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دليل المالك

جھاز تكييف الھواء

جى االطالع على دليل المالك ھذا جيًدا قبل تشغيل جھازك واالحتفاظ به
للرجوع إليه في المستقبل.
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نصائح لتوفير استھالك الطاقة

نصائح لتوفير استھالك الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استھالك الطاقة عند استخدام جھاز تكيف الھواءُ .يمكن استخدام جھاز
تكيف الھواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

• ال تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد .قد يضر ذلك بصحتك كما قد يستھلك الكثير من الكھرباء .قم بإسدال
الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جھاز تكييف الھواء.
• قم بإسدال الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جھاز تكييف الھواء.
• حافظ على إغالق النوافذ واألبواب بإحكام عند تشغيل جھاز تكييف الھواء.
• قم بتعديل اتجاه تدفق الھواء رأسًيا أو أفقًيا لتدوير الھواء داخل المكان.

• ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الھواء داخل المكان بسرعة.

• افتح النوافذ بانتظام للتھوية ألن درجة نقاء الھواء في األماكن المغلقة قد تقل إذا تم استخدام جھاز تكييف الھواء لعدة
ساعات.
• نظف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين .قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الھواء وتعيق تدفق الھواء أو ُتضعف
وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.
ھذا الجھاز غير مخصص لالستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو
العقلية )بما في ذلك األطفال( ،أو من تنقصھم الخبرة والمعرفة ،ما لم تتوافر لھم المراقبة أو تعليمات
استعمال الجھاز عن طريق أحد األشخاص يكون مسئو ً
ال عن سالمتھم.
يجب مراقبة األطفال للتأكد من عدم عبثھم بالجھاز.
تحذير :قبل الوصول إلى األطراف ،يجب فصل جميع دوائر الطاقة.
تحذير :ستدمج التركيبات المثبتة وسائل الفصل وفًقا لقواعد التركيب.
تحذير :لن تصبح إمكانية الوصول إلى ھذا الجھاز أمًرا مشاًعا.
تحذير :يجب تركيب الجھاز وفًقا للوائح الوطنية للتركيبات الكھربائية.

معلومات يجب تسجيلھا
قم بتثبيت إيصال االستالم الخاص بك بھذه الصفحة في حالة احتياجھا إلثبات تاريخ الشراء ألغراض الضمان .اكتب
اسم الطراز والرقم المسلسل ھنا:
رقم الطراز:
رقم المسلسل:
يمكنك إيجادھا في الملصق الموجود على جانب كل وحدة.
اسم التاجر:
تاريخ الشراء :

تعليمات السالمة المھمة
اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجھاز.
التزم دائًما باتخاذ االحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة وضمان أعلى مستويات األداء من المنتج الخاص بك.

! تحذير
تجاھل التوجيھات يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.

! تنبي ه
تجاھل التوجيھات يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار طفيفة بالمنتج.

! تحذير
• قد يؤدي التركيب أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤھلين إلى تعريضك أنت وغيرك للخطر.
• يجب تركيب ھذا الجھاز بما يتفق مع اللوائح المحلية المتعلقة بتوصيل األسالك.
• في حال تعرض السلك الكھربائي للتلف ،يجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة التابع له أو أشخاص بنفس المؤھالت
لتجنب التعرض ألخطار.
• توجه المعلومات الواردة في دليل لالستخدام من قبل فني خدمة مؤھل وعلى دراية بإجراءات السالمة ومجھز باألدوات
المناسبة وأدوات االختبار.

• عدم قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في ھذا الدليل يمكن أن يتسبب في تعطل المعدات ،وأضرار في الممتلكات
واإلصابة الشخصية و/أو الوفاة.
• عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة ،يجب أن يتم استبداله بمعرفة األشخاص المعتمدين ،على أن
يستخدموا قطع غيار أصلية فقط.
التركيب

• استخدم قاطع دائرة قياسي ومصاھر مطابقة لما ھو مقنن لجھاز تكييف الھواء .قد يؤدي عدم القيام بذلك لصدمة
كھربائية أو تعطل المنتج.
• اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب جھاز تكييف الھواء أو نقله .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى وقوع إصابات خطيرة أو
تعطل المنتج.
• استخدم دائًما قابس السلك الكھربائي ومقبس مزود بطرف أرضي .قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة
كھربائية أو تعطل المنتج.
• قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى انفجار أو حريق.
• قم بتركيب منفذ تيار مخصص لھذا الجھاز وقاطع دائرة كھربائية قبل استخدام جھاز تكييف الھواء .قد يؤدي عدم القيام
بذلك لصدمة كھربائية أو تعطل المنتج.
• ال تقم بتعديل كابل الطاقة أو إطالته .إذا كان كابل الطاقة أو السلك به خدوش أو تمزق أو تشوه فيجب استبداله .فإن
ذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كھربائية.
• توخ الحذر عند فك أو تركيب جھاز تكييف الھواء .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى الوفاة أو وقوع إصابة خطيرة أو تعطل
المنتج.
• ال تقم بتركيب جھاز تكييف الھواء على سطح غير مستقر أو حيث يشكل السقوط خطًرا قائًما .فذلك قد يؤدي إلى
الوفاة أو وقوع إصابة خطيرة أو تعطل المنتج.
• استخدم غاز قابل لالشتعال )النيتروجين( لتفقد مما إذا كان ھناك تسرب ولتفريغ الھواء ،قد يؤدي استخدام الھواء
المضغوط أو غاز قابل لالشتعال إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.
• اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب جھاز تكييف الھواء أو نقله .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى وقوع إصابات خطيرة أو
تعطل المنتج.
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التشغيل

