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يتمثل الغرض من إرشادات السالمة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو األضرار الناجمة عن التشغيل غير
اآلمن أو غير الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم اإلرشادات إلى “تحذير” و»تنبيه” على النحو الموضح أدناه.

!

يتم عرض ھذا الرمز لإلشارة إلى األمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل ھذا الرمز بعناية واتبع اإلرشادات لتجنب المخاطر.

! تحذير
يشير ھذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

! تنبيه

يشير ھذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

! تحذير
التركيب
• ال تستخدم قاطع دائرة معيب أو دون المستوى .استخدم ھذا الجھاز على دائرة مخصصة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• وفيما يتعلق باألعمال الكھربائية ،فيرجى االتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كھربائي مؤھل أو مركز خدمة معتمد.
 ال تقم بفك المنتج أو إصالحه .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• قم بوضع المنتج على األرض دائماً.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بشكل آمن.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع مخصص.
 قد يتسبب تركيب األسالك أو توصيلھا بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• استخدم القاطع أو المصاھر المصنف بشكل صحيح.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تقم بتعديل كابل الكھرباء أو تمديده.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تقم بتركيب ،أو إزالة ،أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك )العميل(.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو انفجار أو التعرض إلصابة.• توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.
 قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات .توخ الحذر السيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة علىالمكثف والمبخر.
• وفيما يتعلق بعملية التركيب ،يرجى دائماً االتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو انفجار أو التعرض إلصابة.• ال تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.
 ألنھا قد تؤدي إلى التعرض لإلصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.• تأكد من أن منطقة التركيب ال تتدھور مع مرور األيام.
 في حالة تعرض قاعدة الجھاز للسقوط فقد يسقط معھا جھاز تكييف الھواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطلبالمنتج والتعرض إلصابة شخصية.
• ال تدع جھاز تكييف الھواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جدا ً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً.
 -قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض األثاث للتلف أو البلل.
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التشغيل
• يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب سلك الطاقة أو إتالفه أثناء التشغيل.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تضع أي شيء فوق سلك الطاقة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تقم بلمس )تشغيل( المنتج عندما تكون يديك مبتلة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجھزة أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تسمح بدخول الماء إلى األجزاء الكھربية.
 ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق ،أو تعطل المنتج ،أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تخزن أو تستخدم الغازات الملتھبة أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من المنتج.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.• ال تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة.
 ربما يحدث نقص في نسبة األكسجين.• عند تسرب الغاز القابل لالشتعال ،قم بقفل مصدر الغاز وافتح النافذة للتھوية قبل تشغيل المنتج.
 ال تستخدم الھاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكھرباء .ھناك خطر االنفجار أو نشوب حريق.• في حالة صدور أصوات غريبة ،أو القليل من الدخان من المنتج .قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كبل مصدر الطاقة.
 ھناك خطر حدوث صدمة كھربائية أو نشوب حريق.• قم بإيقاف التشغيل وأغلق النافذة أثناء ھبوب الرياح أو األعاصير .إذا أمكن ،قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول اإلعصار.
 ھناك خطر تلف الممتلكات ،أو تعطل المنتج ،أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تفتح شبكة اإلدخال الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل) .ال تلمس الفلتر الكھروستاتيكي ،إذا كانت الوحدة مزودة به(.
 ھناك خطر التعرض إلصابة ،أو حدوث صدمة كھربائية ،أو تعطل المنتج.• في حالة غمر الجھاز )غرقه أو غوصه( في الماء ،اتصل بمركز خدمة معتمد.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو تلف المنتج.• قم بتھوية الجھاز من وقت آلخر عند تشغيله مع الموقد ،وما إلى ذلك.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.
 ھناك خطر حدوث صدمة كھربائية.• عند ترك الجھاز بدون استخدام لفترة طويلة ،افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع.
 ھناك خطر تلف أو تعطل المنتج ،أو التشغيل بدون قصد.• توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.
 ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة وتلف المنتج.• ھذا الجھاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص الذين لديھم القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية )بما في ذلك
األطفال( ،أو عدم وجودھا الخبرة والمعرفة ،إال إذا كان لديھم السيطرة أو تعليمات الستخدام الجھاز من خالل شخص واحد
ھو المسؤول عن سالمتھم .يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنھم ال يلعبون مع الجھاز.

