
 

 مروحة تبريد بدون شفرات

AC-250 

 

 

 

 كتيب التعليمات

 



 

 مقدمة موجزة عن المنتج

إنه الخيار األفضل للعائالت والفنادق والمكاتب الحديثة لالستمتاع بالبرودة في منتصف الصيف وضبط الهواء 

 الداخلي.

ة. بعد القراءة، احتفظ به بشكل استخدام مروحة التبريد وصيانتها بعنايكتيب قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة 

 صحيح مع شهادة الضمان وفاتورة الشراء للرجوع إليها.

 

 السالمة والتحذير

 ، تيار متردد.هرتز 60-50 ،فولط 240-220هذا المنتج قابل للتطبيق فقط على مصدر طاقة  .1

 

د الخدمة أو في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز خدمة ما بع .2

 أي موظف بدوام كامل مشابه لتجنب الخطر.

 

 توقف استخدام اآللة.عند أغلق وافصل مصدر الطاقة عند عدم وجود أحد أو  .3

 

غطاء الدوران لتجنب شبكة األخرى على شياء يد في غطاء الدوران وال تعلق األالرجاء عدم إدخال ال .4

 الضرر غير الضروري.

 

جى عدم استخدامه في أماكن شديدة السخونة أو الرطوبة أو بها زيت من أجل إطالة عمر المنتج، ير .5

 وغبار، وال تستخدمه بجانب النار أو المواد القابلة لالشتعال، وذلك لتجنب الحريق.

 

في الماء. انتبه إلى القطبية إدخاله يجب وضع جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. يحظر الضرب أو  .6

 عند تركيب البطارية.

 

وضع الماكينة في أماكن غير مستوية، وال تترك البراغي واألشياء األخرى في المروحة.  ال ينبغي .7

 يجب أال يكون هناك ستائر أو أي شيء من هذا القبيل خلف المروحة.

 

 ا  أو دخان أثناء االستخدام، يجب إغالقه فورإحتراق في حالة وجود صوت غير طبيعي أو رائحة  .8

غير محترف. يجب فصل قابس الطاقة قبل شخص إصالحه بواسطة  إلصالحه. ال تقم بفك المنتج أو

 إزالة الغطاء الواقي.

 

ال ينبغي وضع هذه اآللة في مكان يسهل على األطفال الوصول إليه. يجب أال يستخدم األطفال هذا  .9

 الجهاز. اعتني باألطفال وتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.

 



رش الماء على الجهاز. ال تستخدمه في الهواء الطلق رجى عدم يهذا الجهاز لالستخدام الداخلي فقط.  .10

 أو على أرض مبللة.

 

 أو حمام السباحة.المرش ال تستخدم الجهاز حول الحمام أو  .11

 

 لتنظيف أو تحت أي ظرف من الظروف.لال ينبغي غمر هذا المنتج في الماء  .12

 

خل الهواء من لوحة شاشة الفلتر. ال تقم عندما يتم تشغيل اآللة بأكملها، فإنه يمنع سد مجرى الهواء ومد .13

 بتوصيل السلك بمخرج الهواء لمنع حدوث صدمة كهربائية.

 

 يرجى وضع الماكينة على سطح أفقي الستخدامها، حتى ال تسقط وتتلف المكونات الداخلية. .14

 

ثقيلة  يجب عدم خدش سلك الطاقة أو إتالفه أو ثنيه أكثر من الالزم أو سحبه أو لفه أو ضغطه بأشياء .15

 أو تثبيته أو معالجته، وإال فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية ودائرة كهربائية قصيرة وحريق.

