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 شكراً إلختيارك 
  جهاز تكييف كاريير

هـى الحل المثالى لتكييف   أجهزة تـكيـيف الهواء الحائطية
الهواء فى األماكن التى تتطلب التركيب الحائطى والشكل الجمالى باإلضافة إلى أفضل 
توزيع للهواء المكيف وأقل استهالك كهربائى مع هدوء التشغيل و نظام صحى فعال 

  .لتنقية الهواء
  
  
  
  
 
  

  دليل المالك محتويات
  

 رقم الصفحة  

  ١ معلومات عامة.١

 ٢ الحمايات الخاصة بجهاز التكييف.٢

 ٣ اعتبارات توفير االستهالك الكهربائى والحصول على أقصى مستوى للراحة.٣

 ٥ وصف جهاز التكييف.٤

 ٦ اعتبارات استخدام وحدة التحكم الالسلكية.٥

 ٧ ئ بالوحدة الداخليةوصف مفتاح الطوار.٦

 ٨ استخدام وحدة التحكم الالسلكية.٧

 ٢١  تنظيف فالتر الهواء.٨

 ٢٢ تنظيف الوحدة الداخلية.٩

  ٢٣ الفحوصات الدورية.١٠

 ٢٤ اعتبارات ما قبل نهاية موسم استخدام جهاز التكييف.١١

 ٢٥  معلومات خاصة بتشغيل جهاز التكييف.١٢

  ٢٦  خريطة األعطال.١٣
  



 

 )١ (  

  

  معلومات عامة  .١
  

  احتياطات األمــان
  

  
تركيب وصيانة أجهزة التكييف يمكن أن ينطوى على مخاطرة الحتواء جهاز التكييف على ضغط ومكونات كهربية ولذلك يجب أن  •

  .يقوم بعمليات التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة التكييف فقط الشخص الفنى المدرب ذو الكفاءة العالية فقط
  

شخاص غير المدربين يمكنهم القيام بعمليات الصيانة األساسية مثل تنظيف المبادالت الحرارية وتنظيف أو تغيير فالتر الهواء األ •
  .ولكن أى أعمال أخرى يجب أن يقوم بها شخص مدرب على ذلك

  
  .ت األمان األخرى التى يتضمنهاعند التعامل مع أجهزة التكييف اقرأ االحتياطات على البطاقات والملصقات على الوحدة واحتياطا •

  
  

  اتتحذير
  

  

  التكييف يجب التأكد من أن فولت مصدر التيار الكهربائى عند العميل فى حدود القيم الموضحة بلوحة بيانات جهاز  •
 .آال من الوحدتين الداخلية والخارجيةوالمثبتة على 

 
الستهالك الكهربائى الكلى للمكان المراد تكييفه مع األخذ فى يجب التأكد من أن قدرة العداد الكهربائى لدى العميل أكبر من ا •

االعتبار جميع أجهزة التكييف المراد تركيبها باإلضافة إلى أية أجهزة كهربائية أخرى موجودة فى المكان ، وفى حالة عدم توافر 
 .تناوبذلك يجب استبدال العداد وال يتم تشغيل أجهزة استهالكها أكثر من قدرة العداد إال بال

  

يجب وجود لوحة توزيع كهربائية رئيسية عند العميل موصلة بعد العداد الكهربائى مباشرة وأن تكون هذه اللوحة مزودة بمفاتيح  •
 .يتم توزيع األحمال الكهربائية عليها بطريقة صحيحة) أوفرلود(كهرباء مزودة بقواطع أوتوماتيكية للوقاية من زيادة الحمل 

  

از تكييف مفتاح كهربائى منفصل خاص به على لوحة توزيع الكهرباء ومزود بقاطع أوتوماتيكى للوقاية من يجب أن يكون لكل جه •
 .زيادة الحمل

  

 .ال يتم توصيل أكثر من جهاز تكييف على خط كهرباء واحد •
  

ة مخارج لإلضاءة أو أية ال يتم توصيل مصدر التيار الكهربائى لجهاز التكييف بأية دائرة كهربائية فرعية تغذى فى نفس الوقت عد •
أجهزة كهربائية أخرى بحيث تكون هذه األعمال الكهربائية المشتركة كبيرة بدرجة تسبب احتراق الفيوز الموجود فى مفتاح 

 .تشغيل جهاز التكييف
  

 .يجب تركيب مفتاح تشغيل أوتوماتيكى طرفين لتشغيل جهاز التكييف •
  

      

 تيك خارج الحائط بشرط أن يكون بعيداً عن أية مواد قابلة لالشتعال مثل يجب تركيب مفتاح التشغيل داخل علبة بالس •
 ).إلخ... الموكيت  –الديكورات الخشبية  –الدواليب  –الستائر (

 
 .ال تقم بفتح وحدة التحكم الالسلكية اإللكترونية لتفادى تلفها •

  

ارجية لجهاز التكييف ألن كل من الوحدة الداخلية ال تضع يدك أو تضع أى أشياء أخرى داخل الوحدة الداخلية أو الوحدة الخ •
 .والوحدة الخارجية بها مروحة تعمل على سرعة عالية وإنه لمن منتهى الخطورة لمس هذه المروحة

  

توخى العناية لتكون درجة حرارة الغرفة على مستوى مريح ، وتجنب توجيه تدفق الهواء المكيف بصورة مستمرة ومباشرة على  •
 .المراد تكييفها وخصوصاً بالنسبة لألشخاص النائمين أو المرضى بالمستشفياتشاغل الحجرة 

  

احرص على استعمال جهاز التكييف عند ظروف حدود درجات الحرارة الموضحة فى كتالوج التركيبات وذلك لتجنب حدوث أعطال  •
 .بالجهاز نتيجة تشغيل الجهاز عند درجات حرارة خارج الحدود المسموح بها

  
 .أو موزع كاريير المعتمدث أى عطل يجب فصل التيار الكهربائى واالتصال بكاريير عند حدو •
 
  . عند اجراء أية أعمال خدمة وصيانة يجب فصل مصدر التيار الكهربائى فى جهاز التكييف لتجنب مخاطر الصدمة الكهربائية •

 .OFFوضع إيقاف ويتم فصل مصدر التيار الكهربائى عن طريق تحريك مفتاح تشغيل الجهاز إلى ال
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  الحمايات الخاصة بجهاز التكييف  .٢
  

  .جهاز التكييف مزود بوظائف الحماية الكاملة لتشغيل جهاز التكييف بأمان عند ظروف التشغيل المختلفة 

  :وظائف الحماية لجهاز التكييف تبريد فقط   ١-٢

  
 

 من ضبطها تم التي تشغيله اعأوض تغيير بدون أوتوماتيكياً التكييف جهاز تشغيل إعادة وظيفة
   الكهربائي التيار توصيل يعاد عندما وذلك الالسلكية التحكم وحدة استخدام بدون وأيضاً قبل
  .انقطاعه لحظة من األقل على دقائق ثالثة مرور بعد

  
 

 .لحمايته وذلك إيقافه بعد الضاغط لتشغيل دقائق ٣ الزمني التأخير وظيفة

  
 

  التبريد عملية تشغيل أثناء الداخلية للوحدة الحراري المبادل على لجالث تكون منع وظيفة 
 .نظيفة غير الهواء فالتر تكون عندما أو منخفضة خارجي هواء حرارة درجة عند

  
 

 عملية تشغيل أثناء الحرارة درجة ارتفاع من الداخلية للوحدة الحراري المبادل حماية وظيفة
 . مرتفعة رجيخا هواء حرارة درجة عند التبريد

  
 

 تشغيل بإيقاف أوتوماتيكياً الوظيفة هذه تقوم حيث األعطال إلكتشاف الذاتي التشخيص وظيفة
 الداخلية الوحدة عرض بلوحة الموجودة الخضراء اللمبة إشارات عدد ويدل التكييف جهاز
  .العطل نوع على

  
 

  الحرارية السينسورات يقطر عن الفريون تنفيس الكتشاف بذكاء تعمل التى الحماية وظيفة
 .والداخلية الخارجية للوحدات الحرارى المبادل مواسير على الموجودة

  

  :تدفئة نظام دورة معكوسة / وظائف الحماية لجهاز التكييف تبريد  ٢-٢

  
 

 من ضبطها تم التي تشغيله أوضاع تغيير بدون أوتوماتيكياً التكييف جهاز تشغيل إعادة وظيفة
   الكهربائي التيار توصيل يعاد عندما وذلك الالسلكية التحكم وحدة استخدام دونب وأيضاً قبل
  .انقطاعه لحظة من األقل على دقائق ثالثة مرور بعد

  
 

 .لحمايته وذلك إيقافه بعد الضاغط لتشغيل دقائق ٣ الزمني التأخير وظيفة

  
 

  التبريد عملية تشغيل أثناء الداخلية للوحدة الحراري المبادل على الثلج تكون منع وظيفة 
 .نظيفة غير الهواء فالتر تكون عندما أو منخفضة خارجي هواء حرارة درجة عند

  
 

 دافئ هواء انسياب لضمان التدفئة عملية تشغيل بدء أثناء بارد هواء خروج منع وظيفة
   .منه بدال 

 يتم حيث لداخليةا الوحدة من الدافئ الهواء خروج يتأخر التدفئة عملية تشغيل بدء عند
 تشغيل بداية في بارد هواء خروج لتجنب الداخلية الوحدة مروحة عمل إيقاف أوتوماتيكياً

