
 

  تبريد الهواءجهاز 

 

 تعليمات التشغيل
AC-185   موديل

 

 

 .ستخدام هذا الجهازبايرجى قراءة كافة التعليمات قبل البدء  •
 

 

 



 مقدمة:

 قد تم صناعة هذا المنتج بطريقة تضمن السلمة التامة والنوعية الممتازة.من كراون الين, لتبريد الهواء الختياركم جهاز  جزيلا  شكرا

 
 
 

 قائمة المحتويات
 

 .تنبيهات وتحذيرات من أجل السلمة العامة •

 المميزات. •

 أسماء قطع الجهاز. •

 وظائف لوحة التحكم. •

 نعليمات التشغيل •

 تعليمات التجهيز •

 ملحظات هامة •

 المواصفات الفنية •
 

 السالمة العامة:  تنبيهات وتحذيرات من أجل
 

 اتتنبيه - 1
 هرتز. 50فولط /  240 -  220 :متوافق مع الجهد الموضح على المنتج الرئيسي الجهد أن منالتأكد  •

 لة.تعدم تشغيل الجهاز إذا كانت األيدي مب •

 قيد التشغيل. إذا كان الجهازعن  عدم فصل التيار الكهربائي •

 كهربائي.سلك الالمديد استخدام ملحقات تبال ينصح  •

 يعيق إنسياب الهواء واحتمال اإلصابة بأذى.فد التحاول إدخال أصابعك في فتحات مخارج ومداخل الهواء مما  •

 ن المأخذ.معند اإلحساس بوجود رائحة كريهة صادرة من الجهاز يجب إطفاءه مباشرة ثم فصل السلك الكهربائي  •

 أجل من خدماتها وكيل أو المصنعة الشركة قبل مناستبداله  يجب ،الكهربائي سلكال تلف اإلحتياج ألي إصلح وفي حال حالة في •
 .مخاطرحدوث أي  تجنب

 كالمداخل والمخارج.فذ الهواء اال تغطي من •

 أو حمام السباحة.( دش)اللحمام من اوعدم وضعه بالقرب  مباشرة تحت المأخذ الكهربائي زاجهعدم وضع ال يجب •

 الخبرة وجود عدم أو العقلية، أو والحسية المادية القدرات انخفاض مع( األطفال فيهم بمن) أشخاص قبل من الجهازاليستخدم  •
 .سلمتهم عن المسؤول الشخص قبل من األجهزة استخدام بشأن تعليمات لهم أعطيت قد تكن لم ما والمعرفة،

 .جهازلعبهم بال عدم من للتأكد الصغار األطفالعلى  شرافاإل يجب •
 

 اتتحذير - 2
 شتعال.القابلة لإلالمتفجرة أو  لغازاتأي إنبعاث لبالقرب من شغل الجهاز ال ت •

 منع وجود تداخل كهرومغناطيسي.التلفزيون أو الراديو لبين الجهاز ومتر  1قل عن مسافة التظ على احفيجب ال •

 يجب فصله بمسكه من الفيش.شد السلك الكهربائي إلزالته من المأخذ الكهربائي بل تقم بال, عند فصل الطاقة عن الجهاز •

  .خزانعند تخزين الجهاز يجب أوالا إزالة الفيش عن المأخذ الكهربائي ثم  تفريغ الماء تماماا من ال •

 باستخدام الماء أو المذيبات الكيميائية. تقم بغمر الجهاز بالماء أو حتى تنظيفهال  •

 .استخدم قطعة قماش جافةلتنظيف الجهاز قم بفصل الفيش عن المأخذ الكهربائي ثم  •

 تقم بهز الجهاز أو ضربه.ال  •

 .المبيدات الحشرية أو المذيبات الكيميائيةب هرشقم بإدخال أي جسم غريب داخل الجهاز والتقم بال ت •

 هاز.فم بسد مداخل ومخارج الهواء للجال ت •

 البطاريات القديمة والجديدة في جهاز التحكم عن بعد.خلط ب قمال ت •

 لفترة طويلة.الجهاز ستخدام قم بفصل الجهاز عن الطاقة الكهربائية في حال عدم ا •
 



 المميزات:

 ب.يرطالتتنقية الهواء، تبريد الهواء, : 1في  3جهاز متعدد الوظائف  •

 الكريهة.تنقية الهواء عن طريق إزالة الغبار والروائح  •

 تنقية وتعقيم الهواء عن طريق توليد األيونات السالبة. •

 .مستوى أداء عالي،  كبيرة, قدرة تبريد للبيئة صديق •

 .درجات مئوية 5 - 3ل الحرارة لـ صلت تبريد إضافيةنسبة الثلج لخزان المياه لتحقيق  أو عبوات مكعباتإضافة إمكانية  •

 استهلك الطاقة. في انخفاضمع  استخدام الطاقةكفاءة عالية في  •

 لحماية البشرة من الجفاف. اللزمة رطوبةالالمياه  بطانةوفر ت •

 بحسب الرغبة. مرشحات النايلونأو  فلتر الكربون المنشطإمكانية التبديل بين  •

 
 

 أسماء قطع الجهاز:

   



:وظائف لوحة التحكم  

 
 

 تشغيل مروحة أو تبريد

 قم بفتح خزان المياه. •

 .مياهالالماء النظيف في خزان أضف  •

 كبيرة وإغلق خزان المياه.الحجرة الوضع الثلج في يمكنكم  ضافيإتبريد لحصول على ل •

 .ستعداد"اإلتشغيل/" زر ضغط علىإ •

 زر " مروحة/تبريد ". ضغط علىإ •
 ويتم ذلك بالشكل التالي:

 الضغطة األولى تشغيل وظيفة التبريد. -
 .بريد مع المروحةوظيفة التالضغطة الثانية تشغيل  -
 الضغطة الثالثة تشغيل وظيفة المروحة. -

 .الوظيفتينتوقف الضغطة الرابعة  - •
 

 توقف الوظيفتين  مروحة   تبريد مع مروحة   تبريد 
 

 السرعة
 إضغط زر "السرعة" لتحديد السرعة حسب مايلي

"Hi.سرعة عالية " 
"Mi.سرعة متوسطة " 
"Lo منخفضة." سرعة 
 

 المؤقت الزمني

 بينما يكون الجهاز قيد التشغيل.إضغط زر المؤقت  •

 لتفعيل المؤقت نقوم بالضغط أول مرة. •

". عند اعتماد 0ساعة ثم يعود للوضعية " 24الضغطة الثاتية ستحدد المؤقت بساعة واحدة وهكذا نستمر بالضغط فيتغير التوقيت حتى  •
 ثوان ثم سيتوقف كدليل على تنفيذ األمر. 5توقيت معين سيستمر الوميض ل 

 الجهاز عن نمط المؤقت الزمني. ثم يخرجثوان  5" سيبقى الوميض ل 0عند الضبط على وضعية " •
 

 النمط
 " واختيار نوعية التشغيل:MODEإضغط زر الـ "النمط/ 

 تدفق قوي. تدفق طبيعي           تدفق خاص بوقت النوم      تدفق عادي 
 

 األيونات
 إضغط زر الـ "األيونات" لتشغيل طرح األيونات في الهواء.



 
 

:تعليمات التشغيل  

 )الريموت(عن بعدجهاز التحكم 
 

 :تركيب البطاريات •
o :إدخال البطارية 

 
 

 الخلفي وأزل الفيلم العازل على البطارية. الغطاءفتح بقم  .1
 ضع البطارية داخل الفتحة، مع مراعاة االتجاه الصحيح ألقطاب البطارية.  .2
 قم بإعادة الغطاء الخلفي. .3

 
 " على جهاز التحكم عن بعد.-و " "+" لعلماتة مطابقة للبطاريإشارات القطبية لكون تيجب أن  (1
 بطارية قديمة.بطارية جديدة مع  ال تستخدم (2
 .ج البطارياتقم بإخرا يلةطولفترة عند عدم استخدام الجهاز  (3
 .بأمان وبشكل مناسب لمنع التلوث البيئي، أخرج البطاريات المستعملة وقم بالتخلص منها (4

 
 

 القمامة المخصصة لذلك.خلص من البطاريات المستهلكة في حاويات ث البيئة، يرجى التيلوتجنب تمن أجل  مالحظة:
 

 :كيفية إستخدام جهاز التحكم عن بعد •

الوقت في حالة الوصول إلى  ساعة، 24مجموع ال ساعة، 1لوقت يزداد ا ةضغطكل  (:TIMERزر المؤقت ) .1
 اا.يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائي المضبوط،

