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استكشاف األعطال وإصالحھا
یرجى االنتباه إلى النقاط التالیة قبل إجراء عملیات اإلصالح

السببالحالة
•  أثناء تشغیل وضع "التجفیف التلقائي" إذا وصلت درجة الرطوبة إلى المستوى المطلوب سیتم تغییر ذلك الوضع إلى وضع "إمداد الھواء"یعمل فقط وضع "إمداد الھواء"

•  أثناء تشغیل وضع "إزالة الصقیع" عندما یضيء مصباح "التجفیف" یتم تمكین وضع "إمداد الھواء".

تنبعث حرارة من سطح جسم المنتج

ال توجد أعطال
ص المنتج مرة أخرى

یرجى فح

ا. •  أثناء التشغیل یبعث الضاغط حرارة؛ لذا ُیعد ذلك أمًرا طبیعًیّ

صدور أصوات "تشو تشو" أثناء التشغیل 
أو بعد إیقاف التشغیل

•  تلك ھي أصوات المبرد الداخلي، لذا فإن صدورھا أمًرا طبیعًیّا.

تغیر مستوى إمداد الھواء تلقائًیّا أثناء 
التشغیل

•  عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى ۳٦ درجة مئویة أو أعلى فإن المنتج یزید من معدل دفق الھواء تلقائًیّا كطریقة للحمایة الذاتیة.
•  تاكد من عدم انسداد فلتر الھواء

•  تاكد من عدم انسداد مدخل أو مخرج الھواء

یبعث المنتج ھواء دافئ

(E1 مثال على الخطأ: حالة)حالة خطأ أخرى

•  أثناء التشغیل یبعث الضاغط حرارة مما قد یزید من درجة الحرارة الغرفة

•  المیاه التي یتم جمعھا من عملیة التجفیف ُتعد أكثر برودة؛ لذا قد تظھر قطرات من المیاه عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى.تظھر قطرات ماء في خزان المیاه

سماع -في بعض األحیان- بعض أصوت 
طرق معادن

•  تتغیر بعض األجزاء في الحجم بنتیجة التغیر في درجات الحرارة؛ لذا قد تنبعث مثل تلك األصوات وھذا أمر طبیعي.

ھناك اختالف في درجة الرطوبة التي تظھر 
على المنتج وتلك التي تظھر داخل الغرفة

•  قد تختلف الرطوبة وفًقا للمواقع أو الظروف حتى في نفس الغرفة.
•  یعرض المنتج درجة الرطوبة وفقا لمعیار قیاسي. (       صفحة ۱۷)

ال یعمل
•  تحقق مما إذا خزان المیاه مركًبا بصورة صحیحة أم ال.

•  تحقق مما إذا كان خزان المیاه ممتلًئا أم ال.
•  تحقق من إدخال القابس بطریقة صحیحة.

•  تحقق مما إذا قاطع الدائرة الكھربائي أو المنصھر مفصوالً أم ال
•  تحقق مما إذا كان ھناك انقطاع في التیار أم ال

انخفاض قدرة عمل المنتج
•  تحقق مما إذا كان مرشح الھواء مسدوًدا أم ال.

•  تحقق مما إذا كانت فتحات دخول أو خروج الھواء مسدودة أم ال.
•  تحقق مما إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة للغایة أو ال

یصعب تقلیل درجة الرطوبة
•  تحقق مما إذا كانت األبواب والنوافذ مغلقة أم ال.

•  تحقق مما إذا كان ھناك أي عنصر (مثل موقد بالزیت) یبعث بخار الماء أم ال.
•  الغرفة كبیرة للغایة

•  تحقق مما إذا كان المنتج في مكان غیر مستقر أم الصدور صوت مزعج
•  تحقق مما إذا كان مرشح الھواء مسدوًدا أم ال.

یصعب تجفیف المالبس
•  تحقق مما إذا كانت المالبس موضوعة بالقرب من مخرج الھواء أم ال

•  الغرفة كبیرة جًدا
•   ھناك الكثیر من المالبس التي یجب تجفیفھا

•  درجة حرارة الغرفة منخفضة للغایة (       صفحة ۱۸ و۲۱)

سیتم عرض ما یلي على شاشة "وقت التبدیل / درجة الحرارة" عند حدوث عطل:

في حالة وجود الحاالت التالیة یرجى إیقاف تشغیل المنتج وفصل الطاقة على الفور، ومن ثم االتصال بخدمة العمالء:
•  عندما یكون قاطع الدائرة الكھربائي أو المنصھر مفصوالً

•  عندما یكون سلك التیار أو القابس تالًفا
•  عند إدخال جسم غریب في المنتج أو تسرب ماء إلیھ عن طریق الخطأ.

•  عندما ال تعمل األزرار
•  عندما انبعاث ضوضاء غیر عادیة أثناء التشغیل

•  عند وجود حالھ غیر طبیعیھ

افصل الطاقة بعد إیقاف التشغیل، ثم اتصل بخدمة العمالء لالستفسار عن تفاصیل اإلصالح، 
في ھذه األثناء أخبرھم بما تم عرضھ على الشاشة.

۱۳
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إنذار امتالء خزان المیاه وطریقة التصریف
إنذار امتالء خزان المیاه

عند ملء الخزان بحوالي ٤٫٥ لتر من الماء فإنھ سیتوقف عن العمل، وسیضيء مصباح 
"امتالء الخزان" وسیصدر صوت لإلخطار بذلك.

طریقة التصریف
اسحب خزان المیاه إلى الخارج ببطء

بعد إیقاف التشغیل سیتقاطر الماء المتجمع داخل المنتج، لذا 
یرجى إخراج خزان المیاه بعد ۳۰ دقیقة. (یرجى مسح الماء 

المتقاطر)

كیفیة إیقاف اإلشارة الصوتیة المتالء خزان المیاه

اضغط على زر          لمدة ثالث ثواني إذا أردت إیقاف صوت امتالء خزان المیاه
للعودة إلى الحالة األصلیة یرجى تكرار اإلجراء السابق أو أزل القابس من مصدر التیار الكھربائي

افتح منفذ تصریف خزان المیاه، 
وأفرغ المیاه الموجودة بداخلھ

اعد خزان المیاه في مكانھ االصلي
تأكد من إحكام غلق منفذ تصریف خزان المیاه، 
وبعد غلق غطاء خزان المیاه یرجى التأكد من 

إعادة مقبض الخزان في مكانھ .

أخرج أنبوب التصریف
یرجى توصیل أنبوب التصریف بمنفذ التصریف المستمر 

بصورة آمنة.

أخرج خزان المیاه، وافتح منفذ أنبوب 
التصریف الموجود في مؤخرة المنتج.
یرجى استخدام مفك مسطح الرأس لفتح منفذ 
التصریف المستمر، واستخدام المبرد لتعدیل 

الجزء المقطوع.
• یرجى توخي 

  الحذر لعدم 
  إتالف 
  الجزء 

  المقطوع

اعد خزان المیاه في مكانھ االصلى
لن یعمل المنتج بصورة طبیعیة إذ لم یتم 

وضع خزان المیاه في مكانھ 

ب التشغیل جرِّ
یرجى محاولة تشغیل المنتج بعد إخراج 

أنبوب التصریف والتأكد من أنھ یعمل

مؤشر امتالء خزان المیاه

مقیاس مستوى الماء

منفذ التصریف

إشارة 
صوتیة

یرجى االمتثال لما یلي

یلزم االمتثال بھا

منفذ التصریف 
المستمر

أنبوب تصریف

تراكم الھواء

وضع أحد طرفي أنبوب 
التصریف في الماء

منفذ التصریف

یلزم االمتثال بھا

•  یرجى إدخال خزان المیاه بصورة صحیحة وإال فإن ضوء "امتالء خزان المیاه" لن یومض أو لن یعمل بصورة طبیعیة.
•  یرجى إغالق منفذ التصریف بصورة باحكام وإال فقد یعلق خزان المیاه

•  یرجى عدم إزالة غطاء خزان المیاه والجسم العائم وإال فلن یعمل الخزان بصورة طبیعیة أو قد یتسبب ذلك في تسریب المیاه.

•  لتجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل تلقائًیّا بعد ۲٤ ساعة من السكون.

یرجى االمتثال لما یلي

تنبیھ

•  یجب أن یكون أنبوب التصریف موجًھا لألسفل
•  ال تضع أحد طرفي أنبوب التصریف في الماء، وال تحني أنبوب التصریف كذلك. 

ل باحكام وإال فقد یحدث انسكاب للمیاه •  تأكد من أن أنبوب التصریف موصَّ

•  أنبوب التصریف (ذات قطر داخلي ۱٥~۱٦ ملم ویباع في المتاجر)
•  مفك مسطح الرأس

•  مبرد (أداة)

ال تحني أنبوب التصریف أثناء التصریف المستمر، وراقب مستوى التصریف من أجل التصریف بنجاح.
إذا حدث انسكاب للمیاه فقد یؤدي ذلك إلى بلل األشیاء في المنزل، لذا یرجى فحص أنبوب التصریف بانتظام.

ال تستخدم أنبوب التصریف عند نقطة التجمید
إذا تجمد الجزء الداخلي من أنبوب التصریف فسیحدث انسكاب للمیاه داخل المنتج وستبتل األشیاء في منزل

إذا كان ھناك موقع تصریف قریب یمكنك توصیل المنتج بھ من أجل التصریف المستمر، 
حیث إن ھذه الطریقة أكثر مالءمة من صب المیاه .

التصریف المستمر

اإلعداد:

۱۱

في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طویلة
بعد إیقاف التشغیل حاول ترك ماء داخل المنتج یقطر لمدة یوم قبل إعادة التشغیل.

عملیة التجفیف الداخلي (        صفحة ۲٤)
بعد إیقاف التشغیل قم بإزالة القابس من مصدر التیار الكھربائي، اربط السلك بصورة صحیحة وعلقھ في مؤخرة المنتج 

أفرغ خزان المیاه
أجِر عملیات الصیانة لمرشح الھواء وخزان المیاه والمنتج

جفِّف المیاه الموجودة على المنتج أو داخل خزان المیاه، ضع خزان المیاه في مكانھ داخل المنتج، ثم ضع المنتج في جقیبة بالستیكیة 
ال تخزن المنتج في مكان تحت أشعة الشمس مباشرة، وخزنھ في وضع رأسي

یرجى االمتثال لما یلي

•  ال تعلق أي ملحقات (مثل فرشاة أو أنبوب) بالمكنسة الكھربائیة وإال فقد یغیر ذلك من شكل مرشح الھواء أو یتسبب في تلفھ.
•  ال تستخدم المنتج عند إزالة فلتر الھواء وإال فإنھ قد یتسبب ذلك في تعطیل المنتج.

•  یمكن استخدام فلتر الھواء لمدة ۱۰ سنوات دون استبدال كما أنھ یقمع الفیروسات ویزیل البكتیریا ویزیل الروائح. ال تنظف مرشح الھواء بالماء حیث قد یتسبب ذلك في تلفھ.

الصیانة

استبدال األجزاء

یرجى إیقاف التشغیل أثناء إجراء الصیانة وإزالة القابس من مصدر الطاقة.

یرجى استخدام ماء درجة حرارتة اقل من ٤۰ مئوي
ال تستخدم ماء تزید درجة حرارتھ عن C°40 وإال فقد یتغیر شكل المنتج.

ال تستخدم الغاز أو التنر أو المحالیل الكیمیائیة أو التنظیف بقوة وإال فقد یتلف المنتج أو یتغیر شكلھ أو تلحق بھ خدوش أو یحدث بھ تسرب للمیاه.
صیانة فلتر الھواء (مرة كل أسبوعین)

قم بإجراء صیانة مرة كل أسبوعین وإال ستتراكم األتربة في فلتر الھواء، مما یقلل من تدفق الھواء وقدرة عمل المنتج.

أخرج فلتر الھواء

صیانة خزان المیاه
ارفع غطاء خزان المیاه

یرجى رفع مقبض الخزان ثم رفع الغطاء ألعلى
اغسل خزان المیاه والغطاء 

بالمیاه
جفف الماء المتبقي على السطح بعد 

الغسیل.

أخرج المرشح األولي من مرشح الھواء واستخدم 
مكنسة كھربائیة لتنظیفھ أو منفضة إلزالة الغبار منھ.
عند استخدام مكنسة كھربائیة تجنب مالمستھا مباشرة مع فلتر 

الھواء.

صیانة الھیكل
یرجى استخدام قطعة قماش 
ناعمة عند تنظیف جسم اآللة

ضع غطاء الخزان في مكانھ مجدًدا
ارفع مقبض خزان المیاه وضع خزان المیاه 

في مكانھ مجدًدا

یرجى االمتثال لما یلي

إخطارات

یرجى االمتثال لما یلي

• تجنب إزالة الجسم العائم أو الجزء المغناطیسي / الستایروفوم من داخل الخزان، وإال فقد یحدث تسرب للمیاه أو قد ال یعمل المنتج بصورة طبیعیة
• تأكد من إحكام غلق غطاء خزان المیاه ومنفذ التصریف باحكام بعد إجراء الصیانة، وإال فقد یحدث تسرب للمیاه

• وفقا لحالة المنزل ال تسمح للملوثات الموجودة في الھواء بالذوبان في المنتج وإال سیكتسي الجزء الداخلي من الخزان باللون األسود 
• یرجى استخدام الماء الدافئ واالسفنج الناعم للتنظیف عندما یتسخ، یرجى الحذر من استخدام القوة المفرطة، حیث إنھا قد تتسبب في تلف المنتج

• یرجى تخزین المنتج في وضع رأسي، حیث قد یتسبب تخزینھ في وضع مائل إلى تلفھ.

مرشح ذو قدرة على قمع الفیروسات ومضاد للبكتریا ومزیل للروائح صالح لمدة 
۱۰ سنوات (المادة: ورقي)

یمكن شراء األجزاء التالیة 
من المتاجر

مرشح ذو قدرة على مكافحة الفیروسات القمعیة 
ومضاد للبكتریا ومزیل للروائح صالح لمدة ۱۰ 

سنوات (طراز: CD-JF3.... قطعة)

•  یتم استبدال ھذا الجزء كل عشر سنوات تقریًبا.
•  استبدل ھذه القطعة فى حال تلفھ ببقعة مثال (بقعة زیت)

•  ال یمكن غسل مرشح الھواء الملوث إلعادة استخدامھ
•  ال یستطیع ھذا الجزء إزالة أول أكسید الكربون أو أي غاز سام آخر

أزل القابس

غطاء خزان 
المیاه

ستایروفوم
الجسم العائم

مقبض خزان 
المیاه

استخدام المكنسة 
الكھربائیة سھل 
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إنذار امتالء خزان المیاه وطریقة التصریف
إنذار امتالء خزان المیاه

عند ملء الخزان بحوالي ٤٫٥ لتر من الماء فإنھ سیتوقف عن العمل، وسیضيء مصباح 
"امتالء الخزان" وسیصدر صوت لإلخطار بذلك.

