العربية

دليل المالك

جھاز تكييف الھواء

ُيرجى قراءة ھذا الدليل بعناية قبل تشغيل جھازك ،وكذلك حفظه للرجوع إليه في
الُمستقبل.
يجب إجراء أعمال التركيب وفًقا للمعايير الوطنية للتوصيالت الكھربائية ،وبواسطة األفراد
المعتمدين فقط.
يجب تزويد ھذا الجھاز بموصل إمداد مطابق للوائح المحلية.

جھاز تكييف سقفي
ترجمة التعليمات األصلية

www.lg.com
حقوق النشر  2015 - 2020إل جي لاللكترونيات .كل الحقوق محفوظة

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات
3
7

إرشادات السالمة
قبل التشغيل

7

اإلعداد للتشغيل

7

االستخدام

7

التنظيف والصيانة

7

الخدمة

8

تعليمات التشغيل

8

التشغيل اإلجباري

8

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

9

الصيانة والخدمة

9

كاسيت سقفي  -أحادي االتجاه )شبكي النوع(

10

كاسيت سقفي  -أحادي االتجاه )لوحي النوع(

11

كاسيت سقفي  -ثنائي االتجاه

12

كاسيت سقفي  -رباعي االتجاه

13

كاسيت سقفي  -دائري

14

أنبوب مخفي بالسقف ووحدة مدخل الھواء النقي

15

حامل أرضي متصل

16

سلسلة مجموعة آرت كول

18

مثبتة بالحائط

19

قابل للتحويل

20

لوحة التحكم

21

عند وجود نية لترك جھاز تكييف الھواء بدون استخدام لفترة طويلة.

21

تلميحات التشغيل

22

قبل االتصال بمركز الخدمة...

 2الوحدة الداخلية ™MULTI V

إرشادات السالمة

إرشادات السالمة
ُيرجى قراءة االحتياطات المذكورة في ھذا الدليل
بعناية قبل تشغيل الوحدة.

ھذا المنتج ُمعبأ بسائل التبريد القابل لالشتعال
)بالنسبة إلى (R32

يشير ھذا الرمز إلى ضرورة قراءة دليل التشغيل
بعناية.

يشير ھذا الرمز إلى ضرورة قيام فني خدمة بالتعامل
مع ھذا الجھاز ،مع الرجوع إلى دليل التركيب.

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.

!

تحذير

!

تنبيه

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.

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 على المكثف 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.
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تظھر الرموز التالية على الوحدات الداخلية والخارجية.

إرشادات السالمة
• 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 عطل بالمنتج والتعرضإلصابة شخصية.
• ال تقم بتشغيل القاطع أو التيار الكھربائي عندما تكون اللوحة األمامية ،أو المقصورة ،أو الغطاء العلوي ،أو غطاء صندوق التحكم مزالة أو
مفتوحة.
 وإال ،فقد تتسبب بنشوب حريق ،أو حدوث صدمة كھربائية ،أو انفجار أو الوفاة.• استخدم مضخة تفريغ أو غاز )النيتروجين( عند فحص التسريب أو خروج الھواء .ال تضغط الھواء أو األكسجين وال تستخدم غازات قابلة
لالشتعال .وإال ،قد تسبب نشوب حريق أو انفجار.
 ھناك خطر وفاة ،إصابة أو نشوب حريق أو انفجار.• يجب تخزين الجھاز في مكان جيد التھوية حيث يتوافق حجم الغرفة مع مساحة الغرفة المحددة للتشغيل) .بالنسبة إلى (R32
• يجب أال تحتوي المجاري المتصلة بالجھاز على أي مصدر لإلشعال) .بالنسبة إلى (R32
خان
• يجب تخزين الجھاز في غرفة ال توجد فيھا مصادر إشعال تعمل بشكل مستمر )مثل :اللھب المكشوف ،أو جھاز غاز قيد التشغيل ،أو س ّ
كھربائي قيد التشغيل(.
• حافظ على خلو فتحات التھوية المطلوبة من العوائق.
التشغيل
• تأكد من أن سلك توصيل الطاقة ال يمكن انتزاعه أو إتالفه أثناء التشغيل.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تضع أي شيء على سلك توصيل الطاقة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تلمس )تشغل( المنتج عندما تكون يديك مبتلة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تضع السخان أو أي أجھزة أخرى بالقرب من سلك توصيل الطاقة.
 قد يسبب ھذا خطر حدوث حريق وصدمة كھربية.• ال تدع الماء يتسرب إلى األجزاء الكھربية.
 يمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر للحريق أو تعطل المنتج أو الصدمة الكھربائية.• ال تقم بتخزين أو استخدام الغاز القابل لالشتعال أو المواد المشتعلة بالقرب من المنتج.
 ھناك مخاطر للحريق أو تعطل المنتج.• ال تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة.
 يمكن أن يحدث نقص في نسبة األكسجين.• في حال تسرب الغاز القابل لالشتعال ،قم بغلق الغاز وافتح النافذة للتھوية قبل تشغيل المنتج.
 وال تستخدم الھاتف أو تشغل المفاتيح أو توقف تشغيلھا .ھناك مخاطر لالنفجار أو الحريق.• في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج .قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة.
 فھناك خطر حدوث حريق أو صدمة كھربية.• أوقف التشغيل وقم بغلق النافذة في حال وجود عواصف أو أعاصير .وإن أمكن ،قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول اإلعصار.
 ھناك مخاطر لتلف الممتلكات أو تعطل المنتج أو الصدمة الكھربائية.• ال تفتح شبيكة فتحة دخول الھواء 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 حال تعرض المنتج للغمر بالماء )غرقه في الماء أو غمره به( ،اتصل بأحد المراكز المعتمدة للخدمة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• إحترس حتى ال يدخل الماء في المنتج.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو تلف المنتج.• قم بتھوية الجھاز من وقت آلخر في حال التشغيل مع الموقد وما إلى ذلك.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.
 -فھناك خطر حدوث صدمة كھربية.
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إرشادات السالمة
• توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.
 -يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.