 ثلثة مؤشرات ضوئية." مع منخفض"متوسط" و " "،سرعات "سريع ثلث (:SPEEDزر السرعة ) .2
 ". و "تدفق خاص بالنوم "طبيعي" ، اضغط الختيار نمط التشغيل "عادي" (:MODEزر النمط ) .3
 .داضغط الختيار التبري (:COOLزر التبريد ) .4

 درجة. 120هذا الزر لتحريك شفرات التدفق حتى  (WIND) اتجاه التدفقزر 
 اضغط لتوليد األيونات. (:ANIONزر تشغيل توليد األيونات ) .5

(ON:)  تشغيل زر ال .6 ه.أو إيقافالجهاز لتشغيل         
 

ل مالحظة: إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد لوقت طويل، يرجى إخراج البطاريات لتجنب تآكل أجزاء البطاريات مما يؤدي لتسرب السائ

  .الداخلي

 



 
 

 

 تعليمات التجهيز:

الفلترتنظيف وتبديل   

يتم ذلك بواسطة شخص تقني مدرب أو وقت معين. وينبغي أن ل هبعد استخدام هأو استبدال هيجب تنظيفأتي من المصنع مزوداا بفلتر وي هذا الجهاز
 مراجعة الوكيل للحصول على الدعم الفني.

 شرح طريقة التبديل:
 ه.. يتوضع الفلتر في الجزء الخلفي من الجهاز لذا يمكن الضغط إلزالت1
زالة األوساخ. في حالة توسخ الفلتر بشكل كبير, يمكن غمر الفلتر بسائل يحتوي على منظف ثم شطفه قم بهز وضرب الفلتر بشكل خفيف إل .2

 بالماء.
 خصص له.مكان المالفلتر جديد في بفي حالة اإلستبدال أو  بعد التأكد من جفافه بشكل كامل . قم بإعادة الفلنر المنظف3
 

 على الفور. هيجب تغييرللفلتر  ضرر، في حالة حدوث ومن ثم يجب إستبداله لمدة سنة واحدةالفلتر  يمكن استخدام مالحظة:
 

 

 مالحظات هامة:

 جهاز التحكم عن بعد خمسة أمتار.مدى . 1



 .مباشرة على الجهاز ومن ثم الضغط عليهتوجيه قسمه األمامي الذي ال بد من وبطاريات في جهاز التحكم عن بعد التأكد من وجود ال. 2
 عدم وجود أي عائق لمنافذ الهواء.. 3
 في األماكن المغلقة فقط.الجهاز  . استخدام4
 عد إضافة الماء, يجب تحريكه بلطف ثم قفل العجلت عند الوصول للموضع المرغوب به.في حال الرغية بتبديل موضع الجهاز ب. 5
 تغذية كهربائية مزودة بتأريض. يجب توصيل الجهاز إلى وحدة. 6
 .المياه النظيفةب بلطف هشطفيمكن  لتحقيق األداء األمثل. يوماا  30-20فلتر كل ال. تنظيف 7
 للتبريد. هعند استعمالالجهاز ماء في من وجود ال تأكد دائماا ال. 8
 للمساعدة.وكيل تصال باليرجى اإلسلك الكهربائي, . في حالة تلف ال9
 

 هذا الرسم يعني: 
  .منفصلة مجمعات مرافق واستخدام مصنفة، غير محلية نفايات حاوية في الكهربائية األجهزة من تتخلص ال

 .التخلص من هذا النوع من األجهزة بشأن معلومات على للحصول )البلدية( المحلية ةيالحكومبالجهات  اتصل
 الجوفية المياه إلى الخطرة المواد سربتت أن يمكن مقالب،ال أو النفايات مدافن في الكهربائية األجهزة من التخلص تم إذا

 .في الصحة العامة أضرار وإلحاقالغذائية  السلسلة في وندخل
 
 
 
 

 المواصفات الفنية:

 AC-185 الموديل

 هرتز 50فولط    240 - 220 الفولط التشغيلي

 واط 80 اإلستطاعة

 II الكهربائيةمستوى الحماية 

 متر مكعب/الساعة 400 سرعة تدفق الهواء

 كغ 7 الوزن

 لتر 6 سعة خزان المياه

 مم 344x301.5x677 إرتفاع(xعمقxاألبعاد)عرض

 

 

 

 


