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دليل المالك للوحدة الداخلية من النوع الُمثبت على الحائط

قائمة المحتوﯾات
احتياطات السالمة ٣.......................
تعليمات ما قبل التشغيل ٨.............
التعرﯾف بالمنتج ٩...........................
تعليمات التشغيل ٩........................
الصيانة والخدمة ١٠........................
قبل االتصال لطلب المساعدة١٣........
الوظائف الذكية١٤..........................

لسجالتك
اكتب رقم الطراز والرقم التسلسلي ھنا:
رقم الطراز
الرقم التسلسلي
ﯾمكنك العثور عليھما في البطاقة الموجودة على جانب كل
وحدة.
اسم الوكيل
تارﯾخ الشراء
 nالصق اإلﯾصال بھذه الصفحة فقد تحتاج إلى إثبات تارﯾخ
الشراء ألغراض التأكد من سرﯾان الضمان.

اقرأ ھذا الدليل
ستجد بداخل ھذا الدليل الكثير من النصائح المفيدة حول
كيفية استخدام وصيانة جھاز تكييف الھواء الخاص بك .وال
ﯾحتاج األمر منك إال القليل من العناﯾة الوقائية حتى تتجنب
إھدار الكثير من الوقت والمال طوال فترة استعمال مكيف
الھواء.
ستجد الكثير من اإلجابات عن المشكالت الشائعة في
مخطط خطوات استكشاف األعطال وإصالحھا .فإذا قمت أو ً
ال
بقراءة مخططنا الخاص بخطوات استكشاف األعطال
وإصالحھا ،فقد ال تحتاج إلى االتصال بمركز الخدمة على
اإلطالق.

احتياطات
• اتصل بفني الخدمة الُمعتمد إلصالح وصيانة ھذه الوحدة.
• اتصل بالشخص المسؤول عن التركيب من أجل تركيب ھذه
الوحدة.
• مكيف الھواء ھذا غير مخصص الستخدام األطفال أو
األشخاص غير المؤھلين دون اإلشراف عليھم.
• ﯾجب مراقبة األطفال للتأكد من عدم عبثھم بمكيف الھواء.
• عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة ،ﯾجب
أن ﯾتم استبدالھ بمعرفة أشخاص مرخصين ،على أن
ﯾستخدموا فقط قطع غيار أصلية.
• ﯾجب أن ﯾتم تنفيذ أعمال التركيب وفقاً للكود الكھربائي
الوطني بمعرفة أشخاص مؤھلين ومعتمدﯾن فقط.

٢

الوحدة الداخلية
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احتياطات السالمة
للوقاﯾة من حدوث أﯾة إصابات للمستخدم أو لألشخاص اآلخرﯾن أو منع حدوث أضرار للممتلكات ،ﯾجب اتباع التعليمات التالية.
 nسوف ﯾتسبب التشغيل غير الصحيح الذي ﯾرجع إلى الجھل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات.ﯾتم تصنيف مقدار الخطورة
بالعالمات التالية.
ﯾشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة بالغة.
ﯾشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو ضرر بالممتلكات فقط.
 nفيما ﯾلي توضيح لمعاني الرموز المستخدمة في ھذا الدليل.

تأكد من أنك لن تفعل.
تأكد من اتباع التعليمات.

 nالتركيب

ال تستخدم قاطعاً للدائرة
بھ خلل أو غير مقنن.
تخدم ھذا الجھاز على
دائرة كھربائية ُمخصصة.

بخصوص األعمال
الكھربائية ،اتصل بالوكيل
أو البائع أو الكھربائي
المؤھل أو مركز الخدمة
المعتمد.

احرص دائماً على تأرﯾض
المنتج.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
اإلصابة بصدمة كھربائية.

• احرص على عدم فك المنتج • ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
أو إصالحھ بنفسك .فقد
اإلصابة بصدمة كھربائية.
ﯾؤدي ذلك إلى حدوث حرﯾق
أو صدمة كھربائية.

رّكب اللوحة وغطاء
صندوق التحكم
بإحكام.

احرص دائماً على تركيب
دائرة وقاطع دائرة
ُمخصصين.
• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
• قد ﯾؤدي سوء توصيل
اإلصابة بصدمة كھربائية.
السلوك أو التركيب الخاطئ
إلى اندالع حرﯾق أو اإلصابة
بصدمة كھربائية.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
اإلصابة بصدمة كھربائية.

