
 

  ٕارشادات �س�ت�دام اخلاصة �لشقق
 ٕارشادات �امة خبصوص الر�اية والتنظيف

  
  

�ديدة هتدف إالرشادات التالية لAسهيل التعامل مع التجهزيات واملرافق اليت :شملها العني املس�ت4َٔجرة. وقد مجعنا هذه اخلربات �ىل مدى س�نني 
تلاكتنا، لكXك :س�متتع Lٔكرث �لتجهزيات واملرافق اليت تضمها الشقة. ال تتوفر مجيع الشقق �ىل نفس ونود ٕارشاOك فهيا. وLٔنت بذH حتمي مم 

  التجهزيات. وc Hdرb مرا�اة هذه إالرشادات يف `ال اكنت شق[ك تتوفر �ىل التجهزي املذ\ور.
Xية، ٕاىل kانب ٕارشادات خبصوص قانون الAسجيل والت4ٔمني يتعلق اhٔمر هنا بنصاحئ �امة حول الر�اية والتنظيف و\يفeة اس�ت�دام املرافق التق 

  واخلصم البنيك املبارش وما شابه. وwُشرتط جزئيًا معرفة هذه إالرشادات ٕاذا اس�ت4ٔجرت شقة oاصة nمك.

  قانون الAسجيل. 1
هذا اhٔساس نود لفت ِان�Aاهك و�متىن تعاوً� جeدًا بني املس�ت4ٔجر واملؤّجر. و�ىل  HWGرشكة نود Lٔوال الرتحeب بك مكس�ت4ٔجر kديد {ى 

 11يف صيغته املعلن عهنا بتارخي  Lٔ(MG LSA)هنالت  -nلك لطف ٕاىل الواج�ات اليت ينص �لهيا قانون الAسجيل يف والية سا\سونيا
  :L2004ٓب/Lٔغسطس 

 فهيا. �ىل لك من ي©[قل ¢لسكن يف شقة ما Lٔن يAس¨ل {ى مصل§ة الAسجيل oالل Lٔس�بوع وا`د من ¤رخي انتقا£ ¢لسكن �
ل من شقة ما دون �نتقال ¢لسكن يف شقة kديدة داoل Lٔملانيا Lٔن يلغي :سجي» {ى مصل§ة الAسجيل oالل  � �ىل لك من c̀ر

 Lٔس�بوع وا`د من ¤رخي رحe» من ت¬ الشقة.
  لك ِا�هتاك لقانون الAسجيل تعترب خمالفة نظامeة، وميكن يف م°ل هذه احلا® توقeع غرامة مالية \برية �ليك.

  

  دفع إالجيار بواسطة اخلصم البنيك املبارش. 2
½متزي ٕاجراءات السحب البنيك �خلصم املبارش بفوائد ºمة H ولنا كذH نود ٕاخ�ارك عهنا. ميكXك طلب خصم إالجيار الشهري اجلاري 

اسطة اخلصم البنيك املبارش واملس�تحقات الالحقة اليت ميكن Lٔن ترتتب عن حساب ½اكليف الAشغيل وذn Hلك ارتياح من طرف مؤجرك بو 
من حسابك املرصيف. وبذH لن تت�لف عن ا{فع يف املو�د احملدد. كام Lٔنك توفر بذH الطريق من وٕاىل مؤسس�تك البنكeة وكذا ½اكليف 

  التحويل املرصيف. كام :سقط كذH التاكليف اليت قد ترتتب عن تغيري طلب الرصف ا{امئ.
  

رًا الس�Aعاد وجود Lٔخطاء يف د من اhٔمان نظة مع توفري التاكليف قدر إالماكن. كام Lٔنك حتظى �ملزياملهام إالداريوLٔنت بذH :سا�د� �ىل ٕاجناز 
  hٔننا نقوم مبراق�ة مو�د سداد إالجيار تلقائيًا.اخلصم، �ٕالضافة ٕاىل Lٔنك توفر الوقت 

 
اخلصم Ëشلك قانوين  عند �ليك رتتبكن ٕالغاؤه يف Lٔي وقت. وال تالسحب البنيك �خلصم املبارش Lٔمر اخ[ياري ومي oدمة يعترب �شرتاك يف

 قeد املبلغ �ىل احلسابoالل مثانية Lٔسابيع بدءًا من ¤رخي  Lٔن تطلب لسحب البنيك �خلصم املبارشيف `ال مXح تو\يل �ميكXك . Lٔية مصاريف
اد اخلصم ËسÑب �دم كفاية رصيد احلساب يف يوم اس�تحقاق اخلصم فٕان ِاسرتداد املبلغ املقeد.  يف `ال القeود العكس�ية Ïري املس�تَحقة Lٔو اسرتاد

  البنك حيAسب رسوم القeود العكس�ية واليت يتحملها املAسÑب فهيا. وختتلف قمية رسوم القeود العكس�ية من مؤسسة بنكeة hٔخرى.
  

