


   مقدمة
يرجـى  إن المكیفات ھي قطع ذات قیمة عالیة ومن أجل ضـمان مـصالحك وحقوقـك المـشروعة            

المعـدة  السماح للفنیین المھنیین بتركیب المكیـف لـك وإن دلیـل اإلرشـادات ھـذا ھـو النـسخة           

 مـن قبـل شـركتنا    الـذي تـم تـصنیعه   ألغراض عالمیة بالنسبة لنماذج المكیفـات مـن نـوع نافـذة       
تــشتريھا اختالفـًا طفیفــًا عــن تلـك الــواردة فــي دلیــل   ويمكـن أن يختلــف شــكل الوحـدات التــي   

  .التشغیل واستخدامك لھا بشكل مناسبالمستخدم ولكن ال يؤثر ذلك على 

يرجى قراءة األقسام بعنايـة والتـي تتوافـق مـع النمـوذج المحـدد الـذي تختـاره واحـتفظ بـدلیل                        

  .د بحیث يسھل علیك الرجوع إلیه الحقًاالمستخدم بشكل جی

  

  إضافة إلى دلیل المستخدم
ويجـب  ھذا الجھاز لـیس معـدًا لالسـتخدام مـن قبـل األطفـال الـصغار أو المعـاقین دون إشـراف                  

  .مراقبة األطفال الصغار لضمان عدم لعبھم بالجھاز

  

  المحتويات
     

  

  1          تعلیمات للمستخدمین النھائیین

  3         ختلف األجزاء متسمیات ووظائف 

  5            استخدام لوحة التحكم 

  7          استخدام جھاز التحكم عن بعد 

  9           نظام تشغیل التدفئةمیزات 

       10              أنظمة الصیانة

  11        تشخیص الحاالت غیر العادية ومعالجتھا

       12               التركیب
            

  

  



  تعلیمات للمستخدمین النھائیین 
  .ف لضمان التشغیل المناسب للوحداتتخدم ھذا بعناية قبل استخدام المكیاقرأ دلیل المس

  
   

  
 تأكد من قیام األشخاص أو الفنیین في خدمة ما بعد البیع التابعین لشركتنا أو محالت الصیانة           ●

  .المعتمدة بإجراء التركیب لك

  
  
  
  

 تعلیمات التركیب

 استطالة أنبوب التصريف

 .في حال كان مفكوكًا يمكن أن تحدث حرائق خطیرة

 أنبوب خروج المیاه 

ــة والوحــدة      ــین الوحــدة الداخلی بعــد توصــیل األســالك ب
الخارجیة تأكد مـن ثبـات التوصـیل حتـى ولـو مـن خـالل               

 .سحب السلك بقلیل من القوة

جمعھا حـول الجھـاز   يمكن أن يؤدي  تسرب الغازات وت   
 .  إلى خطر التعرض للحريق أو الحوادث األخرى

ال تقم بتركیب الوحدات في مكان يحتمل أن يتواجد فیه          
 .تسرب غازات قابلة لالشتعال

يجب توصیل سلك التـأريض الخـاص بـالمكیف بـشكل جیـد             
ــأريض     ــأريض الخــاص بمــصدر الطاقــة ألن الت إلــى ســلك الت
الغیــر مناســـب يـــؤدي إلـــى احتمـــال التعـــرض للـــصدمات  

 .ئیة أو المخاطر األخرىالكھربا

فـي حــال عــدم تركیــب القــاطع يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى   
 .صدمة كھربائیة أو التعرض ألخطار أخرى

تأكـد مـن تــأريض مـصدر الطاقـة الخــاص بالجھـاز بــشكل      
 .مناسب

  تسرب أرضي
 قاطع الدارة

 .تأكد من تركیب القاطع من أجل تشغیل سلیم

 تعلیمات التشغیل 



  
  
  

 توقف

ربمـــا يـــؤدي إلـــى صـــدمة  
 .كھربائیة أو أخطار أخرى

ال تــــشغل المفــــاتیح الكھربائیـــــة   
 .وأيديك مبللة

ربما يـؤدي إلـى صـدمة كھربائیـة أو          
 .حرائق خطرة أو حوادث أخرى

ال تحاول إيقاف تشغیل المكیف مـن     
خـــالل ســـحب كابـــل الطاقـــة مـــن  

 .المأخذ

ــ    ار يـــؤدي وجـــود غبـ
ــابس أو    ــى القـــ علـــ
عـدم توصــیله بــشكل  
جیــــد إلــــى صــــدمة 
كھربائیـــة أو حرائــــق  
ــوادث   ــرة أو حـــ خطـــ

 .أخرى

ــى     ــار عل تأكــد مــن عــدم وجــود غب
القابس قبل توصیلھا بمأخذ الطاقـة       
وتأكد مـن ولـوج القـابس جیـدًا فـي           

 .المأخذ

يمكــن أن يــؤدي إلــى صــدمة كھربائیــة أو  
ــق خطیــرة أو حــوادث    فــرط إحمــاء أو حرائ

 .أخرى

ال توصل كابل مصدر الطاقـة الخـاص        
نه غیـر  بالمكیف إلى مأخذ توصیل أل   

مــسموح اســتخدام كــابالت الطاقــة  
ــة أو االشــتراك فــي المأخــذ    المطول

 .ذاته

يمكن أن يؤدي االستخدام غیر المناسـب      
لألسالك المعدنیة أو النحاسیة إلى خلـل       

 . في أداء الجھاز أو إلى حرائق خطرة

سلك 
 نحاسي 

ال تــستخدم فاصــمًا مــع ســعة غیــر  
ــة    ــالك المعدنیــ ــبة أو األســ مناســ

 .األخرى

أو حوادث أخرى وفي ھـذه الحالـة يتلـف           
ــة     ــزم اســتبداله نتیج ــة أو يل ــل الطاق كاب
أسباب أخرى فیرجى الطلـب مـن التجـار       
التــــابعین لــــشركتنا أو خبــــراء الــــصیانة 

 . أجل استبدالهالمعتمدين من 

ــى    ــؤدي إل ــا ي ربم
صدمة كھربائیة أو   
فـــــرط إحمـــــاء أو 

 حرائق خطیرة   

ط أو تحـك أو تتلـف أو تـسخن    ال تضغ 
 .أو تغیر كابل الطاقة



  
  
  

