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نشكرك على شرائك ھذا المنتج.
يرجى قراءة دليل التشغيل ھذا بعناية لضمان التشغيل السليم.
ا إلى أدلة التشغيل بما أن دليل التشغيل ھذا مخصص للوحدة الداخلية، ارجع أيًض

عد.المرفقة بالوحدة الخارجية ووحدة التحكم عن ُب
.وبعد قراءة الدليل، احتفظ به للرجوع إليه مستقبالً
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 1  العربية
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5  ......................................................... مستوى ضغط الصوت.4  

خرى ھي ترجمات نجليزية. وكل اللغات األصلية مكتوبة باللغة اإلالتعليمات األ
صلية.للتعليمات األ

معلومات مھمة بخصوص مادة التبريد المستخدمة
يحتوي ھذا المنتج على غازات دفيئة مفلورة بموجب بروتوكول كيوتو.

)1(
GWPحترار العالمي = احتمال اال

تعتمد الحاجة إلى إجراء فحوصات دورية حول تسربات مادة التبريد على القوانين 
تصال بالوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد رجى االوروبية أو المحلية. وُياأل

من المعلومات.

عطال الناتجة عن سوء ستفادة من كافة مميزات وظائف تكييف الھواء ولتجنب األلال
ستخدام.ستعمال، الرجاء قراءة دليل التشغيل ھذا بعناية قبل االاال

جھزة".شخاص التعامل مع ھذه األحظر على عامة األتنطبق على ھذا المنتج العبارة "ُي

ستخدام من قبل مستخدمين خبراء ھذا الجھاز مصمم لال
أو مدربين في المتاجر وفي الصناعات الخفيفة وفي 

ستخدام التجاري من قبل أشخاص عاديين.المزارع، أو لال

طفال الذين تجاوزوا يمكن استخدام ھذا الجھاز بواسطة األ
شخاص من ذوي القدرات البدنية  سنوات واأل 8  سّن

أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة 
متھم والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سال

شراف عليھم أو إعطائھم إرشادات عن كيفية استخدام باإل
الجھاز بطريقة آمنة إلى جانب فھمھم للمخاطر المرتبطة به. 

 يتم تنفيذ طفال بالجھاز. وينبغي أالعب األ يتالوينبغي أال
شخاص الموضحين  بمعرفة األأعمال التنظيف والصيانة إال

في ھذا الدليل.

الجھاز غير مصمم ليستخدمه أطفال صغار دون مراقبة من الكبار أو أشخاص 
غير مؤھلين لتشغيل تكييف الھواء.

قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات أو صدمات كھربية.

لتزام حتياطات إلى "تحذيرات" و"تنبيھات". تأكد من االيصنف ھذا الدليل اال•
مة.حتياطات الواردة فيما يلي. فھي مھمة لضمان السالبجميع اال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث وفاة ..................تحذير
فيھا.أو إصابة خطيرة إذا لم يتم تال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث ...................تنبيه
فيھا. إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تال

ا للتنبيه بشأن الممارسات كما يمكن استخدامه أيًض
منة.غير اآل

بعد قراءة ھذا الدليل، احتفظ به في مكان قريب حتى يمكنك الرجوع إليه متى •
ا.احتجت إليه. وإذا انتقل الجھاز لمستخدم جديد، فتأكد من تسليمه الدليل أيًض

تحذير

وعند تعطل تكييف الھواء (تخرج منه رائحة احتراق، وغير ذلك)، افصل الطاقة 
عن تكييف الھواء واتصل بالوكيل المحلي لديك.

وقد يؤدي التشغيل المستمر في مثل تلك الظروف إلى حدوث عطل أو صدمات 
كھربية أو حريق.

حه اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تعديل تكييف الھواء أو إصال
أو صيانته.

فتنفيذ العمل بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي 
أو نشوب حريق.

مبير الصحيحة.تأكد من استخدام الفيوزات ذات قراءة األ
ك أخرى كبديل، فقد يتسبب  تستخدم فيوزات غير سليمة، أو نحاس أو أية أسالوال

ھذا في حدوث صدمات كھربية، أو نشوب حريق، أو حدوث إصابات أو تلف 
تكييف الھواء.

