخدام.
إذا لم ييم يغطتة أزرار اليشغتل في نفس الوقم، ستيم إطالق 

عتلتة الشطف. إبعحد التدتن ويكرار العتلتة.
عند اإلقيراب الشدتد بحلجسم تن لواة اليشغتل، سيختد لواة 

اليشغتل وال تكون عند ذلك تتكنح إجراء أي إعداد. تنبغي يغطتة 
لواة اليشغتل عن طرتق الذراع التتدودة.

تنبغي يغطتة زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 1
تن تسحفة 5 سم يقرتبح. تبدأ زري اليشغتل بحلوتتض بعد بضع 

ثواني. توتض زري اليشغتل بعد بضع ثواني أخرى، ثالث 
ترام بحللون األاتر وبعد ذلك تضتئحن بحللون األزرق. إبعحد 

التدتن اآلن.

تنبغي يغطتة زر اليشغتل األتسر بحسيخدام التد، ايى تضيء 2
الزر بحللون البريقحلي. توتض زر اليشغتل األتتن.

تنبغي يغطتة زر اليشغتل األتسر بحسيخدام التد ترة أخرى، ايى 3
تضيء الزر بحللون األصفر. تقوم زر اليشغتل األتتن تن خالل 

 الوتتض بيكرتر إظهحر ضبط اإلعداد الاحلي 1 أو 2 
 )الوتتض ترة واادة=اإلعداد1،

 الوتتض تريتن=اإلعداد2(.

نتيجة
يم اآلن ضبط وضع اإلعداد إلطالق الشطف األويوتحيتكي.

تنبغي يكرار عتلتة يغطتة زر اليشغتل األتتن ايى تيم 4
الوصول الى اإلعداد الترغوب به. عند كل عتلتة يغطتة تقوم 
جهحز الياكم بحلتراحض بحإلنيقحل بحلينحوب تح بتن اإلعدادام 

.)1-2-1-2- ...(

تنبغي يغطتة ِكال زري اليشغتل في نفس الوقم بإسيخدام التدتن 5
تن تسحفة 5 سم يقرتبح، ايى توتضح زري اليشغتل ترة واادة.

نتيجة
يم اآلن يخزتن اإلعداد الترغوب به. جهحز الياكم بحلتراحض 

جحهز لإلسيخدام ترة أخرى.

E – إعادة الضبط الى ضبط المصنع
تيم إعحدة ضبط اإلعدادام C ،B و D الى ضبط التصنع، انظر 

العرض العحم.
متطلبات

جهحز الياكم بحلتراحض جحهز لإلسيخدام.

يغطتة زر اليشغتل األتسر لتدة نصف دقتقة الى أن تضتأ زري ◄
اليشغتل بحللون األاتر. فتيم أثنحء ذلك إطالق عتلتة الشطف.

نتيجة
يم إعحدة اإلعدادام الى ضبط التصنع ترة أخرى.
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العناية

تنظيف لوحة التشغيل
خطر

يمكن لمساحيق التنظيف القوية والحافة أن تضر السطح.
عدم إسيخدام الكلور وتواد ينظتف يايوي على أاتحض، على تواد كحشطة أو كحوتة.�
ينظتف لواة اليشغتل بتواد ينظتف لطتفة وبحلتتحه.�
إسيخدام قطعة قتحش نحعتة.�

ينصح Geberit بتجتوعة التنظفحم Geberit AquaClean لينظتف لواة اليشغتل )رقم الصنف 242.547.00.1(.
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اليصلتح

16

التصليح

إستبدال لوحة التشغيل
فيح اليأتتن بلواة اليشغتل.1

2 mm

15º

15º

إزالة لواة اليشغتل.2

ساب ِكال القحبستن تن لواة اليشغتل واليخلص تن لواة 3
اليشغتل اليحلفة بطرتقة سلتتة بتئتحً.

إدخحل القحبس بلواة اليشغتل الجدتدة.4

يوصتل القحبس بحلتقحبس الصاتاة.5
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اليصلتح
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يعلتق لواة اليشغتل تن األسفل ثم رفعهح وبعد ذلك طّتهح الى 6
أعلى.

