دليل المالك

ﺟﮭﺎز ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء

يرجى قراءة دليل المالك ھذا بعناية قبل تشغيل جھازك
ويرجى االحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
ُ
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نصائح لتوفير استهﻼك الطاقة

نصائح لتوفير استهﻼك الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استهﻼك الطاقة عند استخدام جهاز تكييف الهواء.
ُيمكن استخدام جهاز تكييف الهواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

• ﻻ تقوم بالتبريد أو التسخين بشكل مفرط في الداخل .فقد يكون هذا ضار لصحتك وقد تستهلك المزيد من الكهرباء.
• ﻻ تنتظر حتى تصبح درجة حرارة عالية جًدا (في الصيف) أو منخفضة جًدا (في الشتاء) .قم بتشغيل مكيف الهواء قبل
أن تصبح درجة الحرارة عالية جًدا أو منخفضة جًدا.
• أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.
• حافظ على إغﻼق النوافذ واﻷبواب بإحكام عند تشغيل جهاز تكييف الهواء.
• قم بتعديل اتجاه تدفق الهواء رأسًيا أو أفقيًا لتدوير الهواء داخل المكان.
• ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء داخل المكان بسرعة.
• افتح النوافذ بانتظام للتهوية ﻷن نقاء الهواء في اﻷماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدام جهاز تكييف الهواء لعدة ساعات.
• نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين .قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الهواء وتعيق تدفق الهواء أو ُتضعف
وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.
• ﻻ تضع العقبات حول المنتج للحفاظ على الكفاءة والكمية الﻼزمة لتدفق الهواء.

معلومات يجب تسجيلها
قم بتثبيت إيصال اﻻستﻼم الخاص بك في هذه الصفحة في حال احتجت إثبات تاريخ الشراء ﻷغراض الضمان.
اكتب اسم الطراز والرقم المسلسل هنا:
رقم الموديل:
الرقم المسلسل:
يمكنك إيجادها على ملصق على جانب كل وحدة.
اسم الموزع:
تاريخ الشراء:

تعليمات السﻼمة المهمة
اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.
التزم دائًما باتخاذ اﻻحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة وضمان أعلى مستويات اﻷداء من المنتج الخاص بك.

! تحذير

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة خطيرة أو وفاة.

! تنبيه

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

! تحذير
• استخدم دائًما قابس الطاقة ومنفذ تيار مزود بطرف أرضي .فهناك خطر حدوث صدمة كهربية.
• ﻻ تستخدم قاطع دائرة معيب أو أقل في مستوى الجودة .استخدم قاطع أو مصهر من فئة مناسبة .هناك خطر نشوب حريق أو
حدوث صدمة كهربية.
• ﻻ تستخدم منفذ واحد لتشغيل أجهزة متعددة .احرص دائماً على استخدام هذا الجهاز في دائرة وقاطع مخصص .وإﻻ قد
يتسبب اﻷمر في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• لتنفيذ أية أعمال متعلقة بالكهرباء عليك اﻻتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المرخص لها.
ﻻ تقم بفك أو إصﻼح الُمنتج بنفسك .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• قم دائًما بتأريض المنتج وفًقا لمخطط توصيل اﻷسﻼك .ﻻ توصل السلك اﻷرضي بأنابيب الغاز أو الماء أو قضيب الوقاية من
الصواعق أو السلك اﻷرضي الخاص بخطوط الهاتف .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية بسبب الغبار أو الماء وما إلى
ذلك.
• استخدم قاطع أو مصهر من فئة مناسبة .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• ﻻ تقم بتعديل أو إطالة كابل التوصيل بالطاقة .إذا كان كابل الطاقة أو السلك به خدوش أو تمزق أو تشوه فيجب استبداله.
هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• للتركيب ،احرص دائًما على اﻻتصال بالموزع أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو
اﻻنفجار أو اﻹصابة.
• ﻻ تقم بتركيب المنتج على حامل به خلل أو عيب .تأكد من أن منطقة التركيب ﻻ تتدهور بمرور الوقت .فقد يتسبب ذلك في
سقوط المنتج.
• ﻻ تركب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو في مكان يمكن أن تسقط منه .فيمكن أن تتسبب الوحدة الخارجية عند
سقوطها في تلف أو إصابة أو حتى وفاة أي شخص أسفلها.
• عند انغمار المنتج في الماء (بشكل كلي أو جزئي) ،اتصل بمركز خدمة معتمد ﻹصﻼحه قبل استخدامه مرة أخرى .هناك خطر
نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• يوجد بالوحدة الخارجية مكثف رافع يولد تيار كهربي عالي الجهد إلى المكونات الكهربية .تأكد من تفريغ شحنة المكثف بالكامل
قبل البدء في تنفيذ عمليات اﻹصﻼح .يمكن أن يتسبب المكثف المشحون في حدوث صدمة كهربية.
• عند تركيب الوحدة ،استخدم طاقم التركيب المرفق مع المنتج .وإﻻ قد تسقط الوحدة وتتسبب في إصابات بالغة.
• تأكد من استخدام اﻷجزاء المدرجة في قائمة أجزاء الخدمة .ﻻ تحاول تعديل المكونات .يمكن أن يتسبب استخدام اﻷجزاء غير
المناسبة في حدوث صدمة كهربية ،أو توليد حرارة زائدة عن الحد أو نشوب حريق.
• يجب تأمين وصﻼت اﻷسﻼك بين الوحدتين الداخلي والخارجية بإحكام ويجب توجيه الكابل بالشكل الصحيح بحيث ﻻ تقع أي قوة
شد على الكابل من أطراف التوصيل .يمكن أن تتسبب الوصﻼت غير الصحيحة أو غير محكمة التوصيل في تولد حرارة أو نشوب
حريق.
• تخلص من مواد التغليف بأمان .مثل المسامير ،الدبابيس ،البطاريات ،اﻷشياء المكسورة وما إلى ذلك بعد التركيب أو الخدمة ثم
تخلص بسرعة من أكياس التغليف البﻼستيكية .قد يلعب اﻷطفال بمواد التغليف ويتسبب ذلك في اﻹصابة.
• تأكد من فحص قابس كابل الطاقة بحًثا عن أوساخ أو كسر ثم ضع القابس بشكل كامل في منفذ التيار .يمكن أن تسبب
اﻷوساخ أو الكسور في قابس التيار صدمة كهربية أو نشوب حريق.
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• تأكد من فحص غاز التبريد المستخدم .يرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج .فاستخدام غاز التبريد غير الصحيح يمكن أن
يعيق التشغيل الطبيعي للوحدة.
• ﻻ تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم وتالف .وإﻻ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
• ﻻ تلمس أو ُتشغل أو تصلح جهاز تكييف الهواء بأيد مبللة .امسك القابس بيدك عند إخراجه .فهناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كهربية.
• ﻻ تضع سخان أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كابل الطاقة .قد يسبب هذا خطر نشوب حريق وحدوث صدمة كهربية.
• ﻻ تدع الماء يتسرب إلى اﻷجزاء الكهربية .ركب الوحدة بعيًدا عن مصادر الماء .هناك خطر نشوب حريق أو تعطل المنتج أو
الصدمة الكهربية.
• ﻻ تخزن أو تستخدم أو حتى تسمح بالغازات القابلة أو سريعة اﻻشتعال بالقرب من المنتج .فهناك خطر نشوب حريق.
• ﻻ تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة .قم بتهوية المكان بشكل دوري .يمكن أن يقل مستوى غاز اﻷكسجين
وبالتالي يوجد ضرر على الصحة.
• ﻻ تفتح شبكة فتحة دخول الهواء الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل( .ﻻ تلمس الفلتر اﻹلكتروستاتيكي ،إذا كانت الوحدة مزودة به)
فهناك خطر اﻹصابة البدنية ،أو الصدمة الكهربائية أو تعطل المنتج.
• في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج .قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة.
فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.
• قم بتهوية الغرفة المركب بها المنتج من وقت ﻵخر عند تشغيله مع الموقد أو أجهزة التدفئة وما إلى ذلك .فقد تقل نسبة
اﻷكسجين في الهواء وهو ما يمثل خطورة على الصحة.
• أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وافصل الوحدة عند تنظيف أو إصﻼح المنتج .فهناك خطر حدوث صدمة كهربية.
• في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة ،انزع قابس التيار الكهربائي أو أغلق القاطع .هناك خطر تلف المنتج أو التعطل أو
التشيغل من دون قصد.
• توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص خاصة اﻷطفال أو سقوطه على الوحدة الخارجية .يمكن أن يتسبب ذلك في
حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.
• تأكد من أن سلك توصيل الطاقة ﻻ يمكن انتزاعه أو إتﻼفه أثناء التشغيل .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• ﻻ تضع أي شيء على سلك توصيل الطاقة .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• ﻻ توصل أو تفصل قابس مصدر الطاقة لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة .هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
• في حال تسرب الغاز القابل لﻼشتعال ،قم بغلق الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج .وﻻ تستخدم الهاتف أو تشغل
المفاتيح أو توقف تشغيلها .توجد مخاطر لﻼنفجار أو نشوب الحريق
• لتنظيف الجهاز من الداخل ،اتصل بمركز خدمة معتمد أو الوكيل .ﻻ تستخدم المنظفات شديدة المفعول التي تسبب تآكل أو تلف
الوحدة .قد تتسبب المنظفات شديدة المفعول في تعطل المنتج أو نشوب حريق أو صدمة كهربية.