اتصل بالوكيل المحلي لديك إذا غمرت المياه تكييف الھواء بسبب كارثة طبيعية، 
مثل فيضان أو إعصار استوائي.

 فقد يحدث عطل أو صدمات كھربية  تشغل تكييف الھواء في تلك الحالة، وإالال
أو قد ينشب حريق.

عد. ل تكييف الھواء أو أوقف تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن ُبشّغ
ا لھذا الغرض.  تستخدم قاطع دائرة الطاقة الكھربية مطلًقوال
وة على ذلك، إذا كان  فقد يتسبب ھذا في نشوب حريق أو تسرب للماء. عالوإال

وتوماتيكي في إعادة التشغيل ضد انقطاع الكھرباء الجھاز مزود بميزة التحكم األ
وعادت الكھرباء بعد انقطاعھا، فستدور المروحة فجأة وقد تتسبب في حدوث 

إصابة.

جواء الملوثة ببخار زيت، مثل زيت الطھي  تستخدم تكييف الھواء في األال
ت.الأو بخار زيت اآل

فقد يتسبب بخار الزيت في تلف تكييف الھواء، أو حدوث صدمات كھربية 
أو نشوب حريق.

شتعال (مثل مثبت الشعر البخاخ أو مبيد حشرات)  تستخدم مواد قابلة لالال
بالقرب من تكييف الھواء.

 تنظف تكييف الھواء باستخدام مذيبات عضوية مثل مخفف الدھان (ثنر).ال
فقد يتسبب استخدام مذيبات عضوية في تلف تكييف الھواء، أو حدوث صدمات 

كھربية أو نشوب حريق.

ماكن التي تحوي كميات زائدة من الدخان المحمل  تستخدم تكييف الھواء في األال
شتعال، ماكن التي بھا غازات قابلة لالبالزيت، مثل أماكن الطھي، أو في األ

أو غازات آكالة، أو غبار معدني.
ماكن إلى نشوب حريق أو تعطل فقد يؤدي استخدام تكييف الھواء في مثل تلك األ

تكييف الھواء.

احترس من نشوب حريق عند تسرب مادة التبريد.
ا، فقد ا أو دافًئ بارًدخرج ھواًء ُيإذا لم يعمل تكييف الھواء بشكل سليم، أي أنه ال

يكون السبب وجود تسرب لمادة التبريد. اتصل بالوكيل المحلي لديك للمساعدة. 
 تتسرب شارة إلى أن مادة التبريد المستخدمة في تبريد الھواء آمنة والوتجدر اإل

مستھا للسان لھب، أو مدفأة أو موقد، عادة. ولكن في حالة تسرب مادة التبريد ومال
ولد مكونات خطيرة. أوقف تشغيل تكييف الھواء واتصل بالوكيل المحلي فقد ُت

ح  بعد أن يتأكد فني الخدمة المؤھل من إصالل تكييف الھواء إالشّغ ُتلديك. ال
التسرب.

 تضع أشياء مثل العصي أو أصابعك وغير ذلك داخل مداخل الھواء أو مخارجه.ال
مسة شفرات مروحة تكييف الھواء عالية السرعة.قد تحدث إصابة عند مال

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تنظيف تكييف الھواء من الداخل.
ستيكية، وتسرب الماء جزاء البالفقد يتسبب التنظيف الخاطئ في كسر بعض األ

وتلفيات أخرى إلى جانب حدوث صمات كھربية.

احذر من التعرض المباشر لفترة طويلة للھواء البارد أو الدافئ الخارج من 
تكييف الھواء، فالھواء شديد البرودة أو شديد السخونة قد يؤذي بدنك وصحتك.

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص إجراءات التركيب.
فتنفيذك العمل بنفسك قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي 

أو نشوب حريق.

اتصل بفني محترف بخصوص تركيب الملحقات وتأكد من استخدام الملحقات 
التي تتفق مع مواصفات الشركة المصنعة فقط.

إذا نتجت أية عيوب عن أي عمل تقوم به بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تسرب الماء 
أو حدوث صدمات كھربية أو حريق.

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تغيير مكان تكييف الھواء وإعادة تركيبه.
فتركيب الجھاز بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات 

كھربي أو نشوب حريق.