طریقة التصریف
اسحب خزان المیاه إلى الخارج ببطء

بعد إیقاف التشغیل سیتقاطر الماء المتجمع داخل المنتج، لذا 
یرجى إخراج خزان المیاه بعد ۳۰ دقیقة. (یرجى مسح الماء 

المتقاطر)

كیفیة إیقاف اإلشارة الصوتیة المتالء خزان المیاه

اضغط على زر          لمدة ثالث ثواني إذا أردت إیقاف صوت امتالء خزان المیاه
للعودة إلى الحالة األصلیة یرجى تكرار اإلجراء السابق أو أزل القابس من مصدر التیار الكھربائي

افتح منفذ تصریف خزان المیاه، 
وأفرغ المیاه الموجودة بداخلھ

اعد خزان المیاه في مكانھ االصلي
تأكد من إحكام غلق منفذ تصریف خزان المیاه، 
وبعد غلق غطاء خزان المیاه یرجى التأكد من 

إعادة مقبض الخزان في مكانھ .

أخرج أنبوب التصریف
یرجى توصیل أنبوب التصریف بمنفذ التصریف المستمر 

بصورة آمنة.

أخرج خزان المیاه، وافتح منفذ أنبوب 
التصریف الموجود في مؤخرة المنتج.
یرجى استخدام مفك مسطح الرأس لفتح منفذ 
التصریف المستمر، واستخدام المبرد لتعدیل 

الجزء المقطوع.
• یرجى توخي 

  الحذر لعدم 
  إتالف 
  الجزء 

  المقطوع

اعد خزان المیاه في مكانھ االصلى
لن یعمل المنتج بصورة طبیعیة إذ لم یتم 

وضع خزان المیاه في مكانھ 

ب التشغیل جرِّ
یرجى محاولة تشغیل المنتج بعد إخراج 

أنبوب التصریف والتأكد من أنھ یعمل

مؤشر امتالء خزان المیاه

مقیاس مستوى الماء

منفذ التصریف

إشارة 
صوتیة

یرجى االمتثال لما یلي

یلزم االمتثال بھا

منفذ التصریف 
المستمر

أنبوب تصریف

تراكم الھواء

وضع أحد طرفي أنبوب 
التصریف في الماء

منفذ التصریف

یلزم االمتثال بھا

•  یرجى إدخال خزان المیاه بصورة صحیحة وإال فإن ضوء "امتالء خزان المیاه" لن یومض أو لن یعمل بصورة طبیعیة.
•  یرجى إغالق منفذ التصریف بصورة باحكام وإال فقد یعلق خزان المیاه

•  یرجى عدم إزالة غطاء خزان المیاه والجسم العائم وإال فلن یعمل الخزان بصورة طبیعیة أو قد یتسبب ذلك في تسریب المیاه.

•  لتجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل تلقائًیّا بعد ۲٤ ساعة من السكون.

یرجى االمتثال لما یلي

تنبیھ

•  یجب أن یكون أنبوب التصریف موجًھا لألسفل
•  ال تضع أحد طرفي أنبوب التصریف في الماء، وال تحني أنبوب التصریف كذلك. 

ل باحكام وإال فقد یحدث انسكاب للمیاه •  تأكد من أن أنبوب التصریف موصَّ

•  أنبوب التصریف (ذات قطر داخلي ۱٥~۱٦ ملم ویباع في المتاجر)
•  مفك مسطح الرأس

•  مبرد (أداة)

ال تحني أنبوب التصریف أثناء التصریف المستمر، وراقب مستوى التصریف من أجل التصریف بنجاح.
إذا حدث انسكاب للمیاه فقد یؤدي ذلك إلى بلل األشیاء في المنزل، لذا یرجى فحص أنبوب التصریف بانتظام.

ال تستخدم أنبوب التصریف عند نقطة التجمید
إذا تجمد الجزء الداخلي من أنبوب التصریف فسیحدث انسكاب للمیاه داخل المنتج وستبتل األشیاء في منزل

إذا كان ھناك موقع تصریف قریب یمكنك توصیل المنتج بھ من أجل التصریف المستمر، 
حیث إن ھذه الطریقة أكثر مالءمة من صب المیاه .

التصریف المستمر

اإلعداد:

۱۱

في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طویلة
بعد إیقاف التشغیل حاول ترك ماء داخل المنتج یقطر لمدة یوم قبل إعادة التشغیل.

عملیة التجفیف الداخلي (        صفحة ۲٤)
بعد إیقاف التشغیل قم بإزالة القابس من مصدر التیار الكھربائي، اربط السلك بصورة صحیحة وعلقھ في مؤخرة المنتج 

أفرغ خزان المیاه
أجِر عملیات الصیانة لمرشح الھواء وخزان المیاه والمنتج

جفِّف المیاه الموجودة على المنتج أو داخل خزان المیاه، ضع خزان المیاه في مكانھ داخل المنتج، ثم ضع المنتج في جقیبة بالستیكیة 
ال تخزن المنتج في مكان تحت أشعة الشمس مباشرة، وخزنھ في وضع رأسي

یرجى االمتثال لما یلي

•  ال تعلق أي ملحقات (مثل فرشاة أو أنبوب) بالمكنسة الكھربائیة وإال فقد یغیر ذلك من شكل مرشح الھواء أو یتسبب في تلفھ.
•  ال تستخدم المنتج عند إزالة فلتر الھواء وإال فإنھ قد یتسبب ذلك في تعطیل المنتج.

•  یمكن استخدام فلتر الھواء لمدة ۱۰ سنوات دون استبدال كما أنھ یقمع الفیروسات ویزیل البكتیریا ویزیل الروائح. ال تنظف مرشح الھواء بالماء حیث قد یتسبب ذلك في تلفھ.

الصیانة

استبدال األجزاء

یرجى إیقاف التشغیل أثناء إجراء الصیانة وإزالة القابس من مصدر الطاقة.

یرجى استخدام ماء درجة حرارتة اقل من ٤۰ مئوي
ال تستخدم ماء تزید درجة حرارتھ عن C°40 وإال فقد یتغیر شكل المنتج.

ال تستخدم الغاز أو التنر أو المحالیل الكیمیائیة أو التنظیف بقوة وإال فقد یتلف المنتج أو یتغیر شكلھ أو تلحق بھ خدوش أو یحدث بھ تسرب للمیاه.
صیانة فلتر الھواء (مرة كل أسبوعین)

قم بإجراء صیانة مرة كل أسبوعین وإال ستتراكم األتربة في فلتر الھواء، مما یقلل من تدفق الھواء وقدرة عمل المنتج.

أخرج فلتر الھواء

صیانة خزان المیاه
ارفع غطاء خزان المیاه

یرجى رفع مقبض الخزان ثم رفع الغطاء ألعلى
اغسل خزان المیاه والغطاء 

بالمیاه
جفف الماء المتبقي على السطح بعد 

الغسیل.

أخرج المرشح األولي من مرشح الھواء واستخدم 
مكنسة كھربائیة لتنظیفھ أو منفضة إلزالة الغبار منھ.
عند استخدام مكنسة كھربائیة تجنب مالمستھا مباشرة مع فلتر 

الھواء.

صیانة الھیكل
یرجى استخدام قطعة قماش 
ناعمة عند تنظیف جسم اآللة

ضع غطاء الخزان في مكانھ مجدًدا
ارفع مقبض خزان المیاه وضع خزان المیاه 

في مكانھ مجدًدا

یرجى االمتثال لما یلي

إخطارات

یرجى االمتثال لما یلي

• تجنب إزالة الجسم العائم أو الجزء المغناطیسي / الستایروفوم من داخل الخزان، وإال فقد یحدث تسرب للمیاه أو قد ال یعمل المنتج بصورة طبیعیة
• تأكد من إحكام غلق غطاء خزان المیاه ومنفذ التصریف باحكام بعد إجراء الصیانة، وإال فقد یحدث تسرب للمیاه

• وفقا لحالة المنزل ال تسمح للملوثات الموجودة في الھواء بالذوبان في المنتج وإال سیكتسي الجزء الداخلي من الخزان باللون األسود 
• یرجى استخدام الماء الدافئ واالسفنج الناعم للتنظیف عندما یتسخ، یرجى الحذر من استخدام القوة المفرطة، حیث إنھا قد تتسبب في تلف المنتج

• یرجى تخزین المنتج في وضع رأسي، حیث قد یتسبب تخزینھ في وضع مائل إلى تلفھ.

مرشح ذو قدرة على قمع الفیروسات ومضاد للبكتریا ومزیل للروائح صالح لمدة 
۱۰ سنوات (المادة: ورقي)

یمكن شراء األجزاء التالیة 
من المتاجر

مرشح ذو قدرة على مكافحة الفیروسات القمعیة 
ومضاد للبكتریا ومزیل للروائح صالح لمدة ۱۰ 

سنوات (طراز: CD-JF3.... قطعة)

•  یتم استبدال ھذا الجزء كل عشر سنوات تقریًبا.
•  استبدل ھذه القطعة فى حال تلفھ ببقعة مثال (بقعة زیت)

•  ال یمكن غسل مرشح الھواء الملوث إلعادة استخدامھ
•  ال یستطیع ھذا الجزء إزالة أول أكسید الكربون أو أي غاز سام آخر

أزل القابس

غطاء خزان 
المیاه

ستایروفوم
الجسم العائم

مقبض خزان 
المیاه

استخدام المكنسة 
الكھربائیة سھل 
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تغییر اتجاه الھواء
ال تضع أصابعك أو أي أشیاء أخرى مثل العصي 

في مدخل الھواء، حیث تعمل المروحة الداخلیة 
بسرعة عالیة، مما قد یتسبب في حدوث إصابة. 

أثناء تشغیل أوضاع Cloth Drying (تجفیف المالبس) و Dehumidifying (إزالة الرطوبة). یمكن ضبط اتجاه الھواء المتدفق من فتحة التھویة.

محظورمحظور

ال تلمس ریشة فتحة الھواء وھي في حالة حركة.

قد یتسبب ذلك في إصابة یدك أو أصابعك.

اتجاه الھواء إلى أعلى / أسفل

طریقة االستخدامعرض الشرائحاألوضاعطریقة االستخدامعرض الشرائحاألوضاع

صافرةصافرة

اتجاه الھواء إلى المین / الیسار

یمكن تحدید اتجاه الھواء ألعلى وألسفل بالضغط على زر                     
(اتجاه ریشة فتحة الھواء ألعلى / ألسفل) أثناء التشغیل

یمكن تحدید اتجاه الھواء إلى الیمین والیسار بالضغط على زر 
(اتجاه ریشة فتحة الھواء إلى المین / الیسار) أثناء التشغیل

إزالة الرطوبة من المالبس

إزالة الرطوبة من خزانة المالبس

لتغطیة الغرفة بأكملھا

یمكن ضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل.
أثناء الدوران على أوسع نطاق، یمكنك الضغط على زر 

upward/downward louvre (ریشة توجیھ الھواء ألعلى 
وألسفل) إلیقاف الدوران وضبط الزاویة المناسبة.

یمكن ضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا.
 Left/Right louvre أثناء الدوران على أوسع نطاق، یمكنك الضغط على زر 

(ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا) إلیقاف الدوران وضبط الزاویة المناسبة.

•  قد یختلف صوت تدفق الھواء بناًء على اتجاه الھواء.
•  لضبط وضع ریشة الھواء ألعلى وألسفل أو یمیًنا ویساًرا قم بإیقاف الدوران لمدة قصیرة ثم أكمل الدوران.

•  ال تقم بضبط ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل یدوًیّا، حیث قد یتسبب ذلك في تلفھا.
•  ال تقم بضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا یدوًیّا، حیث قد یتسبب ذلك في تلفھا، ویرجى الضغط على زر left/right louvre (ریشة 

    توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا) إذا كانت ھناك حاجة إلجراء تعدیالت.

توجیھ الھواء 
ألعلى

توجیھ الھواء 
ألسفل

الدوران 
التلقائي

تدفق الھواء یمیًنا ویساًرا بزاویة كبیرة

(تكون أضواء ریشة توجیھ 
الھواء یمیًنا ویساًرا مطفئة)

(تكون أضواء ریشة توجیھ 
الھواء العلویة والسفلیة مطفئة)

إیقاف 
الدوران)

أوسع نطاق

إیقاف 
الدوران

تنبیھ

تنبیھ

كیفیة ضبط درجة الرطوبة

یرجى االمتثال لما یلي

یمكن ضبط درجة الرطوبة (بدرجة تتراوح ما بین ٥۰،٥٥،٦۰،٦٥،۷۰٪) أثناء تشغیل وضع Auto dehumidify (إزالة الرطوبة التلقائي)

(مثال: عند ضبط درجة الرطوبة على ٦٥٪)

•  یؤدي الضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) أثناء تشغیل أوضاع Cloth drying (تجفیف المالبس) أو Dehumidify (إزالة الرطوبة) إلى تبدیل وضع التشغیل، وسیؤدي   
الوضع الحالي إلى إیقاف التشغیل قبل التبدیل إلى الوضع الجدید.

•  بعد إدخال قابس الطاقة في مقبس الطاقة والضغط على زر تشغیل/إیقاف التشغیل فسیتم تعیین المنتج -افتراضًیّا- على وضع إزالة الرطوبة التلقائي (نسبة الرطوبة تعیَّن على ٦۰٪) عند 
االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

•  سیضیئ مصباح Dehumidify setting (إعدادات درجة الرطوبة) لمدة خمس ثواني من بدایة تشغیل وضع Auto dehumidifying (إزالة الرطوبة التلقائي)، وستعرض شاشة / 
مؤقت درجة الرطوبة إعدادات درجة الرطوبة الحالیة.

•  قد یكون من الصعب تقلیل درجة الرطوبة في الغرفة بسبب كبر سعتھا أو كثافة الھواء بھا.

•  اضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) مرة واحدة أثناء إیقاف التشغیل، ستتحول شاشة / مؤقت درجة 
الرطوبة إلى النمط التالي ٥۰-> ٥٥-> ٦۰-> ٦٥-> ۷۰ -> ...

•  عند الضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) یتم إغالق شاشة / مؤقت درجة الرطوبة وتنتھي إعدادات 
درجة الرطوبة بعد خمس ثواني.

صافرة اضغط على زر          أثناء إیقاف التشغیل

۹

عند استخدام المؤقت
طریقة ضبط المؤقت (التشغیل     طریقة ضبط المؤقت)

 OFF
 TIMER

إشارة 
صوتیة

تنبیھ

تنبیھ

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

إشارة 
صوتیة

 OFF
 TIMER

۱۰

یرجى االمتثال لما یلي

•  قد یؤدي تحریك المنتج بصورة مائلة إلى خدش سطح األرض، كما أن المیاه المتبقیة بداخلھ قد تنسكب.
•  یرجى مالحظة أن المنتج قد یتسبب في خدش سطح األرض أثناء نقلھ باستخدام المقبض، ولذلك یرجى رفعھ أثناء نقلھ.