! تنبيه
التركيب
• تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز )غاز التبريد( بعد تركيب المنتج أو إصالحه.
 قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.• قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيدا ً بشكل صحيح.
 قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
 -لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.
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• ال تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الھواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر
بالجيران.
 قد يتسبب ھذا األمر في حدوث مشكلة لجيرانك.• استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
 تجنب اإلصابة الشخصية.• ال تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر )الملوحة( مباشرًة.
 فقد يؤدي ھذا األمر إلى تآكل المنتج.قد يتسبب تآكل المنتج والسيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج.
• يصبح الضمان الٍغ إذا قام شخص من غير المھنيين المرخص لھم بتركيب منتجات تكييف الھواء من  LG Electronicsأو إصالحھا
أو تعديلھا.
 ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف اإلصالح.التشغيل
• ال تعرض بشرتك بشكل مباشر للھواء البارد لفترات طويلة) .ال تجلس بمواجھة تيار الھواء(.
 ربما يضر ذلك بصحتك.• ال تستخدم المنتج ألغراض خاصة ،مثل حفظ األطعمة ،األعمال الفنية ،الخ .ھذا المنتج ھو جھاز تكييف ھواء للمستھلك،
وليس نظام تبريد تجاري.
 ھناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.• ال تسد مدخل أو مخرج تيار الھواء.
 ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.• استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .ال تستخدم المنظفات القاسية ،أو المواد المذيبة ،الخ.
 ھناك خطر نشوب حريق ،أو حدوث صدمة كھربائية ،أو تلف األجزاء البالستيكية للمنتج.• ال تلمس األجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الھواء .فتلك األجزاء حادة للغاية!
 ھناك خطر حدوث اإلصابة الشخصية.• ال تقف أو تضع أي شيء فوق المنتج) .الوحدات الخارجية(
 ھناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.• قم دائما بإدخال الفلتر بشكل آمن .قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالبا عند الضرورة.
 يقلل الفلتر المتسخ من فاعلية جھاز تكييف الھواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف المنتج.• ال تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الھواء أثناء تشغيل المنتج.
 ھناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.• ال تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.
 ھذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.• استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج.
 احترس حتى ال تتعرض لإلصابة.• استبدل كافة بطاريات جھاز التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع .ال تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو
تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.• ال تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات .ال تتخلص من البطاريات بإلقائھا في النار.
 ربما تحترق أو تنفجر.• في حالة مالمسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو مالبسك ،اغسلھا جيدا بالماء النظيف .ال تستخدم جھاز
التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بھا تسريب.
 قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرھا من المخاطر الصحية.• إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك ،فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب .ال تستخدم جھاز التحكم عن
بعد إذا كانت البطارية بھا تسريب.
 قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرھا من المخاطر الصحية.• ھذا الجھاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص )بما في ذلك األطفال( مع قدرات بدنية أو حسية أو عقلية مخفضة أو
نقص في الخبرة والمعرفة  ،ما لم يتم منحھم إشراًفا أو تعليمات بشأن استخدام الجھاز من قبل شخص مسؤول عن
سالمتھم.
 -يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنھم ال يلعبون مع الجھاز.
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π«¨°ûàdG πÑb

π«¨°ûàdG πÑb
π«¨°ûà∏d OGóY’EG
.IóMƒdG Ö«cÎd Ö«cÎdG ‘ ¢ü°üîàe ¢üî°ûH π°üJG .1
.á°ü°üﬂ IôFGO Ωóîà°SG .2

