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التركيبالتركيب

النوع الثالث: تركيب الجدار (اختياري)

مالحظة: لضمان ا�داء السليم، ال تقم بتوسيع الخرطوم بشكل مفرط أو ثنيه. تأكد من عدم 
وجود عائق حول منفذ الهواء لخرطوم العادم (في حدود 500 مم) حتى يعمل نظام العادم 

بشكل صحيح. جميع الرسوم التوضيحية في هذا الدليل هي من أجل التوضيح فقط. وقد 
يكون جهاز التبريد الخاص بك مختلفًا قليًال. وسيكون الشكل الفعلي هو الشكل السائد.

- اصنع ثقبًا قطره 125 مم (4.9 بوصات) في الجدار للمهايئ 
الجداري للعادم ب.

- ثبت المهايئ الجداري للعادم ب على الجدار باستخدام أدوات 
التثبيت والبراغي ا�ربعة المتوفرة في المجموعة.

ل مجموعة خرطوم العادم (المزودة بمهايئ جداري للعادم  - وصِّ
 B. بالمهايئ الجداري للعادم (A

موضع أداة التثبيت الممتدة
B مهايئ جداري للعادم

مالحظة: بمجرد إعداد مجموعة خرطوم العادم ومزلق النافذة القابل للتعديل، اختر إحدى طرق 
التركيب الثالثة التالية:

النوع ا�ول: تركيب النافذة المعلقة (اختياري)

النوع الثاني: تركيب النافذة المنزلقة (اختياري)

1- اقطع الشرائط الرغوية الالصقة 
المانعة للتسرب A وB حسب ا�طوال 

المناسبة، وثبتها في إطار ا�لواح 
الزجاجية في النافذة كما هو موضح.

3- اقطع الشريط الرغوي المانع 
للتسرب غير الالصق C كي يطابق 

عرض النافذة. أدخل الشريط بين 
الزجاج وإطار النافذة لمنع دخول 

الهواء والحشرات إلى الغرفة.

4- إذا رغبت ثبت كتيفة التثبيت 
ببرغيين كما هو موضح.

2- أدخل مجموعة مزلق النافذة في 
فتحة النافذة.

1- اقطع الشرائط الرغوية الالصقة 
المانعة للتسرب A وB حسب ا�طوال 

المناسبة، وثبتها في إطار ا�لواح 
الزجاجية في النافذة كما هو موضح.

2- أدخل مجموعة مزلق النافذة في 
فتحة النافذة.

مادة رغوية عازلة مانعة للتسرب 
B (من النوع الالصق - قصيرة)

مادة رغوية عازلة مانعة للتسرب 
A (من النوع الالصق)

مادة رغوية مانعة للتسرب 
C (من النوع غير الالصق)

مادة رغوية عازلة مانعة للتسرب 
B (من النوع الالصق - قصيرة)

مادة رغوية عازلة 
مانعة للتسرب A (من 

النوع الالصق)

 B مزلق النافذة
(إذا تطلب ا�مر)

A مزلق النافذة

كتيفة تثبيت

برغيان

A مزلق النافذة
 B مزلق النافذة

(إذا تطلب ا�مر)

-5 أدخل مهايئ مزلق النافذة في 
فتحة مزلق النافذة.

3- اقطع الشريط الرغوي المانع 
للتسرب غير الالصق C كي يطابق 

ارتفاع النافذة. أدخل الشريط بين 
الزجاج وإطار النافذة لمنع دخول 

الهواء والحشرات إلى الغرفة.

 4-اذا رغبت، ثبت كتيفة التثبيت 
ببرغيين كما هو موضح.

كتيفة تثبيت

برغيان

مادة رغوية مانعة للتسرب 
C (من النوع غير الالصق)

5- أدخل مهايئ مزلق النافذة في فتحة 
مزلق النافذة.

موضع أداة التثبيت الممتدة

B مهايئ جداري للعادم

غطاء المهايئ

مالحظة: غطِّ الثقب باستخدام غطاء 
المهايئ في حال عدم االستخدام.

max 120cm or 47 inch 

min  30cm or 12 inch

 








