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 ماذا يوجد في العلبة
 ب أ

 وحدة الفلتر. أ
 خرطوشة فلتر. ب
 (سوف تكون بحاجة إلى واحدة منها)محوالت . ج

ج
 (وهي تتوافق مع المحوالت)حشيات مطاطية . د 

 د

 تركيب المحول

 قم بفك جهاز. يمكن خلعها ر حوض على قمة مستديرة في نهايتهيحتوي كل صنبو

للعثور على ( ج)مختلفة ألمحوالت ألجرب  .التهوية الموجود في الصنبور واخلعه

فور العثور على المحول األنسب، ضع الحشية . المحول الذي يناسب الصنبور لديك

 .على المحول واربط المحول في الصنبور( د)المطاطية 
 

 
 

 تركيب الفلتر

 1الخطوة 
 

 (.أ) قم بفك الجزء العلوي من وحدة الفلتر
 
 
 
 
 

 
 2الخطوة 

 
من غطائها البالستيكي وضع الخرطوشة ( ب)قم بخلع خرطوشة الفلتر 

" األمامي"يجب محاذاة السهم (. أ)في الجزء العلوي من وحدة المرشح 

الموجود على واجهة وحدة  PURالموجود على خرطوشة الفلتر مع شعار 

 .قم بربط الجزء العلوي من وحدة الفلتر مجددًا. الفلتر
 
 
 
 

 3الخطوة 
 

 قم بتركيب وحدة الفلتر في المحول المتصل

 .بالصنبور ببساطة عن طريق دفعها للداخل حتى تسمع نقرة

 
 استعمالانظر الصفحة التالية للحصول على معلومات حول كيفية 

 .الفلتر الجديد



 الفلتر استعمال

 ال أنتفعندما يكون مستويًا، . هناك ذراع أسود على جانب وحدة الفلتر

الفلتر، قم بلف الذراع األسود إلى أسفل ثم شغَّل  الستعمال. الفلتر تستعمل

 .فقط عبر الفلتر في جميع األوقات الباردالماء 

 
الفلتر ألول مرة  استعمالقم بتشغيل الماء البارد لمدة خمس دقائق، عند 

 .كلما فتحت الصنبور ستعمالبعد ذلك، يكون الفلتر جاهًزا لال. فقط

 

 المياه المرشحة أو المياه غير المرشحة؟ استعمالمتى يتعين 

 المياه غير المرشحة الماء البارد فقط -المياه المرشحة     

 .غسل يديك     (القهوة والعصير، وحليب األطفالعمل )الشرب 

 غسل األطباق والمالبس الطهي                          

 مسح االرضيات وتنظيف األسطح       غسل الفاكهة والخضروات

 (األشخاص والحيوانات األليفة)االستحمام والحمامات        تفريش أسنان االطفال                   

 تفريش أسنان الكبار أوعية مياه الحيوانات األليفة                
 

 تغيير الفلتر

 في كل مرة تستخدم فيها الفلتر، سوف يومض ضوء

 .في الواجهة ست مرات
 

 الفلتر يعمل –األخضر 

 .تغييره قريبًا الفلتر يعمل، ولكنك بحاجة إلى –األصفر 
فور الحصول  2ارجع للخطوة  .لقد حان الوقت لتغيير الفلتر –األحمر 

 .على خرطوشة الفلتر الجديدة
 

 

 
 

 خلع الفلتر

هناك أزرار بيضاء . إذا كانت هناك حاجة إلى خلع الفلتر، فهناك خيار التحرير السريع

اضغط عليها في نفس الوقت وسوف تنفصل وحدة . صغيرة على كل جانب من المحول

 .الفلتر

 
 

 

 .لمزيد من المعلومات

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

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

 .222منظمة يونايتد واي رقم على أو  3600-257-810 الرقمالمائية، فاتصل على 
 

إلجراء اختبار مياه مجاِن، قم بزيارة موقع الموارد المائية، ومجلس مدينة 

 .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  .الوطنية للعلوم

 :على العلبة
 
 

 
 
 
 

www.michigan.gov/flintwater 

http://www.michigan.gov/flintwater

