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نصائح لتوفير الطاقة

نصائح لتوفير الطاقة
ھنا بعض النصائح لتوفير الطاقة التي سوف تساعدك على تقليل استھالك القدرة الكھربائية عندما تستخدم مكيف
الھواء  .أنت تستخدم مكيف الھواء الخاص بك بفعالية أكبر بعودتك إلى التعليمات المذكورة في األسفل

• ال تستخدم التبريد الداخلي الزائد .ألن ھذا يمكن أن يؤذي صحتك ويؤدي إلى استھالك المزيد من الكھرباء
• أمنع ضوء الشمس باستخدام الستائر العاتمة عندما تقوم بتشغيل مكيف الھواء
• أبقي األبواب والنوافذ محكمة اإلغالق عندما تقوم بتشغيل مكيف الھواء
• أعد ضبط تيار الھواء بشكل عامودي أو أفقي لكي تضمن عملية تدوير الھواء
• قم بزيادة سرعة المروحة لكي تبرد أو تسخن الداخل بسرعة
• افتح النوافذ بانتظام لتقوم بالتھوية ألن جودة الھواء سوف تنقص عندما تستخدم مكيف الھواء لساعات طويلة
• قم بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين فالغبار والشوائب المتجمعة على فلتر المكيف يمكن أن تمنع جريان الھواء
أو أن تضعف التبريد  /أفعال التجفيف

معلومات للتسجيل
قم بتدوين المعلومات المھمة من الفاتورة في ھذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل ھنا :
رقم الموديل :
الرقم التسلسلي :
سوف تجدھم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة
اسم البائع :
تاريخ الشراء :

تعليمات السالمة الضرورية
إقرأ كل التعليمات قبل استخدامك للجھاز
متلزمون مع االحتياطات التالية لتجنب حالة خطرة وضمان أعلى مستويات األداء لجھازك

!

تحذير

من الممكن أن تسبب اصابة رئيسية أو تؤدي للموت عند اھمال التوجيھات

!

تنبي ه

من الممكن أن تتسبب بتأذي المنتج عندما تھمل التوجيھات

!

تحذير

• استخدم شخصين أو أكثر لنقل وحمل ھذا المنتج لتجنب خطر االصابة الشخصية
• المعلومات االموجودة في الدليل مقصود بھا لتستخدم من قبل عمال الصيانة مؤھل على دراية بتعليمات األمان ومجھز
باألدوات الالزمة وأجھزة االختبار
• الفشل بقراءة متأنية واتباع التعليمات في ھذا الدليل يمكن ان تسبب عطل في األدوات  ,ضرر الممتلكات وإصابة
شخصية و/أو يمكن تؤدي إلى الموت

التركيب
• ال تستخدم قاطع دارة 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 إصالح ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية
• دائما قم بتأريض المنتج  .ھناك خطر نشوب حريق أو صدمة كھربائية
• قم بتركيب لوحة وغطاء جھاز التحكم بشكل أمن  .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية
• احرص دائما على تركيب قاطع دارة مخصص  ,قد يتسبب تركيب األسالك أو توصيلھا ببشكل خاطئ في نشوب حريق
أو حدوث صدمة كھربائية
• استخدم داما القاطع أو المصھر 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 بازالة أو تركيب او اعادة تركيب الوحدة بنفسك ) العميل (  .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو
انفجار أو التعرض إلصابة
• توخ الحذر عند فك تغليف المنتح وتركيبه  .قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات  .توخ الحذر السيما عند
التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر
• وفيما يتعلق بعملية التركيب  ,يرجى دائما االتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية أو انفجار أو التعرض لإلصابة
• ال تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة  .ألنھا قد تؤدي إلى التعرض لإلصابة أو وقوع حادثة أو تلف المنتج
• 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 عطل بالمنتج والتعرض إلصابة شخصية .
• ال تدع مكيف الھواء يعمل لوقت طويل عندما تكون الرطوبة مرتفعة كثيرا والباب أو النافذة مفتوحين  .الرطوبة يمكن أن
تتجمع وتبلل وتؤذي المفروشات .
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تعليمات ھامة للسالمة

التشغيل
• يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كبل الطاقة أو إتالفه أثناء التشغيل  .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية
• ال تضع أي شئ فوق كبل 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 يدك 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 الكھربائية  .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
في المنتج
• ال تستخدم المنتج في مكان محكم اإلغالق لفترة طويلة  .ربما يحدث نقص في نسبة األوكسجن
• 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 في المنتج قم بإيقاف تشغيل قاطع الدارة 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 إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجيه  .ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة أو تلف
المنتج .