استخدم قاطع دائرة أو
مصھر ُمقنن بشكل
صحيح.

دليل المالك ٣

العربية

احتياطات السالمة
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احتياطات السالمة

تجنب تعدﯾل كابل
توصيل الطاقة أو
تمدﯾده.

ال تقدم على تركيب أو
فك أو إعادة تركيب
الوحدة بنفسك
)العميل(.

توخى الحذر عند
إخراج المنتج من
الغالف وعند تركيبھ.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق
أو اإلصابة بصدمة
كھربائية أو انفجار أو
إصابة.

• الحواف الحادة قد تسبب
إصابة .توخى حذر خاص
من حواف العلبة
والزعانف الموجودة على
خر.
المكّثف والمب ّ

للتركيب ،احرص دائماً
على االتصال بالموزع
أو بأحد مراكز الخدمة
المعتمدة.

ال ترّكب المنتج على
قاعدة تركيب بھا خلل
أو عيب.

ال تقم بتشغيل القاطع أو
التيار الكھربائي عندما
تكون اللوحة األمامية ،أو
المقصورة ،أو الغطاء
العلوي ،أو غطاء صندوق
التحكم غير موجودة أو
مفتوحة.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق
أو اإلصابة بصدمة
كھربائية أو انفجار أو
إصابة.

• قد ﯾتسبب ذلك في
اإلصابة أو حادث أو إلحاق
ضرر بالمنتج.

• وإال ،قد ﯾتسبب ذلك في
اندالع حرﯾق أو التعرض
لصدمة كھربائية أو انفجار أو
الوفاة.

• قد ﯾسبب ھذا خطر
حدوث حرﯾق أو اإلصابة
بصدمة كھربائية.

تأكد من عدم تدھور منطقة التركيب مع
الزمن.

• في حالة تعرض قاعدة الجھاز للسقوط فقد
ﯾسقط معھا جھاز تكييف الھواء مما ﯾؤدي
إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج
والتعرض إلصابة شخصية.

٤

الوحدة الداخلية

استخدم مضخة تفرﯾغ أو غاز
)نيتروجين( خامل عند إجراء اختبار
التسرﯾب أو تطھير الھواء .تجنب ضغط
الھواء أو األكسجين وال تستخدم
الغازات القابلة لالشتعال .وإال قد
ﯾتسبب ذلك ف نشوب حرﯾق أو انفجار.
• ﯾوجد خطر حدوث وفاة أو إصابة أو حرﯾق أو
انفجار.
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 nالتشغيل

احرص على التأكد من أن
كابل الطاقة ال ﯾمكن
انتزاعھ أو إتالفھ أثناء
التشغيل.
• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
اإلصابة بصدمة كھربائية.
خاناً أو أي
ال تضع س ّ
أجھزة أخرى بالقرب من
كابل الكھرباء.

ال تضع أي شيء فوق
كابل الطاقة.

ال تقم بلمس )تشغيل(
المنتج عندما تكون ﯾدﯾك
مبتلة.

• قد ﯾسبب ھذا خطر حدوث
حرﯾق أو اإلصابة بصدمة
كھربائية.

• ﯾوجد خطر اندالع حرﯾق أو
اإلصابة بصدمة كھربائية.

ال تسمح بدخول الماء
إلى األجزاء الكھربية.

ال تخزن أو تستخدم
الغازات سرﯾعة االشتعال
أو المواد القابلة
لالشتعال بالقرب من
المنتج.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق
واإلصابة بصدمة كھربائية.

• ﯾوجد خطر اندالع حرﯾق ،أو
تعطل المنتج ،أو اإلصابة
بصدمة كھربائية.

• ﯾوجد خطر حدوث حرﯾق أو
عطل المنتج.

تجنب استخدام المنتج
في مكان ُمغلق بإحكام
لمدة طوﯾلة.

عند تسرب الغاز القابل
لالشتعال ،قم بإطفاء
مصدر الغاز وافتح النافذة
للتھوﯾة قبل تشغيل
المنتج.

