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من أجل سجالتك

اكتب الطراز واألرقام التسلسلية ھنا:
الطراز#
الرقم التسلسلي#
يمكنك إيجادھم على ملصق على جانب كل وحدة.
اسم التاجر
تاريخ الشراء
* احتفظ بھذه الصفحة عند استالمھا وأظھرھا في حالة
احتياجھا إلثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان.

اقرأ ھذا الدليل

وقم بصيانة جھاز تكييف الھواء الخاص بك بشكل صحيح.
فأنت لست بحاجة إال لقليل من الحرص الوقائي الذي قد يوفر
لك قدرا ً كبيرا ً من الوقت والمال على مدار عمر جھاز تكييف الھواء
الخاص بك.
وسوف تجد إجابات عديدة للمشاكل الشائعة في ھذا المخطط
الخاص بخطوات استكشاف األعطال وإصالحھا.
فإذا قمت أو ً
ال بقراءة مخططنا الخاص بخطوات اسكتشاف
األعطال وإصالحھا ،فقد ال تحتاج إلى االتصال بمركز الخدمة على
اإلطالق.

احتياطات

* اتصل بفني الخدمة المفوض إلصالح وصيانة ھذه الوحدة.
* اتصل بالشخص المسؤول عن التنصيب من أجل تنصيب ھذه
الوحدة.
* ھذا المكيف غير مخصص الستخدام األطفال أو األشخاص غير
المؤھلين دون اإلشراف عليھم.
* يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنھم ال يعبثون بجھاز تكييف
الھواء.
* عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة ،يجب أن
يتم استبداله بمعرفة أشخاص مفوضين على أن يستخدموا
فقط قطع غيار أصلية.
* يجب إجراء أعمال التركيب وفًقا للقانون الكھربائي الوطني عن
طريق أشخاص مؤھلين ومعتمدين فقط.
* إذا كان يتم إمداد الجھاز بالكھرباء من جھاز امتداد السلك
الكھربائي أو جھاز منفذ كھربائي محمول ،يجب تعيين جھاز
امتداد السلك الكھربائي على جھاز المنفذ الكھربائي
المحمول بحيث ال يتعرض للماء المتطاير أو دخول الرطوبة.

 ٢وحدة سحب الھواء النقي

احتياطات األمان
لتجنب إصابة المستخدم أو أشخاص آخرين وتلف الممتلكات ،يجب اتباع التعليمات التالية.
 nسيتسبب التشغيل غير الصحيح بسبب تجاھل التعليمات في وقوع إصابة أو تلف.يتم تصنيف الخطورة حسب المؤشرات
التالية.
يشيرھذاالرمزإلﯩإمكانيةالوفاةأوإصابةخطيرة
يشير ھذا الرمز إلى إمكانية اإلصابة أو تلف الممتلكات فقط.
 nيتم عرض معاني الرموز المستخدمة في ھذا الدليل أدناه.

تأكد من عدم القيام بما يلي.
تأكد من اتباع التعليمات.

 nالتركيب
ال تستخدم قاطع دائرة معيب أو
بمعدالت غير صحيحة.استخدم
ھذا التطبيق على دائرة مخصصة.
• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.
ثبت لوحة صندوق التحكم وغطائه
بإحكام.

لألعمال الكھربية ،اتصل بالموزع
أو البائع أو فني كھربي مؤھل أو
مركز خدمة معتمد.
• ال تفك أو تصلح المنتج.ھناك خطر
نشوب حريق أو صدمة كھربية.
ثبت دائًما قاطع ودائرة مخصصة.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

• قد يتسبب التثبيت أو التوصيل غير
الصحيح في نشوب حريق أو صدمة
كھربية

ال ُتعدل كابل الطاقة أو تمده.

ال تثبت الوحدة أو تفكھا أو تعيد
تثبيتھا بنفسك )العميل(.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية أو انفجار أو إصابة.

ما بالوكيل أو
للتثبيت ،اتصل دو ً
مركز خدمة مؤھل.

ال تثبت المنتج على حامل تثبيت
معيب.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية أو انفجار أو إصابة.

• قد يتسبب ذلك في إصابة أو حادث أو
تلف المنتج.