• 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 ،فقد تتسبب بحدوث حريق ،أو صدمة كھربائية ،أو انفجار أو الوفاة.

!

تنبيه

التركيب
• ال تقم بتركيب الوحدة في أجواء محتملة االنفجار.
• 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.• استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
 تجنب اإلصابة الشخصية.• كل شخص يشترك في العمل في ،أو الوصول إلى دائرة سائل التبريد يجب أن يحمل شھادة سارية وحديثة من إحدى جھات التقييم
المعتمدة في المجال ،تخوله صالحية التعامل مع سائل التبريد بسالمة وفًقا لمواصفات التقييم المعتمدة في ھذا المجال) .بالنسبة إلى
(R32
• يجب تخزين الجھاز بطريقة تمنع حدوث أي ضرر ميكانيكي.
• ال ترﱢكب المنتج في مكان قد يؤدي فيه الھواء الساخن أو الضوضاء المنبعثة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران.
 قد يتسبب ھذا األمر في حدوث مشكلة لجيرانك.• أو إصالحھا أو تعديلھا LG Electronics .يصبح الضمان الٍغ إذا قام شخص من غير المھنيين المرخص لھم بتركيب منتجات تكييف الھواء من.
 ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف اإلصالح.• ال تقم بتركيب المنتج في مكان يمكن أن يتعرض فيه لرياح البحر )رذاذ الماء المالح( بشكل مباشر.
 فقد يؤدي ھذا األمر إلى تآكل المنتج .قد يتسبب تآكل المنتج والسيما تآكل ريش المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصورفي أداء المنتج.
• اتصل بفني خدمة معتمد إلصالح ھذه الوحدة أو صيانتھا.
• اتصل بالشخص المسؤول عن التركيب من أجل تركيب ھذه الوحدة.
• عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة ،يجب أن يتم استبداله بمعرفة األشخاص المعتمدين ،على أن يستخدموا قطع غيار
أصلية فقط.
• يجب إجراء أعمال التركيب وفًقا للمعايير الوطنية للتوصيالت الكھربائية ،وبواسطة األفراد المعتمدين فقط.
• يجب استخدام مكيف الھواء في األغراض المخصص لھا فقط :الوحدة الداخلية غير مناسبة للتركيب في مناطق الغسيل.
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.
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• 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.