 .أو إلصالحھا، يرجى استدعاء وكیلنا أو مركز الصیانة المعتمد للقیام بمثل ھذا العملإذا لزم األمر إلزالة األجھزة وتركیبھا في مكان آخر  •
 .، يرجى إيقاف التشغیل، وفصل الطاقة واستدعاء وكیلنا أو مركز الصیانة المعتمد)رائحة حريق، على سبیل المثال(في حال حدوث شيء خاطئ  •

  

 تعلیمات اإلزالة واإلصالح

ــؤدي   ــد يــــ قــــ
ــاز   ســقوط الجھ
ــابات  إلــــى إصــ
ــسدية أو  جـــــــ
 .حوادث أخرى

ــزاء    ــت أج ــا إذا كان أم
ــم   ــة، قـ ــدعم تالفـ الـ
بإصالحھا على الفور    
كي تمنع الجھاز مـن     
ــى   ــسقوط علــــ الــــ
ــذي قــــد   األرض والــ

ــى  ــؤدي إلــ  األذى يــ
ــسدي أو  الجـــــــــــــ

  .اإلصابات

 

جي أو  تجلس على الجھاز الخارال
  .تضع فوقه األشیاء الثقیلة

 

تحقق ما إذا كانـت أجـزاء دعـم الجھـاز      
  . مثبتة ومحكمة بصورة صحیحة

 

 لفتـرة   مكیـف الم  ا اسـتخد  في حال عـدم   
طويلـة مـن الـزمن، يرجـى سـحب مأخــذ      

س مــصدر الطاقــة لــضمان التیــار مــن قــاب
 قبل سحب   مكیفالقم بإيقاف   و السالمة
  .المأخذ

 

فقـد يـسبب المـاء     )  درجة مئويـة   40فوق  (الماء الفاتر   

. الفاتر تشوه أو مسح ألـوان مكیـف الھـواء األساسـیة        

. البنزين، مواد الطالء والنفطیة والمواد الكاشـطة، الـخ       

  . أو خدش مكيف الهواءفقد يسبب ذلك تشوه

 

قد يسبب ذلك األلم لجسدك     
  .   ألذى لصحتكأو ا

 

ال تضغط باب لوحة الـتحكم أو تـدوره     
 .بعد فتحه

ال تدع الھواء المنبعث ينفذ مباشرًة      
  .إلى جسدك لفترة طويلة

 

 قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر
  :ال تستخدم المواد التالیة

 

قـد يـسبب الــدوران الـسريع لــشفرات    
  .المروحة إلى وقوع الحوادث

 

قـد يـسبب ذلـك احتمالیـة التعـرض      
  .لصدمة كھربائیة أو حوادث أخرى

 

 ال

ال تــــضع تلــــك المــــواد مثــــل المبیــــدات  
ء أو أيـــة مـــواد أخـــرى  الحـــشرية، والطـــال

سريعة االشتعال بالقرب من مكیف الھـواء     
  . مكيف الهواءأو ال تقم برشھا تجاه

 
 خطر ال

ال تقم بإدخال األعواد الخـشبیة أو أشـیاء         
  .أخرى صلبة داخل مدخل أو مخرج الھواء

 

  .ال تغسل مكیف الھواء بالماء

 

أثناء عملیة التبريد، يرجى إسدال ستائر 

  . أشعة الشمسالنافذة أو الحواجز لحجب
 

شـــــمس 
 حارقة

حاول حسب إمكانیتك تفادي دخول     
 أشعة الشمس المباشـرة والحـرارة     

  .إلى الغرفة
 

 ناقصة قد يؤدي ذلك إلى عملیـة احتـراق     
  .لهذه األجهزة

 

 مــن انبعــاث الحــرارة حـاول التقلیــل 
ــد،    ــة التبري ــاء عملی فــي الغرفــة أثن
يرجــى وضــع مــصدر الحــرارة خــارج   
الغرفة، إذا أمكن ذلك، وال تستخدم      
ــف    ــة ذات تكییـ ــد فـــي غرفـ المواقـ

  .ھوائي

 

قد تؤدي التھوية غیـر الكافیـة إلـى          
             . خطر نقص األكسجین

 

ــف إذا لـــزم األمـــر الســـ  تخدام مكیـ
 فـي نفـس     ینتسخالھواء ومواقد ال  

  .الغرفة، حاول تھوية الغرفة جیدًا
 



  تسمیات ووظائف مختلف األجزاء

لف المیزات واألشكال وتقدم كافة األشكال توضیحًا لتقديم الوظیفة وإن النماذج التي تحوي تخت
  .ولوحة المؤشرلوحة تحكم غیر مجھزة بجھاز تحكم عن بعد 

  
  

  زر تشغیل الطوارئ
عندما يكون ھنالك خلل ما في كشاف درجـة الحـرارة عنـدھا             

ويجب الـضغط علـى زر تـشغیل    " إيقاف"ض الرقمي   يظھر العار 
الطــوارئ مــن أجــل الــسماح للوحــدة ألن تكــون فــي تــشغیل   
التبريد التلقائي وعندما يتعطل جھـاز الـتحكم عـن بعـد اضـغط        
ھذا الزر مرة واحدة وعندھا سیبدأ المكیف بالعمل تلقائیـًا مـع      
تأرجح مروحـة الھـواء باسـتمرار واضـغط الـزر مـرة ثانیـة إللغـاء               
نمــط التــشغیل المؤقــت وعنــدھا ســوف تتوقــف الوحــدة عــن   

 .     العمل

 إيقاف/تشغیل

 مروحة جاف بارد 

  اإلشارة إلى التوقیت 
 .يشیر إلى نمط التشغیل المؤقت

  العارض الرقمي 
يشیر إلى درجـة الحـرارة المحیطـة وعنـد         

أو درجة الحرارة فإنـه يـشیر   ضبط التوقیت   
إلــى وقــت الــضبط أو إلــى درجــة الحــرارة    

 ثوان من توضیح الضبط سوف يعید       5وبعد  
 . إظھار درجة الحرارة المحیطة

مستقبل إشارة 
 جھاز التحكم عن بعد

ضوء مؤشر تشغیل 
 التبريد 

 التدفئة /ضوء مؤشر تشغیل التھوية

 ضوء مؤشر تشغیل إزالة الرطوبة 

 المؤشر/قسم التشغیل

 شاشة فلتر الھواء

  شبكات إرجاع الھواء
  من أجل امتصاص

  ھواء الغرفة 

 كابل الطاقة 

 لوحة المؤشر

 مفتاح تبديل الھواء

  مدخل ھوائي
 )يوجد على كال الجانبین (

 يسار/مراوح ھوائیة يمین

 أسفل/مراوح ھوائیة أعلى

 مسبار التحكم بدرجة حرارة الغرفة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )نموذج تبريد فقط( واط 3500 واط، 3200نموذج 