ΩGóîà°S’G
.∂àë°U ≈∏Y GÒ£N á∏jƒW IÎØd ô°TÉÑŸG AGƒ¡dG QÉ«àd ¢Vô©àdG ¿ƒμj ¿GC øμªŸG øe .1
.á∏jƒW äGÎØd ô°TÉÑŸG AGƒ¡dG QÉ«àd äÉJÉÑædG hGC ,áØ«d’CG äÉfGƒ«◊G hGC ,OGôa’CG ¢Vô©J ’
.iôN’CG Úî°ùàdG Iõ¡LGC hGC óbGƒŸG ™e èàæŸG ΩGóîà°SG óæY áaô¨dG ájƒ¡àH ºb ,Úé°ùc’CG áÑ°ùf ¢ü≤f ∫ÉªàMG ÖÑ°ùH .2
,áØ«d’CG äÉfGƒ«◊G ,áª©W’CG ,á≤«bódG Iõ¡L’CG ßØM ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) á°ü°üıG ¢VGôZ’CG ÒZ iôNGC ¢VGôZ’C AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ωóîà°ùJ ’ .3
.AÉ«°T’CG ∂∏J ∞∏àj ób ΩGóîà°S’G Gòg .(á«æØdG ∫ÉªY’CGh ,äÉJÉÑædG

áfÉ«°üdGh ∞«¶æàdG
.Î∏ØdG ádGRGE óæY IóMƒ∏d á«fó©ŸG AGõL’CG ¢ùª∏J ’ .1
.IOÉ◊G á«fó©ŸG ±Gƒ◊G ™e πeÉ©àdG óæY äÉHÉ°U’EG çhóM øμÁ
.πNGódG øe RÉ¡÷G ∞«¶æàd AÉŸG Ωóîà°ùJ ’ .2
.á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ∫ÉªàMG ¤GE …OƒDj É‡ ,ádRÉ©dG IOÉŸG ÒeóJ ‘ AÉª∏d ¢Vô©àdG ÖÑ°ùàj ¿GC øμÁ
.™WÉ≤dG π«¨°ûJ ±É≤jGEh ábÉ£dG π°üa øe ’hGC ócÉCJ ,IóMƒdG ∞«¶æJ óæY .3
.π«¨°ûàdG AÉæKGC GóL á«dÉY áYô°ùH áMhôŸG QhóJ
.IóMƒdG øe á«∏NGódG AGõL’CG ∞«¶æJ AÉæKGC ó°üb ÒZ øY IóMƒdG π«¨°ûJ ádÉM ‘ áHÉ°UGE çhó◊ á«fÉμeGE ∑Éæg

áeóÿG
.óªà©ŸG áeóÿG ∫ƒÄ°ùÃ π°üJG ,áfÉ«°üdGh ìÓ°U’EG AGôL’E •
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áeóîdGh áfÉ«°üdG

áeóÿGh áfÉ«°üdG
! تنبيه
.RÉ¡÷G øY »°ù«FôdG ábÉ£dG Qó°üe π°üaG ,áfÉ«°U …GC AGôLGE πÑb

ó©H øY ºμëàdG RÉ¡Lh ,πμ«¡dG ,áμÑ°ûdG
AGƒ¡dG äÉë°Tôe

á©£b ΩGóîà°SÉH í°ùeG ,∞«¶æà∏d .∞«¶æàdG πÑb ΩÉ¶ædG π«¨°ûJ ∞bhGC o
OGƒŸG hGC ¢†««ÑàdG OGƒe Ωóîà°ùJ ’ .±É÷G ºYÉædG ¢TÉª≤dG øe
.á£°TÉμdG

AGƒ¡dG êôﬂ áëàa
.á«∏NGódG IóMƒdG ∞«¶æJ πÑb ábÉ£dG Qó°üe π°üa Öéj

AGƒ¡dG ôJÓa
AGƒ¡dG äÉë°Tôe

AGƒ¡dG êôﬂ áëàa

πc Iôe á«eÉe’CG áμÑ°ûdG ∞∏N IOƒLƒŸG AGƒ¡dG ôJÓa ∞«¶æJh ¢üëa Öéj
.IQhô°†dG óæY ÉÑdÉZ 2ÌcGC hGC ÚYƒÑ°SGC
AGƒ¡dG êôﬂ áëàa