• ال ُتشغل تكييف الھواء لفترة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جًدا أو عند ترك باب أو نافذة مفتوحة .قد يؤدي عدم
االلتزام بذلك إلى تعطل المنتج.
• تأكد من أنه لم يتم سحب كابل الطاقة أو أنه معطوب أثناء تشغيل جھاز تكييف الھواء .قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى
نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو تعطل المنتج.
• ال تضع أي شيء على سلك الطاقة .فھذا قد يؤدي إلى صدمة كھربائية أو في تعطل المنتج.
• ال تشغيل أو توقف تشغيل جھاز تكييف الھواء عن طريق توصيل قابس الطاقة أو فصله .فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوب
حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تلمس جھاز تكييف الھواء أو ُتشغله أو تصلحه بأيد مبللة .فھذا قد يؤدي إلى صدمة كھربائية أو في تعطل المنتج.
• ال تضع سخان أو أي أجھزة تسخين أخرى بالقرب من كابل الطاقة .فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة
كھربائية أو تعطل المنتج.
• ال تسمح بدخول الماء داخل جھاز تكييف الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجار أو حريق.
• ال تترك المواد القابلة لالشتعال مثل الجازولين والبنزين والثنر بالقرب من جھاز تكييف الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى
انفجار أو حريق.
• ال تستخدم جھاز تكييف الھواء لفترة طويلة في مكان ضيق دون وجود تھوية .قم بتھوية المكان بشكل منتظم .قد يؤدي
عدم االلتزام بذلك إلى انفجار أو حريق.
• عندما يكون ھناك تسرب للغاز ،يجب تھوية المكان بشكل كافي قبل استخدام جھاز تكييف الھواء مرة أخرى .قد يؤدي
عدم االلتزام بذلك إلى انفجار أو حريق.
• افصل قابس الطاقة إذا كان ھناك ضجيج أو رائحة أو دخان يصدر عن جھاز تكييف الھواء .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى
انفجار أو حريق.
• قم بإيقاف التشغيل واغلق النافذة في حال وجود عواصف أو أعاصير ،وقم بإزالة المنتج من النافذة إن أمكن قبل وصول
اإلعصار
• ال تلمس الفلتر الكھروستاتيكي بعد فتح الشبكة األمامية .يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربائية أو تعطل
المنتج.
غمر جھاز تكييف الھواء بالماء بسبب الفيضانات .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى انفجار أو
• اتصل بمركز خدمة معتمد إذا ُ
حريق.
• كن حذًرا حتى ال يدخل الماء داخل المنتج
• تأكد من وجود تھوية كافية عند استخدام جھاز تكييف الھواء وجھاز التدفئة مثل المدفأة في نفس الوقت .قد يؤدي عدم
االلتزام بذلك إلى نشوب حريق أو إصابة خطيرة أو تعطل المنتج.
• قم بإيقاف الجھاز من مصدر الطاقة الرئيسي وافصل قابس الطاقة عند تنظيف جھاز تكييف الھواء أو إصالحه .قد يؤدي
عدم االلتزام بذلك إلى الوفاة أو وقوع إصابة خطيرة أو تعطل المنتج.
• افصل قابس الطاقة عند عدم استخدام جھاز تكييف الھواء لفترة طويلة .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تعطل المنتج.
• ال تضع أي شيء على جھاز تكييف الھواء .فھذا قد يؤدي إلى تعطل الُمنتج.

• لتنظيف الجھاز من الداخل ،اتصل بمركز خدمة معتمد أو الموزع .ال تستخدم المنظفات شديدة المفعول التي تتسبب
في تآكل الوحدة أو تلفھا .قد تتسبب المنظفات الشديدة المفعول في تعطل المنتج أو نشوب حريق أو صدمة كھربائية.

! تنبي ه
التركيب

• تأكد من عدم تسرب غاز التبريد بعد تركيب جھاز تكييف الھواء أو إصالحه .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تعطل المنتج.
• قم بتثبيت خرطوم تصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المتكثف بسالسة .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تعطل
المنتج.
• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
• قم بتركيب جھاز تكييف الھواء بحيث ال يسبب الضجيج الصادر من الوحدة الخارجية أو غاز العادم الصادر عنھا الجيران .قد
يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى نشوب نزاع مع الجيران.
• عند نقل الجھاز ،يجب أن يقوم بذلك ما ال يقل عن شخصين ،أو أن يتم ذلك باستخدام رافعة شوكية .فإن ذلك قد يؤدي
إلى حدوث إصابات خطيرة.
• ال تقم بتركيب جھاز تكييف الھواء في مكان يتعرض فيه لرياح البحر )رذاذ الماء المالح( بشكل مباشر .فقد يؤدي ذلك
إلى تعطل المنتج.
التشغيل

• ال تعرض البشر أو الحيوانات أو النباتات لتيار الھواء البارد أو الساخن الصادر من تكييف الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى
حدوث إصابات خطيرة.
• ال تستخدم المنتج في أغراض خاصة ،مثل حفظ األطعمة واألعمال الفنية وما إلى ذلكُ .يعد ھذا المنتج جھاز تھوية
للمستھلك وليس نظام تبريد دقيق .فإن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو نشوب حريق أو صدمة كھربائية.
• ال تسد مدخل أو مخرج تيار الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو تعطل المنتج.
• ال تستخدم مواد تنظيف أو مذيبات شديدة مفعول عند تنظيف جھاز تكييف الھواء أو رش الماء عليه .استخدم قطعة
قماش ناعمة .فإن ذلك قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو تعطل المنتج.
• ال تلمس األجزاء المعدنية لجھاز تكييف الھواء عند إزالة فلتر الھواء .فذلك قد يؤدي إلى وقوع إصابة خطيرة أو تعطل
المنتج.
• ال تضع أي شيء فوق جھاز تكييف الھواء .فھذا قد يؤدي إلى تعطل الُمنتج.
• قم بتركيب الفلتر دائًما بإحكام بعد التنظيف .قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.
• ال ُتدخل األيدي أو غيرھا من األشياء في مدخل أو مخرج الھواء أثناء عمل جھاز تكييف الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى
صدمة كھربائية.
• ال تشرب الماء المصرف من جھاز تكييف الھواء .فإن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
• استخدم كرسي ثابت أو سلم عند تنظيف جھاز تكييف الھواء المرتفع أو صيانته أو إصالحه .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك
إلى وقوع إصابات خطيرة أو تعطل المنتج.
• ال تستخدم بطاريات جھاز التحكم عن ُبعد مع أنواع أخرى من البطاريات وال تستخدم البطاريات الجديدة مع البطاريات
المستعملة .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تعطل المنتج.
• ال تقم بإعادة شحن البطاريات أو تفكيكھا .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى انفجار أو نشوب حريق أو إصابة خطيرة.
• توقف عن استخدام جھاز التحكم عن ُبعد إذا كان ھناك تسرب لسائل البطارية .إذا تعرضت مالبسك أو بشرتك لسائل
البطارية الُمتسرب ،اغسله بالماء النظيف .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى وقوع إصابات خطيرة.
• إذا ما ابتلعت سائل البطارية الُمتسرب ،فاغسل فمك جيًدا من الداخل ثم استشر طبيًبا .قد يؤدي عدم االلتزام بذلك
إلى مضاعفات صحية خطيرة.