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

 قائق قبل إعادة التشغیل د3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

  )نموذج تبريد فقط( واط 5000 واط، 4600: 2نموذج  )نموذج تبريد فقط( واط 500 واط، 4600: 1نموذج 

 منتقي منظم

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 )نموذج تبريد وتدفئة( واط 5000 واط، 4600: 2نموذج  )نموذج تبريد وتدفئة(واط  5000 واط، 4600: 1نموذج 

 منتقي منظم منتقي منظم

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة   دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

ــدة   ــر لمـــ  3انتظـــ
دقـائق قبـل إعـادة    

 التشغیل

 .  النماذج مع أجھزة تحكم غیر مجھزة بھذه اللوحات

  )ذج تبريد فقطنمو( واط 3500 واط، 3200نموذج 

 لوحة التحكم الیدوي 

 تسمیات ووظائف مختلف األجزاء



  

  
وربما يختلف بعض منھا اختالفًا طفیفًا عـن  ا  يظھر أعاله لوحات التحكم العامة لشركتن     : مالحظة

 أجھزة ضبط درجـة الحـرارة للتعـديل ومـسكة     5النماذج الواردة أعاله ويمكن أن يكون ھنالك فقط   
، يرجـى اإلطــالع علـى كیفیــة اسـتخدامھا، وأن ھــذا ال يـؤثر علــى تــشغیلك     "اختبـار التــشغیل "

  .للمكیف بشكل مناسب
  

  
  
  

  
مختلـف نمـاذج لوحـات الـتحكم عـن بعـضھا الـبعض             میم وعمـل    يمكن أن يختلـف تـص     : مالحظة

  .ولإلطالع يرجى قراءة ما يلي واإلشارة إلى كیفیة االستخدام
  
  
  

  .ُتستخدم ھذه المقابض للتحكم بسرعة دوران محرك المروحة أو طريقة تشغیل المكیف
ولكـن  ھوية عندھا يدخل المكیف في طور نظام تشغیل الت" مروحة" عندما يكون المقبض على   ●

  . ال يتم تفعیل عمل الضاغط
 عندھا يكون المكیف فـي حالـة تـشغیل مروحـة        "منخفضةمروحة  " عندما يكون المقبض على      ●

  .منخفضة من أجل نشر تیار ھوائي ضعیف
عندھا يكون المكیف فـي حالـة تـشغیل مروحـة     " مروحة متوسطة" عندما يكون المقبض على  ●

  .يمتوسطة من أجل نشر تیار ھوائي قو
ال تتوافر ھذه الوظیفة في جمیع النماذج وبالنسبة للنماذج التي ال تحتوي على ھذه الوظیفة          ●

  .فإن عملیة التدوير إلى ھذه الوظیفة غیر صالحة
عنـدھا يكـون المكیـف فـي حالـة تـشغیل مروحـة          " مروحـة عالیـة   "عندما يكون المقبض على      ●

  .عالیة من أجل نشر تیار ھوائي أقوى

 استخدام لوحة التحكم 

 طريقة تشغیل مقابض التحكم بالتشغیل

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

 )نموذج تبريد فقط( واط 6600 واط، 6100: 2نموذج 

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

 )نموذج تبريد فقط( واط 6600 واط، 6100: 1نموذج 

  دقائق قبل إعادة التشغیل3انتظر لمدة 

 منظم

 )ئةنموذج تبريد وتدف( واط 6600 واط، 6100: 1نموذج 

 منتقي

  دقائق قبل إعادة التشغیل 3انتظر لمدة 

 منتقي منظم

 )نموذج تبريد وتدفئة( واط 6600 واط، 6100: 2نموذج 



عنـدھا يكـون المكیـف فـي حالـة تـشغیل تبريـد        " بـارد مـنخفض  "ن المقـبض علـى    عندما يكـو   ●
  .منخفض من أجل نشر تیار ھوائي ضعیف

عندھا يكون المكیف في حالة تشغیل تبريد متوسط  " بارد متوسط " عندما يكون المقبض على      ●
  .من أجل نشر تیار ھوائي قوي

لنماذج التي ال تحتوي على ھذه الوظیفة  ال تتوافر ھذه الوظیفة في جمیع النماذج وبالنسبة ل        ●
  .فإن عملیة التدوير إلى ھذه الوظیفة غیر صالحة

عندھا يكون المكیف في حالة تشغیل تبريد عالي من  " بارد عالي " عندما يكون المقبض على      ●
  .أجل نشر تیار ھوائي أقوى

یل تدفئـة  عندھا يكو ن المكیـف فـي حالـة تـشغ    " ساخن منخفض" عندما يكون المقبض على  ●
  .منخفضة من أجل نشر تیار ھوائي ضعیف

عندھا يكو ن المكیـف فـي حالـة تـشغیل تدفئـة            " ساخن متوسط " عندما يكون المقبض على      ●
  .متوسطة من أجل نشر تیار ھوائي قوي

 ال تتوافر ھذه الوظیفة في جمیع النماذج وبالنسبة للنماذج التي ال تحتوي على ھذه الوظیفة         ●
  .ير إلى ھذه الوظیفة غیر صالحةفإن عملیة التدو

عنـدھا يكـو ن المكیـف فـي حالـة تـشغیل تدفئـة              " ساخن عـالي  " عندما يكون المقبض على      ●
  .عالیة من أجل نشر تیار ھوائي أقوى

  .عندھا يتوقف المكیف عن العمل" إيقاف" عندما يكون المقبض على ●
كثیـرًا ويجـب أال يقـل    وال تـدره  مكان  عندما تريد تدوير المقبض حاول تدويره ببطء قدر اإل        : مالحظة

 والـذي   دقائق لتجنب زيادة الحمل على الوحـدة 3الفاصل الزمني الالزم إعادة تفعیل العمل عن        
  . يؤدي إلى تعطل الفاصم

  
     

  
  1استخدام لوحة التشغیل رقم 

  .لضبط درجة الحرارة المطلوبةأدر المقبض . 9 إلى 1يتم تخفیض درجة الحرارة من 
  2ام لوحة التشغیل رقم استخد

