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دليل استكشاف ا�خطاء وإصالحها

 ال تستخدم ماًء ساخنًا تزيد درجة حرارته على 50 درجة مئوية، أو بنزينًا، أو جازولين، أو أحماضًا، أو ثنر (مخفف لزوجة)، أو 
فرشاة؛ �ن هذه ا�شياء ستتسبب في ا�ضرار بالسطح البالستيكي والطبقة الخارجية.

 احرص على عدم إتالف الريش أثناء عملية التنظيف

 افحص النقاط التالية قبل طلب إجراء إصالحات أو الخدمات، وإذا استمر الخلل الوظيفي يرجى االتصال بخدمة العمالء.

 قم بتشغيل المروحة وحدها ("مروحة منخفضة السرعة" أو "مروحة عالية السرعة") لنصف يوم من أجل تجفيف الوحدة 
من الداخل.

افصل الطاقة وأزل المقبس من قابس الكهرباء في الحائط.
بعد فترة عدم االستعمال الطويلة والشروع في استخدام مكيف الهواء مرة ثانية، قم بتنظيف ريش المكثف (الموجود 

في الجزء الخلفي) والمبخر (الموجود في الجزء ا�مامي) باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.

تنبيه

 ا�خطاء

ال يعمل

ال يبرد بشكل فعال

السبب

(1) هل الطاقة مفصولة؟
(2) هل المصهر منفجر؟

(3) هل الجهد الكهربائي مرتفع أو منخفض للغاية؟
(4) هل قرص التشغيل مضبوط على "إيقاف التشغيل"؟

الصيانة بعد عدم االستخدام لفترة طويلة 

 قبل طلب الخدمة والصيانة

(1) هل فلتر الهواء ال يزال ممتلئًا بالغبار أو ا�تربة؟
انظر التعليمات الخاصة بفلتر الهواء في الصفحة 9.

(2) هل الوحدة معرضة �شعة الشمس المباشرة؟ 
(3) هل هناك أي عوائق تعترض طريق تدفق الهواء في الجانب 

الخلفي؟
اترك مساحة 500 ملم وراء الجزء الخلفي لمكيف الهواء.

(4) هل ا�بواب أو النوافذ مفتوحة؟ أو هل هناك أي مصدر آخر 
للحرارة في الغرفة؟

(5) ربما ال يكون قرص درجة الحرارة مضبوطًا على وضع التبريد. أدر 
القرص في اتجاه حركة عقارب الساعة.

(6) هل منفذ التهوية مفتوح؟
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 العناية والصيانةتعليمات التركيب

 فلتر الهواء
 1 - أزل اللوحة ا�مامية. (الشكل 5)

أزل فلتر الهواء. (الشكل.6)
أزل مسمار البرغي الموجود في زر اللوحة ا�مامية. (الشكل 7)

2- افتح غطاء اللوحة.
أزل مسامير البراغي وثبت لوحة تثبيت الشاسيه والكابينة، تحتوي معظم 

الموديالت على مسمارين برغيين إضافيين في الجزء الخلفي من الكابينة. 
(الشكل 8)

3- اسحب المقبض الموجود أمام الشاسيه وحرك الوحدة بعناية إلى خارج 
الكابينة. (الشكل 9)

4- ركب وصلة أنبوب التصريف في الفتحة المزودة في الجزء الخلفي لشاسيه 
مكيف الهواء. (الشكل (ح) (متوفر لهذا الغرض فقط)

ثمة نوعان من الطرق التي تختارها لمعالجة المياه المكثفة من أجل استيفاء 
المتطلبات المختلفة لنوع مختلف من مكيفات الهواء، حيث يمكنك اختيار 

التصريف الخلفي أو التصريف السفلي.
طريقة التصريف السفلي: يتم تثبيت درج التصريف في مكانه من خالل أربعة 

مسامير براغي J واستخدم الصامولة المفلجة لسد فتحة التصريف الخلفي. 
(الشكل 15)

طريقة التصريف الخلفي J باستخدام الصامولة المفلجة لسد فتحة التصريف 
 J واستخدم أنبوب مخرج المياه لتوصيل فتحة التصريف الخلفي J السفلي