 .التدفئة عملية
  

 
   التدفئة عملية تشغيل أثناء الخارجية للوحدة الحراري المبادل من الثلج إذابة وظيفة
 .منخفضة خارجي هواء حرارة درجة عند

  
 

 تشغيل بإيقاف أوتوماتيكياً الوظيفة هذه تقوم حيث األعطال إلكتشاف الذاتي التشخيص وظيفة 
 الداخلية الوحدة عرض بلوحة الموجودة الخضراء اللمبة إشارات عدد ويدل التكييف جهاز
 . العطل نوع على

  
 

  الحرارية السينسورات طريق عن الفريون تنفيس الكتشاف بذكاء تعمل التى الحماية وظيفة
 .والداخلية الخارجية للوحدات الحرارى المبادل مواسير على الموجودة
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  اعتبارات توفير االستهالك الكهربائى والحصول على أقصى مستوى للراحة  .٣
  

  في فصل الصيف
توخى العناية لتكون درجة حرارة الغرفة على  •

 .مستوى مريح
قم . ال تنتظر حتى تصبح الغرفة حارة جدا •

لكى يقوم قبل ذلك بتشغيل جهاز التكييف 
 .بتبريد الغرفة

تجنب المبالغة فى ضبط درجة الحرارة بحيث  •
تكون الغرفة باردة جدا فى حالة عملية 
التبريد ألن ذلك يؤدى الى زيادة استهالك 

 .الطاقة الكهربائية كما انه ضار بالصحة

      
  عملية التبريد             عملية التدفئة

  في فصل الشتاء
ن درجة حرارة الغرفة على توخى العناية لتكو •

 .مستوى مريح
قم . ال تنتظر حتى تصبح الغرفة باردة جدا •

قبل ذلك بتشغيل جهاز التكييف لكى يقوم 
 .بتدفئة الغرفة

تجنب المبالغة فى ضبط درجة الحرارة بحيث  •
تكون الغرفة ساخنة جدا فى حالة عملية 
التدفئة ألن ذلك يؤدى الى زيادة استهالك 

 .ية كما انه ضار بالصحةالطاقة الكهربائ
يجب االحتفاظ باألبواب والنوافذ وأية فتحات 
أخرى مغلقة داخل الغرفة المكيفة أثناء تشغيل 
جهاز التكييف وذلك لمنع الهواء المكيف من 
التسرب خارج الغرفة وأيضاً لمنع الهواء 

 .الخارجى من الدخول إلى الغرفة المكيفة
 

ة لضوء الشمس يجب أال تتعرض الغرفة المكيف
وفى حالة تعرضها لضوء الشمس يتم . المباشر

اسدال الستائر على النوافذ لمنع التعرض ألشعة 
 .الشمس والمحافظة على كفاءة التبريد

 

يراعى عدم وجود أية إعاقة لحركة الهواء 
المكيف الخارج من جهاز التكييف أو حركة 

الهواء الراجع إلى الجهاز وذلك للمحافظة على 
فاءة الجهاز وكمية الهواء الالزمة له، لذا ك

يراعى عدم وجود ستائر أو أثاث أو أى عوائق 
 .أمام هواء جهاز التكييف

 

  



 

 )٤ (  

  

  اعتبارات توفير االستهالك الكهربائى والحصول على أقصى مستوى للراحة  .تابع 
  

  ECO اإلقتصادى  استخدام وظيفة التشغيل
ول على  لتوفير اإلستهالك الكهربائى والحص

نوم صحى مريح أثناء تشغيل جهاز التكييف  

  .لعملية التبريد أو التدفئة

    
  عملية التبريد             عملية التدفئة        

 مع وظيفة التشغيل االقتصادى   مع وظيفة التشغيل االقتصادى

تأكد من انتظام توزيع الهواء فى المكان المراد 
حيح لحركة موجه تكييفه عن طريق اختيارك الص

  .الهواء المكيف حسب نظام التشغيل
  
 عن طريق استخدام وظيفة التوجيه األوتوماتيكى ) ١(

 SWINGلحرآة الموجه األفقى للهواء المكيف       
  عن طريق استخدام وظيفة ضبط حرآة الموجه ) ٢(

 AIR DIRECTIONاألفقى للهواء المكيف      
  ات الرأسية عن طريق الضبط اليدوى للموجه) ٣(

 للهواء المكيف إلى اليمين أو اليسار حسب اإلحتياج    

  

تنظيف فالتر الهواء بصفة دورية مرة آل يجب 

شهر تقريبًا للمحافظة على آمية الهواء 

 .آفاءة للتبريد والتدفئة وأقصى 

 

يجب القيام بالفحوصات وأعمال الصيانة 

الدورية أو حسب الطلب وذلك عن طريق 

للمحافظة على  موزع آاريير المعتمداريير أو آ

  .آفاءة للتبريد والتدفئةاقصى 

 

الموجهات 
 الرأسية

 واءفالتر اله



 

 )٥ (  

 
  وصف جهاز تكييف الهواء   .٤
  
 

 18K – 12Kأجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية 

 
 24K ىتكييف الهواء المنفصل الحائط جهاز

 بيان الوحدة الداخلية شاشة: ٢  من وحدة التحكم الالسلكية السلكيةال اإلشاراتمستقبل   :١
  الشاسيه  :٤ جريلة راجع الهواء  :٣

  موجه الهواء األفقى للوحدة الداخلية: ٦ الواجهة األمامية للوحدة الداخلية: ٥

 بالوحدة الداخلية فالتر الهواء: ٨  للوحدة الداخلية موجهات الهواء الرأسية: ٧
  الكابل الكهربائى: ١٠  شغيل الطوارئمفتاح ت: ٩

  والكابالت الكهربائية  وصالت مواسير الفريون: ١١
  بين الوحدتين الداخلية والخارجية        

  خرطوم تصريف مياه التكثيف: ١٢
 من الوحدة الداخلية       

  حامل وحدة التحكم الالسلكية: ١٤  وحدة التحكم الالسلكية: ١٣

 الهواء الخارج

  الوحدة الداخلية

 الوحدة الخارجية

 الهواء الداخل

٥ 
١٢ ٦

١١

٢ ١ 

٧ ٩ ٨ 

١٣ 

١٠

٤ ٣

٣

٨ 

٤

٩ 

١٠

12 

١٣

11 

٧ 

٢ ١ 

٥ 
٦ 

 الوحدة الداخلية الهواء الداخل

  الوحدة الخارجية

 الهواء الخارج

١٤

١٤ 
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  م وحدة التحكم الالسلكيةاعتبارات استخدا  .٥
  

  البطاريات فى وحدة التحكم الالسلكية خطوات تركيب  ١-٥
 

وحدة التحكم الالسلكية تحتوى على باب انزالقى   )ج(
  .لغلق شاشة وحدة التحكم الالسلكية

  

 

 األماميفك غطاء البطاريات الموجود فى الجزء   )أ(
السفلى من وحدة التحكم الالسلكية عن طريق 

  .لى أسفل فى اتجاه السهمتحريكه إ
  

  
 
فولت  ١,٥ AAAركب البطاريتين مقاس   )ب(

  .التحكم الالسلكية ةوالموجودتين كملحق مع وحد
  .ثم قم بتركيب غطاء البطاريات فى مكانه

إشارات  أثناء تركيب البطاريات تأكد من  :مالحظة
المبينة فى خزانة  )-و(+البطاريات 
  .البطاريات

 
  

  مالحظــات
 .ال يجب استخدام بطاريات مستعملة من قبل أو استعمال بطاريات من أنواع مختلفة   - ١
  .التستخدم البطاريات المستعملة أو أنواع أخرى غير معروفة الن ذلك قد يسبب عطل لوحدة التحكم الالسلكية - ٢
  .ريات بعد إيقاف الجهازيجب تغيير البطا   - ٣
  .نةالعمر االفتراضى للبطاريات حوالى س   - ٤
  .مفتاح إعادة التشغيلإذا لم يعمل جهاز التكييف بعد تغيير البطاريات ، أعد تغير البطاريات مرة أخرى واضغط    - ٥

  

  : عند توجيه وحدة التحكم الالسلكية إلى مستقبل االشارات الالسلكية بالوحدة الداخلية يراعى اعتبار النقاط التالية ٢- ٥
سلكية ناحية مستقبل اإلشارات الالسلكية بالوحدة الداخلية وذلك عند الضغط على مفاتيح يجب توجيه وحدة التحكم الال    - ١

تشغيل وحدة التحكم عندئذ يتم سماع صوت صفارة تدل على استقبال االشارات الالسلكية من وحدة التحكم عن طريق   
   .مستقبل االشارات الالسلكية بالوحدة الداخلية  

ت الالسلكية بالوحدة الداخلية ألشعة الشمس المباشرة التى تعوق من وصول اإلشارات تجنب تعرض مستقبل اإلشارا  - ٢
   .الالسلكية من وحدة التحكم الالسلكية إلى مستقبل اإلشارات

   .تجنب وجود أية عوائق مثل الستائر بين وحدة التحكم الالسلكية وجهاز التكييف  - ٣
  .متر ٨ى أقصى مدى لتشغيل وحدة التحكم الالسلكية حوال  - ٤
  .حافظ على وجود وحدة التحكم الالسلكية بعيداُ عن الماء ، تجنب سقوط وحدة التحكم على األرض  - ٥
  .ال تستخدم أداة حادة فى الضغط على مفاتيح وحدة التحكم الالسلكية  - ٦
  .تجنب سقوط أى سائل على وحدة التحكم الالسلكية  - ٧
  .ى عمل وحدة التحكم الالسلكيةأبعد أية أجهزة كهربائية أخرى تؤثر عل  - ٨
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متر ٨أقصى مدى 
 وحدة 