  .أدر المقبض لضبط درجة الحرارة المطلوبة. 6 إلى 1يتم تخفیض درجة الحرارة من 
وعندما يكون المقبض على وضعیة التشغیل التجريبي عندھا سیعمل المكیف باستمرار دون أن           

  .يكون ذلك تبعًا لدرجة حرارة الغرفة
  
       

  
 الوضـع المغلـق األيـسر وعنـدما يـتم تحريكـه إلـى الیمـین         عادة ما يوجد مفتاح تبديل الھواء في      

الملوث داخل الغرفة من أجـل إبقـاء الھـواء نقیـًا     عندھا تتخلص الوحدة من كمیة قلیلة من الھواء      
  .حال وضع المفتاح على الوضع الیمین لفترة طويلة عندھا سوف تتأثر فعالیة التبريدولكن في 

  
    

  
  أسفل /ضبط أعلى
  .أسفل في وضع مناسب بالید وحركھا إلى األعلى واألسفل لضبطھا/لھواء أعلىثبت مراوح ا
  يسار/ضبط يمین

عندھا ستتحرك مراوح توزيـع الھـواء الیمنـى    " تشغیل"عندما يكون مقبض تقلب الھواء في وضع        
إلـى زاويـة توزيـع الھـواء التـي تريـدھا أدر          والیسرى إلى األمام والخلف وعنـدما تتحـرك المـراوح           

وعندھا تتوقف المراوح عن التقلب وسوف يقوم المكیف بتوزيع الھـواء    " إيقاف"ض إلى وضع    المقب
  .في االتجاه المحدد

  

 طريقة تشغیل مقبض التحكم بدرجة الحرارة

 ط تبدل الھواءضب

 ضبط اتجاه الھواء



  
  
  

  .يتم تزويد عدد قلیل فقط من المكیفات بجھاز تحكم عن بعد
  

  
  
  

  
    

  
  
واضـغط الـزر علـى جھـاز     وجه جھاز التحكم عن بعد باتجاه المكیف كما ھو مبـین فـي الرسـم      ●
  .عندھا سوف ُتبث إشارة األمر إلى المكیفتحكم ال
" دي"عنـدھا سـوف يـصدر المكیـف صـوت      عند اسـتالم اإلشـارة مـن جھـاز الـتحكم عـن بعـد           ●

  .للتأكید
  
  
  

 استخدام جھاز التحكم عن بعد 

  زر المؤقت 
ــضبط وقــت    ــزر ل اضــغط ھــذا ال
التــشغیل المؤقــت أو اإليقــاف  

 .المؤقت أو إللغاء المؤقت

  زر مروحة منخفضة
ــزر   إن الــضغط علــى ھــذا ال
يجعـــــل المروحـــــة تـــــدور 

ضة وسـیكون   بسرعة منخف 
مؤشـر التھويـة علـى وضـع     
 .التشغیل مع ضوء ضعیف

   

  زر مروحة عالیة 
إن الـضغط علـى ھـذا الـزر يجعـل      
المروحـــة تـــدور بـــسرعة عالیـــة  
ــى    ــة عل وســیكون مؤشــر التھوي

 .وضع التشغیل مع ضوء قوي

  زر الدوران 
بط الضغط على ھذا الزر اتجاه      يض

دوران الھـواء أو توزيـع الھـواء فـي     
 .اتجاه ثابت

  -+/زر 
ــاص ضــبط       ــادة أو إنق ــصص لزي ــزر مخ ــذا ال ھ
المؤقت أو ضـبط درجـة الحـرارة ضـمن نطـاق       

 درجـــة 20-28 ســاعة لـــضبط المؤقـــت و 1-24
 .مئوية لضبط درجة الحرارة

 نافذة بث اإلشارة

  اإليقاف/زر التشغیل
اضــغط ھــذا الــزر لتفعیــل أو 

 .إيقاف تشغیل الوحدة

  زر المروحة 
اضــــغط ھــــذا الــــزر لتــــشغیل 

ــة  ــف فــي وضــع التھوي أو (المكی
التدفئــــة بالنــــسبة لنمـــــاذج   

 ).التدفئة-التبريد

  زر الجاف 
ــشغیل    ــزر لت اضــغط ھــذا ال
المكیــف فــي وضــع إزالـــة    

 .الرطوبة

  زر البارد 
ــشغیل    ــزر لت اضــغط ھــذا ال

 .المكیف في الوضع البارد

 جھاز التحكم عن بعد

ــستقبل  مــ
 اإلشارة

 طريقة البث



  
  
  

ال تضع جھاز التحكم عن بعد بالقرب من األشیاء ذات الحرارة العالیة مثل وسـادة الـسرير ذات             ●
  .أو مشع حراريالتدفئة الكھربائیة 

  .ال تضع جھاز التحكم في أماكن معرضة مباشرة ألشعة الشمس أو األضواء القوية ●
  . تجنب السقوط الطارئ لجھاز التحكم والذي يؤدي إلى تلفه●
  .حاجزًا بین المكیف وجھاز التحكم ال تضع ●
  .ال ترش جھاز التحكم بالماء أو السوائل األخرى ●
  . ال تضع أجسامًا ثقیلة على جھاز التحكم●
في حال لم تصدر وحدة المكیف صوت التأكید بعد بث اإلشارة بشكل مناسب فذلك يعود إلـى    ●

  .استھالك البطاريات في جھاز التحكم والتي تحتاج ألن ُتستبدل
 في حال كان جھاز التحكم عن بعد ال يعمل عندھا استبدل البطاريات وحاول مجددًا وفي حال            ●

رجى تفعیل عمل المكیف من خالل نظام تـشغیل الطـوارئ      بقي الخلل بعد استبدال البطاريات ي     
  .واالتصال بالتاجر التابع لشركتنا أو محل الصیانة المعتمد

  
  
  
  

جـاف  )/تدفئـة (مروحـة   /إن طرق التشغیل الخاصة بأنمـاط تبريـد       
  :ھي كالتالي

وجه جھاز التحكم عن بعد باتجاه الوحدة واضغط زر النمط الموافق وعند       ●
  . فذلك يعني بأن الوحدة تعمل في النمط المطلوب"دي"صوت سماع 

  . لضبط درجة الحرارة-+/أثناء تشغیل التبريد اضغط زر  ●
أثناء تشغیل المروحة اضغط زر مروحة منخفضة أو مروحة عالیة الختیـار           ●