! تنبيه

• استعن بشخصين أو أكثر عند رفع ونقل المنتج .تجنب اﻹصابة الجسدية.
• ﻻ تنصب المنتج حيث يمكن أن يتعرض لرياح البحر (رذاذ الماء المالح) بشكل مباشر .فربما يتسبب ذلك في صدأ وتآكل المنتج.
• قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف الماء بعيًدا بشكل صحيح .قد يسبب التوصيل السيئ تسرب الماء.
• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج .لتجنب اﻻهتزازات أو الضوضاء.
• ﻻ تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إزعاج الجيران.
يمكن أن تسبب مشكلة لجيرانك وبالتالي إزعاجهم.
• تأكد دائًما من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصﻼحه .قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث
عطل بالمنتج.
• ﻻ تستخدم المنتج في أغراض خاصة ،مثل حفظ اﻷطعمة واﻷعمال الفنية وما إلى ذلك .هذا المنتج عبارة عن جهاز تهوية وليس
نظام تبريد دقيق .هناك خطر تلف أو فقدان الملكيات.
• ﻻ تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء .يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
• استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف المنتج .ﻻ تستخدم المنظفات القوية ،أو المواد المذيبة أو رش الماء وما إلى ذلك .فهناك
خطر نشوب حريق وصدمة كهربائية أو تلف اﻷجزاء البﻼستيكية بالمنتج.
• ﻻ تلمس اﻷجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء .هناك خطر حدوث اﻹصابة الشخصية.
• ﻻ تطأ فوق المنتج (الوحدة الخارجية) أو تضع أي شيء عليه .توجد مخاطر لﻺصابة الجسدية وتعطل المنتج.
• قم بتركيب الفلتر دائًما بشكل آمن بعد التنظيف .قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة .يقلل الفلتر المتسخ من
كفاءة المنتج.
• ﻻ تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج .هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب
في حدوث إصابة.
• توخ الحذر عند إخراج المنتج من مواد التغليف وعند تركيبه .يمكن أن تتسبب الحواف الحادة في اﻹصابة.
• إذا تسرب غاز التبريد أثناء عملية اﻹصﻼح ،ﻻ تلمس غاز التبريد المتسرب .فيمكن أن يتسبب غاز التبريد المتسرب في اﻹصابة
بلسعة الصقيع (حرق بارد)
• ﻻ تقم بإمالة الوحدة عند إزالتها أو فكها .يمكن أن ينسكب الماء المتكاثف بداخلها.
• ﻻ تخلط الهواء أو غاز غير غاز التبريد المحدد والمستخدم في النظام .إذا دخل الهواء إلى داخل نظام التبريد ،سينتج ضغط عالي
بشكل زائد ،مما يسبب تلف المعدات أو اﻹصابة.
• إذا تسرب غاز التبريد أثناء عمليه التركيب قم بتهوية المنطقة على الفور .وإﻻ يمكن أن يمثل خطورة على الصحة.
• يجب أن تتم عمليات فك الوحدة ،التعامل مع زيت التبريد واﻷجزاء وفًقا للمعايير المحلية والوطنية .استبدل كافة بطاريات جهاز
التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع .ﻻ تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من
البطاريات .هناك خطر نشوب حريق أو تعطل المنتج.
• ﻻ تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات .ﻻ تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار .يمكن أن تحترق أو تنفجر.
• في حال مﻼمسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو مﻼبسك ،اغسلها جيًدا بالماء النظيف .ﻻ تستخدم جهاز التحكم
عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب .قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروًقا أو غيرها من المخاطر الصحية.
حا.
• ﻻ تدع جهاز تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جًدا مع ترك النافذة أو الباب مفتو ً
قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض اﻷثاث للتلف أو البلل.
• ﻻ تعرض بشرتك أو اﻷطفال أو النباتات لتيارات الهواء الساخنة أو الباردة .يمكن أن يضر ذلك بصحتك.
• إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك ،فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب .ﻻ تستخدم جهاز التحكم عن
بعد إذا كانت البطارية بها تسريب .قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروًقا أو غيرها من المخاطر الصحية.
• ﻻ تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج .هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضراًرا صحية بالغة.
• استخدم كرسي أو سلم متين عند تنظيف ،صيانة أو إصﻼح المنتج المرتفع .احترس حتى ﻻ تتعرض ﻹصابات جسدية.
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ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 ۲ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ
 ۳ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ھﺎﻣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ
 ۷اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
اﺳﺗﺧدام ﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣول

 ۱٤اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
 ۱٤ﺗﻐﯾر درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ
 ۱٤ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﮭواء داﺧل اﻟﻐرﻓﺔ
 ۱٥ﺗﺷﻐﯾل وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺑﻼزﻣﺎ)اﺧﺗﯾﺎري(
 ۱٥اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ)اﺧﺗﯾﺎري(

۷
۷

اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﻗت ﻟﺳﻠك اﻟﺗﻣدﯾد

 ۱٦اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﮭرﻧﮭﺎﯾ ت

۷

اﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل

 ۱٦وﺿﻊ اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣوﻓر ﻟﻠطﺎﻗﺔ)اﺧﺗﯾﺎري(

 ۸ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام
۸

اﻟﻣﻛوﻧﺎت

۹

اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد

 ۱۱اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 ۱۱ﺗﺑرﯾد اﻟﻐرﻓﺔ
 ۱۱ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻐرﻓﺔ

 ۱٦اﻟﺗﺣول اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾ ل

 ۱٦درﺟﺔ ﺳطوع ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض
 ۱۷اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻻﺟﺑﺎ ري
 ۱۷وظﯾﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

 ۱۸اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

۱۸

اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ

۲۰

اﻟوﺣدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

۲۰

ﺗﻠﻣﯾﺣﺎات اﻟﺗﺷﻐﯾل

 ۱۱إزاﻟﺔ اﻟرطوﺑﺔ
 ۱۲ﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻐرﻓﺔ

 ۲۱اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ

 ۱۲ﺿﺑط ﺳرﻋﺔ اﻟﻣروﺣﺔ

 ۲۱وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟذاﺗﻲ

 ۱۲ﺿﺑط اﺗﺟﺎه ﺗدﻓق اﻟﮭواء

۲۱

 ۱۲ﺿﺑط اﻟﻣؤﻗت
 ۱۳ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣ دد
 ۱۳إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣ دد

ﻗﺑل طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ

 ۲۲اﺳﺗدﻋﺎء ﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
۲۲

ﻧطﺎﻗﺎت اﺗﺷﻐﯾل

 ۲۳ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻣن إل ﺟﻲ

 ۱۳إﻟﻐﺎء ﺿﺑط اﻟﻣؤﻗ ت
 ۱۳إﻋداد وﺿﻊ اﻟﺳﻛون

 ۲۱ﻣواﺻﻔﺎت

السﻼمة الكهربية
! تحذير
• يجب تأريض هذا الجهاز بالشكل المﻼئم .وللتقليل من خطر حدوث صدمة كهربية ،عليك توصيله بمخرج مؤرض دائًما.
• ﻻ تقم بقطع أو نزع شوكة التأريض من سلك التيار الكهربائي.
• في حال تثبيت الوصلة الطرفية لتأريض المهايئ بمقبس الحائط فﻼ يتم تأريض الجهاز ما لم يكن مسمار التغطية مصنوع من
المعدن وغير معزول ،وإذا لم يكن مقبس الحائط موصل باﻷرض من خﻼل أسﻼك التوصيل في المنزل.
• إذا كانت لديك أي شكوك فيما يتعلق بما إذا كان جهاز التهوية مؤرض بالشكل المﻼئم ،احرص على اﻻستعانة بفني كهرباء
مؤهل لفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربية.

اﻻستخدام المؤقت لمحول
ﻻ نوصي تماًما باستخدام محول بسبب مخاطر السﻼمة المحتملة .بالنسبة للتوصيﻼت المؤقتة ،استخدم فقط المحول اﻷصلي
متوافر لدى معظم متاجر المعدات المحلية .تأكد من أن الفتحة الكبيرة في المحول محاذية للفتحة الكبيرة في المقبس لتوصيل
اﻷقطاب بشكل صحيح.
لفصل كابل الطاقة من المحول ،استخدم يد واحدة على كل طرف لتجنب تلف الطرف اﻷرضي .تجنب الفصل المتكرر لكابل الطاقة
حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطرف اﻷرضي بشكل سريع.

! تحذير

• ﻻ تستخدم الجهاز مع محول تالف أو مكسور.

اﻻستخدام المؤقت لسلك التمديد
ﻻ نوصي تماًما باستخدام سلك التمديد بسبب المخاطر المحتملة على الصحة.

! تحذير
• يجب تركيب هذا الجهاز بما يتفق مع اللوائح المحلية المتعلقة بتوصيل اﻷسﻼك.
ُيستخدم هذا الدليل للمساعدة في شرح ميزات المنتج.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل
يحذرك هذا الرمز من خطر الصدمة الكهربية.

!