R410Aنوع غاز التبريد

GWPقيمة 
(1(

 1975

مةاحتياطات السال.1 
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العربية 2  

تأكد من تأريض تكييف الھواء.
ك تجنب تأريض تكييف الھواء باستخدام مواسير المياه، أو مانع الصواعق أو أسال

رضية.الھواتف األ
فقد يؤدي التأريض الخاطئ إلى حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.

قد يتسبب تيار التمور العالي من البرق أو مصادر أخرى في تلف تكييف الھواء.

تأكد من تركيب قاطع تسرب أرضي.
خفاق في تركيب قاطع تسرب أرضي إلى حدوث صدمات كھربية قد يؤدي اإل

أو نشوب حريق.

تأكد من استخدام مصدر كھرباء مخصص لتكييف الھواء.
فقد يتسبب استخدام أي مصدر كھرباء آخر في تولد حرارة، أو نشوب حريق، 

أو تعطل تكييف الھواء.

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص ما ينبغي فعله في حالة تسرب مادة 
التبريد.

حتياطات المناسبة فعند تركيب تكييف الھواء في غرفة صغيرة، يلزم اتخاذ اال
 فقد يؤدي ھذا إلى  تتجاوز كمية مادة التبريد المتسربة لحد التركيز. وإالبحيث ال

كسجين.وقوع حادث بسبب استنفاد األ

تنبيه

عد. يعبثون بالوحدة الداخلية أو وحدة التحكم عن ُبطفال حتى الينبغي مراقبة األ
طفال في حدوث إصابات أو صدمات قد يتسبب التشغيل العرضي من قبل األ

كھربية.

ي طفل بالركوب فوق الوحدة الخارجية وتجنب وضع أي شيء فوقھا. تسمح ألال
فقد يتسبب السقوط من عليھا أو اللعب عليھا في حدوث إصابة.

طفال باللعب فوق الوحدة الخارجية أو حولھا. تسمح لألال
صابات.ة، فقد يتعرضوا إل مباالإذا لمسوا الوحدة بال

طفال أو النباتات أو الحيوانات لتدفق الھواء المباشر من الوحدة تجنب تعرض األ
ا بذلك.الداخلية، فقد يتأثرون عكسًي

شتعال أو تشغل أوعية المرشات بالقرب من تكييف  تضع مرشات قابلة لالال
الھواء فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

عد بماء، فقد يتسبب ذلك في حدوث  تغسل تكييف الھواء أو وحدة التحكم عن ُبال
صدمات كھربية أو نشوب حريق.

 تضع أوعية الماء (آنية الزھور، وغير ذلك) على الوحدة الداخلية، فقد يتسبب ال
ذلك في حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.

لب المرشات، ضمن مسافة متر واحد من شتعال، مثل ُع تضع أوعية قابلة لالال
مخرج الھواء.
وعية بفعل تأثير الھواء الساخن الخارج من الوحدة الداخلية فقد تنفجر األ

أو الخارجية عليھا.

افصل الطاقة عن تكييف الھواء عند التوقف عن استخدامه لفترات طويلة.
تربة.، فقد يسخن تكييف الھواء أو قد ينشب حريق به بفعل تراكم األوإال

 تسمح بتراكم أوراق ا من الوحدة الخارجية والا جًد تضع أية أشياء قريًبال
شجار أو أية شوائب أخرى حول الوحدة.األ

ا للحيوانات الصغيرة التي يمكن أن تدخل الوحدة.  مرتًععّدشجار ُتأوراق األ
وحالما تدخل مثل تلك الحيوانات إلى الوحدة فقد تتسبب في حدوث أعطال، 

جزاء الكھربية.مستھا لألأو صعود دخان أو نشوب حريق عند مال

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل تكييف الھواء، وإيقاف تشغيل قاطع دائرة 
الطاقة الكھربية.

 فقد تحدث صدمات كھربية وإصابات.وإال

 تشغل الجھاز ويدك مبتلة.لتجنب الصدمات الكھربية، ال

ا.عد مطلًقجزاء الداخلية لوحدة التحكم عن ُب تلمس األال
جزاء الداخلية في حدوث صدمات كھربية وتلف فسوف يتسبب لمس بعض األ

جزاء عد. واستشر الوكيل المحلي لديك بخصوص فحص األوحدة التحكم عن ُب
الداخلية وضبطھا.