إرشادات السالمة
• 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 إلصابات جسدية.• يجب عدم تنفيذ الخدمة إال وفًقا لتوصيات الجھة المصنعة للجھاز .ويراعى عند القيام بأعمال الصيانة واإلصالح التي تتطلب االستعانة
بموظفين مھرة آخرين أن تتم تحت إشراف أحد األشخاص األكفاء في استخدام سوائل التبريد القابلة لالشتعال) .بالنسبة إلى (R32
• ال يستھدف ھذا الجھاز األشخاص )بما في ذلك األطفال( الذين لديھم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة  ،ما لم
يشرف عليھم أو يوجھھم الشخص المسؤول عن سالمتھم.
 يجب اإلشراف على األطفال لضمان عدم لعبھم على الجھاز• يمكن استخدام ھذا الجھاز من ِقبل األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  8سنوات وأكثر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو
العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير اإلشراف واإلرشادات لھم فيما يتعلق باستخدام الجھاز بطريقة آمنة
وفھم المخاطر التي ينطوي عليھا .يجب أال يعبث األطفال بالجھاز .يجب عدم قيام األطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
• في حال تلف سلك توصيل التيار الكھربي ،يجب استبداله عن طريق المصنع ،أو وكيل الخدمة التابع له ،أو بواسطة أشخاص على نفس
الدرجة من التأھيل؛ وذلك لتجنب المخاطر.
• ال تلمس أنبوب وسيط التبريد أو ماسورة المياه أو أي أجزاء داخلية أثناء تشغيل الوحدة أو بعد تشغيلھا مباشرة.
 فقد يتسبب ذلك في التعرض للحرق أو سفح الجليد.• استبدل جميع 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 ُتِعد تشحن البطاريات أو تفكھا .ال تتخلص من البطاريات بإلقائھا في النار.
 يمكن أن تحترق أو تنفجر.• في حال مالمسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو مالبسك ،اغسلھا جيًدا بالماء النظيف .ال تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا
تسربت البطاريات.
 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 وحدة التحكم عن بعد إذا تسربت
البطاريات.
 -قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرھا من المخاطر الصحية.
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قبل التشغيل

قبل التشغيل
العربية

اإلعداد للتشغيل
 .1اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
 .2استخدم دائرة مخصصة.

االستخدام
 .1من 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.
 .2بسبب احتمال نقص نسبة األكسجين ،قم بتھوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجھزة التسخين األخرى.
 .3ال تستخدم جھاز تكييف الھواء ألغراض أخرى غير األغراض المخصصة )على سبيل المثال ،حفظ األجھزة الدقيقة ،األطعمة،
الحيوانات األليفة ،النباتات ،واألعمال الفنية( .ھذا 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 الجھاز من الداخل.
يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة ،مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كھربائية.
 .3عند 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.

دليل المالك 7

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل
التشغيل اإلجباري
إجراءات التشغيل إذا لم يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد.
اضغط على مفتاح التبديل )زر التشغيل/إيقاف التشغيل( لمدة ثانيتين.
وإذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل ،اضغط مرة أخرى على مفتاح التبديل.
>كاسيت سقفي  -أحادي االتجاه<

>كاسيت سقفي  -ثنائي االتجاه<

زر تشغيل/إيقاف التشغيل

زر تشغيل/إيقاف التشغيل

>سلسلة مجموعة آرت كول<

زر تشغيل/إيقاف
التشغيل

>لوحة التحكم<

زر تشغيل/إيقاف التشغيل

* قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
في حالة رجوع التيار الكھربائي بعد انقطاعه ،تقوم وظيفة إعادة بدء التشغيل التلقائي بتشغيل
نفس اإلجراءات تلقائًيا وفق ظروف التشغيل السابقة.
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الصيانة والخدمة

الصيانة والخدمة
كاسيت سقفي  -أحادي االتجاه )شبكي النوع(
العربية

!

تنبيه

قبل إجراء أي صيانة ،افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

الشبكة ،الھيكل ،ووحدة التحكم عن بعد

مخرج
الھواء

 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.
مدخل الھواء
جھاز تحكم سلكي عن
بعد )ملحق(

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة األمامية
وتنظيفھا مرة كل أسبوعين ،أو أكثر عند الضرورة.

 .1إزالة فالتر الھواء.

!

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية .يمكن أن
يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

رف

 .2إزالة فلتر البالزما )اختياري(.
 -قم بفك برغيين من فلتر البالزما )اختياري(.

فلتر البالزما
)اختياري(

 .3ن ﱢ
ظف األتربة من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية من خالل غسله بالماء.
 )إذا كانت األوساخ واضحة ،فاغسله بمنظفمحايد في ماء فاتر(
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.

فلتر الھواء
شاسيه  TT :حامل EA 6
شاسيه  TU :حامل EA 4
 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب
التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب في
إتالف أسطح جھاز تكييف
الھواء.
S COU
R IN G C
CLBA
R G E RG C

N NER

 .4بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.
 .5قم بتركيب فلتر البالزما )اختياري( وفلتر الھواء.

