
English
OPERATING INSTRUCTIONS For user
• To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating 

instructions before use.

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT

MS-GS18VF MS-GS24VF 

MS-GS30VF MS-GS36VF 
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

SAFETY PRECAUTIONS

CONTENTS

Meanings of symbols displayed on indoor unit and/or outdoor unit

• Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used in this product, be sure to read these 
“Safety Precautions” before use.

• Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to observe them.
• After reading this manual, keep it together with the installation manual in a handy place for easy reference.

Marks and their meanings
 WARNING : Incorrect handling could cause serious hazard, such as death, serious injury, etc. with a high probability.

 CAUTION : Incorrect handling could cause serious hazard depending on the conditions.
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■NAME OF EACH PART 5
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■SELECTING OPERATION MODES 8
■FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT 9
■LONG OPERATION 10
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■ECONO COOL OPERATION  11
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■CLEANING 13
■WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED 15
■WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME 17
■ INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK 17
■SPECIFICATIONS 18

WARNING
(Risk of fi re)

This unit uses a fl ammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fi re or heating part, it will create harmful 
gas and there is risk of fi re.

Read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully before operation.

Service personnel are required to carefully read the OPERATING INSTRUCTIONS and INSTALLATION 
MANUAL before operation.

Further information is available in the OPERATING INSTRUCTIONS, INSTALLATION MANUAL, and the like.
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Meanings of symbols used in this manual

 : Be sure not to do.  : Be sure to disconnect the power supply plug   
   from the power outlet.

 : Be sure to follow the instruction.  : Be sure to shut off the power.

 : Never insert your finger or stick, etc.  : Risk of fire.

 : Never step onto the indoor/outdoor unit 
   and do not put anything on them.  : Never touch with wet hand.

 : Danger of electric shock. Be careful.  : Never splash water on the unit.

SAFETY PRECAUTIONS

 WARNING
Do not connect the power cord to an intermediate point, use an extension cord, or connect 
multiple devices to a single AC outlet.
• This may cause overheating, fi re, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely into the outlet.
• A dirty plug may cause fi re or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and do not apply heat or place heavy 
objects on it.
• This may cause fi re or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the power plug during operation.
• This may create sparks, which can cause fi re.
• After the indoor unit is switched OFF with the remote controller, make sure to turn the breaker OFF 

or disconnect the power plug. 

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged length of time.
• This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled, altered, or repaired by the user.
• An improperly handled air conditioner may cause fi re, electric shock, injury, or water leakage, etc. 

Consult your dealer.
• If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent 

in order to avoid a hazard.

When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no substance other than the 
specifi ed refrigerant (R410A) enters the refrigerant circuit.
• Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise and may result 

in explosion or injury.
• The use of any refrigerant other than that specifi ed for the system will cause mechanical failure, 

system malfunction, or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment 
to securing product safety.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

  
Do not insert your fi nger, a stick, or other objects into the air inlet or outlet.
• This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation.

  
In case of an abnormal condition (such as a burning smell), stop the air conditioner and disconnect 

the power plug or turn the breaker OFF.
• A continued operation in the abnormal state may cause a malfunction, fi re, or electric shock. In this 

case, consult your dealer.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

SAFETY PRECAUTIONS
When the air conditioner does not cool or heat, there is a possibility of refrigerant leakage.
If any refrigerant leakage is found, stop operations and ventilate the room well and consult 
your dealer immediately. If a repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the service 
technician for details.
• The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, it does not leak. However, if refrigerant 

leaks and comes in contact with a heat source such as a fan heater, kerosene heater, or cooking 
stove, it will create a harmful gas and there is risk of fi re.

The user should never attempt to wash the inside of the indoor unit. Should the inside of the 
unit require cleaning, contact your dealer.
• Unsuitable detergent may cause damage to plastic material inside the unit, which may result in 

water leakage. Should detergent come in contact with electrical parts or the motor, it will result in 
a malfunction, smoke, or fi re.

• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: 
open fl ames, an operating gas appliance or an operating electric heater).

• Be aware that refrigerants may not contain an odour.
• Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean the appliance, other than those 

recommended by the manufacturer.
• Do not pierce or burn.
The indoor unit must be installed in rooms which exceed the fl oor space specifi ed. Please 
consult your dealer.