 التحكم االسلكية
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  تركيب وحدة التحكم الالسلكية -تابع
  

  تركيب حامل وحدة التحكم الالسلكية  ٣- ٥
 

  .يتم تثبيت الحامل البالستيك لوحدة التحكم الالسلكية في الحائط بإستخدام مسامير التثبيت •
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مفتاح الطوارئ بالوحدة الداخليةوصف   .٦
  

  

  : مفتاح الطوارئ

  يستخدم فى التشغيل الطارئ لجهاز التكييف فى حالة فقد 
  أو إنتهاء العمر اإلفتراضى  أو عطل وحدة التحكم الالسلكية
  .لبطاريات وحدة التحكم الالسلكية

  

  
  : طريقة استخدام مفتاح الطوارئ

  إفتح الواجهة األمامية للوحدة الداخلية إلى أعلى . ١
  .أعلى حتى تستقر فى موضعها ويتم سماع صوتبزاوية      

  
  إضغط على مفتاح الطوارئ وعندئذ يضئ رمز التشغيل. ٢

   :ويعمل جهاز التكييف كالتالى      
  .نظام التشغيل يكون أوتوماتيكى   -    
  . درجة مئوية ٢٤درجة حرارة التشغيل   -    
  
 ة وعند إرسال أى إشارة بواسطة وحدة التحكم الالسلكي       

 .فإن الجهاز سوف يعمل طبقاً لإلشارة المرسلة إليه      
 
 

  

 الواجهة األمامية

 مفتاح الطوارئ

 حامل وحدة 
 التحكم االسلكية

 مسمار
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .٧
  
  COOLعملية التبريد وإزالة الرطوبة معاً   

  تشغيل 

  MODEاضغط على مفتاح اختيار نظام التشغيل  .١
  على شاشة  COOLبريد يتم اختيار عملية التحتى 

 .لالسلكيةوحدة التحكم ا
  

   أو درجة الحرارة  مفتاحاضغط على  .٢
  لى شاشةحتى يتم اختيار درجة الحرارة ع

  .وحدة التحكم الالسلكية 
  

  حدود ضبط درجة الحرارة 
 .درجة مئوية ٣٠إلى  ١٧من 

  

  اضغط على مفتاح اختيار سرعة المروحة .٣
FAN SPEED   حتى يتم اختيار السرعة  

 .ةتحكم الالسلكيعلى شاشة وحدة ال
  

   ON/OFFاإليقاف  / اضغط على مفتاح التشغيل  .٤
  التكييف حتى يظهر رمز لتشغيل جهاز 

  .على شاشة وحدة التحكم الالسلكية التشغيل 
  

على شاشة الوحدة   رمز التشغيلضئ يو
      .الداخلية

  
 ويبدأ جهاز التكييف فى تشغيل عملية التبريد 

  .بعد مرور ثالث دقائق تقريباُ
وظيفة البالزما فى تنقية هواء الغرفة  وأيضاً تبدأ

من األتربة الدقيقة والمواد المسببة للحساسية 
ويزيل دخان السجائر والروائح الغير مستحبة 

  .ليوفر لك هواء صحى منعش
 

  

  إيقاف 

  إليقاف تشغيل جهاز التكييف
  )  ON/OFF(اإليقاف / مرة ثانية على مفتاح التشغيل اضغط 

  

  مالحظات 

 الغرفة المراد تكييفها أعلى من درجة الحرارة المضبوطة درجة حرارة إذا كانت  •
 .فإن جهاز التكييف يبدأ في تشغيل عملية التبريد

  إذا كانت درجة حرارة الغرفة المراد تكييفها تساوي أو أقل من درجة الحرارة المضبوطة  •
 .يوقف تشغيل عملية التبريدفإن جهاز التكييف 

٢ ٢

١ ٣ 

٤ 
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  التحكم الالسلكيةاستخدام وحدة   .تابع 
  
  HEATعملية التدفئة   

  تشغيل  

  MODEاضغط على مفتاح اختيار نظام التشغيل  .١
  على شاشة  HEAT التدفئة يتم اختيار عمليةحتى 

 .وحدة التحكم الالسلكية
  

   أو درجة الحرارة  مفتاحاضغط على  .٢
  لى شاشةحتى يتم اختيار الحرارة التي ع

  .لالسلكيةوحدة التحكم ا 
  

 حدود ضبط درجة الحرارة
 .درجة مئوية ٣٠إلى  ١٧من 

  

  اضغط على مفتاح اختيار سرعة المروحة .٣
FAN SPEED   حتى يتم اختيار السرعة  

 .تحكم الالسلكيةعلى شاشة وحدة ال
  

  ) ON/OFF( اإليقاف / اضغط على مفتاح التشغيل  .٤
  التكييف حتى يظهر رمز لتشغيل جهاز 

  .ة وحدة التحكم الالسلكيةعلى شاش التشغيل 
  

على شاشة الوحدة   رمز التشغيلضئ يو
   .الداخلية

  

 ويبدأ جهاز التكييف فى تشغيل عملية التدفئة 
  .بعد مرور ثالث دقائق تقريباُ

وأيضاً تبدأ وظيفة البالزما فى تنقية هواء الغرفة من 
األتربة الدقيقة والمواد المسببة للحساسية ويزيل 

والروائح الغير مستحبة ليوفر لك دخان السجائر 
      .هواء صحى منعش

 
  

  إيقاف 

  إليقاف تشغيل جهاز التكييف
  )  ON/OFF(اإليقاف / مرة ثانية على مفتاح التشغيل اضغط 

 
  

  مالحظات 

  الغرفة المراد تكييفها أقل من درجة الحرارة المضبوطة إذا كانت درجة حرارة  •
 .ية التدفئةفإن جهاز التكييف يبدأ في تشغيل عمل

  إذا كانت درجة حرارة الغرفة المراد تكييفها تساوي أو أكبر من درجة الحرارة المضبوطة  •
 .يوقف تشغيل عملية التدفئةفإن جهاز التكييف 

  

٢ ٢ 

١ ٣ 

٤ 
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  

  AUTOتدفئة / عملية التشغيل األوتوماتيكي تبريد  

  تشغيل 

  MODEاح اختيار نظام التشغيل اضغط على مفت .١
   AUTO التشغيل األوتوماتيكي يتم اختيار عمليةحتى 

 .وحدة التحكم الالسلكيةعلى شاشة 
  

   أو درجة الحرارة  مفتاحاضغط على  .٢
  لى شاشةحتى يتم اختيار درجة الحرارة ع

  .وحدة التحكم الالسلكية
  

 .درجة مئوية ٣٠إلى  ١٧من حدود ضبط درجة الحرارة 
  

  ) ON/OFF( اإليقاف / غط على مفتاح التشغيل اض .٣
  التكييف حتى يظهر رمز لتشغيل جهاز 

  .على شاشة وحدة التحكم الالسلكية التشغيل 
  

 على شاشة   رمز التشغيلضئ يو
  .الخاصة بالوحدة الداخلية البيان لوحة

  

  الموجودة على لوحة  وتضئ لمبة 
  .الخاصة بالوحدة الداخلية البيان

  

جهاز التكييف فى تشغيل عملية التشغيل ويبدأ 
  .األوتوماتيكي بعد مرور ثالث دقائق تقريباُ

وأيضاً تبدأ وظيفة البالزما فى تنقية هواء الغرفة من 
األتربة الدقيقة والمواد المسببة للحساسية ويزيل دخان 
السجائر والروائح الغير مستحبة ليوفر لك هواء صحى 

 .منعش
 

  

  إيقاف 
  ل جهاز التكييفإليقاف تشغي

    ON/OFFاإليقاف / مرة ثانية على مفتاح التشغيل اضغط 
  

  

  مالحظات 
تدفئة يقوم جهاز التكييف أوتوماتيكيًا بإختيار نظام التشغيل تبريد / في حالة عملية التشغيل األوتوماتيكي لجهاز التكييف تبريد  

 .الحرارة التي تم ضبطها عن طريق وحدة التحكم الالسلكيةأو تدفئة أو تهوية حسب الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة 
في حالة عملية التشغيل األوتوماتيكي لجهاز التكييف تبريد فقط يقوم جهاز التكييف أوتوماتيكيًا بإختيار نظام التشغيل تبريد أو  •

 .كم الالسلكيةتهوية حسب الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة التي تم ضبطها عن طريق وحدة التح
  .في حالة عملية التشغيل األوتوماتيكي فإنه اليمكن تغيير سرعة المراوح حيث أن تغيير سرعة المراوح يكون أوتوماتيكيًا 

  .درجة مئوية ٢يكون نظام التشغيل تبريد إذا آان الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة المضبوطة 
  درجة مئوية  ١فرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة المضبوطة أآبر من يكون نظام التشغيل تهوية إذا آان ال

 .درجة مئوية ٢و أقل من 
 .إذا آانت عملية التشغيل األوتوماتيكي غير مريحة لك يمكنك تغيير نظام التشغيل إلى تبريد 
فإن سرعة )  AUTO( وماتيكي باإلضافة إلى وظيفة التشغيل األوت)  ECO( إذا تم تشغيل وظيفة التشغيل اإلقتصادي  

 .المراوح تتغير في الحال إلى السرعة المنخفضة

٢ ٢ 

١ 

٣ 
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  
  DRYعملية إزالة الرطوبة فقط   