SI
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B en

دليل المالك 9

الصيانة والخدمة

كاسيت سقفي  -أحادي االتجاه )لوحي النوع(
!

تنبيه

قبل إجراء أي صيانة ،افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

لوحي ،الھيكل ،ووحدة التحكم عن بعد

مخرج
الھواء

 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

مدخل الھواء
جھاز تحكم سلكي عن
بعد )ملحق(

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة األمامية
وتنظيفھا مرة كل أسبوعين ،أو أكثر عند الضرورة.

 .1إزالة فالتر الھواء.

!

فلتر البالزما
)اختياري(

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية .يمكن أن
يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
 .2إزالة فلتر البالزما )اختياري(.
 قم بفك برغيين من فلتر البالزما )اختياري(. .3ن ﱢ
ظف األتربة من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية من خالل غسله بالماء.
 )إذا كانت األوساخ واضحة ،فاغسله بمنظفمحايد في ماء فاتر(
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.

فلتر الھواء
شاسيه  TT :حامل EA 6
شاسيه  TU :حامل EA 4
 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب
التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب
في إتالف أسطح جھاز
تكييف الھواء.
S COU
R IN G C
CLBA
R G E RG C
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 .4بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.
 .5قم بتركيب فلتر البالزما )اختياري( وفلتر الھواء.

الصيانة والخدمة

كاسيت سقفي  -ثنائي االتجاه
!

تنبيه

قبل إجراء أي صيانة ،افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

العربية

الشبكة ،الھيكل ،ووحدة التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

مخرج الھواء

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة األمامية
وتنظيفھا مرة كل أسبوعين ،أو أكثر عند الضرورة.
اضغط الزر

جھاز تحكم سلكي عن
بعد )ملحق(
 .1إزالة فالتر الھواء.

!

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية .يمكن أن
يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

رف

 .2إزالة فلتر البالزما )اختياري(.
 قم بفك برغيين من فلتر البالزما )اختياري(. .3ن ﱢ
ظف األتربة من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية من خالل غسله بالماء.
 )إذا كانت األوساخ واضحة ،فاغسله بمنظفمحايد في ماء فاتر(
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.

فلتر الھواء

 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب
في إتالف أسطح جھاز
تكييف الھواء.
S COU
RING C
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 .4بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.
 .5قم بتركيب فلتر البالزما )اختياري( وفلتر الھواء.
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الصيانة والخدمة

كاسيت سقفي  -رباعي االتجاه
!

تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة ،افصل التيار الكھربائي عن الجھاز.

الشبكة ،الھيكل ،وجھاز التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلتر إزالة
المواد
العضوية

فالتر الھواء

فتحة دخول الھواء
منفذ
الھواء
جھاز تحكم سلكي
عن بعد )ملحق(

يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة
األمامية مرة كل أسبوعين أو أكثر 2غالبا عند الضرورة.

فلتر إزالة
المواد
العضوية

رف

فتحة دخول الھواء
منفذ
الھواء
جھاز تحكم سلكي
عن بعد )ملحق(

 .1إزالة فالتر الھواء.
فلتر الھواء

!

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية.
من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن
تتسبب في إتالف
أسطح جھاز تكييف
الھواء.

 .2نظف القاذورات من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية أو قم بغسله بالماء.
 إذا كانت القاذورات ظاھرة ،اغسله باستخداممنظف متعادل في ماء فاتر.
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.
 .3بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.
 .4قم بتركيب فلتر الھواء.
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الصيانة والخدمة

كاسيت سقفي  -دائري
!

تنبيه
العربية

قبل إجراء أية عمليات صيانة ،افصل التيار الكھربائي عن الجھاز.

الشبكة ،الھيكل ،وجھاز التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.

فلتر الھواء

مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

مدخل الھواء

فالتر الھواء
يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة
األمامية مرة كل أسبوعين أو أكثر 2غالبا عند الضرورة.

جھاز تحكم سلكي عن
بعد )ملحق(

مخرج
الھواء

 .1إزالة فالتر الھواء.

!

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية.
من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
 .2نظف القاذورات من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية أو قم بغسله بالماء.
 إذا كانت القاذورات ظاھرة ،اغسله باستخداممنظف متعادل في ماء فاتر.
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.

الخطاف

 .3بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.

