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األسباب المحتملة

العطل

اإلجراء التصحيحي

منفذ الهواء الموجود على
الوحدة الداخلية يعمل على
إخراج الضباب.

الهواء البارد الناتج من مكيف الهواء يعمل
على إخراج ضباب.

	•في حالة انخفاض درجة ح رارة الغرفة ،فستختفي هذه
الظاهرة.

تسرب المياه من
الوحدة الخارجية.

في عمليات التدفئة ،يتقطر الماء المكثف من
المبادل الحراري.

	•تتطلب هذه األع راض تركيب خرطوم تصريف تحت
حوض القاعدة ،لذا اتصل بالمنصب.

الجهاز يُصدر ضوضا ًء أو
ً
اهتزازا.

يمكن سماع صوت النقر عندما تبدأ الوحدة أو
تتوقف بسبب حركة صمام الرجوع.
البالستيكية
صوت الصرير :تصدر القطع
	•صوت الصريرُ :ت صدر األج زاء البالستيكية الخاصة
للوحدة الداخلية صوت صرير عندما تتقلص
بالوحدة الداخلية صريرًا عند انكماشها أو امتدادها
أو تتوسع بسبب التغيرات المفاجئة في درجة
بسبب تغي رات درجة الح رارة المفاجئة.
الحرارة.
صوت التدفق أو النفخ :يُعد هذا بمثابة تدفق
غاز التبريد عبر مكيف الهواء.

صدور رائحة عن الوحدة
الداخلية.

قد يتم امتصاص بعض الروائح (مثل دخان
السجائر) في الوحدة الداخلية ثم نفثها مع
تدفق الهواء.

	•إذا لم تختفي ال رائحة ،فأنت بحاجة إلى غسل الفلتر.
إذا كان ذلك ال يُجدي ،فاتصل بمركز الخدمة لتنظيف
مبادل الح رارة الخاص بك.

عندما يبدأ وضع التدفئة في العمل ،تكون
الريشة مغلقة تقريبًا ،وال يخرج الهواء منها،
حتى لو كانت الوحدة الخارجية تعمل.

	•يُعد هذا العرض أمرًا طبيع ًي ا .برجاء االنتظار حتى
بشكل كا ٍ
ف لينبعث من
تقوم الوحدة بإصدار هواء دافئ
ٍ
خالل الوحدة الداخلية.

ال يقوم مكيف الهواء
بإصدار هواء دافئ.

	•في وضع التدفئة ،يتم تجميع الثلج  /الصقيع على
الملفات عند انخفاض درجة الح رارة في الخارج .حيث
تعمل الوحدة الخارجية في وضع إزالة التجمد.
تقوم هذه الوظيفة بإزالة طبقة الجليد المت راكمة على
الملف ،وينبغي أن تنتهي خالل  15دقيقة تقري ًب ا.
الحرارة الخارجية منخفضة جدًا.

	•قد ال يكون تأثير التدفئة كاف ًي ا.

مالحظة
	•قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الط راز.

التخلص من األجھزة القديمة الخاصة بك
	•جميع األجهزة الكهربائية واإللكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت
التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
	•سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة اإلنسان.
	•لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم ،يرجى االتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو
خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.
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العطل

ال يصدر مكيف الهواء هوا ًء
باردًا.

األسباب المحتملة
عدم دوران الهواء بشكل صحيح.

	•تأكد من عدم وجود أغطية ،أو ستائر ،أو قطع من
األثاث تحجب الجزء األمامي من مكيف الهواء.

فلتر الهواء متسخ.

	•نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين.
	•راجع "تنظيف فلتر الهواء" للحصول على مزيد من
المعلومات.

درجة حرارة الغرفة مرتفعة جدًا.

	•أثناء فصل الصيف ،قد تستغرق عملية تبريد الهواء
كل ًي ا داخل الغرفة بعض الوقت ،في هذه الحالة ،حدد
"وضع فائق السرعة" لتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل
سريع.

هروب الهواء البارد من الغرفة.

	•تأكد من عدم هروب الهواء البارد من خالل نقاط
التهوية الموجودة في الغرفة.

درجة الحرارة المطلوبة أعلى من الدرجة
الحالية.