•  یمكن ضبط مؤقت إیقاف التشغیل من خالل الضغط على زر OFF TIMER أثناء تشغیل وضع تجفیف المالبس أو إزالة الرطوبة.
•  ال تبدأ عملیة التجفیف الداخلي إذا كان ضوء امتالء خزان المیاه مضاًء (إذا كان خزان المیاه ممتلًئا أو إذا كان خارج المنتج).

•  تزداد درجة حرارة الغرفة بسبب الحرارة الصادرة من الجزء الداخلي للمنتج.
•  ال یمكن إزالة الجراثیم أو العفن الموجود داخلًیّا بالفعل.

یرجى إزالة القابس من مصدر الكھرباء وإیقاف تشغیل المنتج قبل نقل المنتج، كما یرجى إفراغ خزان المیاه.
یرجى إخراج خزان المیاه بعد ۳۰ دقیقة من إیقاف التشغیل حیث إن الماء یتسرب داخلًیّا من خزان المیاه.

یرجى نقل المنتج بعد غلق ریشة الھواء المتحركة.
واحترس فقد تصیب أصابعك بالضرر أو قد تتلف الریشة المتحركة إذا تم فتحھا أو مسكھا بالید أثناء نقل المنتج.

•  أثناء تشغیل وضع تجفیف المالبس السمیكة ووضع التجفیف القیاسي انظر (صفحة ۲۱) لن یتوقف وضع إزالة الرطوبة تلقائًیّا إذا كان المؤقت 
مضبوًطا. وقد یتوقف وضع إزالة الرطوبة عن العمل قبل تجفیف المالبس أو یستمر في العمل بعد تجفیفھا.

•  یؤدي الضغط على "زر المؤقت" أثناء إیقاف التشغیل إلى بدء عملیة التجفیف الداخلي.

اضغط على زر          عندما یكون قید التشغیل

•  یتم إضافة ساعة واحدة مقابل كل ضغطة على "زر المؤقت" وبحد أقصى ۹ ساعات
•  یتم العودة إلى شاشة درجة الرطوبة بعد الضغط على "زر المؤقت" 

•  سیضیئ "ضوء المؤقت" عند ضبطھ 
•  سینطفئ الضوء بمجرد الوصول إلى الوقت الذي تم تحدیده.

•  اضغط على "زر المؤقت" لعرض وقت التشغیل المتبقي. 
•  یؤدي الضغط مجدًدا على "زر المؤقت" عند عرض وقت التشغیل المتبقي إلى إعادة 

ضبط العد التنازلي للمؤقت.

طریقة التجفیف الداخلي
بعد إیقاف التشغیل أو توقف العمل لمدة طویلة یمكن البدء في عملیة التجفیف الداخلي، والتي یمكنھا أن تمنع الرائحة والجراثیم 

والعفن غیر المرغوب فیھ.

الضغط على زر        أثناء التوقف عن العمل.
•  ستعمل ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل أثناء التجفیف الداخلي على تدفق الھواء ألعلى، 

وسیضیئ مصباح التجفیف الداخلي.
•  وسیتوقف عن العمل تلقائیا بعد ساعة إلى ساعة ونصف تقریًبا

(إذا أردت التوقف أثناء العملیة یرجى الضغط على زر التشغیل/إیقاف التشغیل)

•  یرجى استخدام البكرات لتحریك المنتج أفقًیّا.
•  أثناء النقل المنتج ارفعھ أفقًیّا من المقبض وتحرك ببطء.

•  أثناء تغییر اتجاه المنتج یرجى رفعھ باستخدام المقبض ثم وضعھ في االتجاه المناسب.
•  یرجى التحرك مع مراعاة البیئة المحیطة مثل األماكن الوعرة أو الساللم أو األماكن التي قد تؤدي 

إلى الخدش.

أثناء النقل

عرض درجة 
الرطوبة 

(لم یتم ضبط المؤقت)

دام
تخ

الس
ة ا

ریق
ط

التجفیف الداخلي 
(أثناء التوقف المؤقت)

التجفیف الداخلي 
(أثناء التوقف المؤقت)



تغییر اتجاه الھواء
ال تضع أصابعك أو أي أشیاء أخرى مثل العصي 

في مدخل الھواء، حیث تعمل المروحة الداخلیة 
بسرعة عالیة، مما قد یتسبب في حدوث إصابة. 

أثناء تشغیل أوضاع Cloth Drying (تجفیف المالبس) و Dehumidifying (إزالة الرطوبة). یمكن ضبط اتجاه الھواء المتدفق من فتحة التھویة.

محظورمحظور

ال تلمس ریشة فتحة الھواء وھي في حالة حركة.

قد یتسبب ذلك في إصابة یدك أو أصابعك.

اتجاه الھواء إلى أعلى / أسفل

طریقة االستخدامعرض الشرائحاألوضاعطریقة االستخدامعرض الشرائحاألوضاع

صافرةصافرة

اتجاه الھواء إلى المین / الیسار

یمكن تحدید اتجاه الھواء ألعلى وألسفل بالضغط على زر                     
(اتجاه ریشة فتحة الھواء ألعلى / ألسفل) أثناء التشغیل

یمكن تحدید اتجاه الھواء إلى الیمین والیسار بالضغط على زر 
(اتجاه ریشة فتحة الھواء إلى المین / الیسار) أثناء التشغیل

إزالة الرطوبة من المالبس

إزالة الرطوبة من خزانة المالبس

لتغطیة الغرفة بأكملھا

یمكن ضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل.
أثناء الدوران على أوسع نطاق، یمكنك الضغط على زر 

upward/downward louvre (ریشة توجیھ الھواء ألعلى 
وألسفل) إلیقاف الدوران وضبط الزاویة المناسبة.

یمكن ضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا.
 Left/Right louvre أثناء الدوران على أوسع نطاق، یمكنك الضغط على زر 

(ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا) إلیقاف الدوران وضبط الزاویة المناسبة.

•  قد یختلف صوت تدفق الھواء بناًء على اتجاه الھواء.
•  لضبط وضع ریشة الھواء ألعلى وألسفل أو یمیًنا ویساًرا قم بإیقاف الدوران لمدة قصیرة ثم أكمل الدوران.

•  ال تقم بضبط ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل یدوًیّا، حیث قد یتسبب ذلك في تلفھا.
•  ال تقم بضبط زاویة ریشة توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا یدوًیّا، حیث قد یتسبب ذلك في تلفھا، ویرجى الضغط على زر left/right louvre (ریشة 

    توجیھ الھواء یمیًنا ویساًرا) إذا كانت ھناك حاجة إلجراء تعدیالت.

توجیھ الھواء 
ألعلى

توجیھ الھواء 
ألسفل

الدوران 
التلقائي

تدفق الھواء یمیًنا ویساًرا بزاویة كبیرة

(تكون أضواء ریشة توجیھ 
الھواء یمیًنا ویساًرا مطفئة)

(تكون أضواء ریشة توجیھ 
الھواء العلویة والسفلیة مطفئة)

إیقاف 
الدوران)

أوسع نطاق

إیقاف 
الدوران

تنبیھ

تنبیھ

كیفیة ضبط درجة الرطوبة

یرجى االمتثال لما یلي

یمكن ضبط درجة الرطوبة (بدرجة تتراوح ما بین ٥۰،٥٥،٦۰،٦٥،۷۰٪) أثناء تشغیل وضع Auto dehumidify (إزالة الرطوبة التلقائي)

(مثال: عند ضبط درجة الرطوبة على ٦٥٪)

•  یؤدي الضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) أثناء تشغیل أوضاع Cloth drying (تجفیف المالبس) أو Dehumidify (إزالة الرطوبة) إلى تبدیل وضع التشغیل، وسیؤدي   
الوضع الحالي إلى إیقاف التشغیل قبل التبدیل إلى الوضع الجدید.

•  بعد إدخال قابس الطاقة في مقبس الطاقة والضغط على زر تشغیل/إیقاف التشغیل فسیتم تعیین المنتج -افتراضًیّا- على وضع إزالة الرطوبة التلقائي (نسبة الرطوبة تعیَّن على ٦۰٪) عند 
االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

•  سیضیئ مصباح Dehumidify setting (إعدادات درجة الرطوبة) لمدة خمس ثواني من بدایة تشغیل وضع Auto dehumidifying (إزالة الرطوبة التلقائي)، وستعرض شاشة / 
مؤقت درجة الرطوبة إعدادات درجة الرطوبة الحالیة.

•  قد یكون من الصعب تقلیل درجة الرطوبة في الغرفة بسبب كبر سعتھا أو كثافة الھواء بھا.

•  اضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) مرة واحدة أثناء إیقاف التشغیل، ستتحول شاشة / مؤقت درجة 
الرطوبة إلى النمط التالي ٥۰-> ٥٥-> ٦۰-> ٦٥-> ۷۰ -> ...

•  عند الضغط على زر DEHUM (إزالة الرطوبة) یتم إغالق شاشة / مؤقت درجة الرطوبة وتنتھي إعدادات 
درجة الرطوبة بعد خمس ثواني.

صافرة اضغط على زر          أثناء إیقاف التشغیل

۹

عند استخدام المؤقت
طریقة ضبط المؤقت (التشغیل     طریقة ضبط المؤقت)

 OFF
 TIMER

إشارة 
صوتیة

تنبیھ

تنبیھ

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

إشارة 
صوتیة

 OFF
 TIMER

۱۰

یرجى االمتثال لما یلي

•  قد یؤدي تحریك المنتج بصورة مائلة إلى خدش سطح األرض، كما أن المیاه المتبقیة بداخلھ قد تنسكب.
•  یرجى مالحظة أن المنتج قد یتسبب في خدش سطح األرض أثناء نقلھ باستخدام المقبض، ولذلك یرجى رفعھ أثناء نقلھ.

•  یمكن ضبط مؤقت إیقاف التشغیل من خالل الضغط على زر OFF TIMER أثناء تشغیل وضع تجفیف المالبس أو إزالة الرطوبة.
•  ال تبدأ عملیة التجفیف الداخلي إذا كان ضوء امتالء خزان المیاه مضاًء (إذا كان خزان المیاه ممتلًئا أو إذا كان خارج المنتج).

•  تزداد درجة حرارة الغرفة بسبب الحرارة الصادرة من الجزء الداخلي للمنتج.
•  ال یمكن إزالة الجراثیم أو العفن الموجود داخلًیّا بالفعل.

یرجى إزالة القابس من مصدر الكھرباء وإیقاف تشغیل المنتج قبل نقل المنتج، كما یرجى إفراغ خزان المیاه.
یرجى إخراج خزان المیاه بعد ۳۰ دقیقة من إیقاف التشغیل حیث إن الماء یتسرب داخلًیّا من خزان المیاه.

یرجى نقل المنتج بعد غلق ریشة الھواء المتحركة.
واحترس فقد تصیب أصابعك بالضرر أو قد تتلف الریشة المتحركة إذا تم فتحھا أو مسكھا بالید أثناء نقل المنتج.

•  أثناء تشغیل وضع تجفیف المالبس السمیكة ووضع التجفیف القیاسي انظر (صفحة ۲۱) لن یتوقف وضع إزالة الرطوبة تلقائًیّا إذا كان المؤقت 
مضبوًطا. وقد یتوقف وضع إزالة الرطوبة عن العمل قبل تجفیف المالبس أو یستمر في العمل بعد تجفیفھا.

•  یؤدي الضغط على "زر المؤقت" أثناء إیقاف التشغیل إلى بدء عملیة التجفیف الداخلي.

اضغط على زر          عندما یكون قید التشغیل

•  یتم إضافة ساعة واحدة مقابل كل ضغطة على "زر المؤقت" وبحد أقصى ۹ ساعات
•  یتم العودة إلى شاشة درجة الرطوبة بعد الضغط على "زر المؤقت" 

•  سیضیئ "ضوء المؤقت" عند ضبطھ 
•  سینطفئ الضوء بمجرد الوصول إلى الوقت الذي تم تحدیده.

•  اضغط على "زر المؤقت" لعرض وقت التشغیل المتبقي. 
•  یؤدي الضغط مجدًدا على "زر المؤقت" عند عرض وقت التشغیل المتبقي إلى إعادة 

ضبط العد التنازلي للمؤقت.

طریقة التجفیف الداخلي
بعد إیقاف التشغیل أو توقف العمل لمدة طویلة یمكن البدء في عملیة التجفیف الداخلي، والتي یمكنھا أن تمنع الرائحة والجراثیم 

والعفن غیر المرغوب فیھ.

الضغط على زر        أثناء التوقف عن العمل.
•  ستعمل ریشة توجیھ الھواء ألعلى وألسفل أثناء التجفیف الداخلي على تدفق الھواء ألعلى، 

وسیضیئ مصباح التجفیف الداخلي.
•  وسیتوقف عن العمل تلقائیا بعد ساعة إلى ساعة ونصف تقریًبا

(إذا أردت التوقف أثناء العملیة یرجى الضغط على زر التشغیل/إیقاف التشغیل)

•  یرجى استخدام البكرات لتحریك المنتج أفقًیّا.
•  أثناء النقل المنتج ارفعھ أفقًیّا من المقبض وتحرك ببطء.

•  أثناء تغییر اتجاه المنتج یرجى رفعھ باستخدام المقبض ثم وضعھ في االتجاه المناسب.
•  یرجى التحرك مع مراعاة البیئة المحیطة مثل األماكن الوعرة أو الساللم أو األماكن التي قد تؤدي 

إلى الخدش.

أثناء النقل

عرض درجة 
الرطوبة 

(لم یتم ضبط المؤقت)

دام
تخ

الس
ة ا

ریق
ط

التجفیف الداخلي 
(أثناء التوقف المؤقت)

التجفیف الداخلي 
(أثناء التوقف المؤقت)



عند الحاجة لتجفیف المالبس
سیتحقق المستشعر من الرطوبة المحیطة ودرجة الحرارة أثناء التشغیل في وضع "تجفیف المالبس العادیة" أو وضع "تجفیف المالبس السمیكة"، ولتجنُّب 

التوقف بسبب ملء خزان المیاه بالكامل یرجى إزالة المیاه من خزان المیاه قبل االستخدام.

بدء التشغیل

التبدیل إلى الوضع المفضل لدیك
موضــع  حســب  الھــواء  اتجــاه  اختــر 

المالبس المعلقة.