AGƒ¡dG äÉë°Tôe

.AGƒ¡dG ôJÓa ádGRGE .1
.Î∏ØdG ádGR’E ΩÉe’EG ¤GE ≥aôH Öë°SGh ¢†Ñ≤ŸG ∂°ùÃ ºb -

! تنبيه
AGõL’CG ¢ùª∏J ’ ,ôà∏ØdG ádGRGE »a áÑZôdG óæY
.á«∏NGódG IóMƒdÉH á°UÉîdG á«fó©ªdG
.áHÉ°UGE çhóM »a ∂dP ÖÑ°ùàj ¿GC øμªªdG øe
á°ùæμŸG ΩGóîà°SÉH AGƒ¡dG Î∏a ≈∏Y øe äGQhPÉ≤dG ∞¶f .2
.AÉŸÉH ¬∏°ù¨H ºb hGC á«FÉHô¡μdG
∫OÉ©àe ∞¶æe ΩGóîà°SÉH ¬∏°ùZG ,IôgÉX äGQhPÉ≤dG âfÉc GPGE .ôJÉa AÉe ‘
áLQO 50 IQGôM áLQóH) øNÉ°ùdG AÉŸG ΩGóîà°SG ádÉM ‘ .√ƒ°ûJ çhóM ∂dP ÖÑ°ùj ÉÃQ ,(ÌcGC hGC ájƒÄe
.π¶dG ‘ Gó«L ¬ØØL ,AÉŸÉH π°ù¨dG ó©H .3
øe Iô°TÉÑŸG IQGô◊G hGC ¢ùª°ûdG Aƒ°†d AGƒ¡dG Î∏a ¢Vô©J ’ .¬Ø«ØŒ óæY QÉædG
.AGƒ¡dG Î∏a Ö«cÎH ºb .4

7 ∂dÉŸG π«dO

:»∏j É‡ …GC GóHGC Ωóîà°ùJ ’ o
.ájƒÄe áLQO 40 ¬JQGôM áLQO ≈£îàJ …òdG AÉŸG •
.¿ƒ∏dG Ò¨J hGC √ƒ°ûàdG ÖÑ°ùj ¿GC øμÁ å«M
.IôjÉ£àŸG OGƒŸG •
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L í£°SGC ±ÓJGE ‘ ÖÑ°ùàJ ¿GC øμÁ å«M

áeóîdGh áfÉ«°üdG

.á∏jƒW IÎØd ΩGóîà°SG ¿hóH AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ∑Îd á«f OƒLh óæY
.iôNGC Iôe RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ‘ áÑZôdG óæY

.á∏jƒW IÎØd ΩGóîà°SG ¿hóH ¬cÎd á«f OƒLh óæY

á«∏NGódG IóMƒdG ‘ ¬Ñ«cÎH ºbh AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æàH ºb 1
(.¬Ø«¶æàd ' áeóÿGh áfÉ«°üdG' ™LGQ)

øe ìhGÎJ IÎØd á«dÉàdG äGOGóY’EÉH RÉ¡÷G π«¨°ûàH ºb 1
.äÉYÉ°S 3 ¤GE 2ÚàYÉ°S
.áMhôŸG π«¨°ûJ ™°Vh :π«¨°ûàdG ´ƒf •
.á«∏NGódG AGõL’CG ∞«ØŒ ºàj ∂dòH •
.™WÉ≤dG π«¨°ûJ ±É≤jÉEH ºb 2

IóMƒdG ‘ AGƒ¡dG êôﬂh πNóe OGó°ùfG ΩóY øe ócÉCJ 2
.á«LQÉÿG/á«∏NGódG

.í«ë°U πμ°ûH ¢†jQÉCàdG ∂∏°S π«°UƒJ øe ócÉCJ 3
.á«∏NGódG IóMƒdG ±ô£H ¬∏«°UƒJ ” ¿ƒμj ÉÃQ