في حالة انبعاث أصوات
أو رائحة غرﯾبة أو دخان
من المنتج .قم بإﯾقاف
تشغيل قاطع الدائرة أو
افصل كابل مصدر
الطاقة.

• ربما ﯾحدث نقص في نسبة
األكسجين.

• ال تستخدم الھاتف أو تقم
بتشغيل أو إطفاء مفاتيح
الكھرباء .ﯾوجد خطر حدوث
انفجار أو اندالع حرﯾق.

قم بإﯾقاف التشغيل
وإغالق النافذة أثناء
العواصف واألعاصير .وإذا
أمكن ،قم بإزالة المنتج
من النافذة قبل وصول
اإلعصار.

ال تفتح شبكة دخول
الھواء الخاصة بالمنتج
أثناء التشغيل) .ال تلمس
الفلتر الكھروستاتيكي،
إذا كانت الوحدة مزودة
بھ(.

في حالة غمر الجھاز
)غرقھ أو غوصھ( في
الماء ،اتصل بمركز خدمة
معتمد.

• ﯾوجد خطر تلف الممتلكات،
أو تعطل المنتج ،أو حدوث
صدمة كھربائية.

• ﯾوجد خطر التعرض إلصابة
جسدﯾة ،أو اإلصابة بصدمة
كھربائية ،أو تعطل المنتج.

• قد ﯾسبب ھذا خطر حدوث
حرﯾق أو اإلصابة بصدمة
كھربائية.

• ﯾوجد خطر اإلصابة بصدمة
كھربائية أو اندالع حرﯾق.

دليل المالك ٥

العربية

احتياطات السالمة
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احتياطات السالمة

تأكد من عدم إمكانية
تسرب الماء داخل المنتج.
• ﯾوجد خطر اندالع حرﯾق ،أو
اإلصابة بصدمة كھربائية ،أو
تلف المنتج.
توخى الحذر من عدم
إمكانية وقوف أي شخص
أو سقوطھ على الوحدة
الخارجية.

قم بتھوﯾة المنتج من
وقت آلخر عند تشغيلھ
مع الموقد ،وما إلى ذلك.

قم بفصل مصدر التيار
الرئيسي عند تنظيف أو
صيانة المنتج.

• قد ﯾسبب ھذا خطر حدوث
حرﯾق أو اإلصابة بصدمة
كھربائية.

• ﯾوجد خطر اإلصابة بصدمة
كھربائية.

تجنب ترك مكيف الھواء
ﯾعمل لمدة طوﯾلة عندما
تكون الرطوبة مرتفعة
جدا ً والنافذة مفتوحة.

• ربما ﯾتسبب ذلك في حدوث • قد تتكّثف الرطوبة وتؤدي
ل األثاث أو إتالفھ.
إصابة جسدﯾة وتلف المنتج.
إلى ب ّ

ال تقم بتشغيل القاطع أو
التيار الكھربائي عندما
تكون اللوحة األمامية ،أو
المقصورة ،أو الغطاء
العلوي ،أو غطاء صندوق
التحكم غير موجودة أو
مفتوحة.
• وإال ،قد ﯾتسبب ذلك في
اندالع حرﯾق أو التعرض
لصدمة كھربائية أو انفجار أو
الوفاة.

 nالتركيب

تأكد دائماً من عدم تسرب
الغاز )سائل التبرﯾد( بعد
تركيب المنتج أو إصالحھ.

ركب خرطوم التصرﯾف
للتأكد من تصرﯾف الماء
بعيًدا بشكل مالئم.

حافظ على مستوى
مناسب عند تركيب
المنتج.

• قد ﯾؤدي انخفاض مستوﯾات
سائل التبرﯾد إلى حدوث
عطل بالمنتج.

• قد ﯾسبب التوصيل السيئ
تسرب المياه.

• لتجنب االھتزاز أو تسرب
الماء.

استعن بشخصين أو أكثر عند رفع المنتج ونقلھ.
• تجنب اإلصابة الجسدﯾة.

٦

الوحدة الداخلية
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ال تعرض بشرتك بشكل
مباشر للھواء البارد
لفترات طوﯾلة) .ال تجلس
أمام تيار الھواء(.

• ربما ﯾضر ذلك بصحتك.