الخطاف
 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب
في إتالف أسطح جھاز
تكييف الھواء.
S COU
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 .4قم بتركيب فلتر الھواء.
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الصيانة والخدمة

أنبوب مخفي بالسقف ووحدة مدخل الھواء النقي
!

تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة ،افصل التيار الكھربائي عن الجھاز.

الشبكة ،الھيكل ،وجھاز التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة
مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب في إتالف أسطح جھاز
تكييف الھواء.

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة في الجزء
الخلفي من الوحدة الداخلية )جانب الشفط(
وتنظيفھا مرة كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.

SCO
U RIN
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N NER

SI

z ene

B en

 .1إزالة فالتر الھواء.
فلتر الھواء

!

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر ،ال تلمس األجزاء
المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية.
من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
فالتر الھواء

فتحة مخرج الھواء

فالتر الھواء

فتحة مخرج الھواء

فالتر الھواء

فتحة مخرج الھواء

 .2نظف القاذورات من على فلتر الھواء باستخدام
المكنسة الكھربائية أو قم بغسله بالماء.
 إذا كانت القاذورات ظاھرة ،اغسله باستخداممنظف متعادل في ماء فاتر.
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك
حدوث تشوه.
 .3بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 ال تعرض فلتر الھواء لضوء الشمس أو الحرارةالمباشرة من النار عند تجفيفه.

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
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 .4قم بتركيب فلتر الھواء.

الصيانة والخدمة

حامل أرضي متصل
!

تنبيه

الشبكة ،الھيكل ،وجھاز التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة
بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

 oال تستخدم أبدا أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته  40درجة
مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب في إتالف أسطح جھاز
تكييف الھواء.

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة في الجزء
الخلفي من الوحدة الداخلية )جانب الشفط(
وتنظيفھا مرة كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.

S COU
RI N G C
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R G E RG C
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B en

مخرج الھواء

فلتر الھواء
مدخل الھواء

 .1نظف الفلتر باستخدام مكنسة كھربائية أو ماء
دافئ وصابون.
 إذا كانت األوساخ ظاھرة ،اغسلھا باستخداممحلول منظف في الماء الفاتر.
 في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر( ،فقد يتشوه الفلتر.
 .2بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 .3قم بإعادة تركيب فلتر الھواء.

دليل المالك 15

العربية

قبل إجراء أية عمليات صيانة ،افصل التيار الكھربائي عن الجھاز.

الصيانة والخدمة

سلسلة مجموعة آرت كول
!

تنبيه

قبل تنفيذ أي عملية صيانة ،أوقف تشغيل الجھاز وافصل مصدر الطاقة الرئيسي وافصل قاطع الدائرة.
نظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة جافة .ال تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

!

تنبيه

ال تستخدم أي من ھذه
• مياه ذات درجة حرارة أعلى من  40درجة مئوية .يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه الفلتر أو تغير لونه.
• المواد الطيارة .قد تتسبب المواد المتطايرة في إتالف سطح المنتج.

فالتر الھواء
يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف اللوحة األمامية  /الشبكة مرة كل أسبوعين أو أكثر من مرة عند
الضرورة .إلزالة الفالتر راجع المخططات التوضيحية الذاتية لكل نوع طراز .قم بتنظيف الفالتر باستخدام المكنسة
الكھربائية أو محلول الماء والصابون الدافئ .إذا لم يكن من السھل تنظيف األوساخ ،اغسلھا باستخدام محلول
منظف وماء فاتر .جفف الفلتر جيدا في الظل بعد غسله وأعد تثبيت الفالتر في أماكنھا.

فالتر البالزما )اختياري(
يجب فحص وتنظيف فالتر البالزما الموجودة خلف الشبكة األمامية مرة كل  3أشھر أو أكثر غالبا عند الضرورة.
إلزالة الفالتر راجع المخططات التوضيحية الذاتية لكل نوع طراز .قم بتنظيف الفالتر باستخدام مكنسة كھربائية.
إذا كان متسخا اغسله بالماء وجففه في الظل وأعد تثبيت الفلتر في مكانه.

فالتر إزالة الرائحة
قم بإزالة فالتر إزالة الرائحة الموجودة خلف فلتر الھواء وضعھا في أشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين.
ثم أدخل ھذه الفالتر في الوضع األصلي.