Ëشلك السحب البنيك �خلصم املبارش  تو\يلبئة يف `ال Lٔردت �شرتاك يف oدمة السحب البنيك �خلصم املبارش فٕاننا �رجوك Lٔن تقوم بتع 
يف بيا�تك  و:سلميه ٕالينا. وس�نقوم عندها ٕ�متام معلية خصم املبالغ املناس�بة يف املو�د املتفق �ليه. يف `ال `دوث تغيري اكمل والتوقeع �ليه

م املبارش. وcرb من kLٔل ذH االتصال بنا يف الوقت املرصفeة مع مرور الوقت مفن الرضوري Lٔن تقوم جمددًا مبنح تو\يل �لسحب البنيك �خلص
  املناسب.

  

 وسÞمت تقدمي تفاصيل املبالغ اßصومة ٕاليك من oالل Oشف احلساب Lٔو ٕا�ال�ت اخلصم. وoLٔريًا سÞمت Lٔثناء معليات السحب �خلصم املبارش
من م�لغ إالجيار املس�تحق �ليك. وهنا Lٔيضًا توفر الوقت اجلارية خصم املبالغ اليت ُحتAسب لصاحلك، م°ال بعد ا`Aساب ½اكليف الAشغيل، 

  وحتظى �hٔمان. وس©سعد يف `ال ق�وH �الشرتاك يف oدمة السحب البنيك �خلصم املبارش.
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 امحلاية الت4ٔمeنية. 3
�ىل م[اع البÞتالت4ٔمني  - الت4ٔمني �ىل املمتلاكت   

لك الت4ٔمeنات اليت يمت من oاللها ت4ٔمني املمتلاكت ضد لك Lٔنواع الرضر والرسقة وما ٕاىل ذH. وم�دئيًا  :شمل الت4ٔمeنات �ىل املمتلاكت
(البناíت وLٔجزاء الËس واìhٔث والتجهزيات واhٔش�ياء اëمثينة) واhٔغراض الثابتة فاملمتلاكت يه لك اhٔغراض املنقو® (املتاع املزنيل م°ل امل

  البناíت وملحقاهتا الهامة).
  

Lٔنت مكس�ت4ٔجر حتصل يف `ال الت4ٔمني �ىل م[اع البÞت وفقًا ¢لرشوط املذ\ورة رصا`ًة يف عقد الت4ٔمني �ىل تعويض عن الرضر يف `ال `دوث 
مؤّمXة من طرف املؤّجر وال ميكن  ÏريLٔد�ه  . ٕان ممتلاكتك يف `ال `دوث Lٔي من اhٔرضار الواردة¢لمتاع املزنيل املؤّمن �ليه رضر مؤّمن ضده

  كذH تعويضها من طرف هذا اohٔري.
  

  (اhٔغراض) املتاع املزنيل املؤمن �ليه

 ما خيّصك. Lٔي فقط ←الشقة املذ\ورة يف عقد الت4ٔمني مبا يف ذH الق�و اليت حتمل Lٔنت اhٔخطار املرتبطة هبام  �

اìhٔث واõhٔزة الكهر�ئية واملالËس واحليل واhٔش�ياء اëمثينة ولك اhٔغراض املوضو�ة يف wشمل م[ا�ك املزنيل �ىل وkه اخلصوص ما ييل:  �
اد اليت قُمت بوضعها �ىل حسابك ّ̈ الس�تاöر اخلارجeة وكذا ورق احلائط اdي Lٔلصق[ه �ىل حسابك و  الق�و وا{راkات واhٔرضيات Lٔو الس

.Hلنوافذ وما ٕاىل ذ¢ 
  

  Lٔس�باب الرضر)(اhٔخطار/ اhٔرضار املؤّمن ضدها

 Lٔرضار التجّمدو½كرس ا�hٔبÞب و مeاه احلنفeة  �
رس يف مeاه احلنفeة يه املياه اليت خترج من القXوات اßصصة ¢لزتويد �ملاء Lٔو قXوات التدفøة �ملياه الساخXة Lٔو �لب�ار �ىل ٕا÷ر `دوث \ 

  ا�hٔبÞب Lٔو ت©[ج عن Lٔرضار التجمد Ëشلك خمالف ¢لغرض املراد مهنا.
  تعويض املصاريف املرتتبة عن:وميكن 

ٕازا® اhٔرضار الناش�ئة عن ذH واليت حلقت ب4ٔغراضك املؤّمن �لهيا، م°ل اìhٔث املAش�بع �ملياه والس¨اد وورق احلائط Lٔو اõhٔزة  �
 يف الق�و. الكهر�ئية اليت مل تعد صاحلة لالس�ت�دام ËسÑب املياه (الغّسا® والتلفاز وما شابه ذH) سواء اكنت داoل الشقة Lٔو

 و�نف¨ار eةصاعقة الربق الالنار و  �
؛ الصاعقة الربقeة يه االتصال املبارش ¢لربق خمصص Lٔ Hdو طارت مXه وانAرشت مبفردها موقداندلعت دون اس�ت�دام �ر  احلريق هو لك

شمل الت4ٔمني كذLٔ Hرضار احلريق الناشئ ¢لطاقة يف املسار اخلط4ٔ �جت عن متدد الغازات Lٔو اhٔخبرة؛ وw مفاجئ  تدافعبغرض ما؛ �نف¨ار هو 
  عن اس�ت�دامات احلرارة النافعة وLٔرضار جتاوز الفولتية وLٔمور Lٔخرى.