ينبهك هذا الرمز للمخاطر التي قد تسبب ضرًرا لجهاز تكييف الهواء.

!

يشير هذا الرمز إلى مﻼحظات هامة.

العربية
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قبل اﻻستخدام
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المكونات
الوحدة الداخلية
ﻓﻠﺗر اﻟﺑﻼزﻣﺎ

*
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مﻼحظة
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. تبًعا لطراز جهاز تكييف الهواء،أرقام المؤشرات الضوئية للتشغيل ومواقعها قد تختلف
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استخدام جھاز التحكم عن بُعد
ً
سھولة مع جھاز التحكم عن ُبعد.
يمكنك تشغيل جھاز تكييف الھواء بشكل أكثر
ستجد أزرار الوظائف اإلضافية أسفل غطاء جھاز التحكم عن بُعد.

جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي

شاشة العرض

JET
COOL

لوحة التحكم

لوحة
التحكم

شاشة
العرض

الوصف

a

F

زر البالزما* :ينقي الھواء عن طريق إزالة
الجزيئات التي تدخل إلى الوحدة الداخلية.

/

4

زر دوران الھواء* :يستخدم لتدوير ھواء
الغرفة دون تبريد أو تدفئة.

l

=

الزر التلقائي لوضع السكون* :يضبط
التشغيل التلقائي لوضع السكون.

e

y

أزرار ضبط درجة الحرارة :تضبط درجة
حرارة الغرفة عند التبريد والتسخين.

d

7v

الزر تشغيل/إيقاف تشغيل :يقوم
بتشغيل الجھاز وإيقاف تشغيله.

g

]°C/°F[5SEC

f

وضع التشغيل.
تشغيل وظيفة التبريد )/(Aالتشغيل
A C
التلقائي أو تغيير التشغيل التلقائي )/ (C
D B E
تشغيل وظيفة إزالة الرطوبة ) / (Dتشغيل
وظيفة التدفئة ) / (Bدوران الھواء )(E

{
ij

N

c
b

u

زر التبريد السريع* :يبرد درجة الحرارة
الداخلية خالل فترة زمنية قصيرة.

زر اتجاه تدفق الھواء :يضبط اتجاه تدفق
 H Iالھواء في االتجاه الرأسي أو األفقي.

S

]°C/°F[5SEC

mn

زر سرعة المروحة الداخلية :يضبط
سرعة المروحة.

زر درجة الحرارة العرض :يوضح درجة حرارة
أيضا وحدة القياس من درجة
الغرفة .تتغير ً
مئوية إلى فھرنھايت إذا ضغطت لمدة  5ثوان.

 zزر المؤقت :يضبط الوقت الحالي ووقت
البدء/االنتھاء.

-

أزرار الوظائف  :يضبط الوقت ويضبط
الوظائف الخاصة.
 :(J) J Gالتنظيف التلقائي  :(G) /يشغل
التبريد في وضع توفير الطاقة :(u) /يضبط
درجة سطوع شاشة الوحدة الداخلية

p

-

زر ضبط/مسح :يضبط أو يلغي الوظائف.

r

-

زر إعادة الضبط :يعيد ضبط إعدادات تكييف
الھوا.

* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة ،بناء على الطراز.
* قد ال يتم عرض بعض األيقونات على الشاشة .ويعتمد ذلك على
الطراز.

العربية
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تركيب البطاريات
قم بتركيب البطاريات قبل استخدام جھاز التحكم عن ُبعد.
نوع البطاريات المستخدم ھو  AAA )1.5فولت(.

طريقة التشغيل
وجه جھاز التحكم عن ُبعد ناحية جھاز استقبال اإلشارة
ّ
في الجزء السفلي من جھاز تكييف الھواء لتشغيله.

 ١أزل غطاء البطاريات.

 ٢قم بتركيب البطاريات الجديدة مع التأكد من أن
القطبين – و  +للبطاريات مثبتان في وضع سليم.

!

مالحظة

• قم يقوم جھاز التحكم عن ُبعد بتشغيل أجھزة
أخرى إذا ما وجه نحوھا .تأكد من توجيه جھاز
التحكم عن ُبعد نحو ُمستقبل إشارة جھاز تكييف
الھواء.

 ٣أعد تركيب غطاء البطاريات.

!

• للتشغيل بشكل صحيح ،استخدم قطعة ناعمة من
ومستقبل اإلشارة.
القماش لتنظيف ُمرسل ُ

مالحظة

إذا بدأت شاشة جھاز التحكم عن ُبعد بالتالشي
استبدل البطاريات .

!

تنبيه

 ١اختر مكانًا آم ًنا ويمكن الوصول إليه بسھولة.
 ٢قم بتركيب الحامل عن طريق تثبيت مسمارين بإحكام
باستخدام مفك.

• لن يعمل جھاز تكييف الھواء أعاقت الستائر ،األبواب أو
األشياء األخرى إشارات وحدة التحكم عن بعد الموجھة إلى
الوحدة الداخلية.
• توخ الحذر من عد انسكاب السوائل على وحدة التحكم عن
بعد.
• ال تعرض وحدة التحكم عن بعد إلى أشعة الشمس المباشرة
أو الحرارة.
• إذا تعرض جھازاستقبال إشارة األشعة تحت الحمراء الموجود
على الوحدة الداخلية ألشعة الشمس المباشرة ،فقد ال
يعمل المكيف بشكل صحيح .استخدم الستائر لمنع أشعة
الشمس من تلقي جھاز االستقبال.
• قد ال تكون ھناك إشارات قد وردت بشكل صحيح ،إذا كانت
الغرفة المستخدم بھا المكيف مزودة بإضاءة الفلورسنت
مزودة ببوادىء إلكترونية .إذا كنت تخطط الستخدام مصابيح
الفلورسنت ،فقم بمراجعةالوكيل المحلي.

 ٣أدخل جھاز التحكم عن بُعد في الحامل.

• إذا كانت األجھزة الكھربية األخرى تعمل عن طريق جھاز
تحكم عن بعد ،انقل ھذا الجھاز أو استشر الوكيل المحلي.

تركيب حامل جھاز التحكم عن ُبعد
قم بتركيب الحامل في مكان ال يتعرض لضوء الشمس
المباشر لحماية جھاز التحكم عن ُبعد.