إزالة الفالتر
نوع آرت كول :
اسحب القسم العلوي من اللوحة األمامية وارفعه .أخرج الفلتر مع إبقاء اللوحة األمامية.
مع الضغط على مفتاح الدفع ،اسحب الكالبة إلخراج فلتر البالزما .جففه تماًما في الظل بعد التنظيف.
ثم ضع فلتر البالزما والفلتر بشكل صحيح .ضع عقفة اللوحة األمامية على العالقة ،لتقريب اللوحة األمامية.

اللوحة
األمامية
فلتر الھواء

عالقة  -العقفة
فلتر البالزما
عقفة اللوحة األمامية

!

فلتر الھواء

تنبيه

ن من فتح شبكة فتحة الدخول ،فقد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة
ال تلمس فلتر البالزما ھذا لمدة  10ثوا ٍ
كھربائية.
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الصيانة والخدمة

 .1أوقف تشغيل الطاقة ثم افتح الجزء  .2اسحب كال من وصلتي الجزء
السفلي من اللوحة األمامية،
العلوي من اللوحة األمامية.
بحسب ما ھو موصوف في
الصورة أدناه.

 .3ادفع وأغلق الجزء العلوي من
اللوحة األمامية ومن ثم اسحب
الجزء السفلي من اللوحة
لألمام حتى يكون مؤمناً.

 .5اقلب الصورة واقلب الحاشية،
ثم أزل شريط الوقاية المرفق
بالحاشية.

 .6ضع الصورة بين الصورة المخرجة
والحاشية) .الحجم الموصى به
للصورة 450 :مم× 450مم(

 .4اسحب الصورة.

الشريط الواقي

الحاشية

450 mm

الحاشية
450 mm

 .7قم بتغطية الحاشية واضغط
لألسفل باليدين حتى تتالمس
تماماً.

 .8قم بوضع الصورة /الرسم
المطلوب تحت أجزاء العالقة
كما يلي ،وثبتھا .اضغط على
اللوحة األمامية بخفة لتقريبھا.

 .9ادفع كال رابطي الجزء السفلي
للوحة في الداخل وثبتھا .ثم
شغلھا.

في حال لم ُتستخدم الحاشية ،الحجم الموصى به للصورة:
 522مم ×  522مم
عند التشغيل بعد استبدال الفلتر والصورة ،ال تتداخل اللوحة األمامية.
522 mm
522 mm
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العربية

كيفية استبدال الصورة

الصيانة والخدمة

مثبتة بالحائط
!

تنبيه

قبل تنفيذ أي عملية صيانة ،أوقف تشغيل الجھاز وافصل مصدر الطاقة الرئيسي وافصل
قاطع الدائرة.

er

P owd

G a s o li n e

ال تستخدم أي من ھذه
• مياه ذات درجة حرارة أعلى من  40درجة مئوية .يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه الفلتر أو تغير لونه.
• المواد الطيارة .قد تتسبب المواد المتطايرة في إتالف سطح المنتج.

فالتر الھواء
يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف اللوحة األمامية  /الشبكة مرة كل
أسبوعين أو أكثر من مرة عند الضرورة .إلزالة الفالتر راجع المخططات التوضيحية الذاتية
لكل نوع طراز .قم بتنظيف الفالتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو محلول الماء
والصابون الدافئ .إذا لم يكن من السھل تنظيف األوساخ ،اغسلھا باستخدام محلول
منظف وماء فاتر .جفف الفلتر جيدا في الظل بعد غسله وأعد تثبيت الفالتر في أماكنھا.

تنظيف فلتر الھواء
قم بتنظيف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.
 .1قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.
 24~5 .2كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة :أمسك مقبض فلتر الھواء ،ثم ارفع الفلتر قلي ً
ال.
 36~30كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة  :افتح اللوحة األمامية كما ھو موضح.
 36~30كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة

 24~5كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة
فلتر الھواء

زر تشغيل/إيقاف التشغيل
مدخل الھواء

الشبكة األمامية

مستقبل اإلشارة

مستقبل اإلشارة

الشاشة

مصباح التشغيل
ريشة أفقية

الشبكة األمامية

فلتر الھواء
مخرج الھواء
فتحة تھوية رأسية

مخرج الھواء

عاكس الھواء
زر تشغيل/إيقاف التشغيل
)الشبكة الرأسية والريشة األفقية(

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
 24~5 .3كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة :أمسك مقبض فلتر الھواء ،ثم ارفع الفلتر قلي ً
ال وأزله من الوحدة.
 30~36كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة :اسحب لسان الفلتر لألمام قلي ً
ال إلزالة فلتر الھواء.
 36~30كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة

 24~5كيلو وحدة حرارية بريطانية/الساعة

* يمكن تغيير الخاصية وفًقا لنوع الطراز.
 .4قم بتنظيف الفلتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو الماء الدافئ .
 إذا كان يصعب إزالة القاذورات ،اغسل الفلتر باستخدام ماء فاتر مع منظف متعادل. .5جفف الفلتر في الظل.
مالحظة يمكن أن ينكسر فلتر الھواء عند ثنيه.
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الصيانة والخدمة

قابل للتحويل
!

