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مكیف الھواء
دلیل المستخدم/دلیل التركیب

AR**NVPX***

•  .Samsung نشكرك على شراء مكیف الھواء من

ُیرجى قراءة دلیل المستخدم ھذا بعنایة قبل تشغیل ھذه الوحدة. كما ُیرجى االحتفاظ بھ للرجوع إلیھ في المستقبل.  •
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التخلص من ھذا المنتج بشكل سلیم
 (مخلفات األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة)

(ُیطبق في الدول التي بھا أنظمة تجمیع منفصلة للمخلفات)
 (USB مثل؛ الشاحن وسماعة الرأس وكبل) العالمة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو المواد المكتوبة تشیر إلى أن المنتج وملحقاتھ الكھربائیة

یجب أال یتم التخلص منھا مع المخلفات المنزلیة األخرى عند انتھاء عمرھا االفتراضي. لمنع تعرض البیئة أو صحة اإلنسان لألضرار المحتملة نتیجة 
للتخلص من المخلفات عشوائًیا، الرجاء عزل ھذه العناصر عن األنواع األخرى من المخلفات، ثم إعادة تدویرھا بعنایة للتشجیع على إعادة استخدام 

موارد المواد بشكل دائم.
وینبغي أن یقوم مستخدمو المنتج بالمنازل باالتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منھ المنتج أو الجھة الحكومیة المحلیة المختصة التابعین لھا للحصول 

على معلومات حول مكان وكیفیة إعادة تدویر ھذه العناصر بشكل آمن بیئًیا.
دین ومراجعة شروط عقد الشراء. ویجب أال یتم خلط ھذا المنتج وملحقاتھ اإللكترونیة مع المخلفات  ینبغي على مستخدمي الشركات االتصال بالمورِّ

التجاریة األخرى عند التخلص منھ.

التخلص من بطاریات ھذا المنتج بشكل سلیم

حة على البطاریة أو الدلیل أو مواد التغلیف إلى أنھ ینبغي عدم التخلص من بطاریات ھذا المنتج مع النفایات المنزلیة األخرى  تشیر ھذه العالمة الموضَّ
في نھایة فترة استخدامھا. تشیر الرموز الكیمیائیة Hg أو Cd أو Pb، حیثما وجدت، إلى أن البطاریة بھا زئبق أو كادیوم أو رصاص أكثر من 

.٦٦/۲۰۰٦ EC Directive المستویات المشار إلیھا في التوجیھ األوروبي
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العربیة 4

معلومات األمان

قبل استخدام المكیف الھوائي الجدید، ُیرجى قراءة ھذا الدلیل بعنایة لضمان معرفة كیفیة تشغیل المیزات والوظائف العدیدة الموجودة بھذا 
الجھاز الجدید بأمان وفاعلیة.

ونظًرا ألن إرشادات التشغیل الواردة في ھذا الدلیل تغطي طرًزا متنوعة، فقد تختلف خصائص المكیف الھوائي اختالًفا طفیًفا عما ھو موضح 
في ھذا الدلیل. وإذا كان لدیك أیة استفسارات، فاتصل بأقرب مركز خدمة أو ابحث عن التعلیمات والمعلومات على اإلنترنت على الموقع 

.www.samsung.com

  تحذیر
الممارسات الخطیرة أو غیر اآلمنة التي تؤدي إلى حدوث إصابة شخصیة بالغة أو الوفاة.

  تنبیھ
الممارسات الخطیرة أو غیر اآلمنة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابة شخصیة بسیطة أو تلف بالممتلكات.

ال تحاول.اتبع اإلرشادات.

تأكد من توصیل المنتج بطرف أرضي لمنع حدوث صدمة كھربیة.

ُیحظر التفكیك.فصل التیار الكھربي.

بخصوص التركیب

  تحذیر

استخدم سلك تیار كھربي بمواصفات الطاقة الخاصة بالمنتج أو أعلى منھا واستخدم سلك التیار لھذا الجھاز فقط. وال تستخدم سلك   
تمدید.
قد یؤدي تمدید سلك التیار الكھربي إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 
ال تستخدم محّول تیار كھربائي. قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.• 
إذا اختلفت حالة الجھد الكھربي أو التردد أو التیار المقدر، فقد یتسبب ذلك في نشوب حریق. • 

یجب أن یتم تركیب ھذا الجھاز بواسطة فني مؤھل أو شركة صیانة متخصصة.   
قد ینتج عن عدم االلتزام بذلك صدمة كھربیة أو حریق أو انفجار أو مشكالت بالجھاز أو إصابات وقد یلغي كذلك الضمان على • 

الجھاز الذي تم تركیبھ.
قم بتركیب مفتاح عزل بجوار مكیف الھواء (لكن ال تركبھ على لوحات مكیف الھواء) وقاطع الدائرة الكھربائیة المخصص لمكیف    

الھواء.
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 

قم بتركیب الوحدة الخارجیة بثبات على نحو ال یجعل الجزء الكھربائي من الوحدة الخارجیة مكشوًفا.   
قد ینتج عن عدم اتباع ھذه التعلیمات حدوث صدمة كھربیة أو حریق أو مشكالت بالجھاز.• 

یجب عدم تركیب ھذا الجھاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة لالشتعال. یجب عدم تركیب ھذا الجھاز في بیئة رطبة أو موقع بھ   
زیت أو أتربة أو في مكان یتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (أو المطر). وال تقم بتركیبھ في مكان قد یتسبب في تسرب الغاز.

قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.• 
ال تقم مطلًقا بتركیب الوحدة الخارجیة في مكان كحائط خارجي مرتفع ألنھا قد تكون ُعرضة للسقوط.   

إذا سقطت الوحدة الخارجیة، فقد تؤدي إلى حدوث إصابة أو الوفاة أو تلف بالممتلكات.• 

معلومات األمان
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5 العربیة

معلومات األمان

یجب توصیل ھذا الجھاز جیًدا بطرف أرضي. وال توصلھ أرضًیا بماسورة غاز أو ماسورة میاه بالستیكیة أو سلك تلیفون.  
قد ینتج عن عدم اتباع ھذه التعلیمات حدوث صدمة كھربیة أو حریق أو انفجار.• 
تأكد من استخدام قابس بطرف أرضي.• 

  تنبیھ

قم بتركیب الجھاز على أرضیة مستویة وصلبة تتحمل وزنھ.  
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث اھتزازات غیر طبیعیة أو ضوضاء أو مشاكل بالمنتج.• 

قم بتركیب خرطوم الصرف بطریقة صحیحة حتى یتم صرف المیاه بشكل سلیم.   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى فیض الماء وحدوث تلف بالممتلكات. تجنب إضافة مصفاة إلى مواسیر المخلفات حیث قد ینشأ • 

عنھا روائح في المستقبل.
عند تركیب الوحدة الخارجیة، تأكد من توصیل خرطوم الصرف حتى تتم عملیة الصرف على نحو سلیم.   

قد یفیض الماء الناتج من الوحدة الخارجیة أثناء عملیة التدفئة ویؤدي إلى حدوث تلف بالممتلكات.• 
وباألخص خالل فصل الشتاء، إذا سقطت قطع من الثلج، فقد تؤدي إلى حدوث إصابة أو الوفاة أو تلف بالممتلكات.

د الطاقة بخصوص مورِّ

  تحذیر

في حالة تلف قاطع الدائرة الكھربائیة، اتصل بأقرب مركز خدمة.  

ال تسحب سلك التیار الكھربي أو تثنیھ بشدة. وال تقم بلفھ أو ربطھ. وال تعلقھ فوق شيء معدني أو تضع شیًئا ثقیالً فوقھ أو تدخلھ   
بین أشیاء أو ترِم بھ في الفراغ الموجود خلف الجھاز.

قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.• 

  تنبیھ

في حالة عدم استخدام مكیف الھواء لفترة زمنیة طویلة أو أثناء العواصف الرعدیة/البرق، افصل التیار الكھربي من قاطع الدائرة.  
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 

بخصوص االستخدام

  تحذیر

في حالة غمر الجھاز بالماء، الرجاء االتصال بأقرب مركز خدمة.  
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 
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العربیة 6

معلومات األمان

في حالة صدور صوت غریب من الجھاز أو رائحة حریق أو دخان، افصل موّرد الطاقة على الفور واتصل بأقرب مركز خدمة.   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 

في حالة حدوث تسرب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النفطي المسال أو غیره من الغازات)، قم بتھویة المكان على الفور دون    
لمس سلك التیار الكھربي. ال تلمس الجھاز أو سلك التیار الكھربي.

ال تستخدم مروحة للتھویة.• 
قد تحدث شرارة وتؤدي إلى حدوث انفجار أو نشوب حریق.• 

إلعادة تركیب مكیف الھواء، الرجاء االتصال بأقرب مركز خدمة.   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث مشاكل بالمنتج أو تسرب الماء أو صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 
ال تتوافر خدمة التسلیم لھذا المنتج. لذا، ستتحمل تكالیف إضافیة للبناء، باإلضافة إلى رسوم تركیب، إذا ما أردت إعادة تركیب • 

المكیف الھوائي في مكان آخر.
وبوجھ خاص، عند تركیب المنتج في مكان غیر اعتیادي كمنطقة صناعیة أو بالقرب من شاطئ البحر حیث یتعرض للملح • 

الموجود في الھواء، الرجاء االتصال بأقرب مركز خدمة.

ال تلمس قاطع الدائرة ویدیك مبتلة.  
قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة.• 

ال تقم بإیقاف تشغیل مكیف الھواء عن طریق قاطع الدائرة أثناء تشغیلھ.   
قد یؤدي إیقاف تشغیل المكیف الھوائي ثم تشغیلھ مرة أخرى من خالل قاطع الدائرة إلى حدوث شرارة تؤدي إلى صدمة كھربیة • 

أو نشوب حریق.
بعد إخراج مكیف الھواء من العبوة، احتفظ بكافة مواد التغلیف في مكاٍن آمن بعیًدا عن متناول األطفال ألن ھذه المواد قد تشكل    

خطورة علیھم.
إذا وضع طفل كیًسا فوق رأسھ، فقد یؤدي إلى اختناقھ.• 

ال تلمس ریشة تدفق الھواء بیدیك أو أصابعك أثناء عملیة التدفئة.   
قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو التعرض لحروق.• 

ال تدخل أصابعك أو أي مواد غریبة في مدخل/مخرج الھواء أثناء عمل المكیف.   
یجب توخي الحذر الشدید حتى ال یتعرض األطفال إلصابة جسدیة نتیجة إلدخال أصابعھم في الجھاز.• 

ال تضغط على مكیف الھواء أو تسحبھ باستخدام القوة المفرطة.   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى نشوب حریق أو إصابة أو مشاكل بالمنتج.• 

ال تضع أي شيء بالقرب من الوحدة الخارجیة یسمح لألطفال بالصعود على الجھاز.   
قد یؤدي ذلك إلى تعرضھم إلصابات بالغة.• 

ال تستخدم مكیف الھواء ھذا لفترات طویلة من الوقت في األماكن ردیئة التھویة أو بالقرب من أشخاص من ذوي االحتیاجات    
الخاصة.

قد یؤدي ذلك إلى التعرض لمخاطر نتیجة لنقص األكسجین، لذا ینبغي فتح النافذة لساعة على األقل.• 

د الطاقة واتصل بأقرب مركز خدمة. في حالة دخول أي مادة غریبة، مثل الماء إلى الجھاز، افصل مورِّ  
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 

ال تحاول إصالح الجھاز أو فكھ أو تعدیلھ بنفسك.  
ال تستخدم أي منصھر (مثل األسالك النحاسیة أو الفوالذیة أو ما إلى ذلك) بخالف المنصھر القیاسي.• 
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق أو مشاكل بالمنتج أو إصابات جسدیة.• 
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7 العربیة

معلومات األمان

  تنبیھ

ال تضع أي أشیاء أو أجھزة أسفل الوحدة الداخلیة.  
قد یؤدي تساقط الماء من الوحدة الداخلیة إلى نشوب حریق أو تلف بالممتلكات. • 

افحص إطار التركیب للوحدة الخارجیة وتأكد من سالمتھ مرة واحدة على األقل كل عام.   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض إلصابة جسدیة أو الوفاة أو تلف بالممتلكات.• 

یتم قیاس الحد األقصى للتیار طبًقا لمعیار اللجنة الكھرو تقنیة الدولیة (IEC) الخاص بالسالمة، كما یتم قیاس التیار طبًقا لمعیار    
المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس (ISO) المتعلق بكفاءة الطاقة.

ال تقف على الجھاز أو تضع أشیاًء (مثل الغسیل أو الشموع المضاءة أو السجائر المشتعلة أو األطباق أو المواد الكیمیائیة أو   
األشیاء المعدنیة أو غیرھا) فوقھ.

قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق أو حدوث مشاكل بالمنتج أو التعرض إلصابة جسدیة.• 
ال تقم بتشغیل الجھاز ویدیك مبتلة بالماء.   

قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة.• 
ال تقم برش المواد المتطایرة مثل المبیدات الحشریة على سطح مكیف الھواء.   

فعالوة على كونھا ضارة باإلنسان، قد تؤدي أیًضا إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق أو مشاكل بالمنتج.• 
ال تشرب الماء الذي یخرج من مكیف الھواء.   

قد یكون ھذا الماء ضاًرا بصحة اإلنسان.• 
ال تضغط بشدة على جھاز التحكم عن ُبعد وال تحاول فكھ.   

ال تلمس المواسیر الموّصلة بالمنتج.   
قد یؤدي ذلك إلى التعرض لحروق أو إصابات جسدیة.• 

ال تستخدم مكیف الھواء لحفظ المعدات الدقیقة أو األطعمة أو الحیوانات أو النباتات أو مستحضرات التجمیل أو ألي أغراض أخرى    
غیر عادیة.

قد یؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالممتلكات.• 
تجنب تعریض األشخاص أو الحیوانات أو النباتات بشكل مباشر للھواء المتدفق من مكیف الھواء لفترات طویلة من الوقت.   

قد یؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بھؤالء األشخاص أو الحیوانات أو النباتات.• 
ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام بواسطة أشخاص یعانون من إعاقات جسدیة أو حسیة أو ذھنیة (بما في ذلك األطفال)، أو    

لدیھم نقص في الخبرة والمعرفة إال إذا خضعوا لإلشراف أو تم تزویدھم بإرشادات تتعلق باستخدام الجھاز من قبل شخص مسؤول 
عن سالمتھم. لذا، ینبغي مراقبة األطفال للتأكد من عدم عبثھم بالجھاز.
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العربیة 8

معلومات األمان

بخصوص التنظیف

  تحذیر

ال تنظف الجھاز برش الماء علیھ مباشرًة. ال تستخدم البنزین أو مخفف الطالء أو الكحول لتنظیف الجھاز.  
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تغیر لون الجھاز أو تشوھھ أو تلفھ أو حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.• 

د الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة. قبل تنظیف أو إجراء الصیانة، افصل مورِّ   
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 

  تنبیھ
توخ الحذر عند تنظیف سطح المباِدل الحراري للوحدة الخارجیة نظًرا لوجود حواف حادة.  