! تنبيه
∞««μJ RÉ¡L ∑Îd á«f OƒLh óæY ™WÉ≤dG π«¨°ûJ ±É≤jÉEH ºb
.á∏jƒW IÎØd ΩGóîà°SG ¿hóH AGƒ¡dG
.≥jôM Üƒ°ûf ‘ ÖÑ°ùàJ ÉÃQh äGQhPÉ≤dG ™ªéàJ ÉÃQ

Ió«Øe äÉeƒ∏©e
.∂H á°UÉÿG AÉHô¡μdG IQƒJÉah AGƒ¡dG ôJÓa
ºà«°Sh ,ójÈàdG IQób ¢†Øîæà°S ,áHôJ’CÉH AGƒ¡dG ôJÓa OGó°ùfG ádÉM ‘
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L π«¨°ûàd áeóîà°ùŸG AÉHô¡μdG øe %6 QGógGE

π«¨°ûàdG äÉë«ª∏J
.áaô¨dG IQGôM áLQO Ö°SÉæJ ≈∏Y ßaÉM
AGƒ¡dG QÉ«àd »°SGCôdGh »≤a’CG √ÉŒ’G §Ñ°VG
.áaô¨dG IQGôM áLQO Ö°SÉæJ øe ócÉCà∏d

.ôN’B âbh øe áaô¨dG ájƒ¡àH ºb
Èà©j ,á≤∏¨e òaGƒædG ≈∏Y ®ÉØ◊G ºàj ¬fGC ÉÃ
Ú◊G ÚH áaô¨dG ájƒ¡àd Ió«L Iôμa É¡ëàa
.ôN’BGh

.ôFÉà°ùdG ¥ÓZGE ≈∏Y ßaÉM
áaô¨dG ¤GE πNój ô°TÉÑŸG ¢ùª°ûdG Aƒ°V ´óJ ’
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L π«¨°ûJ AÉæKGC

.áaô¨dG IQGôM áLQO ¢†ØN ‘ ≠dÉÑJ ’

.AÉHô¡μdG Qó¡jh áë°üdÉH QÉ°V ôe’CG Gò¡a

.ájQhO IQƒ°üH AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æàH ºb

.òaGƒædGh ÜGƒH’CG ¥ÓZGE ΩÉμMGE øe ócÉCJ

¢†Øîjh AGƒ¡dG QÉ«J π∏≤j AGƒ¡dG Î∏a OGó°ùfG
.áHƒWôdG áÑ°ùf ≈∏Y ôKƒDjh ójÈàdG áLQO
.πb’CG ≈∏Y ÚYƒÑ°SGC πc Iôe ¬Ø«¶æàH ºb

¿Éμe’EG Qó≤H òaGƒædGh ÜGƒH’CG íàa ÖæŒ
.áaô¨dG πNGO OQÉÑdG AGƒ¡dG ≈∏Y ®ÉØë∏d
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áeóîdGh áfÉ«°üdG

...áeóÿG õcôÃ ∫É°üJ’G πÑb
!∫ÉŸGh âbƒdG ôah !É¡MÓ°UGEh ∫É£Y’CG ±É°ûàcG äÉë«ª∏J
.áeóÿG hGC ìÓ°U’EG Ö∏W πÑb á«dÉàdG •É≤ædG ™LGQ
.¬©ÑàJ …òdG ´RƒŸÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj ,π£©dG QGôªà°SG ádÉM ‘
GCóÑj ÉeóæY πª©j ’ RÉ¡÷G
.ÉÑjô≤J ≥FÉbO 3 IóŸ ¬∏«¨°ûJ
AGõLÓCd ájÉªM ΩÉ¶f ∂dP πãÁ •
.á«∏NGódG
ÉÑjô≤J ≥FÉbO çÓK IóŸ ô¶àfG •
.π«¨°ûàdG GCóÑj ±ƒ°Sh