د) 8هو حركة هوائية مرتبطة �لطقس بقوة رحيية ال تقل عن (العاصفة  �  والَربَ
  وميكن تعويض املصاريف املرتتبة عن:

مق[لعة Lٔرضارًا يف شق[ك Lٔو يف م[ا�ك املزنيل. وال تمت :سوية اhٔرضار املرتتبة  ٕازا® اhٔغراض Ïري املبارشة، م°ًال يف `ال Lٔ`دثت جشرة �
 عن :رسب اhٔمطار، ٕاال يف `ال :سÑب سقوط فرع جشرة ما يف ½كسري زkاج �فذة ما و�لتايل يف :رسب مeاه اhٔمطار ٕاىل ا{اoل

 وإالرضار مبتا�ك املزنيل.  

 ½كرس الزkاج �
ؤّجر ال يتحمل اhٔرضار اليت تلحق nزkاج النوافذ العازل وينصح املؤّجر n�ٕرام ت4ٔمني �ىل الزkاج مضن الت4ٔمني �ىل املس�ت4ٔجر Lٔن يعمل ب4ٔن امل

�ىل م[اع البÞت.  

 السطو والرسقة �
رسقة Lٔش�اص Ïري خمولني ٕاىل شق[ك Lٔو ٕاىل ق�وك �س�ت�دام مفاتيح مزورة Lٔو Lٔدوات Lٔخرى Lٔو حماوëهتم القeام ذH. ال يؤّمن ضد ال  دخول يعين

   الÑس�يطة.
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 وميكن تعويض املصاريف املرتتبة عن:

 ش�بابيك امحلايةٕازا® اhٔرضار الالحقة �hٔبواب واhٔقفال والنوافذ والس�تاöر اخلارجeة ¢لنوافذ و  �

 ّمداملرسوقات واhٔرضار احملمت
 لعمليات التخريب املتع �
هدف الفا�لني من م°ل هذه اhٔرضار هو احملتوى، Lٔي م[ا�ك املزنيل. ومن kLٔل الوصول ٕاىل اhٔغراض املراد رسقهتا يتوجب يف العادة ٕاحلاق 

هذه Lٔرضار البناíت ت¬ يف م°ل الرضر �لبناية، م°ل �ب الشقة Lٔو النافذة Lٔو اhٔلواح الزkاجeة Lٔو �ب الق�و. وHd صنّفت ٕادارة الت4ٔمني 
ة عن الAشكeالت مضن املتاع املزنيل hٔن هذا اohٔري هو املس�تفeد من تغطية الت4ٔمني. وwشمل الت4ٔمني �ىل م[اع البÞت Lٔيضًا املصاريف املرتتب

و ٕاصالح Lٔرضار البناíت اليت حلقت �لشقة/الق�و جراء الرسقة �لكرس Lٔو السطو Lٔو حماو® م°ل ت¬ اhٔفعال Lٔو `دثت داoل الشقة/الق�"
  ٕا`دى معليات السطو." ËسÑب التخريب املتعمد بعد

  
  ت4ٔمني املسؤولية الشخصية –الت4ٔمني ضد الغري 

 Hولكن كذ ،(و مس�ت4ٔجرًا لشقة لالس�ت�دام الشخيصLٔ ًو مالاكLٔ رسةLٔ ٕان كنت رب Hومن بني ذ) اصo شخصO حتتاُج لت4ٔمني خشيص
اد ٕاماكنية تعرض اhٓخرcن (اhٔغيار) ¢لرضر ËسÑب ترصفاتك Lٔو ترصفات LٔطفاLٔ Hو \راkل Lٔو را\ب دراkة هوائية، hٔنه ال ميكن Lٔبدًا ِاس�Aع

  Lٔقاربك.
  
  4ٔمني املسؤولية الشخصية هو ت4ٔمني ضد الرضر، ويضمن ¢لمؤّمن £ امحلاية يف `ال `دوث واقعة قد يرتتب عهنات

 ٕاصاnهتم Lٔو ٕاحلاق اhٔذى بصحهتم، LٔوLٔو �Lٔس ما وت م°ل م ٕاصا�ت خشصية �

 م°ل إالرضار �hٔغراض Lٔو ٕاتالفها،دية Lٔرضار ما �
املطالبة �لتعويض عن الرضر. وال wشمل الت4ٔمني يف  بناًء �ىل اhٔحاكم القانونية ¢لت4ٔمني ضد الغري املتعلقة �لقانون اخلاصو ËسÑهبا  ¢لغري واليت ميكن

  ىل kانب العقو�ت والغرامات املادية.هذه احلا® اhٔرضار اليت يتعرض لها الشخص نفسه Lٔو ت¬ املرتتبة عن فعل م[عّمد، إ 
  

  جحم امحلاية الت4ٔمeنية
½متثل ºام الت4ٔمني ضد الغري يف حفص مس4ٔ® \ونك ملزمًا �لتعويض عن الرضر ويف `ال كنت كذhٔ Hي مدى، وكذا مسk ®ٔ4رب الرضر �ملال 

افة ٕاىل ذH خماطر التقايض، Lٔي Lٔتعاب احملايم ومصاريف ورد لك حقوق التعويض عن الرضر Ïري املس�تحقة. كام يتحمل الت4ٔمني ضد الغري ٕاض
  القضية يف `ال وصل اhٔمر ٕاىل `د الزناع القضايئ.

