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يرجى عدم العبث بالجهاز

  او محاولة اصالحه م� قد

يؤدي اىل تلفه ونرجو

 االتصال عىل وكيل الجهاز

رشكةLOG JO الطبية 

للقيام بأع�ل الصيانة 

ال يجب وضع الجهازجنب

 اي مصدر للطاقه النه

 يتسبب يف استهالكها وقد

 يؤدي اىل حادث 

يحذر استخراج مصدر

 الكهرباء واأليدي مبللة 

ال يجب عىل املشغل 

تفعيل عمل الجهاز 

بأيدي مبلله 

      
ال تسحب مصدرالكهرباء كأنه

 طريقة لتشغيل او اغالق الجهاز

اتبع الطريقة الصحيحة وهي

 التشغيل عن طريق زرالتشغيل

 فقط 

عند ظهور رائحة كريهه 

وهذا غ¹متوقع يجب ان

 تقوم بإغالق الجهاز وتقوم

 بسحب مصدر الكهرباء

 خارجا

يحذر وضع أصابعك 

عند مخرج الهواء

 أو أي يشء معد¼

 اخر عىل الجهاز

٥- يعمل الجهاز يف درجة حرارة ترتاوح من (٥-٣٨) درجه وسيتوقف الجهاز

 اتوماتيكيا ً اذا تجاوزت الحرارة باملكان املسموح لعمل الجهاز.

٨- يجب أن يكون أنبوب الترصيف أعىل من خط الترصيف حتىال ترجع املياه

 مرة اخرى لداخل الجهاز م� قد يتسبب يف حدوث مخاطر.

٧- عند استمرار الجهاز بالترسيب املستمر يجب التأكد من     الترصيف

 الخاص به.

٦-عند تحريك الجهاز أو نقله يجب أن يحمل بزاوية (٤٥) درجة.

١- قم بوضع الجهاز يف مكان ثابت ال يسمح بإهتزاز الجهاز أو إمالته.

٢- ال تقم بوضع أي يشء عىل مقدمة أو خلف الجهاز .

٣- ال تقم بوضع الجهاز يف مكان به مواد مشتعلة أو مصادر للطاقة 

٤- ضع مسافة  ٥٠ سم حول الجهاز ومصدر التهوية لسالمة عمل الجهاز

 وتجنب حدوث املشاكل.

 

أو غبار .

 

تحذير
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تعلي�ت مهمة

جميع التعلي�ت التالية مهمة ومتعلقة بالسالمة فÕجوا 

قراءتها والتقيد بالعمل بها بدقة  
١- الرجاء االلتزام بتنفيذ التعلي�ت التالية بدقة ويف حال عدم االلتزام بها ، نحن غ¹ مسؤولون 

عن أي  أرضار تنتج عن سوء االستخدام.

                  هذه العالمة تعني أن حمل الجهاز ونقله بشكل غ¹ صحيح

                               يؤدي اىل ارضار يف الهيكل الخارجي للجهاز.

هذه االشارة تعني االنتباه والحذر من املخاطر املختلفة.

هذه االشارة تعني ممنوع ويحظر االستخدام .

هذه االشارة تعني الحرص عند التطبيق واالستخدام .       

  هذه االشارة ال تعني وجو د مخاطر عىل املستخدم فقط من طريقة الحمل 

                             ولكن يوجد مخاطر محتملة يف مكونات الجهاز ايضا.

              

تحذير
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جسم الجهاز:

١.املسح بقطعة ق�ش ناعمه إلزالة أي أتربة .

٢. يتم مسح الجهاز بقطعة الق�ش املبللة .

٣. ال تستخدم املنظات يف طريقة التنظيف.

٤.استخدام البنزين او التÕ قد يؤدي اىل حدوث 

خدوش يف جسم .

مره يجب تنظيف الفلرت بإنتظام مره كل 

شهر عىل االقل .

١. فتح اللوحة الخلفية وسحب الفلرت .

٢. تنظيف الفلرت يتم بإستخدام املياه أو 

عن طريق املكنسة الكهربائية أو يتم نفض 

الغبار من عليه قليالُ.

٣. ضع الفلرت يف الهواء حتى يجف ثم اعده اىل مكانه .

الصيانة الدورية 

صيانة الفلرت  

١. خلع قابس الطاقة ووضع السلك الكهرباà يف مكان بارد او جاف .

٢. ال تبقي الجهاز بشكل افقي حتى ال تتسبب يف احداث ضوضاء .