ما.
قم بتأريض المنتج دو ً

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.
استخدم منصھر أو قاطع بمعدل
صحيح.
• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

كن حذًرا عند فك المنتج وتثبيته.
• قد تتسبب الحواف الحادة في
إصابة.كن حذًرا بوجه خاص من حواف
العلبة والزعانف على المكثف وجھاز
التبخير.
تأكد أن منطقة التثبيت غير مشوة
الحافة.
• إذا انھارت القاعدة ،قد يسقط مكيف
الھواء معھا ،مما يتسبب في تلف
الممتلكات أو عطل المنتج أو إصابة
شخصية.
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احتياطات األمان

احتياطات األمان

 nالتشغيل
احترس للتأكد من عدم سحب
كابل الطاقة للخارج أو التلف أثناء
التشغيل.

ال تشغل مكيف الھواء لفترة طويلة
عندما تكون الرطوبة عالية جًدا مع
ترك باب أو نافذة مفتوحة.
• قد تتجمع الرطوبة وتتلف األثاث أو
تبله.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

ال تصل قابس إمداد الطاقة أو
تفكه أثناء التشغيل.

د
ال تلمس )تشغل( المنتج بي ٍ
مبتلة.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

ال تسمح للماء بالدخول في
األجزاء الكھربية.

ال تخزن أو تستخدم الغازات
القابلة لالشتعال أو االحتراق
بالقرب من المنتج.

• قد يتسبب ذلك في مخاطر نشوب
حريق أو عطل المنتج أو صدمة
كھربية.

• ھناك خطر نشوب حريق أو عطل في
المنتج.

إذا حدث صوت أو رائحة غريبة من
المنتج.أوقف تشغيل القاطع أو
افصل كابل إمداد الطاقة.

عند تسرب غاز قابل لالشتغال،
أوقف تشغيل الغاز وافتح النافذة
للتھوية قبل تشغيل المنتج.
• ال تستخدم الھاتف ،أو تشغل المفاتيح
وتغلقھا .ھناك خطر انفجار أو نشوب
حريق

• ھناك خطر صدمة كھربية أو نشوب
حريق.

عند نقع المنتج )غمر أو غطس(،
اتصل بمركز خدمة مؤھل.

ال تفتح شبكة المدخل في المنتج
أثناء التشغيل) .ال تلمس الفلتر
اإللكتروستاتيك ،إذا كانت الوحدة
مزودة به(.
• ھناك خطر إصابة جسدية أو صدمة
كھربية أو عطل في المنتج.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.

قم بتھوية المنتج من وقت آلخر عند التشغيل مع
موقد وغير ذلك.
• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة كھربية.
عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة ،افصل قابس
إمداد الطاقة أو أوقف تشغيل القاطع.
• يوجد خطر تلف المنتج أو عطل أو تشغيل غير مقصود.

 ٤وحدة سحب الھواء النقي

ال تضع أي شيء على كابل
الطاقة.
• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية.
ال تضع السخان أو أجھزة أخرى
بالقرب من كابل الطاقة.
• ھناك خطر نشوب حريق وصدمة
كھربية.
ال تستخدم المنتج في مساحات
صغيرة لفترة طويلة.
• قد يحدث نقص في األكسجين.

أوقف التشغيل وأغلق النافذة في
العواصف واألعاصير.إن أمكن ،فك
المنتج من النافذة قبل وصول
اإلعصار.
• ھناك خطر تلف الممتلكات أو عطل
المنتج أو صدمة كھربية.

كن حذًرا بحيث ال يدخل الماء في
المنتج.

• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية أو تلف المنتج.

أوقف الطاقة الرئيسية عند مسح المنتج أو صيانته.
• ھناك خطر صدمة كھربية.
كن حذًرا لضمان عدم تخطي أي شخص فوق الوحدة
الخارجية أو السقوط فوقھا.
• قد يتسبب ذلك في إصابة شخصية أو تلف المنتج.

العربية

احتياطات األمان

 nالتركيب
ما من تسرب الغاز
تحقق دو ً
)سائل التبريد( بعد تثبيت المنتج
أو إصالحه.
• قد تتسبب مستويات سائل التبريد
المنخفضة في عطل المنتج.
التثبت المنتج حيث الضوضاء أو
الھواء الساخن من الوحدة
الخارجية يمكن أن يسبب في تلف
للجيران.
• قد يتسبب ذلك في مشكلة للجيران.

ثبت خرطوم التصريف لضمان
تصريف الماء بشكل صحيح.
• قد يتسبب االتصال السيئ في تسرب
الماء.
استخدم شخصين أو أكثر لرفع
المنتج ونقله.

• تجنب اإلصابة الشخصية.