! تنبي ه

التركيب

• تأكد دائما من ضغط الغاز ) غاز التبريد( بعد تركيب المنتج أو إصالحه .قد يؤدي إنخفاض مستويات سائل التبريد إلى
حدوث عطل في المننتج
• قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيدا بشكل صحيح  .قد يسبب التوصيل السئ تسرب المياه
• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج  .لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه
• 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 لرفع المنتج ونقله  .تجنب اإلصابة الشخصية
• ال تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر ) الملوحة ( مباشرة  .فقد يؤدي ھذا األمر إلى تآكل المنتج وال
سيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج

التشغيل
• ال تعرض بشرتك بشكل مباشر للھواء البارد لفترات طويلة ) ال تجلس بمواجھة تيار الھواء (  .ربما يضر ذلك بصحتك
• ال تستخدم المنتج ألغراض خاصة متل حفظ األطعمة األعمال الفنية الخ ھذا االمنتج ھو جھاز تكييف ھواء للمستھلك
وليس نظام تبريد تجاري
• 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 اصابة شخصية
• ال تقف أو تضع أي شئ فوق المنتج ) الوحدات الخارجية (  .ھناك خطر حدوث اصابة وتعطل المنتج
• قم دائما بادخال الفلتر بشكل آمن قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالبا عند الضرورة  .يقلل الفلتر المتسخ من
فعاليه جھاز تكييف الھواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف في المنتج
• التقم بادخال يدك أو أي شئ آخر في مدخل أو مخرج الھواء أثناء تشغيل المنتج  .ھناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن
تتسبب في حدوث إصابه
• ال تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج  .ھذا االماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحيه 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 حروقا 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 حروقا أو غيرھا من المخاطر
الصحيه

العربية

تعليمات ھامة للسالمة

٥

العربية

٦

جدول المحتويات

جدول المحتويات
 ٢نصائح لتوفير الطاقة

 ٢٨الصيانة والخدمة

 ٣تعليمات السالمة
الضرورية

٢٩
٢٩
٣٠
٣٠

 ٧قبل االستخدام
٧
٧
٧
٧

اإلعداد للتشغيل
االستخدام
التنظيف والصيانة
الخدمة

 ٨تقديم المنتج
٨
٩

أسماء ووظائف القطع
جھاز تحكم سلكي )ملحقات (PQRCVSLOQW :

 ١٠تعليمات التشغيل
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢١
٢٣
٢٥
٢٧
٢٨

وضعية التبريد – التشغيل المثالي
وضعية التدفئة )فقط في موديالت المضخة
الحرارية(
وضعية إزالة الرطوبة
وضعية التشغيل التلقائي
وضعية المروحة
ضبط درجة الحرارة  /فحص درجة حرارة الغرفة
ضبط الوظيفة  :إزالة عالمة الفلتر
ضبط وظيفة  :قفل الطفل
إعداد الوقت الحالي
برمجة :إعداد حجز بسيط
برمجة  :ضبط تشغيل الحجز
برمجة  :ضبط إلغاء الحجز
برمجة  :الحجز اإلسبوعي
برمجة  :حجز العطلة
الوحدة الداخلية

عندما ال يستخدم جھاز التكييف لفترة طويلة
نصائح التشغيل
نصائح لمعرفة الخلل
اتصل بمركز الخدمة فورا في الحاالت التالية

قبل االستخدام
اإلعداد للتشغيل
• اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
• استخدم دائرة مخصصة.