استخدم قطعة قماش
ناعمة للتنظيف .ال
تستخدم المنظفات
القاسية ،أو المواد
المذﯾبة ،وما إلى ذلك.
• ﯾوجد خطر اندالع حرﯾق ،أو
اإلصابة بصدمة كھربائية ،أو
تلف األجزاء البالستيكية
للمنتج.
احرص دائماً على إدخال
الفلتر بشكل آمن .قم
بتنظيف الفلتر كل
أسبوعين أو أكثر عند
الضرورة.

ال تستخدم المنتج
ألغراض خاصة ،مثل
حفظ األطعمة ،األعمال
الفنية ،وما إلى ذلك .ھذا
المنتج عبارة عن جھاز
تكييف ھواء للمستھلك،
وليس نظام تبرﯾد دقيق.
• ﯾوجد خطر تلف أو فقدان
الممتلكات.
ال تلمس األجزاء المعدنية
للمنتج عند إزالة فلتر
الھواء .فتلك األجزاء حادة
للغاﯾة!
• ﯾوجد خطر اإلصابة
الجسدﯾة.

ال تقم بإدخال ﯾدﯾك أو أي
شيء آخر في مدخل أو
مخرج الھواء أثناء تشغيل
المنتج.

ال تسد مدخل أو مخرج
تيار الھواء.

• ربما ﯾتسبب ذلك في عطل
المنتج.
ال تقف أو تضع أي شيء
فوق المنتج) .الوحدات
الخارجية(

• ﯾوجد خطر التعرض إلصابة
جسدﯾة وتعطل المنتج.

ال تقف أو تضع أي شيء
فوق المنتج) .الوحدات
الخارجية(

• توجد أجزاء حادة ومتحركة
• ھذا الماء غير نظيف وﯾمكن
• ﯾقلل الفلتر المتسخ من
ﯾمكن أن تتسبب في حدوث أن ﯾسبب أضرارا ً صحية
فاعلية مكيف الھواء كما
ﯾمكن أن ﯾتسبب في حدوث إصابة جسدﯾة.
بالغة.
خلل أو تلف المنتج.
استخدم مقعدا ً أو سلماً ثابتاً أثناء تنظيف المنتج أو صيانتھ.
• احترس حتى ال تتعرض لإلصابة الجسدﯾة.

دليل المالك ٧

العربية

احتياطات السالمة

2,MFL69485718,아아아 17. 9. 13. 아아 11:35 Page 8

قبل التشغيل

قبل التشغيل
اإلعداد للتشغيل
 .١اتصل بشخص متخصص في التركيب إلجراء التركيب.
 .٢استخدم دائرة ُمخصصة.

االستخدام
 .١ﯾمكن أن ﯾتسبب التعرض لتيار الھواء لفترات مطولة في تعرﯾض صحتك للخطر .فال تعرض األفراد ،أو الحيوانات األليفة ،أو
النباتات لتيار الھواء المباشر لفترات طوﯾلة.
 .٢بسبب احتمال نقص نسبة األكسجين ،قم بتھوﯾة الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجھزة التسخين األخرى.
 .٣ال تستخدم مكيف الھواء ھذا ألغراض أخرى غير األغراض المخصص لھا )على سبيل المثال ،حفظ األجھزة الدقيقة ،األطعمة،
الحيوانات األليفة ،النباتات ،واألعمال الفنية( .فھذا االستخدام قد ﯾتلف تلك األشياء.

التنظيف والصيانة
 .١ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر .ﯾمكن حدوث اإلصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
 .٢ال تستخدم الماء لتنظيف مكيف الھواء من الداخل .ﯾمكن أن ﯾتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة ،مما ﯾؤدي إلى
احتمال حدوث صدمة كھربائية.
 .٣عند تنظيف الوحدة ،تأكد أو ً
ال من فصل الطاقة وإﯾقاف تشغيل قاطع الدائرة .تدور المروحة بسرعة عالية جدا ً أثناء التشغيل.
ھناك إمكانية حدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف األجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة
إلجراء اإلصالح والصيانة ،اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

٨

الوحدة الداخلية

2,MFL69485718,아아아 17. 9. 13. 아아 11:35 Page 9

التعرﯾف بالمنتج

العربية

التعرﯾف بالمنتج
فيما ﯾلي مقدمة مختصرة عن الوحدات الداخلية.