	•قم بضبط درجة الح رارة المطلوبة على مستوى أقل من
درجة الح رارة الحالية.

وجود مصدر تدفئة بالقرب من الجهاز.

تم تحديد وضع المروحة.

يتوقف مكيف الهواء أثناء
تشغيله.

ال تزال الوحدة الداخلية تعمل
حتى بعد
فصل التيار الكهربي.

اإلجراء التصحيحي

	•تجنب وضع أي أجهزة تولد الح رارة مثل األف ران
الكهربائية أو األف ران التي تعمل بالغاز عندما يكون
مكيف الهواء قيد التشغيل.
	•أ ُثناء تشغيل وضع المروحة ،يهب الهواء من المكيف
بدون تبريد الهواء داخل الغرفة أو تسخينه.
	•قم بضبط وضع التشغيل على تبريد.

الحرارة الخارجية مرتفعة جدًا.

	•قد ال يكون تأثير التبريد كاف ًي ا.

توقف مكيف الهواء بشكل مفاجئ.

	•قد يكون انتهى وقت وظيفة المؤقت ،مما تسبب في
إيقاف الوحدة عن العمل .تحقق من إعدادات المؤقت.

حدوث عطل في التيار الكهربي في أثناء
التشغيل.

	•انتظر حتى يعود التيار الكهربائي ،إذا قمت بتمكين
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي ،فستقوم الوحدة لديك
باستئناف آخر عملية تشغيل لعدة دقائق بعد رجوع
التيار الكهربي.

تشغيل وظيفة التنظيف الذاتي.

	•دع وظيفة التنظيف الذاتي تستمر في العمل ألنها تزيل
الرطوبة المتبقية داخل الوحدة الداخلية ،فإذا كنت ال
ترغب في استخدام هذه الميزة ،فبإمكانك إيقاف تشغيل
الوحدة.
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قبل االتصال للحصول على الخدمة
يرجى التحقق من العناصر التالية قبل االتصال بمركز الخدمة ،وفي حال استمرار العطل يرجى االتصال بمركز الخدمة المحلي الخاص بك.
العطل

األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

الوحدة تصدر رائحة احتراق وأصوات غريبة.
قد يكون هناك تسرب من الوحدة الداخلية حتى
عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا.
ال يعمل مكيف الهواء بشكل
طبيعي.

قد يكون كبل الطاقة تال ًفا أو يصدر حرارة
شديدة الطاقة أو يُصدر حرارة شديدة.
قد ال يعمل أحد المفاتيح أو أحد قواطع
الدائرة الكهربائية (األمان ،واألرضي) أو أحد
المصهرات بشكل صحيح.

	•قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء ،وافصل كبل الطاقة أو
افصل مصدر الطاقة ،ثم اتصل بمركز الخدمة.

ُتصدر الوحدة رمز عطل من خالل عنصر
التشخيص الذاتي.
تم فصل التيار الكهربائي عن مكيف الهواء.

	•تحقق مما إذا كان كبل الطاقة متص الً بمنفذ التيار
الكهربائي أو ما إذا كانت مفاتيح عزل الطاقة مفتوحة.

انفجار أحد المصهرات ،أو حدوث ما يعيق
مصدر الطاقة.

	•استبدل المصهر أو تحقق ما إذا حدث تعثر في قاطع
الدائرة الكهربائية.

حدوث عطل في التيار الكهربائي.

	•قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند حدوث عطل في
التيار الكهربائي.
	•انتظر لمدة  3دقائق ،عند إعادة توصيل التيار
الكهربائي ،ثم بعد ذلك قم بتشغيل مكيف الهواء.

ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاضه للغاية.

	•تحقق ما إذا تم التعثر في قاطع الدائرة الكهربية.

تم إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في وقت
تم تحديده بشكل سابق.

	•قم بتشغيل مكيف الهواء.

وضع البطارية في وحدة التحكم عن بُعد غير
صحيح.

	•تأكد من وضع البطاريات بشكل صحيح في جهاز
التحكم عن بُعد لديك.
	•إذا تم وضع البطاريات بشكل صحيح ،وظل مكيف
الهواء ال يعمل ،فقم باستبدال البطاريات وحاول مرة
أخرى.