  تشغيل   

  MODEاضغط على مفتاح اختيار نظام التشغيل  .١
   DRY إزالة الرطوبة يتم اختيار عمليةحتى 

 .لتحكم الالسلكيةوحدة اعلى شاشة 
  

   أو درجة الحرارة  مفتاحاضغط على  .٢
  لى شاشةحتى يتم اختيار درجة الحرارة ع

  .وحدة التحكم الالسلكية
  

  حدود وضبط درجة الحرارة 
 . درجة مئوية ٣٠إلى  درجة مئوية ١٧من 

  
  

   ON/OFFاإليقاف  / اضغط على مفتاح التشغيل  .٣
  التكييف حتى يظهر رمز لتشغيل جهاز 

  .على شاشة وحدة التحكم الالسلكية تشغيل ال
  

 البيان على شاشة لوحة  رمز التشغيلضئ يو
  .الخاصة بالوحدة الداخلية

  
  ويبدأ جهاز التكييف فى تشغيل عملية إزالة الرطوبة

  .فقط بعد مرور ثالث دقائق تقريباُ
وأيضاً تبدأ وظيفة البالزما فى تنقية هواء الغرفة من 

المواد المسببة للحساسية ويزيل األتربة الدقيقة و
دخان السجائر والروائح الغير مستحبة ليوفر لك هواء 

 .صحى منعش
   
  

  
  

  إيقاف  

  إليقاف تشغيل جهاز التكييف
    ON/OFFاإليقاف / مرة ثانية على مفتاح التشغيل اضغط 

  
  
  
  

  مالحظات   

كييف أوتوماتيكياً بإزالة يقوم جهاز الت DRYعندما تقوم بالضغط على مفتاح إزالة الرطوبة  •

 .الرطوبة حسب الفرق بين درجة الحرارة المضبوطة ودرجة حرارة الغرفة

٢ ٢ 

١ 

٣ 
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  
  FAN)  بدون تبريد أو تدفئة ( عملية التهوية  

  تشغيل 

  MODEاضغط على مفتاح اختيار نظام التشغيل  .١
  على شاشة  FAN حةيتم اختيار عملية المروحتى 

 .وحدة التحكم الالسلكية
  

  اضغط على مفتاح اختيار سرعة المروحة .٢
FAN SPEED   حتى يتم اختيار السرعة  

 .تحكم الالسلكيةعلى شاشة وحدة ال
  

   ON/OFFاإليقاف / اضغط على مفتاح التشغيل  .٣
  التكييف حتى يظهر رمز لتشغيل جهاز 

  .يةعلى شاشة وحدة التحكم الالسلك التشغيل 
  

 البيان على شاشة لوحة  رمز التشغيلضئ يو
  .الخاصة بالوحدة الداخلية

  
  ويبدأ جهاز التكييف في الحال فى تشغيل 

  . عملية التهوية
وأيضاً تبدأ وظيفة البالزما فى تنقية هواء الغرفة 

من األتربة الدقيقة والمواد المسببة للحساسية 
ة ويزيل دخان السجائر والروائح الغير مستحب

 .ليوفر لك هواء صحى منعش
  
  

  إيقاف 

  إليقاف تشغيل جهاز التكييف
   ON/OFFاإليقاف / مرة ثانية على مفتاح التشغيل اضغط 

 

١ ٢ 

٣ 
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  

   هـام
  .الهواء المكيف إلى الغرفة من خالل موجهات الهواء المكيف الموجودة بأسفل الوحدة الداخلية يخرج •

يتم سحب الهواء الراجع من الغرفة إلى الوحدة الداخلية من خالل موجهات الهواء والفالتر  كما
  .الموجودة بالوحدة الداخلية

يجب التأكد من حرية حركة الهواء المكيف الخارج من الوحدة الداخلية وأيضاً حرية حركة الهواء  •
 .الراجع إلى الوحدة

  

  رج من الوحدة الداخليةاضبط جيداً اتجاه الهواء المكيف الخا •

  أو يؤدي احة ألن عدم ضبطه يؤدي إلى الشعور بعدم الر

 .م انتظام درجات الحرارة في الغرفة المراد تكييفهاإلى عد

  اضبط اتجاه حركة الموجه األفقي للهواء المكيف •

 .بإستخدام وحدة التحكم الالسلكية

 .اضبط اتجاه حركة الموجهات الرأسية للهواء المكيف يدوياً •
  

  
 

  

  
 )إلى أعلى و إلى أسفل ( وظيفة اإلتجاه الرأسى إلتجاه للهواء المكيف 

 .قم بتشغيل هذه الوظيفة عند تشغيل جهاز التكييف •
اضغط مرة واحدة وبسرعة على مفتاح وظيفة التوجيه األوتوماتيكي  •

SWING  لضبط اتجاه الهواء الرأسى إلى أعلى وأسفل عن طريق
 . هواء المكيف إلى الوضع المرغوب فيهتحريك الموجه األفقى لل

فى كل مرة يتم فيه الضغط على مفتاح التوجيه األوتوماتيكي  •
SWING  تتغير زاوية حركة الموجه األفقى للهواء المكيف  
 .درجات ٦بمقدار 

   SWINGإستمر فى الضغط على مفتاح وظيفة التوجيه األوتوماتيكي  •
 . تجاه المرغوب فيهوذلك لتحريك موجه الهواء األفقى إلى اإل

 
  

  

 )أعلى وأسفل ( وظيفة التوجيه األوتوماتيكي إلتجاه الهواء المكيف 

 .قم بتشغيل هذه الوظيفة عند تشغيل جهاز التكييف •
 SWINGثانية على مفتاح وظيفة التوجيه األوتوماتيكي  ٢اضغط لمدة  •

 وعندئذ يتأرجح الموجه األفقى للهواء المكيف إلى أعلى وأسفل
  ظة مالح

  تشغيل هذه الوظيفة إذا أردت إيقاف
  SWINGاضغط مرة ثانية على مفتاح وظيفة التوجيه األوتوماتيكي 
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  استخدام وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  

  احتياطات 

  الموجود بوحدة التحكم الالسلكية  SWING مفتاح وظيفة التوجيه األوتوماتيكي  •

 :ال يعمل في الحاالت اآلتية 

  .ذا كان جهاز التكييف ال يعملإ -

 .تعمل TIMER ON إذا كانت وظيفة التشغيل األوتوماتيكي عن طريق التايمر  -

ال تقم بتشغيل جهاز التكييف لفترات طويلة بحيث يكون اتجاه الهواء المكيف مضبوطاً إلى أسفل مع عملية التبريد  •

وذلك تجنباً لحدوث تكثيف للمياه على )  DRY( فقط أو مع عملية إزالة الرطوبة )  COOL( وإزالة الرطوبة معاً 

سطح الموجه األفقي للهواء المكيف مما يؤدي إلى تساقط مياه التكثيف على أرضية الغرفة المكيفة أو على األثاث 

 .الخاص بها

  .لتكييفال تقم يدوياً بتحريك الموجه األفقي للهواء المكيف ألن ذلك يؤدي إلى حدوث أعطال أثناء تشغيل جهاز ا •

إذا حدث وقمت يدوياً بتحريك الموجه األفقي للهواء المكيف فإنه يجب  SWINGدائماً قم بإستخدام التوجيه األوتوماتيكي 

 .إيقاف تشغيل جهاز التكييف بإستخدام وحدة التحكم الالسلكية ثم إعادة تشغيله مرة أخرى

 .ثواني ١٠ فقي للهواء المكيف ال يتحرك إال بعد مرورإذا تم إعادة تشغيل جهاز التكييف بعد إيقافه فإن الموجه األ •

الزاوية المفتوحة للموجه األفقي الخاص بالهواء المكيف يجب أال تكون صغيرة جداً حتى ال تتم إعاقة خروج الهواء  •

 .المكيف وبالتالي حتى ال تتأثر كفاءة التبريد أو كفاءة التدفئة

 .الموجه األفقي للهواء المكيف والخاص بالوحدة الداخليةال تقم بتشغيل جهاز التكييف في حالة غلق  •

  عند توصيل مصدر التيار الكهربائى إلى جهاز التكييف فإن الموجه األفقي للهواء المكيف يصدر صوتاً لمدة •

 .ثواني وهذا تشغيل طبيعي ١٠

  

 )إلى اليمين أو إلى اليسار ( ضبط اإلتجاه األفقي للهواء المكيف 

  لموجهات الرأسية للهواء المكيف وذلكاضبط يدوياً ا •

 .بإستعمال اليد الموجودة على ذراع الموجه الرأسي

  احذر اقتراب أصابع يدك من المروحة أو موجه الهواء األفقي •

 .هافأو الموجهات الرأسية تجنباً لتل 

  إذا كان جهاز التكييف يعمل وكان الموجه األفقي للهواء المكيف  •

  تحريك اليد إلى اليمين أو اليسار الممكن عند وضع معين فإنه من 

 .لضبط اإلتجاه األفقي للهواء المكيف

 يد
الموجهات 
 الرأسية



 

 )١٥ (  

  

  استخدام وحدة التحكم الالسلكية -تابع 
  

  
  )  TURBO( وظيفة التبريد السريع 

 إذا أردت تبريدًا سريعًا عند أقصى آمية هواء وأقصى سرعة للمروحة ،
التبريد وظيفة لتشغيل  TURBOإضغط على مفتاح وظيفة التبريد السريع 