التجفیف
موفر الطاقة

التجفیف
 اللیلي

التجفیف الھادئ

صافرة

صافرة

التجفیف السریع

تجفیف سریع 
للمالبس السمیكة

تجفیف الوضع 
الموفِّر للطاقة

تجفیف 
المالبس

تجفیف 
المالبس

(زر)

(زر)

تفاصیل التشغیلطریقة االستخدام
یعمل باستمرار في درجة رطوبة حوالي ٦۰ ٪

(یستغرق وقًتا أطول من وضع التجفیف النموذجى)

یعمل تحت معدل إمداد ھواء منخفض
(یستغرق وقًتا أطول من الوضع العادي،

وعندما یكون خزان المیاه ممتلًئا سیستمر تدفق الھواء إذا توقف التجفیف)

سرعة عالیة إلمداد الھواء (یتم إیقافھا تلقائًیّا)

علــى غــرار عملیــة التجفیــف النموذجــى ســیھب الھــواء ناحیــة األعلــى فــي بعــض األحیــان خــالل 
آخــر ســاعتین، وســیتم تثبیــت شــفرات الھــواء للیمین/للیســارإلمداد الھــواء بالتركیــز علــى الجــزء 
ــا  العلــوي مــن المالبــس (األماكــن التــي یصعــب تجفیفھــا)، ویرجــى وضــع المالبــس الثقیلــة مركزًیّ

فوق وخلف المنتج (توقف تلقائًیّا).

سیوقف التشغیل، وسیتم إیقاف تشغیل جمیع المصابیح والشاشات وسیتم إغالق شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة.
 ویتوقف وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة عن التشغیل بمجرد أن ینتھي موقت التجفیف المعیَّن مسبًقا.

ــا،  ــف تلقائًیّ ــن یتوق ــج ول ــة والســمیكة باســتمرار تشــغیل المنت ــس العادی ــق بالمالب سیســمح وضــع التشــغیل المتعل
وســیتم تشــغیل ضــوء وضــع "تجفیــف المالبــس العادیــة والســمیكة"، ولالســتمرار فــي اإلعــداد األصلــي یرجــى 

القیام بنفس اإلجراء مرة واحدة أو إزالة قابس الطاقة.

ــن علــى ٦۰ ــا- علــى وضــع التجفیــف التلقائــي (نســبة الرطوبــة تعیَّ  بعــد إدخــال قابــس الطاقــة فــي مقبــس الطاقــة والضغــط علــى زر تشــغیل/إیقاف التشــغیل فســیتم تعییــن المنتــج -افتراضًیّ
٪) عند االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

 أثناء وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة لن یتوقف المنتج تلقائًیّا إذا تم ضبط الموقت، وقد یتوقف المنتج عن العمل قبل تجفیف المالبس أو یستمر في العمل بعد تجفیفھا.
 أثنــاء وضــع "تجفیــف المالبــس الســمیكة" تتأرجــح شــفرات الھــواء الصاعدة/الھابطــة فســیتم تجفیــف الجــزء العلــوي مــن المالبــس (األجــزاء التــي یصعــب تجفیفھــا) وســتضیق زاویــة مــكان 

إمداد الھواء.
 إذا تم إعادة تشغیل المنتج مباشرًة بعد إیقاف تشغیلھ فسیتم تشغیل إمداد الھواء لمدة ۳ دقائق؛ وذلك لحمایة المنتج.

 یرجى تشغیل المنتج بعد إزالة المیاه من خزان المیاه، حیث یتوقف المنتج عن التشغیل حینما یكون خزان الماء بكامل سعتھ؛ مما قد یؤدي إلى عدم تجفیف المالبس بالكامل.
 لتجنُّب نسیان المستخدم إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل بعد ۲٤ ساعة من السكون.

 سیتم زیادة إمدادات الھواء تلقائًیّا عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٦ درجة مئویة؛ وذلك لحمایة المنتج.

إیقاف التشغیل

باستمرار باستخدام وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة

عرض األوضاع
أوضاع التشغیل

اضغط على           لمدة ۳ ثواٍن               
من التشغیل

صافرة

۷

تنبیھ

صافرة (زر)

(مثال: الرطوبة الحالیة ھي ٦٥٪)

اختیار اتجاه الھواء
(        صفحة ۲۳) ســیتم تمكیــن شــفرات الھــواء الصاعــدة والھابطــة عنــد التشــغیل، ســتعرض 

شاشة الرطوبة/الموقت درجة رطوبة الغرفة عند بدء تجفیف المالبس.

طریقة االستخدام
لالحتیاجات الشخصیة المختلفة المتعلقة 

برطوبة الغرفة والحفاظ على مستوى 
رطوبة مریح

تفعیل الكشف عن الرطوبة، حیث یعمل المنتج ووحدة إمداد الھواء باستمرار؛
 مما یحافظ على إعداد الرطوبة في الغرفة (نطاق اإلعداد: ۷۰،٦٥,٥٥,٦۰,٥۰٪)

سیتم التجفیف تحت سرعة الھواء البطیئة وسیتم تعطیل إعداد الرطوبة.

سیتم التجفیف تحت سرعة الھواء السریعة وسیتم تعطیل إعداد الرطوبة.

لالستخدام الھادئ خالل ساعات النوم

للتجفیف السریع

تفاصیل التشغیل عرض

سیتم تمكین شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة 
تلقائًیّا عند التشغیل.

التبدیل إلى الوضع المفضل لدیك
یمكنك اختیار اتجاه الھواء المفضل

األوضاع
أوضاع التشغیل

إیقاف التشغیل

تحذیر

•   بعد إدخال قابس الطاقة في مقبس الطاقة والضغط على زر تشغیل/إیقاف التشغیل فسیتم تعیین المنتج -افتراضًیّا- على وضع التجفیف التلقائي (نسبة الرطوبة تعیَّن على ٦۰
٪) عند االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

•   إذا تم إعادة تشغیل المنتج مباشرًة بعد إیقاف تشغیلھ فسیتم تشغیلھ ألول مرة في وضع "إمداد الھواء" لمدة ۳ دقائق؛ وذلك لحمایة المنتج.
•    یرجى تشغیل المنتج بعد إزالة المیاه من خزان المیاه، حیث یتوقف المنتج عن التشغیل حینما یكون خزان الماء بكامل سعتھ؛ مما قد یؤدي إلى عدم تجفیف المالبس 

بالكامل.
•   لتجنُّب نسیان المستخدم إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل بعد ۲٤ ساعة من السكون.

•   سیتم زیادة إمدادات الھواء تلقائًیّا عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٦ درجة مئویة؛ وذلك لحمایة المنتج.

سیوقف التشغیل، وسیتم إیقاف تشغیل جمیع األضواء والشاشات وسیتم إغالق شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة.

أوتوماتیكي

أسفل

أعلى

صافرة (زر)

أثناء التجفیف
بدء التشغیل

(زر)صافرة (زر)صافرة اختیار اتجاه الھواء
(        صفحة ۲۳)
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عند الحاجة لتجفیف المالبس
سیتحقق المستشعر من الرطوبة المحیطة ودرجة الحرارة أثناء التشغیل في وضع "تجفیف المالبس العادیة" أو وضع "تجفیف المالبس السمیكة"، ولتجنُّب 

التوقف بسبب ملء خزان المیاه بالكامل یرجى إزالة المیاه من خزان المیاه قبل االستخدام.

بدء التشغیل

التبدیل إلى الوضع المفضل لدیك
موضــع  حســب  الھــواء  اتجــاه  اختــر 

المالبس المعلقة.

التجفیف
موفر الطاقة

التجفیف
 اللیلي

التجفیف الھادئ

صافرة

صافرة

التجفیف السریع

تجفیف سریع 
للمالبس السمیكة

تجفیف الوضع 
الموفِّر للطاقة

تجفیف 
المالبس

تجفیف 
المالبس

(زر)

(زر)

تفاصیل التشغیلطریقة االستخدام
یعمل باستمرار في درجة رطوبة حوالي ٦۰ ٪

(یستغرق وقًتا أطول من وضع التجفیف النموذجى)

یعمل تحت معدل إمداد ھواء منخفض
(یستغرق وقًتا أطول من الوضع العادي،

وعندما یكون خزان المیاه ممتلًئا سیستمر تدفق الھواء إذا توقف التجفیف)

سرعة عالیة إلمداد الھواء (یتم إیقافھا تلقائًیّا)

علــى غــرار عملیــة التجفیــف النموذجــى ســیھب الھــواء ناحیــة األعلــى فــي بعــض األحیــان خــالل 
آخــر ســاعتین، وســیتم تثبیــت شــفرات الھــواء للیمین/للیســارإلمداد الھــواء بالتركیــز علــى الجــزء 
ــا  العلــوي مــن المالبــس (األماكــن التــي یصعــب تجفیفھــا)، ویرجــى وضــع المالبــس الثقیلــة مركزًیّ

فوق وخلف المنتج (توقف تلقائًیّا).

سیوقف التشغیل، وسیتم إیقاف تشغیل جمیع المصابیح والشاشات وسیتم إغالق شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة.
 ویتوقف وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة عن التشغیل بمجرد أن ینتھي موقت التجفیف المعیَّن مسبًقا.

ــا،  ــف تلقائًیّ ــن یتوق ــج ول ــة والســمیكة باســتمرار تشــغیل المنت ــس العادی ــق بالمالب سیســمح وضــع التشــغیل المتعل
وســیتم تشــغیل ضــوء وضــع "تجفیــف المالبــس العادیــة والســمیكة"، ولالســتمرار فــي اإلعــداد األصلــي یرجــى 

القیام بنفس اإلجراء مرة واحدة أو إزالة قابس الطاقة.

ــن علــى ٦۰ ــا- علــى وضــع التجفیــف التلقائــي (نســبة الرطوبــة تعیَّ  بعــد إدخــال قابــس الطاقــة فــي مقبــس الطاقــة والضغــط علــى زر تشــغیل/إیقاف التشــغیل فســیتم تعییــن المنتــج -افتراضًیّ
٪) عند االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

 أثناء وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة لن یتوقف المنتج تلقائًیّا إذا تم ضبط الموقت، وقد یتوقف المنتج عن العمل قبل تجفیف المالبس أو یستمر في العمل بعد تجفیفھا.
 أثنــاء وضــع "تجفیــف المالبــس الســمیكة" تتأرجــح شــفرات الھــواء الصاعدة/الھابطــة فســیتم تجفیــف الجــزء العلــوي مــن المالبــس (األجــزاء التــي یصعــب تجفیفھــا) وســتضیق زاویــة مــكان 

إمداد الھواء.
 إذا تم إعادة تشغیل المنتج مباشرًة بعد إیقاف تشغیلھ فسیتم تشغیل إمداد الھواء لمدة ۳ دقائق؛ وذلك لحمایة المنتج.

 یرجى تشغیل المنتج بعد إزالة المیاه من خزان المیاه، حیث یتوقف المنتج عن التشغیل حینما یكون خزان الماء بكامل سعتھ؛ مما قد یؤدي إلى عدم تجفیف المالبس بالكامل.
 لتجنُّب نسیان المستخدم إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل بعد ۲٤ ساعة من السكون.

 سیتم زیادة إمدادات الھواء تلقائًیّا عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٦ درجة مئویة؛ وذلك لحمایة المنتج.

إیقاف التشغیل

باستمرار باستخدام وضع تجفیف المالبس العادیة والسمیكة

عرض األوضاع
أوضاع التشغیل

اضغط على           لمدة ۳ ثواٍن               
من التشغیل

صافرة

۷

تنبیھ

صافرة (زر)

(مثال: الرطوبة الحالیة ھي ٦٥٪)

اختیار اتجاه الھواء
(        صفحة ۲۳) ســیتم تمكیــن شــفرات الھــواء الصاعــدة والھابطــة عنــد التشــغیل، ســتعرض 

شاشة الرطوبة/الموقت درجة رطوبة الغرفة عند بدء تجفیف المالبس.

طریقة االستخدام
لالحتیاجات الشخصیة المختلفة المتعلقة 

برطوبة الغرفة والحفاظ على مستوى 
رطوبة مریح

تفعیل الكشف عن الرطوبة، حیث یعمل المنتج ووحدة إمداد الھواء باستمرار؛
 مما یحافظ على إعداد الرطوبة في الغرفة (نطاق اإلعداد: ۷۰،٦٥,٥٥,٦۰,٥۰٪)

سیتم التجفیف تحت سرعة الھواء البطیئة وسیتم تعطیل إعداد الرطوبة.

سیتم التجفیف تحت سرعة الھواء السریعة وسیتم تعطیل إعداد الرطوبة.

لالستخدام الھادئ خالل ساعات النوم

للتجفیف السریع

تفاصیل التشغیل عرض

سیتم تمكین شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة 
تلقائًیّا عند التشغیل.

التبدیل إلى الوضع المفضل لدیك
یمكنك اختیار اتجاه الھواء المفضل

األوضاع
أوضاع التشغیل

إیقاف التشغیل

تحذیر

•   بعد إدخال قابس الطاقة في مقبس الطاقة والضغط على زر تشغیل/إیقاف التشغیل فسیتم تعیین المنتج -افتراضًیّا- على وضع التجفیف التلقائي (نسبة الرطوبة تعیَّن على ٦۰
٪) عند االستخدام ألول مرة، وإذا تم تھیئة اإلعدادات مسبًقا فسیتم تشغیلھ وفًقا لذلك.

•   إذا تم إعادة تشغیل المنتج مباشرًة بعد إیقاف تشغیلھ فسیتم تشغیلھ ألول مرة في وضع "إمداد الھواء" لمدة ۳ دقائق؛ وذلك لحمایة المنتج.
•    یرجى تشغیل المنتج بعد إزالة المیاه من خزان المیاه، حیث یتوقف المنتج عن التشغیل حینما یكون خزان الماء بكامل سعتھ؛ مما قد یؤدي إلى عدم تجفیف المالبس 

بالكامل.
•   لتجنُّب نسیان المستخدم إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل بعد ۲٤ ساعة من السكون.

•   سیتم زیادة إمدادات الھواء تلقائًیّا عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٦ درجة مئویة؛ وذلك لحمایة المنتج.

سیوقف التشغیل، وسیتم إیقاف تشغیل جمیع األضواء والشاشات وسیتم إغالق شفرات الھواء الصاعدة/الھابطة.

أوتوماتیكي

أسفل

أعلى

صافرة (زر)

أثناء التجفیف
بدء التشغیل

(زر)صافرة (زر)صافرة اختیار اتجاه الھواء
(        صفحة ۲۳)
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٥

مسمیات األجزاء ووظائفھا
الجزء األمامي

عند الشراء قد تظھر میاه داخل خزان المیاه، وھذه المیاه بسبب عملیات االختبار 
التي قام بھا المصنع، وال ُیعد ذلك شاًذا.

