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.ً طالع تعليمات التشغيل بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبال

أسماء القطع ووظائفها

الوحدة الداخلية

شبكة تخريج الهواء العامودية

شبكة إعادة الهواء

الفلتر

مدخل هواء

سلك

أنبوب التصريف

أنبوب الضغط العالي
أنبوب الضغط املنخفض

مخرج هواء

الوحدة اخلارجية
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وحدة التحكم عن بعد

3. درجة احلرارة

اضغط على الزر "TEMP-" خلفض درجة احلرارة (درجة واحدة كل 

ضغطة)

اضغط على الزر "TEMP+" لزيادة درجة احلرارة (درجة واحدة كل 

ضغطة)

ً للتغيير من نظام  اضغط على الزرين "TEMP+" و "TEMP-" معا

سيليسيوس املئوي C o  إلى نظام فهرنهايت F o  أو العكس.
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TIMER
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5 HR
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AUTOA
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CONTROL BUTTONS 

التشغيل 1. زر 

2. املروحة

يوجد 3 مستويات لسرعة التدفق. اضغط على هذا الزر للتحكم بدرجة 

التدفق.

أتوماتيكي منخفض  �    متوسط �               مرتفع 

 لتشغيل اجلهاز. ثم اضغط عليه "POWER" اضغط على زر التشغيل

مرة أخرى إليقاف التشغيل

وضع التشغيل

وضع اإليقاف
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4.الوضع 

  
وضع التبريد: 

5. املؤقت

يحتوي النظام على وضعني. اضغط على الزر "MODE" الختيار الوضع 

األيقونات على الشاشة) (ستظهر جميع 

� تبريد تبريد �  مروحة  

إلى  الدافئ  احلرارة من   للتحكم بدرجة 

املائل للبرودة (تتراوح اخليارات بني 

أو 86-68 درجة  30-20 درجة مئوية 

فهرنهايت)

التحكم  يتيح إمكانية  الوضع  **هذا 

بكافة اخلصائص األخرى**

وضع املروحة

العادية.  يعمل كاملروحة 

عند اختيار هذا الوضع ال يعمل زرا رفع 

 -Temp و +Temp وخفض احلرارة

**Sleep وال زر وضع النوم

اضغط على الزر "TIMER" للتحكم بتشغيل أو إيقاف املؤقت. 

اضغط على هذا الزر لتشغيل املؤقت (يجب أن يكون زر التشغيل 

الزر مرة أخرى إللغاء  اإليقاف) واضغط على  POWER في وضع 

تشغيل املؤقت.

النوم 6. وضع 

اضغط على هذا الزر إليقاف تشغيل املؤقت (يجب أن يكون زر التشغيل 

الزر مرة أخرى إللغاء إيقاف  التشغيل) واضغط على  POWER في وضع 

تشغيل املؤقت.

زر  ً. اضغط على  تلقائيا تتوقف  املؤقت ملدة 5 ثوان ثم  **تظهر شاشة 

املؤقت مرة أخرى لتعيد إظهارها.

اضغط على الزر "SLEEP" للتحكم بخاصية تشغيل/إيقاف وضع النوم 

النوم في وضع  أيقونة SLEEP على الشاشة). إذا كان وضع  (فتظهر 

التشغيل "ON" فإن املروحة ستوضع على السرعة األتوماتيكية.

تشغيل املؤقت

إلغاء املؤقت
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7. الساعات/ الدقائق

اضغط على زر الساعات "HR" أو الدقائق "MIN" لضبط إعدادات 

تشغيل/إيقاف املؤقت.

بواقع ساعة في كل  املدة من -0 12 ساعة  الساعات HR سيغير  - زر 

ضغطة.

بواقع 10  املدة من 50-00 دقيقة  الدقائق MIN يغير  - زر 

دقائق كل ضغطة.

ضبط الساعة

Power off التشغيل إيقاف  إلى وضع  - انتقل 

ثانية. فتظهر SET على  ً ملدة  زري "HR" و "MIN" معا - اضغط على 

الشاشة وتبدأ الساعة بالوميض.