االستخدام
• من الممكن أن يكون التعرض لتيار الھواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك .ال تعرض األفراد ،أو الحيوانات األليفة،
أو النباتات لتيار الھواء المباشر لفترات طويلة.
• بسبب احتمال نقص نسبة األكسجين ،قم بتھوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجھزة التسخين األخرى.
• ال تستخدم جھاز تكييف 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
• ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح .يمكن حدوث اإلصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
• ال تستخدم الماء لتنظيف الجھاز من الداخل .يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة ،مما يؤدي إلى
احتمال حدوث صدمة كھربائية.
• عند تنظيف الوحدة ،تأكد أوال من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع .تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل.
ھناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف األجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة
إلجراء اإلصالح والصيانة ،اتصل بمسئول الخدمة المعتمد.
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قبل االستخدام
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تقديم المنتج

تقديم المنتج
أسماء ووظائف القطع
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 -١الوحدة الداخلية
 -٢الوحدة الخارجية
 -٣جھاز التحكم
 -٤الھواء الداخل
 -٥ھواء التغذية
 -٦أنابيب التوصيل و سلك التوصيل الكھربائي
 -٧أنبوب التصريف
 -٨سلك التأريض
سلك لتأريض الوحدة الخارجية لمنع حدوث صدمة كھربائية

Air outlet
vents

العربية

جھاز تحكم سلكي )ملحقات (PQRCVSLOQW :

٩

جھاز تحكم سلكي )ملحقات (PQRCVSL0QW :
 ١شاشة إظھار حالة التشغيل
 ٢زر ضبط درجة الحرارة
1
10
9
8

2
3

7

4
5
6

 ٣زر التحكم بسرعة المروحة
 ٤زر التشغيل  /إيقاف
 ٥زر إختيار وضعية التشغيل
 ٦مستقبل اشارة جھاز التحكم الالسلكي )بعض
المنتجات ال تستقبل االشارة الالسلكية(
 ٧زر التحكم بتدفق الھواء

11
12
13

 ١٠زر التھوية

14

 ١١زر الحجز

15

 ١٢زر أسفل أعلى يمين يسار
 -لمعرفة درجة الحرارة الداخلية اضغط الزر

 ٨زر الوظائف اإلضافية
 ٩زر ضبط الوظائف

 ١٣زر درجة حرارة الغرفة
 ١٤زر الضبط واإللغاء
 ١٥زر الخروج

من فضلك قم باللصاق اللصاقة المناسبة داخل الباب من
فضلك اختر اللغة المناسبة تبعا لبلدك

* بعض الوظائف يمكن أال تعمل أو تظھر تبعا لنوع المنتج

ملحق

كابل التوصيل

برغي

دليل المالك /
التركيب

لصاقة معلومات 8
لغات

العربية

 ١٠تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل
وضعية التبريد – التشغيل المثالي
انھا تبرد الغرفة بھواء نظيف ومريح

1

اضغط الزر  Oلتشغيل الوحدة الداخلية

2

اضغط على الزر  Pالختيار وضع تشغيل
التبريد

3

اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على
األزرارGF .

اضغط على الزر  Iلمعرفة درجة حرارة
الغرفة عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة أعلى
من درجة حرارة الغرفة فان ھواء التھوية فقط
الذي يخرج من الوحدة بدال من الھواء المبرد

* ضبط مجال الحرارة 18°C ~ 30°C(64°F – 86°F) :

وضعية التدفئة )فقط في موديالت المضخة الحرارية(
انھا تزود الداخل بھواء دافئ

1

اضغط الزر  Oلتشغيل الوحدة الداخلية

2

اضغط على الزر  Pالختيار وضع تشغيل
التدفئة
)لمعرفة درجة الحرارة الداخلية اضغط على زر
درجة حرارة الغرفة (

3

اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على
 GFاألزرار.
عندما تكون درجة حرارة الغرفة المطلوبة
أخفض من درجة حرارة الغرفية الحالية فإن
ھواء التھوية يعمل فقط

!