وعلــى لوحــة المؤشــر ســیظھر توزيــع الھــواء بــسرعة عالیــة أو منخفــضة 
  .عیفمؤشر التھوية إما بضوء قوي أو ضوء ض

أثناء تشغیل الجاف يـدور محـرك المروحـة تلقائیـًا بـنمط توزيـع ھـواء ذو                ●
  .سرعة منخفضة ويكون ضوء إزالة الرطوبة مضیئًا
  :إيقاف المؤقتة/طريقة التشغیل الخاصة بأنماط تشغیل

  : التشغیل المؤقت●
 زر المؤقــت الختیــار نمـط التــشغیل المؤقــت  فـي وضــع االســتعداد اضـغط  

 لـضبط الوقـت   –أو + واضـغط علـى زر    المؤقت مضیئًا وسیكون ضوء مؤشر  
 سـاعة وسـوف يبـین العـارض الرقمـي ضـبط           42-1الذي تريده بمدى من     

  . ثوان سیعود العارض إلى قراءة درجة حرارة الجو المحیط5الوقت وبعد 
  :اإليقاف المؤقت ●

أثناء التشغیل اضغط زر ا لمؤقت لتجعل الوحدة تدخل في وضع االستعداد      
 لـضبط الوقـت   –أو + واضـغط علـى زر    ن ضوء مؤشر المؤقت مضیئاً  وسیكو

 سـاعة وسـوف يبـین العـارض الرقمـي ضـبط           42-1الذي تريده بمدى من     
  . ثوان سیعود العارض إلى قراءة درجة حرارة الجو المحیط5الوقت وبعد 

  
      
   

ريكـه إلـى الیمـین    عادة ما يوجد مفتاح تبديل الھواء في الوضـع المغلـق األيـسر وعنـدما يـتم تح           
عندھا تتخلص الوحدة من كمیة قلیلة من الھواء الملوث داخل الغرفة من أجـل إبقـاء الھـواء نقیـًا          

  .ولكن في حال وضع المفتاح على الوضع الیمین لفترة طويلة عندھا سوف تتأثر فعالیة التبريد

 نقاط يجدر االنتباه إلیھا عند استخدام جھاز التحكم عن بعد  

  باألنماط الوظیفیة المختلفةةشغیل الخاصطرق الت

 ضبط تبديل الھواء



  
  أسفل /ضبط أعلى

ركھا إلـى   وح أسفل في وضع مناسب بالید    /ثبت مراوح الھواء أعلى   
  .األعلى واألسفل لضبطھا

  يسار/ضبط يمین
 إلـى   تدور مراوح توزيع الھواء الیمنى والیسرى   اضغط زر الدوران ودع   

 الوضـع  الـذي يتمـك فیـه        وعندما تتحرك المراوح إلى   األمام والخلف   
وعنـدھا تتوقـف   توزيع الھواء في االتجاه الذي تريد اضغط الزر مجددًا        

 يقوم المكیف بتوزيع الھـواء فـي االتجـاه          وسوف عن التقلب    المراوح
  .المحدد

  
  
  

عنــدما يــتم إرســال اإلشــارة ولكــن ال يعطــي المكیــف صــوت تأكیــد ذلــك يعنــي بــأن البطاريــات   
  .مستھلكة وتحتاج إلى تبديلھا

اسحب غطاء علبة البطاريات وانزع البطاريـات المـستعملة مـن خـالل سـحب الغطـاء وفتحـه                   . 1
  .باتجاه السھم

  ".-"و "+" لبطاريات الجديدة وانتبه إلى مؤشرات القطبین السالب والموجب ضع ا. 2
  .أغلق الغطاء الخلفي. 3
  

  
  
  

    
  ]نموذج مضخة التسخین[

  
ويتوافق نقلھا إلى الداخل بحیث يتم تسخین ھواء الغرفة  الحرارة من الھواء الخارجي وييمتص المكیف  ●

  .فاض درجات حرارة الھواء الخارجيانخارتفاع أو   ھذا معمبدأ مضخة التسخین
  .يستغرق نظام انتشار الھواء الساخن وقتًا قصیرًا فقط لرفع درجة حرارة الغرفة ●
 مـع أجھـزة   المكیـف وعندما تكون درجة حرارة الھواء الخارجي منخفـضة جـدًا عنـدھا يمكـن اسـتخدام         ●

  .التسخین األخرى
  ]نموذج التسخین الكھربائي[

  
   .عندما يسخن المكیف ھواء الغرفة ويعمل أنبوب بیه تي سي الكھربائي ال يعمل الضاغط ●

 28ال يعمل أنبوب بیه تي سي الكھربائي عندما تكون درجـة حـرارة الجـو المحـیط أعلـى مـن            ●

  . مئوية

   

  
عندما تكون درجة حرارة الھواء الخارجي منخفضة جدًا والرطوبة عالیة جدًا عنـدھا يحـدث التجمـد لمبـدل        

 عمـل  لیة التسخین وفي ھذه الحالـة سـیلعب  ارة في الوحدة الخارجیة مما يؤثر سلبًا على أداء وفعا الحر
  . دقائق من أجل إزالة الصقیع10-5 وسوف تتوقف عملیة التسخین لمدة  دورًا إيجابیًامانع التجمد اآللي

o تتوقف المراوح عن العمل. 

 مفتاح تبديل الھواء

 ضبط اتجاه الھواء

 استبدال البطاريات

 سمات نمط عملیة التسخین

 1 اإلجراءات والمبادئ األساسیة

 2اإلجراءات والمبادئ األساسیة 

  التجمدمانع



o  تجمـد وذلـك نتیجـة لعملیـة إزالـة التجمـد        بعـض البخـار أثنـاء إزالـة ال    ربما ينتج الطرف الخارجي
 .السريعة األمر الذي ال ُيعتبر خلًال في األداء

o ُتستأَنف عملیة التسخین عند االنتھاء من إزالة التجمد. 
  