الوحدات الداخلية

فلتر الھواء

الشبكة األمامية
ُمستقبل اإلشارة
الشاشة
زر التشغيل/اإلﯾقاف
مخرج الھواء
عاكس الھواء
)فتحة تھوﯾة عمودﯾة ورﯾشة أفقية(
* ﯾمكن أن تتغير الخاصية بناء على نوع الطراز.

مالحظة
قد ﯾختلف عدد لمبات التشغيل ومواقعھا حسب طراز مكيف الھواء.

تعليمات التشغيل
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
عند عودة الطاقة بعد انقطاع الكھرباء ،تعمل وظيفة إعادة التشغيل التلقائي على تشغيل المنتج تلقائياً واستعادتھ إلى حالة
التشغيل التي كان عليھا قبل التوقف.

دليل المالك ٩
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الصيانة والخدمة

الصيانة والخدمة
قبل البدء في الصيانة ،قم بإﯾقاف التيار الكھربائي الرئيسي المتصل بالنظامُ .ﯾمنع على اإلطالق
استخدام أي مما ﯾلي:
• الماء الذي تزﯾد درجة سخونتھ عن  ٤٠درجة مئوﯾة.
حيث ﯾمكن أن ﯾسبب التشوه و/أو تغير اللون.
• المواد المتطاﯾرة.
حيث ﯾمكن أن تتسبب في إتالف أسطح مكيف الھواء.

فالتر الھواء
ﯾجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف اللوحة األمامية  /الشبكة مرة كل أسبوعين أو
أكثر عند الضرورة .إلزالة الفلتر ،راجع األشكال البيانية الواضحة الخاصة بكل طراز .قم بتنظيف
الفالتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو قم بغسلھا بالماء الدافئ والصابون .إذا لم ﯾكن من
السھل التخلص من األوساخ ،اغسل الفلتر باستخدام منظف في ماء فاتر .جففھ جيدا ً في الظل
بعد الغسل بالماء ثم أعد تركيبھ في موضعھ.

تنظيف فلتر الھواء
قم بتنظيف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين أو أكثر كلما دعت الحاجة.
 .١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.
 .٢قم بمسك مقبض فلتر الھواء ،واسحبھ برفق إلى أعلى.

* ﯾمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.
 .٣قم بمسك مقبض فلتر الھواء ،واسحبھ برفق إلى أعلى ،وقم بإزالتھ من الوحدة.

* ﯾمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.
 .٤قم بتنظيف الفلتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو قم بغسلھ بالماء الدافئ.
 في حال تعذر إزالة األوساخ بسھولة ،اغسل الفلتر بالماء الفاتر مع المنظف. .٥جفف الفلتر في الظل.
مالحظة
قد ﯾنكسر فلتر الھواء عند ثنيھ.

١٠

الوحدة الداخلية
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الصيانة والخدمة

العربية

تركيب فلتر الھواء
قم بتنظيف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين أو أكثر كلما دعت الحاجة.
 .١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.
 .٢أدخل خطاف فلتر الھواء في الشبكة األمامية.

 .٣ادفع الخطاف ألسفل لتركيب فلتر الھواء.

 .٤تحقق من جانب الشبكة األمامية للتأكد من تركيب فلتر الھواء بشكل صحيح.

مالحظة
في حال عدم تركيب فلتر الھواء بشكل صحيح ،سوف تدخل األتربة والمواد األخرى إلى الوحدة الداخلية.
ﯾمكن تركيب الفلتر العلوي بسھولة عند النظر إلى الوحدة الداخلية من مكان أعلى منھا.

دليل المالك ١١
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الصيانة والخدمة

عند عدم استخدام مكيف الھواء لفترة طوﯾلة.
عند عدم استخدامھ لفترة طوﯾلة.

عند استخدام مكيف الھواء مرة أخرى.

شغل مكيف الھواء على اإلعدادات التالية
لفترة من  ٢إلى  ٣ساعات.
• نوع التشغيل :وضع تشغيل المروحة.
• بذلك ﯾتم تجفيف األجزاء الداخلية..

نظف فلتر الھواء وركبھ في الوحدة
الداخلية
)راجع صفحة  ١٠لمعرفة كيفية تنظيفھ(.