العربية

اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ۱۱

الوظائف األساسية
تبريد الغرفة

إزالة الرطوبة

)(ójÈàdG á«∏ªY

)عملية التجفيف(

 ١اضغط على  dلتشغيل الطاقة.

يقوم ھذا الوضع بإزالة الرطوبة الزائدة من البيئة ذات درجة
الرطوبة العالية أو في موسم األمطار من أجل منع تراكم
العفن .ويضبط ھذا الوضع درجة حرارة الغرفة وسرعة
المروحة تلقائيًا للحفاظ على المستوى األمثل للرطوبة.

 ٢اضغط على  fبشكل متكرر لتحديد عملية التبريد.
 -يظھر حينئذٍ  Aعلى شاشة العرض.

 ١اضغط على  dلتشغيل الطاقة.
 ٢اضغط على  fبشكل متكرر لتحديد عملية التجفيف.
 -يظھر حينئذٍ  Cعلى شاشة العرض.

 ٣اضغط على  uأو  vلضبط درجة الحرارة المطلوبة.
 تبلغ معدالت درجة الحرارة  18درجة مئوية – 30درجة مئوية.

تسخين الغرفة
)عملية التسخين(
 ١اضغط على  dلتشغيل الطاقة.
 ٢اضغط على  fبشكل متكرر لتحديد عملية
التسخين.
 -يظھر حينئذٍ  dعلى شاشة العرض.

 ٣اضغط على  uأو  vلضبط درجة الحرارة المطلوبة.
 تبلغ معدالت درجة الحرارة  ١٦درجة مئوية –  30درجةمئوية.

!

مالحظة

• ال تدعم ط ُُرز التبريد فقط ھذه الوظيفة.

!

مالحظة

• في ھذا الوضع ،ال يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة؛
نظرا ألنه يتم ضبطھا تلقائيًا.
ً
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 ۱۲اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

تھوية الغرفة

ضبط اتجاه تدفق الھواء

)عملية تدوير الھواء(

 ١لضبط اتجاه تدفق الھواء ،اضغط على  iبشكل

يقوم ھذا الوضع بتدوير الھواء داخل الغرفة فقط دون تغيير
ويضيء مصباح التبريد في وضع تدوير
درجة حرارة الغرفةُ .
الھواء.
 ١اضغط على  dلتشغيل الطاقة.
 ٢زر المروحة :اضغط على زر  /لتشغيل وظيفة دوران
الھواء.
زر الوضع :اضغط على زر  fبشكل متكرر لتحديد
وظيفة دوران الھواء.

متكرر وحدد االتجاه المرغوب.
تلقائيا.
الھواء
 حدد  :لضبط اتجاه تدفقً
رأسيا ،اضغط على j
 ٢لضبط اتجاه تدفق الھواء
ً
بشكل متكرر وحدد االتجاه المرغوب.
تلقائيا.
 حدد ; لضبط اتجاه تدفق الھواءً

!

مالحظة

رأسيا،
• قد ال تتوافر إمكانية ضبط اتجاه تدفق الھواء
ً
حيث يتوقف ذلك على الطراز.
• قد يؤدي ضبط حارف الھواء بشكل عشوائي إلى
تعطل المنتج.
• إذا ا ُعيد تشغيل جھاز التكييف ،فإنه يبدأ التشغيل مع
الضبط المسبق التجاه تدفق الھواء ،لذا فقد ال يطابق
حارف الھواء األيقونة المعروضة على جھاز التحكم
عن ُبعد .عندما يحدث ھذا ،اضغط على  iأو j
لضبط اتجاه تدفق الھواء مرة مجد ًدا.
 ٣اضغط على  gلضبط سرعة المروحة.

ضبط الموقت
ضبط سرعة المروحة
 ١اضغط على  gبشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.
 حدد  5إذا كنت تريد ھواءً طبيعيًا.تلقائيا.
يتم ضبط سرعة المروحة
ً
السرعة

انتباه
مرتفعة

يمكنك استخدام وظيفة الموقت لتوفير الطاقة واستخدام
جھاز تكييف الھواء بفعالية أكبر.

ضبط الوقت الحالي
 ١اضغط على  pواستمر في الضغط ألكثر من 3
ثواني.
 يومض رمز  AM/PMفي الجزء السفلي من شاشةالعرض.

متوسطة
منخفضة
نسيم طبيعي

 ٢اضغط على  oأو  qإلى أن يتم ضبط الوقت
المطلوب.
 ٣اضغط على  pلإلنھاء.

تلقائيا
تشغيل جھاز تكييف الھواء
ً
في وقت محدد
 ١اضغط على .m
 يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشةالعرض.

إلغاء ضبط الموقت
 ١اضغط على .m
 ٢اضغط على زر  mأو  nلتحديد إعداد المؤقت
على وضع اإللغاء.
 ٣اضغط على .p
 -إللغاء كافة إعدادات المؤقت ،اضغط على .p

 ٢اضغط على  oأو  qإلى أن يتم ضبط الوقت
المطلوب.

إعداد وضع السكون

 ٣اضغط على  pلإلنھاء.

استخدم وضع النوم إليقاف تشغيل تكييف الھواء تلقائيا
عندما تخلد إلى النوم.

 ٤عند ضبط المؤقت ،الوقت الحالي و أيقونة تشغيل
تظھر على شاشة العرض مما يشير إلى أنه تم ضبط
الوقت المرغوب.

إيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء
تلقائيًا في وقت محدد
 ١اضغط على .n
 يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشةالعرض.

 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.
 ٢اضغط على .l
 ٣اضغط على زر  oأو  qلتحديد عدد الساعات
)حتى  ٧ساعات(..
 ٤اضغط على  pإلنھاء العملية.
 -يتم عرض  Tعلى شاشة العرض في وضع النوم.

 ٢اضغط على  oأو  qإلى أن يتم ضبط الوقت
المطلوب.
 ٣اضغط على  pلإلنھاء.
 ٤عند ضبط المؤقت ،الوقت الحالي و أيقونة إيقاف تظھر
على شاشة العرض مما يشير إلى أنه تم ضبط الوقت
المرغوب.

!