تنبي ه

• في وحدات المضخة الحرارية يمكن تشغيل التدفئة والتبريد
• لكن اليمكن تشغيل التدفئة في وحدات التبريد فقط

العربية

تعليمات التشغيل ١١

العربية

 ١٢تعليمات التشغيل

وضعية إزالة الرطوبة
إنھا تزيل الرطوبة من الھواء أثناء التبريد ببطء

1

اضغط الزر  Oلتشغيل الوحدة الداخلية

2

اضغط على الزر  Pالختيار وضع تشغيل إزالة
الرطوبة مع العلم ان درجة الحرارة ال يمكن
تعديلھا خالل ھذه الوضعية

3

اضغط على الزر  Nالختيار سرعة تدفق
الھواء ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي
)االكثر فعالية الزلة الرطوبة من الھواء الخارج
ھو خيار ھواء ضعيف (

!

مالحظة

• في فصل المطر او في المناخ عالي الرطوبة إنه من الممكن أن تشغل إزالة الرطوبة والتبريد بوقت واحد إلزالة
الرطوبة بفاعلية أفضل
• عنصر قائمة قوة الريح من الممكن أال يكون إختير جزئياً وفق المنتج .

وضعية التشغيل التلقائي

1

اضغط الزر  Oلتشغيل الوحدة الداخلية

2

اضغط على الزر  Pالختيار وضعية الذكاء
االصطناعي

3

يمكنك ضبط درجة الحرارة
كما في الصورة جانبا
لحالتي
التدفئة والتبريد

4

في حالة التبريد فقط كما
في الصورة يمكنك ضبط
درجة الحرارة من الساخن
الى البارد من  2-حتى
 2+بالنسبة إلى 00

When cold
When cool
When appropriate
When warm
When hot

!

مالحظة

خالل تشغيل وضعية التشغيل التلقائية :
•  FAN SPEEDبمكننا استخدام زر
• يمكننا تغيرھا يدويا ألي وضعية تشغيل أخرى

العربية

تعليمات التشغيل ١٣

العربية

 ١٤تعليمات التشغيل

وضعية المروحة
انھا تنفخ الھواء كما ھو موجود في الداخل بدون تبريده

1

اضغط الزر  Oلتشغيل الوحدة الداخلية

2

اضغط على الزر  Pالختيار وضعية المروحة

3

في كل مرة تضغط على زر  Nيمكنك اختيار
سرعة تدفق الھواء وفق مايلي خفيف جدا ً
← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي
عند تشغيل التھوية فان ضاغط وحدة مناولة
الھواء ال يعمل

!

مالحظة

• تشغيل التھوية ال يولد ھواًء باردا ويعمل فقط كمروحة
• النھا تحرر الھواء الذي اليملك اي درجة حرارة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة وظيفتھا فقط تدوير الھواء في الداخل
• عنصر القائمة من قوة الھواء الفعلي من الممكن أال يكون قد اختير جزئيا حسب المنتج

ضبط درجة الحرارة  /فحص درجة حرارة الغرفة
ضبط درجة الحرارة

1

يمكننا ببساطة ضبط درجة الحرارة المطلوبة .

اضغط على األزرار  FGلضبط درجة الحرارة المطلوبة

 : Fلزيادة درجة الحرارة درجة مئوية واحدة او درجتين
فھرنھايت لكل ضغطة

 : Gالنقاص درجة الحرارة درجة مئوية واحدة او بمقدار
درجتين فھرنھايت لكل ضغطة
• درجة حرارة الغرفة :تشير إلى درجة حرارة الغرفة الحالية
• ضبط درجة الحرارة  :تشير إلى درجة الحرارة التي يريدھا
المستخدم
* درجة الحرارة يمكن ضبطھا اعتمادا على نوعية التحكم
على  0.5مئوية أو  ١فھرنھايت
التشغيل البارد :
 وضعية التشغيل اليارد ال تعمل إذا كانت درجة الحرارةالمطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة من فضلك قم
بانقاص درجة الحرارة المطلوبة
تشغيل التدفئة :
 تشغيل التدفئة ال يعمل اذا كانت درجة الحرارة المطلوبةاخفض من درجة حرارة الغرفة من فضلك قم يزيادة درجة
الحرارة المطلوبة حتى تعمل التدفئة

فحص درجة حرارة الغرفة

1

كلما ضغطت زر  Jفإن درجة حرارة الغرفة سوف تعرض
خالل خمس ثوان
بعد خمس ثوان تتغير إلى درجة حرارة الغرفة المضبوطة
بسبب موقع جھاز التحكم فإن ،درجة حرارة الغرفة الفعليه
والقيمة المعروضة يمكن ان تكونان مختلفتان

!