قم بإﯾقاف تشغيل قاطع الدائرة.

تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الھواء
في الوحدة الداخلية/الخارجية.

تنبيه
قم بإﯾقاف تشغيل قاطع الدائرة عند وجود نية
لترك مكيف الھواء بدون استخدام لفترة طوﯾلة.
ربما تتجمع األتربة وتتسبب في نشوب حرﯾق.

معلومات مفيدة
فالتر الھواء وفاتورة استھالك الكھرباء الخاصة بك .في
حال انسداد فالتر الھواء باألتربة ،ستنخفض قدرة التبرﯾد،
وسيتم إھدار  ٪٦من الكھرباء المستخدمة لتشغيل
مكيف الھواء.

تأكد من توصيل سلك التأرﯾض بشكل
صحيح.
ﯾمكن أن ﯾكون قد تم توصيلھ بجانب الوحدة
الداخلية.

نصائح التشغيل

ال تبالغ في تبرﯾد الغرفة.
فھذا األمر ضار بالصحة وﯾھدر
الكھرباء.

تأكد من إحكام إغالق األبواب
والنوافذ.
تجنب فتح األبواب والنوافذ بقدر
اإلمكان للحفاظ على الھواء البارد
داخل الغرفة.

١٢

الوحدة الداخلية

حافظ على إغالق الستائر.
ال تدع ضوء الشمس المباشر ﯾدخل
إلى الغرفة

قم بتنظيف فلتر الھواء بصفة
دورﯾة.
انسداد فلتر الھواء ﯾقلل تيار الھواء
وﯾخفض درجة التبرﯾد وﯾؤثر على
نسبة الرطوبة .قم بتنظيفھ مرة كل
أسبوعين على األقل.

حافظ على تناسب درجة حرارة
الغرفة.
اضبط االتجاه األفقي والرأسي لتيار
الھواء للتأكد من تناسب درجة حرارة
الغرفة.أثناء تشغيل مكيف الھواء.

قم بتھوﯾة الغرفة من وقت آلخر.
بما أنھ ﯾتم الحفاظ على النوافذ
مغلقة ،ﯾعتبر فتحھا فكرة جيدة
لتھوﯾة الغرفة بين الحين واآلخر.
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قبل االتصال لطلب المساعدة...

?

نصائح حول استكشاف األعطال وإصالحھا! وفر الوقت والمال!
راجع النقاط التالية قبل طلب اإلصالح أو الخدمة ....في حالة استمرار العطلُ ،ﯾرجى االتصال بالوكيل
الخاص بك.

مكيف الھواء ال ﯾعمل.

• ھل ارتكبت أي خطأ أثناء
تشغيل المؤقت؟
• ھل احترق المصھر أو
تعطل قاطع الدائرة؟

توجد رائحة غرﯾبة في
الغرفة.
• تأكد من أن تلك الرائحة
ليست رائحة رطوبة
منبعثھ من الحوائط أو
السجاد أو األثاث أو
المالبس الموجودة في
الغرفة.

مكيف الھواء ال ﯾقوم
بالتبرﯾد أو التدفئة
بفاعلية.

مكيف الھواء ﯾصدر
ضوضاء أثناء التشغيل.

• ھل فلتر الھواء متسخ؟
راجع تعليمات تنظيف
فلتر الھواء.
• ربما تكون درجة حرارة
الغرفة مرتفعة للغاﯾة عند
تشغيل مكيف الھواء ألول
وھلة .انتظر بعض الوقت
حتى ﯾتم التبرﯾد.
• ھل تم ضبط درجة
الحرارة بشكل خاطئ؟
• ھل ﯾوجد ما ﯾعوق فتحات
دخول أو خروج الھواء من
الوحدة الداخلية؟

• بالنسبة للضوضاء التي
تشبھ صوت جرﯾان الماء.
 ﯾشير ھذا الصوت إلىتدفق الفرﯾون داخل
وحدة تكييف الھواء.
• بالنسبة للضوضاء التي
تشبھ صوت الھواء
المضغوط الذي ﯾنطلق
إلى الغالف الجوي.
 ﯾشير ھذا الصوت إلىماء التجفيف الذي تتم
معالجتھ داخل وحدة
تكييف الھواء.