 

 تحذير: ال تغطي هذا الجهاز. .16

 معلومات تقنية

 الطاقة التردد الفلطية

 واط 90 هرتز 60-50 طفول 220-240

 

 أجزاء المنتج

  



 

 الدورانمنفذ  .1

 الغطاء األماميمثبت  .2

 اح ال ئي ديمصبنافذة  .3

 أزرار .4

 عجالت .5

 الغطاء الخلفيمثبت  .6

 الغطاء الخلفي .7

 الترشيحشبكة  .8

 خزان المياه .9

 

 لوحة تحكم وجهاز تحكم عن بعد

 

 طريقة االستخدام

وضع يدخل المبرد ، ويضيء مصباح مؤشر الطاقة، وا  طنين ا  بتوصيل الطاقة، يصدر المبرد صوت قم

 االستعداد.

شغيل آلة التبريد، وسوف يضيء مصباح مؤشر لبدء ت اضغط على زر "الطاقة"  .1

؛ سيتم تشغيل ضوء السرعة  ا  الطاقة، وسوف تعمل المروحة بسرعة متوسطة تلقائي

؛ ستعرض شاشة العرض درجة حرارة  ا  تلقائي Anionالمتوسطة، وسيتم تشغيل وظيفة 

وضع ← تعمل آلة التبريد في التسلسل  الغرفة الحالية ؛ ثم اضغط على زر الطاقة،

 وضع التشغيل← االستعداد 



 

، وسوف تدور سرعة الرياح من متوسطة إلى عالية إلى  اضغط على زر "السرعة" .2

قوية إلى منخفضة. سيُضاء الضوء األول بسرعة منخفضة، وسيُضيء الضوء الثاني 

الضوء الرابع بسرعة  بسرعة متوسطة، وسيُضيء الضوء الثالث بسرعة عالية، وسيُضيء

 .قوية

 

 ةتتم إضاف؛ ساعة 12-1تشغيل الإيقاف توقيت ، مع وظيفة  "Timerاضغط على زر " .3

 ساعة واحدة بالضغط في كل مرة. حدد التوقيت في بضع ثوان.

 

في العمل، اضغط مرة أخرى إليقاف الدوران ، سيبدأ مخرج  "Oscاضغط على زر " .4

 أ في الدورة.ابد← إيقاف ← الدوران، ثم ابدأ 

 

، وستبدأ مضخة الماء في العمل. عندما ينقص خزان المياه  "Coolاضغط على زر " .5

". بعد إضافة بعض الماء، Cool، ثم يومض مؤشر "ا  من الماء، ستصدر آلة التبريد صفير

 "، أوقف جرس اإلنذار.Coolثم اضغط على الزر "

 

 دي. مصباح ال ئيإلضاءة أو إطفاء  " Ledاضغط على زر " .6

 

 ملحوظة

 

" فقط بعد التوصيل، أثناء اكتشاف الجهاز لنقص Cool"التبريد عند بدء تشغيل وظيفة  .1

. بعد إضافة وميضا   "Cool"مصباح ، وسيومض مؤشر صوتا   نذارالالمياه، يصدر الجرس 

 .المنبهإليقاف " Coolالماء، اضغط على زر "

 



. اضغط ا  تلقائيال ئي دي ف تشغيل شاشة إذا لم يتم تشغيل الجهاز لمدة دقيقتين، سيتم إيقا .2

 ، واستأنف إلى آخر حالة.ال ئي ديعلى أي زر إلعادة تشغيل شاشة 

 

 بمجرد توصيل الجهاز، سيصدر صوت أزيز. .3

 

 فعال، سيصدر الجهاز صوت أزيز مرة واحدة.العادي وبمجرد بدء التشغيل ال .4

 

 مرات. 5عندما يتم الكشف عن نقص المياه، يرن الجرس  .5

 

، يتم عرض الخطأ: عرض درجة معطلما يكون مستشعر درجة الحرارة مفتوحا  أو عند .6

 درجة مئوية. 25حرارة ثابتة 

 

 كيفية استخدام صندوق الثلج

تجمد، ثم ضعه في خزان المياه لتقليل درجة حرارة الماء، بحيث يضع صندوق الثلج في الثالجة ل

. يمكن استخدام صندوق الثلج ما فيه ثلج وابتالع. يمنع منعا باتا فتح صندوق الا  باردالهواء صبح ي

 بشكل مستمر.