• ال تفتح اللوحة األمامية أو تغلقھا بالقوة أثناء تحرك اللوحة األمامية.
• يجب فتح اللوحة األمامية بعد إنزال اللوحة األمامية ببطيء أثناء تشغيل المنتج.
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قبل االستخدام
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المكونات
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استخدام جھاز التحكم عن ُبعد
 -تركيب البطاريات

٩

 -تركيب حامل جھاز التحكم عن ُبعد

 ١٠الوظائف األساسية
١٠

تبريد غرفتك

١٠

تدفئة غرفتك

١٠

إزالة الرطوبة

١١

تھوية غرفتك

١١

ضبط سرعة المروحة

 ١٣الوظائف المتقدمة
١٣

تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل سريع

١٣

إزالة رطوبة الغرفة بشكل سريع

١٣

عرض استخدام الطاقة الحالي

١٤

التنظيف الداخلي التلقائي

١٤

 -عملية التنظيف التلقائي

١٤

التشغيل التلقائي

١٤

عملية التغيير التلقائي

١٥

وضع التبريد الموفر للطاقة

١٥

درجة سطوع شاشة العرض

١٥

تشغيل تكييف الھواء بدون جھاز التحكم عن ُبعد

١٦

إعادة تشغيل تكييف الھواء بصورة تلقائية

 ١٧الصيانة
١٨

تنظيف فلتر الھواء

١٨

تنظيف فلتر M3

 ١٩استكشاف المشكالت
وإصالحھا

١١

ضبط اتجاه تدفق الھواء

١٩

وظيفة التشخيص الذاتي

١١

ضبط المؤقت

١٩

قبل طلب الخدمة

١١

 -ضبط الوقت الحالي

١٢

 تشغيل جھاز تكييف الھواء بصورة تلقائية فيالوقت المحدد

١٢

 يقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء بصورة تلقائيةفي الوقت المحدد

١٢

 -ضبط وضع السكون

١٢

 -إلغاء إعدادات المؤقت

العربية

قبل االستخدام

قبل االستخدام
المكونات
الوحدة الداخلية
زر تشغيل/إيقاف تشغيل:

مدخل الھواء

اللوحة األمامية

العرض
فلتر M3
فلتر الھواء

مستقبل اإلشارة
منفذ الھواء
حارف الھواء
)الريشة الرأسية واألفقية(

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.

!

مالحظة

• قد تختلف أرقام المؤشرات الضوئية للتشغيل ومواقعھا تبًعا لطراز جھاز تكييف الھواء.

الوحدة الخارجية
فتحات دخول الھواء

فتحات خروج الھواء
أسالك التوصيل
وصالت األنابيب
خرطوم التصريف

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.

٧

اللوحة األساسية

العربية

٨

قبل االستخدام

استخدام جھاز التحكم عن ُبعد براحة أكبر.
ُيمكنك تشغيل تكييف الھواء براحة أكبر باستخدام جھاز التحكم عن ُبعد.

جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي

شاشة العرض

لوحة التحكم

شاشة
العرض

/

4

l

_

l

زر وضع السكون التلقائي* :يضبط
التشغيل التلقائي لوضع السكون.

o

أزرار ضبط درجة الحرارة :تضبط درجة
حرارة الغرفة عند التبريد أو التدفئة.

|

-

g

L

الوصف
زرالمروحة :يخرجالھواءمنالوحدة
الداخليةالموجودةأسفاللغر
فةبدونتغييردرجةحرارةالھواء.

زر التشغيل  /إيقاف التشغيل:
يشغل /يوقف تشغيل الجھاز.
زر سرعة المروحة الداخلية :يضبط
سرعة المروحة.

A C

لوحة التحكم

f

زر تحديد وضع التشغيل* :يحدد وضع
D B
التشغيل .تشغيل التبريد ) / ( A
د
ي
ر
طراز التب
التشغيل التلقائي أو التغيير التلقائي
فقط
)  / ( Cتشغيل إزالة الرطوبة ) / ( D
A C
تشغيل التسخين ) ( B

D

m
D

m
IJ

S
n mn

P

J G

زر التبريد  /التدفئة السريعة* :يبرد
أو يعمل على تدفئة درجة الحرارة
الداخلية خالل فترة قصير من الوقت.
التجفيف السريع* :يزيل كمية كبيرة
من رطوبة الوحدة الداخلية) .بالمقارنة
بعملية إزالة الرطوبة(
زر اتجاه تدفق الھواء :يضبط اتجاه
تدفق الھواء رأسًيا أو أفقًيا.
زر عرض درجة الحرارة :يعرض درجة
حرارة الغرفة.
زر المؤقت :يضبط وقت التشغيل /
إيقاف التشغيل .
زر التنقل و الوظائف* :يضبط الوقت و
الوظائف الخاصة .
اضغط لمدة 3
 Jالتنظيف التلقائي.
ن.
ثوا ِ
 Gيشغل التبريد في وضع توفير الطاقة
زر ضبط/مسح :يضبط الوظائف أو
يلغيھا.

t

-

r

-

زر إعادة الضبط  :يضبط إعدادات جھاز
التحكم عن بُعد.

G

-

زر اإلضاءة :يضبط درجة سطوع الوحدة
الداخلية .