ویجب تنفیذ ذلك بواسطة فني مؤھل لذا یرجى االتصال بعامل التركیب أو مركز الخدمة.• 

ال تنظِّف مكیف الھواء من الداخل بنفسك.  
لتنظیف الجھاز من الداخل، اتصل بأقرب مركز خدمة.• 
عند تنظیف المرشح الداخلي، راجع اإلرشادات الواردة في قسم «نظرة عامة على التنظیف».• 
قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث تلف أو صدمة كھربیة أو نشوب حریق.• 
تأكد من عدم وقوع أي إصابات من الحواف الحادة الموجودة على سطح المبادل الحراري عند التعامل معھ.• 
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9 العربیة

نظرة عامة

نظرة عامة على الوحدة الداخلیة
قد یبدو مكیف الھواء مختلًفا بدرجة طفیفة عن الصورة الموضحة باألسفل.

مدخل الھواء ۰۱

مرشح الھواء ۰۲

شفرة تدفق الھواء (ألعلى وألسفل)  ۰۳

شفرة تدفق الھواء (للیمین وللیسار)  ۰٤

مستشعر درجة حرارة الغرفة  ۰٥

وحدة واي فاي ۰٦

۰۷ Wind-Free لوحة

۰۸ Display

زر الطاقة / ۰۹
مستقبل جھاز التحكم عن ُبعد

۱۰ Ionizer (داخلي)

Display

مؤشر درجة الحرارة  ۰۱
مؤشر إعادة ضبط المرشح (  ) 

مؤشر استھالك الطاقة 
مؤشر النقاء التلقائي (  ) 

۰۲ Wi-Fi مؤشر

۰۳ Ionizer المؤشر

المؤشر Timer (المؤقت)  ۰٤
 good’sleep المؤشر

المؤشر Auto clean (التنظیف التلقائي)
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العربیة 10

نظرة عامة

نظرة عامة على جھاز التحكم عن ُبعد

ضبط مؤشر درجة الحرارة ۰۱

مؤشر خیارات المؤقت ۰۲

مؤشر وضع التشغیل ۰۳

مؤشر الخیارات ۰٤

مؤشر انخفاض شحن البطاریة ۰٥

مؤشر اإلرسال ۰٦

مؤشر سرعة المروحة ۰۷

۰۸ Ionizer مؤشر
۰۹ Wind-Free مؤش
مؤشر توجیھ الھواء في االتجاه رأسى  ۱۰

مؤشر توجیھ الھواء في االتجاه األفقي ۱۱

زر الطاقة ۱۲

زر التحكم في درجة الحرارة ۱۳

زر المؤقت ۱٤

زر سرعة المروحة ۱٥

زر االتجاھات / التحدید ۱٦

زر توجیھ الھواء في االتجاه رأسى  ۱۷

زر الوضع ۱۸

۱۹ Ionizer / Wind-Free زر

زر توجیھ الھواء في االتجاه األفقي ۲۰

زر الخیارات / التنظیف ۲۱

۲۲ (°C↔°F) ضبط الحراره والتغییر من

  مالحظة
تم وضع الوصف الموضح في ھذا الدلیل وفًقا ألزرار جھاز التحكم • 

عن ُبعد.
بالرغم من عرض Heat, d’light Cool على شاشة جھاز • 

التحكم عن ُبعد، ھذه المیزة غیر متوفرة في ھذا الطراز.

تركیب البطاریات

1.5 AAA
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11 العربیة

نظرة عامة

یمكنك استخدام مكیف الھواء بسھولة عن طریق تحدید الوضع، ثم التحكم في درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه الھواء.

تشغیل جھاز التحكم عن ُبعد

أوضاع التشغیل

یمكنك التبدیل بین األوضاع الحالیة Auto وCool وDry وFan بالضغط على الزر 

.

التحكم في درجة الحرارة

یمكنك التحكم في درجة الحرارة في كل وضع كما یلي:

التحكم في درجة الحرارةالوضع

Auto/Cool ضبط درجة الحرارة بمقدار ۱ درجة مئویة ضمن نطاق ما بین
۱٦ و ۳۰ درجة مئویة.

Dry ضبط درجة الحرارة بمقدار ۱ درجة مئویة ضمن نطاق ما بین
۱۸ و ۳۰ درجة مئویة.

Fan.یتعذر ضبط درجة الحرارة

یمكنك التبدیل بین مؤشرات درجات الحرارة المئویة والفھرنھایت على جھاز التحكم عن 
ُبعد.

اضغط مع االستمرار لمدة ۳ ثواٍن أو أكثر◄

  مالحظة
ال تتبدل مؤشرات درجة الحرارة على الوحدة الداخلیة.• 
ُتلغى ھذه الوظیفة عند استبدال بطاریات جھاز التحكم عن ُبعد. في ھذه الحالة, قم • 

بتشغیل الوظیفة مرة أخرى.

یمكنك استخدام األوضاع Cool وDry في الظروف التالیة:
CoolDryالوضع

ما بین ۱٦ و ۳۲ درجة درجة الحرارة الداخلیة
مئویة

ما بین ۱۸ و ۳۲ درجة 
مئویة

ما بین ۱٦ و ٥۲ درجة درجة الحرارة الخارجیة
مئویة

ما بین ۱٦ و ٥۲ درجة 
مئویة

الرطوبة النسبیة ۸۰٪ درجة الرطوبة الداخلیة
_أو أقل

في حالة تشغیل المكیف في الوضع Cool لمدة زمنیة طویلة في منطقة عالیة الرطوبة، • 
قد یتكون الندى.
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العربیة 12

نظرة عامة

التحكم في سرعة المروحة

یمكنك اختیار سرعات المروحة التالیة في كل وضع:

سرعات المروحة المتوفرةالوضع

Auto/Dryتلقائي 

Cool تلقائي أو  منخفض أو  متوسط أو  مرتفع أو 
 تربو 

Fan منخفض أو  متوسط أو  مرتفع أو  تربو 

التحكم في اتجاه تدفق الھواء

تدفق الھواء رأسى
حافظ على اتجاه تدفق الھواء في وضع ثابت من خالل إیقاف حركات شفرات تدفق الھواء 

في االتجاه األفقي و رأسى.

أو◄في العملیة

  مالحظة
في حالة ضبط شفرة تدفق الھواء في االتجاه رأسى یدوًیا، قد ال تغلق بشكل كامل عند إیقاف • 

تشغیل مكیف الھواء.
في حالة ضبط شفرة تدفق الھواء في االتجاه األفقي یدوًیا، قد ال تعمل بشكل طبیعي.• 
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13 العربیة

میزات التشغیل الذكي

تحافظ وظائف التبرید الذكیة والقویة التي یتمتع بھا مكیف الھواء من Samsung على المساحات المغلقة باردة ومریحة.

عملیة التبرید

Cool الوضع

استخدم الوضع Cool (تبرید) للتمتع بھواء بارد في الجو الحار.

◄◄.Cool اختر

  مالحظة
لتنعم بمزید من الراحة، حافظ على فرق قدره ٥ درجات مئویة بین درجات الحرارة • 

الداخلیة والخارجیة في الوضع Cool (تبرید). 
بعد تحدید الوضع Cool ( تبرید)، اختر الوظیفة أو درجة الحرارة أو سرعة المروحة • 

التي تریدھا.
لتبرید الغرفة بسرعة، اختر درجة حرارة منخفضة وسرعة مروحة مرتفعة.− 
لتوفیر الطاقة، اختر درجة حرارة مرتفعة وسرعة مروحة منخفضة.− 

وظیفة التبرید بخطوتین

تبدأ عملیة التبرید القوي للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة في الخطوة األولى. عندما 
تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة تقریباً، یتم التحكم في سرعة 

المروحة واتجاه تدفق الھواء بشكل صحیح. وعند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، تبدأ 
عملیة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) في توفیر نسیم خفیف.

◄◄في وضع التبرید
 

◄

◄اختر التبرید بخطوتین

  مالحظة
 عندما ترتفع درجة الحرارة في األماكن المغلقة بسبب بعض العناصر مثل اإلشعاع • 

الشمسي، أو فتح الباب وغلقھ، أو التھویة، ُتلغى عملیة التبرید بدون ھواء متدفق 
(Wind-Free) ثم یتم تغییرھا إلى عملیة تبرید قویة تلقائیاً.

یتم ضبط شفرة تدفق الھواء تلقائیاً للتحكم في تدفق الھواء وفقا لدرجة الحرارة داخل الغرفة.• 

قم بتغییر شفرة تدفق الھواء حسب درجة الحرارة

 : مفتوحة (یخرج النسیم من شرفة تدفق الھواء)
(Wind-Free یخرج النسیم من لوحة) مغلقة : 

 إذا اخترت وظیفة التبرید بخطوین أثناء تشغیل بعض الوظائف مثل التبرید بدون ھواء • 
متدفق Wind-Free, أو Cooling (تبرید), أو Fast (سریع), أو Comfort  (مریح), 
أو Quiet (ھادئ) أو Single user (المستخدم الفردي)، أو good'sleep، ُتلغى ھذه 

الوظائف.
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العربیة 14

میزات التشغیل الذكي

(Wind-Free) وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق

استخدام وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) لالستمتاع بنسیم بارد معتدل من 
الفتحات الجمیلة المتواجدة على لوحة Wind-Free مع غلق شفرة تدفق الھواء، بدال من 

الحصول على ھواء باردة مباشرة. التحكم التلقائي في درجة الحرارة وسرعة المروحة وفقاً 
لدرجات الحرارة الداخلیة یجعل غرفتك باردة وممتعة.

◄في وضع Cool/Dry/Fan (بارد/جاف/مروحة)  

  مالحظة
إللغاء ھذه الوظیفة, اضغط زر  مرة أخرى.• 
إذا تم إلغاء وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق  (Wind-Free)، یعود مكیف الھواء إلى • 

سرعة المروحة األصلیة.
یمكنك ضبط درجة الحرارة المحددة أثناء تشغیل وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق، • 

ودرجات الحرارة الموصى بھا ھي ۲٤ إلى ۲٦ درجة مئویة؛ ومع ذلك، یمكنك تغییر 
درجة الحرارة المحددة في وضع Fan (المروحة)

یمكنك استخدام وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) عند تشغیل وضع • 
Cool (بارد), أو Dry (جاف)، أو Fan (المروحة).

إذا كانت درجة حرارة الغرفة مرتفعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الخارجیة، أو بسبب • 
حرارة الطھي، أو ألسباب أخرى، قم بتشغیل وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق 

(Wind-Free) بعد تشغیل وضع Cool (بارد).
 • Fan في وضع (Wind-Free) إذا اخترت وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق

(المروحة)، یتوقف الضاغط عن العمل بحیث ال یخرج ھواء بارد. ومع ذلك، یخرج 
نسیم خفیف یخرج ویبدأ في تنظیف الھواء في الغرفة.

عندما تصبح الرطوبة الداخلیة أعلى نسبیا أثناء تشغیل وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق • 
(Wind-Free)، تكون شفرة تدفق الھواء مفتوحة للسیطرة على تدفق الھواء بسالسة 

في الغرفة. عند تغییر درجة الحرارة والرطوبة الداخلیة، یتم غلق شفرة تدفق الھواء 
وتبدأ وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) في العمل.

قم بتغییر شفرة تدفق الھواء حسب درجة الحرارة والرطوبة

 : مفتوحة (یخرج النسیم من شرفة تدفق الھواء)
(Wind-Free یخرج النسیم من لوحة) مغلقة : 

في حال تركیب مكیف الھواء فوق السریر، اضبط درجة الحرارة المحددة من ۲٥ إلى • 
۲۷ درجة مئویة الستخدام وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) أثناء النوم 

.good’sleep أو استخدام وظیفة
في حال اختیار وظیفة التبرید بدون ھواء متدفق (Wind-Free) أثناء تشغیل وظائف • 

 Single user (مریح), أو  Comfort (سریع), أو Fast مثل التبرید بخطوتین, أو
(المستخدم الفردي)، أو Quiet (ھادئ)، أو وظیفة اتجاه تدفق الھواء، تلغى ھذه 

.(  ، الوظائف (
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15 العربیة

میزات التشغیل الذكي

تحافظ وظیفة التخلص من الرطوبة التي یتمیز بھا مكیف الھواء من Samsung على المساحات المغلقة جافة ومریحة.

Dry الوضع

استخدم الوضع Dry (جاف) في الجو الممطر أو الرطب.

◄◄.Dry اختر

  مالحظة
كلما كانت درجة الحرارة التي تم تعیینھا منخفضة، كلما زادت كفاءة القدرة على • 

التخلص من الرطوبة. إذا شعرت أن مستوى الرطوبة الحالي مرتفع، فاضبط درجة 
الحرارة على درجة حرارة منخفضة.

ال یمكنك استخدام الوضع Dry (جاف) للتدفئة. تم تصمیم الوضع Dry (جاف) للتبرید • 
كتأثیر جانبي.

Ionizer الوضع

استخدام وظیفة المؤین لتنقیة الغرفة من األیونات السالبة التي ینتجھا مكیف الھواء. تتوفر 
ھذه الوظیفة أثناء تشغیل األوضاع Auto (تلقائي), و Cool (بارد), و Dry (جاف), و 

Fan (مروحة).

 Cool أو Auto في الوضع
Fan أو Dry أو◄

  مالحظة
یمكنك تعدیل درجة الحرارة المرغوبة في أي وضع إال في الوضع Fan (مروحة).• 
عند اختیار وظیفة المؤین بشكل إضافي أثناء تشغیل وضع معین، یكون ھناك اختالف • 

بسیط في استھالك الكھرباء وضجیج التشغیل.

تحافظ وظیفة تنقیة الھواء التي یتمیز بھا مكیف الھواء من Samsung على نقاء ھواء المساحات المغلقة.

عملیة التخلص من الرطوبة

عملیة تنقیة الھواء
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العربیة 16

میزات التشغیل الذكي

Auto الوضع

استخدم الوضع Auto إذا أردت أن یتحكم مكیف الھواء بعملیة التشغیل تلقائًیا. ویوفر 
المكیف أفضل جو مریح یمكن أن تنعم بھ.

◄◄.Auto اختر

  مالحظة
عند ارتفاع/انخفاض درجة الحرارة الداخلیة عن الحرارة المرغوبة، یقوم مكیف الھواء • 

بإخراج ھواء بارد لخفض درجة الحرارة الداخلیة. 

Fan الوضع

اختر الوضع Fan (مروحة) لتستخدم مكیف الھواء كمروحة عادیة. ینبعث من مكیف الھواء 
نسیًما علیالً.

◄◄.Fan اختر

  مالحظة
في حالة عدم استخدام مكیف الھواء لفترة طویلة من الوقت، قم بتجفیفھ من خالل تشغیل • 

الوضع Fan (مروحة) لمدة ۳ أو ٤ ساعات.
ال تدعم الوحدة الخارجیة التشغیل في الوضع Fan (مروحة) لمنع دخول الھواء البارد • 

عبر الوحدة. ھذه عملیة تشغیل عادیة ولیست مشكلة في مكیف الھواء.

الوظیفة Fast (سریع)

استخدم الوظیفة Fast (سریع) لتبرید الغرفة بسرعة. ُتعد ھذه الوظیفة األقوى واألكفأ في 
التبرید وفي مكیف الھواء. یمكنك اختیار ھذه الوظیفة أثناء تشغیل الوضع Cool (تبرید).