حافظ على المستوى حتى عند
تثبيت المنتج.
• لتجنب االھتزاز أو تسرب الماء.
ال تثبت المنتج حيث يكون عرضة
لرياح البحر )رزاز الملح( مباشرة.

• قد يتسبب في تشوه المنتج.التشوه
وباألخص على المكثف وزغانف جھاز
التبخير ،قد يتسبب في عطل المنتج
ف.
أو تشغيل غير كا ٍ

 nالتشغيل
ال تعرض البشرة مباشرة للھواء
البارد لفترات زمنية طويلة) .ال
تجلس في مسار التيار الھوائي(.

• قد يؤذي ذلك الصحة.
استخدم قطعة قماش ناعمة
للتنظيف.ال تستخدم مذيبات أو
منظفات قوية وغير ذلك.
• ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة
كھربية أو تلف األجزاء البالستيكية
للمنتج.

ال تستخدم المنتج ألغراض خاصة،
مثل حفظ الطعام واألعمال الفنية
وغير ذلك .إنه مكيف ھواء
للمستھلك ،وليس نظام تبريد
دقيق.
• ھناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.
ال تلمس األجزاء المعدنية للمنتج
عند إزالة فلتر الھواء.فھي حادة
جًدا!
• ھناك خطر إصابة شخصية.

ال تحجز مدخل أو مخرج تدفق
الھواء.

• قد يتسبب ذلك في عطل المنتج.
ال تقف على المنتج أو تضع أي
شيء عليه) .الوحدات الخارجية(
• ھناك خطر إصابة شخصية أو عطل
في المنتج.

دائًما أدخل الفلتر بإحكام.امسح
الفلتر كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم
األمر.

ال تدخل األيدي أو أشياء أخرى
خالل مدخل أو مخرج الھواء أثناء
تشغيل المنتج.

ال تشرب الماء الُمصرف من
المنتج.

• الفلتر المتسخ يقلل فعالية مكيف
الھواء وقد يتسبب في عطل المنتج أو
تلفه.

• ھناك أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب
في إصابة شخصية.

• ھذا ليس صحًيا وقد يتسبب في
مشاكل صحية خطيرة.

استخدم كرسي أو سلم ثابت
أثناء تنظيف المنتج أو صيانته.

• كن حذًرا وتجنب اإلصابة الشخصية.

استبدل جميع البطاريات في
وحدة التحكم عن بعد بأخرى من
نفس النوع.ال تخلط البطاريات
الجديدة والقديمة أو أنواع مختلفة
من البطاريات.
• ھناك خطر نشوب حريق أو انفجار.

إذا المس السائل الخارج من البطاريات الجلد أو
المالبس ،فاغسلھا جيًدا بماء نظيف.ال تستخدم وحدة
التحكم عن بعد إذا حدث تسرب بالبطاريات.
• قد تتسبب المواد الكيميائية في البطارية في حروق أو
مخاطر صحية أخرى.

ال تعيد شحن البطاريات أو تفكھا.
ال تتخلص من البطاريات في النار.

• قد تحترق أو تنفجر.

إذا شربت السائل من البطارية ،فاغسل أسنانك
واستشر الطبيب.ال تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا
حدث تسرب بالبطاريات.
• قد تتسبب المواد الكيميائية في البطارية في حروق أو
مخاطر صحية أخرى.
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قبل التشغيل
التحضير للتشغيل
 .١اتصلبأخصائي تثبيت للقيام بالتثبيت
 .٢استخدم دائرة كھربية مخصصة.

االستخدام
 .١قد يتسبب التعرض لتدفق الھواء المباشر لفترة زمنية طويلة في مخاطر على صحتك.ال تعرض المقيمين أو الحيونات األليفة
أو النباتات لتدفق الھواء المباشر لفترة زمنية طويلة.
 .٢بسبب احتمالية نقص األكسجين ،قم بتھوية الغرفة عند االستخدام مع مولدات أو أجھزة تسخين أخرى.
 .٣ال تستخدم مكيف الھواء في أي أغراض معينة غير مخصصة لھا )على سبيل المثال الحفاظ على أجھزة دقيقة والطعام
والحيوانات األليفة والنباتات واألشياء الفنية(.قد يتسبب مثل ھذا االستخدام في تلف العناصر..