مالحظة

• تشغيل الھواء البارد من درجة الحراة  16حتى  30مئوية وتشغيل الھواء الدافئ ضمن مجال من  16حتى 30
درجة مئوية ضمن ھذا المجال يمكنك اختيار درجة الحرارة المطلوبة .
•  ٥درجات مئوية ھو الفرق الصحيح بين درجة حرارة الغرفة والخارج .

العربية

تعليمات التشغيل ١٥

العربية

 ١٦تعليمات التشغيل

ضبط الوظيفة  :إزالة عالمة الفلتر
ھذه الوظيفة إلزالة مؤشر تنظيف الفلتر الظاھر على الشاشة

1

اضغط على الزر  Bباستمرار حتى تظھر W

2

عندما تومض العالمة  Wاضغط على K

!

العالمة

لتلغي ھذه االشارة

مالحظة

• عندما يتغطى الفلتر بالغبار فان ذلك يقلل من فاعلية التبريد او التدفئة ويعمل على تجميع طاقة كھربائية اكبر لذلك
يجب تنظيف الفلتر كل فترة حتى ولو أن فترة التنظيف قد انتھت

* مؤشر تنظيف الفلتر يلغى بشكل الي اذا لم تقم بااللغاء بعد فترة محددة من الزمن

ضبط وظيفة  :قفل الطفل
انھا وظيفة تستخدم لمنع الطفل أو اآلخرين من االستخدام المھمل

1

اضغط الزر  Bبشكل متكرر حتى يظھر الرمز X

2

اذا انتقلت الى ايقونة االعداد باستخدام االزرار
 HIايقونة االعداد تومض وضبط قفل الطفل
يصبح فعاال اذا ضغط على زر  Kفي ذلك الوقت

3

عندما تريد الغاء وظيفة القفل انتقل الى وضعية
االلغاء باستخدام االزرار  HIبعدھا اضغط على
الزر  Kقفل الطفل سيكون قد ألغي

4

اضغط على زر  Lللخروج

مضيئاً

* بعد الضبط انه وبشكل اتوماتيكي يخرج من وضعية
اإلعداد إذا لم تقم بضغط أي زر خالل  ٢٥ثانية
* اذا خرجت من البرنامج قبل ان تقوم بضغط زر الضبط فإن
القيمة التي تم تغييرھا التكون فعالة .

العربية

تعليمات التشغيل ١٧

العربية

 ١٨تعليمات التشغيل

إعداد الوقت الحالي

1

من فضلك اضغط على زر اعداد الوظيفة اذا ضغط
على زر إعداد الوظيفة بشكل متكرر إنه ينتقل
من قائمة اإلعداد  'Timer setup' ,تظھر لتشير
الى الوقت والتاريخ يضيئان على الوقت الحالي
في منطقة اشارة التوقيت
مثال  :تغيير التوقيت الحالي كمايلي ''Monday / AM 10:20

2

اضغط على االزرار  HIلضبط اليوم .

3

اضغط على الزر  Gلتنتقل إلى إعداد AM/PM
ستجد أن عالمة  AM/PMتومض

4

ضبط  AM/PMبالضغط على األزرار

FG

5

اضغط على األزرار  HIلتنتقل إلى وضع
ضبط الساعة )اشارة الساعة سوف تبدا
بالوميض (

6

ضبط الساعة يتم باستخدام االزرار FG

برمجة :إعداد حجز بسيط
يمكنك الحجز بسھولة باستخدام واحدة ساعة وذلك من ساعة واحدة حتى سبع ساعات

1

اضغط على الزر  Eللدخول إلى وضعية
البرمجة )االشارة التالية سوف تبدأ بالوميض
(Y

2

اضغط على األزرار  FGلضبط وقت الحجز

3

اضغط على الزر  Kالنھاء الضبط

4

اضغط على الزر  Lللخروج
* بعد الضبط انه وبشكل تلقائي يخرج من وضعية الضبط
اذا لم يتم ضغط اي زر إدخال خالل  ٢٥ثانية
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر الضبط فان القيم
التي تم تغيرھا ال تدخل في التطبيق

!

