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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.
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احتياطات السالمة
للوقاية من حدوث أية إصابات للمستخدم أو لألشخاص اآلخرين ولمنع حدوث أضرار للممتلكات ،يجب اتباع التعليمات التالية.
 nسوف يتسبب التشغيل غير الصحيح الذي يرجع إلى الجھل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات .يتم تصنيف مقدار
الخطورة بالعالمات التالية.
يشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة بالغة.
يشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو ضرر بالممتلكات فقط.
 nفيما يلي توضيح لمعاني الرموز المستخدمة في ھذا الدليل.

تأكد من أنك لن تفعل.
تأكد من اتباع التعليمات.

التركيب
• ال تستخدم قاطعاً للدائرة به خلل أو غير مقنن .استخدم ھذا الجھاز على دائرة كھربائية ُمخصصة.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• بخصوص األعمال الكھربائية ،اتصل بالوكيل أو البائع أو الكھربائي المؤھل أو مركز الخدمة المعتمد.
 احرص على عدم فك المنتج أو إصالحه بنفسك .فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• احرص دائماً على تأريض المنتج.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• رّكب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع دائرة ُمخصصين.
 قد يؤدي سوء توصيل األسالك أو التركيب إلى اندالع حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.• استخدم قاطع دائرة أو مصھر ُمقنن بشكل صحيح.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• تجنب تعديل كابل توصيل الطاقة أو تمديده.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• ال تقدم على تركيب أو فك أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك )العميل(.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية أو انفجار أو إصابة.• توخى الحذر عند إخراج المنتج من الغالف وعند تركيبه.
خر.
 الحواف الحادة قد تسبب إصابة .انتبه بشكل خاص إلى حواف العلبة والزعانف الموجودة على المكّثف والمب ّ• للتركيب ،احرص دائماً على االتصال بالموزع أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية أو انفجار أو إصابة.• ال ترّكب المنتج على قاعدة تركيب بھا خلل أو عيب.
 قد يتسبب ذلك في اإلصابة أو حادث أو إلحاق أضرار بالمنتج.• تأكد من عدم تدھور منطقة التركيب مع الزمن.
 في حالة تعرض قاعدة الجھاز للسقوط فقد يسقط معھا مكيف الھواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتجوالتعرض إلصابة شخصية.
• تجنب ترك مكيف الھواء يعمل لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة مرتفعة جدا ً والنافذة مفتوحة.
ل األثاث أو إتالفه.
 -قد تتكّثف الرطوبة وتؤدي إلى ب ّ
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احتياطات األمان
التشغيل
• احرص على التأكد من أن كابل الطاقة ال يمكن انتزاعه أو إتالفه أثناء التشغيل.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• ال تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• ال تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل.
 فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.• ال تقم بلمس )تشغيل( المنتج عندما تكون يديك مبتلة.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.خاناً أو أي أجھزة أخرى بالقرب من كابل الكھرباء.
• ال تضع س ّ
 يوجد خطر حدوث حريق واإلصابة بصدمة كھربائية.• ال تسمح بدخول الماء إلى األجزاء الكھربية.
 فقد يتسبب ذلك في خطر نشوب حريق ،أو تعطل المنتج  ،أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من المنتج.
 يوجد خطر حدوث حريق أو عطل المنتج.• تجنب استخدام المنتج في مكان ُمغلق بإحكام لمدة طويلة.
 ربما يحدث نقص في نسبة األكسجين.• عند تسرب الغاز القابل لالشتعال ،قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتھوية قبل تشغيل المنتج.
 ال تستخدم الھاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكھرباء.يوجد خطر حدوث انفجار أو اندالع حريق.
• في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج .قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة.
 يوجد خطر اإلصابة بصدمة كھربائية أو اندالع حريق.• قم بإيقاف التشغيل وإغالق النافذة أثناء العواصف واألعاصير .وإذا أمكن ،قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول اإلعصار.
 يوجد خطر تلف الممتلكات ،أو تعطل المنتج ،أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تفتح شبكة دخول الھواء الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل) .ال تلمس الفلتر الكھروستاتيكي ،إذا كانت الوحدة مزودة به(.
 يوجد خطر التعرض إلصابة جسدية ،أو اإلصابة بصدمة كھربائية ،أو تعطل المنتج.• في حالة غمر الجھاز )غرقه أو غوصه( في الماء ،اتصل بمركز خدمة معتمد.
 تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.• يوجد خطر اندالع حريق ،أو اإلصابة بصدمة كھربائية ،أو تلف المنتج.
 قم بتھوية المنتج من وقت آلخر عند تشغيله مع الموقد ،وما إلى ذلك.• فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.
 قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.• يوجد خطر اإلصابة بصدمة كھربائية.
 عند ترك الجھاز بدون استخدام لفترة طويلة ،افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع.• ھناك خطر تلف المنتج أو التعطل أو التشيغل من دون قصد.
 توخى الحذر من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.• ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.
 -فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية.

