
 . هً أي جهاز ٌستخدم فً األجواء الباردة لٌبعث الدفء فً األجواء المدفؤة 
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خسائر بشرٌة و مادٌة. إلىتسجٌل الكثٌر من حوادث الحرٌق التً تإدي  إلى أدىالذي  األمرسوء استخدام المدافئ هو  إن  

نتجنبها. أنو كٌف ٌمكننا  األخطارو لذلك ال بد من معرفة سبل الحماٌة من تلك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ! المستهلك احذر أخً

 كٌف تتجنب مخاطر المدفؤة

 

 مدفؤة كهربائٌة: تستخدم طاقة كهربائٌة للحصول على طاقة حرارٌة. 

غازٌة: و هً اخطر وسائل التدفئة و ذلك الحتوائها على غاز سرٌع االشتعال. و ذلك لما تسببه من  مدفؤة 

 اختناق أثناء تسرب الغاز منها.

 مدفؤة الكٌروسٌن: الكٌروسٌن سائل هٌدروكربونً مشتق من النفط. 

  المدفؤة التً تعمل بالزٌت: تعتبر من أفضل وسائل التدفئة أمانا. 

 

 

 

 

 .علم انه ال بد أن ٌكون مرفقا بوثٌقة الضمان و إن لم توجد اطلبها من البائع اعند شرائك لجهاز المدفؤة  

بٌن كٌفٌة تركٌب، توصٌل ٌ  أنمدون باللغة العربٌة،والذي ٌجب  ركٌبالت ٌجب أن ٌكون الجهاز مرفق بدلٌل 

 و ضبط الجهاز.

حوي األتً: اسم إذ ٌجب أن ٌستعمال و الصٌانة مدون باللغة العربٌة اال ٌجب أن ٌكون الجهاز مرفق بدلٌل 

و عنوان المسإول عن التسوٌق، رقم أو رمز الجهاز، النصائح األمنٌة، التحذٌرات التً ٌجب إتباعها 

 لتوفٌر األمان و الحماٌة لكل األشخاص.

 مشاكل بعدها. أيتكون على ٌد مختص لتفادي  أنفً البٌت ٌجب  المدفؤةتركٌب و توصٌل  

 كون الصٌانة على ٌد مختص للتؤكد من فعالٌة الجهاز.عند تعطل الجهاز ٌجب إن ت 

 

 

 أخً المستهلك ٌجب أن ٌحمل الجهاز صفٌحة أو عدة صفائح و/آو بطاقة ال تمحى مثبتة بمتانة بها المعلومات اآلتٌة 

 و ٌجب أن تكون باللغة العربٌة:

 المسإول عن التسوٌق آو رمز التحقق.اسم  

 التسمٌة التجارٌة للجهاز. 

 الرقم التسلسلً. 

نوعٌة الغاز فٌما ٌخص الضغط و/آو الضغط الممزوج الذي تضبط فٌه، كل تعٌٌن للغاز ٌجب تعرٌفه بطرٌقة  

 الصنف المالئم.

ٌمة ٌجب أن ٌعبر عنها التدفق الحراري و أن كان ضرورٌا قٌمة التدفق المقبولة باإلضافة إلى ذلك الق 

 بالكٌلوواط، صنف آو أصناف األجهزة.

 قٌمة مرد ودٌة الجهاز. 

 ضغط الضبط لألجهزة التً تحتوي ضابط الضغط. 

 

 

 نصائح حول المدفآت

 

 المدفآتأنواع 

 لمعلوماتك اخً المستهلك