مالحظة

• عندما يتم ضبط الحجز فإن المنتج وبشكل تلقائي يعمل ويتوقف بعد الوقت الذي تم ضبطه

العربية

تعليمات التشغيل ١٩

العربية

 ٢٠تعليمات التشغيل

برمجة  :ضبط حجز النوم
حجز النوم إحدى وظائف مكيف الھواء والتي من خاللھا يعمل المكيف ويتوقف عن العمل بعد فترة من الزمن في وضع النوم
قبل النوم  .عندما تقوم بالتوصيل مع جھاز التھوية وتضبط حجز النوم  .فإنه سينتقل إلى وضع النوم بعد انقضاء الوقت المحدد
اضغط على الزر  Eلتدخل إلى وضعية البرمجة

1

مثال  :اضبط حجز النوم على الساعة ٣

2

بالضغط المتكرر على الزر  Eللدخول الى وضع
حجز النوم )عالمة [ تومض (

3

اضغط على األزرار  FGلضبط وقت الحجز .

4
5

وقت حجز النوم يمتد من ساعة إلى سبع ساعات

اضغط على الزر  Kالنھاء اإلعدادات
ان الحجز قد تم
اضغط على الزر  Lللخروج
* بعد الضبط فانه وبشكل اتوماتيكي يخرج من ھذه
الوضيعة اذا لم يتم ضغط أي زر إدخال  ٦٠ثانية .
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر اإلعداد فإن القيمة
التي تم تغيرھا ال تكون فعالة .
 اذا فعال تم الضبط فان االشارة ' 'sleepتظھر في الجزءالسفلي من شاشة ''LCD

6
!

اذا انتھيت من إعداد ضبط النوم فإن جھاز تكييف الھواء
يشغل وضع النوم ويتوقف بعد وقت الضبط

تنبي ه

من فضلك إحجز وقت النوم الصحيح فإن كثيرا ً من الھواء البارد سيكون غير جيدا ًُ لصحتك
• النه وبشكل أتوماتيكي يقوم بضبط درجة الحرارة المطلوبة من أجل نوم مريح إلنه من الممكن أن يكون ھناك إختالف
بين درجة الحرارة على الجھاز ودرجة حرارة مكيف الھواء التي يتطلبھا جسم االنسان .
• حجز النوم يعمل كحجز االيقاف للمنتج الذي درجة حرارته لم تضبط للتحكم بواحدة  0.5درجة مئوية

برمجة  :ضبط تشغيل الحجز
يعمل اتوماتيكيا على وقت الحجز الذي قمت بضبطه

1

اضغط على الزر

E

مثال  :اضبط تشغيل الحجز على الساعة 'AM
'.10:20

2

بالضغط المتكرر على الزر  Eللدخول الى
تشغيل الحجز وضعية الضبط )عالمة Z
تومض(

3

اضغط على األزرار  FGلضبط االعدادات صباحاً أو
مساءا ً

4

اضغط على األزرار  HIلضبط الساعة عندما تبدأ
أيقونة الساعة بالوميض من فضلك ادخل إعدادات الوقت
إن مجال الضبط من . 12-1

5

اضغط على األزرار  HIلالنتقال إلى ضبط الدقائق
عندما تومض أيقونة  ,من فضلك قم بادخال الدقائق ضمن
المجال من . 59~00

6

إضغط زر  Kإلنھاء اإلعداد

العربية

تعليمات التشغيل ٢١

العربية

 ٢٢تعليمات التشغيل

7

إضغط على الزر  Lللخروج
* بعد اإلعداد فإنه وبشكل أتوماتيكي يخرج من وضعية
اإلعداد إذا لم يتم ضغط أي زر إدخال خالل  ٢٥ثانية
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر اإلعداد فإن القمية
اللتي تم تغيرھا ال تكون فعالة
 إذا كان ضبط الحجز فعاال فانه سوف يضئ على الجزءالسفلي من الشاشة بعالمة ' , 'turned onوجھاز
مكيف الھواء أثناء ذلك سوف يعمل على وضعية
الضبط .
 إذا تم إلغاء الحجز فإن االشارة ' 'turned onسوفتختفي عن الشاشة