-

زر عرض الطاقة  :يضبط مما إذا كان
سيعرض معلومات تتعلق بالطاقة أم ال.

-

زر الفلتر  :عند تنظيف الفلتر  ،اضغط
.
ن
لمدة  3ثوا ِ

* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة تبًعا للطراز.

تركيب البطاريات

 ٢ثبت الحامل بربط المسمارين بإحكام باستخدام مفك.

قم بتركيب البطاريات قبل استخدام جھاز التحكم عن ُبعد.
نوع البطاريات المستخدم ھو  AAA )1.5فولت(
 ١قم بإزالة غطاء البطارية.

 ٣ضع جھاز التحكم عن ُبعد في الحامل.

 ٢قم بتركيب البطاريات الجديدة مع التأكد من أن
القطبين  +و  -للبطاريات مثبتين في وضع سليم.

طريقة التشغيل
وجه جھاز التحكم عن ُبعد مباشرة نحو ُمستقبل اإلشارة
الموجود أسفل جھاز تكييف الھواء لتشغيله.
 ٣أعد تركيب غطاء البطاريات.

!

مالحظة

إذا بدأت شاشة عرض جھاز التحكم عن ُبعد
بالتالشي ،استبدل البطاريات.

تركيب حامل جھاز التحكم عن ُبعد
ضع الحامل في مكان غير ُمعرض ألشعة الشمس
المباشرة لحماية جھاز التحكم عن ُبعد.

 ١اختر مكان آمن ويسھل الوصول إليه.

!

مالحظة

• قد يقوم جھاز التحكم عن ُبعد بتشغيل أجھزة أخرى
إذا ما وجه نحوھا .تأكد من توجيه جھاز التحكم عن
ُبعد نحو ُمستقبل إشارة جھاز تكييف الھواء.

• للتشغيل بشكل صحيح ،استخدم قطعة ناعمة من
القماش لتنظيف ُمرسل وُمستقبل اإلشارة.

العربية

قبل االستخدام

٩

العربية

 ١٠الوظائف األساسية

الوظائف األساسية
تبريد غرفتك

)وظيفة التبريد(
 ١اضغط على |
 ٢اضغط على f

لتشغيل الجھاز.

بشكل متكرر لتحديد وظيفة التبريد.
 -تظھر  Aعلى شاشة العرض.

إزالة الرطوبة

)تشغيل إزالة الرطوبة(
يعمل ھذا الوضع على إزالة الرطوبة المرتفعة من الجو في
ظل الرطوبة العالية أو خالل موسم األمطار ليمنع تكون
العفن .يضبط ھذا الوضع درجة حرارة الغرفة وسرعة
المروحة تلقائًيا للحفاظ على مستوى الرطوبة األمثل.

 ١اضغط على |
 ٢اضغط على f

لتشغيل الجھاز.
بشكل متكرر لتحديد وظيفة إزالة

الرطوبة.
 D -تظھر على شاشة العرض.

 ٣اضغط على Gأو  Hلضبط درجة الحرارة المرغوبة.
 نطاق درجة الحرارة ھو  18درجة مئوية )64فھرنھايت(  30-درجة مئوية ) 86فھرنھايت(
 ٤اضغط على

g

لضبط سرعة المروحة.

تدفئة غرفتك

)تشغيل التدفئة(
 ١اضغط على |

لتشغيل الجھاز.

 ٢اضغط على  fبشكل متكرر لتحديد وظيفة التدفئة.
 -تظھر  Bعلى شاشة العرض.

 ٣اضغط على  Gأو  Hلضبط درجة الحرارة المرغوبة.
 نطاق درجة الحرارة ھو  16درجة مئوية )60فھرنھايت( – 30درجة مئوية ) 86فھرنھايت(
 ٤غط على

!

g

لضبط سرعة المروحة.

مالحظة

ال تدعم طرز التبريد فقط ھذه الوظيفة.

!

مالحظة

• ال يمكنك في ھذا الوضع ضبط درجة حرارة الغرفة،
كما ال يتم عرض درجة حرارة الغرفة على شاشة
العرض.حيث يتم ضبطھا تلقائيًا.

ضبط اتجاه تدفقالھواء

تھوية غرفتك

)وظيفة تدوير الھواء(
يقوم ھذا الوضع بتدوير الھواء الداخلي فقط دون تغيير
درجة حرارة الغرفة.
 ١اضغط على

|

 ٣اضغط على

لضبط سرعة المروحة.

!

مالحظة

• قد ال تتوافر إمكانية ضبط اتجاه تدفق الھواء رأسًيا،
حيث يتوقف ذلك علﯩالطراز.
• قد يؤدي ضبط حارف الھواء بشكل عشوائي إلى
تعطل المنتج.
• إذا أُعيد تشغيل جھاز تكييف الھواء ،فإنه يبدأ
التشغيل مع الضبط المسبق التجاه تدفق الھواء ،لذا
فقد ال يطابق حارف الھواء األيقونة المعروضة على
جھاز التحكم عن ُبعد .عندما يحدث ذلك ،اضغط
على  Dأو  Eلضبط اتجاه تدفق الھواء مرة
أخرى.

ضبط المؤقت

ضبط سرعة المروحة

 ١اضغط على  gبشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.
 حدد  5إذا كنت ترغب في ھواء طبيعي.يتم ضبط سرعة المروحة تلقائًيا.
مالحظة

 -حدد  ( J) Iلضبط اتجاه تدفق الھواء تلقائًيا.

لتشغيل الجھاز.

 ٢اضغط على  /لتحديد وظيفة تدوير الھواء.
 -تظھر  Eعلى شاشة العرض.

g

 ١لضبط اتجاه تدفق الھواء أفقًيا)رأسًيا( ،اضغط علىD
)  ( Eبشكل متكرر وحدد االتجاه المطلوب.

يمكنك استخدام وظيفة المؤقت لحفظ الطاقة والستخدام
جھاز تكييف الھواء بشكل أكثر كفاءة.