 

 تنظيفال

 يرجى فصل قابس الطاقة قبل الصيانة. .1

 

جفف بقطعة قماش جافة. ال تدع الماء يسقط يامسح سطح المنتج بقطعة قماش ناعمة مبللة و .2

 داخل الجهاز.

 



بالغازولين يف الحظ أن السطح يجب أال يتم صقله بورق الصنفرة أو الشمع أو التنظ .3

 والحمض والقلويات والبنزين والمذيبات العضوية األخرى لمنع تغير اللون والتلف.

 

قيد االستخدام، يرجى تنظيفه على النحو الوارد أعاله الجهاز في الموسم عندما ال تكون  .4

 ووضعها في الكرتون األصلي، وتخزينها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

 

 العيوب والحلول 

 الحل لعيبا

 تحقق مما إذا كانت األزرار قيد التشغيل مؤشر الطاقة قيد التشغيل ولكنه ال يعمل.

 

مؤشر يكون  هواء بارد عندمايوجد ال 

 الطاقة قيد التشغيل

تحقق مما إذا كان خزان المياه ممتلئا  جيدا ، ويجب أال 

يتجاوز منسوب المياه الحد األقصى لمستوى المياه أو 

 الحد األدنى لمستوى المياه يكون أقل من

 

تحقق مما إذا كان مدخل الهواء مسدودا . إذا كان هناك  انخفاض حجم الهواء

 ، قم بإزالتهانسداد

 

باإلضافة إلى إمكانية هذا الجهاز، من الضروري  ضوء الطاقة ال يعمل

 التحقق من مصدر الطاقة الداخلي

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BLADELESS COOLING FAN 

AC-250 

 

 
 

 

 
 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 



 

Brief product introduction 
It is the best choice for modern families, hotels and offices to enjoy the cool in 

midsummer and adjust the indoor air. 

Before using the machine, please carefully read the use and maintenance of the cooling 

fan. After reading, keep it properly together with the warranty certificate and purchase 

invoice for reference. 

 

 

Safety and warning 
1. This product is only applicable to 220-240~V, 50-60Hz, AC power supply. 

 

2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or after service 
center or similar full-time personnel, in order to avoid danger. 

 

3. Shut down and cut off the power supply when there is no one or stop using the 
machine. 

 

4. Please do not insert your hand into the rotation cover and do not hang other articles 
on the net rotation cover to avoid unnecessary damage. 
 

5. In order to prolong the product life, please do not use it in extremely hot, damp or 
places with oil and dust, and do not use it beside the fire or inflammable articles, so as to 
avoid fire. 

 

6. The remote controller should be placed properly. It is forbidden to beat or get into 
water. Pay attention to the polarity when installing the battery. 

 

7. The machine should not be placed in uneven places, do not leave screws and other 
sundries in the fan. There should be no drapery or anything like that behind the fan. 
 

8. In case of abnormal sound, burnt smell or smoke during the usage, it shall be shut 
down immediately for repair. Do not disassemble or repair the product by non 
professionals. The power plug must be unplugged before removing the protective 
housing. 
 

9. This machine should not be placed in a place that is accessible to children. Children 
should not use this machine. Take care of the children and make sure they don't play 
with the appliance. 

 

10. This appliance is only for indoor use. Please do not spray water on the machine. Do 
not use it outdoors or on wet ground. 

11. Do not use the machine around the bathroom, sprinkler or swimming pool. 

 



12. This product should not be immersed in water under cleaning or under any 
circumstances. 

 

13. When the whole machine is running, it is forbidden to block the air duct and the air 
inlet of the filter screen plate. DO NOT plug the wire into the air outlet to prevent electric 
shock. 
 