  

الشخصية، بل إالصا�ت الشخصية واhٔرضار املادية اليت قد تلحق �لغري ËسÑب خط4ٔ مXك م°ل إالهامل Lٔو �دم  غطي الت4ٔمني اhٔرضاروال يُ 
  �ن�Aاه Lٔو اëهتور.
م�لغًا بقدر الرضر  رضر �لفعل wس�توجب تقدمي تعويض عن الرضر فٕان الت4ٔمني ضد الغري يدفع يف `ال وجود حقوق مرشو�ةيف `ال `دوث 

ن املُثÑت ¢لمترضر، �ىل Lٔن يتعدى يف اhٔقىص م�لغ التغطية املتفق �ليه. ويف اhٔساس يتوجب �ىل املطالَب �لتعويض ٕا�ادة الوضع ٕاىل ما اك
وتمت فقط :سوية اhٔرضار اhٔجXبية عن طريق الت4ٔمني ضد الغري حبسب القمية احلالية hٔنه ال حيق تعويض املترضر ب4ٔكرث �ليه ق�ل `دوث الرضر. 

  من القمية ق�ل `دوث الرضر.
  

 معلية:`االت 
ق[ك. وميكن ¢لمؤّجر فاضت غسالتك وLٔ`دثت Lٔرضار بناء بXÑايXAا كام Lٔحلقت املياه املAرسبة Lٔرضار بتجهزيات مس�ت4ٔجر الشقة املوجودة حتت ش 

  وملس�ت4ٔجر الشقة املوجودة حتت شق[ك مطالبتك �لتعويض عن الرضر.
و:سÑب يف `دوث :شققات يف احلوض مما جع» قابال ¢لAرسيب. ارتطمَت بغرض ما بباب يف حوض �س�تحامم داoل امحلام غرض  وقع مXك

ومامل يمت ٕاثبات قeامك بذH  كن ¢لمؤّجر مطالبتك �لتعويض عن الرضر.مدoل البÞت، مما :سÑب يف ½كرس زkاج الباب. ويف لكتا احلالتني مي
  عن معد وعن ٕاهامل جس�مي فٕان الت4ٔمني ضد الغري اخلاص بك س�يقوم بAسوية م°ل ت¬ اhٔرضار.

  

   الرkاء يف `ال وجود Lٔس�ئ
 خبصوص ٕاnرام عقد ت4ٔمني االتصال ٕ�`دى رشاكت الت4ٔمني اليت ختتارها.
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  . õاز اسAشعار ا{oان4
  طريقة العمل

طالق :س�تطيع õLٔزة ِاسAشعار ا{oان التعرف �ىل اجلزيئات ا{قeقة اليت ت©ش4ٔ عند اندالع احلريق oالل دقائق معدودة والتبليغ عهنا بواسطة إ 
  صفارة ٕانذار واحضة.

ار ا{oان متكّن من إالنذار املبكر بوجود دoان احلريق واحلرائق حبيث يAس�ىن لساكن املزنل والشقق الترصف حبسب و�ليه فٕان õLٔزة ِاسAشع
�ٕالضافة ٕاىل Lٔهنا ال تُنذر املطا�  خطورة احلادث وٕا�الم املطا�. وال حتول ت¬ اõhٔزة دون اندالع احلرائق، كام Lٔهنا ال ½اكحفها Lٔو تطفهئا ذاتيًا.

  ل§ة من مصاحلم تقدمي املسا�دة، وال تعترب بديًال hٔي نوع من Lٔنواع الت4ٔمني.Lٔو Lٔية مص
 

  ال wُسمح ٕ�زا® õLٔزة ِاسAشعار ا{oان Lٔو ٕايقاف :شغيلها.
  

 ٕارشادات خبصوص العناية هبا وحفص إالنذار
ص إالنذار يدوc íًرb الضغط �ىل زر بصفة تلقائية. من kLٔل حف ثوان حفص ٕانذار Ïري مسموع 10ٕاىل  8ُجيري õاز اسAشعار ا{oان لك 

املس�ت�دم املوجود �ىل اجلهاز، وعندها ي©�غي صدور صوت ٕانذار. ويمت من oالل الضعط �ىل زر املس�ت�دم حفص õاز اسAشعار ا{oان 
  ، hٔن ذH قد يعّرض اجلهاز ¢لرضر.nاكم». ال ُحتاول حفص õاز �سAشعار من oالل تعريضه ¢لّهب Lٔو ¢لنار

  

  Lٔن ميّس خرطوم املك©سة اجلهاز. سAشعار ا{oان من Lٓن hٓخر بواسطة املك©سة الكهر�ئية، لكن دون صح بXAظيف õاز اويُن
  

  \يفeة الترصف عند اخللل وLٔثناء احلريق
  اhٔس�باب املمكXة لٕالنذار اخلاطئ Lٔو ¢ل�لل يه:

 الغبار، الشديد بفعل �:ساخ �
 لقيل م�ارشة حتت Lٔ`د õLٔزة ِاسAشعار ا{oان،لك°ري من ا{oان واالطبخ املرتبط �كرثة  �
ِّ§اLٔعامل ا¢ � ّ ل  ،رشم والّيك وال©
 تفاو¤ت شديدة يف درkات احلرارة، ٕاىل kانب �
 ½ك°يف الغازات. �

  جيب حامية õاز ِاسAشعار ا{oان من م°ل مصادر اخللل ت¬. 
   ٕارشادات الترصف:

�دم التدoني م�ارشة حتت õاز ِاسAشعار ا{oان � 
�دم دهن õاز ِاسAشعار ا{oان �لصباÏة Lٔثناء Lٔعامل الرتممي � 
 جتنّب ملس اجلهاز مبواد التنظيف Lٔو �ملواد الكمييائية �
 تنظيف اجلهاز بصفة مXتظمة �

الفور حىت لو اكن سÑب إالنذار Ïري واحض فٕان اhٔمر قد يتعلق �لفعل حبريق. يف `ال Lٔطلق õاز ِاسAشعار ا{oان صفارة ٕانذار فعليك �ىل 
حفص غرف شق[ك ومرافقها. يف `ال مل جتد Lٔية نريان فعليك هتوية شق[ك �لقدر الاكيف. من kLٔل ٕايقاف إالنذار اضغط �ىل زر املس�ت�دم يف 

  õاز ِاسAشعار ا{oان. ال ½ُزل البطارíت ب4ٔي `ال من اhٔحوال.
  

 \يفeة الترصف عند احلريق
 مق بت§ديد نقطة اندالع احلريق. .1
�ىل الرمق ِاتصل �ملط .2 � .112ا
 مق بت§ذcر kريانك. .3
 Ïادر البناية �ىل الفور وÏٔLلق مجيع اhٔبواب يف طريقك ٕاىل اخلارج قصد تفادي ِانAشار احلريق. .4
   ال تقم مباكحفة احلريق ٕاال ٕاذا كنت ال تعرض بذH نفسك Lٔو اhٓخرcن ¢لخطر. .5
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  السكن الصحي ـ التدفøة واëهتوية Ëشلك حصيح. 5
  الرkاء مرا�اة ٕارشادات الك[ّيبات املرفقة بعقد إالجيار خبصوص التدفøة واëهتوية Ëشلك حصيح.

  

  . ½رموس�تات التدفøة6
  ا�د �ىل توفري ½اكليف التدفøة.صاممات الرتموس�تات يه جزء من Lٓلية التدفøة احلديثة، حeث تقوم بضبط فرتات الAس�ني للك ا{فّاíت و:س

  

  \يفeة معل الرتموس�تات
يتكون ½رموس�تات ا{فّاية من جزء سفيل حeث يوkد الصامم ومن اجلزء املعروف �مس رLٔس الرتموس�تات. وهناك توkد Lٔيضا القطعة اجلوهرية: 

م الرتموس�تات من oالل جمّس حراري حرارة هواء جمّس حراري مملوء �لسائل Lٔو �لغاز اdي يدcر معلييت ف[ح الصامم وٕاÏالقه. يقÞس صام
  الغرفة Ëشلك مس�متر ويضبط وفقًا Hd صبÞب مeاه الAس�ني اخلاصة �ّ{فاية حبيث تظل درkة حرارة الغرفة املرغوب هبا ìبتة.

  

السائل cمتدد ويغلق الصامم، وبذH يف `ال جتاوز حرارة الغرفة ا{رkة اليت ُضبط �لهيا الرتموس�تات، م°ال ٕالرشاق الشمس �رب النوافذ، فٕان 
c وLٔ رب اّ{فاية، و�لتايل فٕانه ال يمت :س�ني الغرفة ٕاال عند الرضورة اكد عن التدفقيتوقف املاء الساخن�، وهو ما يوفر يف الطاقة. ٕاال Lٔن Lٔ`د 

ل ِاح[باس يف احلرارة، فeنغلق الصامم ق�ل الرشوط الهامة Hd هو �دم تغطية الرتموس�تات بواسطة الس�تاöر Lٔو قطع اìhٔث، وٕاال فٕانه س�يحص
يف `ال صارت احلرارة nLٔرد فٕان السائل يتقلص فeقوم ما wسمى مبسامر التحويل بف[ح الصامم،  وصول احلرارة داoل الغرفة ¢)رkة املرغوب هبا.

  ¢)رkة اليت ُضبطت �لهيا اّ{فاية.فeتدفق املاء الساخن جمددًا وت©رش اّ{فاية املزيد من ا{فء. وwس�متر ذH ٕاىل بلوغ احلرارة 
  

  ميكن ضبط درkة احلرارة املرغوب هبا يدوíً من oالل تدوcر رLٔس الرتموس�تات بدرkاته امخلس:
) تمت لولبة رLٔس الرتموس�تات �لقرب من الصممي و�لتايل حتديد ف[ح الصامم وختفeض حرارة هواء 1عند التدوcر ٕاىل اëميني (ا{رkة   
  الغرفة.  
ميكن تدفق املزيد من ماء الAس�ني �رب اّ{فاية، فرتتفع حرارة هواء  ) يمت ف[ح الصامم Ëشدة، حبيث5لتدوcر ٕاىل الÞسار (ا{رkة عند ا  
  الغرفة املضبوطة.  