السرعة

إعداد الوقت الحالي

مرتفعة

 ١اضغط على  tمع االستمرار لمدة تزيد عن  3ثوانِ.
 -تومض أيقونة ص/م أسفل شاشة العرض.

متوسطة
منخفضة
نسيم طبيعي

 ٢اضغط على  Eأو  Fالختيار الدقائق.
 ٣اضغط على  tلإلنھاء.

العربية

الوظائف األساسية ١١

العربية

 ١٢الوظائف األساسية

تشغيل جھاز تكييف
الھواءتلقائًيا في الوقت المحدد
 ١اضغط على . m
 -تومض األيقونة التالية أسفل شاشة العرض.

ضبط وضع السكون
استخدم وضع السكون إليقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء
تلقائيًا عندما ترغب في النوم.

 ١اضغط على

|

لتشغيل الجھاز.

 ٢اضغط على . l
F
الختيار الساعة
 ٣اضغط على  Eأو
)حتى  7ساعات(.
 ٤اضغط على  tلإلنھاء.

 ٢اضغط على  Eأو  Fالختيار الدقائق.
 ٣اضغط على  tلإلنھاء.
تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.
-

!

  Tتظھر على شاشة العرض في وضع السكون.-

تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.

مالحظة

بعد ضبط الوقت .سيتم عرض الوقت الحالي.

إيقاف تشغيل جھاز تكييف
الھواء بصورة تلقائية في
الوقت المحدد
 ١اضغط على . n
 -تومض األيقونة التالية أسفل شاشة العرض.

!

مالحظة

• في وضعي التبريد وإزالة الرطوبة ،تزيد درجة الحرارة
درجة مئوية واحدة بعد  30دقيقة وتزيد درجة مئوية
أخرى بعد  30دقيقة لكي تنام براحة أكبر.
• تزيد درجة الحرارة بما يصل إلى درجتين مئويتين من
درجة الحرارة الحالية.

 ٢اضغط على  Eأو  Fالختيار الدقائق.
 ٣اضغط على  tلإلنھاء.
تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.
-

• ال يمكن تغيير سرعة المروحة في وضع السكون.
يتم تشغيل سرعة المروحة المنخفضة جًدا في
التبريد وسرعة المروحة المنخفضة في التدفئة.

إلغاء إعدادات المؤقت
 ١اضغط على  mأو  nأو  lلتحديد إعداد
المؤقت المطلوب إلغاءه.
 ٢اضغط على . t

 -إللغاء جميع إعدادات المؤقت ،اضغط على . t

العربية

الوظائف المتقدمة ١٣

الوظائف المتقدمة
يقدم جھاز تكييف الھواء بعض الوظائف اإلضافية المتقدمة.

تغيير درجة حرارة الغرفة
بشكل سريع

)تشغيل التبريد/التدفئة السريعة(
يسمح لك ھذا الوضع بتبريد الھواء الداخلي بسرعة في
الصيف أو تدفئته بسرعة في الشتاء.
 ١اضغط على

٢

|

اضغط على M

-

لتشغيل الجھاز.
.

تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.

 في ھذا الوضع ،يمكن إيقاف المروحة الداخلية لبضعةدقائق.
 يمكنك استخدام ھذه الوظيفة في عملية التدفئةوعملية التغيير التلقائي.

!

مالحظة

• ال يمكنك في ھذا الوضع ضبط درجة حرارة الغرفة،
حيث يتم ضبطھا تلقائًيا .كما ال يتم عرض درجة
حرارة الغرفة على شاشة العرض.

 في ھذا الوضع ،يمكن إيقاف المروحة الداخليةلبضعة دقائق.
 يمكنك استخدام ھذه الوظيفة في عملية التدفئةوعملية التغيير التلقائي.

!

مالحظة

• في وضع تدوير الھواء أو الوضع التلقائي أو وضع
التغيير التلقائي ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة.
• قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة تبًعا للطراز.

تغيير درجة حرارة الغرفة
بشكل سريع
)التجفيف السريع(

يسمح لك ھذا الوضع بتبريد الھواء الداخلي بسرعة في
الصيف أو تدفئته بسرعة في الشتاء.
 ١اضغط على

|

لتشغيل الجھاز.

 ٢اضغط على . k
تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.
-

• بعد تشغيل ھذا الوضع لمدة طويلة ،ستشعر
بالبرودة.
)إذا شعرت بالبرودة ،قم بالتبديل إلى وظيفة إزالة
الرطوبة(.

عرض استخدام الطاقة
الحالي
ھي وظيفة تعرض كمية الكھرباء المولدة على شاشة
العرض أثناء تشغيل الجھاز.

 ١اضغط على |

لتشغيل الجھاز.

.
 ٢اضغط على
 يظھر استھالك الطاقة الحالي لفترة على شاشةالوحدة الداخلية.

!

مالحظة

• عند إدخال إحدى الوظائف ،ال تظھر تلك الوظيفة
منفصلة على جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي.
• قد تختلف الطاقة الفعلية عن الطاقة المعروضة.

العربية

 ١٤الوظائف المتقدمة

التنظيف الداخلي التلقائي
تشغيل وظيفة التنظيف التلقائي
تتكون الرطوبة داخل الوحدة الداخلية أثناء تشغيل وضعي
التبريد وإزالة الرطوبة .استخدم وظيفة التنظيف التلقائي
إلزالة ھذه الرطوبة.

 ١اضغط على |

لتشغيل الجھاز.

ن.
 ٢اضغط لمدة
ثوا ِ
 J -تظھر على شاشة العرض.

الرمز
2
1
0
-1
-2

!

الوصف
التبريد
تبريد لطيف
يحافظ على
درجة حرارة
الغرفة
تدفئة لطيفة
التدفئة

مالحظة

• في ھذا الوضع ،ال يمكنك ضبط سرعة المروحة،
لكن بإمكانك ضبط حارف الھواء للدوران تلقائًيا.
• ربما تكون ھذه الوظيفة غير مدعومة ،وفًقا لنوع
الطراز.

 إذا قمت بإيقاف تشغيل الجھاز ،تعمل المروحة لمدة 30دقيقة وتقوم بتنظيف الجزء الداخلي للوحدة
الداخلية.
-

!