يأتتن لواة اليشغتل.7

15º

15º

2 mm

إجراء اليشغتل بعد اليصلتح.8

ينفتذ إخيبحر وظتفي بعد إجراء اليصلتح.9

إستبدال إطارات التثبيت
فيح اليأتتن بلواة اليشغتل.1

2 mm

15º

15º

إزالة لواة اليشغتل.2

ساب ِكال القحبستن تن لواة اليشغتل.3
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اليصلتح

18

يارتر إطحرام اليثبتم.4

يارتر تسحتتر التبحعدة وإزاليهح.5

90°

90°

إزالة إطحرام اليثبتم اليحلفة واليخلص تنهح بطرتقة سلتتة بتئتحً.6

يركتب إطحرام يثبتم جدتدة ويأتتن تسحتتر التبحعدة.7

0 mm

1

90°

90°

2

يأتتن إطحرام اليثبتم.8
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اليصلتح

19

إدخحل القحبس بلواة اليشغتل.9

يوصتل القحبس بحلتقحبس الصاتاة.10

يعلتق لواة اليشغتل تن األسفل ثم رفعهح وبعد ذلك طّتهح الى 11
أعلى.

يأتتن لواة اليشغتل.12

15º

15º

2 mm

إجراء اليشغتل بعد اليصلتح.13

ينفتذ إخيبحر وظتفي بعد إجراء اليصلتح.14
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اليصلتح

20

إستبدال جهاز الرفع
تنطبق اإلجراء على كل تن خزان Geberit Sigma التخفي 8 سم 

و 12 سم.

فيح اليأتتن بلواة اليشغتل.1

2 mm

15º

15º

إزالة لواة اليشغتل.2

ساب ِكال القحبستن تن لواة اليشغتل.3

يارتر إطحرام اليثبتم.4

يارتر تسحتتر التبحعدة.5

90°

90°

إزالة إطحرام اليثبتم.6
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اليصلتح
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إزالة لواة الاتحتة.7

إزالة جهحز الرفع اليحلف واليخلص تنه بطرتقة سلتتة بتئتحً.8

إزالة التلصق عن جهحز الرفع الجدتد.9

816
.41
8

816
.41
8

يركتب جهحز الرفع الجدتد.10

يركتب لواة الاتحتة.11

يركتب إطحرام اليثبتم.12

0 mm

1

90°

90°

2
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اليصلتح
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يأتتن إطحرام اليثبتم.13

إدخحل القحبس بلواة اليشغتل.14

يوصتل القحبس بحلتقحبس الصاتاة.15

يعلتق لواة اليشغتل تن األسفل ثم رفعهح وبعد ذلك طّتهح الى 16
أعلى.

يأتتن لواة اليشغتل.17

15º

15º

2 mm

إجراء اليشغتل بعد اليصلتح.18

ينفتذ إخيبحر وظتفي بعد إجراء اليصلتح.19
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اليصلتح
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التشغيل بعد عملية التصليح
اإلبيعحد عن لواة اليشغتل أكثر تن 2 تير.1

> 2 m

بتجرد قتحم جهحز الياكم برصد التاتط، سيوتض أزرار 2
اليشغتل ثالث ترام.

3 x

نتيجة
جهحز الياكم بحلتراحض في وضع اليشغتل.

اإلختبار الوظيفي بعد عملية التصليح
عند الدخول في نطحق الكشف لليعرف على الاضور، سيبدأ 1

أزرار اليشغتل بحإلضحءة.

< 1,5 m

وضع التد أتحم زر اليشغتل الطوتل األتسر. ستيم إطالق كتتة 2
شطف كبترة.
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اليصلتح

24

وضع التد أتحم زر اليشغتل القصتر األتتن. ستيم إطالق كتتة 3
شطف صغترة.

نتيجة
تؤدي جهحز الياكم بحلتراحض وظتفيه بشكل سلتم وهو جحهز 

لإلسيخدام.
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اليخلص تن البقحتح

25

التخلص من البقايا

محتوى المواد
هذا التنيج تيوافق تع تيطلبحم يوجتهحم االياحد االوروبي لتعتحر  EG RoHS/2002/95  )فرض قتود على اسيخدام تواد خطرة تاددة في األجهزة 

الكهربحئتة واإللكيرونتة(.

التخلص من البقايا

اسينحدا الى تعحتتر االياحد األوروبي  EG WEEE/2002/96 لألجهزة الكهربحئتة واإللكيرونتة، تيوجب على تصّنعي األجهزة الكهربحئتة اسيعحدة األجهزة 
القدتتة لليخلص تنهح بطرتقة نظتفة تافحظة على البتئة.

.Geberit تدل هذا الرتز على عدم اليخلص تن هذا التنيج في القتحتة التنزلتة. تتنبغي اليخلص تن األدوام القدتتة بطرتقة تنحسبة وإعحديهح تبحشرة الى
تتكن الاصول على عنحوتن تراكز اسيقبحل األدوام اليحلفة تن خالل الوكالء التالتتن التخولتتن لـ Geberit أو تن خالل الدخول الى التوقع 

.www.geberit.com
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