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دليل التركيب

إرشادات االستخدام

نحتفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.

مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل االستخدام في الحمامات. يجب تجنب 
تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند االستحمام بالدوش.

المسافة من المستشعر إلى األسطح العاكسة = < 75 مم.
يجب توفر وصلة كهرباء 110 فولت - 230 فولت في الموقع.
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ألثاث الحمام المزود بالتيار الكهربائيدليل التركيب

2األمان

3التركيبات الكهربائية

4التركيب



االستخدام المطابق للتعليمات
ُيعتبر دليل التركيب أحد أجزاء منَتج Duravit، وهو يستهدف األشخاص 

المكلفين بتنفيذ التركيبات الكهربائية للمنَتج. ينبغي قراءة دليل التركيب بعناية 
ووضعه بحيث يكون في متناول اليد في أي وقت.

المجموعة المستهدفة والتأهيل
يجب أال يقوم بتنفيذ التركيبات الكهربائية إال فني كهرباء مدرب على ذلك.

Duravit نوع الحماية من منتجات
يتوافق نوع الحماية من منتجات Duravit الموصلة للتيار الكهربائي مع فئة 

IP 44 القياسية على األقل.

فئات حماية اإلضاءة

كابل التوصيلفئة الحماية
IH05VV-F, 3x 1,5 mm2

IIH03VV-F, 2x 0,75 mm2

التوجيهات والمعايير
:CE مع توجيهات العالمة Duravit تتوافق منتجات

توضيح الرموز

المعنىالرمز
يشير الرمز إلى معلومات هامة ومفيدة.

sثانية
إجراء ضروري<

إرشادات السالمة
خطر على الحياة

مالمسة التيار الكهربائي تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.
 قم بتنفيذ التركيبات الكهربائية وفًقا للتوجيهات والمعايير الوطنية  >

واألوروبية والدولية.  
 التزم بمناطق الحماية للغرف الرطبة وفًقا للمعايير الخاصة بكل بلد،  >

واللوائح المحلية، وتوجيهات الجهد المنخفض.  
 مع الغرف الرطبة أو غيرها من األماكن ذات االستخدامات الخاصة  >

قم بتنفيذ التوصيالت الكهربائية عبر قاطع أوتوماتيكي للدوائر    
.GFI الكهربائية  

افصل التيار الكهربائي عن العناصر الكهربائية قبل التركيب. >
تحقق من أن جميع العناصر خالية من الجهد الكهربائي. >
تأكد من عدم إمكانية تشغيل اإلمداد الكهربائي عن غير قصد. >

دخول األجسام الغريبة والماء
دخول األجسام الغريبة أو الماء داخل معدات التشغيل يؤدي إلى حدوث ماس 

كهربائي، األمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث أضرار بالمنَتج.
< .Duravit يجب مراعاة مناطق الحماية الخاصة بمنتجات

مناطق الحماية
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A.2 داخل المنطقة IP 44 ُيسمح بتداخل كابينة مرآة مع فئة الحماية

B.يجب تركيب المقبس الموجود بكابينة المرآة خارج منطقتي الحماية
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I التركيبات الكهربائية لفئة الحماية
توصيل اختياري لزر خارجيتوصيل التيار الكهربائي
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وضع العرض
تحتوي وحدة التحكم على وضع عرض. بمجرد تنشيط وضع العرض، تعود 

اإلضاءة للعمل تلقائًيا بعد التوقف لمدة 90 ثانية.

أثناء التركيب في وجود الجهد الكهربائي قد ينشط وضع العرض 
نتيجة للضغط المستمر غير المقصود على مفتاح LED اللمسي/مفتاح 

األشعة تحت الحمراء.

 لتنشيط وضع العرض اضغط مفتاح LED اللمسي/مفتاح األشعة  >
تحت الحمراء ألكثر من 65 ثانية. وفي هذا السياق استخدم غرض    

عاكس )ورقة( مع مفتاح األشعة تحت الحمراء.  

>65 s

تومض األضواء 6 مرات.

 إليقاف تنشيط وضع العرض اضغط مفتاح LED اللمسي/مفتاح  >
األشعة تحت الحمراء مرة أخرى ألكثر من 65 ثانية. وفي هذا    

السياق استخدم غرض عاكس )ورقة( مع مفتاح األشعة تحت    
الحمراء.  

تومض األضواء 4 مرات.  
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LED-Dimmfunktion   
LED-Dimming function  
Variateur déclairage LED
LED dimfunctie
Funzione dimmer per LED
Funcion regulacion de intensidad del LED
Função de regulação da intensidade da luz LED
LED-dæmpefunktion
LED-himmennystoiminto
LED-dimmefunksjon
LED-dimmfunktion
LEDi dimmerifunktsioon
Funkcja ściemniania diod LED
Функция диммирования светодиодов
Funkce stmívání LED
Funkcia stlmenia LED diód
LED fényerősség szabályzó funkció
LED funkcija zatamnjenja
Funcție de reglare LED
Zatemnitvena funkcija LED
LED функция за затъмняване
LED gaismas intensitātes regulēšanas funkcija
LED ryškumo reguliavimo funkcija
LED aydınlatma fonksiyonu
LED 光功   
LED   
LED 弱光機

 LED
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100%1-2 sec

LED
100% 10%>3 sec

LED

100%1-2 sec

LED
100% 10%>3 sec

LED

1 2

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor. 
We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations techniques et de modifier l’apparence visuelle des produits présentés. 
Technische verbeteringen en optische wijzigingen ten opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden. 
Con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.
Reservamo-nos o direito a melhoramentos técnicos e a alterações ao nível visual dos produtos ilustrados.
Vi forbeholder os ret til tekniske forbedringer og ændringer af de viste produkter.
Pidätämme oikeuden kuvattujen tuotteiden teknisiin ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin.
Vi forebeholder oss retten til tekniske forbedringer og optiske endringer av de avbildede produktene.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar hos de avbildade produkterna.
Me jätame endale esitatud toodetel tehniliste täiustuste ja optiliste muudatuste tegemise õiguse.
Zmiany techniczne i optyczne prezentowanych produktów zastrzeżone.
Мы оставляем за собой право на техническое усовершенствование и визуальные изменения изображенных изделий.
Vyhrazujeme si technická zlepšení a optické změny zobrazených výrobků.
Vyhradzujeme si právo na technické vylepšenia a vizuálne zmeny vyobrazených produktov.
Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk magunknak.
Zadržavamo pravo na tehnička poboljšanja i optičke promjene na prikazanim proizvodima.
Ne rezervăm dreptul la efectuarea îmbunătățirilor tehnice și a modificărilor optice la produsele din poze.
Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in optičnih sprememb na prikazanih proizvodih.
Запазваме си правото за технически подобрения и оптични промени на изобразените изделия.
Saglabājam tiesības veikt tehnisku pilnveidošanu un mainīt attēlos redzamo izstrādājumu vizuālo noformējumu.
Pasiliekame teisę daryti techninius patobulinimus ir keisti pavaizduotų gaminių išvaizdą.
Resimlerde gösterilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görünüm değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.
我们保留图示产品的技术改进和外观修改的权力。

          .
明した 品に予告なく技 あるいはデザイン な変更を うことがありますので、ご了承ください。

 

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone  +49 78 33 70 0
Fax  +49 78 33 70 289
info@duravit.de
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