تظھر على شاشة الوحدة الداخلية.

مالحظة

ال يمكن استخدم بعض األزرار أثناء تشغيل وظيفة
التنظيف التلقائي.

عملية التغيير التلقائي
يقوم ھذا الوضع بتغيير وضع التشغيل تلقائًيا للحفاظ على
درجة الحرارة المحددة .على  2±درجة مئوية

 ١اضغط على |
 ٢اضغط على f

لتشغيل الجھاز.
بشكل متكرر لتحديد وظيفة التغيير

التلقائي.
 C -تظھر على شاشة العرض.

التشغيل التلقائي

)الذكاء االصطناعي(
طرز التبريد فقط

في ھذا الوضع ،يتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة
تلقائًيا ،حسب درجة حرارة الغرفة.

 ١اضغط على
 ٢اضغط على
التلقائي.

|
 fبشكل متكرر لتحديد التشغيل
لتشغيل الجھاز.

 ٣اضغط على  Gأو  Hلتحديد رمز الوظيفة
المطلوبة إذا كانت درجة الحرارة أعلى أو أقل من
درجة الحرارة المرغوبة.

 ٣اضغط على  Gأو
المرغوبة.
 نطاق درجة الحرارة ھو  18درجة مئوية )64فھرنھايت( – 30درجة مئوية ) 86فھرنھايت(.

H

 ٤اضغط على
المروحة.

!

g

لتحديد درجة الحرارة

بشكل متكرر لتحديد سرعة

مالحظة

ربما تكون ھذه الوظيفة غير مدعومة ،وفًقا لنوع
الطراز.

وضع التبريد الموفر للطاقة
يقوم ھذا الوضع بالتقليل من استھالك الطاقة أثناء التبريد
كما يزيد من درجة الحرارة المحددة إلى المستوى األمثل
لبيئة مريحة بدرجة أكبر.

 ١اضغط على |
 ٢اضغط على f

لتشغيل الجھاز.
بشكل متكرر لتحديد وظيفة التبريد.

 ٣اضغط على . P
 G -تظھر على شاشة العرض.

تشغيل جھاز تكييف الھواء دون
استخدام جھاز التحكم عن ُبعد
يمكنك استخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في
الوحدة الداخلية لتشغيل جھاز تكييف الھواء عندما يكون
جھاز التحكم عن ُبعد غير متوفر .ومع ذلك ،يتم ضبط
المروحة على سرعة عالية.

في حالة التشغيل
 ١افتح اللوحة األمامية.
 ارفع جانبي اللوحة برفق. ٢اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

!

مالحظة

• ربما تكون ھذه الوظيفة غير مدعومة ،وفًقا لنوع
الطراز.
• تظھر درجات الحرارة المختلفة المحتملة بين وحدة
التحكم عن ُبعد ووحدة جھاز تكييف الھواء أثناء
التشغيل.

 ٣اغلق اللوحة األمامية بمجرد الضغط على زر
التشغيل/إيقاف التشغيل.
 -اضغط لألسفل على جانبي اللوحة برفق.

درجة سطوع شاشة العرض
يمكنك ضبط درجة سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.

 ١اضغط على G
الوحدة الداخلية.

لتشغيل/إيقاف تشغيل شاشة
* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.

!

مالحظة

ربما تكون ھذه الوظيفة غير مدعومة ،وفًقا لنوع
الطراز.

 يتم تغيير وضع التشغيل بالنسبة لطرز التدفئة والتبريدحسب درجة حرارة الغرفة.
درجة حرارة الغرفة
أقل من  21درجة
مئوية
أعلى من  21درجة
مئوية و أقل من 24
درجة مئوية
أعلى من  24درجة
مئوية

ضبط درجة
الحرارة
 24درجة
مئوية

وضع التشغيل
تشغيل التدفئة

 24درجة
مئوية

تشغيل إزالة الرطوبة

 22درجة
مئوية

تشغيل التبريد

 لطرز التبريد فقط ،يتم ضبط درجة الحرارة على  22درجةمئوية.

العربية

الوظائف المتقدمة ١٥

العربية

 ١٦الوظائف المتقدمة

في حالة إيقاف التشغيل
 ١افتح اللوحة األمامية.
 فع جانبي اللوحة برفق. ٢اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
 -تتحرك اللوحة األمامية لألسفل ) .صوت نقر(

إعادة تشغيل جھاز تكييف
الھواء تلقائًيا
عند تشغيل جھاز تكييف الھواء مرة أخرى بعد انقطاع
الكھرباء  ،تستعيد ھذه الوظيفة اإلعدادات السابقة .

تعطيل خاصية إعادة التشغيل التلقائي
 ١افتح اللوحة األمامية.
 -ارفع جانبي اللوحة برفق.

 ٢اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مع االستمرار
ن.
لمدة  6ثوا ِ
صوت نقر

!

 سوف تصدر الوحدة رنتين وسيومض المؤشر الضوئي 8مرات.

مالحظة

• إذا لم يصدر صوت نقر من الجانبين ،ادفع جانبي
اللوحة األمامية.

لم يصدر صوت نقر
 إلعادة تمكين الخاصية  ،اضغط على زرن.
التشغيل/إيقاف التشغيل مع االستمرار لمدة  6ثوا ِ
سوف تصدر الوحدة رنتين و سيومض المؤشر
الضوئي األزرق  4مرات .
* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.

!

مالحظة

• إذا قمت بالضغط واالستمرار بالضغط على زر
ن بدالً من 6
تشغيل/إيقاف التشغيل لمدة  5-3ثوا ِ
ن ،سوف تتحول الوحدة إلى التشغيل التجريبي.
ثوا ِ
• في التشغيل التجريبي  ،ينطلق من الوحدة ھواء
شديد للتبريد  forلمدة  18دقيقة ثم يعود إلى
إعدادات المصنع االفتراضية .