ﯾبدو أن التكثيف
ﯾتسرب من مكيف
الھواء.
• ﯾحدث التكثيف عندما
ﯾقوم تيار الھواء الصادر
من مكيف الھواء بتبرﯾد
ھواء الغرفة الدافئ.

ھناك صوت طقطقة
مسموع.
• ﯾصدر ھذا الصوت من
خالل تمدد  /تقلص
اللوحة األمامية ،وما إلى
ذلك بسبب تغير درجات
الحرارة.

مكيف الھواء ال ﯾعمل
لحوالي  ٣دقائق
عند إعادة التشغيل.
• ﯾمثل ذلك نظام حماﯾة
لألجزاء الداخلية.
• انتظر لمدة ثالث دقائق
تقرﯾباً وسوف ﯾبدأ
التشغيل.

شاشة وحدة التحكم
عن ُبعد باھتة ،أو ال
تعرض أي شيء على
اإلطالق.
• ھل البطارﯾات
ُمستھلكة؟
• ھل تم تركيب البطارﯾات
في وضع صحيح بالنسبة
لألقطاب ) (+و)(-؟

مالحظة
مقاوم الماء :الجانب الخارجي للجھاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء وال ﯾجب تعرﯾضھ للماء بكثرة.

دليل المالك ١٣

العربية

الصيانة والخدمة
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الوظائف الذكية

الوظائف الذكية
استخدام تطبيق LG SmartThinQ
بعض األمور التي يجب التحقق منھا قبل استخدام LG SmartThinQ
• لألجھزة بشعار
 .١تأكد من المسافة بين الجھاز وجھاز التوجيه الالسلكي )شبكة .(Wi-Fi
• إذا كانت المسافة بين الجھاز وجھاز التوجيه الالسلكي بعيدة أكثر من الالزم ،ستصبح قوة اإلشارة ضعيفة .قد يستغرق
التسجيل وقًتا طوي ً
ال أو قد يفشل التثبيت.
ُ .٢يجرى إغالق بيانات الھاتف المحمول أو البيانات الخلوية على ھاتفك الذكي.
• ألجھزة  ,iPhoneاغلق البيانات من خالل اإلعدادات ← خلوي ← البيانات الخلوية.

 .٣وّصل ھاتفك الذكي بجھاز التوجيه الالسلكي.

مالحظة
على لوحة التحكم ما إذا كان مضيًئا.
• للتحقق من اتصال  ,Wi-Fiقم بفحص رمز Wi-Fi
• يدعم الجھاز شبكات  Wi-Fiبتردد  ٢.٤غيغا ھرتز فقط .لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك ،اتصل بمزود خدمة اإلنترنت أو راجع
دليل جھاز التوجيه الالسلكي.
• تطبيق  LG SmartThinQليس مسؤوالً عن أي مشاكل االتصال بالشبكة أو أي أعطال ،أو خلل ،أو أخطاء نتجت عن طريق
االتصال بالشبكة.
• إذا كان لدى الجھاز مشكلة اتصال بشبكة  ,Wi-Fiقد تكون بعيدة كل البعد عن جھاز التوجيه .اشتِر جھاز تقوية ) Wi-Fiموسع
المدى( لتحسين قوة إشارة .Wi-Fi
• قد ال يتم االتصال بشبكة  Wi-Fiأو قد يتم قطع االتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
• قد ال يعمل االتصال بالشبكة بشكل صحيح وفًقا لمزود خدمة اإلنترنت.
• يمكن أن تجعل البيئة الالسلكية المحيطة خدمة الشبكة الالسلكية تعمل ببطء.
• تعذر تسجيل الجھاز بسبب مشكالت في إرسال اإلشارة السلكياً .افصل قابس الجھاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن
تحاول مجددا ً.
• إذا كان جدار الحماية الموجود على جھاز التوجيه الخاص بك ُممّكناً ،قم بتعطيله أو اضف إليه استثناًء.
• يجب أن يكون اسم الشبكة الالسلكية ) (SSIDمكوناً من أحرف وأرقام باللغة اإلنجليزية) .ال تستخدم رموزا ً خاصة(
• قد تختلف واجھة استخدام الھاتف الذكي حسب نظام تشغيل الھاتف وحسب الشركة المصنعة.
• إذا كان بروتوكول األمان الخاص بجھاز التوجيه مضبوطًا على  ,WEPفقد يتعذر عليك إعداد الشبكة .الرجاء تغييره إلى بروتوكول
أمان آخر )ُينصح باختيار  (WPA2ثم أعد تسجيل المنتج.