 

 

  
  
  . قبل إجراء الصیانة تأكد من إيقاف المكیف ونزع القابس من المأخذ*
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طرق الصیانة

 قبل فترات التشغیل

 .ت في جھاز التحكم عن بعدضع البطاريا
 

 .قم بتوصیل الجھاز إلى مأخذ الطاقة
 

 .تأكد من نظافة شاشة فلتر الھواء
 

تأكیــــــد مــــــن 
تـــأريض الجھـــاز 
ــشكل  بـــــــــــــ

 .مناسب

 سلك تأريض

 .تأكد من عدم تآكل أو صدأ قاعدة التثبیت
 

م وجود أية مواد حاجبـة حـول   كد من عد تأ
فتحــــات المآخـــــذ والمخــــارج الخاصـــــة   

  . بالوحدات الخارجیة والداخلیة
 



  
  
  

  ).بفاصل قیاسي مقداره مرة كل أسبوعین(شة فلتر الھواء نظف شا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 أثناء فترات التشغیل 

  تنظیف المكیف 
ــًا    • ــًا ناعمـ ــتخدم قماشـ اسـ

ــرك المكیـــف أو    ــًا لفـ وجافـ
ــسة   ــتخدم المكنـــــ اســـــ

 .الكھربائیة لتنظیفه
ــف   • ــال كـــان المكیـ فـــي حـ

اســــتخدم متــــسخًا جــــدًا 
ــاش مبللـــــة   قطعـــــة قمـــ
بمنظف منزلي خفیـف مـن      

 .لتنظیفأجل ا

 

  .تركیب شاشة فلتر الھواء
الھـواء  يؤدي تشغیل المكیف دون تركیب شاشة فلتر   

إلى اتـساخ األجـزاء الداخلیـة مـن الجھـاز ممـا يـؤدي           
  .إلى أداء ضعیف أو تضرر األجزاء

 

  .تنظیف شاشة فلتر الھواء
شاشة متسخة جدًا يمكنـك اسـتخدام     في حال كانت ال   

لتنظیفھـا وجففھـا    )  درجة مئويـة   30حوالي  (الماء الفاتر   
  .بالھواء بعد التنظیف

  :مالحظة
 .ال تستخدم ماًء يغلي لتنظیف الشاشة §
 .ال تجفف الشاشة فوق النار §
 .ال تسحب الشاشة بقوة §

 

اســحب بلطــف شاشــة  ) 2
ــا نحــو     ــر الھــواء وارفعھ فلت
ــا   األعلــــــى ثــــــم انزعھــــ

 .باتجاھك

ــف  ) 1 ــغط بلطــ امــــسك واضــ
النھايتین السفلیتین لشبكات   
 .إرجاع الھواء وافتح الشبكات

 إزالة شاشة فلتر الھواء 



  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

 

 بعد فترات التشغیل

 .انزع البطاريات من جھاز التحكم عن بعد

ــة   نظــف الوحــدة الداخلی
 .والوحدة الخارجیة

 .نظف شاشة فلتر الھواء وأعدھا إلى مكانھا

ُينـــصح بـــسحب القـــابس مـــن مأخـــذ  
الطاقة في فترات عدم التشغیل وذلـك    

 .مة وتوفیر الطاقةألجل السال

 .أوقف عمل الجھاز وأغلق مأخذ الطاقة

 28اضبط درجة الحـرارة علـى        
درجــة مئويــة وشــغل المكیــف  
في وضعیة التبريد لمدة نصف      
ــزاء   ــف األجـ ــًا وجفـ يـــوم تقريبـ

 .الداخلیة من الوحدة

 

  :مالحظة
فـي حـال انـسداد شاشـة فلتـر الھـواء بالغبـار أو الوسـخ عنـدھا          

ســیتأثر أداء التبريــد والتدفئــة مــع ظھــور ضــجیج أثنــاء التــشغیل   

وزيادة استھالك الطاقة ولـذا فإنـه مـن الـضروري تنظیـف شاشـة          

 . فلتر الھواء بشكل دوري

 



  
  
  

  
  

يرجى التأكد من العناصر التالیة قبل استشارة وكیلنا أو مركز الصیانة المعتمد من شركتنا 
  :البیعلخدما ما بعد 

  
  
  

   
 
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مكیف الھواء ال يعمل بتاتًا

  ھل يوجد عطل في الطاقة
  أو الصمامة الكھربائیة معطلة؟

 ھل تم إدخال مأخذ الطاقة في القابس بصورة صحیحة؟

  ؟"تشغیل المؤقت"ھل المؤقت ُمعد على نمط 
 المكیف مضبوط على نمط تشغیل المؤقت،  إذا كنا

 .فلن يعمل الجھاز قبل حلول الوقت الذي ضبط فیه

   درجة مئوية؟18ھل درجة حرارة المكان أقل من 
إذا كان كذلك، سوف تمنع وظیفة الحماية التلقائیة 

 .الجھاز من القیام بعملیة التبريد

 ال توجد عملیة تبريد كافیة

لیست (ھل شاشة مصفاة الھواء نظیفة   غرفة تمامًا؟ھل تم ضبط درجة حرارة ال

  ؟)مسدودة

 ھل األبواب والنوافذ مفتوحة؟

ــة ألشــــعة     ــة معرضــ ــل الغرفــ ھــ
 الشمس المباشرة؟

ھل توجد أية مصادر حرارية داخل 
 الغرفة؟

ھل يجلس أشخاص كثیرون في 
 الغرفة؟

أدخل 
 القابس

 والمعالجة قبل الصیانة المعاينة 

 تشخیص الحاالت غیر العادية ومعالجتھا



ــات       : مالحظــة ــراء الفحوص ــد إج ــة بع ــر اعتیادي ــصورة غی ــواء ب ــف الھ ــل مكی إذا اســتمر عم

  .واالختبارات أعاله، يرجى فصل الطاقة واستدعاء وكیل شركتنا أو مركز الصیانة المعتمد

ى إيقاف مكیف الھـواء واسـتدعاء وكیلنـا أو مركـز     في حال وجود أي من الحاالت التالیة، يرج      

  .الصیانة المعتمد فورًا

  

  
ال يعني حدوث الظواھر التالیة أثناء التـشغیل وجـود عطـل فـي الجھـاز حیـث يمكنـك اسـتخدام                 

  .المكیف باطمئنان
 
 
 

 .سماع صوت ضجیج غیر طبیعي عند تشغیل الجھاز .المفاتیح ال تعمل

ــشكل    ــاء ب تعطــل صــمامة الكھرب
 .مستمر أو توقف فاصل الكھرباء

ارتفاع حرارة سـلك الكھربـاء بـصورة        
 .غیر طبیعیة

 .تمزق غالف عازل كابل الطاقة



  

 .وج الھواءتوجد رطوبة على فتحات خر
عندما يعمل المكیف في رطوبة عالیة لفتـرة طويلـة بحیـث         