التنظيف والصيانة
 .١ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر.قد تحدث إصابات عند التعامل مع حواف معدنية حادة.
 .٢ال تستخدم الماء للتظيف داخل مكيف الھواء.التعرض للماء قد يدمر العزل ،ويؤدي إلى صدمة كھربية محتملة.
 .٣عند تنظيف الوحدة ،تأكد أو ً
ال من إيقاف تشغيل الطاقة والقاطع.تدور المروحة بسرعة عالية جًدا أثناء التشغيل.ھناك احتمالية
اإلصابة إذا تم تشغيل طاقة الوحدة بشكل غير مقصود أثناء تنظيف األجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة
لإلصالح والصيانة ،اتصل بوكيل خدمة معتمد

 ٦وحدة سحب الھواء النقي

تعليماتالتشغيل

العربية

تعليماتالتشغيل
اسم ووظيفة وحدة التحكم عن بعد السلكية )أكسسوار(
 .١شاشة إشارة التشغيل
1
10
9
8

2
3

7

4

11

 .٢زر ضبط درجة الحرارة
• لن يضبط درجة حرارة الغرفة ولكن درجة حرارة الھواء
الخارج.
 .٣زر سرعة المروحة
• تشتمل سرعة المروحة على  3خطوات.
• الخطوتان المتوسطة والمنخفضة متماثلتان
 .٤زر التشغيل/اإليقاف

 .٥ 12زر تحديد وضع التشغيل
 .٦ 13مستقبل وحدة التحكم عن بعد الالسلكية
• بعض المنتجات ال تستقبل اإلشارات الالسلكية.

5
6

14
15

 .٧زر تدفق الھواء
 .٨زر الوظيفة الفرعية
 .٩زر إعداد الوظيفة
 .١٠زر التھوية
 .١١الحفظ

يرجى إرفاق ملصق المعلومات داخل الباب.يرجى
اختيار اللغة الصحيحة وفًقا لبلدك.

 .١٢زر ألعلى وألسفل ولليسار ولليمين
• للتحقق من درجة الحرارة الداخلية ،اضغط على الزر
) (.
 .١٣زر درجة حرارة الغرفة
• يعرض فقط درجة حرارة الغرفة إلدراك وحدة التحكم عن
بعد.
• ال يوجد تحكم في درجة حرارة الغرفة.
• في حالة وحدة سحب الھواء النقي ،يعرض فقط درجة
الحرارة حول وحدة التحكم عن بعد.
 .١٤زر اإلعداد/اإللغاء
 .١٥زر الخروج

* قد ال يتم تشغيل وعرض بعض الوظائف وفًقا لنوع المنتج.
* سيعرض قيمة غريبة عن درجة حرارة الغرفة إذا كانت وحدة التحكم عن بعد السلكية غير موصلة.

الطراز) PQRCVSL0 :أسود اللون(
) PQRCVSL0أبيض اللون(
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تعليماتالتشغيل

اسم ووظيفة وحدة التحكم عن بعد السلكية )أكسسوار(

1
2

10
11
12

3

13

4

14

5
6
7
8

15
16

9

17

) PQWRCQ0FDBالتبريد فقط(
) PQWRHQ0FDBمضخة التسخين(

وضع التشغيل
وضع التبريد
الوضع التلقائي أو التغيير التلقائي
وضع إزالة الرطوبة
وضع التسخين
وضع المروحة
• طراز التبريد)

( ،طراز مضخة التسخين)

 ٨وحدة سحب الھواء النقي

(

 .١زر زاوية المروحة
يستخدم لضبط كل زاوية مروحة.
 .٢زر إعداد الوظيفة
يستخدم لضبط أو مسح ”التنظيف التلقائي” أو ”التنظيف
الذكي” أو ”السخان الكھربي” أو تحكم زاوية المروحة
الفردية.
 .٣زر التشغيل/اإليقاف
يستخدم لتشغيل/إيقاف الوحدة.
 .٤زر JET COOL
التبريد السريع ُيشغل سرعة المروحة الفائقة.
 .٥زر تدفق الھواء يسار/يمين )اختياري(
يستخدم لضبط اتجاه تدفق الھواء يمين/يسار )أفقي(
المرغوب.
 .٦زر تدفق الھواء ألعلى/ألسفل
يستخدم إليقاف أو بدء حركة األشرع وضبط اتجاه تدفق
الھواء ألعلى/ألسفل المرغوب.
 .٧زر تشغيل الموقت
يستخدم لضبط وقت بدء التشغيل.
 .٨زر سكون الموقت
يستخدم لضبط وقت سكون التشغيل.
 .٩زر الضبط/المسح
يستخدم لضبط/مسح الموقت.
يستخدم لضبط الوقت الحالي )إذا تم اإلدخال لمدة 3
ثواني(.
 .١٠زر البالزما )اختياري(
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة نقاء البالزما.
 .١١زر إعداد درجة حرارة الغرفة
يستخدم لتحديد درجة حرارة الغرفة.
 .١٢زر تحديد وضع التشغيل
يستخدم لتحديد وضع التشغيل.
 .١٣زر تحديد سرعة المروحة الداخلية
يستخدم لتحديد سرعة المروحة في أربعة مراحل
منحفضة ومتوسطة وعالية ومختلط.
 .١٤زر التحقق من درجة حرارة الغرفة
يستخدم للتحقق من درجة حرارة الغرفة.
 .١٥زر إيقاف الموقت
يستخدم لضبط وقت إيقاف التشغيل.
 .١٦زر إعداد الموقت )أعلى/أسفل(/إضاءة
يستخدم لضبط الموقت.
يستخدم لضبط السطوع )إذا لم يكون وضع ضبط الوقت(
 .١٧زر إعادة الضبط
يستخدم إلعادة ضبط وحدة التحكم عن بعد.