یتم إخراج الھواء بعد عملیة التجفیف

(       صفحة ۲۰) صفحة ۲۳

شفرات الھواء الصاعدة والھابطة شفرات الھواء الیمنى والیسرى

لوحة التحكم

خزان المیاه

(مأخذ الھواء)

مرشح الھواء (المضاد للبكتیریا ومزیل الروائح)

مستشعر

عجلة 

قابس الطاقة

كبل الطاقة

محزم كبالت الطاقة

مخبأ كبل الطاقة

فتحة التصریف المستمر

(ملحق بالمنتج المرشح األولي عند الشراء) ال تحتاج إلى استبدال مرشح الھواء لمدة 
۱۰ سنوات

مقبض

مقبض خزان المیاه

نافذة المستوى

غطاء تصریف خزان 
المیاه

العنصر 
العائم

فتحة تصریف خزان المیاه

مخرج الھواء

یرجى استعادة المقبض داخل المنتج أثناء االستخدام 

الطراز • الرقم المسلسل

(1PC)

(1PC)

أثناء دخول الھواء فإنھ سیتم تصفیة الغبار وغبار اللقاح.
وسیتم امتصاص الھواء الرطب داخل الغرفة (صفحة      ۲۰ و ۲٦)

الجزء الخلفي

المرشح األولي 

(صفحة       ۲۰ و۲٦)

سیظھر ھنا

تجنب تغطیتھ

(       صفحة ۲٥)

(       صفحة ۲۰)

یبرد الھواء الرطب إلى قطرات میاه تخزن ھنا. سیتوقف المنتج بمجرد امتالء خزان المیاه.
 (       صفحة ۲٥)

ستفتح شفرات الھواء الصاعدة والھابطة أثناء 
عملیة إزالة الرطوبة (       صفحة ۲۳)

لوحة التحكم

قبل االستخدام

عرض إعداد Humidity (الرطوبة) /Timer (الموقت) /Humidity (الرطوبة) زر إعداد Humidity (الرطوبة) / Dehumidify (التجفیف) / الضوء (أخضر)

ضوء (أخضر) / زر شفرات الھواء الیمنى والیسرى 

ضوء إزالة الصقیع 
(أخضر)

یرجى االمتثال لما یلي

مصباح ضبط الرطوبة (أخضر) ضوء ملء خزان المیاه بالكامل (أحمر) ضوء (أخضر) / زر شفرات الھواء 
الصاعدة والھابطة

 ON/OFF تشغیل زر
(تشغیل/إیقاف تشغیل)

الموقت / زر التجفیف الداخلي / ضوء (أخضر) ضوء (أخضر) / زر تجفیف المالبس

سیعرض درجة رطوبة الغرفة أثناء االستخدام (نطاق العرض ۳۰~۹۰٪) عند استخدام 
الموقت، وسیعرض الموقت الوقت المتبقي حتی نھایة التشغیل.

عند استخدام إعدادات الرطوبة فإنھ سیتم عرض إعدادات الرطوبة الحالیة 
(۷۰/٦٥/٦۰/٥٥/٥۰ ٪) (صفحة         ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲٤)

یرجى الضغط على زر شفرات الھواء الیمنى 
والیسرى لتمكین وظیفة التأرجح. سیضيء "مصباح 

اخضر" عند تمكینھ.
(صفحة          ۲۳)

سیتم تشغیل الضوء 
األخضر أثناء عملیة 

إزالة الصقیع. 
(        صفحة ۱۷)

سیؤدي الضغط على الزر أثناء االستخدام إلى ضبط "الموقت" ویضئ
"ضوء الموقت". یؤدي الضغط على الزر أثناء عدم التشغیل إلى تمكین 

وظیفة التجفیف الداخلیة وسیتم تشغیل "ضوء التجفیف 
الداخلي". (         صفحة ۲٤)

سیبدأ ھذا في تجفیف المالبس. اضغط على 
الزر مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع والوضع 

الحالي المستخدم الذي سیشار إلیھ بضوء 
أخضر. (         صفحة ۲۱)

إضغط على الزر للتمكین اثناء االستخدام.
اضغط على الزر مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع، وسیتم ظھور ضوء أخضر 

للوضع الحالي. (         صفحة ۲۲)
یؤدي الضغط على الزر أثناء عدم التشغیل إلى تمكین إعداد الرطوبة. (         صفحة ۲۳)

تحذیر 

أثناء تشغیل الوحدة: سیضيء عندما یتم 
عرض الرطوبة المضبوطة. أثناء عدم 
تشغیل الوحدات: سیتم تشغیل المصباح 
عندما تكون الرطوبة قید الضبط. سیتم 

إیقاف التشغیل بعد ٥ ثواٍن. 
(        صفحة ۲۳)

• للتأكد من دقة عرض الرطوبة یرجى وضع المنتج في مكان أوسع، وقد تختلف درجة الرطوبة المعروضة على المنتج عن درجة الرطوبة في الغرفة.
• یرجى إزالة الطبقة الواقیة على لوحة التحكم.

• للتأكد من دقة عرض الرطوبة یرجى وضع المنتج في مكان أوسع، وقد تختلف درجة الرطوبة المعروضة على المنتج عن درجة الرطوبة في الغرفة.

• یرجى إزالة الطبقة الواقیة على لوحة التحكم.

ثبت "المرشح ذو القدرة على قمع الفیروسات والمضاد للبكتریا ومزیل الروائح الصالح لمدة ۱۰ سنوات"
اإلعداد والتأكد

عندما یكون خزان المیاه ممتلًئا 
بالكامل أو عندما یومض الضوء 

األحمر بشكل متقطع فسیتم إصدار 
صوت خاص بملء خزان المیاه 

بالكامل وسیتم إیقاف التشغیل. 
(        صفحة ۲٥)

سیتغیر اتجاه حركة شفرات الھواء 
الصاعدة والھابطة. اضغط على الزر 

مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع، 
وسیتم اإلشارة إلى الوضع الحالي 

بالضوء األخضر. (        صفحة ۲۳)

 ON اضغط على الزر للتبدیل بین
(تشغیل) أو OFF (إیقاف تشغیل)

صوت التشغیلصافرة
صافرة

مرشح أولي

فتحة التصریف

غطاء الخزان

مقبض الخزان

إزالة المرشح األولي
ارفع الجزء السفلي، ثم اسحبھ باتجاھك واخرج 
المرشح األولي مرشح الھواء مثبَّت مسبًقا داخل 

المرشح األولي

تأكد من خزان المیاه
أخرج خزان المیاه وتأكد من إغالق فتحة التصریف 
والغطاء بإحكام وتحقق من عدم رفع مقبض الخزان.

الرجاء إدخال مصدر الطاقة 
إلى مقبس الطاقة

یرجى إدخال قابس الطاقة في مقبس كھرباء 
بقدرة ۲۲۰~۲٤۰ فولت، وبعد ذلك سیتم 
سماع صوت صافرة، إذا تم فتح شفرات 
الھواء الصاعدة والھابطة سیتم إغالقھا.

 اضغط على المنتج أثناء وضع 
خزان المیاه برفق إلى موضعھ 

األصلي.

تثبیت "المرشح ذو القدرة على قمع الفیروسات 
القمعیة والمضاد للبكتریا والمزیل للروائح الصالح 
لمدة ۱۰ سنوات" داخل المرشح األولي. (یعمل على 
كال الجانبین) أخرج المرشح من الكیس البالستیكي وقم بتثبیتھ 

على مأخذ الھواء الخلفي

ضع المرشح األولي بالمنتج 
قم بإدخال الجزء البارز في المرشح األولي في 

الفتحة الموجودة أعلى مأخذ الھواء الخلفي، ثم ادفع 
الجزء السفلي بالداخل

٦



٥

مسمیات األجزاء ووظائفھا
الجزء األمامي

عند الشراء قد تظھر میاه داخل خزان المیاه، وھذه المیاه بسبب عملیات االختبار 
التي قام بھا المصنع، وال ُیعد ذلك شاًذا.

یتم إخراج الھواء بعد عملیة التجفیف

(       صفحة ۲۰) صفحة ۲۳

شفرات الھواء الصاعدة والھابطة شفرات الھواء الیمنى والیسرى

لوحة التحكم

خزان المیاه

(مأخذ الھواء)

مرشح الھواء (المضاد للبكتیریا ومزیل الروائح)

مستشعر

عجلة 

قابس الطاقة

كبل الطاقة

محزم كبالت الطاقة

مخبأ كبل الطاقة

فتحة التصریف المستمر

(ملحق بالمنتج المرشح األولي عند الشراء) ال تحتاج إلى استبدال مرشح الھواء لمدة 
۱۰ سنوات

مقبض

مقبض خزان المیاه

نافذة المستوى

غطاء تصریف خزان 
المیاه

العنصر 
العائم

فتحة تصریف خزان المیاه

مخرج الھواء

یرجى استعادة المقبض داخل المنتج أثناء االستخدام 

الطراز • الرقم المسلسل

(1PC)

(1PC)

أثناء دخول الھواء فإنھ سیتم تصفیة الغبار وغبار اللقاح.
وسیتم امتصاص الھواء الرطب داخل الغرفة (صفحة      ۲۰ و ۲٦)

الجزء الخلفي

المرشح األولي 

(صفحة       ۲۰ و۲٦)

سیظھر ھنا

تجنب تغطیتھ

(       صفحة ۲٥)

(       صفحة ۲۰)

یبرد الھواء الرطب إلى قطرات میاه تخزن ھنا. سیتوقف المنتج بمجرد امتالء خزان المیاه.
 (       صفحة ۲٥)

ستفتح شفرات الھواء الصاعدة والھابطة أثناء 
عملیة إزالة الرطوبة (       صفحة ۲۳)

لوحة التحكم

قبل االستخدام

عرض إعداد Humidity (الرطوبة) /Timer (الموقت) /Humidity (الرطوبة) زر إعداد Humidity (الرطوبة) / Dehumidify (التجفیف) / الضوء (أخضر)

ضوء (أخضر) / زر شفرات الھواء الیمنى والیسرى 

ضوء إزالة الصقیع 
(أخضر)

یرجى االمتثال لما یلي

مصباح ضبط الرطوبة (أخضر) ضوء ملء خزان المیاه بالكامل (أحمر) ضوء (أخضر) / زر شفرات الھواء 
الصاعدة والھابطة

 ON/OFF تشغیل زر
(تشغیل/إیقاف تشغیل)

الموقت / زر التجفیف الداخلي / ضوء (أخضر) ضوء (أخضر) / زر تجفیف المالبس

سیعرض درجة رطوبة الغرفة أثناء االستخدام (نطاق العرض ۳۰~۹۰٪) عند استخدام 
الموقت، وسیعرض الموقت الوقت المتبقي حتی نھایة التشغیل.

عند استخدام إعدادات الرطوبة فإنھ سیتم عرض إعدادات الرطوبة الحالیة 
(۷۰/٦٥/٦۰/٥٥/٥۰ ٪) (صفحة         ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲٤)

یرجى الضغط على زر شفرات الھواء الیمنى 
والیسرى لتمكین وظیفة التأرجح. سیضيء "مصباح 

اخضر" عند تمكینھ.
(صفحة          ۲۳)

سیتم تشغیل الضوء 
األخضر أثناء عملیة 

إزالة الصقیع. 
(        صفحة ۱۷)

سیؤدي الضغط على الزر أثناء االستخدام إلى ضبط "الموقت" ویضئ
"ضوء الموقت". یؤدي الضغط على الزر أثناء عدم التشغیل إلى تمكین 

وظیفة التجفیف الداخلیة وسیتم تشغیل "ضوء التجفیف 
الداخلي". (         صفحة ۲٤)

سیبدأ ھذا في تجفیف المالبس. اضغط على 
الزر مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع والوضع 

الحالي المستخدم الذي سیشار إلیھ بضوء 
أخضر. (         صفحة ۲۱)

إضغط على الزر للتمكین اثناء االستخدام.
اضغط على الزر مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع، وسیتم ظھور ضوء أخضر 

للوضع الحالي. (         صفحة ۲۲)
یؤدي الضغط على الزر أثناء عدم التشغیل إلى تمكین إعداد الرطوبة. (         صفحة ۲۳)

تحذیر 

أثناء تشغیل الوحدة: سیضيء عندما یتم 
عرض الرطوبة المضبوطة. أثناء عدم 
تشغیل الوحدات: سیتم تشغیل المصباح 
عندما تكون الرطوبة قید الضبط. سیتم 

إیقاف التشغیل بعد ٥ ثواٍن. 
(        صفحة ۲۳)

• للتأكد من دقة عرض الرطوبة یرجى وضع المنتج في مكان أوسع، وقد تختلف درجة الرطوبة المعروضة على المنتج عن درجة الرطوبة في الغرفة.
• یرجى إزالة الطبقة الواقیة على لوحة التحكم.

• للتأكد من دقة عرض الرطوبة یرجى وضع المنتج في مكان أوسع، وقد تختلف درجة الرطوبة المعروضة على المنتج عن درجة الرطوبة في الغرفة.

• یرجى إزالة الطبقة الواقیة على لوحة التحكم.

ثبت "المرشح ذو القدرة على قمع الفیروسات والمضاد للبكتریا ومزیل الروائح الصالح لمدة ۱۰ سنوات"
اإلعداد والتأكد

عندما یكون خزان المیاه ممتلًئا 
بالكامل أو عندما یومض الضوء 

األحمر بشكل متقطع فسیتم إصدار 
صوت خاص بملء خزان المیاه 

بالكامل وسیتم إیقاف التشغیل. 
(        صفحة ۲٥)

سیتغیر اتجاه حركة شفرات الھواء 
الصاعدة والھابطة. اضغط على الزر 

مرة واحدة للتبدیل بین األوضاع، 
وسیتم اإلشارة إلى الوضع الحالي 

بالضوء األخضر. (        صفحة ۲۳)

 ON اضغط على الزر للتبدیل بین
(تشغیل) أو OFF (إیقاف تشغیل)

صوت التشغیلصافرة
صافرة

مرشح أولي

فتحة التصریف

غطاء الخزان

مقبض الخزان

إزالة المرشح األولي
ارفع الجزء السفلي، ثم اسحبھ باتجاھك واخرج 
المرشح األولي مرشح الھواء مثبَّت مسبًقا داخل 

المرشح األولي

تأكد من خزان المیاه
أخرج خزان المیاه وتأكد من إغالق فتحة التصریف 
والغطاء بإحكام وتحقق من عدم رفع مقبض الخزان.

الرجاء إدخال مصدر الطاقة 
إلى مقبس الطاقة

یرجى إدخال قابس الطاقة في مقبس كھرباء 
بقدرة ۲۲۰~۲٤۰ فولت، وبعد ذلك سیتم 
سماع صوت صافرة، إذا تم فتح شفرات 
الھواء الصاعدة والھابطة سیتم إغالقھا.

 اضغط على المنتج أثناء وضع 
خزان المیاه برفق إلى موضعھ 

األصلي.