تنبيه
العربية

قبل إجراء أي صيانة ،افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

الشبكة ،الھيكل ،وجھاز التحكم عن بعد
 oأوقف تشغيل النظام قبل التنظيف .ننظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة جافة.
ال تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.
مالحظة
يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

er

P o wd

G a s o li n e

 oال تستخدم أي من ھذه
• مياه ذات درجة حرارة أعلى من  40درجة مئوية .يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه الفلتر أو تغير لونه.
• المواد الطيارة .قد تتسبب المواد المتطايرة في إتالف سطح المنتج.

فالتر الھواء
يجب فحص فالتر الھواء الموجودة خلف الشبكة األمامية وتنظيفھا مرة كل أسبوعين ،أو أكثر عند الضرورة.
 .1ارفع لوحة الوصول األمامية واسحب لسان الفلتر برفق إلى األمام إلزالة الفلتر.
 .2قم بتنظيف الفلتر باستخدام المكنسة الكھربائية أو محلول الماء والصابون الدافئ.
• إذا كانت القاذورات ظاھرة ،اغسله باستخدام منظف متعادل في ماء فاتر.
• في حالة استخدام الماء الساخن )بدرجة حرارة  40درجة مئوية أو أكثر( ،ربما يسبب ذلك حدوث تشوه.
 .3بعد الغسل بالماء ،جففه جيدا في الظل.
 .4قم بإعادة تركيب فلتر الھواء.

فتحة تھوية رأسية
فتحة تھوية أفقية
فتحة مخرج الھواء

فالتر الھواء
)خلف اللوحة األمامية(
فتحة مدخل الھواء
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الصيانة والخدمة

لوحة التحكم
!

تنبيه

قبل تنفيذ أي عملية صيانة ،أوقف تشغيل الجھاز وافصل مصدر الطاقة الرئيسي وافصل قاطع الدائرة.

نظف اللوحة والفالتر
نظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة جافة .ال تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

!

تنبيه

ال تستخدم أي من ھذه
• مياه ذات درجة حرارة أعلى من  40درجة مئوية .يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه الفلتر أو تغير لونه.
• المواد الطيارة .قد تتسبب المواد المتطايرة في إتالف سطح المنتج.

فالتر الھواء
يجب فحص وتنظيف فالتر الھواء الموجودة خلف اللوحة األمامية  /الشبكة
مرة كل أسبوعين أو أكثر من مرة عند الضرورة .إلزالة الفالتر ،راجع
رسومات التوضيح الذاتية أدناه .قم بتنظيف الفالتر باستخدام المكنسة
الكھربائية أو محلول الماء والصابون الدافئ .إذا لم يكن من السھل تنظيف
األوساخ ،اغسلھا باستخدام محلول منظف وماء فاتر .جفف الفلتر جيدا
في الظل بعد غسله وأعد تثبيت الفالتر في أماكنھا.

فلتر الحساسية
قم بإزالة فالتر إزالة الرائحة الموجودة خلف فلتر الھواء وضعه في أشعة
الشمس المباشرة لمدة ساعتين.
ثم أدخل ھذه الفالتر في الوضع األصلي.

إزالة الشبكة
 .1افتح الشبكة األمامية بالسحب لألمام.
 .2ثم اسحب رابط الشبكة من مكانه في اللوحة األمامية.
 .3ثم اسحب  2مفصلة من الشبكة من مكانھا في اللوحة األمامية.

إزالة الفالتر
 .1بعدئذ اسحب لسان الفلتر لألمام قلي ً
ال
إلزالة فلتر الھواء.
 .2أمسك ألسنة اإلطار ،وأزل الكالبات من 4
أماكن.
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الصيانة والخدمة

عند وجود نية لترك جھاز تكييف الھواء بدون استخدام لفترة طويلة.