درkات بغض النظر عن املصنّع درkة حرارة غرفة تقدر حبوايل اث©يت عرشة درkة، و½زيد لك درkة حوايل ثالث ٕاىل Lٔربع  1�ادة تعين ا{رkة 
  درkة. 21ٕاىل  20من سمل ا{رkات امخلس يف رLٔس الرتموس�تات درkة حرارة الغرفة حبوايل  Lٔ3كرث، و�ىل سeÑل املثال تقدر ا{رkة 

  

تدفق ا{فء �رب  ضبط ال زال العديد من املس�ت�دمني يتصورون Lٔن صامم الرتموس�تات Oحنفeة ماء: لكام فُ[ح Lٔكرث لكام زادت احلرارة Lٔرسع. لكن
فاية يمت �لفعل �رب جمّس حراري يوkد يف رLٔس الرتموس�تات اdي يف[ح صامم ماء الAس�ني ويغلقه بغض النظر عن درkة حرارة الغرفة. يف ا{ّ 

  تصل احلرارة ٕاىل ا{رkة املضبوطة.`ال ف[ح صامم الرتموس�تات hٔقىص `د فٕان التدفøة ال تمت Ëشلك Lٔرسع، بل ملدة Lٔطول ـ ٕاىل Lٔن 
  

    رLٔس الرتموس�تات Lٔية بيا�ت خبصوص درkات احلرارة، بل Lٔرقام فقط؟  ملاذا ال حيمل
فقد تقوم الرتموس�تا¤ت بضبط درkة حرارة الغرفة، وال تتعلق درkة احلرارة اليت مت حتقeقها داoل الغرفة بطريقة ضبط صامم الرتموس�تات فقط، 

لوح النافذة فÞُشري ¢لرتموس�تات ب4ٔنه ي©�غي Lٔن يُقفل �لرمغ من Lٔن الغرفة `دوث اح[باس ¢لحرارة داoل جفوة اّ{فاية اليت توkد حتت ميكن م°ال 
  . وHd فٕان سمل اhٔرقام �ىل رLٔس الرتموس�تات هو /رد التوجeه فقط ال Ïري.مل تصبح دافøة بعد

  

حض Lٔمراً موفرا هل يُعد تدوcر الرتموس�تات ٕاىل اhٔسفل Lٔثناء الغياب الطويل و�لتايل ختفeض درkة حرارة الغرفة Ëشلك وا
  ¢لطاقة؟

kرسب الك°ري من ا{فء لكام زادت درAل واخلارج. م�دئيًا يoالف البناية وفرق احلرارة بني ا{اÏ امن يف هذا الصدد: نوعº امالن�ة هناك 
مXخفضة. �ل©س�بة احلرارة ا{اoلية، وHd تمت معومًا خسارة طاقة Lٔقل يف `ال ضبط درkة حرارة الغرفة عند الغياب الطويل �ىل درkة 

عندئذ Lٔكرب. ٕاال Lٔنه ال ي©�غي Lٔن تنخفض cكون  من oالل ضبط حرارة اّ{فاíت �ىل درkة مXخفضة ¢لبناíت القدمية سøÞة العزل فٕان التوفري
لوقت الاكيف درkات حرارة الغرف Ëشلك �لغ حىت ال cزداد خطر ½كون العفن الفطري. �ٕالضافة ٕاىل Lٔنه ي©�غي عند ضبط درkة احلرارة وضع ا

  الالزم ٕال�ادة :س�ني الغرف �حلس�بان. 
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  . املدا� واhٔفران واملواقد7
واقد واhٔفران و�يق جيب Ïلق ف[§ات املدا� اليت ال يمت اس�ت�داºا حبيث ال :سمح بتدفق الهواء و½كون LٓمXة ضد النريان. جيب العناية �مل

  اìhٔث اdي يوفره املؤّجر.
  

  . Lٓليات اëهتوية8
 كزية.تمت معومًا هتوية املطاخب وامحلامات املوجودة من اجلهة ا{اoلية (Lٔي الغرف اليت تتوفر �ىل نوافذ) بواسطة Lٓلية هتوية مبرو`ة سطح مر 

Ëشلك مAساٍو فقد مت املعايري املعمتدة. من kLٔل ضامن توزيع الهواء سحب نفس مكية الهواء من لك الشقق حسب ومراوح السطح ت¬ معّدة ل 
  مبرو`ة الصحن).½ر\يب Lٔجزاء ¢لتحمك �لهواء (تعرف معومًا 

wسمح ¢لمؤجر وهو Lٔمر ملصلحته بتغيري وضع ميكن Lٔن يفقد نظام اëهتوية اللكي توازنه يف `ال الضبط اخلاطئ ملراوح الصحن ت¬، Hd ال 
Lٔو توس�يعها Lٔو ٕاÏالقها Lٔو وضع لصاق �لهيا Lٔو جعلها Ïري قادرة �ىل Lٔداء وظيفهتا ب4ٔية طريقة من الطرق. ولسÑب مماثل يُمنع �ىل ف[§ات اëهتوية 

  املؤجر nربط شفاطات اhٔخبرة يف املطبخ Lٔو مراوح اëهتوية يف امحلام بنظام اëهتوية املركزي.
من الهواء  لقدر الالزماëهتوية القرسية ¢لشقة. ومعلية اëهتوية ت¬ رضورية من kLٔل ضامن اوعند ا¢لزوم فقد مت ½زويد النوافذ بõٔ4زة هتوية قصد 