برمجة  :ضبط إلغاء الحجز
يتوقف عن العمل اتوماتيكيا على وقت الحجز الذي قمت بضبطه

1

اضغط على الزر

E

مثال  :اضبط إيقاف تشغيل الحجز على
الساعة '.'AM 10:20

2

بالضغط المتكرر على الزر  Eللدخول الى
إيقاف تشغيل الحجز وضعية الضبط )عالمة
\ تومض(

3

اضغط على األزرار  FGلضبط االعدادات صباحاً أو
مساءا ً

4

اضغط على األزرار  HIلضبط الساعة عندما تبدأ
أيقونة الساعة بالوميض من فضلك ادخل إعدادات الوقت
إن مجال الضبط من .12~1

5

اضغط على األزرار  HIلالنتقال إلى ضبط الدقائق
عندما تومض أيقونة  ,من فضلك قم بادخال الدقائق ضمن
المجال من . 59~00

6

إضغط زر  Kإلنھاء اإلعداد

العربية

تعليمات التشغيل ٢٣

العربية

 ٢٤تعليمات التشغيل

7

إضغط على الزر  Lللخروج
* بعد اإلعداد فإنه وبشكل أتوماتيكي يخرج من وضعية
اإلعداد إذا لم يتم ضغط أي زر إدخال خالل  ٢٥ثانية
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر اإلعداد فإن القمية
اللتي تم تغيرھا ال تكون فعالة
 إذا كان ضبط الحجز فعاال فانه سوف يضئ على الجزءالسفلي من الشاشة بعالمة ' , 'turned of fوجھاز
مكيف الھواء أثناء ذلك سوف يعمل على وضعية
الضبط .
 إذا تم إلغاء الحجز فإن االشارة ' 'turned of fسوفتختفي عن الشاشة.

العربية

تعليمات التشغيل ٢٥

برمجة  :الحجز اإلسبوعي
بإمكانك ضبط الحجز اليومي في الواحدات اإلسبوعية.
يبقى الحجز األسبوعي فعاالً حتى قبل أن تلغي الضبط الذي قمت به.

1

من فضلك انتقل إلى وضعية الحجز وذلك باستخدام زر الحجز
* يمكنك من ضبط حجزين لليوم الواحد وذلك حتى  ١٤حجز في االسبوع
على سبيل المثال لضبط )الثالثاء صباحا  11:30تشغيل  12:30بعد الظھر إيقاف( الضبط حسب الموضح في
األسفل

2

من فضلك انتقل إلى وضعية ' 'weeklyبالضغط
المتكرر على زر الحجز حتى عالمة ' 'weeklyتبدأ
بالوميض.

3

من فضلك اختر وضعية الحجز األسبوعي باستخدام
األزرار FG
* بامكانك اختيار حجزين حجز اسبوع اول وحجز
اسبوع ثاني لليوم الواحد

4

من فضلك لتنتقل الى وضعية ضبط التاريخ
استخدم األزرار HI
إذا بدأ ال ' 'dateبالوميض من فضلك قم بضبط
التاريخ  ,يمكنك ضبط التاريخ من االثنين حتى
األحد .

5

من فضلك لتنتقل إلى ضبط صباحاً /مساءا ً قم
بالضغط على األزرار . FG

6

من فضلك انتقل إلى ضبط الساعة باستخدام
األزرار HI
* إنه الجزء لضبط الوقت الذي يعمل عنده مكيف
الھواء

FG

7
 8من فضلك انتقل إلى وضع الدقائق لضبط الجزء من التشغيل باستخدام الزر I
 9اذا بدأت االشارة ' 'minuteبالوميض من فضلك اضبط الدقائق باستخدام األزرار FG
من فضلك قم بتغيير الوقت باستخدام األزرار
يمكنك الضبط من . 12~0
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10

11

من فضلك انتقل إلى صباحاً مساءا ً من اجل االيقاف
باستخدام الزر I
 الضبط صباحاً  /مساءا ً يشير إلى ضبط وقتالتشغيل

من فضلك انتقل إلى جزء ضبط ساعة اإليقاف
بالضغط على الزر األيمن
 انه الجزء الذي تحدد من خاللة إيقاف جھازالتكييف.
 اذا كانت اشارة الساعة تومض من فضلك اضبطالساعة.
* من ضبط الساعة والدقائق التي تشير إلى وقت
بدء التشغيل.