مالحظة

في وضعي التبريد والتجفيف ،تزداد درجة الحرارة
بمقدار درجة مئوية واحدة بعد مرور  30دقيقة
وبمعدل درجة مئوية واحدة أخرى بعد مورو  30دقائق
أخرى للتوصل إلى نوم أكثر راحة.
ترتفع درجة الحرارة إلى ما يصل إلى  2درجة مئوية
عن درجة الحرارة المضبوطة مسبقً ا.

العربية

اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ۱۳

العربية

 ۱٤اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

الوظائف المتقدمة
يوفر جھاز تكييف الھواء بعض الوظائف المتقدمة اإلضافية.

تغيير درجة حرارة الغرفة
بشكل سريع )تبريد سريع(
يسمح لك ھذا الوضع بتبريد الھواء داخل الغرفة بشكل
أسرع خالل فترة الصيف.

تنقية الھواء داخل الغرفة
عملية التنظيف التلقائية
عند استخدام وظائف التبريد وإزالة الرطوبة ،تتولد الرطوبة
داخل الوحدة الداخلية .استخدم وظيفة التنظيف التلقائي
إلزالة مثل ھذه الرطوبة.

 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.

 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.

 ٢اضغط على .h

 ٢اضغط على .c
 -يتم عرض  Jعلى شاشة العرض.

 في وضع التبريد السريع ،ينطلق ھواء شديد البرودةفي درجة حرارة  18درجة مئوية لمدة  30دقيقة.

!

مالحظة

• في وضع تدوير الھواء ،التلقائي أو التغيير التلقائي ال
يمكن استخدام ھذه الخاصية.
• قد ال تكون ھذه الوظيفة مدعومة ،ويتوقف ذلك على
الطراز.

 في حالة قيامك بإيقاف تشغيل الطاقة ،تعملالمروحة لمدة  30دقيقة وتقوم بتنظيف الوحدة
الداخلية من الداخل.

!

مالحظة

ال يمكن استخدام بعض األزرار أثناء تشغيل وظيفة
التنظيف التلقائية.

تشغيل وظيفة التنقية بجزيئات
البالزما )اختياري(
يزيل فلتر التنقية بجزيئات البالزما المصنع من قبل شركة
 LGالملوثات الميكروسكوبية من الھواء الداخل بشكل
كامل لتقديم ھواء نظيف ومنعش.
 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.
 ٢اضغط على .F

التشغيل التلقائي )اختياري(
)الذكاء االصطناعي(
طرازات التبريد فقط
في ھذا الوضع ،سيتم ضبط سرعة المروحة ودرجة
الحرارة تلقائيا ،بناء على درجة حرارة الغرفة.
 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.
 ٢اضغط على زر  fبشكل متكرر لتحديد وظيفة
التشغيل التلقائي.
 ٣اضغط على زر  oأو  qلتحديد رمز التشغيل
المرغوب إذا كانت درجة الحرارة أعلى أو أقل من
درجة الحرارة المطلوبة.
الرمز
2
1
0

!

مالحظة

• يمكنك استخدام ھذه الوظيفة عن طريق الضغط
على  aدون إيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء.
• ُيضيء كلُّ من مصباح البالزما ومصباح التبريد أثناء
تشغيل عملية تنقية البالزما.
• قد ال تكون ھذه الوظيفة مدعومة ،ويتوقف ذلك
على الطراز.

الوصف
بارد
تبريد لطيف
يحافظ على درجة
حرارة الغرفة

 -1تدفئة لطيفة
 -2تدفئة

!

مالحظة

• في ھذا الوضع ،ال يمكنك ضبط سرعة المروحة،
ولكن يمكنك ضبط عاكس الھواء على التدوير
التلقائي.
• قد ال تكون ھذه الوظيفة مدعومة ،ويتوقف ذلك
على الطراز.

العربية

اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ۱٥

العربية

 ۱٦اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

التحول التلقائي في التشغيل
يغير ھذا الوضع وضع التشغيل تلقائيا ليحافظ على درجة
الحرارة عند  ٢±درجة مئوية.
 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.
 ٢اضغط على زر  fبشكل متكرر لتحديد وظيفة تغيير
وضع التشغيل تلقائيا.
 -يتم عرض  Cعلى شاشة العرض.

وضع التبريد الموفر للطاقة
)اختياري(
يقلل ھذا الوضع من استھالك الطاقة الكھربائية أثناء
التبريد ويزيد من درجة الحرارة المضبوطة لتصل إلى
المستوى األمثل لتوفير بيئة مريحة.
يتم ضبط درجة الحرارة تلقائيا على  22درجة مئوية )71.6
درجة فھرنھايت( إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من
ذلك  22درجة مئوية ) 71.6درجة فھرنھايت(
يتم االحتفاظ بدرجة الحرارة ‘ذا كانت درجة الحرارة
المحيطة أعلى من  22درجة مئوية ) 71.6درجة
فھرنھايت(.
 ١اضغط على زر  dلتشغيل التكييف.
 ٢اضغط على زر  fبشكل متكرر لتحديد وظيفة التبريد.
 ٣اضغط على .b
 -يتم عرض  Gعلى شاشة العرض.

 ٣اضغط على زر  oأو  qلتحديد درجة الحرارة
المرغوبة.
 يكون نطاق درجة الحرارة بين  ١٨درجة مئوية و٣٠درجة مئوية.
 ٤اضغط على زر  gبشكل متكرر لضبط سرعة
المروحة.

!

مالحظة

قد تكون ھذه الوظيفة غير مدعومة ،بناء على الطراز.

!

á¶MÓe

.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ób

التحويل من الدرجة المئوية
إلى الفھرنھايت
يتم تحويل وحدة القياس من درجة مئوية إلى فھرنھايت أو
من فھرنھايت إلى درجة مئوية إذا تم الضغط على زر
درجة حرارة الغرفة لمدة  5ثواني.

درجة سطوع شاشة العرض
يمكنك ضبط درجة سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.
 1ضغطة واحدة  uلتشغيل/إيقاف تشغيل شاشة
العرض.

!

á¶MÓe

.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ób

التشغيل اإلجباري
إجراءات التشغيل عند عدم استخدام وحدة التحكم عن
ُبعد .سيبدأ التشغيل إذا تم الضغط على زر ON/OFF
تشغيل/إيقاف التشغيل .إذا كنت ترغب في إيقاف
التشغيل ،أعد الضغط على الزر.