تفاصياللتشغيل

العربية

تفاصياللتشغيل
نطاق التشغيل
سيتم تشغيل  FAUفي النطاق أدناه.درجة الحرارة الخارجية الساخنة )أعلى من  43درجة مئوية( أو درجة الحرارة الخارجية
الباردة )أقل من  5درجات مئوية( ستجعل العميل يشعر بعدم الراحة ألن درجة حرارة خرج  FAUقد ال يتم التحكم فيھا بشكل
كافي FAU : * .وحدة سحب الھواء النقي

حدود االستخدام

)(°33.5
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الصيانة والخدمة

الصيانة والخدمة
تنبيه :قبل إجراء الصيانة ،أوقف تشغيل الطاقة الرئيسية في النظام.

الشبكةوالعلبة ووحدة التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف.للتنظيف ،امسح
باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.ال تسخدم مبيضات
أو مواد كاشطة.
يجب فصل إمداد الطاقة قبل تنظيف الوحدة
الداخلية.

فلتر الھواء

فتحة مخرج الھواء

فلتر الھواء
يجب التحقق من فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة
األمامية وتنظيفھا مرة واحدة كل أسبوعين أو أكثر حسب
الضرورة.

 .١قم بإزالة فلتر الھواء.
 nأمسك اللسان واسحب برفق لألمام إلزالة الفلتر.
تنبيه :عندما يحين وقت إزالة الفلتر ،ال تلمس
األجزاء المعدنية من الوحدة الداخلية.
قد يتسبب في إصابة.

 nال تستخدم أي مما يلي:
• الماء أسخن من  40درجة مئوية.قد يتسبب ذلك في
التشوه و/أو تغير اللون.
• مواًدا متطايرة.قد يتسبب في تلف أسطح مكيف الھواء.

 .٢امسح األتربة من فلتر الھواء باستخدام مكنسة
كھربية أو الغسل بالماء.
 nإذا كانت األتربة واضحة ،امسح باستخدام منظف محايد
في ماء فاتر.
 nإذا تم استخدام ماء ساخن ) 50درجة مئوية أو أكثر(،
قد يتشوه.
 .٣بعد الغسل بالماء ،جفف جيًدا في الظل.
 nال تعرض فلتر الھواء ألشعة الشمس المباشرة أو
الحرارة من النار عند تجفيفه.
 .٤ثبت فلتر الھواء.

N NER

SI
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الصيانة والخدمة

عند عدم االستخدام لفترة زمنية طويلة.

1

شغل مكيف الھواء على اإلعدادات التالية
لمدة ساعتين أو ثالث ساعات.

العربية

عندعدم استخدام مكيف الھواء لفترة زمنية طويلة.
عند استخدام مكيف الھواء مرة أخرى.

1

امسح فلتر الھواء وثبته في الوحدة
الداخلية.

• نوع التشغيل :وضع تشغيل المروحة.
• سيجفف ذلك اآللية الداخلية.

2

أوقف تشغيل القاطع.

2

ت ن ب يه

تحقق أن مدخل ومخرج الھواء في الوحدة
الداخلية/الخارجية غير مسدود.

أوقف تشغيل القاطع عند عدم استخدام مكيف
الھواء لفترة زمنية طويلة.
قد تتجمع األوساخ وقت تتسبب في نشوب حريق.

3
معلومات مفيدة
فالتر الھواء والفاتورة الكھربية.
إذا أصبحت فالتر الھواء مسدودة باألتربة ،ستنخفض قدرة
التبريد ،وسيتم إھدار  %6من الكھرباء المستخدمة
لتشغيل مكيف الھواء.