كسجين، تأكد من وجود تھوية كافية للغرفة عند استخدام أجھزة لتجنب نقص األ
مثل الموقد مع تكييف الھواء.

حتمل أن تتعرض فيھا للبلل.عد في أماكن ُي تترك وحدة التحكم عن ُبال
عد فإن ھناك خطر حدوث تسرب كھربي فإذا دخل الماء إلى وحدة التحكم عن ُب

وتلف المكونات الكھربية.

انتبه إلى خطواتك عند تنظيف فلتر الھواء أو فحصه.
مر العمل على مكان مرتفع وھو ما يستلزم أقصى قدر من الحرص يتطلب األ
والحذر.

فإذا كانت السقالة غير مستقرة، فقد تسقط أو تنقلب وتتسبب في حدوث إصابات.

 تقم بإزالة شبكة منافذ الوحدة الخارجية.ال
صابات.تحمي الشبكة المستخدم من المروحة عالية السرعة، والتي قد تعرضه إل

لومنيوم لتكييف الھواء. تلمس مدخل الھواء أو الريش األصابة، اللتجنب اإل

 حساسة للرطوبة أسفل الوحدة الداخلية أو الخارجية مباشرة. تضع أشياًءال
ت، قد يحدث تقطير من التكثيف على الوحدة أو أنابيب مادة ففي بعض الحاال

التبريد، أو الوسخ داخل فلتر الھواء أو انسداد مجرى التصريف، مما يؤدي 
إلى تلوث ذلك الشيء أو تعطله.

 تضع أي أجھزة تدفئة أسفل الوحدة الداخلية مباشرة، فقد تتسبب الحرارة ال
الناتجة في تشويه الوحدة.

طلق ألسنة لھب في أماكن معرضة لتدفق الھواء من تكييف  تضع أجھزة ُتال
حتراق في الموقد.الھواء، فقد يؤدي ھذا إلى ضعف اال

 مداخل الھواء أو مخارجه. تسّدال
قد يتسبب أي عيب في تدفق الھواء في ضعف أداء تكييف الھواء أو تعرضه لعطل.

م من أجلھا.ّمغراض غير تلك التي ُص تستخدم تكييف الھواء ألال
دوات الدقيقة أو الطعام أو النباتات أو الحيوانات  تستخدم تكييف الھواء لتبريد األال

ا على أداء ذلك الشيء أو جودته أو عمره عمال الفنية، فقد يؤثر ذلك عكسًيأو األ
فتراضي.اال

 تركب تكييف الھواء في أي مكان ينطوي على خطر تسرب غازات قابلة ال
شتعال.لال

في حالة وجود تسرب غاز، قد يتسبب تراكم الغاز بالقرب من تكييف الھواء 
في نشوب حريق.

ب أنابيب التصريف بطريقة صحيحة لضمان التصريف الكامل.رّك
إذا لم يتم تركيب أنابيب التصريف بطريقة صحيحة فلن يتدفق التصريف للخارج. 

وساخ والشوائب داخل أنابيب التصريف وھو ما قد يتسبب ، قد تتراكم األوعندئٍذ
في حدوث تسرب للماء. وإذا حدث ھذا، فأوقف تشغيل تكييف الھواء واتصل 

بالوكيل المحلي لديك للمساعدة.

حظة لفني الخدمةمال•

تحذير

خطر حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق

عند فحص المكونات الكھربية (مثل الجزء الداخلي لصندوق التحكم، أو موتور •
المروحة، أو مضخة التصريف، إلخ)، تأكد من فصل الطاقة عن تكييف الھواء.

على.عند تنظيف المبادل الحراري، تأكد من إزالة المكونات الكھربية باأل•
مستھا المادة المنظفة، فقد تحترق تلك المكونات بسبب تلف المادة نه إذا ال(أل

العازلة).

تنبيه! خطر حدوث صدمات كھربية

افصل الطاقة قبل العمل.•
ن  دقائق من فصل الطاقة أل10  بعد مرور ا فتح غطاء صندوق التحكم إالتجنب مطلًق•

ھناك جھد متبقي.
بعد فتح غطاء صندوق التحكم، قم بقياس الجھد المتبقي بين النقاط الموضحة في •

جزاء  على لوحة الدوائر المطبوعة باستخدام جھاز اختبار دون لمس األ1 الشكل 
 فولت تيار مستمر أو أقل.50 المكھربة وتأكد من أن الجھد المتبقي 
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 3  العربية

خطر التعرض للصدمات الكھربية

سفل، تأكد من إعادة تركيبه عند إزالة الجزء المعدني كما ھو موضح باأل
باستخدام البراغي ذات الفلكة النابضة بالطريقة نفسھا التي كان عليھا. 