وظيفة إعادة التشغيل
التلقائي
تكون تلك الوظيفة مفيدة في حالة حدوث انقطاع للتيار
الكھربي.
عندما يعود التيار الكھربي بعد انقطاعه تقوم ھذه الخاصية
بإستعادة حالة التشغيل السابقة ويعمل جھاز المكيف
بنفس اإلعدادات.

!

يتم تفعيل ھذه الخاصية عن طريق إعداد المصنع
االفتراضي ،ولكن يمكنك تعطيله عن طريق الضغط
على زر  ON / OFFتشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 6
ثوان .ستقوم الوحدة بإصدار صفير مرتين ويومض
مصباح المؤشر ) 4 (2مرات.

زر ON/OFF
)تشغيل/إيقاف التشغيل(
❈ يمكن تغيير الخاصية وفقً ا لنوع الطراز.
 يتم تغيير وضع التشغيل بالنسبة لطرز التدفئةوالتبريد باالعتماد على درجة حرارة الغرفة.
ضبط درجة
الحرارة

وضع التشغيل

أقل من  21درجة
مئوية

 24درة مئوية

تشغيل وظيفة
التدفئة

أعلى من  21درجة
مئوية وأقل من 24
درة مئوية

 23درة مئوية

تشغيل وظيفة
مزيل الرطوبة

أعلى من  24درة
مئوية

 22درة مئوية

تشغيل وظيفة
التبريد

درجة حرارة الغرفة.

 لطرز التبريد فقط ،يتم ضبط درجة الحرارة على 22درجة مئوية.

!

مالحظة

مالحظة

التشغيل التجريبي
خالل التشغيل التجريبي ،تعمل الوحدة في وضع
التبريد بسرعة عالية للمروحة ،بغض النظر عن درجة
حرارة الغرفة ويعاد ضبطھا في غضون  18دقيقة .خالل
عملية التشغيل التجريبي ،إذا تم تلقي إشارة التحكم
عن ُبعد ،تعمل الوحدة بوصفھا مجموعات تحكم عن
ُبعد .إذا كنت ترغب في استخدام ھذه العملية ،اضغط
مع االستمرار على زر  ON / OFFلتشغيل/إيقاف
التشغيل لمدة  5 ~ 3ثوان ،ثم سماع صوت الجرس 1
”صافرة”.
إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل ،اضغط مرة أخرى
على الزر.

لتفعيله ،اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 6
ثوان.ستقوم الوحدة بإصدار صفير مرتين ويومض
مصباح المؤشر ) 4 (1مرات.

العربية

اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ۱۷

العربية

 ۱۸اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

الصيانة
!

تنبيه

قبل تنفيذ أي عمليات صيانة ،أوقف تشغيل الجهاز،
وافصل قاطع الدائرة وافصل كبل الطاقة الرئيسي.

قم بتنظيف المنتج بصورة دورية للحفاظ على اﻷداء اﻷمثل
وللحيلولة دون التعطل المحتمل.

فﻼتر البﻼزما
يجب فحص فﻼتر البﻼزما وراء فلتر الهواء وتنظيفها مرة
واحدة في كل  3أشهر أو أكثر في كثير من اﻷحيان إذا لزم
اﻷمر .ﻹزالة الفﻼتر راجع المخططات التوضيحية لكل نوع
طراز .قم بتنظيف الفﻼتر باستخدام المكنسة الكهربائية.
إذا كان هناك أوساخ متبقية ،فقم بغسلها بالماء جيًدا
وتجفيفها في الظل ﻹعادة وضعها في مكانها.

* ربما ﻻ يكون هذا متوفًرا ،وفًقا للطراز .

الوحدة الداخلية
!

تنبيه

ﻻ تستخدم أبدا أي مما يلي
• تسخين الماء ﻷكثر من  40درجة مئوية.فقد يتسبب
في حدوث تشوه أو تغيير باللون.
• المواد المتطايرة .فقط تتسبب في إتﻼف سطح
المنتج.

فلتر إزالة الرائحة
قم بإزالة فﻼتر إزالة الرائحة الموجودة خلف فلتر الهواء
وضعه في أشعة الشمس المباشرة لمدة 2ساعتين.
ثم أدخل هذه الفﻼتر في الوضع اﻷصلي.

فﻼتر الهواء
يجب فحص فﻼتر الهواء وراء اللوحة اﻷمامية/الشبكة
وتنظيفها مرة واحدة في كل أسبوعين أو أكثر في كثير من
اﻷحيان إذا لزم اﻷمر .ﻹزالة الفﻼتر راجع مخططات التوضيح
لكل نوع طراز .قم بتنظيف الفﻼتر باستخدام المكنسة
الكهربائية أو الماء الدافئ والصابون .إذا لم يتم إزالة
اﻷوساخ بسهولة ،فقم بغسلها بمحلول مكون من
المنظفات في الماء الدافئ .قم بالتجفيف الجيد في الظل
بعد الغسيل وإعادة تثبيت الفﻼتر مرة أخرى في أماكنها.

۹۱ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

العربية
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العربية

 ۲۰اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

الوحدة الخارجية
ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺒﺎدل اﻟﺤﺮاري و ﻣﺨﺎرج اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻧﺴﺪاد ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷوﺳﺎخ أو اﻟﺴﺨﺎم ,ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎدل اﻟﺤﺮاري و ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺘﮭﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻨﯿﯿﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

!

مﻼحظة

تعمل الملفات المتسخة أو المسدودة على تقليل كفاءة التشغيل للنظام وارتفاع تكاليف التشغيل.

تلميحات التشغيل!
ﻻ تبرد الغرفة أكثر من الﻼزم.

حافظ على إغﻼق الستائر.

فهذا اﻷمر ضار بالصحة ويهدر الكهرباء.

ﻻ تدع ضوء الشمس المباشر يدخل
الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء .اضبط اﻻتجاه اﻷفقي والرأسي لتيار
الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة
الغرفة.

تأكد من إحكام إغﻼق
اﻷبواب والنوافذ.
تجنب فتح اﻷبواب والنوافذ
قدر اﻹمكان للحفاظ على
الهواء البارد داخل الغرفة.

حافظ على تناسب درجة حرارة
الغرفة.