Cool في الوضع◄◄
 

◄

Fast اختر◄

یتمتع مكیف الھواء من Samsung بالعدید من المیزات اإلضافیة المفیدة.

میزات التشغیل الذكي السریع
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17 العربیة

میزات التشغیل الذكي

  مالحظة
في حال اختیار وظیفة Fast (سریع)، أثناء تشغیل وظائف مثل التبرید بخطوتین, • 

 Single (مریح), أو Comfort (التبرید بدون ھواء متدفق)، أو Wind-Free أو
user (المستخدم الفردي)، أو Quiet (ھادئ)، أو good'sleep، ُتلغى ھذه 

الوظائف.
یمكنك تغییر اتجاه تدفق الھواء.• 
ال یمكنك تغییر درجة الحرارة التي تم تعیینھا وسرعة المروحة.• 

الوظیفة Comfort (مریح)

استخدم الوظیفة Comfort (مریح) إذا شعرت أن تأثیر التبرید شدید جًدا. یوفر مكیف 
الھواء تبریًدا معتدالً معتدلة. یمكنك اختیار ھذه الوظیفة أثناء تشغیل وضع Cool (تبرید).   

Cool في الوضع◄◄
 

◄

Comfort اختر◄

  مالحظة
یمكنك تغییر درجة الحرارة التي تم تعیینھا واتجاه تدفق الھواء.• 
ال یمكنك تغییر سرعة المروحة.• 
في حال اختیار Comfort (مریح)، أثناء تشغیل وظائف مثل التبرید بخطوتین, أو • 

 Single user (سریع), أو Fast (التبرید بدون ھواء متدفق)، أو Wind-Free
(المستخدم الفردي)، أو Quiet (ھادئ)، good'sleep، ُتلغى ھذه الوظائف.

إذا شعرت بانخفاض كفاءة وظیفة التبرید أثناء تشغیل الوظیفة Comfort (مریح)، فقم • 
بإلغاء الوظیفة Comfort (مریح).

الوظیفة صوت التنبیھ

استخدم الوظیفة صوت التنبیھ لتشغیل صوت التنبیھ الذي یصدر عند الضغط على أحد أزرار 
جھاز التحكم عن ُبعد أو إیقاف تشغیلھ.

◄
 

◄Beep اختر◄
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العربیة 18

میزات التشغیل الذكي

الوظیفة Quiet (ھادئ)

استخدم الوظیفة Quiet (ھادئ) لتقلیل الضوضاء الناتجة عن التشغیل. یمكنك اختیار ھذه 
الوظیفة أثناء تشغیل وضع Cool (تبرید).

Cool في الوضع◄◄◄

.Quiet اختر◄

  مالحظة
یمكنك تغییر درجة الحرارة التي تم تعیینھا واتجاه تدفق الھواء.• 
ال یمكنك تغییر سرعة المروحة.• 
في حال اختیار وظیفة Quiet (ھادئ)، أثناء تشغیل وظائف مثل التبرید بخطوتین, • 

 Comfort (سریع), أو Fast (التبرید بدون ھواء متدفق)، أو Wind-Free أو
(مریح)، أو Single user (المستخدم الفردي)، أو good'sleep، ُتلغى ھذه 

الوظائف.

الوظیفة عرض الضوء

استخدم الوظیفة عرض الضوء لتشغیل الضوء الذي تعرضھ الوحدة الداخلیة أو إیقاف 
تشغیلھ.   

◄
 

◄Display اختر◄

  مالحظة
ال تعمل وظیفة عرض الضوء أثناء إیقاف تشغیل الوحدة الداخلیة.• 

) حتى في حالة إیقاف تشغیل وظیفة عرض الضوء.•  ال یظھر مؤشر المؤقت (
إذا قمت بتغییر الوضع الحالي أو الوظیفة الحالیة أثناء تشغیل وظیفة عرض الضوء، • 

فیتم إیقاف تشغیل وظیفة عرض الضوء.
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19 العربیة

میزات التشغیل الذكي

الوظیفة Wi-Fi (تطبیق المكیف الذكي)

) ویظھر  على شاشة جھاز  عند تشغیل الوظیفة Wi-Fi، یومض مؤشر اإلرسال (
التحكم عن ُبعد لعدة ثواِن. ثم یختفى كالھما. 

اضغط مع االستمرار لمدة ٤ ثواِن.◄◄في العملیة

  مالحظة
لمزید من المعلومات, انظر فصل تطبیق Connect في ھذه الدلیل.• 
قد ال یتوفر تطبیق Samsung Connect في بعض المودیالت.• 

DB68-07472A-00_AR.indd   19DB68-07472A-00_AR.indd   19 1/8/2561 BE   12:441/8/2561 BE   12:44



العربیة 20

میزات توفیر الطاقة

فحص استھالك الطاقة

استخدم الوظیفة Usage (االستخدام) لفحص كمیة الطاقة التي استھلكھا تشغیل مكیف الھواء. 
یتم عرض الكمیة المستھلكة على شاشة عرض الوحدة الداخلیة لعدة ثواِن، ثم تظھر درجة 

الحرارة الداخلیة التي تم تعیینھا.

Cool في الوضع◄◄
 

◄

Single user اختر◄

یقع نطاق القیمة المعروضة ما بین ۰٫۱ كیلو واط ساعة و ۹۹ كیلو واط ساعة. ویتم حساب 
استھالك الطاقة بدًءا من اللحظة التي یعمل بھا مكیف الھواء. تتم إعادة ضبط القیمة عند إیقاف 

تشغیل مكیف الھواء.

  مالحظة
قد یختلف االستخدام المعروض على شاشة عرض الوحدة الداخلیة اختالًفا طفیًفا عن كمیة • 

الطاقة المستھلكة فعلًیا.
یمكنك عرض استھالك الطاقة أثناء تشغیل مكیف الھواء فقط.• 

الوظیفة Single user (مستخدم فردي)

استخدم الوظیفة Single user (مستخدم فردي) لخفض استھالك الطاقة بینما تتمتع ببرودة. 
یمكنك اختیار ھذه الوظیفة أثناء تشغیل وضع Cool (تبرید).

Cool في الوضع◄◄
 

Single user اختر◄

  مالحظة
عند تشغیل الوظیفة Single user (مستخدم فردي)، یظھر النمط  على شاشة عرض • 

جھاز وحدة التحكم عن ُبعد لعدة ثواِن، ثم یتم تشغیل شفرات توجیھ الھواء في االتجاه رأسى تلقائًیا.
بعد تحدید وظیفة Single user (مستخدم فردي)، یمكنك تغییر درجة الحرارة التي تم تعیینھا (۲٤ إلى ۲۸ • 

درجة مئویة في الوضع Cool (تبرید))، كما یمكنك تغییر سرعة المروحة واتجاه تدفق الھواء رأسى.
عند تشغیل الوظیفة Single user (مستخدم فردي) في الوضع Cool (تبرید) بینما الحرارة التي تم • 

تعیینھا أقل من ۲٤ درجة مئویة، تزید تلقائًیا الحرارة التي تم تعیینھا إلى ۲٤ درجة مئویة. ولكن إذا كانت 
الحرارة التي تم تعیینھا تقع ما بین ۲٥ و ۲۸ درجة مئویة، تظل كما ھي.

یظل توجیھ التدفق في االتجاه الرأسي یعمل حتى بعد إیقاف تشغیل الوظیفة • 
 Vertical air swing (مستخدم فردي). لذا إلیقاف تشغیلھ، یجب أن تضغط على الزر Single user

.( (توجیھ الھواء في االتجاه رأسى) (
 • 2-Step (مستخدم فردي) أثناء تشغیل الوظائف Single user إذا تم اختیار الوظیفة

التبرید أو Fast (سریع) أو Comfort (مریح) أو Quiet (ھادئ) أو good’sleep (نوم مریح)، یتم 
إلغاء ھذه األوضاع.

عملیة توفیر الطاقة
تقلل وظائف توفیر الطاقة الذكیة التي یتمیز بھا مكیف الھواء من Samsung من استھالك الطاقة.
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21 العربیة

میزات توفیر الطاقة

الوظیفة تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت

استخدم الوظیفة تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت للتحكم في تشغیل مكیف الھواء أو إیقاف تشغیلھ 
بعد الوقت الذي تحدده. 

(حدد «تشغیل» أو «إیقاف التشغیل» ضمن 
(. «تشغیل و» «إیقاف التشغیل» و

◄

 
◄(اضبط وقت التشغیل/إیقاف التشغیل.)

اضغط على الزر المؤقت  لتبدیل الوظیفة الحالیة إلى On وOff و • 

.Cool أثناء تشغیل الوضعین فقط (good’sleep) یظھر الخیار  .(good’sleep)

  مالحظة
یمكنك تحدید الوقت الذي تریده بین نصف ساعة و ۲٤ ساعة. كما یمكنك ضبط فاصل • 

الوقت على ۰٫۰ إللغاء الوظیفة تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت.
) على •  عند تشغیل الوظیفة تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت، یظھر مؤشر المؤقت (

شاشة عرض الوحدة الداخلیة.
یمكنك تغییر الوضع ودرجة الحرارة التي تم تعیینھا بعد بدء الوظیفة تشغیل المؤقت. • 

وال یمكنك تغییر درجة الحرارة التي تم تعیینھا بینما الوضع Fan قید التشغیل.
ال یمكنك ضبط الوقت للوظیفتین تشغیل المؤقت وإیقاف تشغیل المؤقت مًعا.• 

الجمع بین تشغیل المؤقت وإیقاف تشغیل المؤقت

عند إیقاف تشغیل 
المكیف الھوائي

مثال) تشغیل المؤقت: ۳ ساعات. إیقاف تشغیل المؤقت: ٥ 
ساعات یتم تشغیل مكیف الھواء بعد ۳ ساعات من لحظة بدء 
تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت ویظل یعمل مكیف الھواء لمدة 

ساعتین ثم یتوقف تشغیلھ تلقائًیا.

عند تشغیل المكیف 
الھوائي

مثال) تشغیل المؤقت: ۳ ساعات. إیقاف تشغیل المؤقت: ساعة 
واحدة یتم إیقاف تشغیل مكیف الھواء بعد ساعة من لحظة بدء 
تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت، ثم یعمل لمدة ساعتین من لحظة 

إیقاف تشغیلھ.
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العربیة 22

میزات توفیر الطاقة

الوظیفة good’sleep (نوم مریح)

استخدم الوظیفة good’sleep لتنعم بنوم مریح في اللیل وتوفر الطاقة. یمكنك اختیار ھذه 
الوظیفة أثناء تشغیل الوضعین Cool (تبرید).  

Cool حدد  ضمن «تشغیل» ◄من الوضع)
(. و«إیقاف التشغیل» و

◄

◄(اضبط وقت التشغیل.)

اضغط على الزر المؤقت  لتبدیل الوظیفة الحالیة إلى On وOff و  • 
.(good’sleep)

  مالحظة
یمكنك ضبط درجة الحرارة المرغوبة بمقدار ۱ درجة مئویة في نطاق یتراوح ما بین • 

۲۰ و ۲۸ درجة مئویة.
یوضح الجدول التالي درجات الحرارة المثالیة والموصى بھا أثناء استخدام الوظیفة • 

good’sleep (نوم مریح):

درجات الحرارة المثالیةدرجات الحرارة الموصى بھاالوضع

Cool۲٦ درجة مئویةما بین ۲٥ و ۲۷ درجة مئویة

عند تشغیل الوظیفة good’sleep (نوم مریح)، یظھر المؤشر Timer (المؤقت) • 
) على شاشة عرض الوحدة الداخلیة. )

ال یمكن تشغیل وظیفة good'sleep مع وظیفة Wind-Free (التبرید بدون ھواء • 
متدفق). اختر وظیفة Wind-Free (التبرید بدون ھواء متدفق) للحصول على نسیم 

خفیف. الختیار أو إلغاء وظیفة Wind-Free (التبرید بدون ھواء متدفق), 
. اضغط الزر

یمكنك تحدید وقت التشغیل ما بین نصف ساعة و ۱۲ ساعة. كما یمكنك ضبط وقت • 
التشغیل على ۰٫۰ إللغاء الوظیفة good’sleep (نوم مریح).

مدة التشغیل االفتراضیة للوظیفة good’sleep أثناء تشغیل الوضع Cool ھي ۸ • 
ساعات. في حالة ضبط وقت التشغیل على مدة تزید عن ٥ ساعات، فسوف تعمل وظیفة 

االستیقاظ لمدة تستغرق ساعة كاملة قبل الوقت الذي تم تعیینھ. ویتوقف مكیف الھواء 
عن العمل تلقائًیا عند انتھاء وقت التشغیل.

 •good’sleep في حالة تشغیل الوظائف تشغیل المؤقت و إیقاف تشغیل المؤقت و
(نوم مریح) مًعا، یعمل مؤقت مكیف الھواء وفًقا آلخر وظیفة اخترتھا.

في حال اختیار وظیفةgood'sleep، أثناء تشغیل وظائف مثل التبرید بخطوتین, أو • 
 Single user (ھادئ) أو Quiet (مریح) أو Comfort (سریع) أو Fast

(المستخدم الفردي) ُتلغى ھذه الوظائف.
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23 العربیة

صیانة
ف وال

التنظی

تشغیل التنظیف التلقائي

وظیفة Auto Clean (نقاء أوتوماتیكي) 
نشطة.

۲ الطریقة األولى :اضغط زر  لمدة ۳ ثواٍن أو أكثر. 

في الوضع  ◄ 
[Clean]

 الطریقة الثانیة :  ◄ ◄ 
● تعرض شاشة الوحدة الداخلیة :

۱

 Auto عند إیقاف التشغیل، تبدأ وظیفة
Clean (نقاء أوتوماتیكي) في العمل لمدة 
۱۰ دقائق. وتعرض شاشة الوحدة الداخلیة 

تقدم النقاء (من ۱ إلى ٪۹۹).

۳

مكیف الھواء قید إیقاف التشغیل التلقائي. ٤

 إللغاء تشغیل النقاء األوتوماتیكي

اضغط زر  مرتین في حدود ۲۰ ثانیة.

لتعطیل وظیفة النقاء األوتوماتیكي

الطریقة األولى : اضغط الزر لمدة ۳ ثواٍن أو أكثر.

[Clean]في الوضع  ◄   الطریقة الثانیة :  ◄ ◄ 

عندما یكون مكیف الھواء قید إیقاف التشغیل، تبدأ وظیفة النقاء األوتوماتیكي على الفور؛ وعندما مكیف الھواء قید • 
التشغیل، تبدأ وظیفة النقاء األتوماتیكي بمجرد إیقاف تشغیل مكیف الھواء.

في حالة تشغیل أي وظیفة أثناء عملیة النقاء األتوماتیكي، تتم إعادة تعیین وظیفة النقاء األتوماتیكي، ثم یتم إعادة • 
تشغیلھا عند إیقاف ھذه الوظیفة أو إكمالھا.