تثبیت "المرشح ذو القدرة على قمع الفیروسات 
القمعیة والمضاد للبكتریا والمزیل للروائح الصالح 
لمدة ۱۰ سنوات" داخل المرشح األولي. (یعمل على 
كال الجانبین) أخرج المرشح من الكیس البالستیكي وقم بتثبیتھ 

على مأخذ الھواء الخلفي

ضع المرشح األولي بالمنتج 
قم بإدخال الجزء البارز في المرشح األولي في 

الفتحة الموجودة أعلى مأخذ الھواء الخلفي، ثم ادفع 
الجزء السفلي بالداخل

٦



۳

المعلومات الواجب معرفتھا قبل استخدام المنتج
▀  درجة حرارة الغرفة

■ یجب أن تتراوح درجة حرارة الغرفة بین ٥ و۳٥ درجة مئویة أثناء استخدام المنتج.
■ إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٥ درجة مئویة فإن جھاز الحمایة سوف ینشط نتیجة 

ارتفاع درجة الحرارة داخل المنتج، وفي ظل ھذه الحالة سوف یتوقف المنتج عن إزالة الرطوبة، 
ویقوم بدفق الھواء فقط، وعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة یرجى ضبط الشفرات باتجاه األعلى.
■ إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من ٥ درجات مئویة یتوقف المنتج عن إزالة الرطوبة، ویقوم 

بدفق الھواء فقط لتجنب تجمید المیاه المجمعة.

▀  مستوى إزالة الرطوبة
■ یقل مستوى إزالة الرطوبة عندما تنخفض درجة الحرارة، وأیًضا استمرار في إزالة الرطوبة داخل 

نفس الغرفة یقلل من إزالة الرطوبة بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

▀  مزیل الصقیع
■ عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون ۱۸ درجة مئویة یتكون الصقیع على المبادل الحراري.

■ یعمل مزیل الصقیع -في ظل ھذه الحالة- ویضيء مؤشر "Defrosting"، وبعد إزالة الصقیع 
."Defrosting" ینطفئ مؤشر

▀  ارتفاع درجة الحرارة أثناء التشغیل
■ نظًرا ألن ھذا المنتج مزیل للرطوبة ولیس مكیف ھواء فإنھ ال یؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الغرفة.

■ نظًرا النبعاث حرارة أثناء التشغیل ترتفع درجة حرارة الغرفة من ۲ إلى ٤ درجات مئویة أو أكثر خالل فترة التشغیل.

▀  مؤشر الرطوبة
■ إن درجة الرطوبة المعروضة على المنتج قیاسیة، ووفقاً لحجم الغرف واإلعدادات المختلفة سیكون للمؤشر قراءات مختلفة 

مقارنة بقراءات جھاز قیاس الرطوبة في الغرفة، وحتى في الداخل قد تختلف درجة الرطوبة بسبب الموقع والظروف. 
(سبب اختالف درجات الرطوبة المعروضة على المنتج عن قراءات جھاز قیاس الرطوبة)

• اختالف المكان
• قد تختلف درجة الحرارة أو الرطوبة في مواقع مختلفة داخل الغرفة ألنھا تعتمد على حالة دوران الھواء.

• الفرق في دقة جھاز قیاس الرطوبة

▀  الرجاء عدم سد مدخل أو مخرج الھواء
■ یرجى ترك مسافة بین المنتج والجدار أو أي جسم آخر

■ في حالة انسداد مدخل أو مخرج الھواء یتم تنشیط نظام الحمایة، وحینئذ یتوقف المنتج عن العمل.

▀  المشتت الحراري من األلومنیوم
■ لتعزیز القدرة الوظیفیة یتم معالجة سطح المشتت الحراري المستخدم في الُمبادل الحراري 

بالراتنج، وعلى الرغم من أن جزء من اللحام النحاسي األصفر سوف یتغیر في اللون 
أو ینحني بالحرارة لكن لن تتأثر وظائفھ أو یتآكل.

▀  تجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج
■ لتجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل تلقائًیّا بعد ۲٤ ساعة من السكون.

٥۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

ترك مساحة كافیة

(عندما تكون الرطوبة ٦۰ ٪)

(درجة حرارة الغرفة )

ف (لتر/یوم)
القدرة على التجفی

٥۰ ھرتز

اقتراحات لتجفیف المالبس
التجفیف الفعال للمالبس

یمكن استخدام مزیل الرطوبة بحكمة في تجفیف مالبسك على نحو فعال، والنقاط الثالث المذكورة أدناه "رفع درجة حرارة الغرفة" و"تقلیل درجة 
الرطوبة" و"الھواء المباشر إلى المالبس" یمكن أن تسرع من عملیة التجفیف.

اقتراحات لتجفیف المالبس في الغرفة
•  استخدام المنتج في غرفة صغیرة مغلقة یساعد على تحقیق أداء أفضل في التجفیف، 

•  یرجى جمع المالبس المزال الرطوبة منھا في أسرع وقت ممكن أثناء الطقس الرطب.

اقتراحات للتجفیف
ھ مباشرًة إلى المالبس. •  یرجى وضع المنتج بحیث یوجَّ

•  یرجى ضبط اتجاه الھواء (صفحة ۲۳) والسماح لھ أن یھب مباشرة على المالبس، إضافة إلى 
ذلك فإن السماح بحركة شفرات الھواء قد یحسن من أداء عملیة التجفیف.

•  للسماح للھواء كي یصل إلى الجزء الداخلي یرجى مراعاة وجود مسافة بین المنتج والمالبس 
أثناء عملیة التجفیف.

•  ستحتاج المالبس السمیكة لوقت طویل في تجفیفھا، وللسماح للھواء بالوصول بسھولة أكبر 
للمالبس یرجى وضع المالبس في األعلى أو في مكان مجاور خلف المنتج، إضافة إلى ذلك 

یرجى فرد المناطق التي بھا ثنیات في المالبس.
•  لتجفیف الجینز أو التنورة یرجى تعلیقھا رأًسا على عقب من أجل سھولة حركة الھواء 

وتحسین أداء التجفیف.
•  فیما یخص المالبس الخفیفة، مثل تي شیرت أو مالبس داخلیة یرجى وضعھا بعیًدا عن المنتج؛ 

وذلك ألن تلك المالبس یتم تجفیفھا بسھولة.
•  یرجى تغییر مكان المنتج أو المالبس من حین آلخر؛ وذلك لسھولة تجفیف المالبس بصورة 

أكبر.
•  عند تجفیف المالبس فوق المنتج

یرجى وضع المنتج تحت المالبس، ضع المالبس األكثر سمًكا فوق المنتج وتأكد من إمكانیة 
وصول الھواء إلى معظم أطراف المالبس.

•  عند تجفیف المالبس في مكان مجاور خلف المنتج
ضع المالبس األكثر سمًكا في مكان مجاور خلف المنتج وتأكد من إمكانیة وصول الھواء إلى 

معظم أطراف المالبس.
((في ھذه الحاالت قد یحتاج األمر إلى وقت أطول للتجفیف))

•  عندما یكون ھناك مالبس كثیرة.
•  عندما تتشابك المالبس مع بعضھا البعض أثناء التجفیف.

•  عندما ال یستطیع ھواء المنتج الوصول إلى المالبس
یرجى وضع المنتج بحیث یمكن للھواء الوصول إلى المالبس أو وضع المالبس في المكان 

الذي یسھل وصول ھواء المنتج إلیھ.
•  عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة خالل الشتاء

انخفاض درجة الحرارة سیؤدي إلى تقلیل سرعة التجفیف عنھ في درجة الحرارة العادیة،
فقد یتوقف المنتج عن التشغیل قبل أن تجف المالبس بالكامل،

وُیقترح استخدام أدوات التدفئة مًعا أثناء تجفیف المالبس.
•  عندما تكون الغرفة كبیرة جًدا

بما أنھ من الصعب تقلیل درجة الرطوبة في الغرفة فقد یتطلب األمر مزیًدا من الوقت لعملیة 
إزالة الرطوبة، فقد یتوقف المنتج عن التشغیل قبل أن تجف المالبس بالكامل.

مسافة متوسطة

مالبس سمیكة
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مالبس سمیكة

[التجفیف فوق المنتج]

[التجفیف خلف المنتج]

أمور یجب مراعاتھا

ال تستخدم أي أشیاء -مثل المالبس أو الستائر وغیرھا- لسد مخارج ومآخذ الھواء.
حیث قد یؤدي ذلك إلى منع تدفق الھواء وارتفاع درجة الحرارة أو اشتعال الحرائق.

•  إذا لم یتم تجفیف المالبس بالكامل بعد أن یتم إیقاف المنتج تلقائًیّا یرجى إعادة تشغیلھ مرة أخرى.
•  إذا كانت المالبس موجودة فوق المنتج فیرجى التأكد من أنھا ال تغطي مخرج الھواء في المنتج. 

محظور

٤



۳

المعلومات الواجب معرفتھا قبل استخدام المنتج
▀  درجة حرارة الغرفة

■ یجب أن تتراوح درجة حرارة الغرفة بین ٥ و۳٥ درجة مئویة أثناء استخدام المنتج.
■ إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من ۳٥ درجة مئویة فإن جھاز الحمایة سوف ینشط نتیجة 

ارتفاع درجة الحرارة داخل المنتج، وفي ظل ھذه الحالة سوف یتوقف المنتج عن إزالة الرطوبة، 
ویقوم بدفق الھواء فقط، وعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة یرجى ضبط الشفرات باتجاه األعلى.
■ إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من ٥ درجات مئویة یتوقف المنتج عن إزالة الرطوبة، ویقوم 

بدفق الھواء فقط لتجنب تجمید المیاه المجمعة.

▀  مستوى إزالة الرطوبة
■ یقل مستوى إزالة الرطوبة عندما تنخفض درجة الحرارة، وأیًضا استمرار في إزالة الرطوبة داخل 

نفس الغرفة یقلل من إزالة الرطوبة بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

▀  مزیل الصقیع
■ عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون ۱۸ درجة مئویة یتكون الصقیع على المبادل الحراري.

■ یعمل مزیل الصقیع -في ظل ھذه الحالة- ویضيء مؤشر "Defrosting"، وبعد إزالة الصقیع 
."Defrosting" ینطفئ مؤشر

▀  ارتفاع درجة الحرارة أثناء التشغیل
■ نظًرا ألن ھذا المنتج مزیل للرطوبة ولیس مكیف ھواء فإنھ ال یؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الغرفة.

■ نظًرا النبعاث حرارة أثناء التشغیل ترتفع درجة حرارة الغرفة من ۲ إلى ٤ درجات مئویة أو أكثر خالل فترة التشغیل.

▀  مؤشر الرطوبة
■ إن درجة الرطوبة المعروضة على المنتج قیاسیة، ووفقاً لحجم الغرف واإلعدادات المختلفة سیكون للمؤشر قراءات مختلفة 

مقارنة بقراءات جھاز قیاس الرطوبة في الغرفة، وحتى في الداخل قد تختلف درجة الرطوبة بسبب الموقع والظروف. 
(سبب اختالف درجات الرطوبة المعروضة على المنتج عن قراءات جھاز قیاس الرطوبة)

• اختالف المكان
• قد تختلف درجة الحرارة أو الرطوبة في مواقع مختلفة داخل الغرفة ألنھا تعتمد على حالة دوران الھواء.

• الفرق في دقة جھاز قیاس الرطوبة

▀  الرجاء عدم سد مدخل أو مخرج الھواء
■ یرجى ترك مسافة بین المنتج والجدار أو أي جسم آخر

■ في حالة انسداد مدخل أو مخرج الھواء یتم تنشیط نظام الحمایة، وحینئذ یتوقف المنتج عن العمل.

▀  المشتت الحراري من األلومنیوم
■ لتعزیز القدرة الوظیفیة یتم معالجة سطح المشتت الحراري المستخدم في الُمبادل الحراري 

بالراتنج، وعلى الرغم من أن جزء من اللحام النحاسي األصفر سوف یتغیر في اللون 
أو ینحني بالحرارة لكن لن تتأثر وظائفھ أو یتآكل.

▀  تجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج
■ لتجنُّب نسیان إیقاف تشغیل المنتج فإنھ سیتوقف عن التشغیل تلقائًیّا بعد ۲٤ ساعة من السكون.

٥۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

۲۰ سم أو أكثر

ترك مساحة كافیة

(عندما تكون الرطوبة ٦۰ ٪)

(درجة حرارة الغرفة )

ف (لتر/یوم)
القدرة على التجفی

٥۰ ھرتز

اقتراحات لتجفیف المالبس
التجفیف الفعال للمالبس

یمكن استخدام مزیل الرطوبة بحكمة في تجفیف مالبسك على نحو فعال، والنقاط الثالث المذكورة أدناه "رفع درجة حرارة الغرفة" و"تقلیل درجة 
الرطوبة" و"الھواء المباشر إلى المالبس" یمكن أن تسرع من عملیة التجفیف.

اقتراحات لتجفیف المالبس في الغرفة
•  استخدام المنتج في غرفة صغیرة مغلقة یساعد على تحقیق أداء أفضل في التجفیف، 

•  یرجى جمع المالبس المزال الرطوبة منھا في أسرع وقت ممكن أثناء الطقس الرطب.

اقتراحات للتجفیف
ھ مباشرًة إلى المالبس. •  یرجى وضع المنتج بحیث یوجَّ

•  یرجى ضبط اتجاه الھواء (صفحة ۲۳) والسماح لھ أن یھب مباشرة على المالبس، إضافة إلى 
ذلك فإن السماح بحركة شفرات الھواء قد یحسن من أداء عملیة التجفیف.

•  للسماح للھواء كي یصل إلى الجزء الداخلي یرجى مراعاة وجود مسافة بین المنتج والمالبس 
أثناء عملیة التجفیف.

•  ستحتاج المالبس السمیكة لوقت طویل في تجفیفھا، وللسماح للھواء بالوصول بسھولة أكبر 
للمالبس یرجى وضع المالبس في األعلى أو في مكان مجاور خلف المنتج، إضافة إلى ذلك 

یرجى فرد المناطق التي بھا ثنیات في المالبس.
•  لتجفیف الجینز أو التنورة یرجى تعلیقھا رأًسا على عقب من أجل سھولة حركة الھواء 

وتحسین أداء التجفیف.
•  فیما یخص المالبس الخفیفة، مثل تي شیرت أو مالبس داخلیة یرجى وضعھا بعیًدا عن المنتج؛ 

وذلك ألن تلك المالبس یتم تجفیفھا بسھولة.
•  یرجى تغییر مكان المنتج أو المالبس من حین آلخر؛ وذلك لسھولة تجفیف المالبس بصورة 

أكبر.
•  عند تجفیف المالبس فوق المنتج

یرجى وضع المنتج تحت المالبس، ضع المالبس األكثر سمًكا فوق المنتج وتأكد من إمكانیة 
وصول الھواء إلى معظم أطراف المالبس.