التركيب
• تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز )سائل التبريد( بعد تركيب المنتج أو إصالحه.
 قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.• ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف الماء بعيًدا بشكل مالئم.
 قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
 -لتجنب االھتزاز 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 عند 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 زعانف المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائفالمنتج أو قصور في أداء المنتج.
التشغيل
• ال تعرض بشرتك بشكل مباشر للھواء البارد لفترات طويلة) .ال تجلس أمام تيار الھواء(.
 ربما يضر ذلك بصحتك.• ال تستخدم المنتج ألغراض خاصة ،مثل حفظ األطعمة ،األعمال الفنية ،وما إلى ذلك .ھذا المنتج عبارة عن جھاز تكييف ھواء
للمستھلك ،وليس نظام تبريد دقيق.
 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 ،وما إلى ذلك.
 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.• ال تطأ فوق المنتج أو تضع أي شيء فوقه) .الوحدات الخارجية(
 ھناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.• احرص دائماً على إدخال الفلتر بشكل آمن .قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر 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 أضرارا ً صحية بالغة.• استخدم مقعدا ً أو سلماً ثابتاً أثناء تنظيف المنتج أو صيانته.
 احترس حتى ال تتعرض لإلصابة.• استبدل كافة بطاريات وحدة 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 قد تسربت.
 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 قد تسربت.
 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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قبل التشغيل

قبل التشغيل
اإلعداد للتشغيل
 .1اتصل بشخص متخصص في التركيب إلجراء التركيب.
 .2استخدم دائرة ُمخصصة.

االستخدام
 .1يمكن أن يتسبب التعرض لتدفق الھواء مباشرًة لفترات زمنية طويلة في تعريض صحتك للخطر .فال تعرض
األفراد ،أو الحيوانات األليفة ،أو النباتات لتيار الھواء المباشر لفترات طويلة.
 .2بسبب احتمال نقص نسبة األكسجين ،قم بتھوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجھزة التسخين
األخرى.
 .3ال 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 يتلف تلك األشياء.

التنظيف والصيانة
 .1ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر .يمكن حدوث اإلصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية
الحادة.
 .2ال تستخدم الماء لتنظيف مكيف الھواء من الداخل .يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة،
مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كھربائية.
ال من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل قاطع الدائرة .تدور المروحة بسرعة عالية جدا ً
 .3عند تنظيف الوحدة ،تأكد أو ً
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.
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الصيانة والخدمة
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الصيانة والخدمة
قبل البدء في الصيانة ،قم بإيقاف التيار الكھربائي الرئيسي المتصل بالنظام.

الوحدة الداخلية
الشبكة ،والعلبة ،وجھاز التحكم عن ُبعد

 nقم بإيقاف تشغيل النظام قبل التنظيف.
للتنظيف ،استخدم قطعة ناعمة وجافة من القماش .تجنب استخدام المبيض أو المواد الكاشطة.

 :يتعين فصل إمداد الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.
 nال تستخدم أبدا ً أي مما يلي:
• الماء الذي تزيد درجة سخونته عن  40درجة مئوية يمكن أن يسبب التشوه و/أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة
حيث يمكن أن تتسبب في إتالف أسطح مكيف الھواء.
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فالتر الھواء

يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة األمامية مرة كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.
 .1ارفع لوحة الوصول األمامية ثم اسحب مقبض الفلتر برفق إلى األمام إلخراجه.
 .2قم بتنظيف الفالتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو قم بغسلھا بالماء الدافئ والصابون.
• إذا لم يكن من السھل التخلص من األوساخ ،اغسل الفلتر باستخدام منظف مناسب في ماء فاتر.
• في حال استخدام ماء ساخن ) 40درجة مئوية فأكثر( ،قد يؤدي إلى تشوه الفلتر.
 .3بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا ً في الظل.
 .4إعادة تركيب فلتر الھواء.
فتحة تھوية عمودية

فتحة تھوية أفقية
فتحة خروج الھواء

فالتر ھواء
)خلف اللوحة األمامية(
فتحة دخول الھواء
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قبل التشغيل

عند عدم استخدام مكيف الھواء لفترة طويلة.
عند عدم استخدامه لفترة طويلة.
شغل مكيف الھواء على وضع تدوير الھواء لفترة
من  2إلى  3ساعات.
• بذلك يتم تجفيف األجزاء الداخلية.