وانتبه إلى زيادة حلقة منع التسريب لمنع تسريب المياه. (الشكل 16)
5- قم بتركيب كابينة مكيف الهواء على رف التركيب (غير متضمن مع الجهاز) 

باستخدام مسامير البراغي. (الشكل 10).
6- حرك الوحدة للخلف في الكابينة بعناية. (الشكل 12)

7- أعد تركيب الكتيفة المساندة واللوحة ا�مامية وبراغي التثبيت. (الشكل 8، 
(13 ،7

8- أعد تركيب فلتر الهواء. (الشكل 14)

 - يجب غسل فلتر الهواء مرة واحدة على ا�قل شهريًا. إذا ظل فلتر الهواء ممتلئًا بالغبار وا�تربة، سيقل تدفق الهواء 
وستضعف قدرة التبريد.

- يكون الفلتر خلف الغطاء ويتم سحبه للخارج من الجانب ا�يمن.
- اغسل فلتر الهواء بماء ومنظف.

- اشطفه بماء نظيف وجففه قبل إعادة تركيبه

 - ال تستخدم ماًء ساخنًا تزيد درجة حرارته على 40 درجة مئوية لغسل فلتر الهواء.
- اترك الفلتر يجف تمامًا في الظل قبل إعادة تركيبه. ال تُعرضه �شعة الشمس مباشرة.

- ال تشغل مكيف الهواء والفلتر غير موجود.

:T1 درجة الحرارة المحيطة للتبريد: 18 - 43 درجة مئويةظروف
درجة الحرارة المحيطة للتدفئة: 5- - 20 درجة مئوية

:T3 درجة الحرارة المحيطة للتبريد: 25 - 52 درجة مئويةظروف
درجة الحرارة المحيطة للتدفئة: 5- - 20 درجة مئوية

 يتم توصيل فلتر تنقية الهواء بفلتر الهواء. اغسل 
فلتر تنقية الهواء أيضًا عند غسل فلتر الهواء.

تنبيه

فلتر تنقية الهواء

جدار

 الكابينة

رف التركيب

 درج التصريف
حلقة منع التسرب صامولة مفلجة (توسيع) صامولة مفلجة (توسيع)

 مسمار براغيأنبوب مخرج المياه

مسمار براغي

 سيقوم الغطاء ا�مامي بتجميع الغبار وا�تربة. 
ولتنظيفه امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة. 

وعندما يكون متسخًا للغاية امسحه بقطعة قماش 
ناعمة ومبللة بماء دافئ أو صابون معتدل، ثم امسحه 

مرة ثانية بشكل كامل بقطعة قماش جافة وناعمة.

الغطاء ا�مامي
ماء ساخن

 بنزين، حمض، غير ذلك.
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تعليمات التركيبتعليمات التركيب

أزل جميع أجزاء التغليف قبل التركيب
تنبيه

اختر مكانًا يمكن دعم وزن مكيف الهواء فيه، بحيث ال يتسبب في حدوث ضوضاء زائدة واهتزاز أثناء التشغيل.
يُفضل عدم تعريض الجهاز �شعة الشمس المباشرة لضمان الحصول على أفضل مستوى للتبريد. 

اختر مكانًا ال يوجد فيه أي معوقات بالقرب من مدخل ومخرج الهواء. 

 يجب أن تكون أجزاء التركيب قوية ضد التآكل، ال سيما في حالة تركيب مكيف الهواء بالقرب من البحر أو أي مكان فيه 
مياه. 

ال تقم بتركيب مكيف الهواء في المكان الذي يحتمل أن توجد فيه تسريبات الغاز القابل لالشتعال.
يجب أن ال يقل الحد ا�دنى للمسافة من الجهاز إلى ا�سطح القابلة لالحتراق عن 100 ملم.

(فقط للتدفئة الكهربائية) يتراوح معدل الضغط ا¹ستاتيكي الخارجي الذي تم اختبار الجهاز عنده بين 0 و5 باسكال.

 تحقق من قدرة ا�سالك ومأخذ الطاقة. يجب استخدام مأخذ الطاقة بشكل حصري لمكيف الهواء. وال تستخدمه مع 
ا�جهزة ا�خرى.

قم بتأريض مكيف الهواء لمنع خطر حدوث صدمة كهربائية.
قم بتوصيل مكيف الهواء بمصدر الطاقة على نحو آمن.