•  عند تجفیف المالبس في مكان مجاور خلف المنتج
ضع المالبس األكثر سمًكا في مكان مجاور خلف المنتج وتأكد من إمكانیة وصول الھواء إلى 

معظم أطراف المالبس.
((في ھذه الحاالت قد یحتاج األمر إلى وقت أطول للتجفیف))

•  عندما یكون ھناك مالبس كثیرة.
•  عندما تتشابك المالبس مع بعضھا البعض أثناء التجفیف.

•  عندما ال یستطیع ھواء المنتج الوصول إلى المالبس
یرجى وضع المنتج بحیث یمكن للھواء الوصول إلى المالبس أو وضع المالبس في المكان 

الذي یسھل وصول ھواء المنتج إلیھ.
•  عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة خالل الشتاء

انخفاض درجة الحرارة سیؤدي إلى تقلیل سرعة التجفیف عنھ في درجة الحرارة العادیة،
فقد یتوقف المنتج عن التشغیل قبل أن تجف المالبس بالكامل،

وُیقترح استخدام أدوات التدفئة مًعا أثناء تجفیف المالبس.
•  عندما تكون الغرفة كبیرة جًدا

بما أنھ من الصعب تقلیل درجة الرطوبة في الغرفة فقد یتطلب األمر مزیًدا من الوقت لعملیة 
إزالة الرطوبة، فقد یتوقف المنتج عن التشغیل قبل أن تجف المالبس بالكامل.

مسافة متوسطة

مالبس سمیكة
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مالبس سمیكة

[التجفیف فوق المنتج]

[التجفیف خلف المنتج]

أمور یجب مراعاتھا

ال تستخدم أي أشیاء -مثل المالبس أو الستائر وغیرھا- لسد مخارج ومآخذ الھواء.
حیث قد یؤدي ذلك إلى منع تدفق الھواء وارتفاع درجة الحرارة أو اشتعال الحرائق.

•  إذا لم یتم تجفیف المالبس بالكامل بعد أن یتم إیقاف المنتج تلقائًیّا یرجى إعادة تشغیلھ مرة أخرى.
•  إذا كانت المالبس موجودة فوق المنتج فیرجى التأكد من أنھا ال تغطي مخرج الھواء في المنتج. 

محظور

٤



تجنب وضع المنتج بالقرب من أي 
جسم قد ینبعث منھ حرارة.

تعلیمات السالمة (یلزم االمتثال بھا)
▀  یرجى استخدام المنتج بصورة سلیمة، حیث تحول كافة االحتیاطات الواردة ھنا دون إصابة المستخِدم أو إلحاق الضرر بالممتلكات؛ لذا یجب التعرف 

على داللة العالمات قبل قراءة المحتویات على النحو التالي، كما یجب االلتزام بتعلیمات السالمة.

▀  داللة العالمات
العالمات

الرموز

داللة العالمة

شرح الرموز

(۱) تدل على إنھا تؤدي إلى وقوع إصابات جسیمة أو وفاة المستخدم أثناء استخدام المنتج استخداًما غیر صحیًحا

سیتم اإلشارة إلى تفاصیل الحظر بالقرب من الرمز.

سیتم اإلشارة إلى تفاصیل التوافق بالقرب من الرمز.

تأكد من عدم وجود غبار على 
القابس ومن توصیلھ بالمقبس بإحكام 

دون وجود فجوة بینھا.

تجنب استخدام مزیل الرطوبة عندما یكون القابس أو األسالك الكھربائیة تالفة، أو عندما یتعذر إدخال القابس بإحكام في مقبس التیار.

قد تنصھر األسالك الكھربائیة أو القابس ویتغیر شكلھا نتیجة االرتفاع المفرط في درجات الحرارة؛ مما قد یؤدي إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.

في حالة استمرار مشكلة االرتفاع المفرط في درجات الحرارة بعد استبدال المقبس یرجى االتصال ببائع التجزئة أو خدمة العمالء إلجراء اإلصالحات الالزمة.

ُیحظر استخدام أي مستوى جھد آخر 
خالف جھد ۲٤۰ فولت.

قد یؤدي انصھار الراتنج 
إلى نشوب حریق

تجنب تنظیف المنتج بالماء أو وضع 
أي وعاء (مثل إناء) بھ ماء أعاله.

تقل فاعلیة العازل الكھربائي عند مالمسة 
المیاه للجزء الداخلي من المنتج، مما ینتج عنھ 

حدوث صدمة أو تسرب كھربائي 
أو نشوب حریق.

ُیحظر شرب الماء الُمجمع عن طریق 
المنتج أو تقدیمھ للحیوانات.

قد یكون الماء الُمجمع ضاًرا بالصحة.

تجنب لمس شفرات فتحة تدفق الھواء 
عندما تكون قید التشغیل.

قد یتسبب ذلك في إصابة یدیك أو أصابعك

تجنب فصل قابس التیار أو توصیلھ 
بأیدي مبتلة، وتجنب أیًضا الضغط 

على أي زر أو لمس فتحة تدفق الھواء 
بأیدي مبتلة.

قد یتسبب ذلك في اإلصابة بصدمة كھربائیة.

تجنب وضع أي جسم فوق المنتج،
ویحظر أیًضا الصعود فوقھ.

قد یتسبب السقوط من فوقھ في وقوع إصابات.

تجنب سد مدخل أو مخرج الھواء.

قد یقلل ذلك من أداء التھویة، مما یتسبب في 
ارتفاع مفرط بدرجة الحرارة أو نشوب 

حریق.

ال توجھ تیار الھواء المتولد من المنتج 
مباشرة نحو جسم یتم إحراقھ.

قد یؤدي ذلك إلى عدم احتراق الجسم بالكامل

قد یتسبب استخدام مستوى جھد 
آخر خالف جھد ۲٤۰ فولت 

في حدوث صدمة كھربائیة أو 
نشوب حریق.

یرجى عدم استخدام أسالك أو كبالت 
تمدید أخرى أو مقبس متعدد 

الفتحات.

ُیحظر ثني السلك أو لفھ أو الضغط 
علیھ أو تغییره.

قد یتسبب وجود غبار على 
القابس أو عدم توصیلھ بالمقبس 

بإحكام في نشوب حریق أو 
حدوث صدمة كھربائیة.

(۲) تدل على إنھا تسبب إصابة طفیفة للمستخدم أو تحلق الضرر بالممتلكات
(۳) عندما یتم استخدام المنتج بطریقة غیر صحیحة

۱ : تتضمن اإلصابات الخطیرة اإلصابة بالعمى والحروق (درجة حرارة عالیة أو منخفضة) والصدمات الكھربائیة والكسور في العظام والتسمم وما إلى ذلك، مما یسفر عنھا االنتقال للمستشفى أو تناول أدویة طویل األجل.
۲ : إصابات طفیفة تعني أن األمر لن یستدعي الذھاب إلى المستشفى أو تناول أدویة طویل األجل ولكنھا تتسبب في وقوع إصابات وحرق وصدمات كھربائیة وما إلى ذلك.

۳ : الضرر الذي یلحق بالممتلكات یعني الضرر الذي یلحق بالسكن والمواد الثمینة والحیوانات األلیفة وما إلى ذلك.

▀  داللة الرمز

یلزم االمتثال بھا

ُیحظر وضعھ بالقرب 
محظورمن أي مصدر للھب

یرجى نزع القابس عندما ال یكون 
المنتج قید االستخدام

قد یؤدي عدم نزع القابس 
عندما ال یكون المنتج قید 

االستخدام إلى حدوث صدمة 
محظوركھربیة أو نشوب حریق.

تجنب وضع المنتج بالقرب من علب 
البخاخات.

قد یتسبب ذلك في حدوث 
انفجار أو نشوب حریق.

محظور

محظور

محظور

محظور

محظورمحظور

محظورمحظورمحظور

قد یسبب ذلك في حدوث صدمة 
كھربائیة أو ارتفاع مفرط 
بدرجة الحرارة أو نشوب 

حریق.
محظور

قد یتسبب تلف السلك في 
حدوث صدمة كھربائیة أو 

ارتفاع مفرط بدرجة الحرارة 
أو نشوب حریق.

محظور

تجنب وضع یدك أو أي جسم داخل 
مخرج أو مدخل الھواء.

تعمل المراوح داخل المنتج 
بسرعة عالیة، وقد یؤدي 

مالمستھا إلى حدوث إصابة.

محظور

۱

صیات السالمة
تو

حرك المنتج فقط عندما تكون كافة فتحات تدفق 
الھواء مغلقة.

ت السالمة
صیا

تو

ت السالمة
صیا

تو

اإلعداد
ت

صالحا
اإل

قد یتسبب تحریك المنتج عندما تكون فتحة تدفق 
الھواء مفتوحة أو عندما تكون الشفرات قید 

الحركة في إصابة األیدي أو األصابع أو إلحاق 
أضرار بفتحات التھویة.

تجنب إزالة الجسم العائم أو الجزء المغناطیسي 
الموجود بھ أو البولیسترین.

وذلك بدوره یؤدي إلى طفح المیاه، مما یتسبب 
في سقوطھا على مواد أخرى، وقد یؤدي إلى 
ذلك إلى حدوث تسرب أو صدمة كھربائیة أو 

نشوب حریق. یلزم االمتثال بھا

یجب أال یتم تشغیل فتحات التھویة من ِقبل أشخاص 
ال یعرفون كیفیة تشغیلھ كاألطفال أو المسنین.

قد یتسبب انبعاث الھواء من المنتج لفترة طویلة 
في الشعور بعدم الراحة أو الجفاف.

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

ممنوع الفتحیلزم االمتثال بھا

انزع قابس 
التیار الكھربائي

انزع قابس 
التیار الكھربائي

محظور

محظور

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
التي تخزن فیھا األدویة (المستشفى 
والمعمل والمختبر ومركز التجمیل 

إلخ)

قد تلحق المنظفات أو األدویة 
المكثفة ضرراً بالمنتج مثلما 

تلحق المواد أو المیاه المتسربة 
أضراًرا بالممتلكات .

محظور

یرجى استخدام المنتج في أماكن 
مستویة وثابتة.

إذا سقط المنتج أثناء االستخدام قد 
یتسبب ذلك في تسرب المیاه إلى 
الممتلكات المجاور، مما یتسبب 

في حدوث صدمة كھربیة أو 
نشوب حریق.

تجنب استخدام المنتج في األماكن الضیقة مثل الخزائن أو الحجرات 
الضیقة.

قد تؤدي سوء التھویة إلى ارتفاع 
درجة الحرارة أو نشوب حریق

توقف عن استخدام المنتج على الفور عند وجود خلل أو عطل.

یرجى التوقف عن تشغیل أو استخدام المنتج واالتصال بالبائع أو خدمة العمالء إلجراء أعمال 
الصیانة.

• ال توجد استجابة بعد الضغط على زر التشغیل
• عند ارتفاع درجة حرارة القابس أو سلك التیار بصورة مفاجئة

• عند صدور صوت غریب أو شم رائحة دخان
• عندما ال یمد كبل التیار المنتج بالكھرباء

• عندما یتوقف قاطع الدائرة أو تتلف المنصھرات
• عند وجود حالھ أخرى غیر طبیعیھ أو خلل

• قد یؤدي استخدام المنتج باستمرار في وضع غیر طبیعي إلى حدوث خلل 
أو صدمة كھربیة أو نشوب حریق

تجنب فتح المنتج أو إصالحة أو تغییره قد یتسبب ذلك في حدوث صدمة 
كھربائیة أو اندالع حریق أو حدوث إصابة

یرجى االتصال بالبائع أو خدمة العمالء إذا كنت بحاجة إلى إصالح المنتج

للتصریف المستمر یرجى التأكد من أن أنبوب التصریف غیر مثني، كما 
یجب االنتباه إلى الفرق في مستوىات االرتفاع عند التصریف العادي.

إذا تسربت المیاه قد تتلف األصول 
األخرى، كما یرجى فحص أنبوب 

التصریف بانتظام.

ُصمم المنتج لالستخدام الداخلي فقط؛ 
لذا تجنب تعریضھ ألشعة الشمس أو 

المطر.

یؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة 
الحرارة أو حدوث صدمة 
كھربائیة أو نشوب حریق.

محظور

محظور

محظور

تجنب استخدام المنتج كوسیلة 
لتخزین المواد الفنیة والسجالت 

األكادیمیة إلخ.

قد یؤدي ذلك إلى تلف المواد 
المخزنة .

محظور

تجنب وضع أي جسم یتأثر بالحرارة 
بالقرب من المنتج.

قد یتأثر ھذا الجسم بالھواء 
الساخن المنبعث من المنتج مسبباً 

محظورتغیر في اللون أو الشكل

أثناء استخدام أنبوب التصریف 
یرجى التأكد من أن درجة الحرارة 

المحیطة أعلى من الصفر.

إذا تجمد أنبوب التصریف قد 
یتسبب ذلك في تدفق المیاه داخل 

المنتج ویؤدي إلی تلف الممتلكات 
األخرى.

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
التي یسھل وصول المیاه إلیھا.

قد یتسبب ذلك حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب 
حریق

محظور

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
القریبة من حاویات النفط أو غازات 

االحتراق أو أي حاویة أخرى قد 
یتسرب منھا غازات قابلة لالشتعال.

قد ینشب حریق إذا كان ھناك أي تسرب.

یمكن نقل المنتج في الوضع األفقي فقط إذا رغبت في تحریكھ 
من مكانھ.

قد یخدش تحریك المنتج في أوضاع أخرى األرض

إذا لم یكن المنتج قید االستخدام لفترة طویلة یرجى إزالة قابس 
التیار الكھربائي من المقبس.

قد یتسبب ذلك حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق. محظور

احرص على عدم سقوط المنتج.

قد یتسبب سقوطھ أو ضعھ أفقًیّا في إحداث خلل.

یجب نزع قابس التیار الكھربائي من المقبس 
إلیقاف تشغیل المنتج قبل إجراء عملیات اإلصالح 

علیھ.
قد یتسبب دوران مروحة المنتج بسرعة 

مرتفعة في حدوث إصابات. محظور

یلزم إیقاف تشغیل المنتج وتفریغ خزان المیاه 
قبل نقلھ.

تجنب تسرب المیاه ألنھا قد تتسبب في حدوث 
تسرب كھربائي، مما یؤدي إلى اإلصابة 

بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق.

۲



تجنب وضع المنتج بالقرب من أي 
جسم قد ینبعث منھ حرارة.

تعلیمات السالمة (یلزم االمتثال بھا)
▀  یرجى استخدام المنتج بصورة سلیمة، حیث تحول كافة االحتیاطات الواردة ھنا دون إصابة المستخِدم أو إلحاق الضرر بالممتلكات؛ لذا یجب التعرف 

على داللة العالمات قبل قراءة المحتویات على النحو التالي، كما یجب االلتزام بتعلیمات السالمة.

