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 د ج
 ماذا يوجد في العلبة

 أ
 قاعدة فلتر .أ
 خرطوشة فلتر .ب
 (ربما تحتاج إلى أحدها وربما ال تحتاج)محوالت  .ج
 (وهي تتوافق مع المحوالت)فلكات مطاطية  .د

 ب

 تركيب المحول

إذا . قم بفكها وخلعها. يمكن خلعها يحتوي كل صنبور حوض على قمة مستديرة في نهايته

إذا كان . ، فلن تحتاج إلى محول أو فلكة مطاطيةلخارجكان الصنبور به سنون لولبية في ا

وفلكة  (ج)الصنبور لديك به سنون في الداخل، فسوف تحتاج إلى استخدام أحد المحوالت 

 .الذي يناسب الصنبور لديك واربطه فيه ابحث عن المحول(. د)مطاطية مطابقة 
 


 

 تركيب الفلتر

الخطوة 

1 
 

كأس الخرطوشة على يسار  أسفل الصنبور مع جعل( أ)ضع قاعدة الفلتر 

ال تفرط  .قم بلوي طوق التركيب على الصنبور واحكمه بيديك .الصنبور

 .في إحكامه أو تستخدم كماشة

 
الخطوة 

2 
 

وباستخدام خرطوشة الفلتر  .ضع يدك تحت كأس خرطوشة قاعدة الفلتر

بالجزء السفلي من الخرطوشة  األوتاد الموجودة، قم بالمحاذاة بين (ب)

 .ألسفل حتى تسمع نقرةلالخرطوشة وادفع  والفتحات الموجودة في كأس
 


 

 استخدام الفلتر

قم . قاعدة الفلتر هناك مقبض أبيض بالفلتر على الجانب األيمن من

قم . الستخدام الفلتر( أمام القاعدة) Britaبتحريك المقبض نحو شعار 

 .فقط عبر الفلتر في جميع األوقات البارد الماء بتشغيل

 
الفلتر ألول مرة  قم بتشغيل الماء البارد لمدة خمس دقائق، عند استخدام

 .بعد ذلك، يكون الفلتر جاهًزا لالستخدام كلما فتحت الصنبور. فقط



 

 إعدادات الفلتر

 قاعدة الفلتر أمام مقبض Britaنقطة مياه  - المياه المرشحة
 وسط مقبض قاعدة الفلتر نقطة المياه الوحيدة في -تدفق المياه غير المرشحة 

 قاعدة الفلتر ثالث نقاط مياه خلف -بخاخ المياه غير المرشحة 

 

 

 
 

 



 متى يتعين استخدام المياه المرشحة أو المياه غير المرشحة؟

 المرشحةالمياه غير  الماء البارد فقط -المياه المرشحة 

 .غسل يديك   (عمل القهوة والعصير، وحليب األطفال)الشرب 

 غسل األطباق والمالبس الطهي

 مسح االرضيات وتنظيف األسطح        غسل الفاكهة والخضروات             

 (األشخاص والحيوانات األليفة)االستحمام والحمامات          تفريش أسنان االطفال     

 تفريش أسنان الكبار الحيوانات األليفة أوعية مياه 
 

 تغيير الفلتر

 .في كل مرة تستخدم فيها الفلتر، سوف يومض ضوءً 
 

 الفلتر يعمل –األخضر 

 .تغييره قريبًا الفلتر يعمل، ولكنك بحاجة إلى –األصفر 
تحرير  اضغط على زر. لقد حان الوقت لتغيير الفلتر –األحمر 

واسحب الخرطوشة  الخلفي من كأس الفلترخرطوشة الفلتر بالجزء 
 .فلترأللوضع الخرطوشة الجديدة في كأس  2ارجع للخطوة . ألعلى

 


 
 خلع الفلتر

فك طوق  إذا كانت هناك حاجة إلى خلع وحدة الفلتر، فكل ما عليك هو

 .تثبيت الفلتر من الصنبور
 

 


 

 .لمزيد من المعلومات

مياه مجاني أو استبدال خرطوشة الفلتر،  مدينة فلينت وتحتاج إلى فلترإذا كنت تعيش في 

إذا كنت غير قادر على زيارة موقع الموارد . في أحد مواقع الموارد المائية فهي متوفرة

 .211واي منظمة يونايتد رقم على أو  0088-252-018رقم ألالمائية، فاتصل على 
 

وقع الموارد المائية، ومجلس مدينة إلجراء اختبار مياه مجاِن، قم بزيارة م

 .6537-787-810 الرقمفلينت، أو االتصال بمحطة مياه مدينة فلينت على 

إذا كنت تعيش خارج مدينة فلينت، 
 وتود شراء فلتر لحمايتك

وحماية أسرتك من الرصاص أو 
غيرها من المواد الكيميائية، تأكد من 

الحصول على فلتر معتمد من المؤسسة 
ابحث عن هذا الرمز  .للعلوم الوطنية

 :على العلبة
 
 

 
 

 

www.michigan.gov/flintwater 

http://www.michigan.gov/flintwater