ــاث  ــى    فيمكــن أن تتك ــول إل ــات وتتح ــى الفتح ــة عل  الرطوب
 . قطرات من الماء

 .ة احجب ضوء الشمس أو خفف اإلضاءةفي ھذه الحال

لماذا ال يعمـل    
ــتحكم   جھــاز ال

 عن بعد؟

 .ال يمكن استقبال أية إشارة من جھاز التحكم عن بعد
يمكن أن يـؤدي تعـرض مـستقبل اإلشـارة فـي المكیـف           
ــي       ــصور ف ــى ق ــة إل ــشمس أو لألضــواء القوي ألشــعة ال

 .استقبال إشارة جھاز التحكم عن بعد

مكــن اســتئناف التــشغیل حتــى عنــدما تكــون الطاقــة    ال ي
  . موصولة بعد فصل مفتاح الطاقة أو بعد فصل مزود الطاقة

 ).نموذج جھاز التحكم عن بعد(

إلغـاء ذاكـرة الحاسـوب المـصغر وإعـادة التـشغیل شــغل       
 ).نموذج جھاز التحكم عن بعد. (جھاز التحكم عن بعد

قد يكون ذلك ناجمًا عن تمدد حرارة القطـع البالسـتیكیة       ".نقرة خفیفة"يوجد صوت 
  . المتقلصة

 

مًا عـن دوران الثالجـة الموجـودة داخـل     قد يكون ذلك ناج  ".أزيز"يوجد صوت 
  . مكیف الھواء

 

قــد تكــون رائحــة دخــان الــسجائر أو وجــود أشــیاء داخــل  
  . مكیف الھواء

 

 .يصدر عن الھواء المنبعث رائحة غريبة

قد عالیة، عندما تكون درجة الحرارة والرطوبة الداخلیة  .يخرج الضباب أثناء تشغیل عملیة التبريد
  الحرارةعندما تكون درجاتو تحدث مثل ھذه الظاھرة

 . منخفضة وتظھر قطرات الرطوبة، يختفي الضباب
 

 دقـائق  3يتوقف جھاز حماية التوصیالت عن العمل مؤقتًا لمدة     
 .وال تعمل ھذه الوظیفة عند تشغیل  الجھاز للمرة األولى

الرجاء االنتظار 
  دقائق3لمدة 

ــف ا   ــة المكی ــرور   مــن أجــل حماي ــدأ التــشغیل بعــد م  3ب
 .دقائق

 ال يعمل

 .ال يمكن تشغیل المكیف بعد إيقافه

 التشخیص  الظاھرة 



  
  
  
  

  
  
  

 أو ثبعـ والتي قد تسد مجـرى الھـواء المن    تأكد من عدم وجود أشیاء تعترض مكیف الھواء          •
 .بیسرعملیة تشغیل الجھاز 

فـي مكـان قـد يوجـد فیـه تـسرب           ) 1: ال تقم بتركیب مكیـف الھـواء فـي األمـاكن التالیـة             •
 .ومكان وجود رذاذ ماء كثیف) 2للغازات سريعة االشتعال؛ 

قبل القیـام بتركیـب الجھـاز، يرجـى التأكـد مـن أن قـائم االسـتناد قـوي كفايـة لمقاومـة                        •
 .ز لن يسبب ضوضاء واھتزاز كبیرالحمولة وأن تركیب الجھا

الدافئ المنتشر مـن مخـرج مكیـف الھـواء أو ضوضـاء التـشغیل        /ما إذا الھواء البارد   فیتأكد   •
 .ستتسبب بإزعاج اآلخرين

إن وضع األشیاء بالقرب من مدخل الھواء ومخرج الجھاز سوف يسبب فشل محتمل فـي                •
ع تلـك األشـیاء فـي مـدخل أو        ابتعـد عـن وضـ     . أداء عمل الجھاز أو زيادة ضوضاء التشغیل      

 .مخرج الھواء
في حال ظھور صوت غیر طبیعي أثنـاء تـشغیل الجھـاز، يرجـى اسـتدعاء وكیلنـا أو مركـز              •

 .الصیانة المعتمد
  
 
  
 

لضمان تشغیل الجھاز بصورة اعتیادية، يرجى استشارة فني محترف أو مسئولین من مراكز     
تنطبق ھـذه اإلرشـادات علـى كافـة         . التركیبالصیانة المعتمدة لدى شركتنا للقیام بعملیة       

  .النماذج المشار إلیھا في الصفحة األولى للكتیب
  )كما ھو مبین في الشكل األيمن(اختیار مكان التركیب 

يجب عدم سد مدخل ومخرج الھواء وبعدھا ينتشر الھواء إلى كل            •
 .زاوية من الغرفة

ريــة أو قــم بتركیــب الجھــاز فــي أمــاكن بعیــدة عــن المــصادر الحرا •
 .مصادر الغاز سريعة االنتشار

قـم بتركیـب الجھـاز فـي أمــاكن لیـست معرضـة بـصورة مباشــرة         •
 .ألشعة الشمس

يجب أن يتوفر حواف كافیة حول مكان تركیب المكیف كي تـسھل       •
 .عملیة الصیانة واإلصالح

 .ال تقم بتركیب الجھاز في أماكن معرضة للھواء أو الغبار •
مـاكن توجـد فیھـا ضوضـاء تـشغیل وھـواء مـستنفذ قـد يـزعج          ال تقم بتركیب الجھاز في أ  •

 .جیرانك
ــشكل            3-1الشكل       2-1الـــ

   
  
  
  
  

  )مم(يجب ترك حواف كافیة للمكان على الجانب الخارجي 

 نقاط يجب االنتباه إلیھا عند التركیب

 التركیب

 إرشادات حول عملیة التركیب

 4-1لشكل ا

 1 -1الشكل 



  النموذج

  الحجم

  ط وا3200  ط وا2500  ط وا2200  ط وا2000
  ط وا3500

  ط وا4600
  ط وا5000

  ط وا6100
  ط وا6600

  500  400  400  400  400  400  أ
  650  500  500  500  500  500  ب
  210  210  210  170  170  170  ج
  50  50  50  50  50  50  د

  . الموصى بھاالحد األدنى من األحجامإن القیاسات المحددة ھي 
  

  : سي407مالحظة تتعلق بـ آر 
ومقايیس ضـغط  أثناء التركیب أو الصیانة المستقبلیة يتم استخدام أدوات خاصة ألنابیب النحاس            