عند استخدام مكيف الھواء مرة أخرى.
 nتأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الھواء
في الوحدة الداخلية/الخارجية.

اوقف تشغيل قاطع الدائرة.

تنبيه

قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة عند وجود نية
لترك مكيف الھواء بدون استخدام لفترة طويلة.
ربما تتجمع القاذورات وربما تتسبب في نشوب
حريق.

معلومات مفيدة
فالتر الھواء وفاتورة استھالك الكھرباء الخاصة بك.
في حال انسداد فالتر الھواء باألتربة ،ستنخفض قدرة
التبريد ،وسيتم إھدار  %6من الكھرباء المستخدمة
لتشغيل مكيف الھواء.

نصائح التشغيل
ال تبالغ في تبريد الغرفة.
فھذا األمر ضار بالصحة ويھدر
الكھرباء.

قم بتنظيف فلتر الھواء بصفة
دورية.

حافظ على إغالق الستائر.
ال تدع ضوء الشمس المباشر
يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل
مكيف الھواء.

قم بتھوية الغرفة من وقت
آلخر.

انسداد فلتر الھواء يقلل تيار الھواء بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ
ويخفض درجة التبريد ويؤثر على مغلقة ،يعتبر فتحھا فكرة جيدة
لتھوية الغرفة بين الحين واآلخر.
نسبة الرطوبة .قم بتنظيفه مرة
كل أسبوعين على األقل.
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تأكد من إحكام إغالق األبواب
والنوافذ.
تجنب فتح األبواب والنوافذ بقدر
اإلمكان للحفاظ على الھواء البارد
داخل الغرفة.

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

مكيف الھواء ال يعمل.

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

مكيف الھواء ال يقوم
بالتبريد أو التدفئة
بفاعلية.
• ھل فلتر الھواء
متسخ؟راجع تعليمات
تنظيف فلتر الھواء.
• ربما تكون درجة حرارة
الغرفة مرتفعة للغاية عند
تشغيل مكيف الھواء ألول
وھلة .انتظر بعض الوقت
حتى يتم التبريد.
• ھل تم ضبط درجة الحرارة
بشكل خاطئ؟
• ھل يوجد ما يعوق فتحات
دخول أو خروج الھواء من
الوحدة الداخلية؟

توجد رائحة غريبة في
الغرفة.

يبدو أن التكثيف يتسرب
من مكيف الھواء.

مكيف الھواء ال يعمل
لحوالي  3دقائق عند
إعادة التشغيل.

• يحدث التكثيف عندما يقوم • يمثل ذلك نظام حماية
• تأكد من أن تلك الرائحة
لألجزاء الداخلية.
تيار الھواء الصادر من مكيف
ليست رائحة رطوبة منبعثه
• انتظر لمدة ثالث دقائق
الھواء بتبريد ھواء الغرفة
من الحوائط أو السجاد أو
تقريباً وسوف يبدأ
الدافئ.
األثاث أو المالبس
التشغيل.
الموجودة في الغرفة.

مكيف الھواء يصدر
ضوضاء أثناء التشغيل.

ھناك صوت طقطقة
مسموع.

شاشة وحدة التحكم عن
ُبعد باھتة ،أو ال تعرض
أي شيء على اإلطالق.

• يصدر ھذا الصوت من خالل • ھل البطاريات ُمستھلكة؟
• بالنسبة للضوضاء التي
• ھل تم تركيب البطاريات
تمدد  /تقلص اللوحة
تشبه صوت جريان الماء.
في وضع صحيح بالنسبة
األمامية ،وما إلى ذلك
 يشير ھذا الصوت إلىلألقطاب ) (+و)(-؟
بسبب تغير درجات الحرارة.
تدفق الفريون داخل وحدة
تكييف الھواء.
• بالنسبة للضوضاء التي
تشبه صوت الھواء المضغوط لمبة إشارة الفلتر
) (LEDفي وضع
الذي ينطلق إلى الغالف
التشغيل.
الجوي.
 يشير ھذا الصوت إلى ماءالتجفيف الذي تتم
• لتنظيف الفلتر ،اضغط على
معالجته داخل وحدة
زر الموقت وزر ◀ في
تكييف الھواء.
جھاز جھاز التحكم عن بعد
السلكي في نفس الوقت
ن.
لمدة  3ثوا ٍ

مقاوم للماء :الجانب الخارجي للجھاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء وال يجب تعريضه للماء بكثرة.
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