ال يعمل مكيف الهواء.
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عند عدم استخدام مكيف الهواء لفترة
طويلة من الوقت
1

1شغل مكيف الهواء على اإلعدادات التالية لفترة من  2إلى 3
ساعات.
	•نوع التشغيل :وضع تشغيل المروحة.
	•بذلك يتم تجفيف األجزاء الداخلية.

2

2قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة.

تنبيه
	•قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة عند وجود نية لترك مكيف
الهواء بدون استخدام لفترة طويلة من الوقت.
− −ربما تتجمع األتربة وتتسبب في نشوب حريق.

مالحظة
	•في حال انسداد فالتر الهواء باألتربة ،ستنخفض قدرة التبريد،
وسيتم إهدار  6%من الكهرباء المستخدمة لتشغيل مكيف
الهواء.

نصائح التشغيل
	•ال تبالغ في تبريد الغرفة.
− −فهذا األمر ضار بالصحة ويهدر الكھرباء.
	•حافظ على إغالق الستائر.
− −ال تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل
مكيف الهواء.
	•حافظ على تناسب درجة ح رارة الغرفة.
− −اضبط االتجاه األفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب
درجة حرارة الغرفة.
	•تأكد من إحكام إغالق األبواب والنوافذ.
− −تجنب فتح األبواب والنوافذ بقدر اإلمكان للحفاظ على الهواء
البارد داخل الغرفة.
	•قم بتنظيف فلتر الهواء بصفة دورية.
− −انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر
على نسبة الرطوبة .قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على
األقل.
	•قم بتهوية الغرفة من وقت آلخر.
− −بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة ،يعتبر فتحھا فكرة جيدة
لتھوية الغرفة بين الحين واآلخر.

عند استخدام مكيف الهواء بعد فترة
طويلة من عدم االستخدا
1

1نظف فلتر الهواء وركبه في الوحدة الداخلية.

2

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

3

3تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح.
	•قد يكون السلك األرضي موصالً بجهاز الوحدة الداخلية.
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تنظيف فلتر الهواء

1

1قم بإزالة فالتر الهواء من الوحدة الداخلية.

تحذير
	•قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إج راء أي
عملية من عمليات الصيانة؛ وإال قد يتسبب ذلك في حدوث
صدمة كهربية.
	•ال تلمس األج زاء المعدنية للوحدة الداخلية عندما تكون هناك
إلى إزالة فلتر الهواء .قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابة.

تنبيه
	•يُحظر بشدة مالمسة األج زاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء
عند نزع فلتر الهواء.
	•ال تستخدم أب ًدا مياه تتخطي درجة ح رارتها  40درجة مئوية
عند تنظيف الفلتر .فقد يسبب تشوه أو تغير اللون.
	•ال تستخدم أب ًدا المواد المتطايرة عند تنظيف الفلتر .قد تتلف
سطح المنتج.
	•نظف سطح الوحدة الداخلية باستخدام قطعة قماش جافة
وناعمة.

مالحظة
	•قم بتنظيف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين أو أكثر كلما دعت
الحاجة.

رف

2

2قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو باستخدام خليط من المياه
الفاترة وسائل تنظيف متعادل.

3

3جفف الفالتر في الظل.

4

4قم بتركيب فلتر الهواء.
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مصابيح مؤشر التشغيل
الوصف
وضع التبريد
وضع التدفئة
الوقت لتنظيف فلتر في وضع التبريد  /التدفئة

لون المصباح
أخضر
أخضر
أخضر مصفر

الوقت لتنظيف الفلتر عندما ال يعمل المنتج

البرتقالي

التشغيل أو إزالة الصقيع قبل بدء التسخين

أخضر

عند الحجز على

أخضر

عندما يحتاج المنتج إلى تنظيف الفلتر أثناء الحجز التشغيل

أخضر مصفر

مالحظة
	•تطفئ لمبة مؤشر تنظيف الفلتر تلقائ ًي ا بعد مدة محددة ( 50ساعة).
(إطفاؤها مباشرة :جهاز التحكم عن بعد السلكي  -اضغط على زر تحرير إعدادات الوظائف مرة واحدة ،جهاز التحكم عند بعد الالسلكي -
اضغط على زر التحرير ثالث م رات)
	•إزالة الصقيع :يذوب أي ثلج تلقائ ًي ا على مبادل ح رارة الوحدة الخارجية في الشتاء