الوقت.  - قبل مرور 5 ثوان اضغط على TEMP+ أو TEMP- لضبط 

اضغط بشكل متواصل على الزر TEMP+ أو TEMP- لتسريع 

الضبط.

الزر TIMER أو HR أو MIN للخروج (أو سيتم اخلروج  - اضغط على 

ً خالل 5 ثوان). تلقائيا

التوفير 25 درجة مئوية  8. وضع 

يعمل هذا الزر على التغيير من أي وضع إلى وضع التبريد 25 درجة مئوية 

وتغيير املروحة إلى الوضع األتوماتيكي. أما باقي اإلعدادات فتبقى كما هي.

الكهربائية) الطاقة  لتوفير  (هذه اخلاصية مصممة 

ضبط الساعة

بعد 5 ثوان
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التشغيل/إيقاف التشغيل بدون جهاز حتكم

لوحة الشاشة املضاءة

جتهيزات أو حتضيرات اإلسعاف

طريقة استخدام مفتاح الطوارئ

اضغط على              لتشغيل أو إيقاف املكيف.

الوحدة األساسية، بحيث ميكنك تشغيل/إيقاف  يوجد مفتاح تشغيل على 

املكيف باستخدام هذا املفتاح. وعند التشغيل من هذا املفتاح، يتم تشغيل 

املكيف على الوضع االفتراضي، واألوضاع االفتراضية للتشغيل هي:

التبريد بدرجة حرارة o 24 درجة مئوية. - العمل بوضع 

واإليقاف. التشغيل  التشغيل. يضيء عند  مؤشر   -

املؤقت. املؤقت. يضيء عند ضبط  مؤشر   -

مستشعر  في  ما  مشكلة  وجود  يعني  يومض، فهذا  املؤقت  مؤشر  كان  إذا 

وصلة التيرمستور. يرجى االتصال مبسؤول الصيانة احمللي لديكم.

الرئيسية** للوحدة  املوديالت اخملتلفة  املؤشرات هي خيارات في  **كل 

بُعد فارغة. التحكم عن  إذا كانت بطاريات جهاز   -

التحكم عند فقدان جهاز   -

التحكم عند عدم عمل جهاز   -

تركيبها. الوحدة عند  الختبار   -

ميكنك استخدام الزر   للتشغيل الطارئ بدل جهاز التحكم عن بُعد 

في احلاالت التالية:

درجة حرارة الغرفة

مفتاح التشغيل للحاالت الطارئة

تعديل اجتاه تدفق الهواء  

العامودي * التعديل 

اختيارية) * التعديل األفقي (خاصية 

التوجيه  التأرجح SWING لتشغيل  زر  ** اضغط على 

األتوماتيكي للهواء. إليقاف هذه اخلاصية اضغط على زر 

SWING مرة أخرى.

باليد مباشرة. الهواء العامودية  ** عدل شفرات توجيه 
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التفقد قبل االتصال باختصاصي الصيانة

تفقد ما يلي قبل االتصال باختصاصي الصيانة. قد جتد احلل للمشكلة بنفسك. بعد التفقد، إذا استمرت املشكلة، اتصل بوكيل التوزيع احمللي لديكم.

األسباباملشكلة

ً وتأكد املكيف ال يعمل تالفا إن كان  الكهربائي  السلك  تفقد   •
االتصال. الكهربائي في وضع  القاطع  أن   

الكهربائي التيار  تأكد من وصول   •
املؤقت. تفقد مفتاح   •

ً احلرارة املضبوطة مسبقا تأكد من درجة   •
الغرفة. إلى  إن كانت أشعة الشمس تدخل بشكل مباشر  تأكد   •

نوافذ مفتوحة. أو  أبواب  تأكد من عدم وجود   •
الهواء من املكيف. تأكد من عدم وجود شيء ما يسد مخرج   •