استخدم مصهراً كما هو موضح أدناه.

المكان

أقل من 210

ن 
ل م

أق
21

0

أكثر من 55
 الكشط

أكثر من 400 أكثر من 400

أقل من
210

أكثر من 500

ُسمك الحائط أقل من 210 
 إذا كان سمك الحائط أكبر من 210 فاكشط الحائط

 كما هو موضح أعاله

تنبيه
 قبل التركيب، أوقف تشغيل مفتاح التشغيل وافصل سلك الكهرباء.

 ال يسمح لÉشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو ا�شخاص الذين تنقصهم الخبرة 
والمعرفة (بما في ذلك ا�طفال) باستخدام هذا الجهاز ما لم يخضعوا لËشراف أو يحصلوا على التعليمات بشأن 

استخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم. يجب مراقبة ا�طفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
 يتم تجهيز الجهاز بوسائل فصل التيار الكهربائي عن مصدر ا¹مداد الرئيسي الذي يحتوي على خاصية فصل االتصال 

في جميع ا�قطاب التي توفر الفصل التام بموجب ظروف الجهد الزائد من الفئة الثالثة، ويجب دمج هذه الوسائل في 
ا�سالك الثابتة بما يتوافق مع قواعد توصيالت ا�سالك الكهربائية.

التشغيل
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المواصفات الكهربائيةتعليمات التشغيل

 - فيما يتعلق بالموديالت ذات التحكم الميكانيكي

التشغيل

مفتاح التأرجح التلقائي

يتحكم مقبض الوضع في سرعات المروحة وسرعات التبريد. ولضبط درجة حرارة التبريد المطلوبة، كل ما عليك هو 
تدوير قرص مقبض الوضع على ا�عداد المناسب.

1- يجب امتثال جميع ا�سالك للمواصفات القياسية الكهربائية المحلية والوطنية، با�ضافة إلى تركيبها من قبل 
فني كهرباء متخصص. إذا كان لديك أي استفسارات بشأن التعليمات التالية، فاتصل بفني الكهرباء المتخصص.

2- افحص مصدر ا�مداد بالتيار المتوفر وقم بحل أي مشكالت تتعلق بتوصيالت ا�سالك الكهربائية قبل تركيب هذه 
الوحدة وتشغيلها.

3- وفيما يتعلق بسالمتك وحمايتك. يتم تأريض هذه الوحدة من خالل سلك الطاقة عند توصيله في مأخذ متطابق 
بالحائط. إذا لم تكن متأكداً من تأريض المأخذ الموجود بالحائط بشكل مالئم، يرجى استشارة فني الكهرباء 

المتخصص.
4- تحتوي لوحة بيانات القدرة الموجودة على الوحدة على البيانات الكهربائية وغيرها من البيانات الفنية. توجد 

لوحة بيانات القدرة على الجانب ا�يمن من الوحدة، تأكد من استخدام مصدر ا�مداد بالطاقة السليم وفقًا للوحة 
بيانات القدرة الخاصة بمكيف الهواء.

عندما يتم إدارة مفتاح التأرجح إلى وضع "التشغيل"، تتأرجح 
الريش الرأسية بشكل تلقائي وتقوم بتدوير الهواء البارد 

للحصول على التبريد المريح.
قد تتوقف الريش الرأسية في أي وضع عندما يتم "إيقاف" 

مفتاح التأرجح.

 الثرموستات
يتحكم الثرموستات في دورة التبريد (الضاغط) لمكيف 
الهواء بشكل تلقائي من أجل الحفاظ على درجة حرارة 

الغرفة. ومع ذلك، سيستمر محرك المروحة في التشغيل 
بعد استكمال دورة التبريد الخاصة بالضاغط.

ستقوم المروحة المنخفضة السرعة بتدوير الهواء بأقل 
سرعة بدون تبريد.

ستقوم المروحة المتوسطة السرعة بتدوير الهواء بسرعة 
متوسطة بدون تبريد.

ستقوم المروحة العالية السرعة بتدوير الهواء بأقصى 
سرعة بدون تبريد.