14. Please place the machine on a horizontal surface for use, so as not to fall down and 
damage the internal components. 
 

15. The power cord shall not be scratched, damaged, over bent, pulled, twisted, or 
pressed with heavy objects or clamped or processed, otherwise it may cause electric 
shock, short circuit and fire. 
 

16. Warning: do not cover this appliance. 

 

 

Technical data 

Voltage Frequency Power 

220-240V~ 50-60Hz 65W 

 

 

Product parts 

 
 

 



1. Osc outlet 
2. Front cover housing 

3. LED window 
4. Buttons 

5. Wheels 
6. Back cover housing 

7. Back housing 
8. Filter net 

9. Water tank 
 

 

Control Panel & Remoter 

               
 

主要参数 

How to use 

Plug in the power, the cooler make a buzzing sound, and the power indicator light is on, 

cooler enter standby mode. 

1. Press the "Power"  button to start the cooler machine, the power indicator light will 

be on, and the fan will run at medium speed automatically; the medium speed light will 

be on, and the Anion function will turn on automatically; the display screen will show the 

current room temperature; then press the power button, the cooler machine operate in 

the sequence → standby mode → operation mode 

 



2. Press the "Speed"  button, the wind speed will cycle from medium to high to strong 

to low. The first light will be on at low speed, the second light will be on at medium 

speed, the third light will be on at high speed, and the fourth light will be on at strong 

speed. 

 

3. Press the "Timer"  button, with the 1-12 hour timing shutdown function, will be 

added for one hour by pressing each time. Determine the timing in a few seconds. 

 

4. Press the "Osc"  button, the Osc outlet will starts to run, press again to stop the 

rotation, and then start → stop → start in cycle. 

 

5. Press the "Cool"  button, and the water pump starts to work. When the water tank 

is short of water, the cooler machine will give buzzing alarm, and then the "Cool" 

indicator will flash. After adding some water, then press the "Cool" button, stop the 

buzzing alarm. 

 

6. Press "Led"  button to light or extinguish the LED 

 

Note 

1. When only start the “Cool” function after plug in, while the machine detected the water 

shortage, the buzzer will give an alarm, and the corresponding "Cool" LED will flash. 

After adding water, press the "Cool" button to release the alarm； 

2. If the machine has no operation for 2 minutes, the LED screen will be off 

automatically. Press any button to restart the  LED screen, resume to the last status. 



3. Once plug in, the machine will sound buzzing. 

4. Normal and effective operation once, the machine will sound buzzing once. 

5. When water shortage is detected, the buzzer rings 5 times. 

6. When the temperature sensor is open or short circuited, the fault display: constant 

temperature display 25℃. 

 

How to use ice box 

Put the ice box into the refrigerator to freeze, and then put it into the water tank to 

reduce the water temperature, so that the wind blows out is cool. It is strictly prohibited 

to open the ice crystal box and swallow it. The ice box can be used continuously. 

 

Cleaning 

1. Please unplug the power plug before maintenance. 

2. Wipe the surface of the product with a soft wet cloth and dry it with a dry cloth. Do not 

let water drop into the interior of the machine. 

3. Note that the surface shall not be polished with sandpaper, waxed, cleaned with 

gasoline, acid, alkali, benzene and other organic solvents to prevent discoloration and 

deterioration. 

4. In the season when not in use, please clean as above and put it into the original 

carton, and store it in a cool, dry and ventilated place. 

 

 

 

 



Fault and solution 

fault solution 

Power indicator is on but not working Check whether the buttons are on 

No cool air when the  

power indicator is on 

Check whether the water tank is well filled, and the 

water level shall not exceed the max water level or 

be lower than the min water level. 

Low air volume 
Check whether the air inlet is blocked. If there is 

any blocks, remove it 

Power light does not work 
In addition to the possibility of this machine, it is 

necessary to check the indoor power supply 

 

 

 

 