٣. يرجى سحب قابس الطاقة عند الصيانة وال ãسك القابس ويدك مبللة .

٤. يستخدم يف بيئة عالية الرطوبة .

٥. لتثبيت جهاز استشعار الرطوبة يرجى االتصال بوكيل الجهاز 

رشكة log tag  الطبية.

www.info@logtag.jo

تحذير

طريقة عمل الصيانة
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تجنب استخدام األح�ل 

الزائدة  عىل التوصيالت

 الكهربائية م� يؤدي اىل

 قطع يف القواطع الرئيسية 

          

ال تستخدم األسالك 

املقطوعة واملوصلة 

بطريقة غ¹ سليمة 

احت�لية حصول أرضار 

عىل املقبس الرئييس 

من الرضوري ازالة الغبار 

واالوساخ عن القابس 

بشكل دوري 

الحرص من استخدام 

مصدر كهرباء يحتوي 

عىل أعطال اصال وحمل 

زائد يف الطاقة.

تأكد من دخول القابس

 بشكل صحيح يف مكانه 
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يف حال كانت ملبة

 التشغيل مضاءة 

فهذا يعني ان الجهاز

 يف وضعية التشغيل 

وان جميع اجزاء الجهاز

 تعمل 

واليقاف الجهاز قم

 بالضغط مطوالً عىل

 كبسة االطفاء

يف حال الضغط مطوالً 

عىل كبسة set فهذا

 يعني اننا نقوم 

بتهيئة الجهاز واعادة

 برمجة واختيار درجات

 الحرارة والتحكم

 بحساسات الحرارة 

وطريقة عمل مرحلة 

اذابة الجليد 

ملزيد من املعلومات 

يرجى االطالع عىل

 صفحة رقم(      ) 

ملعرفة رموز الربمجة .

شاشة الكرتونية تقوم 

بإظهار درجة الحرارة 

الفعلية يف كل من 

 êالخاصت êاملرحلت

يف وحدة املبخر

 الباردة والساخنة.

مجموعة من األزرار 

وتقوم بإظهار املراحل

 املختلفة التي تختص

 بوحدة إذابة الجليد

 واملراوح الداخلية

 وإظهار أي أخطاء

 محتملة. 
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للقيام بضبط الجهاز استخدم الجدول التايل 

اضغط عىل زر set  ملرة واحدة رسيعه وقوم بضبط الدرجة باستخدام االسهم لالعىل واالسفل 

  àاترك الجهاز وستقوم وحدة التحكم بحفظ البيانات اللتي ادخلتها بشكل تلقا

 Temperature

on a dry -bulb

thermometer Temperature Diïerance btween Dry and wet Bulb thermometer

Humidity ( % ) WET DRY

14C

53-55% 53-50% 50-48% 48-45% 45-41% 41-40% 40-35%

13C 12C 11C 10C 9C 8C( C )

( RH% )
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لوحة التحكم 

تقوم شاشة الجهاز داñاً بعرض نسبة الرطوبة املوجودة باملنطقة املوضوع بها الجهاز. إذا أردت ضبط  نسبة

 الرطوبة عن طريق الجهاز فال بد أن تقومك بالضغط عىل زر shiò حتى يعطي االشارة املضيئة عىل الشاشة

 وبعد هذا تقوم بضبط النسبة املراد اما بزيادتها او تقليل نسبة الرطوبة (اختياري) واذا اردت تعديل نسبة

 الرطوبة او القيمة السابقة سوف يقوم الجهاز بتغي¹ الذي تقوم به بالضبط من لوحة التحكم حتى يصل اىل

 القيمة الجديدة املراد ضبطها. 

óكن ضبط الجهاز يدويا ملدة ٥ مرات وبعدها يقوم الجهاز بضبط نفسه اوتوماتيكياً عىل نسبة الرطوبة املحيطة 

بالجهاز وهي كوظيفة اعادة الضبط وبعدها óكن مرة اخرى ضبط النسبة املرادة يدويا لخمس مرات متتالية

 .م� يعني ان الجهاز داñا يف وضع التشغيل اال يف حالة التجمد 

يتوقف الجهاز عن سحب الرطوبة . ويف هذه الحالة ال يسمح للجهاز بتلقي اوامر التحكم بنسبة الرطوبة .