١٤

الوحدة الداخلية
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تثبيت تطبيق LG SmartThinQ
ابحث عن تطبيق  LG SmartThinQعلى  Apple App Store & Google Play Storeمن على ھاتف ذكي .اتبع التعليمات لتنزيل
التطبيق وتثبيته.
مالحظة
• إذا اخترت تسجيل الدخول البسيط للدخول إلى تطبيق  ،LG SmartThinQالبد أن تمر بعملية تسجيل الجھاز في كل مرة
تقوم فيھا بتغيير ھاتفك الذكي أو إعادة تثبيت التطبيق.

تسجيل المنتج
 .١قم بتشغيل تطبيق  LG Smart ThinQعلى ھاتف ذكي.
 .٢قم بإنشاء حساب وقم بتسجيل الدخول.
 .٣حدد التسجيل.
 .٤حدد مكيف الھواء.
 .٥اتبع التعليمات على الھاتف الذكي.

و ظيفة Wi-Fi
• لألجھزة بشعار

تواصل مع الجھاز من ھاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

استخدام التطبيق
 .١حدد الجھاز في التطبيق وقم بتوصيله بشبكة .Wi-Fi
 .٢حدد القائمة على الجانب األيمن العلوي للوصول إلى اإلعدادات والميزات.

تحديث البرامج الثابتة
حافظ على أداء الجھاز ُمحدًثا.

™Smart Diagnosis
إذا كنت تستخدم وظيفة التشخيص الذكية ،سوف يتم تزويدك بمعلومات مفيدة مثل طريقة صحيحة الستخدام التطبيق وفًقا
لنمط االستخدام.

اإلعدادات
يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجھاز وفي التطبيق.

مالحظة
• إذا قمت بتغيير جھاز التوجيه الالسلكي ،أو مزود خدمة اإلنترنت ،أو كلمة المرور بعد تسجيل الجھازُ ،يرجى حذفه من
 SmartThinQ LGفي اإلعدادات ← تحرير المنتجوقم بالتسجيل مرة أخرى.
• يخضع التطبيق للتغيير ألغراض تحسين الجھاز بدون إشعار المستخدمين.
• قد تتغيير الميزات حسب الطراز.

دليل المالك ١٥

العربية

الوظائف الذكية
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الوظائف الذكية
معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو  LGPLو  MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنھا ھذا المنتج،
يرجى زيارة الموقع .http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر
للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيًضا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي ھذا التوزيع )مثل تكلفة الوسائط
والشحن واالستخدام( عند طلبھا بإرسال بريد إلكتروني إلى  opensource@.lge.comإن ھذا العرض صالح لمدة ثالث )(٣
سنوات اعتباًرا من تاريخ شراء المنتج.

™ Smart Diagnosisباستخدام ھاتف ذكي
استخدم ھذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات عمالء LG
أو
• لألجھزة بشعار
 Electronicsعند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل .يتعذر تنشيط ™ Smart Diagnosisإال عند توصيل الجھاز بالطاقة .إذا تعذر
تشغيل الجھاز ،فينبغي تنفيذ استكشاف المشكالت وإصالحھا باستخدام ™.Smart Diagnosis
 .١افتح تطبيق  LG SmartThinQعلى ھاتف ذكي.
 .٢حدد مكيف الھواء في لوحة المعلومات.
 .٣اضغط على زر بدء التحليل الذكي.
 .٤اتبع التعليمات على الھاتف الذكي.

مالحظة
• تعتمد وظيفة ™ Smart Diagnosisعلى جودة المكالمة المحلية.
• إذا كان نقل بيانات ™ Smart Diagnosisرديًئا بسبب تدني جودة المكالمة ،فقد ال تتلقى أفضل خدمة ™.Smart Diagnosis
• تأكد من تقليل األصوات المحيطة ألدنى مستوى حتى يتلقى الھاتف صوت صفير الوحدة الداخلية بشكل صحيح.
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الوحدة الداخلية