  .السريع

دقيقة وبعدها  ٢٠في هذه الحالة تعمل وظيفة التبريد السريع تيربو لمدة  •

  .تعود مروحة الوحدة الداخلية إلى السرعة التي تم ضبطها من قبل
    

                
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  :مالحظات 

  .مروحة الوحدة الداخلية عند تشغيل وظيفة التبريد السريع تيربو فإنه ال يمكن تغيير سرعة )١(

 ) SLEEP( ال يمكن تشغيل وظيفة التبريد السريع تيربو مع وظيفة التشغيل أثناء النوم  )٢(
)  EMERGENCYفيما عدا وظيفة التشغيل الطارئ ( عند تشغيل وظيفة التبريد السريع تيربو مع عملية التبريد  )٣(

عمل وظيفة التبريد السريع تعود سرعة مروحة فإن مروحة الوحدة الداخلية تعمل بأقصى سرعة وعند إنتهاء 

 .الوحدة الداخلية إلى السرعة األصلية التى آانت تعمل بها
 :يلغى عمل وظيفة التبريد السريع تيربو فى الحاالت اآلتية  )٤(

  MODEعند تغيير نظام التشغيل    - أ

  EMERGENCYعند إستخدام وظيفة التشغيل الطارئ  - ب

  لتكييفعند إيقاف تشغيل جهاز ا - ج

 
  



 

 )١٦ (  

  

  استخدام وحدة التحكم الالسلكية -تابع 
  

  )التشغيل أثناء فترة النوم (  ECOوظيفة التشغيل اإلقتصادي 
وظيفة التشغيل اإلقتصادي مفيدة في تقليل اإلستهالك الكهربائي وتقليل مستوى الصوت آما أنها تقوم أوتوماتيكيًا  -

يق وحدة التحكم الالسلكية وبالتالي التحكم في درجة حرارة الغرفة بالتحكم في درجة الحرارة التي تم ضبطها عن طر
 .المكيفة لكي تتالئم مع درجة حرارة جسم اإلنسان أثناء فترة النوم فتكون النتيجة الحصول على نوم صحي ومريح

 

   ) ECO( تشغيل وظيفة التبريد مع وظيفة التشغيل اإلقتصادي 

 ) ECO( قتصادي اضغط على مفتاح وظيفة التشغيل اإل •

  )  ECO( اإلقتصادي التشغيل بوظيفةعندئذ تضئ اللمبة الخاصة 

 .والموجودة على لوحة تشغيل جهاز التكييف

 .تقل أوتوماتيكيًا سرعة المراوح إلى السرعة المنخفضة •

 .درجة مئوية بعد مرور ساعة ١تزداد أوتوماتيكيًا درجة الحرارة المضبوطة  •

  ة الحرارة المضبوطة ثم تزداد أوتوماتيكيًا درج •

 .أخرىساعة درجة مئوية بعد مرور  ١

 . ثم تظل درجة الحرارة المضبوطة آما هى  •
  ) ECO(إللغاء وظيفة التشغيل اإلقتصادي : مالحظة 

  ). ECO(  اضغط مرة أخرى على مفتاح عملية التشغيل اإلقتصادي              
  
  
  
  
  ) ECO( إلقتصادي مع وظيفة التشغيل ا التدفئةتشغيل وظيفة  

 ) ECO( اضغط على مفتاح وظيفة التشغيل اإلقتصادي  •

  )  ECO( اإلقتصادي التشغيل بوظيفةعندئذ تضئ اللمبة الخاصة 

 .والموجودة على لوحة تشغيل جهاز التكييف

 تقل أوتوماتيكيًا سرعة المراوح إلى السرعة المنخفضة •

 .مئوية بعد مرور ساعة درجة ١تقل أوتوماتيكيًا درجة الحرارة المضبوطة  •

  ثم تقل أوتوماتيكيًا درجة الحرارة المضبوطة  •

 .أخرىساعة درجة مئوية بعد مرور  ١

 .ثم تظل درجة الحرارة المضبوطة آما هى •
  ) ECO(إللغاء وظيفة التشغيل اإلقتصادي : مالحظة 

 ). ECO(  اضغط مرة أخرى على مفتاح عملية التشغيل اإلقتصادي             

 عملية التبريد مع وظيفة التشغيل اإلقتصادي

 عملية التدفئة مع وظيفة التشغيل اإلقتصادي 



 

 )١٧ (  

  

  استخدام وحدة التحكم الالسلكية -ابع ت
  

  

  ) SHORT CUT( وظيفة استرجاع أوضاع التشغيل 

    SHORTCUTبالضغط على مفتاح الوظيفة استرجاع أوضاع التشغيل  
 .التى تم ضبطها من قبلأوضاع التشغيل استرجاع أوضاع التشغيل الحالية أو يتم 

 

  فى أول مرة يتم تشغيل جهاز التكييف 
    SHORTCUT استرجاع أوضاع التشغيللى مفتاح بالضغط ع

 :فإن جهاز التكييف يكون عند أوضاع التشغيل التالية 
  نظام التشغيل يكون أوتوماتيكيًا •
  سرعة المروحة تكون عند السرعة األوتوماتيكية •

  إذا آانت وحدة التحكم الالسلكية فى وضع تشغيل  
  فإن أوضاع   SHORTCUT استرجاع أوضاع التشغيلط على مفتاح ضغبال

  لة على نظام التشغيلمالتشغيل التى تم ضبطها من قبل يتم استرجاعها مشت
  . ودرجة الحرارة وسرعة المروحة ووظيفة التشغيل أثناء فترة النوم
 .وتنقل إشارات أوضاع التشغيل التى تم استرجاعها إلى جهاز التكييف

 

  إذا آانت وحدة التحكم الالسلكية فى وضع إيقاف  
    SHORTCUT استرجاع أوضاع التشغيلط على مفتاح الوظيفة ضغبال

  فإن أوضاع أوضاع التشغيل التى تم ضبطها من قبل يتم استرجاعها 
 .وال تنتقل إشارات أوضاع التشغيل التى تم استرجاعها إلى جهاز التكييف

  
  لزمن أآثر من SHORTCUT بالضغط على مفتاح استرجاع أوضاع التشغيل 
  الحالية يتم استرجاعها مشتملة على نظام أوضاع التشغيل ثوانى فإن  ٢

 أثناء فترة النومالتشغيل  ةالتشغيل ودرجة الحرارة وسرعة المروحة ووظيف
  
  

  

  ) LED(  إضاءة شاشة الوحدة الداخلية وظيفة
 

   LEDلتشغيل وظيفة إضاءة شاشة الوحدة الداخلية 

  ثانية  ٢من  فى زمن أقل FOLLOW ME / LEDاضغط على المفتاح 

  .وعندئذ يتم إضاءة شاشة الوحدة الداخلية



 

 )١٨ (  

  

  استخدام وحدة التحكم الالسلكية -تابع 
  

 : وظيفة التشغيل األوتوماتيكي لجهاز التكييف عن طريق التايمر  
يمكن استخدام هذه الوظيفة إذا أردت تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكيًا بعد 

   .اظ من النوم أو قبل الرجوع إلى المنزلعدد معين من الساعات عند اإلستيق
  

 خطوات استخدام الوظيفة 
وعندئذ يظهر على شاشة ) TIMER ON( اضغط على مفتاح التايمر  )١(

وآخر زمن  والرمز  TIMER ONوحدة التحكم الالسلكية الرمز 

  .تايمر تم ضبطه من قبل

مرة ثانية الختيار عدد ) TIMER ON( اضغط على مفتاح التايمر  )٢(

 .جهاز التكييفاعات التي بعدها مباشرة يتم أوتوماتيكيًا تشغيل الس
بعد ضبط زمن التايمر تقوم وحدة التحكم الالسلكية بعد زمن نصف  )٣(

وبعد . ثانية بإرسال اإلشارة إلى الوحدة الداخلية لجهاز التكييف

وتظهر مرة أخرى درجة  ثواني يختفي الرمز  ٤مرور حوالي 

  .اشة وحدة التحكم الالسلكيةالحرارة المضبوطة على ش

  والموجودة تضئ اللمبة الخاصة بالتايمر عندئذ 

 .على شاشة بيان الوحدة الداخلية

     TIMER ONإللغاء وظيفة التشغيل األوتوماتيكي عن طريق التايمر 

  .على شاشة وحدة التحكم الالسلكية 0.0حتى يظهر الرمز  TIMER ONاضغط على المفتاح 

  مثال 

  ساعات ٦جهاز التكييف أوتوماتيكياً عن طريق التايمر بعد  لتشغيل

وعندئذ يظهر على شاشة  TIMER ONاضغط على مفتاح التايمر  .١
وآخر زمن  والرمز  TIMER ONوحدة التحكم الالسلكية الرمز 

 .تايمر تم ضبطه من قبل
  لضبط زمن التايمر  TIMER ONاضغط على مفتاح التايمر  .٢

 .التحكم الالسلكية على شاشة وحدة)  6:0( 
بعد ضبط زمن التايمر تقوم وحدة التحكم الالسلكية بعد زمن  .٣

نصف ثانية بإرسال اإلشارة إلى الوحدة الداخلية لجهاز التكييف 
وتظهر مرة أخرى  ثواني يختفي الرمز  ٤وبعد مرور حوالي 

 .درجة الحرارة المضبوطة على شاشة وحدة التحكم الالسلكية
  والموجودة للمبة الخاصة بالتايمر تضئ اعندئذ 