 اذا اردت انهاء هذه الحالة تقوم بضغط زر (shiò)   حتى يعطي االشارة املضيئة عىل الشاشة كنوع من انواع

 اعادة الضبط فيقوم الجهاز بالتشغيل اتوماتيكياً مرة اخرى ثم تضغط زر shiò مرة اخرى

لتقوم بضبط نسبة الرطوبة يدوياً ك� تريد. وبعدها عندما تصل نسبة الرطوبة املحيطة بالجهاز اىل ٣٪ من

 القيمة املرادة فإن املؤرش الضوà يتوقف اتوماتيكيا عن الوميض ويقوم الجهاز اتوماتيكياً بسحب الرطوبة

 من املكان حتى يصل اىل القيمة املرادة .

تعطي الشاشة الرقمية ايضاً مؤرشات ضوئية موضحة مثل

١- E١ تعني عطل يف حساس قياس نسبة الحرارة.

٢- E٢ قطع او خلل يف حساس قياس نسبة الرطوبة.

٣- E٣ قطع يف دائرة حساس الرطوبة .

٤- E  درجة حرارة اعىل من درجة حرارة الجهاز يقوم املؤرش الضوà باالضاءة داñاً حتى تحل املشكلة.
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Default Set range Functionparameter

-30c -45c set temp Lower set point limit E1 

30cSet temp 50c Higher set point limit E2 

4c 1-10c Temp . hysteresis E3 

2min 0-10min Comp . start delay time E4 

0 -10-10c Offset on room temp E5 

0-10-10c Offset on evap. Temp E6 

0 0 Electric 
1=Hot gas

Defrost function F0 

20min 1-60min Max defrost duration F1 

6hr 0-24Hr Defrost interval time F2 

8c 0-50-0c Defrost termination 
temp 

F3 

0 0=normal 
1= 

Display during defrost F4 

2min 0-10min Dripping time after 
defrost 

F5 

1min 0-10min fan start delay time H1 

1 0=parallel with comp 
1= continuous 
running except 

defrost  

Fan operating function H2 

00=always off 
1= always on 

Fan control during 
defrosting 

H3 

40c C3-130c High temperature 
alarm 

C2 

-40c -45C-c2Low temperature 
alarm 

C3 

60min 1-90-1 min Alarm time delay C4 

 



التعامل مع األعطال 
àاذا ان هناك يشء خاطئ مع الجهاز يرجى قطع التيار الكهربا

 مبارشة والتحقق من االشياء عىل النحو التايل 
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الطريقة الخاطئة :

هي عمل التواء ملحوظ

يف أنبوب الترصي و محاولة تعليقه 

م� يؤدي اىل انسداد االنبوب وعدم

 ترصيف املياه .

الطريقة الصحيحة :

هي بجعل املرصف يف نقطة 

منخفضة عن الجهاز وعدم وجود 

التواء يف األنبوب النسياب املياه

 بشكل اسهل .

طريقة عمل الترصيف 

طريقة ترصيف املياه

استخدام خزان املياه او خط الترصيف 

استخدام خزان املياه 

طريقة اخراج الخزان :

نقوم بإخراجه يدوياً ببطئ ثم نقوم بتفريغ الخزان والتخلص من املاء 

 الخزان فيقوم*قم بإغالق الجهاز قبل اخراج- الخزان حتى لو كان مغلق المتالء الخزان حتى حتى ال يقوم بالعمل التلقاà فور اخراجك
 بترسيب املياه داخل الجهاز ولذلك ال يجب اخراج الخزان قبل اغالق الجهاز

طريقة وضع الخزان :

قم بدفع الخزان ببطئ حتى تسمع صوت الرتكيب اليدوي وبعدها قم بتشغيل الجهاز وستعمل املروحة اتوماتيكياً

استخدام أنبوب الترصيف 

 (m.m 16) قم بتجهيز خط للترصيف قبل تركيب الجهاز وبعد تجهيز خط الترصيف تقوم بتجهيز انبوب يكون قطره من الداخل

(m.m 20) ومن الخارج قطره
* لرتكيب االنبوب (مثل الطريقة املطابقة للصورة باالسفل)

استعمل املنظم (الكابس) حتى تقطع املياه وقم بإخراج الخزان املرفق مع الجهاز ثم قم بتوصيل انبوب الترصيف املجهز مع انبوب

 ترصيف املياه املتصل بالخزان ليكونو متصلã êاماً مع بعض وهكذا يكون خط الترصيف جاهز وóكن تشغيل الجهاز.

مدخل سحب الهواء من الغرفة 

مخرج الهواء 
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