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
تتسم هذه الوظيفة بالنفع في حالة انقطاع التيار الكهربائي .عند عودة التيار الكهربائي ،تستعيد هذه الميزة حالة التشغيل السابقة وسيتم تشغيل مكيف الهواء
في نفس اإلعدادات.

مالحظة
	•يتم تمكين هذه الميزة من خالل إعدادات المصنع االفت راضية ،ولكن يمكنك تعطيلها بالضغط مع االستم رار على زر  ON/OFFلمدة 6
ثوان .ستصدر الوحدة إشارة صوتية مرتين وسيومض المصباح  8م رات.
ٍ
	•لتمكينه ،اضغط على الزر مرة أخرى لمدة  6ثوان .ستصدر الوحدة إشارة صوتية مرتين وسيومض المصباح األزرق  4م رات.

نصيحة بشأن مصباح  LEDلعالمة

1

1مصباح إشارة الفلتر ( )LEDفي وضع التشغيل.

2

2إذا كان مصباح  LEDيشير إلى مصباح عالمة الفلتر قيد التشغيل ،فقم بتنظيف الفلتر.
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مالحظات التشغيل
اقتراح توفير الطاقة
	•يرجى الحرص على عدم زيادة درجة التبريد بشكل مفرط داخل المكان ,فقد يشكل هذا خطرًا على صحتك وقد يستهلك المزيد من
الكهرباء.
	•قم بحجب دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر العادية أو الحاجبة للضوء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
	•قم بإغالق األبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
	•قم بضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي أو أفقي لتوزيع الهواء داخل الغرفة.
	•قم بتغيير سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته بسرعة خالل فترة زمنية قصيرة.
	•قد يقل معدل تجديد الهواء داخل األماكن المغلقة عند فتح النوافذ وذلك اذا تم تشغيل مكيف الهواء لفت رات طويلة.
	•نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين ،فقد يمنع الغبار والشوائب المجمعة في فلتر الهواء من تدفق الهواء أو تضعف وظائف التبريد  /إزالة
الرطوبة.

األجزاء والوظائف
وحدة داخلية

تصريف الهواء

الشبكة األمامي/الفلتر

مدخل هواء

مفتاح التشغيل اإلجباري

مالحظة
	•قد تتغير الخاصية حسب نوع الط راز.
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	•تجنب مطل ًقا الجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات ،أو جمع البطاريات القديمة مع الجديدة في
وحدة التحكم عن بعد.
	•تخلص من البطاريات في مكان ال يتعرض لخطر نشوب حريق.
	•توقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد في حالة وجود تسرب للمادة السائلة في البطارية،
وفي حال ثوبك أو جلدك للمادة السائلة المسربة من البطارية ،فقم بغسله بماء نظيف.
	•في حالة ابتالع السائل المتسرب من البطارية ،اغسل الجزء الداخلي من الفم تمامًا واستشر
الطبيب.
	•تجنب تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة للغاية أو عند ترك
الباب أو النافذة مفتوحين.
	•تجنب تعريض األشخاص ،أو الحيوانات ،أو النباتات للهواء البارد أو الساخن الصادر من
مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.
	•يُحظر شرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
	•مكيف الهواء غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال الصغار أو المرضى بدون مراقبة.
	•يجب مراقبة األطفال للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.