  مالحظة

تنظیف الجزء الخارجي للوحدة الداخلیة والمبادل الحراري للوحدة الخارجیة

نظرة عامة التنظیف
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العربیة 24

صیانة
ف وال

التنظی

  تنبیھ

ال تنّظف شاشة العرض بمنظف قلوي.• 
ال تستخدم حمض الكبریتیك أو حمض الھیدروكلوریك  أو المذیبات العضویة (مثل مخفف الطالء والكیروسین واألسیتون ) لتنظیف سطح • 

المنتج. وال تضع أي ملصقات علیھ ألنھا قد تتسبب في تلف سطح مكیف الھواء.
عند قیامك بتنظیف المبادل الحراري في الوحدة الخارجیة وفحصھ، اتصل بمركز الخدمة المحلي للمساعدة. • 

تنظیف المرشح (الفلتر)

  تنبیھ

ال تقم بحك مرشح الھواء بفرشاة أو أي أداة للتنظیف. فقد یؤدي ذلك إلى تلف المرشح. • 
یحظر تعرض مرشح الھواء لضوء الشمس مباشرًة أثناء عملیة التجفیف.• 

  مالحظة
نّظف مرشح الھواء مرة كل أسبوعین. ویمكن أن تختلف فترة التنظیف حسب االستخدام والظروف البیئیة. • 
في حالة تجفیف مرشح الھواء في بیئة رطبة، قد تنشأ روائح غیر محببة. لذا في حالة حدوث ذلك، أعد تنظیفھ ثم تجفیفھ في منطقة جیدة • 

التھویة. 

 إعادة ضبط منبھ تنظیف المرشح
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25 العربیة

صیانة
ف وال

التنظی

Wind-Free نصیحة بشأن تنظیف لوحة

أزل الغبار باستخدام فرشاة ناعمة أو 
مكنسة كھربائیة.

 Wind-Free أمسك كال جانبي لوحة
واسحبھا حتى تنفصل عن مكیف الھواء.

1

ادفع شفرة تدفق الھواء بإصبعك برفق 
حتى تفتح.

ادفع الـ ٥ مزالج الموجودة في األعلى, و الـ ۳ الموجودة على المركز, والـ ٤ الموجودة 
في األسفل بیدك.

ادفع شفرة تدفق الھواء بإصبعك برفق لفتح 
(أ)، ثم حاذي أو عشق النتوءات (أعلى 

الیسار، أعلى الیمین، أسفل الیسار، أسفل 
الیمین) على لوحة الـ Wind-Free في 

األجمة الموجودة في اللوحة األمامیة (ب).

  تنبیھ

إذا قمت بتركیب شفرة تدفق الھواء دون دفعھا بالید، فقد تعوقھا لوحة Wind-Free، وقد ال تفتح عندما یعمل مكیف الھواء.• 
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العربیة 26

صیانة
ف وال

التنظی

الحلالمشكلة

المكیف الھوائي ال یعمل على اإلطالق.

افحص حالة الطاقة، ثم قم بتشغیل مكیف الھواء مرًة أخرى.• 
قم بتشغیل قاطع الدائرة وتوصیل سلك التیار الكھربي، ثم شّغل مكیف الھواء مرًة • 

أخرى.
تحقق من تشغیل العازل.• 
تحقق مما إذا كانت الوظیفة إیقاف تشغیل المؤقت ال تزال قید التشغیل. قم بتشغیل مكیف • 

الھواء مرة أخرى من خالل الضغط على زر الطاقة.

ال یمكن تغییر درجة الحرارة.
تحقق مما إذا كان الوضع Fan (مروحة) أو Fast (سریع) قید التشغیل. في ھذه • 

األوضاع، یتحكم مكیف الھواء بدرجة الحرارة المرغوبة تلقائًیا وال یمكنك تغییر درجة 
الحرارة.

عدم خروج ھواء بارد من مكیف 
الھواء.

تحقق مما إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة أعلى في الوضع Cool (تبرید) من • 
درجة الحرارة الحالیة. اضغط على زر درجة الحرارة بجھاز التحكم عن ُبعد لتغییر 

درجة الحرارة المضبوطة.
تحقق من عدم انسداد مرشح الھواء باألتربة. في حال انسداد المرشح الھوائي، قد • 

ینخفض أداء التبرید. ینصح بتنظیف المرشح بشكل دوري.
تحقق مما إذا كانت الوحدة الخارجیة مغطاة أو إنھا مركبة بالقرب من عائق. قم بإزالة • 

الغطاء والعوائق.
تحقق مما إذا كانت ھناك أي أبواب أو نوافذ مفتوحة. فقد یؤدي ذلك إلى ضعف أداء • 

التبرید. أغلق األبواب والنوافذ.
تحقق مما إذا كان مكیف الھواء قید التشغیل بعد توقف عملیة التشغیل البارد. في ھذه • 

الحالة، تعمل المروحة فقط لحمایة ضاغط الوحدة الخارجیة.
تأكد مما إذا كانت الماسورة طویلة جًدا. حیث ینخفض أداء التبرید عندما یتجاوز طول • 

الماسورة الحد األقصى المسموح بھ لطول الماسورة.

تحقق مما إذا كانت الوظیفة good’sleep (نوم مریح) ال تزال قید التشغیل. فعندما • ال یمكن تغییر اتجاه تدفق الھواء.
تكون ھذه الوظیفة قید التشغیل، ال یمكنك التحكم في اتجاه تدفق الھواء.

ال یمكن تغییر سرعة المروحة.
عندما یكون الوضع Auto (تلقائي) أو الوضع Dry (جاف) أو الوضع Fast (سریع) • 

أو الوظیفة good’sleep (نوم مریح) قید التشغیل في الوضع Cool (تبرید)، یتحكم 
مكیف الھواء في سرعة المروحة تلقائًیا وال یمكنك تغییرھا.

جھاز التحكم عن ُبعد ال یعمل.

استبدل البطاریات الموجودة في جھاز التحكم عن ُبعد بأخرى جدیدة.• 
تأكد من عدم إعاقة أي شيء مستشعر جھاز التحكم عن ُبعد.• 
تحقق مما إذا كان ھناك جھاز إضاءة قوي بالقرب من المكیف الھوائي. ففقد تعوق • 

اإلضاءة القویة التي تصدر من مصابیح الفلوریسنت أو الفتات النیون الموجات 
الكھربیة.

الوظیفة تشغیل/إیقاف تشغیل المؤقت 
تأكد من الضغط على زر الضبط الموجود بجھاز التحكم عن ُبعد بعد ضبط الوقت.• ال تعمل.

ُیرجى الرجوع إلى الجدول التالي في حالة عمل الجھاز بطریقة غیر مالئمة، مما یوفر الوقت والنفقات غیر الضروریة.

استكشاف المشكالت وحلھا
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27 العربیة

صیانة
ف وال

التنظی

الحلالمشكلة

اضغط على زر الطاقة إلیقاف تشغیل مكیف الھواء أو قم بفصل قابس التیار الكھربي. • المؤشر یومض باستمرار.
في حالة استمرار ومیض المؤشر، اتصل بمركز الخدمة.

انتشار الروائح بالغرفة أثناء التشغیل.

تحقق مما إذا كان مكیف الھواء یعمل في منطقة ملیئة بالدخان. قم بتھویة الغرفة أو • 
تشغیل مكیف الھواء في الوضع Fan لمدة تتراوح بین ۳ و ٤ ساعات. (ال توجد أي 

مواد مستخدمة في مكیف الھواء تتسبب بروائح قویة.)
تحقق من أن منافذ التصریف نظیفة. نظفھا باستمرار.• 

في حالة ومیض مؤشر الوحدة الداخلیة، اتصل بأقرب مركز للخدمة. تأكد من تمریر • ظھور رمز الخطأ.
رمز الخطأ لمركز الخدمة.

د. ھذا أمر طبیعي.• صدور ضوضاء. وفًقا لحالة مكیف الھواء، قد تصدر ضوضاء عند تغییر تدفق المبرِّ

تتساقط المیاه من توصیالت أنابیب 
قد یحدث تكثف عند تغییر درجة الحرارة المحیطة بشكل كبیر. ھذا أمر طبیعي.• الوحدة الخارجیة.
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العربیة 28

صیانة
ف وال

التنظی

AR۱۸NVPXCWK/MGAR۲٤NVPXCWK/MGالطراز
T۱T۳T۱T۳الفئة المناخیة

السعة
۱۸۰۰۰ (وحدة التبرید

حراریة بریطانیة/س)
۱٥۳۰۰ (وحدة 

حراریة بریطانیة/س)
۲۱٥۰۰ (وحدة 

حراریة بریطانیة/س)
۱۸۰۰۰ (وحدة 

حراریة بریطانیة/س)
(H۱) التدفئة--

۲۳۰ فولت ~ ٦۰ ھرتز۲۳۰ فولت ~ ٦۰ ھرتزالتردد والجھد الكھربي المقدر

التیار المقنن
۹٫٥ أمبیر۸٫٥ أمبیر۸٫۰ أمبیر۷٫۰ أمبیرالتبرید

(H۱) التدفئة--

دخل الطاقة المقنن
۲۱۱۰ واط۱۸٦۰ واط۱۷٥۰ واط۱٤۹۰ واطالتبرید

(H۱) التدفئة--

نسبة كفاءة الطاقة/
معامل األداء

۱۲٫۱۰ (وحدة حراریة التبرید
بریطانیة/س)/واط

۸٫۷٥ (وحدة حراریة 
بریطانیة/س)/واط

۱۱٫٥٥ (وحدة حراریة 
بریطانیة/س)/واط

۸٫٥٥  (وحدة حراریة 
بریطانیة/س)/واط

(H۱) التدفئة--

د المبرِّ
٤۱۰A-Rالنوع

۹۸۰ جم [۳٤٫٥۷ أوقیة]۹۸۰ جم [۳٤٫٥۷ أوقیة]الشحن

٥۰۲۲ كیلو واط ساعة/السنة٤۰۲۳ كیلو واط ساعة/السنةاستھالك الطاقة السنوي

درجة الحرارة

داخلًیا

۲۷ درجة 
۲۹ درجة -مئویة

۲۷ درجة -مئویة
۲۹ درجة -مئویة

-مئویة

۱۹ درجة 
۱۹ درجة -مئویة

۱۹ درجة -مئویة
۱۹ درجة -مئویة

-مئویة

خارجًیا

۳٥ درجة 
٤٦ درجة -مئویة

۳٥ درجة -مئویة
٤٦ درجة -مئویة

-مئویة

۲٤ درجة 
۲٤ درجة -مئویة

۲٤ درجة -مئویة
۲٤ درجة -مئویة

-مئویة

صافي الوزن
۱۳٫۱ كجم۱۳٫۱ كجمداخلًیا
۳۷٫۹ كجم۳۷٫۹ كجمخارجًیا

أبعاد الوحدة
x ۳۰۱ x ۱۰٦٥ ۳۱۱ ممx ۳۰۱ x ۱۰٦٥ ۳۱۱ ممداخلًیا

٦۳۸ x ۸۸۰ x ۳۱۰ مم٦۳۸ x ۸۸۰ x ۳۱۰ ممخارجًیا

تایالندبلد المنشأ

GCCالطراز
AR۱۸NVPXCWK/MG
AR۲٤NVPXCWK/MG

المواصفات التقنیة
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29 العربیة

صیانة
ف وال

التنظی

Connect تطبیق

ھذا المنتج مكیف ھواء ذكي یدعم 
.Samsung Connect خدمة تطبیق

توصیل الشبكة

  مالحظة
مكیف الھواء الواي فاي ھذا ال یدعم سوى الثالث شفرات • 

الواردة أدناه.
AES/WPA/TKIP, WPA۲ ,(ال یوجد تشفیر) مفتوح –

– قد ال یمكنك إنشاء اتصال واي فاي إذا تم استخدام نوع آخر 
من التشفیر.

لتركیب مكیف الھواء الواي فاي، حدد مكان الوحدة الداخلیة • 
بالقرب من راوتر السلكي. في حال ضعف قوة إشارة الواي 

فاي، قد یتم قطع اتصال Smart APP (التطبیق الذكي) 
اعتماًدا على قوة إشارة الواي فاي.

ینبغي أن یكون الھاتف الذكي في منطقة إشارة الواي فاي • 
الستخدام Smart APP (التطبیق الذكي).

بالنسبة للوصول إلى إنترنت البرودباند عبر الجوال, یمكن • 
استخدام Smart APP (التطبیق الذكي) عندما یكون دونجل 

البرودباند الخلوي.
ھذا المنتج ال یدعم سوى DHCP (بروتوكول التشكیل • 

الدینامي). إذا استعمل المستخدم راوتر السلكي, ینبغي تنشیط 
وظیفة خیار خادم بروتوكول التشكیل الدینامي.

اختر قناة للراوتر الالسلكي غیر مستخدمة حالیا.• 
إذا كان الراوتر الالسلكي موصل بنمط غیر األنماط المذكورة • 

أعاله, قد یتعذر توصیل الراوتر بمكیف الھواء أو قد ال یعمل. 
/WPA۲ ۸۰۲٫۱۱, من الموصى بھ استعمالn الستعمال

.AES
یمكن أن تتأثر جودة االتصال بالشبكة الالسلكیة بالبیئة الالسلكیة • 

المحیطة.
 • MAC أو PC إذا قام مزود خدمة اإلنترنت بتسجیل عنوان

الخاص بالمستخدمین بشكل دائم (رقم تعریف فرید من نوعھ), 
قد یتعذر توصیل مكیف الھواء باإلنترنت. عند توصیل أجھزة 

 (ISP) باإلنترنت, اسأل مزود خدمة اإلنترنت PC أخرى غیر
عن اإلجراءات المطلوبة للتوصیل باإلنترنت.

إذا كان مزود خدمة اإلنترنت یطلب رقم تعریف أو كلمة مرور • 
للتوصیل باإلنترنت, قد ال یتمكن مكیف الھواء من االتصال 

باإلنترنت. إذا كان ھذا ھو الحال, یجب إدخال رقم التعریف أو 
كلمة المرور عند التوصیل باإلنترنت.

قد یفشل االتصال باإلنترنت بسبب مشكلة في جدار الحمایة • 
(firewall). إذا كان ھذا ھو الحال, اتصل بمزود خدمة 

اإلنترنت.
إذا لم تتمكن من التوصیل باإلنترنت حتى بعد إتباع إجراءات • 

مزود خدمة اإلنترنت, یرجى االتصال بإحدى مراكز خدمة 
سامسونج.

توصیل راوتر السلكي بمكیف ھواء
لتركیب الراوتر الالسلكي, انظر دلیل المستخدم الخاص • 

بالراوتر الذي سیتم توصیلھ.
یدعم مكیف الھواء الذكي من سامسونج بروتوكوالت اإلنترنت • 

.(۲٫٤Ghz)b/g/n IEEE۸۰۲٫۱۱
لتركیب راوتر السلكي, انظر دلیل المستخدم الخاص بكل شركة • 

مصنعة. ال تقدم سامسونج دلیل الراوتر الالسلكي إلى العمالء.
قد ال تكون أجھزة التوجیھ غیر المعتمدة قادرة على االتصال • 

بمكیف ھواء.
یحتوي الراوتر المعتمد على الشعار الوارد أدناه على العبوة أو • 

على دلیل المستخدم.

