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 المدافئ الكھربائية -2

  .مثل المدافئ المزودة بعناصر تسخين كھربائية ومدافئ الزيت

  

  

  

  

  

 

  :إجراءات السالمة في استعمال المدافئ
 مدفأة الفحم -3

 إشعال الفحم خارج المنزل حتى يحترق تماما و من ثم نقله إلى داخل الغرف. 
 الكربون تجنب غلق األبواب و النوافذ حتى ال تتشبع الغرفة بغاز أول أكسيد. 

 مدفأة الغاز -4
 ز التأكد من عدم وجود تسرب للغاز قبل تشغيلھا و عند مالحظة أي خلل يجب إغالق المدفأة و ترك الغا

 .حتى يخرج وذلك بفتح النوافذ
 في حالة استعمال االسطوانة يجب وضعھا بعيدا عن المدفأة بمسافة ال تقل عن خمسة أمتار. 

 الكھربائيةمدفأة   -5
 عدم استخدامھا كأداة لالشتعال، التسخين أو تجفيف المالبس. 
 عدم وضعھا بالقرب من مواد سھلة االشتعال. 
 ثاث المنزلتجنب وضع التوصيالت تحت سجاد وأ. 

    :نصائح وإرشادات للمستھلك

 :قبل توجھك الى الشراء خذ بعين االعتبار األمور التالية

 وسيلة التدفئة المراد اقتناؤھا. 
 مساحة الغرفة التي تود وضع المدفأة فيھا 
 األثاث الموجود في البيت ، االفرشة ،الستائر ،أماكن الجلوس. 
 قوة الكھرباء في الغرفة. 
 التھوية أماكن. 

 



    :استفسارات يجب طرحھا على البائع
 :أله عن أمور تتعلق بأمانة المدفأةاس

  الخ....ھب ، محفز االحتراقلالمشعل عند انطفاء ال إلىوجود أداة أمان تعمل على وقف يؤيان الغاز. 

 استھالك المدفأة للكھرباء أو الوقود 

 وجود قطع غيار عند تعطلھا. 

 ماناطلب الفاترة وشھادة الض. 

  لون الشعلة يدل على مدى سالمة عمل الجھاز   :ةــمالحظ

  احتراق جيد -اللون األزرق

 احتراق سئ –اللون األصفر أو البرتقالي 

  

  لمزيد من المعلومات

  الية مستغانممقر و: العنوان 
  045.30.97.17: الفاكس  / 045.30.97.16  :الھاتف
 www.dcw-mostaganem.dz    :الموقع 

  dcwmostaganem@mincommerce.gov.dz:   البريد اإللكتروني 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