الصيانة
	•استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .ال تستخدم المنظفات القاسية ،أو المواد المذيبة ،أو الماء
المتطاير وما إلى ذلك.
	•نظف فالتر الهواء مرة كل أسبوعين ،أو أكثر ،إذا تطلب األمر ذلك.
	•استخدم مقعد متين أو سلم عند تنظيف مكيف الهواء ،أو صيانته ،أو إصالحه على ارتفاع ما.
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	•قم بتركيب مكيف الهواء في مكان بحيث ال تتسبب الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية
أو أدخنة العادم في إزعاج الجيران ،فيمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خالفات مع
الجيران.
	•تأكد من عدم وجود تسريب لغاز التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصالحه.
	•تو َّخ الحذر عند فك مكيف الهواء أو تركيبه.
	•تجنب تكيب مالمسة غاز التبريد المتسرب أثناء التركيب أو اإلصالح.
	•ال تقم بإمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
	•ال تخلط الهواء أو الغاز بخالف غاز التبريد المُحدد والمستخدم في النظام.
	•إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب ،فقم بتهوية المنطقة على الفور.
	•ينبغي تفكيك الوحدة ومعالجة زيت المبرد والقطع األخرى وفقا ً للمعايير المحلية والوطنية.
الغ إذا قام شخص من غير المهنيين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء
	•يصبح الضمان ٍ
من  LG Electronicsأو إصالحها أو تعديلها .ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف اإلصالح.

التشغيل
	•ال تستخدم المنتج ألغراض خاصة ،مثل االحتفاظ باألطعمة ،واألعمال الفنية ،وما شابه ذلك،
فهو مكيف هواء مخصص ألغراض استهالكية وليس نظام تبريد دقيق.
	•تجنب عرقلة فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
	•يُحظر بشدة مالمسة األجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
	•تجنب وضع أي شيء على مكيف الهواء.
	•تجنب إدخال يديك أو أشياء أخرى داخل مدخل الهواء أو مخرجه أثناء تشغيل مكيف الهواء.
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	•عند تسرب الغاز القابل لالشتعال ،قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتھوية قبل تشغيل
المنتج .ال تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء.
	•استخدم مضخة تفريغ أو غاز (نيتروجين) خامل عند إجراء اختبار التسريب أو تطهير الهواء.
تجنب ضغط الهواء أو األكسجين وال تستخدم الغازات القابلة لالشتعال.
	•ال تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنبوب الماء أو أي من األجزاء الداخلية أثناء تشغيل الجهاز أو
بعد إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة فهناك.

الصيانة
	•تخلص بشكل آمن من مواد التغليف مثل البراغي ،أو المسامير ،أو البطاريات باستخدام عملية
التغليف المناسبة بعد التركيب أو التصليح.

تنبيه

للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة لألشخاص ،أو حدوث عطل ،أو تلف للمنتج أو
الممتلكات عند استخدام المنتج ،يجب اتباع احتياطات السالمة األساسية ،بما فيها ما يلي:

التركيب
	•يجب أن يقوم شخصان أو أكثر برفع المنتج ونقله.
	•تجنب تركيب مكيف الهواء في إحدى المناطق التي تتعرض مباشرة للرياح البحرية (رذاذ
الملح).
	•قم بتركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المكثف بسهولة ويسر.
	•اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.
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	•تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
	•تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
	•ال تسمح بدخول الماء إلى القطع الكهربائية .قم بتركيب الوحدة بعي ًدا عن مصادر المياه.
	•ال تستخدم ً
غازا قابالً لالشتعال أو مواد قابلة لالحتراق (البنزين ،والجازولين ،وسائل تخفيف
الدهان «التنر» ،والمواد البترولية ،والكحول ،وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
	•قم بإيقاف التشغيل وإغالق النافذة أثناء العواصف واألعاصير .وإذا أمكن ،قم بإزالة المنتج من
النافذة قبل وصول اإلعصار.
	•تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.
	•في الوحدة الخارجية ،يوفر مكثف رفع الجهد الكهربائي كهرباء عالية الجهد للمكونات
الكهربائية .تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل إجراء أعمال اإلصالح.
	•تأكد من استخدام قطع الغيار المدرجة في قائمة قطع غيار الخدمة فقط ،ويحظر بشدة تعديل
المعدات.
	•تجنب استخدام المنتج في مكان مُغلق بإحكام لمدة طويلة .قم بتنفيذ التهوية بصورة منتظمة.
	•ال تفتح الشبكة األمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل( .ال تلمس الفلتر الكهروستاتيكي ،إذا
كانت الوحدة مزودة به).
	•في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج .قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو
افصل كابل مصدر الطاقة فورً ا.
	•تأكد من تهوية المكان تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وأحد أجهزة التسخين مثل المدفأة
في وقت واحد.
	•تأكد من عدم الصعود على الوحدة أو االصطدام بها.
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	•في حالة تلف سلك اإلمداد بالتيار الكهربائي ،يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكالء
الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنبا ً لحدوث أي خطر.
	•استخدم مصهرً ا وقاطع تيار من النوع القياسي بما يتوافق مع فئة مكيف الهواء.
	•ال تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده .عند تعرض الطبقة العازلة لكابالت الطاقة للخدش أو
التقشر ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،وحينئذ يجب استبداله على
الفور.
	•تأكد من أن كبل الطاقة غير متسخ ،أو ضعيف ،أو مكسور.
	•قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إجراء أي عملية من عمليات الصيانة؛ وإال قد
يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية.
	•ال توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة
طويلة من الوقت.
	•تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عند األماكن التي يمكن أن يتعرض فيها للشد أو التلف أثناء
التشغيل.
	•تجنب وضع أي أجسام على كبل الطاقة.
	•ال تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
	•يُراعى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند إجراء الخدمة واستبدال القطع.