Samsung Connect تنزیل تطبیق
یمكنك تنزیل تطبیق Samsung Connect على ھاتفك • 

الذكي من خالل البحث عن ”Samsung Connec“ على 
متجر Play، وتطبیقات جالكسي, ومتجر تطبیقات أي فون.
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العربیة 30

صیانة
ف وال

التنظی

  مالحظة
تطبیق Samsung Connect یدعم نظام التشغیل أندروید • 

٦٫۰ (مارشمیلو) أو النظام األعلى في الھواتف المصنعة من 
جھات أخرى, ونظام التشغیل أندروید ٥٫۰ (لولیبوب) أو النظام 
األعلى في ھواتف سامسونج, ونظام آي أو إس ۱۰٫۰ أو النظام 
األعلى, وھو مثالي مع الھواتف سامسونج الذكیة (جالكسي إس 

أو سلسلة نوت).
إذا قمت بتشغیل التطبیق باستخدام ھاتف ذكي من تصنیع 

شركات أخرى, قد تعمل بعض الوظائف بشكل مختلف.
یجوز إجراء تغییر على تطبیق Samsung Connect بدون • 

إشعار مسبق لتحسین قابلیة استخدام المنتج وأدائھ

تسجیل حساب على سامسونج
تسجیل الدخول بحساب سامسونج

الستخدام تطبیق Samsung Connect, من الضروري • 
امتالك حساب سامسونج. سجل الدخول على النظام بإتباع 

التعلیمات الواردة في تطبیق Samsung Connect. لن 
تحتاج إلى تثبیت تطبیق.

  مالحظة
إذا كان لدیك حساب ھاتف سامسونج ذكي, قم بتسجیل الدخول • 

بھذا الحساب. إذا كنت مستخدم ألحد ھواتف سامسونج الذكیة, 
فمن ثم قم بتسجیل الدخول تلقائیاً

Samsung Connect توصیل مكیف الھواء بتطبیق
للتحكم في مكیف الھواء عن ُبعد, قم أوالً بتوصیل مكیف الھواء • 

بتطبیق Samsung Connect. قم بتنزیل وتثبیت التطبیق, 
ثم اضبط اإلعدادات بإتباع التعلیمات على الشاشة.

 Samsung تسجیل مكیف الھواء الخاص بك على تطبیق
Connect

تأكد من أن ھاتفك الذكي متصل بالشبكة الالسلكیة. في حال عدم    ۱
اتصالھ بشبكة السلكیة, افتح تطبیق اإلعدادات, واختر الشبكة 

الالسلكیة (واي فاي) وشغلھا. ثم اختر AP لتوصیلھ.
افتح تطبیق Samsung Connect على ھاتفك الذكي.   ۲

عند ظھور نافذة منبثقة لتوضیح أنھ تم إیجاد جھاز جدید, اضغط    ۳
على إضافة.

عند تشغیل تطبیق Samsung Connect، فقد تظھر • 
منتجات غیر التي ترغب في االتصال بھا في حالة وجود 
منتجات أخرى متوافقة مع Samsung Connect في 

األجواء المحیطة.
(قم بصورة مؤقتة بفصل كبالت الطاقة عن المنتجات التي ال 

ترغب في االتصال بھا.)
عند عدم ظھور نافذة منبثقة, اضغط على ”إضافة جھاز“ ثم • 

اختر منتج من القائمة لتوصیلھ

 Samsung Connect قم بتوصیل المنتج الخاص بك بتطبیق   ٤
بإتباع التعلیمات الظاھرة على ھاتفك الذكي.

  تنبیھ

بیان التحذیر من التعرض لترددات الرادیو - لالبتعاد مسافة ۲۰ • 
سم عند تركیب ھذه الوحدة.

تحذیر, ھذه الوحدة ینبغي أال یتم تركیبھا أو تشغیلھا فوراً مع • 
.FCC جھاز رادیو آخر بدون تقییم إضافي أو تسجیل

تعلیمات لعالمة نظام المضیف, ینبغي أن یحتوي نظام المضیف • 
 FCC على عالمة مناسبة توضح أنھ ”یحتوي على رقم تعریف

: A۳LSWL-B۷۰F
یستخدم جھازك تردد غیر منسق وھو مخصص لالستخدام • 

في جمیع دول االتحاد األوروبي. یمكن تشغیل الشبكة المحلیة 
الالسلكیة (WLAN) في االتحاد األوروبي بدون قیود داخل 

المنزل, ولكن یمكن تشغیلھ خارج المنزل في فرنسا

المواصفات

الواي فاي

۲٤۱۲ - ۲٤۷۲ میجا ھرتز مدى التردد

۲۰ دیسیبل/مللي قدرة الُمرسل (القصوى)
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Samsung Connect التحكم في مكیف الھواء عن طریق تطبیق
یمكنك التحكم بمھارة في مكیف الھواء.

الوصف الوظیفة الفئة

عرض درجة الحرارة المضبوطة. ضبط درجة الحرارة
الرصد

عرض درجة الحرارة الحالیة. درجة الحرارة الحالیة

تشغیل أو إیقاف مكیف الھواء.  الطاقة

 Control
(التحكم)

اختیر التشغیل المرغوب فیھ. الوضع

تعدیل درجة الحرارة الداخلیة. درجة الحرارة

ضبط سرعة المروحة لنمط التشغیل. Fan Speed

ضبط اتجاه المروحة لنمط التشغیل. Wind direction

.Wind Free تشغیل أو إیقاف وظیفة Wind Free

تشغیل أو إیقاف وظیفة النقاء.  النقاء

ضبط تشغیل وإیقاف المؤقت لكل وظیفة.
أقصى عدد للجدول الزمني لوظیفة تشغیل/إیقاف المؤقت ھو ۱۰.• 
ینبغي أن یكون وقت التشغیل بالمؤقت المضبوط مختلفا عن وقت إیقاف التشغیل • 

بالمؤقت.
بمجرد ضبط تشغیل/إیقاف المؤقت, یظل الوضع حتى لو قمت بإزالة قابس مكیف • 

الھواء وقمت بإعادتھ مرة أخرى.

Schedule

اختیار وظیفة الخیارات لنمط التشغیل.
قد تختلف الخیارات المتاحة بناء على مودیل مكیف الھواء.• 
یتم ضبط سرعة المروحة واتجاه المروحة تلقائیا حسب الخیارات المختارة.• 
لمزید من المعلومات التفصیلیة حول خیارات المنتج یرجى الرجوع إلى دلیل • 

المستخدم.

Options

ضبط الوظائف اإلضافیة.
اضغط زر Settings على شاشة التحكم لفحص او ضبط المعلومات التفصیلیة • 

لمكیف الھواء.
 • Energy و My Wind و Beep و Filter و Clean یمكن ضبط وظائف

 .Monitor
- عند إیقاف وظیفة Beep, سیكون صوت الصفارة الصادر من الجھاز مكتوماً.

Settings

اختیار وظیفة خدمة.
 • ,Version Info یمكنك استخدام قوائم ،"About Device" في شاشة

.Self Check و ,Help Desk, Tutorial

About Device
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الكشف عن الخلل وإصالحھ
قبل االتصال بمركز الخدمة, یرجى التأكد من فحص المخطط أدناه 

بأنھ ألنك یمكن أن تتحمل رسوم مقابل الزیارة أو االستشارة.  

 Samsung ال یمكن البحث عن تطبیق
Connect على سوق التطبیقات.

 تطبیق Samsung Connect یدعم نظام التشغیل أندروید ٦٫۰
(مارشمیلو) أو النظام األعلى في الھواتف المصنعة من جھات 

أخرى, ونظام أندروید ٥٫۰ (لولیبوب) أو النظام األعلى في ھواتف 
سامسونج, ونظام آي أو إس ۱۰٫۰أو النظام األعلى.

بعد تثبیت تطبیق Samsung Connect, ال 
یمكن توصیل مكیف الھواء بالتطبیق.

قم بتوصیل مكیف الھواء بجھاز توجیھ السلكي باستخدام التطبیق.

لن یتصل SSID بالمنتج على الفور.
في حال فقد االتصال عند یكون المنتج في وضع AP, قم بتعطیل 

وظیفة ”مفتاح الشبكة الذكیة“ على ھاتفك الذكي وحاول مرة أخرى.

مكیف الھواء موصل بشكل صحیح بجھاز توجیھ 
السلكي.

 تأكد من أن SSID (اسم) جھاز التوجیھ الالسلكي مزیج من رموز 
إنجلیزیة ورقمیة. عندما یحتوي SSID على أي رموز خاصة, 

غیر اسمھ.

مكیف الھواء غیر موصل في خطوة تسجیل الخادم.
بعد الوصول إلى صفحة إعدادات جھاز التوجیھ, قم بتعطیل الجدار 

الناري لجھاز التوجیھ وحاول مرة أخرى.

 حدوث خطأ في الدولة في حساب سامسونج أثناء 
التوصیل.

 بعد تسجیل الخروج, سجل الدخول في حساب سامسونج السابق 
وامسح األجھزة الحالیة. سجل الدخول على النظام مرة أخرى 

بحساب سامسونج جدید واضبط اإلعدادات.

ظھور رسالة فشل أثناء إضافة أجھزة.
قد تفشل العملیة مؤقتاً بسبب وجود عائق أو ُبعد المسافة عن المكان 

المثبت فیھ جھاز التوجیھ. الرجاء إعادة المحاولة الحقاً.
أوقف تشغیل مكیف الھواء ثم أعد توصیل الطاقة بعد ۳۰ ثانیة. ثم 

أعد المحاولة.

تظھر رسالة إرشادیة على شاشة تطیبق 
.Samsung Connect

 أجري فحص بإتباع الرسالة.
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التركیب

معلومات األمان عند التركیب

یرجى اّتباع االحتیاطات الُمشار إلیھا أدناه بعنایة نظًرا ألھمیتھا في 
ضمان سالمة الجھاز والعاملین.

افصل المكیف الھوائي عن مصدر الطاقة دائًما قبل صیانتھ أو • 
الوصول إلى أجزائھ الداخلیة. 

تحقق من تنفیذ عملیات التركیب واالختبار بواسطة فنیین • 
متخصصین. 

تحقق من عدم تركیب المكیف الھوائي في مكان یسھل الوصول • 
إلیھ. 

معلومات عامة
اقرأ المحتویات الواردة بھذا الدلیل بعنایة قبل تركیب المكیف • 

الھوائي، واحتفظ بھ في مكاٍن آمن لتتمكن من الرجوع إلیھ 
مستقبالً بعد التركیب. 

للحصول على أعلى درجات السالمة، ینبغي على من یقوم • 
بتركیب الجھاز قراءة التحذیرات التالیة بعنایة. 

احتفظ بدلیل التشغیل والتركیب في مكاٍن آمن، وتذكر إعطاءه • 
للمالك الجدید للجھاز في حالة بیعھ أو نقلھ. 

دة بنظام تقسیم •  یوضح ھذا الدلیل كیفیة تركیب وحدة داخلیة مزوَّ
یتكون من وحدتین من SAMSUNG. قد یؤدي استخدام 

دة بأنظمة تحكم مختلفة إلى تلف  أنواع أخرى من الوحدات المزوَّ
الوحدات وإبطال الضمان. والشركة المصّنعة ال تتحمل مسؤولیة 

األضرار الناجمة عن استخدام وحدات غیر متوافقة. 
ال تتحمل الشركة المصّنعة مسؤولیة األضرار الناجمة عن • 

التغییرات غیر المصّرح بھا أو التوصیل الكھربائي غیر السلیم 
أو عدم االلتزام بالمتطلبات الواردة في جدول «قیود التشغیل» 

بھذا الدلیل، إذ یعتبر الضمان ملغًیا في الحال عند حدوث أي 
من ذلك. 

یجب استخدام المكیف الھوائي فقط لألغراض التي تم تصمیمھ • 
من أجلھا: فالوحدة الداخلیة ال تصلح للتركیب في األماكن 

المخصصة للغسل. 
ال تستخدم الوحدة إذا ما تعرضت للتلف. وفي حال حدوث • 

مشكالت، أوقف تشغیل الوحدة وافصلھا عن مصدر الطاقة.
لمنع حدوث صدمات كھربائیة أو نشوب حریق أو التعرض • 

إلصابات، أوقف تشغیل الوحدة، وعّطل مفتاح الحمایة، واتصل 
بمركز SAMSUNG للدعم الفني إذا أصدرت الوحدة دخاًنا، 

أو عند سخونة كبل التیار الكھربائي أو تعرضھ للتلف أو في 
حالة إصدار الوحدة ضجیًجا شدیًدا. 

افحص الوحدة والوصالت الكھربائیة ومواسیر التبرید وعوامل • 
الحمایة دائًما بشكل منتظم. ویجب إجراء ھذه العملیات من ِقبل 

فني مؤھل فقط. 
تحتوي الوحدة على أجزاء متحركة ینبغي حفظھا دوًما بعیًدا عن • 

متناول األطفال. 
ال تحاول إصالح الوحدة أو تحریكھا أو تبدیلھا أو إعادة • 

تركیبھا. ففي حالة إجراء ذلك من ِقبل أشخاص غیر مؤھلین، قد 
تؤدي ھذه العملیات إلى حدوث صدمات كھربائیة أو حرائق. 

ال تضع حاویات ممتلئة بالسوائل أو أشیاء أخرى على الوحدة. • 
جمیع المواد المستخدمة لتصنیع المكیف الھوائي وتغلیفھ قابلة • 

إلعادة التصنیع. 
یجب التخلص من مواد التغلیف والبطاریات الفارغة لجھاز • 

التحكم عن ُبعد (االختیاري) وفًقا للقوانین الحالیة. 
یحتوي المكیف الھوائي على مبّرد ینبغي التخلص منھ بنفس • 

طریقة التخلص من النفایات الخاصة. وعند انتھاء دورة حیاة 
مكیف الھواء، یجب التخلص منھ في المراكز المعتمدة، أو 

إرجاعھ إلى الموزع بحیث یمكن التخلص منھ بطریقة سلیمة 
وآمنة.

تركیب الوحدة
مھم: تذكر دائًما عند تركیب الوحدة أن تقوم بتوصیل مواسیر • 

التبرید، ثم األسالك الكھربائیة. وقم بفصل األسالك الكھربائیة 
دوًما قبل مواسیر التبرید. 

عند استالم المنتج، افحصھ للتأكد من عدم تعرضھ للتلف أثناء • 
النقل. وفي حالة تعرضھ للتلف، «فال تقم بتركیبھ» وأبلغ شركة 

الشحن أو الموزع فوًرا عن التلف الموجود بالمنتج (في حالة 
حصول فني التركیب أو الفني المعتمد علیھا بنفس الحالة من 

الموزع.) 
بعد إكمال التركیب، اختبر المھام الوظیفیة للجھاز، وأطلع • 

المستخدم على كیفیة تشغیل المكیف الھوائي.
ال تستخدم المكیف الھوائي في األماكن التي توجد بھا مواد • 

خطرة أو بالقرب من األجھزة التي تصدر لھًبا, وذلك لتجنب 
نشوب الحرائق أو حدوث انفجارات أو التعرض إلصابات. 
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یجب تركیب الوحدات بما یتناسب مع المساحات الموضحة في • 
دلیل التركیب لضمان إمكانیة الوصول من الجانبین أو إجراء 

أعمال الصیانة واإلصالحات الروتینیة. یجب أن یكون الوصول 
لمكونات الوحدات سھالً وكذلك تفكیكھا مع توفیر األمان الكامل 

لألشخاص أو األشیاء. ولذلك -ما لم یوضح كما في «دلیل 
التركیب»- یتحمل المستھلك تكلفة إصالح الوحدة وصیانتھا 
(بالطریقة التي تحقق السالمة، ووفًقا للوائح الحالیة المعمول 
بھا) واستخدام الرافعات والشاحنات والسقاالت أو أي وسیلة 

رفع أخرى، حیث تعتبر تلك الوسائل خارج الضمان.
عند تركیب الوحدة الخارجیة على الشواطئ تأكد أنھا لیست • 

ضة لنسیم البحر مباشرة. وإذا لم تتمكن من العثور على  معرَّ
مكان خاٍل من نسیم البحر، فیجب إنشاء جدار أو سیاج واٍق.