  .على شاشة بيان الوحدة الداخلية
  

  :مالحظة 
  :زمن التايمر يمكن ضبطه عن طريق وحدة التحكم الالسلكية كالتالي  •

12, 11, 10, 9.5, 9.0, 8.5, 8.0, 7.5, 7.0, 6.5, 6.0, 5.5, 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5,  2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.0 
 . 24و  ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23

 تشغيل
 إيقاف

  بداية التشغيل  ضبط
 ساعات ٦بعد 



 

 )١٩ (  

  

  تشغيل جهاز التكييف عن طريق وحدة التحكم الالسلكية -تابع 
  

 ): إيقاف ←تشغيل (وظيفة اإليقاف األوتوماتيكي لجهاز التكييف عن طريق التايمر 
عد يمكن استخدام هذه الوظيفة إذا أردت إيقاف  تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكيًا ب

  .عدد معين من الساعات عند النوم 
 

 خطوات استخدام الوظيفة
وعندئذ يظهر على ) TIMER OFF( اضغط على مفتاح تايمر اإليقاف  )١(

وآخر  والرمز  TIMER OFFشاشة وحدة التحكم الالسلكية الرمز 

  .زمن تايمر إيقاف تم ضبطه من قبل

الختيار  )TIMER OFF( اضغط مرة ثانية على مفتاح تايمر اإليقاف  )٢(

 .جهاز التكييفعدد الساعات التي بعدها مباشرة يتم أوتوماتيكيًا تشغيل 
بعد ضبط زمن التايمر تقوم وحدة التحكم الالسلكية بعد زمن نصف  )٣(

وبعد . ثانية بإرسال اإلشارة إلى الوحدة الداخلية لجهاز التكييف

وتظهر مرة أخرى درجة  ثواني يختفي الرمز  ٤مرور حوالي 

  .ة المضبوطة على شاشة وحدة التحكم الالسلكيةالحرار

  والموجودة تضئ اللمبة الخاصة بالتايمر عندئذ 

 .على شاشة بيان الوحدة الداخلية

        TIMER ONإللغاء وظيفة التشغيل األوتوماتيكي عن طريق التايمر 

  .وحدة التحكم الالسلكيةعلى شاشة  0.0حتى يظهر الرمز )  TIMER OFF( اضغط على مفتاح تايمر اإليقاف 

  مثال  

  ساعات ١٠لتشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياً عن طريق التايمر بعد 

وعندئذ يظهر )  TIMER OFF( اضغط على مفتاح تايمر اإليقاف . ١
والرمز  TIMER OFFعلى شاشة وحدة التحكم الالسلكية الرمز 

)H (وآخر زمن تايمر تم ضبطه من قبل. 
لضبط )  TIMER OFF( على مفتاح تايمر اإليقاف اضغط مرة ثانية  .١

 .على شاشة وحدة التحكم الالسلكية)  10:0( زمن التايمر 
بعد ضبط زمن تايمر اإليقاف تقوم وحدة التحكم الالسلكية بعد زمن  .٢

نصف ثانية بإرسال اإلشارة إلى الوحدة الداخلية لجهاز التكييف 
وتظهر مرة أخرى  ثواني يختفي الرمز  ٤وبعد مرور حوالي 

 .درجة الحرارة المضبوطة على شاشة وحدة التحكم الالسلكية
  والموجودة تضئ اللمبة الخاصة بالتايمر عندئذ 

  .على شاشة بيان الوحدة الداخلية
  

  مالحظات 
  :زمن تايمر اإليقاف يمكن ضبطه عن طريق وحدة التحكم الالسلكية كالتالي  •

12, 11, 10, 9.5, 9.0, 8.5, 8.0, 7.5, 7.0, 6.5, 6.0, 5.5, 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5,  2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.0 
 . 24و  ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23

 تشغيل

 إيقاف

 نهاية التشغيل  ضبط
 ساعات ١٠بعد 



 

 )٢٠ (  

  

  تشغيل جهاز التكييف عن طريق وحدة التحكم الالسلكية  .تابع 
  

  خالل فترة محددة روظيفة التشغيل األوتوماتيكى ثم اإليقاف األوتوماتيكى عن طريق التايم
يمكنك استخدام هذه الوظيفة إذا أردت اإلستيقاظ من النوم عند زمن محدد ثم إيقاف تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياً  

  .عندما تغادر المنزل 
  :مثال

  

  إذا أردت تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياُ بعد ساعتين ثم إيقاف تشغيله أوتوماتيكياً بعد خمس ساعات ، 
  :إتبع الخطوات التالية 

  ) TIMER ON( على مفتاح تايمر التشغيل  اضبط - ١
  )  TIMER ON( اضغط مرة ثانية على مفتاح تايمر التشغيل  - ٢

 لضبط زمن تايمر التشغيل عند ساعتين
 ) TIMER OFF( اضغط على مفتاح تايمر اإليقاف  - ٣
  ) TIMER OFF( اضغط مرة ثانية على مفتاح تايمر اإليقاف  - ٤

 ساعات ٥عند  اإليقافن تايمر لضبط زم
  ثوانى حتى تظهر مرة أخرى ٤انتظر حوالى  - ٥

 درجة الحرارة المضبوظة على شاشة وحدة التحكم الالسلكية
  

  

  خالل فترة محددة  وظيفة اإليقاف األوتوماتيكى ثم التشغيل األوتوماتيكى عن طريق التايمر
هاز التكييف أوتوماتيكياً عند زمن محدد بعد النوم ثم تشغيل الجهاز يمكنك استخدام هذه الوظيفة إذا أردت إيقاف تشغيل ج  

  .أوتوماتيكياً إذا أردت اإلستيقاظ من النوم عند زمن محدد أو إذا أردت تشغيل الجهاز أوتوماتيكياً قبل الرجوع إلى المنزل
  :مثال

  

  وإذا أردت إيقاف تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياً بعد ساعتين   
  ادة تشغيله أوتوماتيكياً بعد عشر ساعات ، إتبع الخطوات التالية ثم إع
  ) TIMER OFF( على مفتاح تايمر اإليقاف  اضبط - ١
  ) TIMER OFF( اضغط مرة ثانية على مفتاح تايمر اإليقاف  - ٢

 عند ساعتين يقافلضبط زمن تايمر اإل
 ) TIMER ON( اضغط على مفتاح تايمر التشغيل  - ٣
  ) TIMER ON( تاح تايمر التشغيل اضغط مرة ثانية على مف - ٤

 ساعات ١٠لضبط زمن تايمر التشغيل عند 
  ثوانى حتى تظهر مرة أخرى ٤انتظر حوالى  - ٥

 درجة الحرارة المضبوظة على شاشة وحدة التحكم الالسلكية
  

  مالحظات 
  يق التايمر إللغاء وظيفة التشغيل األوتوماتيكى عن طريق التايمر أو وظيفة اإليقاف األوتوماتيكى عن طر 

 .0.0حتى يصبح الوقت  TIMER OFFأو  TIMER ONاضغط على مفتاح 
  .وظيفة التايمر التي لها زمن أقرب إلى زمن الساعة هي التي تبدأ عملها أوالً 

 .إذا كان زمن وظيفة التشغيل األوتوماتيكي عن طريق التايمر مساوياً لزمن اإليقاف األوتوماتيكي

  إيقاف
 

 شغيلت

 إيقاف

  بداية التشغيل
  بعد ساعتين

 ضبط
  نهاية التشغيل

  ساعات ٥بعد 

  تشغيل تشغيل

  بداية التشغيل ضبط
  نهاية التشغيل  ساعات ١٠بعد 

  بعد ساعتين

 إيقاف



 

 )٢١ (  

 
  ءتنظيف فالتر الهوا  – ٨

 

  :تحذير هام 
  .يجب أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جهاز التكييف قبل القيام بعملية تنظيف فالتر الهواء

  

      أنواع فالتر الهواء -   

  فالتر
  الهواء
 القياسية

  

  الهواء األساسية التي تنقى الهواء من األتربةفالتر ) ١(
   الغير مرغوب فيها نقى هواء الغرفة من الروائحالهواء الكربونى االلكتروستاتيكى الذى ي فلتر) ٢(

  ويزيل ذرات األتربة الدقيقة     
 والروائح وملوثات الهواءبالزما جرين الذى ينقى هواء الغرفة من األتربة ) ٣(

  

  خطوات تنظيف فالتر الهواء   -
 

  افتح الواجهة األمامية للوحدة الداخلية بكلتا اليدين. ١
  تستقر في موضعها وعندئذإلى أعلى بزاوية حتى 

 .يمكن سماع صوت  
 

  فك فالتر الهواء األساسية عن طريق مسك   .٢
  الفلتر من مقبضه ثم رفعه إلى أعلى 

  .خارج الوحدة الداخلية ثم جذبه إلى أسفل

  :تحذير  
  دقائق ١٠بعد فتح الواجهة األمامية للوحدة الداخلية أنتظر مدة 

 .ضرار الصدمة الكهربائيةقبل لمس البالزما جرين لتفادى أ
 

  فك فلتر الهواء الكربونى االلكتروستاتيكى. ٣
  .أعلى ىإلمن الفلتر األساسي عن طريق جذبه 

  
  فك البالزما جرين من مكانه بالوحدة الداخلية

  .ثم فكه من البرواز الخاص به

 

  نظف فالتر الهواء األساسية مرة كل شهر   .٤
  .مكنسة كهربائية ثم غسلها بالماء وتجفيفها أوال بإستخدام ويتم تنظيفها
  الهواء األساسي الكربونى االلكتروستاتيكى مرة كل شهر نظف فلتر