التشغيل
	•في حالة غمر المنتج (غرقه أو غوصه) في الماء ،اتصل بمركز خدمة معتمد إلصالحه قبل
استخدامه مرة أخرى.
	•استخدم فقط غاز التبريد المحدد في الملصق الموضوع على مكيف الهواء.
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التركيب
	•يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح للحد من مخاطر حدوث صدمات كهربائية.
	•ال تقم بتوصيل السلك األرضي بأنبوب الغاز ،أو مانع الصواعق ،أو السلك األرضي الخاص
بالهاتف.
	•قم بتركيب لوحة صندوق التحكم وتغطيتها بشكل آمن.
	•اتصل بمركز الخدمة المعتمد عند تركيب مكيف الهواء أو نقله إلى مكان آخر.
مستو أو في مكان خطر يتداعى للسقوط.
سطح غير
	•ال تقم بتركيب الجهاز على
ٍ
ٍ
	•ال تقم بتركيب الوحدة في منطقة توجد بها مواد قابلة لالشتعال.
	•ر ّكب مأخذ تيار كهربي وقاطع أرضي للتسرب مخصصين للجهاز.
	•ال تقدم على تركيب أو فك أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).
	•يجب أن تكون توصيالت األسالك داخليًا/خارجيًا آمنة تمامًا ،وينبغي تحديد مسار الكابل
بشكل صحيح بحيث ال توجد قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل ،فمن الكبل أن تتسبب
التوصيالت الخاطئة أو الضعيفة في توليد الحرارة أو نشوب حريق.
	•عند تركيب الوحدة ،استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
	•يتعين تركيب الجهاز وف ًقا للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل األسالك.
	•ال تستخدم قاطعا ً للدائرة به خلل أو غير مقنن.
	•ال تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
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يتمثل الغرض من إرشادات السالمة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو األضرار
الناجمة عن التشغيل غير اآلمن أو غير الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم اإلرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.
يتم عرض هذا الرمز لإلشارة إلى األمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع اإلرشادات لتجنب
المخاطر.

تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

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

إرشادات السالمة الهامة

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار ،أو نشوب حريق ،أو حدوث وفاة ،أو التعرض لصدمة كهربية،
أو حدوث إصابة ،أو حروق لألشخاص عند استخدام المنتج ،يجب اتباع احتياطات السالمة
األساسية ،بما فيها ما يلي:

األطفال بالمنزل
هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األفراد (بما في ذلك األطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم
البدنية أو الحسية أو العقلية ،أو ليس لديهم خبرة ومعرفة ،ما لم يتم اإلشراف عليهم أو تقدم لهم
اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم ،كذلك يجب اإلشراف على
األطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
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جدولالمحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المص ّنعة.
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دليل المالك

مكيــف الهواء
يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز واالحتفاظ به في متناول اليد للرجوع
إليه في جميع األوقات.
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