تحقق من توصيل سلك التأريض بشكل
صحيح.يمكن توصيله بجانب الوحدة
الداخلية.

تلميحات التشغيل
ال تبالغ في تبريد الغرفة.
ھذا ليس جيًدا للصحة ويھدر الكھرباء.

تأكد أن األبواب والنوافذ
محكمة اإلغالق.
تجنب فتح األبواب والنوافذ قد اإلمكان
للحفاظ على الھواء البارد في الغرفة.

حافظ على إغالق الستائر أو
األغطية.
ال تترك أشعة الشمس تدخل في
الغرفة أثناء تشغيل مكيف الھواء.

تأكد أن األبواب والنوافذ
محكمة اإلغالق.
قد يقلل اإلنسداد في فلتر الھواء من
تدفق الھواء ويقلل تأثيرات التبريد وإزالة
الرطوبة.امسح على األقل مرة واحدة
كل أسبوعين.

حافظ على درجة حرارة
الغرفة منتظمة.
اضبط اتجاه تدفق الھواء رأسًيا وأفقًيا
لضمان درجة حرارة منتظمة في
الغرفة.

قم بتھوية الغرفة من حين
آلخر.
نظًرا للمحافظة على إغالق النوافذ،
فستكون فكرة جيدة فتحھا وتھوية
الغرفة اآلن والحًقا.
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الصيانة والخدمة

قبل االتصال للحصول على الخدمة...
تلميحات استكشاف المشكالت وإصالحھا!توفير الوقت والمال!
تحقق من النقاط التالية قبل طلب اإلصالح أو الصيانة....إذا استمر العطل ،فيرجى االتصال بالوكيل.

مكيف الھواء ال يعمل.

• ھل أخطأت في تشغيل
الموقت؟
• ھل احترق المنصھر أو ھل
تعثر قاطع الدائرة؟

ال يبرد أو يسخن
بفاعلية.

توجد رائحة غريبة في
الغرفة.

يبدو أن التكاثف يتسرب
من مكيف الھواء.

• تأكد أن ھذه ليست رائح
رطوبة ناتجة من الحوائط أو
السجاد أو األثاث أو
المالبس في الغرفة.

• يحدث التكاثف عندما يقوم
تدفق الھواء من مكيف
الھواء بتبريد ھواء الغرفة
الدافئ.

تشغيل مكيف الھواء
يصدر ضوضاء.

• ھل فلتر الھواء متسخ؟راجع • للضوضاء التي تبدو مثل
تدفق الماء.
تعليمات تنظيف الفلتر.
 ھذا صوت الفريون يتدفق• قد تكون الغرفة ساخنة جًدا
داخل وحدة مكيف الھواء.
عند تشغيل مكيف ھواء
الغرفة ألول مرة.انتظر بعض • للضوضاء التي تبدو مثل
الھواء المضغوط الصادر في
الوقت حتى تبرد.
الجو.
• ھل تم ضبط درجة الحرارة
 ھذا صوت ماء إزالةبشكل غير صحيح؟
الرطوبة الذي تتم معالجته
• ھل فتحات مخرج أو مدخل
داخل وحدة مكيف الھواء.
ھواء الوحدة الداخلية
مسدود؟

ُيسمع صوت ضجيج.

• ھذا ھو واقي اآللية.
• انتظر حوالي ثالث دقائق
وسيبدأ التشغيل.

شاشة عرض التحكم
عن بعد ضعيفة أو ال
يوجد عرض على
اإلطالق.

• يصدر ھذا الصوت بواسطة • ھل البطاريات متستنفدة؟
تمديد/انقباض اللوحة
• ھل تم إدخال البطاريات
األمامية وغير ذلك بسبب
باتجاھات ) (+و)(-
التغييرات في درجة الحرارة .معاكسة؟

مصباح عالمة الفلتر
) (LEDقيد التشغيل.

• نظف الفلتر ،اضغط على زر
الموقت والزر ◀ في وحدة
التحكم عن بعد السلكية
في نفس الوقت لمدة 3
ن.
ثوا ٍ

مقاومة الماء :الجانب الخارجي من ھذا الجھاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء ويجب عدم تعرضه بشكل زائد للماء.

 ٢١وحدة سحب الھواء النقي

مكيف الھواء ال يعمل
لمدة  3دقائق تقريًبا عند
إعادة البدء.