    .يتم تنظيفه بإستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاةو
 

  الهواء الكربونى االلكتروستاتيكى فلترأعد تركيب . ٥
  في الفلتر األساسي ثم تركيبه تركيبه إلى موضع 

  .الداخلية بالوحدة
  أعد تركيب البالزما جرين إلى موضع تركيبها 

  بالوحدة الداخلية
 

أعد تركيب فالتر الهواء األساسية فى أماكنها . ٦
  .الصحيحة داخل الوحدة الداخلية

 

  :مالحظات 
  .التكييف تنظيف فالتر الهواء يعتمد بالدرجة األولى على ظروف تشغيل جهاز -
 .الكربونى االلكتروستاتيكى سنتيناء العمر اإلفتراضي لفلتر الهو -
 .ال يتم تشغيل جهاز التكييف إال بعد التأكد من تركيب فالتر الهواء الصحيحة -
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  تنظيف الوحدة الداخلية – ٩
  

  تنظيف الواجهة األمامية للوحدة الداخلية  ١-٩   

   تحذير  

 التكييف ربائي عن جهازقبل إجراء عملية تنظيف الوحدة الداخلية يجب فصل مصدر التيار الكه  
افتح الواجهة األمامية للوحدة الداخلية بلكتا اليدين إلى  •

 .أعلى حتى يتم فكها
أغسل الواجهة األمامية بالماء ثم جففها وأعد تركيبها  •

 .في الوحدة الداخلية
  

 مالحظات 
  .يجب عدم رش ماء إطالقاً على الوحدة الداخلية -
يل قابلة لالشتعال يجب عدم استعمال أية سوائل أو محال -

أو مساحيق فى تنظيف الوحدة ألن ذلك يؤدى إلى تلف 
 .الوحدة

 

تجنب مالمسة أية مصادر حرارية للواجهة األمامية  -
للوحدة الداخلية حيث أن الهواء الساخن يؤدى إلى 

 .حدوث تلف بالواجهة األمامية

 

  
  

  تنظيف المبادل الحراري للوحدة الداخلية  ٢-٩
  

   تحذير  

  عن جهاز التكييف قبل إجراء عملية تنظيف المبادل الحراري للوحدة الداخلية يجب فصل مصدر التيار الكهربائي    

  

  .يفضل تنظيف المبادل الحراري للوحدة الداخلية على األقل في بداية كل موسم تبريد أو عند الضرورة 
  .أفتح أوالً الواجهة األمامية للوحدة ثم فك فالتر الهواء 

 .لمس زعانف المبادل الحراري  ضرارألتجنب أو فرشاة يه ئاستخدام المكنسه الكهربافضل ي •
 . لتجنب االصابةالمبادل الحراري  زعانفمشاهدة يجب  •
عند حدوث أضرار بزعانف المبادل الحراري فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض كفاءة المبادل الحراري وزيادة تكاليف  •

 . التشغيل 
سائلة أو محاليل األيروسول في عملية التنظيف ألن ذلك يؤدي إلى حدوث مشاكل في الواجهة  محاليلاستخدام عدم  •

 .األمامية واألجزاء الكهربائية 
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  الفحوصات الدورية – ١٠
  

  :تحذير هام  

  .يجب أن يتم فصل مصدر التيار الكهربائي عن جهاز التكييف قبل القيام بعمليات الصيانة
 

فاءة للتبريد و للتدفئة يجب القيام بالفحوصات وأعمال الخدمة و الصيانة للمحافظة على أقصى ك •

 . أو أحد موزعيها المعتمدين آاريير الدورية أو حسب الطلب وذلك عن طريق 

  : أنظر الجدول. الفترة الدورية ألعمال الخدمة و الصيانة تتوقف على حالة مكان التركيب •

  

 كل سنة كل شهر الوحدة الداخلية
  )١(●  )٣( فالتر الهواء تنظيف

 ●  )٢(تنظيف ماسورة صرف مياه التكثيف 

 ●  )٤( تغيير بطاريات وحدة التحكم الالسلكية

 كل سنة كل شهر الوحدة الخارجية
 ●  )٢(تنظيف المبادل الحرارى 

 ●  )٢(دفع الهواء على المكونات الكهربائية 

 ●  )٢(فحص احكام التوصيالت الكهربائية 

 ●  )٢(روحة الوحدة الخارجية فحص م

 ●  )٢(فحص تثبيت مروحة الوحدة مع عمود الموتور 

 ●  )٢(فحص حوض الصرف 
 

  مالحظات 

 .المدة التى بعدها يتم تنظيف فالتر الهواء تزيد فى األماآن المتعرضة لألتربة .١

 .عمليات خدمة وصيانة يجب أن يقوم بها فنى تكييف مدرب .٢

 .اء يمكن أن تتم عن طريق العميل مرة آل شهر تقريبًاعملية تنظيف فالتر الهو .٣

  .عملية تغيير بطاريات وحدة التحكم الالسلكية يمكن أن تتم عن طريق العميل مرة آل سنة تقريبًا .٤
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  اعتبارات ما قبل نهاية موسم استخدام جهاز التكييف – ١١
  
  

قم بتشغيل الوحدة الداخلية لكى تقوم بعملية التهوية 

ساعة حتى يتم تجفيف  ١٢لمدة ) طمراوح فق(

 .األجزاء الداخلية بالوحدة

 

 افصل مصدر التيار الكهربائى عن جهاز التكييف

 

 .اخرج البطاريات من وحدة التحكم الالسلكية

  

 .نظف كل من الوحدتين الداخلية والخارجية

 

نظف فالتر الهواء الموجودة بالوحدة الداخلية ثم 

اكنها الصحيحة داخل الوحدة أعد تركيبها فى أم

 .الداخلية

 

١٢ 
 ساعة

 فالتر الهواء



 

 )٢٥ (  

  

  معلومات خاصة بتشغيل جهاز التكييف. ١٢
  

 خروج رذاذ بخار ماء من الوحدة الداخلية عند تشغيل عملية التبريد .١
يتولد رذاذ بخار الماء نتيجة الفرق الكبير في درجات الحرارة بين الهواء الراجع إلى الوحدة الداخلية  

لخارج منها وذلك في األماكن الداخلية التي بها رطوبة نسبية عالية حيث يتالمس والهواء المكيف ا
 .الهواء الراجع مع الهواء المكيف

 
 حدوث صوت بسيط بالوحدة الداخلية .٢

يحدث صوت طبيعي يتم سماعه نتيجة انسياب الفريون خالل بدء تشغيل جهاز التكييف وأيضاً سماع  
 .ل ضغوط الفريون داخل جهاز التكييف عند إيقاف تشغيل الجهازالصوت الطبيعي للفريون نتيجة تعاد

يحدث صوت طبيعي بسيط يتم سماعه لألجزاء البالستيك الخاصة بالوحدة الداخلية وذلك نتيجة التمدد  
 . المفاجئ لهذه األجزاء أو إنكماشها بسبب اختالف درجات الحرارة أثناء التشغيل

تشغيل الموجهات األفقية البالستيك الخاصة بالهواء المكيف يحدث صوت طبيعي بسيط يتم سماعه عند  
 .عند بداية التشغيل

  

 خروج أتربة من الوحدة الداخلية .٣
  .وهذه حالة طبيعية عند عدم تشغيل جهاز التكييف لمدة طويلة أو عند أول استخدام لجهاز التكييف

  
 خروج روائح غير مرغوب فيها من الوحدة الداخلية .٤

  عدم تنظيف فالتر الهواء الخاصة بالوحدة الداخلية بسبب تراكم األتربة عليها ،  وهذه حالة طبيعية
، وبعد تنظيف فالتر الهواء يتم تشغيل ) مرة كل شهر ( لذا يرجى تنظيف فالتر الهواء بصغة دورية 

 . ةهواء الغرفوأيضاً فتح النوافذ لتغيير ) مروحة فقط ( الوحدة الداخلية لكي تقوم بعملية التهوية 
 
 )مروحة فقط ( جهاز التكييف يتحول أوتوماتيكياً من عملية التبريد أو التدفئة إلى عملية التهوية   .٥

  في حالة التبريد 
عندما تكون درجة حرارة الغرفة مساوية أو أقل من درجة الحرارة المضبوطة فإن جهاز التكييف 

  .يتحول أوتوماتيكياً من عملية التبريد إلى عملية التهوية
  

  ي حالة عملية التدفئة ف 
عندما تكون درجة حرارة الغرفة مساوية أو أعلى من درجة الحرارة المضبوطة فإن جهاز التكييف 

  .يتحول أوتوماتيكياً من عملية التدفئة إلى عملية التهوية
  
 تساقط مياه التكثيف من على سطح الوحدة الداخلية عندما تكون الرطوبة النسبية عالية .٦

داخل الغرفة المكيفة في هذه الحالة يجب ضبط الموجهات األفقية الخاصة بالهواء )  %٨٠أكبر من ( 
  .المكيف عند أقصى وضع فتح كما يجب ضبط سرعة المروحة عند السرعة العالية

 
 خروج رذاذ بخار الماء من الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة .٧

درجة حرارة هواء خارجي منخفضة حيث تعمل  هذا يكون طبيعياً وذلك عند تشغيل عملية التدفئة عند
.وظيفة إزابة الثلج من على المبادل الحراري للوحدة الخارجية
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  خريطة األعطال. ١٣
  

 الحلول األسباب المحتملة العطل
ال تعمل وحدة التحكم 
الالسلكية بعد وضع 

البطاريات فى وحدة التحكم 
 .الالسلكية

و وضع انتهاء العمر االفتراضى للبطاريات أ
 .أقطاب البطاريات غير صحيح

تغيير البطاريات أو وضع أقطاب البطاريات فى 
 .أماكنها الصحيحة

ال يتم سماع صوت صفير 
عند الضغط على مفتاح 
التشغيل بوحدة التحكم 

 الالسلكية
 
  أو
  

 ال يتم إيقاف تشغيل جهاز
التكييف وال يتم سماع 

صوت صفير عند الضغط 
 على مفتاح اإليقاف بوحدة

  .التحكم الالسلكية
  
  

مفتاح تشغيل جهاز التكييف عند وضع اإليقاف
OFF.  