▀  داللة العالمات
العالمات

الرموز

داللة العالمة

شرح الرموز

(۱) تدل على إنھا تؤدي إلى وقوع إصابات جسیمة أو وفاة المستخدم أثناء استخدام المنتج استخداًما غیر صحیًحا

سیتم اإلشارة إلى تفاصیل الحظر بالقرب من الرمز.

سیتم اإلشارة إلى تفاصیل التوافق بالقرب من الرمز.

تأكد من عدم وجود غبار على 
القابس ومن توصیلھ بالمقبس بإحكام 

دون وجود فجوة بینھا.

تجنب استخدام مزیل الرطوبة عندما یكون القابس أو األسالك الكھربائیة تالفة، أو عندما یتعذر إدخال القابس بإحكام في مقبس التیار.

قد تنصھر األسالك الكھربائیة أو القابس ویتغیر شكلھا نتیجة االرتفاع المفرط في درجات الحرارة؛ مما قد یؤدي إلى حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق.

في حالة استمرار مشكلة االرتفاع المفرط في درجات الحرارة بعد استبدال المقبس یرجى االتصال ببائع التجزئة أو خدمة العمالء إلجراء اإلصالحات الالزمة.

ُیحظر استخدام أي مستوى جھد آخر 
خالف جھد ۲٤۰ فولت.

قد یؤدي انصھار الراتنج 
إلى نشوب حریق

تجنب تنظیف المنتج بالماء أو وضع 
أي وعاء (مثل إناء) بھ ماء أعاله.

تقل فاعلیة العازل الكھربائي عند مالمسة 
المیاه للجزء الداخلي من المنتج، مما ینتج عنھ 

حدوث صدمة أو تسرب كھربائي 
أو نشوب حریق.

ُیحظر شرب الماء الُمجمع عن طریق 
المنتج أو تقدیمھ للحیوانات.

قد یكون الماء الُمجمع ضاًرا بالصحة.

تجنب لمس شفرات فتحة تدفق الھواء 
عندما تكون قید التشغیل.

قد یتسبب ذلك في إصابة یدیك أو أصابعك

تجنب فصل قابس التیار أو توصیلھ 
بأیدي مبتلة، وتجنب أیًضا الضغط 

على أي زر أو لمس فتحة تدفق الھواء 
بأیدي مبتلة.

قد یتسبب ذلك في اإلصابة بصدمة كھربائیة.

تجنب وضع أي جسم فوق المنتج،
ویحظر أیًضا الصعود فوقھ.

قد یتسبب السقوط من فوقھ في وقوع إصابات.

تجنب سد مدخل أو مخرج الھواء.

قد یقلل ذلك من أداء التھویة، مما یتسبب في 
ارتفاع مفرط بدرجة الحرارة أو نشوب 

حریق.

ال توجھ تیار الھواء المتولد من المنتج 
مباشرة نحو جسم یتم إحراقھ.

قد یؤدي ذلك إلى عدم احتراق الجسم بالكامل

قد یتسبب استخدام مستوى جھد 
آخر خالف جھد ۲٤۰ فولت 

في حدوث صدمة كھربائیة أو 
نشوب حریق.

یرجى عدم استخدام أسالك أو كبالت 
تمدید أخرى أو مقبس متعدد 

الفتحات.

ُیحظر ثني السلك أو لفھ أو الضغط 
علیھ أو تغییره.

قد یتسبب وجود غبار على 
القابس أو عدم توصیلھ بالمقبس 

بإحكام في نشوب حریق أو 
حدوث صدمة كھربائیة.

(۲) تدل على إنھا تسبب إصابة طفیفة للمستخدم أو تحلق الضرر بالممتلكات
(۳) عندما یتم استخدام المنتج بطریقة غیر صحیحة

۱ : تتضمن اإلصابات الخطیرة اإلصابة بالعمى والحروق (درجة حرارة عالیة أو منخفضة) والصدمات الكھربائیة والكسور في العظام والتسمم وما إلى ذلك، مما یسفر عنھا االنتقال للمستشفى أو تناول أدویة طویل األجل.
۲ : إصابات طفیفة تعني أن األمر لن یستدعي الذھاب إلى المستشفى أو تناول أدویة طویل األجل ولكنھا تتسبب في وقوع إصابات وحرق وصدمات كھربائیة وما إلى ذلك.

۳ : الضرر الذي یلحق بالممتلكات یعني الضرر الذي یلحق بالسكن والمواد الثمینة والحیوانات األلیفة وما إلى ذلك.

▀  داللة الرمز

یلزم االمتثال بھا

ُیحظر وضعھ بالقرب 
محظورمن أي مصدر للھب

یرجى نزع القابس عندما ال یكون 
المنتج قید االستخدام

قد یؤدي عدم نزع القابس 
عندما ال یكون المنتج قید 

االستخدام إلى حدوث صدمة 
محظوركھربیة أو نشوب حریق.

تجنب وضع المنتج بالقرب من علب 
البخاخات.

قد یتسبب ذلك في حدوث 
انفجار أو نشوب حریق.

محظور

محظور

محظور

محظور

محظورمحظور

محظورمحظورمحظور

قد یسبب ذلك في حدوث صدمة 
كھربائیة أو ارتفاع مفرط 
بدرجة الحرارة أو نشوب 

حریق.
محظور

قد یتسبب تلف السلك في 
حدوث صدمة كھربائیة أو 

ارتفاع مفرط بدرجة الحرارة 
أو نشوب حریق.

محظور

تجنب وضع یدك أو أي جسم داخل 
مخرج أو مدخل الھواء.

تعمل المراوح داخل المنتج 
بسرعة عالیة، وقد یؤدي 

مالمستھا إلى حدوث إصابة.

محظور

۱

صیات السالمة
تو

حرك المنتج فقط عندما تكون كافة فتحات تدفق 
الھواء مغلقة.

ت السالمة
صیا

تو

ت السالمة
صیا

تو

اإلعداد
ت

صالحا
اإل

قد یتسبب تحریك المنتج عندما تكون فتحة تدفق 
الھواء مفتوحة أو عندما تكون الشفرات قید 

الحركة في إصابة األیدي أو األصابع أو إلحاق 
أضرار بفتحات التھویة.

تجنب إزالة الجسم العائم أو الجزء المغناطیسي 
الموجود بھ أو البولیسترین.

وذلك بدوره یؤدي إلى طفح المیاه، مما یتسبب 
في سقوطھا على مواد أخرى، وقد یؤدي إلى 
ذلك إلى حدوث تسرب أو صدمة كھربائیة أو 

نشوب حریق. یلزم االمتثال بھا

یجب أال یتم تشغیل فتحات التھویة من ِقبل أشخاص 
ال یعرفون كیفیة تشغیلھ كاألطفال أو المسنین.

قد یتسبب انبعاث الھواء من المنتج لفترة طویلة 
في الشعور بعدم الراحة أو الجفاف.

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

یلزم االمتثال بھا

ممنوع الفتحیلزم االمتثال بھا

انزع قابس 
التیار الكھربائي

انزع قابس 
التیار الكھربائي

محظور

محظور

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
التي تخزن فیھا األدویة (المستشفى 
والمعمل والمختبر ومركز التجمیل 

إلخ)

قد تلحق المنظفات أو األدویة 
المكثفة ضرراً بالمنتج مثلما 

تلحق المواد أو المیاه المتسربة 
أضراًرا بالممتلكات .

محظور

یرجى استخدام المنتج في أماكن 
مستویة وثابتة.

إذا سقط المنتج أثناء االستخدام قد 
یتسبب ذلك في تسرب المیاه إلى 
الممتلكات المجاور، مما یتسبب 

في حدوث صدمة كھربیة أو 
نشوب حریق.

تجنب استخدام المنتج في األماكن الضیقة مثل الخزائن أو الحجرات 
الضیقة.

قد تؤدي سوء التھویة إلى ارتفاع 
درجة الحرارة أو نشوب حریق

توقف عن استخدام المنتج على الفور عند وجود خلل أو عطل.

یرجى التوقف عن تشغیل أو استخدام المنتج واالتصال بالبائع أو خدمة العمالء إلجراء أعمال 
الصیانة.

• ال توجد استجابة بعد الضغط على زر التشغیل
• عند ارتفاع درجة حرارة القابس أو سلك التیار بصورة مفاجئة

• عند صدور صوت غریب أو شم رائحة دخان
• عندما ال یمد كبل التیار المنتج بالكھرباء

• عندما یتوقف قاطع الدائرة أو تتلف المنصھرات
• عند وجود حالھ أخرى غیر طبیعیھ أو خلل

• قد یؤدي استخدام المنتج باستمرار في وضع غیر طبیعي إلى حدوث خلل 
أو صدمة كھربیة أو نشوب حریق

تجنب فتح المنتج أو إصالحة أو تغییره قد یتسبب ذلك في حدوث صدمة 
كھربائیة أو اندالع حریق أو حدوث إصابة

یرجى االتصال بالبائع أو خدمة العمالء إذا كنت بحاجة إلى إصالح المنتج

للتصریف المستمر یرجى التأكد من أن أنبوب التصریف غیر مثني، كما 
یجب االنتباه إلى الفرق في مستوىات االرتفاع عند التصریف العادي.

إذا تسربت المیاه قد تتلف األصول 
األخرى، كما یرجى فحص أنبوب 

التصریف بانتظام.

ُصمم المنتج لالستخدام الداخلي فقط؛ 
لذا تجنب تعریضھ ألشعة الشمس أو 

المطر.

یؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة 
الحرارة أو حدوث صدمة 
كھربائیة أو نشوب حریق.

محظور

محظور

محظور

تجنب استخدام المنتج كوسیلة 
لتخزین المواد الفنیة والسجالت 

األكادیمیة إلخ.

قد یؤدي ذلك إلى تلف المواد 
المخزنة .

محظور

تجنب وضع أي جسم یتأثر بالحرارة 
بالقرب من المنتج.

قد یتأثر ھذا الجسم بالھواء 
الساخن المنبعث من المنتج مسبباً 

محظورتغیر في اللون أو الشكل

أثناء استخدام أنبوب التصریف 
یرجى التأكد من أن درجة الحرارة 

المحیطة أعلى من الصفر.

إذا تجمد أنبوب التصریف قد 
یتسبب ذلك في تدفق المیاه داخل 

المنتج ویؤدي إلی تلف الممتلكات 
األخرى.

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
التي یسھل وصول المیاه إلیھا.

قد یتسبب ذلك حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب 
حریق

محظور

تجنب استخدام المنتج في األماكن 
القریبة من حاویات النفط أو غازات 

االحتراق أو أي حاویة أخرى قد 
یتسرب منھا غازات قابلة لالشتعال.

قد ینشب حریق إذا كان ھناك أي تسرب.

یمكن نقل المنتج في الوضع األفقي فقط إذا رغبت في تحریكھ 
من مكانھ.

قد یخدش تحریك المنتج في أوضاع أخرى األرض

إذا لم یكن المنتج قید االستخدام لفترة طویلة یرجى إزالة قابس 
التیار الكھربائي من المقبس.

قد یتسبب ذلك حدوث صدمة كھربائیة أو نشوب حریق. محظور

احرص على عدم سقوط المنتج.

قد یتسبب سقوطھ أو ضعھ أفقًیّا في إحداث خلل.

یجب نزع قابس التیار الكھربائي من المقبس 
إلیقاف تشغیل المنتج قبل إجراء عملیات اإلصالح 

علیھ.
قد یتسبب دوران مروحة المنتج بسرعة 

مرتفعة في حدوث إصابات. محظور

یلزم إیقاف تشغیل المنتج وتفریغ خزان المیاه 
قبل نقلھ.

تجنب تسرب المیاه ألنھا قد تتسبب في حدوث 
تسرب كھربائي، مما یؤدي إلى اإلصابة 

بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق.

۲



دلیل االستخدام 
جدول المحتویات

قبل االستخدام          الصفحات

استخدام المنتج 

إصالح األعطال 

الســالمة ................................................... ۱~۲ 
احتیاطات ما قبل االستخدام ................................... ۳ 
ــس ..............................................٤ ــف المالب تجفی
مكونــات المنتــج واســتخداماتھا ............................ ٥~٦
اإلعداد والتأكید ................................................ ٦ 

۷  ........................................ المالبــس  تجفیــف 
۸  .......................................... الرطوبــة  إزالــة 
تغییر اتجاه تیار الھواء ........................................ ۹
۹  .................................. الرطوبــة  درجــة  ضبــط 
۱۰  ..................................... المؤقِّــت  اســتخدامات 
۱۰ .................................. المنتــج  داخــل  التجفیــف 
۱۰  ............................................. المنتــج  نقــل 
القــدرة الكاملــة والتصریــف .............................. ۱۱
۱۱  ................................... المتواصــل  التصریــف 

الضمــان ...................................................... ۱۲
اســتبدال قطع الغیــار ......................................... ۱۲
إصالح األعطال ............................................. ۱۳

نشكركم على اختیاركم مزیل الرطوبة من كورونا. 
یرجى قراءة الدلیل وفھمھ فھًما جیًدا قبل االستخدام. ویرجى االحتفاظ بھ في مكان مناسب للرجوع 

إلیھ مستقبالً. 

المواصفات 
الطراز 

إمداد التیار الكھربائي 

(٥۰ ھرتز)

CD - 1516 (TAE)

ظروف 
التشغیل

درجة الحرارة
نسبة الرطوبة 

القدرة على التجفیف       *۱
استھالك التیار الكھربائي

حجم الغرفة الموصى بھ      *۲
سعة خزان المیاه

الوزن
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

تیار أحادي الطور ۲۲۰-۲٤۰ فولت /٥۰ ھرتز
۳۰ درجة مئویة۲٦٫۷ درجة مئویة

٪٦۰٪۸۰
۲٦٫۰ لتر / یوم۱٥٫٦لتر / یوم

۳۰٥ واط۲٦۰ واط
٦۳ م۲              *۳

یتوقف المنتج تلقائًیّا عندما یصل مستوى المیاه إلى ٤٫٥ لتر تقریًبا.

۱۲٫۸ كجم
٥۷۰ × x x ۳٦٥ ۲۰۲ مم

استھالك التیار الكھربائي في وضع االستعداد: ۱٦ واط
یرجى فصل المنتج عن التیار الكھربائي عند عدم استخدامھ.

*۱ تتوقف قدرة المنتج على التجفیف على متوسط نسبة الرطوبة التي یتم إزالتھا یومًیا 
(۲٤ ساعة).

*۲ بنیة المنزل: منزل خرساني
JEMA ۳ منطقة التجفیف: حسب معاییر*

مزیل الرطوبة 
(TAE)