ó©H øY ºμëàdG IóMh á°TÉ°T
…GC ¢Vô©J ’ hGC ,áàgÉH
.¥ÓW’EG ≈∏Y äÉeƒ∏©e
?áμ∏¡à°ùe äÉjQÉ£ÑdG πg •
‘ äÉjQÉ£ÑdG Ö«côJ ” πg •
áÑ°ùædÉH í«ë°üdG ™°VƒdG
?(-) h (+) ÜÉ£bÓCd

øe Üô°ùàj ∞KÉμàdG ¿GC hóÑj
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L

.áaô¨dG ‘ áÑjôZ áëFGQ óLƒJ

.πª©j ’ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L

Ωƒ≤j ÉeóæY ∞KÉμàdG çóëj • â°ù«d áëFGôdG ∂∏J ¿GC øe ócÉCJ •
RÉ¡L øe QOÉ°üdG AGƒ¡dG QÉ«J
øe IQOÉ°U áHƒWQ áëFGQ
AGƒg ójÈàH AGƒ¡dG ∞««μJ çÉK’CG hGC ,OÉé°ùdG hGC ,§FGƒ◊G
.ÅaGódG áaô¨dG
‘ IOƒLƒŸG ¢ùHÓŸG hGC
.áaô¨dG

AÉæKGC ÉC£N …GC âÑμJQG πg •
?âbƒDŸG π«¨°ûJ
π£©J hGC ôgÉ°üŸG ¥ÎMG πg •
?IôFGódG ™WÉb

.´ƒª°ùe á≤£≤W äƒ°U ∑Éæg

AÉæKGC AÉ°Vƒ°V Qó°üj RÉ¡÷G
π«¨°ûàdG

hGC ójÈàdÉH Ωƒ≤j ’ RÉ¡÷G
.á«∏YÉØH áÄaóàdG

∫ÓN øe äƒ°üdG Gòg Qó°üj • ¬Ñ°ûJ »àdG AÉ°Vƒ°†∏d áÑ°ùædÉH •
?ï°ùàe AGƒ¡dG Î∏a πg •
áMƒ∏dG ¢ü∏≤J / Oó“
.AÉŸG ¿ÉjôL äƒ°U
Î∏a ∞«¶æJ äÉª«∏©J ™LGQ
ÖÑ°ùH .∂dP ¤GE Éeh ,á«eÉe’CG
äƒ°U äƒ°üdG Gòg πãÁ .AGƒ¡dG
.IQGô◊G äÉLQO Ò¨J
πNGO ¿ƒjôØdG RÉZ ¿Éjô°S
áaô¨dG IQGôM áLQO ¿ƒμJ ÉÃQ •
.AGƒ¡dG ∞««μJ IóMh
π«¨°ûJ óæY ájÉ¨∏d á©ØJôe
¬Ñ°ûJ »àdG AÉ°Vƒ°†∏d áÑ°ùædÉH • ¢†©H ∑ôJG .á∏gh ∫h’C RÉ¡÷G
.ójÈàdG ºàj ≈àM âbƒdG
…òdG •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dG äƒ°U
.…ƒ÷G ±Ó¨dG ¤GE ≥∏£æj
IQGô◊G áLQO §Ñ°V ” πg •
äƒ°U äƒ°üdG Gòg πãÁ ?º«∏°S πμ°ûH
…òdG AÉŸG øe áHƒWôdG ádGRGE
äÉëàa ¥ƒ©j Ée óLƒj πg •
IóMh πNGO ¬à÷É©e ºàJ
øe AGƒ¡dG êhôN hGC ∫ƒNO
.AGƒ¡dG ∞««μJ
?á«∏NGódG IóMƒdG

.AÉª∏d ΩhÉ≤e RÉ¡é∏d »LQÉÿG ÖfÉ÷G :AÉŸG áehÉ≤e
.IÌμH AÉª∏d ¬°†jô©J Ö«L ’h AÉª∏d ΩhÉ≤e ÒZ »∏NGódG ÖfÉ÷G
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اللخليجية
االمارات العربيه المتحده – دبي
ميديا سيتي – برج شذي
الطابق  – 34ص.ب 502535
لألردن
شركة إل جي لإللكترونيات – المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي -جادة رفيق الحريري -الطابق الخامس
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
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