(لتثبيت مسار التأريض)

ا.عاد بدء التشغيل أوتوماتيكًيبعد انقطاع الطاقة الكھربية، سُي•

 فقط)125  ·80 (النوع  

1 شكل 

قياس الجھد المتبقي عند ھذه النقاط 1 

لوحة الدوائر المطبوعة2 

صندوق التحكم3 

الجزء المعدني1 

برغي بفلكة نابضة2 

Oصواب

Xخطأ

X27A

A1P0

+

C+

– C–
C+

C–

1
3

2

+–

0

X10A

X9AX3A X8AC+

C–

1

2 3

1

2

جزاء ووظائفھاأسماء األ.2 

مخرج الھواء1 

فقية (داخل مخرج الھواء)الشفرة األ2 

لوحة سحب الھواء3 

 4
فلتر الھواء (داخل لوحة السحب)

)4 " في صفحةفراد الخدمة فقط)الصيانة (أل"(ارجع إلى 

 5
) ، مة تعريف مخرج الھواء (عال

مة كمرجع لضبط اتجاه تدفق الھواء. استخدم ھذه العال
)BRC1E52(فقط لـ 

 6
عد (ملحق اختياري)وحدة التحكم عن ُب

عد حسب تكوين النظام. تكون ھناك حاجة لوحدة التحكم عن ُبقد ال

لوحة الديكور (ملحق اختياري)7 

 8
جھاز التصريف (مدمج)

يقوم بتصريف الرطوبة في الغرفة المزالة أثناء عملية التبريد.

أنابيب مادة التبريد9 

أنابيب التصريف10 

 11

رسالك اإلتوصيل أسال
ك التأريضأسال
ك تسمح للكھرباء بالتدفق من الوحدة الداخلية إلى حظة) ھي أسال(مال
في حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق في حالة الطوارئ.رض لتالاأل

ك مصدر الطاقة الكھربيةأسال

5

3

10

11

7

4
8 9

12

6
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أفراد الخدمة المؤھلين ھم فقط المسموح لھم بتنفيذ أعمال الصيانة

تحذير

شتعال (مثل مثبت الشعر البخاخ ومبيد الحشرات)  تستخدم غاز قابل لالال•
بالقرب من تكييف الھواء.

 تمسح تكييف الھواء باستخدام بنزين أو مخفف دھان (ثنر).ال•
فقد يتسبب ذلك في حدوث تشققات، أو صدمات كھربية أو نشوب حريق.

 في مدخل ومخرج الھواء أو الشفرة تجنب وضع أصابعك أو أي عصّي•
ا.فقية مطلًقاأل

صابة.المروحة تدور بسرعة عالية، وقد تتعرض إل

تنبيه

 تغسل تكييف الھواء بالماء.ال•
فقد يتسبب ذلك في صدمات كھربية أو نشوب حريق بفعل التسرب.

تأكد من إيقاف تشغيل تكييف الھواء عند تنفيذ أعمال الخدمة عليه وافصل قاطع •
الطاقة الكھربية.

فإذا لم يتم فصل الطاقة الكھربية، فقد تحدث صدمات كھربية وإصابات.
عند العمل في مكان مرتفع، احترس وانتبه لخطوات قدميك.•

فإذا كانت السقالة غير مستقرة، فقد تسقط أو تنقلب وتتسبب في حدوث إصابات.

حظةمال

 لتنظيفه. تقم بإزالة فلتر الھواء إالال•
فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل.

ف فلتر  تضع أية مواد (مثل المناشف الورقية) بمدخل سحب الھواء بخالال•
الھواء المحدد. 

فقد يضعف أداء الجھاز وقد يحدث تسرب لقطارة الصقيع المتجمد أو الماء.