رّكب الوحدة الخارجیة في مكان (مثالً بالقرب من مباٍن − 
وما إلى ذلك) یمكن من خاللھ حمایة الوحدة من التعرض 
لنسیم البحر. قد یؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تلف الوحدة 

الخارجیة.

إذا لم تتمكن من تركیب الوحدة الخارجیة بعیًدا عن الشاطئ، • 
فأنشئ جداًرا واقًیا حولھا لتجنب نسیم البحر.

أنشئ الجدار الواقي باستخدام مادة صلبة مثل الخرسانة لتجنب • 
نسیم البحر. تأكد أن ارتفاع الجدار وعرضھ أكبر مرة ونصف 

من حجم الوحدة الخارجیة. وباإلضافة إلى ذلك، اترك مسافة 
أكبر من ٦۰۰ مم بین الجدار الواقي والوحدة الخارجیة للتھوي.

رّكب الوحدة في مكان یمكن تصریف الماء فیھ بسھولة.• 

إذا وجدت أي صعوبة في العثور على المكان تركیب • 
بالمواصفات الموضحة أعاله، اتصل بالشركة المصّنعة للمزید 

من المعلومات.
تأكد من تنظیف آثار ماء البحر والغبار من المباِدل الحراري • 

للوحدة الخارجیة وتوزیع مواد مانعة للتآكل علیھ. (مرة واحدة 
على األقل كل عام.)

سلك مصدر الطاقة أو المنصھر أو قاطع الدائرة
تأكد دوًما من توافق مصدر الطاقة مع معاییر السالمة الحالیة. • 

ورّكب دوًما المكیف الھوائي وفًقا لمعاییر السالمة المحلیة 
الساریة. 

تأكد دوًما من توفر وصلة أرضیة مناسبة. • 
تأكد من توافق جھد مصدر الطاقة وتردده مع المواصفات، • 

وأن الطاقة الموّصلة كافیة لضمان تشغیل أي جھاز منزلي آخر 
موّصل بنفس األسالك الكھربائیة. 

تأكد دوًما من وجود مفاتیح قطع الكھرباء والحمایة على أبعاد • 
مناسبة. 

تأكد من توصیل المكیف الھوائي بمصدر الطاقة وفًقا لإلرشادات • 
الموّضحة بمخطط التوصیالت الكھربائیة الوارد بھذا الدلیل. 

تأكد دوًما من توافق الوصالت الكھربائیة (مدخل الكبل • 
ولحامات الرصاص وأنظمة الحمایة...) مع المواصفات 
الكھربائیة واإلرشادات الموضحة بمخطط التوصیالت 

الكھربائیة. وتأكد دوًما من توافق جمیع التوصیالت مع المعاییر 
الساریة لتركیب المكیفات الھوائیة.

تأكد من عدم إجراء أي تعدیل على كبل الطاقة وأسالك • 
التوصیل وتوصیالت األسالك المتعددة.

قد یؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق − 
نتیجة التوصیل الرديء أو العزل السیئ، أو تجاوز حد 

التیار المسموح بھ.
عند الحاجة إلى أسالك توصیل نتیجة حدوث تلف بسلك − 

التیار الكھربي، یرجى الرجوع إلى «الخطوة ۲٫٤ 
اختیاري:تمدید كبل الطاقة» من دلیل التركیب.
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التركیب

الخطوة ۱٫۱ اختیار موقع التركیب

نظرة عامة على متطلبات موقع التركیب

U
A

التجھیز

  تنبیھ
اتبع قیود الطول واالرتفاع المحددة في الشكل الموضح باألعلى.• 

الحد األدنى للمساحة الخالیة المسموح بھا للوحدة الخارجیة

الحائط

الحد األدنى المسموح بھ بالملیمتر

3
0
0

600

اتجاه تدفق الھواء

(٦ حاالت) عند تركیب وحدة خارجیة واحدة   

(الوحدة: مم)
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0
0
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0

150 600
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00

2000 

50
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00

 (الوحدة: م)

الطراز
ارتفاع الماسورةطول الماسورة

الحد األقصىالحد األقصىالحد األدنى
**18*******
**24*******۳۳۰۱٥
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العربیة 36

التركیب

(٥ حاالت) عند تركیب أكثر من وحدة خارجیة  

(الوحدة: مم)
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  تنبیھ
في حالة تركیب الوحدة الخارجیة في مساحة غیر كافیة، قد • 

تصدر الوحدة صوًتا وتؤثر سلبًیا على المنتج.
تأكد من تركیب الوحدة الخارجیة على سطح مستِو حیث ال یؤثر • 

اھتزازھا على المنتج بأكملھ.

الخطوة ۱٫۲ دلیل التغلیف وإخراج محتویات العبوة
الوحدة الداخلیة

تعبئة وتغلیف الوحدة كما في اإلجراءات أدناه

ضع الوحدة الداخلیة في صندوق التعبئة والتغلیف. ۱

قم بتجمیع وسادة الصدمات لكال جانبي الوحدة الداخلیة.  ۲
(األیسر و األیمن)

أحكم غلق صندوق التعبئة والتغلیف. ۳

إزالة تغلیف الوحدة كما في اإلجراءات أدناه

افتح صندوق التعبئة والتغلیف. ۱
أخرج وسادة كال الجانبین (األیسر و األیمن). ۲
حرك الجھاز من صندوق التعبئة والتغلیف.  ۳

الوحدة الخارجیة

تعبئة وتغلیف الوحدة كما في اإلجراءات أدناه

ضع الوحدة الخارجیة على الوسادة السفلى. ۱
ضع الوسادة العلیا على الوحدة الخارجیة. ۲
ضع صندوق التعبئة والتغلیف من أعلى الجھاز. ۳
أحكم غلق صندوق التعبئة والتغلیف. ٤

إزالة تغلیف الوحدة كما في اإلجراءات أدناه
أخرج صندوق التعبئة والتغلیف من الجھاز. ۱
أخرج الوسادة العلیا. ۲
حرك الجھاز من على الوسادة السفلى. ۳
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37 العربیة

التركیب

الخطوة ۱٫۳ فحص الملحقات واألدوات وتحضیرھا
الملحقات

الملحقات الموجودة في عبوة الوحدة الداخلیة

جھاز التحكم عن ُبعد (۱)لوحة التركیب (۱)

حامل جھاز التحكم عن ُبعد (۲)حامل جھاز التحكم عن ُبعد (۱)

مسامیر x M٤ ۱۲ مسننة (۲)دلیل االستخدام والتركیب (۱)

مسمار لولبي (۲)

الملحقات االختیاریة

ماسورة تركیب معزولة, 
Ø ٦٫۳٥ مم (۱)
**18*******

ماسورة تركیب معزولة, 
Ø ٦٫۳٥ مم (۱)

 (۳ ) B مشبك الماسورة
ماسورة تركیب معزولة, 

Ø ۱٥٫۸۸ مم (۱)
**24*******

خرطوم تصریف بطول ۲ 
مشبك الماسورة A ( ۳)متر (۱)

عازل أنبوب الفوم (۱)شریط الفینیل (۲)

عازل ماسورة إسفنجي PE معجون ۱۰۰ جم (۱) 
(۱ ) T۳

سدادة الصرف (۱)مسامیر x M٤ ۲٥ مسننة (٦)

مسامیر إسمنت (٦)كبل طاقة بثالثة أسالك (۱) 

كبل تجمیع ۳ أسالك (۱) كبل تجمیع ۲ أسالك (۱) 
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العربیة 38

التركیب

الملحقات الموجودة في عبوة الوحدة الخارجیة

دعامة مطاطیة (٤)

  مالحظة
یتم تثبیت صامولة في نھایة كل ماسورة للمبخر أو منفذ • 

الصیانة. استخدم الصاموالت عند توصیل المواسیر.
كابالت تجمیع األسالك اختیاریة. في حال عدم توفرھا، استخدم • 

الكابالت القیاسیة.
ال یتم تضمین سدادة التصریف والدعامة المطاطیة إال عندما • 

یكون مكیف الھواء غیر مزود بمواسیر تجمیع. 
وفي حال توفرھا، تجد ھذه الملحقات في عبوة الملحقات أو في • 

عبوة الوحدة الخارجیة.

األدوات 

األدوات العامة

مضخة تفریغ • 
(منع التدفق الخلفي)

المقیاس المتشعب• 
مستكشف المسامیر• 
مفتاح عزم• 
قاطع المواسیر• 
موسع الثقوب• 
آلة ثني المواسیر• 
میزان تسویة كحولي• 
مفك المسامیر• 
مفتاح ربط• 
مثقاب• 
 •L مفتاح ربط
شریط القیاس• 

أدوات لعملیة االختبار

ترمومتر• 
مقیاس مقاومة• 
مكشاف كھربائي• 

الخطوة ۱٫٤ ثقب فتحة في الحائط
قبل تثبیت لوحة التركیب بالحائط، ثم تثبیت الوحدة الداخلیة بلوحة 

التركیب أو إطار النافذة أو لوحة من الجبس، یجب أن تختار موضع 
الفتحة (بقطر داخلي قدره ٦٥ مم) التي ستمر من خاللھا مجموعة 

المواسیر (التي تتكون من كابالت الطاقة والتوصیل ومواسیر التبرید 
وخرطوم التصریف)، ثم اثقب الفتحة.

حدد موضع الفتحة البالغ قدرھا ٦٥ مم مع مراعاة االتجاھات  ۱
المحتملة لمجموعة المواسیر واألحد األدنى للمسافات بین الفتحة 

ولوحة التركیب.

  تنبیھ
في حالة تغییر اتجاه الماسورة من الجھة الیسرى إلى الجھة • 

الیمنى، ال تقم بثنیھا بدرجة كبیرة بل قم بتدویرھا ببطء في 
االتجاه المقابل كما ھو موضح. وإال، فقد تتلف الماسورة.

 (الوحدة: مم)

ABCDالطراز

**18*******
**24*******۳۳۱۱۰۱۱۰۳۳

فتحة مجموعة األنابیب: Ø ٦٥ مم
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39 العربیة

التركیب

اثقب الفتحة. ۲

  تنبیھ
تأكد من ثقب فتحة واحدة فقط. • 
تأكد من أن الفتحة مائلة ألسفل لكي یكون خرطوم التصریف • 

مائالً ألسفل ویتم تصریف الماء بطریقة صحیحة.

الخطوة ۱٫٥ تغلیف المواسیر والكابالت 
وخرطوم التصریف

قم بلف العازل اإلسفنجي على األجزاء دون عزل أطراف  ۱
مواسیر التبرید كما ھو موضح بالرسم. تقلل عملیة العزل ھذه 

من مشكالت التكثف. 

قم بلف مواسیر التبرید وكبل الطاقة وكبل التوصیل وخرطوم  ۲
التصریف بشریط الفینیل لعمل حزمة المواسیر. 
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العربیة 40

التركیب

تركیب الوحدة الداخلیة

QR

الخطوة ۲٫۱ فك لوحة الغطاء
قم بفك المسامیر اللولبیة، ثم المسامیر.  ۱

)، ثم الخطاطیف الوسطى  ۲  ، قم بفك الخطاطیف الجانبیة (
 .( )

) لكي تتمكن من إزالة  ویعد ذلك قم بفك الخطاطیف السفلیة (
لوحة الغطاء. 

B

B

C

A
A

(A) الخطاف األوسط(B/C) الخطاف السفلي/الجانبي

1

2

4

الخطوة ۲٫۲ فك لوحة التركیب
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41 العربیة

التركیب

الخطوة ۲٫۳ توصیل كابالت الطاقة والتوصیل 
(كبل التجمیع)

قبل التوصیل

تالفرأًسا على عقبسلیم
ال یوجد طرف 

حلقة

بعد التوصیل
غیر مربوطرأًسا على عقبسلیمسلیم

(منظر جانبي)(منظر أمامي)

<طرف حلقة>

1(L)2(N) F1 F2

*******18**الطراز
**24*******

۲٫٥x۳G ممH۰۷RN-F - ²كبل الطاقة (الوحدة الداخلیة)

۱٫۰x۳G ممH۰۷RN-F - ²كبل الطاقة بین الوحدة الداخلیة والخارجیة

x ۲ ۰٫۷٥ ممH۰٥RN-F - ²كبل التوصیل

GL ۲٥النوعA

عند تنفیذ أعمال كھربائیة وتوصیل أرضي، تأكد من االلتزام • 
«بالمعاییر الفنیة للتركیبات الكھربائیة» و«قوانین التوصیل» 

وفًقا للقوانین المحلیة.
اربط مسمار المجموعة الطرفیة على عزم ۱٫۲ إلى ۱٫۸ • 

نیوتن•متر (۱٫۲ إلى -۱٫۸ كجم ثقلي•سم).

  مالحظة
تم تعلیم كل سلك برقم طرف التوصیل المناسب.• 
استخدم كبل واقًیا (الفئة ٥، أقل من ٥۰ لكل قدم/م) للموقع • 

البیئي الذي یعج بالضوضاء.
یجب أال تكون أسالك «مصادر الطاقة» الخاصة باألجھزة • 

المخصصة لالستخدام الخارجي أخف من األسالك المرنة 
المغلفة بالبولي كلوروبرین. (الوجھة الرمزیة للتوجیھ 

 IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F,
 IEC: 60245 IEC57 CENELEC: H05RN-F,
 IEC: 60227 IEC53 CENELEC: H05VV-F)

ینبغي أال یزید طول كبل الطاقة واالتصال عن ۳۰ متًرا.• 

  تنبیھ
بالنسبة ألسالك المجموعة الطرفیة، استخدم سلًكا بمقبس طرف • 

حلقة فقط. قد تشكل األسالك العادیة بدون مقبس طرف حلقة 
خطًرا بسبب فرط حرارة التالمس الكھربائي أثناء أعمال تركیب 

األسالك.
إذا أردت تمدید الماسورة، فتأكد من تمدید كبل أیًضا.• 

 (الوحدة: مم)
كیبل (الحد األقصى)الطراز

**18*******
**24*******

۳۰

ال تقم بتوصیل كبل أو أكثر من الكابالت المختلفة لتمدید الطول. • 
فقد یؤدي ذلك إلى نشوب حریق.

یجب أن یتوافق كل طرف حلقة مع حجم المسمار المناسب في • 
المجموعة الطرفیة.

بعد توصیل الكابالت، تأكد من مطابقة أرقام أطراف التوصیل • 
على الوحدات الداخلیة والخارجیة.

تأكد من أن كابالت الطاقة والتوصیل منفصلة، یجب أال یكونا • 
في نفس كبل.