 1قم بتشغيل الجھاز باإلعدادات التالية لفترة
تتراوح من ساعتين 2إلى  3ساعات.
• نوع التشغيل :وضع تشغيل المروحة.
• بذلك يتم تجفيف األجزاء الداخلية.

 1قم بتنظيف فلتر الھواء وقم بتركيبه في
الوحدة الداخلية

 2قم بإيقاف تشغيل القاطع.

!

 2تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الھواء
في الوحدة الداخلية/الخارجية.

تنبيه

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جھاز
تكييف الھواء بدون استخدام لفترة طويلة.
ربما تتجمع القاذورات وربما تتسبب في نشوب حريق.

معلومات مفيدة

 3تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل
صحيح.
ربما يكون تم توصيله بطرف الوحدة الداخلية.

فالتر الھواء وفاتورة الكھرباء الخاصة بك.
في حالة انسداد فالتر الھواء باألتربة ،ستنخفض
قدرة التبريد ،وسيتم إھدار  % 6من الكھرباء
المستخدمة لتشغيل جھاز تكييف الھواء.

تلميحات التشغيل
ال تبالغ في خفض درجة حرارة
الغرفة.
فھذا األمر ضار بالصحة ويھدر
الكھرباء.

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

حافظ على إغالق الستائر.

ال تدع ضوء الشمس المباشر
يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل
جھاز تكييف الھواء.

قم بتنظيف فلتر الھواء بصورة
دورية.
انسداد فلتر الھواء يقلل تيار الھواء
ويخفض درجة التبريد ويؤثر على
نسبة الرطوبة.
قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين
على األقل.

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

قم بتھوية الغرفة من وقت
آلخر.
بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ
مغلقة ،يعتبر فتحھا فكرة جيدة
لتھوية الغرفة بين الحين واآلخر.
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العربية

عند وجود نية لتركه بدون استخدام لفترة
طويلة.

عند الرغبة في استخدام الجھاز مرة أخرى.

الصيانة والخدمة

قبل االتصال بمركز الخدمة...
تلميحات اكتشاف األعطال وإصالحھا! وفر الوقت والمال!
راجع النقاط التالية قبل طلب اإلصالح أو الخدمة.
في حالة استمرار العطل ،يرجى االتصال بالموزع الذي تتبعه.
جھاز تكييف الھواء ال
يعمل.

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

توجد رائحة غريبة في
الغرفة.

يبدو أن التكاثف
يتسرب من جھاز
تكييف الھواء.

الجھاز ال يعمل عندما
يبدأ تشغيله لمدة 3
دقائق تقريبا.

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

الجھاز ال يقوم بالتبريد
أو التدفئة بفاعلية.

الجھاز يصدر ضوضاء
أثناء التشغيل

ھناك صوت طقطقة
مسموع.

• ھل فلتر الھواء متسخ؟
راجع تعليمات تنظيف فلتر
الھواء.
• ربما تكون درجة حرارة
الغرفة مرتفعة للغاية عند
تشغيل الجھاز ألول وھلة.
اترك بعض الوقت حتى
يتم التبريد.
• ھل تم ضبط درجة الحرارة
بشكل سليم؟
• ھل يوجد ما يعوق فتحات
دخول أو خروج الھواء من
الوحدة الداخلية؟

• بالنسبة للضوضاء التي
تشبه صوت جريان الماء.
 يمثل ھذا الصوت صوتسريان غاز الفريون
داخل وحدة تكييف
الھواء.
• بالنسبة للضوضاء التي
تشبه صوت الھواء
المضغوط الذي ينطلق
إلى الغالف الجوي.
 يمثل ھذا الصوت صوتإزالة الرطوبة من الماء
الذي تتم معالجته داخل
وحدة تكييف الھواء.

• يصدر ھذا الصوت من
خالل تمدد  /تقلص
اللوحة األمامية ،وما إلى
ذلك .بسبب تغير درجات
الحرارة.

شاشة وحدة التحكم
عن بعد باھتة ،أو ال
تعرض أي معلومات
على اإلطالق.
• ھل البطاريات مستھلكة؟
• ھل تم تركيب البطاريات
في الوضع الصحيح
بالنسبة لألقطاب
) (+و )(-؟

مالحظة
مقاومة الماء :الجانب الخارجي للجھاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء وال جيب تعريضه
للماء بكثرة.
اللخليجية
االمارات العربيه المتحده – دبي
ميديا سيتي – برج شاذا
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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