احرص على تهوية الغرفة استخدم أعلى سرعات
قم بتنظيف فلتر الهواء
المروحة للحصول على
من وقت ﻵخر.
بصورة دورية.
تبريد فعال وسريع.
انسداد فلتر الهواء يقلل من بما أنه يتم الحفاظ على
النوافذ مغلقة ،يعتبر فتحها تمنح الوحدة كمية التبريد
تدفق الهواء والتبريد وآثار
التجفيف .قم بالتنظيف مرة فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين المقدرة عندما تكون سرعة
المروحة عالية.
الحين واﻵخر.
واحدة على اﻷقل كل
أسبوعين.

العربية

اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺣﻠﮭﺎ ۲۱

اكتشاف المشكﻼت وحلها
وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺬاﺗﻲ
ﻳﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ذاﺗﻲ ﻣﺪﻣﺠﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻋﻄﻞ ,ﺳﯿﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪة
ﺛﺎﻧﯿﺘﯿﻦ .وإ ذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ,ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮزع أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻚ

قبل طلب الخدمة
يرجى التأكد مما يلي قبل اﻻتصال بمركز الخدمة .في حالة استمرار المشكلة ،اتصل بمركز الخدمة المحلي الذي تتبعه.

المشكلة

اﻷسباب المحتملة
ﺟﮭﺎز ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ
إما أن المصاهر محترق أو أن
مصدر الطاقة مفصول.

جهاز تكييف الهواء ﻻ
يعمل.

اﻹجراء التصحيحي
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺬ
استبدل المصاهر أو تأكد من عدم وجود عيب في قاطع الدائرة.

قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء في حالة انقطاع التيار .عند
ﺣﺪث اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻠﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻮدة اﻟﺘﯿﺎر ,اﻧﺘﻈﺮ ﻟﻤﺪة  ۳دﻗﺎﺋﻖ ,ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز
إما أن الجهد الكهربي مرتفع
للغاية أو منخفض للغاية.

تأكد من عدم حدوث عيب في قاطع الدائرة.

تم إيقاف تشغيل جهاز تكييف
الهواء تلقائًيا عند الوقت المعد اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.
مسبقا.
الهواء ﻻ يدور بشكل سليم.
فلتر الهواء متسخ.

درجة حرارة الغرفة مرتفعة
للغاية.
جهاز تكييف الهواء ﻻ
يصدر هواء بارد.

الهواء البارد يتسرب من
الغرفة.

تأكد من عدم وجود ستائر ،أو حواجز أو قطع أثاث تسد مقدمة
جهاز تكييف الهواء.
نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين.
راجع “تنظيف فلتر الهواء” للمزيد من المعلومات.
في فصل الصيف ،ربما يستغرق اﻷمر بعض الوقت لتبريد الهواء
في الداخل.
في تلك الحالة ،حدد عملية التبريد السريع لتبريد الهواء في
الداخل بسرعة.
تأكد من عدم تسرب الهواء البارد من خﻼل فتحات التهوية
الموجودة بالغرفة.

درجة الحرارة المطلوبة أعلى حدد درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من المستوى
من درجة الحرارة المضبوطة .الحالي.
يوجد مصدر للحرارة في مكان تجنب استخدام أجهزة توليد الحرارة مثل اﻷفران الكهربية أو
مواقد الغاز عند تشغيل جهاز تكييف الهواء.
قريب.
عند تشغيل وظيفة دوران الهواء ،ينطلق الهواء من جهاز تكييف
تم تحديد عملية دوران الهواء .الهواء بدون تبريد أو تدفئة الهواء الداخلي .حول وضع التشغيل
إلى وضع التبريد.

العربية

 ۲۲اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺣﻠﮭﺎ

المشكلة

ﻻ يمكن تحديد سرعة المروحة.

ﻻ يمكن تحديد درجة الحرارة.

اﻹجراء التصحيحي

اﻷسباب المحتملة

في بعض أوضاع التشغيل ،مثل التبريد السريع أو إزالة
تم تحديد وضع التشغيل الرطوبة ،ﻻ يمكنك ضبط سرعة المروحة.
التلقائي ،أو التبريد
السريع أو إزالة الرطوبة .حدد وضع التشغيل الذي يمكنك من خﻼله ضبط
سرعة المروحة.
في بعض أوضاع التشغيل ،مثل دوران الهواء أو التبريد
السريع ،ﻻ يمكنك ضبط درجة الحرارة.

تم تحديد وظيفة دوران
الهواء أو التبريد السريع .حدد وضع التشغيل الذي يمكنك من خﻼله ضبط درجة
الحرارة.

اتصل بالخدمة على الفور في المواقف التالية
 ١أي شيء غير طبيعي مثل رائحة حرق ،أو ضوضاء عالية الخ يحدث .قم بإيقاف الوحدة والمكبح .ﻻ تحاول أبدا اﻹصﻼح
أو إعادة تشغيل النظام في مثل هذه الحاﻻت من تلقاء نفسك.
 2سلك الطاقة الرئيسي ساخن جًدا أو تالف.
 3يولد التشخيص الذاتي كود خطأ.
 4تسرب مياه من الوحدة الداخلية حتى إذا كانت نسبة الرطوبة منخفضة.
 5إذا فشل أي محول أو قاطع (أمان ،أرضي) أو مصهر من العمل بشكل صحيح.
يجب على المستخدم القيام بفحص وتنظيف دوري لتفادي سوء أداء الوحدة.
في حال الموقف الخاص ،يجب القيام بالعمل بواسطة مسؤول الخدمة فقط.

نطاقات التشغيل
بالنسبة لطراز التدفئة والتبريد ،فإن نطاق تشغيل التدفئة يكون وفًقا للجدول التالي.
نطاق تشغيل التدفئة

درجة الحرارة الخارجية
من  0إلى  24درجة مئوية

* إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من  0درجة مئوية ،يمكن أن تنخفض قدرة التدفئة قلي ً
ﻼ حسب ظروف
التشغيل.

ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻣن إل ﺟﻲ
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ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻣﻦ إل ﺟﻲ۲۳

مواصفات

ﻣﻼﺣظﺔ :اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻻﺧﺘﺒﺎر ,ﺑﻌﺪ 20ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮوط
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺼﻮى

العربية

 ۲٤ﻣﻮاﺻﻔﺎت