العربية

الصيانة ١٧

الصيانة
قم بتنظيف المنتج بصورة دورية للحفاظ على األداء األمثل وللحيلولة دون التعطل المحتمل.
* ربما ال يكون ھذا متوفًرا ،وفًقا للطراز .
فلتر M3

فلتر الھواء

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
البند

طريقة التنظيف

موعد التنظيف

فلتر الھواء

أسبوعين

راجع “ تنظيف فلتر الھواء”.

فلتر M3

شھر واحد

راجع “ تنظيف فلتر ”M.3

سطح الوحدة الداخلية بشكل دوري
الوحدة الخارجية

!

بشكل دوري

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة .ال تستخدم مواد
التبييض أو المواد الكاشطة.
استخدم البخار لتنظيف ملفات مبادل الحرارة وفتحات
اللوحة )بمشاورة الفني(.

تنبي ه

• قم بفصل الطاقة ونزع كابل الطاقة قبل إجراء أية عمليات صيانة؛ وإال قد يسبب صدمة كھربائية.
• ال تستخدم أبًدا ماء درجة حرارته أعلى من  40درجة مئوية عندما تقوم بتنظيف الفالتر .فقد يتسبب في تشوه
الفلتر وتغير لونه.
• ال تستخدم أبًدا المواد المتطايرة عندما تقوم بتنظيف الفالتر .فقد تتسبب في إتالف سطح المنتج .
• ال تقم بغسل فلتر  M3بالماء ،ألن ذلك قد يتسبب في تلف الفلتر.

!

مالحظة

• قد يختلف موقع وشكل الفلتر ،وفًقا لنوع الطراز.
• تأكد من تنظيف ملفات مبادل حرارة الوحدة الخارجية بصورة دورية ،حيث أن القاذورات المتجمعة في الملفات قد
تسبب في تقليل الكفاءة التشغيلية أو زيادة تكاليف الطاقة.

العربية

 ١٨الصيانة

تنظيف فلتر الھواء

لم يصدر صوت نقر

قم بتنظيف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين أو أكثر عند
الضرورة.
 ١قم بإيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء.
 ٢اضغط

ن.
لمدة  3ثوا ِ

 ٣افتح اللوحة األمامية.
 -ارفع جانبي اللوحة برفق.

تنظيف فلتر M3
 ١قم بإيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء.
 ٢اضغط

 ٤امسك المقابض الجانبية لفلتر الھواء ثم ارفعھا برفق
وانزعھا من الوحدة.

لمدة  3ثوانِ.

 ٣افتح اللوحة األمامية وقم بإزالة فلتر الھواء )راجع
“تنظيف فلتر الھواء”.(.
 ٤اسحب فلتر 3M.

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
 ٥نظف الفلتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو الماء
الدافئ.
 إذا كان يصعب إزالة القاذورات ،اغسل الفلترباستخدام ماء فاتر مع منظف متعادل.
 ٦جفف الفلتر في الظل.
 ٧اضبط فلتر واغلق اللوحة األمامية.
ن.
 ٨اضغط
لمدة  3ثوا ِ
 -ستتحرك اللوحة األمامية لألسفل.

!

مالحظة

• إذا لم يصدر صوت نقر من الجانبين ،ادفع جانبي
اللوحة األمامية.

 ٥استخدم مكنسة كھربائية إلزالة األوساخ ،وال تغسل
فلتر  M3بالماء ألنه قد يتسبب ذلك في تلفهv.

!

مالحظة

)زر الفلتر( متوفر بعد إيقاف تشغيل وحدة
•
التحكم عن بُعد.

!

مالحظة

• قد يختلف موقع الفالتر ،وفًقا لنوع الطراز.
• نوصي بتغيير فلتر  M3كل  6أشھر.

العربية

استكشاف المشكالت وإصالحھا ١٩

استكشاف المشكالت وإصالحھا
وظيفة التشخيص الذاتي
ھذا المنتج مزود بوظيفة التشخيص الذاتي المدمجة .في حالة حدوث خطأ ،سيومض المؤشر الضوئي للوحدة الداخلية
بفاصل زمني يصل إلى ثانيتين .في حالة حدوث ذلك ،اتصل بالموزع المحلي أو مركز الخدمة الذي تتبعه.

قبل طلب الخدمة
يرجى التأكد مما يلي قبل االتصال بمركز الخدمة .في حالة استمرار المشكلة ،اتصل بمركز الخدمة المحلي الذي تتبعه.
المشكلة

األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

• وجود رائحة احتراق وصدور صوت
غريب من الوحدة.

ظروف التشغيل غير
الطبيعية.

• تسرب الماء من الوحدة الداخلية
حتى مع انخفاض مستوى
الرطوبة.
• كابل الطاقة تالف أو يصدر حرارة
زائدة.

• أوقف تشغيل مكيف الھواء وانزع قابس سلك
التيار الكھربي “الفيشة” واتصل بمركز الخدمة.

• المفتاح أو قاطع الدائرة)األمان،
األرضي( أو أحد المصاھر ال يعمل
بشكل صحيح.
• جھاز تكييف الھواء غير متصل
بمصدر للطاقة.

• تأكد مما إذا كان كابل الطاقة متصل بالمنفذ.

• إما أن المصاھر محترقة أو أن
مصدر الطاقة مفصول.

• استبدل المصاھر أو تأكد من عدم وجود عيب
في قاطع الدائرة.

• حدث انقطاع للتيار الكھربائي.

جھاز تكييف الھواء ال
يعمل.

• قم بإيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء في حالة
انقطاع التيار الكھربائي.
• عند عودة التيار ،انتظر لمدة  3دقائق ،ثم قم
بتشغيل الجھاز.

• إما أن الجھد الكھربي مرتفع
للغاية أو منخفض للغاية.

• تأكد من عدم حدوث عيب في قاطع الدائرة.

• تم إيقاف تشغيل جھاز تكييف
الھواء تلقائًيا عند الوقت الُمعد
مسبًقا.

• اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

• ھل تم تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن
بعد؟ ھل تم تركيب البطاريات مع مراعاة االتجاه
الصحيح لألقطاب )(-)(+؟
• تركيب البطارية بشكل غير صحيح
• حتى بعد التحقق من األمور المذكورة في
في وحدة التحكم عن ُبعد.
القوائم السابقة ،ال يعمل جھاز تكييف الھواء.
يرجى استبدال البطاريات بأخرى جديدة.