12

ضبط الحجز األسبوعي لليوم الذي يكون حجزك انتھى عنده

13

اذا قمت بالضبط كما ھو مشار في الطريقة أعاله باختيار اليوم الذي ترغب باعداده  ,إنه يقوم بتشغيل الحجز
األسبوعي

إذا انھيت ضبط الحجز األسبوعي من فضلك اضغط زر إعداد  /إلغاء

اذا قمت باعداد ضبطين للتشغيل او االيقاف للحجز فانه اليتم تشغيل الحجز

ﺷﺮح طﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

رﻗﻢ اﻟﺤﺠﺰ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺤﺠﺰ

إﻳﻘﺎف ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺤﺠﺰ

تحت الشريط انه يشير إلى وجود حجز في اليوم المطابق

!

مالحظة

* تعمل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المرغوب بھا اذا أنه تم تكوين االعدادات زر اعلى اسفل عند اعادة
تشغيل الضبط األسبوعي )مجال اختيار درجات الحرارة من  30~18درجة مئوية(
 عندما تكون درجة الحرارة المرغوب بھا غير مضبوطة فانة يعمل بشكل أتوماتيكي على درجة الحرارة مع ضبطالتشغيل السابق

برمجة  :حجز العطلة
إنة يتوقف بشكل أتوماتيكي على اليوم الذي قمت باعداد الحجز عنده

1

اضغط على الزر  Eللدخول إلى الحجز
وضعية اإلعداد

2

من فضلك انتقل إلى العطلة بالضغط المتكرر
على الزر E

3

من فضلك انتقل إلى التاريخ الذي
ترغب بضبط العطلة عنده باستخدام
األزرار IH

4

من فضلك قم بتعيين أو إلغاء العطلة باستخدام األزرار
 FGأو زر K
على سبيل المثال عندما تريد الضبط االثنين  /الجمعة
العطلة فإن يومي الجمعة واالثنين يختفيان من القائمة

5

اضغط على الزر  Lفي حالة االنتھاء من إعداد العطلة
* إذا أتى موعد العطلة فإن مكيف الھواء يتوقف عن العمل
بشكل أتوماتيكي
عندما تقوم باعداد الموعد العطلة حتى انت تقوم بالغاءه
فإن المكيف يتوقف بشكل تلقائي خالل ساعة حتى ولو
قمت بتشغيل المكيف
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الصيانة والخدمة
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الوحدة الداخلية
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عندما ال يستخدم جھاز
التكييف لفترة طويلة
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نصائح التشغيل
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 ٣٠الصيانة والخدمة

نصائح لمعرفة الخلل

اتصل بمركز الخدمة فورا في الحاالت التالية
١
٢
٣
٤
٥

أي شئ فوق العادة متل حدوث رائحة اشتعال ,أو ضجيج عالي  .....إلخ  .أوقف الوحدة ,افصل القاطع  .ال تجرب
اصالحه بنفسك أو إعادة إقالع النظام في ھذه الحاالت
كابل التغذية الرئيسي حار جدا أو متضرر .
رمز خطأ يتولد بتشخيص ذاتي
تسرب مياه من الوحدة الداخلية
أي قاطع أو مفتاح )تأريض أو أمان ( أو فاصمة ال يعمل بشكل سليم

المستخدم يجب ان يعتني ويقوم بالفحص والتنظيف بشكل روتيني ليتجنب األداء السئ للوحدة
في حالة الحاالت الخاصة  ,العمل يجب ان يتم العمل من قبل المسؤول عن الخدمة فقط