  تحذیر
قم بتوصیل األسالك بإحكام حتى ال یمكن سحبھا بسھولة. • 

(في حالة عدم توصیلھا بإحكام، قد یؤدي ذلك إلى حرق 
األسالك.)
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التركیب

الخطوة ۲٫٤ اختیاري: تمدید كبل الطاقة 
قم بتحضیر األدوات التالیة. ۱

الشكلالمواصفاتاألدوات

MH-۱٤زردیة تغضین

۲۰xØ٦٫٥   (ارتفاعجلبة توصیل (مم)
xقطر خارجي)

العرض ۱۸ ممشریط عزل

٥۰xØ۸٫۰    (طولxماسورة تقلیص (مم)
قطر خارجي)

كما ھو موضح في الشكل، انزع العزل الواقي من مطاط أو  ۲
سلك كبل الطاقة. 

انزع ۲۰ مم من قشرة الكبل الواقیة من األنبوب المثبتة مسبًقا. • 

  تنبیھ
لمزید من المعلومات حول مواصفات كبل الطاقة للوحدات • 

الداخلیة والخارجیة، ُیرجى الرجوع إلى دلیل التركیب.
وبعد نزع أسالك الكبل من األنبوب المثبت مسبقاً، أدخل • 

أنبوب التقلیص.

أدخل كال جانبي السلك الداخلي كبل التیار الكھربي في جلبة  ۳
التوصیل. 

الطریقة ۱ : أدخل السلك الداخلي في الجلبة من كال • 
جانبیھا.

الطریقة ۲ : لف األسالك الداخلیة مع بعضھا، ثم أدخلھا • 
في الجلبة.

باستخدام ضاغط، اضغط النقطتین واقلبھما ثم اضغط نقطتین  ٤
أخرتین في نفس المكان.

ینبغي أن یكون ُبعد الضغط ۸٫۰.• 

وبعد الضغط، اسحب كال جانبي السلك للتأكد من ضغطھ • 
بإحكام.

قم بلف السلك بشریط العازل مرتین أو أكثر ثم وضع ماسورة  ٥
التقلیص في منتصف شریط العازل. یجب وجود ثالث طبقات 

من العازل أو أكثر.

استخدم الحرارة على ماسورة التقلیص لتقلیصھا. ٦

بعد اكتمال تقلیص الماسورة، لفھا بشریط العزل إلتمام العملیة.  ۷

  تحذیر
تأكد من عدم وجود أي جزء مكشوف من أجزاء التوصیل.• 
تأكد من استخدام شریط عازل وماسورة تقلیص مصنوعین • 

من مواد عازلة معتمدة لھا نفس مستوى جھد الصمود لكبل 
الطاقة. (تأكد من االلتزام بالقوانین المحلیة للتوصیل.)
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التركیب

  تحذیر
في حالة تمدید السلك الكھربائي، ُیرجى عدم استخدام مقبس • 

ضغط دائري.
قد تؤدي توصیالت األسالك − 

غیر المكتملة إلى حدوث 
صدمة كھربیة أو نشوب 

حریق.

الخطوة ۲٫٥ تركیب خرطوم التصریف وتوصیلھ
تركیب خرطوم الصرف.  ۱

قم بسكب الماء في حوض التصریف. تحقق مما إذا كان  ۲
الخرطوم جید التصریف أم ال.  

  تنبیھ
تأكد من أن الوحدة الداخلیة في موضع عمودي عند سكب الماء • 

للتحقق من وجود تسریب. تأكد من عدم تدفق الماء على الجزء 
الكھربائي. 

إذا كان قطر خرطوم التوصیل أصغر من خرطوم التصریف • 
بالمنتج، فقد یحدث تسرب للمیاه.

قد یؤدي التركیب غیر الصحیح لتسرب الماء.• 
في حالة توجیھ خرطوم التصریف داخل الغرفة، قم بعزل • 

الخرطوم حتى ال یؤدي الماء المتكثف إلى تلف األثاث أو 
األرضیات.

ال تقم بعزل أو تغطیة وصلة خرطوم التصریف. • 
یجب أن تتسم جمیع وصالت خرطوم التصریف بسھولة 

الوصول إلیھا وصیانتھا.

الخطوة ۲٫٦ اختیاري: تمدید خرطوم التصریف 

(B)

(A (B

~
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العربیة 44

التركیب

الخطوة ۲٫۷ اختیاري: تغییر اتجاه خرطوم 
التصریف 

  تنبیھ
تأكد من أن الوحدة الداخلیة في موضع عمودي عند سكب الماء • 

للتحقق من وجود تسریب. تأكد من عدم تدفق الماء على الجزء 
الكھربائي. 

الخطوة ۲٫۸ تركیب مواسیر التجمیع 
وتوصیلھا بمواسیر التبرید (ماسورة التجمیع)
وصل الوحدة الداخلیة والخارجیة باستخدام مواسیر نحاسیة أرضیة 

بواسطة وصالت تفلیج. واستخدم ماسورة بمادة عازلة وغیر ملحومة 
وخالیة من الشحم ومختزلة للتبرید فقط (نوع Cu DHP وفًقا 

لمعیار ISO۱۳۳۷) بحیث یكون مناسًبا لضغوط تشغیل بمعدل 
٤۲۰۰ كیلو باسكال على األقل ولضغط االنفجار بمعدل ۲۰۷۰۰ 

كیلو باسكال. وال یجب استخدام ماسورة نحاسیة من األنواع الخاصة 
بالمرافق الصحیة بأي حال من األحوال. 

توجد ماسورتي تبرید بقیاسات قطریة مختلفة: 

الصغیرة مخصصة للمبرد السائل • 
الكبیرة مخصصة للمبرد الغاز • 

تم تركیب ماسورة تبرید سائل قصیرة وماسورة تبرید غازي قصیرة 
بالفعل في المكیف الھوائي. یختلف إجراء توصیل مواسیر المبّرد 

وفًقا لموضع إخراج كل ماسورة عند وضع اللوحة على الحائط:

اصنع فتحة مناسبة (Aو Bو C) بالجھة الخلفیة للوحدة الداخلیة  ۱
ما لم تكن عملیة توصیل الماسورة من الجھة الخلفیة مباشرة.

اجعل حواف القطع ناعمة.  ۲

ل ماسورة التجمیع بكل  ۳ قم بإزالة أغطیة حمایة المواسیر ووصِّ
ماسورة. اربط الصاموالت بیدیك أوالً، ثم استخدم مفتاح عزم 

لربطھا وفًقا للعزم اآلتي: 
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45 العربیة

التركیب

العزم (كجم ثقلي•سم)العزم (نیوتن/م)القطر الخارجي (مم)

٦٫۳٥ ø۱۸ من ۱٤۰ إلى ۱۸۰من ۱٤ إلى

۹٫٥۲ ø٤۲ من ۳٥۰ إلى ٤۳۰من ۳٤ إلى

۱۲٫۷۰ ø٦۱ من ٥۰۰ إلى ٦۲۰من ٤۹ إلى

۱٥٫۸۸ ø۸۲ من ٦۹۰ إلى ۸۳۰من ٦۸ إلى

  مالحظة
إذا كنت ترید تقصیر المواسیر أو تمدیدھا، راجع الخطوة • 

۲٫۹ تقصیر مواسیر المبرد (ماسورة التجمیع) أو تمدیدھا 
الصفحة ٤٥.

تخلص من عازل الفوم الزائد.  ٤

إذا لزم األمر، قم بلف الماسورة لتناسب طول الجزء السفلي  ٥
للوحدة الداخلیة. ثم اسحب الماسورة من خالل الفتحة. 

یجب أال تظھر الماسورة من الجھة الخلفیة للوحدة الداخلیة. • 
یجب أن یكون نصف قطر اللفة ۱۰۰ مم أو أكثر. • 

مرر الماسورة من خالل فتحة الحائط.  ٦

  مالحظة
یجب عزل المواسیر وتثبیتھا جیًدا في مواضعھا بعد إتمام عملیة • 

التركیب وإجراء اختبار فحص التسریب. للمزید من التفاصیل، 
راجع الخطوة ٤٫۱ تنفیذ اختبارات تسرب الغاز الصفحة ٥۱.

  تنبیھ
قم بإحكام ربط الصامولة بواسطة مفتاح ربط العزم وفًقا للطریقة • 

المحددة. في حالة إحكام ربط الصامولة بشكل مفرض، قد 
تنكسر وتؤدي إلى تسرب غاز المبرد. 

ال تقم بعزل أو تغطیة وصلة األنبوب. یجب أن تتسم جمیع • 
وصالت أنابیب المبرد بسھولة الوصول إلیھا وصیانتھا. 

 الخطوة ۲٫۹ تقصیر مواسیر المبرد 
(ماسورة التجمیع) أو تمدیدھا

(الوحدة: مم)
ُبعد التوسیع (L)العمق (A)القُطر الخارجي (ق)

٦٫۳٥ ø۱٫۳۹٫۱ من ۸٫۷ إلى
۹٫٥۲ ø۱٫۸۱۳٫۲ من ۱۲٫۸ إلى
۱۲٫۷۰ ø۲٫۰۱من ۱٦٫۲ إلى ٦٫٦
۱٥٫۸۸ ø۲٫۲۱۹٫۷ من ۱۹٫۳ إلى

 ± 

 ± 
L

D

D

A

العزم (كجم ثقلي•سم)العزم (نیوتن/م)القطر الخارجي (مم)
٦٫۳٥ ø۱۸ من ۱٤۰ إلى ۱۸۰من ۱٤ إلى
۹٫٥۲ ø٤۲ من ۳٥۰ إلى ٤۳۰من ۳٤ إلى
۱۲٫۷۰ ø٦۱ من ٥۰۰ إلى ٦۲۰من ٤۹ إلى
۱٥٫۸۸ ø۸۲ من ٦۹۰ إلى ۸۳۰من ٦۸ إلى
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العربیة 46

التركیب

  تنبیھ
إذا أردت أنبوًبا أطول من األنابیب القیاسیة، یجب علیك إضافة • 

المبرد إلى األنبوب. وإال قد تتجمد الوحدة الداخلیة. 
قم بتوجیھ األنبوب ألسفل أثناء إزالة الحواف الخشنة للتأكد من • 

عدم دخولھا إلى األنبوب.

  مالحظة
قد یؤدي العزم المفرط إلى حدوث تسرب بالغاز. في حالة • 

تمدید األنبوب باستخدام اللحام أو التقسیة، تأكد من استخدام 
النیتروجین أثناء عملیة اللحام أو التقسیة. یجب أن یتم الوصول 

إلى الوصلة وصیانتھا بسھولة.

  تنبیھ
قم بإحكام ربط الصامولة بالعزم المحدد. في حالة إحكام ربط • 

الصامولة بشكل مفرض، قد تنكسر وتؤدي إلى تسرب غاز 
المبرد.

الخطوة ۲٫۱۰ تثبیت لوحة التركیب 
یمكنك تركیب الوحدة الداخلیة على الحائط أو إطار النافذة أو لوحة 

من الجبس. 

  تحذیر
تأكد من قدرة الحائط أو إطار النافذة أو لوحة الجبس على تحمل • 

وزن الوحدة الداخلیة. في حالة تركیب الوحدة الداخلیة في مكان 
غیر قوي بما یكفي لتحمل وزن المنتج، فقد یسقط ویسبب إصابة 

جسدیة.

عند تثبیت الوحدة الداخلیة بالحائط

قم بتثبیت لوحة التركیب على الحائط مع مراعاة وزن الوحدة 
الداخلیة.

B

A D

C

 (الوحدة: مم)

ABCDالطراز
**18*******
**24*******۳۳۱۱۰۱۱۰۳۳

فتحة مجموعة األنابیب: Ø ٦٥ مم

  مالحظة
إذا قمت بتركیب اللوحة بحائط إسمنتي باستخدام المثبتات • 

البالستیكیة، فتأكد من أن الفجوات بین الحائط واللوحة، التي تم 
إنشاؤھا بواسطة المثبت البارز، تقل عن ۲۰ مم.

عند تثبیت الوحدة الداخلیة بإطار النافذة

حدد مواضع القوائم الخشبیة المطلوب تركیبھا بإطار النافذة.  ۱

قم بتثبیت القوائم الخشبیة بإطار النافذة مع مراعاة وزن الوحدة  ۲
الداخلیة. 

قم بتثبیت لوحة التركیب بالقائم العلوي الخشبي باستخدام  ۳
مسامیر برمة.
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47 العربیة

التركیب

عند تثبیت الوحدة الداخلیة بلوحة من الجبس

استخدم محدد أماكن المسامیر لمعرفة مواقع المسامیر.  ۱

قم بتثبیت حمالة اللوحة بمسمارین. ۲

  تحذیر
في حالة تثبیت الوحدة الداخلیة على لوحة من الجبس، استخدم • 

مسامیر التثبیت المحددة في المواضع الموضحة. وإال قد ینھار 
الجبس المحیط بالمفاصل بمرور الوقت ویتسبب في تقلقل 

المسامیر وفكھا. وقد یؤدي ذلك حدوث إصابات جسدیة أو تلف 
بالممتلكات. 

قم بالبحث عن أي نقاط أخرى في حالة وجود أقل من مسمارین • 
أو كانت المسافات بین المسامیر مختلفة عن المسافة من حمالة 

اللوحة. 
قم بتثبیت لوحة التركیب دون إمالتھا إلى أحد الجوانب. • 

الخطوة ۲٫۱۱ تثبیت الوحدة الداخلیة إلى 
لوحة التركیب 

  تنبیھ
تأكد من عدم تحرك مجموعة األنابیب عند قیامك بتركیب • 

الوحدة الداخلیة بلوحة التركیب.

الخطوة ۲٫۱۲ تجمیع لوحة الغطاء 
قم بربط الخطاطیف الجانبیة (D)، ثم الخطاطیف الوسطى  ۱

(B). بعد ذلك قم بربط الخطاطیف السفلیة (C) لتركیب لوحة 
الغطاء في مكانھا. 

)، ثم قم بتجمیع المسمار اللولبي  ۲ -A) قم بربط المسمار
.( -A)

B B

C C

A

A
A

B
B

C

C

D

D
1

2

A

21
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العربیة 48

التركیب

تركیب الوحدة الخارجیة

الخطوة ۳٫۱ تثبیت الوحدة الخارجیة في 
موضعھا

X

Y

 (الوحدة: مم)
XYالطراز

**18*******
**24*******٦٦۰۳٤۰

قم بوضع الوحدة الخارجیة كما ھو محدد في الجزء العلوي من  ۱
الوحدة بما یتیح خروج الھواء المفرغ للخارج بطریقة مالئمة. 

ثبِّت الوحدة الخارجیة بقاعدة مستویة جیًدا باستخدام مسامیر  ۲
تثبیت.

  مالحظة
قم بتثبیت الدعامات المطاطیة لمنع صدور ضوضاء واھتزاز.• 
إذا كانت الوحدة الخارجیة معرضة لریاح قویة، فقم بتركیب • 

ألواح واقیة حول الوحدة الخارجیة حتى تتمكن المروحة من 
العمل بطریقة صحیحة.