العربية

 ٢٠استكشاف المشكالت وإصالحھا

المشكلة

األسباب المحتملة
• الھواء ال يدور بشكل سليم.

• فلتر الھواء متسخ.

• درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية.

جھاز تكييف الھواء ال يصدر
ھواء بارد.

اإلجراء التصحيحي
• تأكد من عدم وجود ستائر ،أو حواجز أو قطع أثاث
تسد مقدمة جھاز تكييف الھواء.
• نظف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين.
• راجع “تنظيف فلتر الھواء” للمزيد من المعلومات.
• في فصل الصيف ،ربما يستغرق األمر بعض
الوقت لتبريد الھواء في الداخل.
• في تلك الحالة ،حدد عملية التبريد السريع
لتبريد الھواء في الداخل بسرعة.

• الھواء البارد يتسرب من الغرفة.

• تأكد من عدم تسرب الھواء البارد من خالل
فتحات التھوية الموجودة بالغرفة.

• درجة الحرارة المرغوبة أعلى من
درجة الحرارة المضبوطة.

• اضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل
من المستوى الحالي.

• يوجد مصدر للحرارة في مكان
قريب.

• تجنب استخدام أجھزة توليد الحرارة مثل األفران
الكھربائية أو مواقد الغاز عند تشغيل جھاز تكييف
الھواء.

• تم تحديد عملية تدوير الھواء.

• عند تشغيل وظيفة تدوير الھواء ،ينطلق الھواء
من جھاز تكييف الھواء بدون تبريد أو تدفئة الھواء
الداخلي.
• حول وضع التشغيل إلى وضع التبريد.

• درجة الحرارة الخارجية مرتفعة
جًدا.
• عند تشغيل وضع التدفئة.

• قد ال يكون تأثير التبريد كافٍ.

• تكون الريشة مغلقة تقريًبا وال
يخرج تيار الھواء.

• ُيعد ذلك أمًرا طبيعًيا.

• على الرغم من بدء تشغيل
الوحدة الخارجية بالفعل.

• تستعد ھذه الوظيفة إلطالق الھواء الساخن.

جھاز تكييف الھواء ال يصدر
ھواء دافئ.

• يرجى االنتظار حتى تعد الوحدة الھواء الساخن.

• يجري عمل وضع إذابة الصقيع
في الوحدة الخارجية.

• في وضع التدفئة ،يتراكم الثلج/الصقيع على
الملفات عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية.
• تعمل ھذه الوظيفة على إزالة طبقة الصقيع
المتراكمة على الملف.
• يرجى االنتظار حتى تكتمل ھذه العملية.
تستغرق حوالي  15دقيقة.

• درجة الحرارة الخارجية منخفضة
جًدا.

• قد ال يكون تأثير التدفئة كافٍ.

المشكلة

األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

• قد تم إيقاف تشغيل جھاز تكييف
الھواء فجأة.

• يمكن تشغيل وظيفة المؤقت .إذا تم تشغيل
وظيفة المؤقت ،يمكن إيقاف تشغيل جھاز تكييف
الھواء.
• تحقق من إعداد المؤقت بشكل صحيح.

يتوقف جھاز تكييف الھواء
أثناء التشغيل.

• توجد وظيفة إعادة التشغيل التلقائي .ھي إعداد
افتراضي.
• انقطعت الطاقة أثناء التشغيل.

• يمكن لھذه الوظيفة أن تشغل الوحدة تلقائًيا عند
استعادة الطاقة.
• إذا كنت تسكن في منطقة يتكرر فيھا انقطاع
الطاقة الكھربائية ستكون ھذه الوظيفة مفيدة.

الوحدة الداخلية ال تزال
تعمل حتى بعد إيقاف
تشغيل الطاقة.

• وضع التنظيف التلقائي قيد
التشغيل.
• تعمل ھذه الوظيفة على إزالة
الرطوبة المتبقية في الوحدة
الداخلية.

يتم إزالة الضباب من الھواء • يتسبب الھواء البارد الخارج من
جھاز تكييف الھواء في تكوين
الخارج من الوحدة
الضباب.
الداخلية.
يتسرب الماء من الوحدة
الخارجية.

• يرجى االنتظار حتى نھاية الوظائف.
• ستمنع نمو الفطريات .إذا لم ترغب في تشغيل
ھذه الميزة ،يمكنك إيقاف تشغيلھا.

• عندما تنخفض درجة حرارة الغرفة ،ستختفي
ھذه الظاھرة.

• تحتاج ھذه الظاھرة إلى تركيب خرطوم تصريف
• أثناء تشغيل وضع التدفئة يتساقط
أسفل الحوض األساسي.
الماء المتكثف من مبادل الحرارة.
• اتصل بمسؤول التركيب.
• صوت نقر
يمكن سماع صوت النقر إما عندما
تبدأ الوحدة في التشغيل أو
تتوقف بسبب حركة الصمام
العاكس.

وجود ضوضاء أو اھتزاز
أثناء التشغيل.

• صوت صرير
ُتصدر األجزاء البالستيكية بالوحدة
الداخلية صوتًا نتيجة للتمدد
واالنكماش بفعل التغير المفاجئ
في درجة الحرارة.

• ھذه أعراض طبيعية.
• بعد دقيقة ستصبح ھادئة.

• صوت تدفق الماء ،صوت نفخ
يتغير تدفق غاز التبريد في جھاز
تكييف الھواء ،يمكن سماع صوت
ضوضاء.
الوحدة الداخلية ُتنتج
رائحة.

• الھواء الخارج من جھاز تكييف
الھواء ذي رائحة كريھة بسبب
امتصاص رائحة العفن أو السجائر
في الوحدة الداخلية وخروجھا مع
تدفق الھواء.

• إذا لم تختفي ھذه الرائحة ،ستحتاج إلى غسل
الفلتر أو مبادل الحرارة.
• اتصل بمسؤول التركيب.

العربية
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