  حرك مفتاح التشغيل إلى الوضع 
  ONالتشغيل  

انتهاء العمر االفتراضى لبطاريات وحدة 
 .التحكم الالسلكية

 .تغيير البطاريات

عدم توجيه وحدة التحكم الالسلكية بطريقة 
ية سليمة إلى مستقبل االشارات الالسلك

 .بالوحدة الداخلية

أوقف عمل وحدة التحكم الالسلكية ثم كرر 
تشغيلها فى الوضع السليم تجاه مستقبل 

 .االشارات الالسلكية بالوحدة الداخلية
بين ) إلخ....ستائر أو حوائط(وجود عوائق 

 .الوحدة الداخلية ووحدة التحكم الالسلكية
قم بإزالة العوائق ثم كرر تشغيل وحدة التحكم 

 .الالسلكية
تعرض مستقبل االشارات الالسلكية بالوحدة 
الداخلية أو تعرض وحدة التحكم الالسلكية 

 .آلشعة الشمس

تجنب تعرض الجهاز ألشعة الشمس بإسدال 
 .الستائر

إعاقة المجاالت الكهرومغناطسيسة اإلشارات 
الالسلكية المرسلة من وحدة التحكم الالسلكية 

ه المجاالت المغناطيسيةهذ إلى الوحدة الداخلية
تنشأ من وجود أجهزة كمبيوتر أو أجهزة 

  .اتصاالت قريبة

 .تجنب وجود المجاالت الكهرومغناطسيسة

مفتاح تشغيل جهاز التكييف عند وضع اإليقاف جهاز التكييف ال يعمل
OFF.  

  حرك مفتاح التشغيل إلى الوضع 
  ONالتشغيل  

تلف الفيوز الخاص بمفتاح تشغيل جهاز 
 تغيير بفيوز آخر مطابق للمواصفات التكييف

  أعد التشغيل بعد عودة التيار الكهربائى  انقطاع التيار الكهربائى

  استدع الصيانة لتأكيد صحة الفولت  أقل من الالزم) الفولت ( جهد التشغيل 

درجة الحرارة المضبوطة أعلى من درجة 
  الحرارةإعادة ضبط درجة   حرارة الغرفة فى حالة التبريد

درجة الحرارة المضبوطة أقل من درجة 
  حرارة الغرفة فى حالة عملية التدفئة

  إعادة ضبط درجة الحرارة

  تنظيف فالتر الهواء  فالتر الهواء مسدودة بفعل األتربة  التبريد أقل من المعتاد

  عادة ضبط درجة الحرارة إذا لزم األمرإ  درجة الحرارة المضبوطة للتبريد عالية
لنوافذ أو األبواب مفتوحة داخل المكان ا

  اغالق النوافذ واألبواب  المكيف

وجود عوائق أمام هواء الوحدة الداخلية 
  إزالة العوائق  لجهاز التكييف

  تغيير سرعة المروحة إلى السرعة العالية  سرعة المروحة أقل من الالزم

  تشغيل إلى تبريدتغيير نظام ال  ) مروحة(نظام التشغيل تم ضبطه عند تهوية 

توقف جهاز التكييف عن 
العمل أثناء تشغيل عملية 

  التبريد

  إلغاء وظيفة تايمر اإليقاف  وظيفة تايمر اإليقاف تعمل

درجة حرارة الغرفة وصلت إلى الدرجة التى 
  تم ضبطها

  التشغيل طبيعى
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  خريطة األعطال. تابع 
  

 

 الحلول األسباب المحتملة العطل
  المعتاد التدفئة أقل من

  تنظيف فالتر الهواء  فالتر الهواء مسدودة بفعل األتربة

  إعادة ضبط درجة الحرارة إذا لزم األمر  درجة الحرارة المضبوطة للتدفئة منخفضة

  اغالق النوافذ واألبواب  النوافذ أو األبواب مفتوحة داخل المكان المكيف

وجود عوائق أمام هواء الوحدة الداخلية لجهاز 
  إزالة العوائق  ييفالتك

  تغيير سرعة المروحة إلى السرعة العالية  سرعة المروحة أقل من الالزم

  تغيير نظام التشغيل إلى تدفئة  ) مروحة(نظام التشغيل تم ضبطه عند تهوية 

توقف جهاز التكييف عن 
العمل أثناء تشغيل عملية 

  التدفئة
  يقافإلغاء وظيفة تايمر اإل  وظيفة تايمر اإليقاف تعمل

درجة حرارة الغرفة وصلت إلى الدرجة التى تم 
  التشغيل طبيعى  ضبطها

سماع صوت إنسياب الفريون 
عند تشغيل جهاز التكييف أو 

  إيقافه

صوت طبيعى نتيجة بداية دورة الفريون عند 
تشغيل الجهاز أو نتيجة تعادل ضغوط الفريون 

  عند إيقاف تشغيل الجهاز

  التشغيل طبيعى

ح غير مرغوب إنبعاث روائ
فيها من الوحدة الداخلية 

  لجهاز التكييف
  

تراكم األتربة والمواد القريبة على فالتر الهواء 
أثناء تحريك هواء الغرفة من خالل الوحدة 

  الداخلية لجهاز التكييف

  تنظيف فالتر الهواء

سماع صوت األجزاء 
البالستيك الخاصة بالوحدة 

  الداخلية لجهاز التكييف

ء البالستيك بسبب التغيير المفاجئ فى تمدد األجزا
  درجة الحرارة

  التشغيل طبيعى

تكون ثلج على المبادل 
الحرارى الخاص بالوحدة 
  الداخلية لجهاز التكييف

وجود عوائق أمام هواء الوحدة الداخلية لجهاز 
  التكييف

 إزالة العوائق 

  تنظف فالتر الهواء   فالتر الهواء غير نظيفة
ه التكثيف حدوث تساقط لميا

إلى الغرفة من الوحدة الداخلية
  لجهاز التكييف

قم بإزالة عوائق انسداد صرف الوحدة   انسداد صرف الوحدة الداخلية لجهاز التكييف
  الداخلية لجهاز التكييف

قم بضبط التركيب طبقاً للتعليمات الواردة فى   تركيب خاطئ لجهاز التكييف
  .التركيبات دليل

لة ظهور عطل تحدده حا
اللمبات الموجودة على لوحة 
البيان بالوحدة الداخلية لجهاز 

  التكييف

  قبل اإلتصال بمركز الخدمة والصيانة لكاريير 
  :تأكد من اآلتي  موزع كاريير المعتمدأو 
 فالتر الهواء نظيفة •
 عدم وجود عوائق أمام هواء الوحدة الداخلية •
 عدم وجود عوائق أمام هواء الوحدة الخارجية •

  الخدمة والصيانة لكارييراتصل ب
  .أو موزع كاريير المعتمد

  
 

  



Hi Wall Split Systems
Wireless Remote Control

Signal transmission indicator1

Operating mode indicator2

Automatic (heat pump model only)AUTO

Cooling and dehumidificationCOOL

Dehumidification onlyDRY

Heating (heat pump models only)HEAT

Ventilation (fan only)FAN

ON/OFF indicator3

SET TEMP. indicator4

ECO function indicator5

TIMER ON indicator6

TIMER OFF indicator7

FAN SPEED indicator 8

FAN SPEED indicator AUTOAUTO

FAN SPEED indicator LOWLOW

FAN SPEED indicator MEDMED

FAN SPEED indicator HIGHHIGH

Remote control signal receiver

AUTO MODE indicator auto

Cold Draft or Defrost indicator

SET TEMP. indicator 

OPERATION indicator 

TIMER function indicator

Display Panel Of Indoor Unit 

auto

auto

Heat Pump

Cool Only

Display of Remote Control

1

2

4567

3
2

8

FAN

DRY MED
LOW

HIGH

HEAT

AUTO
COOL

SET TEMP.



Hi Wall Split Systems
Wireless Remote Control

MODE selection button
AUTO - COOL - DRY -  
HEAT (only with heat pump) - FAN

1

Decrease temperature button
The set temperature is decreased 
down to 17°C. Each time the button is 
pressed, the set temperature is de-
creased by 1°C.

2

Increase temperature button
the set temperature is increased up to 
30°C. Each time the button is pressed, 
the set temperature is increased by 1°C.

3

FAN SPEED selection button
Auto - Low - Medium - High fan speed4

ON/OFF button5

AIR DIRECTION function button
and SWING function button6

ECO function button7

TURBO function button8

SHORT CUT function button9

TIMER ON function button10

TIMER OFF function button11

LED DISPLAY function button12

Control Buttons DISPLAY OF SELECTED FUNCTIONS

9

10

11

2 3

4
7

5

1
6

8
12
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