توفر خاصية التبريد المنخفض التبريد بشكل تلقائي مع 
تدوير الهواء بأدنى معدل. يوصى باستخدامها في وقت 

الليل.
توفر خاصية التبريد المتوسط التبريد بشكل تلقائي مع 

تدوير الهواء بمعدل متوسط. يوصى باستخدامها في وقت 
الليل.

توفر خاصية التبريد العالي التبريد بشكل تلقائي مع 
التبريد السريع أو في ا�يام ذات درجة الحرارة المرتفعة 

للغاية. بمجرد تبريد الغرفة، قم بتقليل ا�عداد إلى التبريد 
المنخفض.

توفر خاصية التدفئة المنخفضة التدفئة بشكل تلقائي مع 
تدوير الهواء بأدنى معدل. يوصى باستخدامها في وقت 

الليل.
توفر خاصية التدفئة المتوسطة التدفئة بشكل تلقائي مع 
تدوير الهواء بمعدل متوسط. يوصى باستخدامها في وقت 

الليل.
توفر خاصية التدفئة المرتفعة التدفئة بشكل تلقائي مع 

التدفئة السريعة أو في ا�يام ذات درجة الحرارة المرتفعة 
للغاية. وبمجرد تبريد الغرفة، قم بتقليل ا�عداد إلى التدفئة 

المنخفضة.
يعمل الوضع "إيقاف" OFF على إيقاف تشغيل الوحدة تمامًا.

مالحظة: بعد ضبط الوضع المطلوب، انتظر ثالث دقائق قبل 
االنتقال إلى وضع آخر.

عادة ما يتم االحتفاظ بتهوية الهواء النقي في الوضع المغلق. 
ال تستخدم إال عند طرد الدخان و/ أو الروائح الكريهة من الغرفة. 

ثرموستات

ثرموستات

 المبرد

 المبرد السخان

 انتظر ثالث دقائق قبل إعادة بدء التشغيل

 انتظر ثالث دقائق قبل إعادة بدء التشغيل

 استنادًا إلى الموضوع الحقيقي

 تنبيه

 ريشة فتحة الهواء النقي

(ON) تشغيل 

(ON) تشغيل 

 مروحة عالية السرعة

مروحة متوسطة 
السرعة

 تدفئة مرتفعة

 تدفئة متوسطة
التشغيل

التشغيل

تدفئة منخفضة

 تبريد منخفض

تبريد متوسط

تبريد مرتفع

FAN (المروحة)

مروحة منخفضة 
السرعة

(OFF) إيقاف 

(OFF) إيقاف 

 إيقاف 
التشغيل

 إيقاف 
التشغيل

 تبريد مرتفع

تبريد متوسط

 تبريد منخفض

 التأرجح التلقائي

 التأرجح التلقائي

 عند استخدام التحكم في المروحة، قم بتدويرها 
ببطء مما يسمح بضبط الوحدة.

 عند استخدام الثرموستات تأكد من االنتظار 
لثالث دقائق قبل تغيير درجة الحرارة. قد يؤدي 
الضبط بسرعة شديدة إلى زيادة الحمل مما 

يتسبب في انفجار المصهر.

 مفتوح مغلق

مخطط توصيالت ا�سالك

مخطط توصيالت ا�سالك

 (التبريد 18 ك/ 24 ك) (التبريد 18 ك/ 24 ك)

مخطط توصيالت ا�سالك
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شبكة مدخل الهواء (داخلية)

 الكابينة

 شبكة مخرج الهواء (داخلية)

 شبكة مدخل الهواء (خارجية)

ريشة فتحة التهوية

 لوحة التحكم

 فلتر الهواء

Fig.2

 مالحظة:
تستند ا�شكال الواردة في هذا الدليل إلى المنظر الخارجي للطراز القياسي. وبالتالي فقد يختلف الشكل عن شكل 

المكيف الذي اخترته.

في أثناء التشغيل الهادئ أو إيقاف التشغيل، قد تحدث الظواهر التالية من آن إلى آخر، علمًا بأن ذلك أمر طبيعي 
للتشغيل.

1- ضوضاء طفيفة صادرة عن المبرّد في أثناء دورة التبريد.
2- صوت ضجيج خفيف من المروحة التي يتم تبريدها ومن ثم إحماؤها بشكل تدريجي في ظل إيقاف التشغيل.