 داoل املطاخب وامحلامات املوجودة من اجلهة ا{اoلية واملزودة ب4ٓليات اëهتوية، كام Lٔهنا حتول يف الوقت ذاته دون ½كون العفن الفطري. النقي
  øة واëهتوية Ëشلك حصيح.الرkاء كذH مرا�اة إالرشادات خبصوص التدف 

  

  . السطح والواõة9
�ىل الرشفات Lٔو الرkاء مرا�اة إالرشادات التالية يف `ال مت القeام ب4ٔعامل ½رممي ملكّفة يف اجلدران اخلارجeة ¢لبناية Lٔو �ىل سطحها وoاصة 

شققات، حبيث ال متكن مطالبة الرشكة املنفذة ¢لبناء Lٔو مب§اذاهتا. لقد مت :شميع لك املسا`ات السطحية بطبقة مرنة لتفادي ½كون الA  البلكو�ت
ب4ٔية حقوق ضامن يف `ال `دوث Lٔرضار مeاكنيكeة. كام Lٔن ذH يؤدي ٕاىل إالرضار �لعزل احلراري املطلوب. وHd فٕانه ال wُسمح �ٕالرضار 

   �جلدران ا{اoلية، و:شمل ت¬ اhٔرضار:
 وهوائيات الالسليك واملظالت واÏhٔلفة وما ٕاىل ذH. الغس�يل فاتلالقطة واhٔنوار اخلارجeة وجمف½ر\يب الصحون ا �
 ثقب Lٔرضيات الرشفات Lٔو البلكو�ت Lٔو سقوفها �
 ½ر\يب نوافذ �ىل الرشفات Lٔو البلكو�ت �
 وضع Lٔصائص الزهور دون حصون حتهتا ملنع :رسب املياه �

Hُسمح كذw و البلكونة، كام الLٔ ُسمح بثقب اجلدار الفاصل يف الرشفةw مر هنا ال يتعلق جبدار `امل. الhٔن اhٔ غراضLٔ يةLٔ برت\يب  
  هوائيات ال سلكeة Lٔو ما شابه �ىل السطح املس�توي، hٔن السطح Ïري خمصص لالس�ت�دام املشرتك. ال wُسمح برت\يب Lٔية

  

  . النوافذ واhٔبواب10
  hٔول مرةالتنظيف  خبصوصنصاحئ 

الف[ح وإالÏالق  مفاصل. ميكن `دوث oلل يف وظيفة سدادات إالحاكم Lٔو من املنظف املزنيل ينصح ٕ�زا® بقع اجلري وإالمسنت �ملاء مع القليل
  ٕاذا مل تمت ٕازا® بقاí إالمسنت Lٔو اجلÑس.

  نصاحئ ¢لعناية
ات إالحاكم اhٔسÞ[ون وخمففات النرتات، hٔن م°ل هذه املواد هتامج ٕاطارات النوافذ وسداد ال wسمح �س�ت�دام مواد الصقل واملواد املذيبة م°ل

ها Ëرشاسة. ي©�غي مرة Lٔو مرتني يف الس�نة وضع بعض قطرات الزيت �ىل مفاصل الف[ح وإالÏالق املتحركة، حىت يAس�ىن دومًا ف[ح النوافذ وٕاÏالق 
  Ëسهو®.

  ½ر\يب ٕا\سسوارات النوافذ
. الرkاء اس�ت�دام الالصقات املتداو® ابهال wسمح ٕ�`داث ثقوب يف ٕاطارات النوافذ Lٔو درفاهتا لرت\يب الس�تاöر وس�تاöر الزkاج Lٔو ما ش

اßصصة لس�تاöر الزkاج Lٔو مواد ا¢لصق اليت ال ترض �لبالسeAك. واhٔفضل هو ½ر\يب ٕا\سسوارات النوافذ �ىل اجلدار Lٔو �ىل السقف فوق 
   النافذة.
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�ىل اhٔبواب والنوافذ ٕاال Ëرشاحئ ا¢لصق املتداو® واملمكن ٕازاëهتا جمددًا. ال wُسمح بتغيري اhٔلوان، وال بعمليات  Lٔية Lٔغراضال wُسمح ٕ�لصاق 

 الثقب. مبجرد ½ر\يب Lٔبواب kديدة ¢لشقق مت وضع الف[ات Lٔسامء مو`دة الشلك �لهيا. ويُمنع يف اhٔساس ½ر\يب Lٔقفال Lٔو سدادات ٕاضافeة hٔن
  ديدة تXAاسب مع م[طلبات اhٔمان املطلوبة.اhٔبواب اجل

  . البالط11
ي©�غي Lٔن يمت ½ر\يب اhٔغراض �ىل البالط ٕان لزم بواسطة معّدات ا¢لصق. يف `ال اكن ال بد من الثقب فeجب Lٔن يمت ذH يف الشقوق بني 

  الناجتة عن ذH بواسطة جعينة بالط من نفس ا¢لون. Lٔو يف نقط تقاطعها. بعد ِا�هتاء عقد إالجيار جيب ٕازا® لك اخلوابري وسد الثقب البالطات
  

  . Lٔرضيات اخلشب والبار\يه12
ت ٕاذا اكنت شق[ك جمهزة ب4ٔرضية خشب Lٔو �ر\يه فعليك مرا�اة ٕارشادات التنظيف والعناية التالية. ختضع لك Lٔرضيات اخلشب والبار\يه لعمليا