  .22يدوية وصمامات بأربع اتجاھات وضاغط وغیر ذلك والتي تالمس المبرد ونختلف عن آر
  
   خطوات التركیب -2
  .ما إذا كانت ملحقات التركیب كاملةفیقبل ا لقیام بعملیة التركیب، يرجى التأكد . 1

  :ملحقات التركیب
  

  ة تسربمانع  حاجز مطاطي  أنبوب مخرج الماء  كتیب التركیب  االسم
 الشكل

        
  1  1  1  1  الكمیة

  .يرجى التأكد من قائمة التغلیف. تعتبر المعلومات المذكورة أعاله بمثابة مرجع لك فقط
 
  
   ) 2الشكل (قم بإزالة الصفیحة األمامیة . 2
  انزع فلتر الھواء) أ
  .قم بإزالة براغي تثنیت الصفیحة) ب
  
 
 
  
  ).3كلالش(قم بإزالة صفیحة التثبیت  .3

                                                           
  
  
  جانبي الصندوق لة البراغي من أسفل أو على كال  قم بإزا.4
  ).4الشكل (
   

  
  
  
  
  

 4الشكل 

 3الشكل 

 2الشكل 



  
  
  
  قم بإمساك قاعدة المكیف بإحكام واسحب. 5

   القاعدة من الصندوق على امتداد كافة أجزاء
  ).5الشكل ( الجھاز 

  
  
  
  
  
  م بتثبیت الغطاء الخارجي لمكیف الھواءق. 6

  المزودة(بدعامات التركیب بواسطة البراغي
  بواسطة  بواسطة المستخدم النھائي أو

  ) وكیل شركتنا أو مركز الخدمة المعتمد
  ).6الشكل  (
  
  
  
  داخل الصندوق الخارجي ادفع مكیف الھواء إلى. 7. 7

  . بصورة أفقیة
  نالبرغیی ،ثم ثبتةب صفیحة تثبیت القاعدقم بتركی. 8

  .أسفل أو على كال جانبي الصندوق الخارجي
  . وثبتھا بالبراغيقم بتركیب اللوحة األمامیة. 9

   . الھواءفلتر قم بتركیب 10
  على جانبي اللوحة األمامیة معًا" ادفع" اضغط إلى األسفل .11

  . وأغلق منافذ إرجاع الھواء
  . تشغیل اختباري.12
 وتأكد فیما إذا كانت أزرار نموذج التـشغیل الخاصـة بجھـاز الـتحكم                  لطاقةقم بتوصیله بمصدر ا   )  أ

  .عن بعد تعمل جیدًا
  .عملیة التحكم بدرجة الحرارة والتحكم بالوظیفة تعمل بصورة صحیحةكانت تأكد ما إذا ) ب
  .تأكد ما إذا كان مصرف المیاه مفتوح وغیر مسدود) ج
  .تأكد ما إذا كانت ھناك أية أصوات غیر طبیعیة أثناء التشغیل) د

عند اكتشافك ألي تسرب في المبـرد قـم بالمعالجـة المناسـبة لھـذا التـسرب فـورًا ويجـب                 . 13
تحرير كافة المبردات في النظام ثم تفريـغ وإعـادة ملـئ ووضـع وعـاء المبـرد مـع مراعـاة الوصـف             

وعـالوة  السائل بحذر حیث يجب االنتباه أثناء عملیة الصب  المفصل الموجود علیه بالنسبة لصب      
سي في حال صبھا بكمیة كبیرة ثم إعادة الصب مجددًا وتوجد   407على ذلك يجب إخراج كافة آر     

  .الطريقة المذكورة آنفًا في الصیانة المستقبلیة
  
  
  
  
  
  
  

 

 5الشكل 

  الغطاء الخارجي

 دعامات تركیب المكیف براغي

 الغطاء الخارجي

 6الشكل 

 جدار

 7الشكل 



  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كثافة الماءمعالجة

 براغي

 مانع التسرب صفیحة تجمیع المیاه

 فتحة التصريف

 3-7الشكل 

 أنبوب مخرج المیاه

 أنبوب تمديد میاه

 2-7الشكل 

 حاجز مطاطي
 أنبوب مخرج المیاه

 مانع التسرب

 فتحة التصريف

 1-7الشكل 
توجــد طريقتــان لمعالجــة تكــاثف المــاء، يرجــى تحديــد  

  .خیارك وفقًا لما تريده
  

  :الطريقة األولى
الجھـاز  أغلق فتحة التصريف من جھة واحدة من قاعدة         

باستخدام مانع تسرب وذلك للـسماح للمـاء المتكـاثف        
كمـا ھـو   (قاعـدة  بالتدفق من فتحة التصريف الخلفي لل   

  ).1-7مبین في الشكل 
  الماء عند إتمام ھذه الطريقة، وال تتمكن من تصريف       ) أ

المتكاثف في صفیحة القاعدة تمامًا، فقد يحسن الماء       
  بوجــودالمتبقــي مــن تــأثیر تبــدد حــرارة الجھــاز، لكــن 

  .عالي جیجض
تركیـب مانعـة التـسرب    قم ب : تصريفتركیب أنبوب ال  ) ب

 تـصريف  بـضم األنبـوب مـع فتحـة ال       وقم تصريفبأنبوب ال 
 90الخلفي للجھاز، وحول مخـرج المـاء بتوصـیل أنبـوب            

  ).2-7الشكل ( بإحكام درجة ثم ثبته
  

  :الطريقة الثانیة
يتدفق الماء المتكاثف عبر فتحة التصريف فـي صـفیحة          

  .قاعدة الجھاز
عند إنجاز ھذه الطريقة يمكن تصريف الماء المتكـاثف   ) أ

تمامًا األمر الذي يساعد على منع في صفیحة القاعدة   
حدوث الصدأ ولن يكون ھنالك ضجیج جراء تـدفق المـاء           
ولكن يجب رفع المكیف إلى ارتفاع معین أثناء التركیـب         
بحیــث يمكــن وضــع صــفیحة تجمیــع المــاء بــین قاعــدة 

  .الجھاز وسطح االستناد
ــاء  ) ب ــع الم ــب صــفیحة تجمی ــاجز اســتخد: تركی م الح

ضعھا ة الجھاز و في نھايريفتصالمطاطي لسد فتحة ال
     .)3-7الشكل (ي صفیحة تجمیع الماء ف
     
  



  