كيفية تنظيف فلتر الھواء
 Time to clean" أو الرسالة "عد بالرمز "عندما تشير وحدة التحكم عن ُب

filter .حان وقت تنظيف الفلتر"، فقم بتنظيف الفلتر" "
وھو يعرض ذلك بعد التشغيل لفترة معينة.•

حظةمال

 Time to clean" أو الرسالة "شارة بالرمز "يمكنك تغيير وقت اإل•
filter."

في حالة استخدام الوحدة في مكان يتعرض ھوائه لتلوث كبير، فاطلب من الوكيل 
المحلي أن يوفر لك الحل المناسب.

إذا أصبح من الصعب إزالة التلوث من فلتر الھواء، فاستبدل فلتر الھواء. •
وجد فلتر ھواء بديل كملحق اختياري)(ُي

افتح لوحة السحب..1 
على وافتح اللوحة.أمسك أحد جانبي لوحة السحب، وارفعھا واسحبھا أل

أخرج فلتر الھواء..2 
ادفع مقبض فلتر الھواء باتجاه السھم بكلتا يديك وأزل جزء تثبيت فلتر الھواء 1 

مامي في وقت واحد.من اللسان األ

زالته.ه من اللسان من الخلف إلاسحب فلتر الھواء وفّك2 

نظف فلتر الھواء..3 
نظف التلوث باستخدام مكنسة كھربية أو اغسله بالماء.

ا بشدة، فاغسله بمنظف متعادل باستخدام فرشاة ناعمة.إذا كان فلتر الھواء ملوًث

وبعد مسح الماء من على فلتر الھواء، اتركه يجف في الظل. 

حظةمال

 درجة مئوية أو أعلى.50  تغسل فلتر الھواء بماء درجة حرارته ال•
ر اللون وتشوه الشكل.فقد يتسبب ذلك في تغّي

 تسخن الفلتر بالنار.ال•
فقد تحترق.

الصيانة.3 
فراد الخدمة فقط)(أل

شارةالوقت حتى يتم عرض اإلالتلوث

 ساعة (يكافئ سنة واحدة)2500 عادي

 ساعة (يكافئ نصف سنة)1250 اأكثر تلوًث

الجزء الخطافي1 

لسان2 

المقبض3 

فلتر الھواء4 

اللسان في الخلف1 

1

3

2

4

1
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ب فلتر الھواء.رّك.4 
أدخل الجزء الخطافي لفلتر الھواء في اللسان في الخلف.1 
مام بالترتيب ثبت الجزء الخطافي لفلتر الھواء في اللسان في األ2 

زالة.العكسي لإل

أغلق لوحة السحب..5 
.1 أغلق لوحة السحب بالترتيب العكسي الموضح في الخطوة 

" Time to clean filter" أو الرسالة "شارة "أوقف تشغيل اإل.6 
عد بعد "حان وقت تنظيف الفلتر" التي تظھر على شاشة وحدة التحكم عن ُب

تشغيل الطاقة الكھربية.
عد.لمعرفة التفاصيل، راجع دليل التشغيل المرفق بوحدة التحكم عن ُب•
يقاف.شارة إما أثناء التشغيل أو اإلويمكن إيقاف تشغيل اإل•

كيفية تنظيف مخرج الھواء ولوحة السحب، والسطح الخارجي ووحدة 
عدالتحكم عن ُب

امسحھا بقماشة ناعمة جافة.•
 يمكن مسحه، فاغمس القماشة في منظف متعادل مخفف بالماء إذا كان الوسخ ال•

ثم اعصرھا. 
وبعد إزالة الوسخ باستخدام ھذه القماشة، امسحھا بقماشة جافة.

قھا.ف لوحة السحب بعد إغالنّظ•

حظةمال

 تستخدم مواد مثل الجازولين أو البنزين أو الثنر أو مسحوق التلميع أو مبيد ال•
باع في السوق.الحشرات السائل التي ُت
ر اللون وتشوه الشكل.فقد يتسبب ذلك في تغّي

 درجة مئوية أو أعلى.50  تغسلھا بماء ساخن درجة حرارته ال•
ر اللون وتشوه الشكل.فقد يتسبب ذلك في تغّي

 ديسيبل (صوتي).70 مستوى ضغط الصوت أقل من •

مستوى ضغط الصوت.4 

.book  Page 5  Thursday, March 22, 2018  10:37 AM



 3P303408-3P EM12A005B) 1507(HT

.book  Page 1  Thursday, March 22, 2018  10:37 AM