ٕانه جيب حاميته من اhٔرضار من oالل ٕاجراءات وقائية، من بÞهنا �ىل سeÑل . من kLٔل احلفاظ Lٔطول مدة �ىل سطح اhٔرضية فت4ٓلك طبيعية
املثال وضع مّسا`ات اhٔ`ذية عند �ب الشقة اليت متنع يف اhٔساس وصول اhٔوساخ، اليت تؤ÷ر �ىل سطح اhٔرضية م°ل ورق الصقل، ٕاىل 

 ِا�زالقها.اhٔرضية. وجيب ½ر\يب قطع من القامش �ىل Lٔرkل الطاوالت والكرايس لAسهيل 
  

 يتطلب احلفاظ �ىل قمية Lٔرضيات اخلشب والبار\يه وكذا شعور إال=سان �الرتياح وجود مXاخ حصي داoل السكن ترتاوح فeه رطوبة الهواء بني
ننصح  درkة مøوية. يف `ال اخنفاض رطوبة الهواء oالل فرتة الAس�ني Ëشلك \بري، فٕاننا �20ملائة يف درkة حرارة داoلية تبلغ  65ـ  55

طبيعية فeجب Lٔن يوضع القمي ال  �س�ت�دام مرطب هواء Oهر�يئ (م�ّخر) من kLٔل تفادي جفاف �لغ لٔ?رضيات. عند ِاخنفاض رطوبة الهواء حتت
بة حشنات Oهر�ئية خفeفة ال تلبث �ادة Lٔن تعود لطبيعهتا بعد حتقeق القمي الطبيعية لرطو هور شقق دقeقة بني Lٔلواح اhٔرضية و يف احلس�بان ظ 

  الهواء Lٔو Lٔن تنغلق جمددًا بعد فرتة الAس�ني. 
  

  تنظيف Lٔرضيات اخلشب والعناية هبا
ند  cكفي عند �:ساخ العادي الك©س �ملك©سة العادية Lٔو �ملك©سة الكهر�ئية Lٔو مسح Lٔلواح اhٔرضية بقامشة م�ل
 قليًال �جتاه طويل. ع 

�ىل Lٔن يمت مسح فائض الرطوبة �ىل الفور. يف `ال تنظيف اhٔرضية �ملاء فeجب  ظيف�:ساخ الشديد ميكن وضع مXظف مزنيل يف ماء التن 
  اhٔرضية.احلرص �ىل عرص مقاشة التنظيف جeدًا Lٔو �كتفاء ب�Aليلها قليًال. جيب دومًا تفادي بقاء املاء �ىل اhٔرضية اخلشeÑة لتفادي ِانتفاخ 

  

وال تلِق املاء م�ارشة �لهيا. Lِٔزل البقع دومًا �ىل الفور وال :س�ت�دم ورنÞش Lٔو مشع ¢لعناية �hٔرضية. ال تُنظف اhٔرضية Lٔبدًا nمكيات \برية من املاء 
wُسمح فقط �س�ت�دام مXت¨ات التنظيف والعناية املنصوح �س�ت�داºا �ىل Lٔرضيات اخلشب. وجيب يف لك اhٔحوال مرا�اة ٕارشادات العناية 

  اخلاصة �ملصنّع.
  والعناية به [PREMIUM CLICK]ذي النوعية اجليدة والسطحية املسدودة  هزتنظيف البار\يه اجلا

  wُسمح فقط �س�ت�دام مXت¨ات التنظيف والعناية اßصصة ¢لبار\يه اجلاهز ذي السطحية املسدودة.
  

�ملاء فeجب احلرص �ىل عرص  يف `ال تنظيف اhٔرضيةتمت العناية الروتي©eة بواسطة ممس§ات اhٔرض واملاك=س الرقeقة واملاك=س الكهر�ئية. 
ال :س�ت�دم ورنÞش Lٔو مشع  جيب دومًا تفادي بقاء املاء �ىل البار\يه لتفادي ِانتفاخ اhٔرضية. مقاشة التنظيف جeدًا Lٔو �كتفاء ب�Aليلها قليًال.

 ¢لعناية �لبار\يه.
  

  . Lٔرضيات البلكونة اخلشeÑة13
hٔرزية الس�يÑريية، ويعترب هذا النوع من اخلشب مقاوم kدًا لعوامل املناخ ويصلح Hd مجليع Lٔحeاً� ½كون Lٔرضيات البلكونة اخلشeÑة من خشب ا

يه املرونة وق
 التفّرع واملتانة. وHd فٕان العناية الكمييائية  . واملمزيات والسامت اخلاصة لٔ?رزية الس�يÑريية�س�ت�دامات يف اhٔما\ن اخلارجeة
  �خلشب لÞست رضورية.

  

تتكون طبقة فضية رمادية متثل يف الوقت نفسه طبقة واقeة ¢لخشب. ٕاذا مل  دث الت4ٔثريات املناخeة تغيريات خفeفة يف لون اخلشب.ميكن Lٔن ُحت 
   ½كن ت¬ الطبقة مرغوبة فeنبغي دهن اخلشب �لزيوت املناس�بة بصبغات اكفeة. ال wُسمح بوضع عشب اصطناعي.
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