اختیاري: قم بتثبیت الوحدة الخارجیة إلى الحائط باستخدام 
رف

  مالحظة
تأكد من قدرة الحائط على تحمل تعلیق كال من وزني الرف • 

والوحدة الخارجیة.
قم بتركیب الحامل بالقرب من العمود بقدر اإلمكان.• 

الخطوة ۳٫۲ توصیل كابالت الطاقة والتوصیل 
ومواسیر التبرید

F1 F2

L N

  تنبیھ
تأكد من تثبیت كابالت توصیل الطاقة وكبل التوصیل بمشبك • 

كابالت.
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49 العربیة

التركیب
الخطوة ۳٫۳ تفریغ الھواء

تم تعبئة الوحدة الخارجیة بكمیة كافیة من مبرد R-410A. ال تقم 
بتسریب غاز R-410A في الغالف الجوي: فھو غاز احتباس 

حراري معالج بالفلور مغطى ببروتوكول كیوتو مع إمكانیة االحترار 
العالمي (GWP) = ۲۰۸۸. یجب أن تقوم بتفریغ الھواء الموجود 

في الوحدة الداخلیة وفي األنبوب. في حالة بقاء ھواء بمواسیر 
المبرد، سیؤثر ذلك على الضاغط. وقد یؤدي ذلك إلى خفض قدرة 

التبرید وحدوث عطل. استخدم المضخة الھوائیة. 

  تنبیھ
عند التركیب، تأكد من عدم وجود تسریب. وعند استعادة • 

د، أوقف الضاغط أوالً قبل فصل ماسورة التوصیل. أما إذا  المبرِّ
د موصلة بشكل غیر سلیم وكان الضاغط  كانت ماسورة المبرِّ

یعمل، وكان صمام اإلیقاف مفتوًحا، فإن الماسورة تسحب الھواء 
د مرتفًعا بشكل غیر عادي.  مما یجعل الضغط داخل دورة المبرِّ

وھذا قد یؤدي إلى حدوث انفجار أو إصابة.

اترك النظام في الوضع standby (االستعداد). ۱

  تحذیر
ال تقم بتشغیل النظام! ھذا ضروري لعملیة تفریغ أكثر • 

كفاءة (وضع «الفتح» بالكامل لصمام التمدید اإللكتروني). 

قم بتوصیل خرطوم الشحن بجانب الضغط المنخفض للمقیاس  ۲
المتشعب لمنفذ توفیر الغاز كما ھو موضح في الشكل. 
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العربیة 50

التركیب

افتح صمام جانب الضغط المنخفض للمقیاس المتشعب عكس  ۳
اتجاه عقارب الساعة. 

قم بتفریغ الھواء من المواسیر المتصلة مستخدًما مضخة تفریغ  ٤
لمدة ۱٥ دقائق تقریًبا. 

تأكد من أن تكون القراءة على مقیاس الضغط -۰٫۱ • 
میجاباسكال (-۷٦ سم زئبق) بعد ۱۰ دقائق تقریًبا. ُیعتبر 

ھذا اإلجراء في غایة األھمیة لتجنب تسرب الغاز. 
أغلق الصمام على جانب الضغط المنخفض للمقیاس • 

المتشعب في اتجاه عقارب الساعة. 
أوقف تشغیل المضخة الخوائیة. • 
افحص لمدة دقیقتین إذا كان یوجد أي تغییر بالضغط. • 
قم بفك الخرطوم من جانب الضغط المنخفض للمقیاس • 

المتشعب. 

قم بوضع سداد الصمام الخاصة بمنفذ توفیر السائل والغاز على  ٥
وضع الفتح. 

الخطوة ٤٫۳ إضافة المبرد
إذا كنت تستخدم أنبوًبا أطول من الطول المحدد في قواعد األنابیب 

القیاسیة، فیجب أن تضیف ۱٥ جم من سائل التبرید R-410A لكل 
متر إضافي. أما إذا كنت تستخدم أنبوًبا أقصر من الطول المحدد في 

قواعد األنابیب القیاسیة، فیكون زمن التفریغ ھو الزمن الطبیعي. 
راجع دلیل الخدمة لالطالع على مزید من التفاصیل. 

  تنبیھ
قد یؤدي الھواء المتبقي في دورة التبرید، الذي یحتوي على • 

رطوبة، إلى حدوث عطل في الضاغط. 
اتصل دوًما بمركز الخدمة أو إحدى جھات التركیب المحترفة • 

للقیام بتركیب المنتج. 

R-410A ھو نوع خلیط من غاز التبرید. وھو ضروري للتعبئة في 
حالة سائلة. عند تعبئة المبرد من أسطوانة غاز التبرید إلى الجھاز. 

قبل التعبئة، تحقق من وجود ماسورة الشفط في األسطوانة. وتوجد 
طریقتان لتعبئة المبرد: 

  مالحظة
في حالة تعبئة المبرد R-410A بالغاز، یتغیر تركیب غاز • 

التبرید المعبأ وتختلف خصائص المعدات. 
خالل عملیة قیاس كمیة غاز التبرید التي تمت إضافتھا، استخدم • 

المقیاس اإللكتروني. إذا لم تكن األسطوانة مزودة ماسورة 
الشفط، قم بقلبھا. 
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51 العربیة

التركیب

فحص التركیب

 الخطوة ٤٫۱ تنفیذ اختبارات تسرب الغاز
قبل فحص التسرب، استخدم مفتاح العزم إلغالق غطاء صمام  ۱

اإلیقاف. (التزم بعزم الربط لحجم كل قطر وقم بربط الغطاء 
بإحكام لمنع أي تسرب.)

- / -R
- / -R

القطر الخارجي (مم)
عزم الربط

سدادة الجسم 
(نیوتن/متر)

سدادة منفذ الشحن 
(نیوتن / متر)

٦٫۳٥ ø۲من ۲۰ إلى ٥

من ۱۰ إلى ۱۲
۹٫٥۲ ø۲من ۲۰ إلى ٥
۱۲٫۷۰ ø۳۰ من ۲٥ إلى
۱٥٫۸۸ ø۳من ۳۰ إلى ٥

من ۳٥ إلى ٤۰قطر أعلى من ۱۹٫۰٥

 (۱ نیوتن/م = ۱۰ ثقل كجم/سم)

أدخل غاًزا خاًمال في المواسیر المتصلة بالوحدات الداخلیة  ۲
والخارجیة. 

وتحقق من وجود تسرب في أجزاء االتصال بالوحدات الداخلیة  ۳
والخارجیة باستخدام رغوة الصابون أو سائل. 

الخطوة ٤٫۲ تشغیل الوضع التركیب الذكي
تأكد من تشغیل مكیف الھواء في الحالة االستعداد.  ۱

اضغط مع االستمرار على األزرار  (الطاقة) و  ۲
 (الوضع) و  (ضبط الحراره والتغییر من 

(C↔°F°)) .في جھاز التحكم عن ُبعد لمدة ٤ ثواِن في 
الوقت نفسھ. 

انتظر حتى نجاح تشغیل الوضع التركیب الذكي أو فشلھ.  ۳
تستغرق العملیة من ۷ إلى ۱۳ دقیقة.

عندما یكون الوضع التركیب الذكي قید المعالجة:• 

شاشة عرض Display LEDالنوع

مؤشر 
الوحدة 
الداخلیة

LED۱
LED۲
LED۳

یتم عرض التقدم على 
ھیئة رقم یقع ما بین 
۰ و ۹۹ على شاشة 

عرض الوحدة الداخلیة.

تومض شاشات العرض 
LEDs الموجودة على 

الوحدة الداخلیة بشكل 
متعاقب، ثم تومض 

جمیعھا مًعا. تتكرر ھذه 
العملیات.

عند نجاح الوضع التركیب الذكي: ینتھي الوضع التركیب • 
الذكي مع صوت رنین ویكون مكیف الھواء بالحالة االستعداد. 

عند فشل الوضع التركیب الذكي: یتم عرض رسالة خطأ على • 
شاشة عرض الوحدة الداخلیة وینتھي الوضع التركیب الذكي.

  مالحظة
یمكن تشغیل الوضع التركیب الذكي بجھاز التحكم عن ُبعد الذي • 

یتم توفیره فقط.
عندما یكون الوضع التركیب الذكي قید المعالجة، ال یمكن • 

تشغیل جھاز التحكم عن ُبعد.
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عند حدوث خطأ، راجع الجدول التالي للقیام بما یجب. لمزید من المعلومات عن اإلجراءات الضروریة عند حدوث خطأ، راجع دلیل الخدمة.

مؤشر الخطأ

اإلجراءات التي یجب على القائم بالتركیب خطأ
القیام بھا Display 

LED شاشة عرض
۱ LED۲ LED۳ LED

 /  / 
خطأ في التوصیل 

بین الوحدات الداخلیة 
والخارجیة

تحقق من سلك التوصیل بین الوحدات • 
الداخلیة والوحدات الخارجیة. (سواء 

أحدث تداخل بین كبل الطاقة وكبل 
التوصیل أو ال).

خطأ في مستشعر درجة 
الحرارة بالوحدة الداخلیة

تحقق من اتصال الموِصل.• 

خطأ في المبادل الحراري ، 
بالوحدة الداخلیة

تحقق من اتصال الموِصل.• 

خطأ في محرك مروحة 
الوحدة الداخلیة

تحقق من اتصال الموِصل.• 
قم بإزالة المواد الغریبة. (تحقق من • 

سبب توقف المحرك.)
 تومض شاشة 
العرض وجمیع 
.LED شاشات

خطأ في ذاكرة القراءة 
فقط القابلة للمسح 

والبرمجة إلكترونًیا/الخیار

إعادة تعیین الخیارات.• 

 ،

خطأ في انسداد تدفق غاز 
التبرید

تحقق مما إذا كان صمام اإلیقاف • 
مفتوًحا بالكامل.

تحقق مما إذا كان یوجد أي انسداد في • 
أنبوب غاز التبرید التي تعمل على 

توصیل الوحدات الداخلیة والوحدات 
الخارجیة.

تحقق من عدم وجود تسرب في غاز • 
التبرید.

نقص في غاز التبرید 
(الطرز المزودة بعاكس 

فقط)

تحقق من ضخ كمیة كافیة إضافیة • 
من غاز التبرید في األنبوب الذي 

تعدى طولھ الطول المحدد في قواعد 
األنابیب القیاسیة. 

تحقق من عدم وجود تسرب في غاز • 
التبرید بین الصمام ووصلة األنبوب.

❈  یتم عرض نمط LED ھذا 
عند حدوث خطأ في الوحدة 

الخارجیة. 

On :   ،إیقاف التشغیل،   : ومیض :  ❈
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الخطوة ٤٫۳ تنفیذ الفحص النھائي والتشغیل 
التجریبي

تحقق مما یلي:  ۱
قوة موقع التركیب • 
إحكام توصیل المواسیر للكشف عن رشح الغاز • 
التوصیل السلكي الكھربي • 
عازل مقاومة الحرارة بالمواسیر • 
نظام الصرف • 
توصیل المّوصل األرضي • 
التشغیل الصحیح (قم بالخطوات التالیة.) • 

اضغط على الزر  (الطاقة) في جھاز التحكم عن ُبعد  ۲
للتحقق مما یلي: 

ومیض مؤشر الوحدة الداخلیة. • 
فتح ریشة دفق الھواء ودوران تروس المروحة للتشغیل. • 

اضغط على الز  (الوضع) لتحدید الوضع Cool. ثم قم  ۳
بالخطوات الفرعیة التالیة: 

في الوضع Cool، استخدم زر درجة الحرارة لتعیین • 
درجة الحرارة المرغوبة حتى ۱٦ درجة مئویة. 

تحقق مما إذا كانت الوحدة الخارجیة ستعمل، بعد مرور من • 
۳ إلى ٥ دقائق، وینطلق ھواء بارد.

بعد مرور ۱۲ دقیقة على فحص حالة الثبات، تأكد من • 
معالجة الھواء في الوحدة الداخلیة.

اضغط على الزر  (توزیع الھواء) للتحقق من عمل شفرات  ٤
تدفق الھواء بطریقة صحیحة. 

اضغط على الزر  (الطاقة) إلیقاف التشغیل التجریبي.  ٥

إجراء الضخ عند فك المنتج

عملیة ضخ غاز التبرید ھي عملیة یراد بھا جمع غاز التبرید 
الموجود في النظام في الوحدة الخارجیة. ویجب تنفیذ ھذه العملیة 

قبل فك أنابیب المبرد حتى ال یتم فقد غاز التبرید في الغالف الجوي.

  تحذیر
بعد تركیب المنتج، تأكد من إجراء اختبارات التسرب على • 

وصالت األنابیب. بعد ضخ المبّرد لفحص الوحدة الخارجیة أو 
نقلھا، تأكد من إیقاف الضاغط، ثم افصل األنابیب المتصلة.

تجنب تشغیل الضاغط أثناء فتح الصمام بسبب حدوث − 
تسرب بالمبّرد ناتج من األنبوب أو وجود أنبوب غیر 

متصل أو متصل بشكل غیر صحیح. قد یؤدي عدم إجراء 
ذلك إلى تدفق الھواء إلى الضاغط وزیادة الضغط العالي 

داخل الدائرة الكھربیة للمبّرد؛ مما یؤدي إلى حدوث انفجار 
أو عطل بالمنتج.  

قم بالضغط مع االستمرار على الزر  (الطاقة) في الوحدة  ۱
الداخلیة لمدة ٥ ثواِن. یصدر صوت تنبیھ فوًرا لإلشارة إلى أن 

المنتج جاھز لعملیة الضخ. 

دع الضاغط یعمل ألكثر من ٥ دقائق.  ۲

قم بتحریر أغطیة الصمامات على جانبي الضغط المرتفع  ۳
والمنخفض. 

استخدم مفتاح ربط على شكل حرف L إلغالق الصمام على  ٤
جانب الضغط المرتفع. 

بعد دقیقة تقریبا، أغلق الصمام على جانب الضغط المنخفض.  ٥

قم بإیقاف تشغیل مكیف الھواء من خالل الضغط على الزر  ٦
 (الطاقة) في الوحدة الداخلیة أو في جھاز التحكم عن ُبعد. 

افصل المواسیر. ۷

  تنبیھ
قد یتلف الضاغط في حالة تشغیلھ عند ضغط امتصاص سالب.• 
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ھل لدیك أسئلة أو تعلیقات؟

أو تفضل بزیارتنا على الموقع اتصل بالرقمالبلد

IRAN021-8255www.samsung.com/iran/support

SAUDI ARABIA8002474357www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en

U.A.E800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)

www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

QATAR800-CALL (800-2255)www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

BAHRAIN8000-GSAM (8000-4726)www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

OMAN800-SAM CS (800-72627)www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

JORDAN0800-22273
06 5777444www.samsung.com/levant

SYRIA962 5777444www.samsung.com/levant
LEBANON1299www.samsung.com/levant/support

EGYPT08000-7267864
16580www.samsung.com/eg/support

MOROCCO080 100 22 55www.samsung.com/n_africa/support

KUWAIT183-CALL (183-2255)www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

NIGERIA0800-726-7864www.samsung.com/africa_en/support
ALGERIA3004www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN0800-Samsung (72678)www.samsung.com/pk/support
TUNISIA80 100 012www.samsung.com/n_africa/support

SOUTH AFRICA0860 SAMSUNG (726 7864)www.samsung.com/support
GHANA0800-100-077www.samsung.com/africa_en/support
ZAMBIA3434www.samsung.com/support
ISRAEL*6963www.samsung.com/il/support/
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