زالت تعمل. العادم ما  أن مروحة  تأكد   •
الهواء. اتساخ فلتر  تأكد من عدم   •

الهواء البارد الغرفة ميتزج مع  الهواء احلار في   •
الضباب أو  البخار    فيشكل ما يشبه 

أو مقطوع  بُعد رخو  التحكم عن  إلى نظام  الواصل  السلك   •
بالشكل الصحيح في اجلهاز. البطاريات  تأكد من وضع   •

تأكد من شحن بطاريات اجلهاز.  •

التكييف يعمل لكن التبريد أقل

خروج بخار أو رذاذ من املكيف أثناء تشغيله

جهاز التحكم ال يعمل
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الصيانة

السلطة ON / OFF دون عن بعد

الهواء 3.1 تنظيف فالتر 

ً إيقاف تشغيل الوحدة وفصلها عن  قبل أي عملية فحص أو صيانة، يجب دوما

الكهرباء.

أخرج فلتر الهواء ونظفه باملكنسة الكهربائية، وإذا كان متسخاً، اغسله باملاء 

ً قبل إعادة تركيبه. والصابون ثم امسحه حتى يجف متاما

فائدة:

احلمل على  الهواء، ويزيد  تدفق  من  يقلل  ً فإنه  الهواء متسخا فلتر  كان  *إذا 

تنظيفه  فإن  الكهرباء بنسبة %5. لذلك  استهالك  ويزيد  التكييف  وحدة 

بانتظام أمر ضروري.

التكييف 3.2 تنظيف وحدة 

نظف املكيف وجهاز التحكم بقطعة قماش جافة. وأزل أي رطوبة مبسحها 

بقطعة قماش جافة بعد ذلك.

للتنظيف. التينر  أو  الغازولني  أو  التلميع كالبنزين  *ال تستخدم منتجات 

يؤدي  قد  عن 40 مئوية) فهذا  حرارته  مباء ساخن (تزيد  املكيف  تنظف  *ال 

لتشوه بعض أجزاء الوحدة.

3.3 في بداية املوسم

القطعتني  في  الهواء  مخرج  أو  مدخل  يسد  شيء  وجود  عدم  من  *تأكد 

الداخلية واخلارجية.

الهواء قد يجعله ال يعمل بشكل جيد بسبب  بدون فالتر  املكيف  *تشغيل 

األوساخ والغبار. لذلك احرص على تركيب الفالتر بشكل دائم.

.ً ً أو مسدودا التصريف ليس مثنيا أن خرطوم  *تأكد 

التشغيل 3.4 خالل موسم عدم 

الكهربائي عن املكيف التيار  *افصل 

الهواء والقطع األخرى *نظف فالتر 

داخل املكيف. تدور مدة 3-2 ساعات لتنظيف  املروحة  *أترك 
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دليل التشغيل

إليه ألن هذا سيكلفك  أدنى مما حتتاج  احلرارة  •  ننصح بعدم وضع درجة 

ً من رسوم الكهرباء. مزيدا

الهواء كل أسبوعني للحصول على كفاءة أعلى. •  نظف فلتر 

احلرارة  ارتفاع درجة  أثناء التبريد ملنع  النافذة  أقفل زجاج  أو  الستائر  •  أسدل 

ً يزيد من  ً إضافيا الناجت عن أشعة الشمس ولعدم حتميل وحدة التكييف عبئا

استهالك الكهرباء.

اجتاه تدفق  أنحاء الغرفة، اضبط  الهواء البارد في كل  •  لتوزيع 

الهواء كما تظهر األسهم في الصورة لنشر البرودة.

املكيف ألن هذا سيؤدي  أثناء تشغيل  والنوافذ  األبواب  •  أغلق 

إلى تسرب الهواء البارد.

النافذة لتهوية  التهوية، افتح  •  في حال عدم فعالية مروحة 

الغرفة مرة كل فترة من الوقت لكن ليس ملدة طويلة حتى ال 

يذهب التبريد دون فائدة.



The new degree of comfort.™