 CAUTION
Do not touch the air inlet or the aluminum fi ns of the indoor/outdoor unit.
• This may cause injury.
Do not use insecticides or fl ammable sprays on the unit.
• This may cause a fi re or deformation of the unit.
Do not expose pets or houseplants to direct airfl ow.
• This may cause injury to the pets or plants.
Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/outdoor unit.
• Water may drip down from the unit, which may cause damage or malfunction.
Do not leave the unit on a damaged installation stand.
• The unit may fall and cause injury.
Do not step on an unstable bench to operate or clean the unit.
• This may cause injury if you fall down.
Do not pull the power cord.
• This may cause a portion of the core wire to break, which may cause overheating or fi re.
Do not charge or disassemble the batteries, and do not throw them into a fi re.
• This may cause the batteries to leak, or cause a fi re or explosion.
Do not operate the unit for more than 4 hours at high humidity (80% RH or more) and/or with 
windows or outside door left open.
• This may cause the water condensation in the air conditioner, which may drip down, wetting or 

damaging the furniture. 
• The water condensation in the air conditioner may contribute to growth of fungi, such as mold.
Do not use the unit for special purposes, such as storing food, raising animals, growing plants, 
or preserving precision devices or art objects.
• This may cause deterioration of quality, or harm to animals and plants.
Do not expose combustion appliances to direct airfl ow.
• This may cause incomplete combustion.
Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.
• This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation.
When the unit will be unused for a long time, disconnect the power plug or turn the breaker OFF.
• The unit may accumulate dirt, which may cause overheating or fi re.
Replace all batteries of the remote controller with new ones of the same type.
• Using an old battery together with a new one may cause overheating, leakage, or explosion.
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SAFETY PRECAUTIONS

 WARNING
Consult your dealer for installing the air conditioner. 
• It should not be installed by the user since installation requires specialized knowledge and skills. An 

improperly installed air conditioner may cause water leakage, fi re, or electric shock.
Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
• A non-dedicated power supply may cause overheating or fi re.
Do not install the unit where fl ammable gas could leak.
• If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may cause an explosion.
Earth the unit correctly.
• Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod, or a telephone earth wire. 

Improper earthing may cause electric shock.

 CAUTION
Install an earth leakage breaker depending on the installation location of the air conditioner 
(such as highly humid areas).
• If an earth leakage breaker is not installed, it may cause electric shock.
Ensure that the drain water is properly drained.
• If the drain passage is improper, water may drip down from the indoor/outdoor unit, wetting and 

damaging the furniture.

In case of an abnormal condition
 Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

For installation

 IMPORTANT
Dirty fi lters cause condensation in the air conditioner which will contribute to the growth of fungi such as mold. It is 
therefore recommended to clean air fi lters every 2 weeks.

If the battery fl uid comes in contact with your skin or clothes, wash them thoroughly with 
clean water.
• If the battery fl uid comes in contact with your eyes, wash them thoroughly with clean water and 

immediately seek medical attention.
Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated together with a combustion 
appliance.
• Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.
Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a possibility of a lightning strike.
• The unit may be damaged if lightning strikes.
After the air conditioner is used for several seasons, perform inspection and maintenance in 
addition to normal cleaning.
• Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, contribute to growth of fungi, such as mold, 

or clog the drain passage, and cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer for 
inspection and maintenance, which require specialized knowledge and skills.

Do not operate switches with wet hands.
• This may cause electric shock.
Do not clean the air conditioner with water or place an object that contains water, such as a 
fl ower vase, on it.
• This may cause fi re or electric shock.
Do not step on or place any object on the outdoor unit.
• This may cause injury if you or the object falls down.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

Indoor unit

NAME OF EACH PART

Outdoor units may be different in appearance.

Outdoor unit

Operation indicator lamp

Remote control receiving section

Emergency 
operation switch  Page 9 

Horizontal vane

Air outlet

Air fi lter 
(Nano platinum fi lter)

Air inlet

Heat exchanger

Front panel

Air cleaning fi lter 
(Electrostatic 
anti-allergy enzyme 
fi lter, option)

Display section

Air inlet (back and side)

Refrigerant piping

Drainage hose

Air outlet

Drain outlet

MS-GS18VF MS-GS24VF
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Indoor unit

NAME OF EACH PART

Outdoor units may be different in appearance.

Outdoor unit

Operation indicator 
lamp
Remote control 
receiving section

Emergency 
operation switch  Page 9 

Horizontal vane
Air outlet

Air fi lter 
(Nano platinum fi lter)

Air inlet

Front panelAir cleaning fi lter 
(Electrostatic anti-allergy 
enzyme fi lter, option)

Display section

Air inlet (back and side)

Refrigerant piping

Drainage hose

Air outlet

Drain outlet

MS-GS30VF MS-GS36VF

01_VG79Y359H01_EN.indd   601_VG79Y359H01_EN.indd   6 23/6/21   10:1123/6/21   10:11



En-7

● OPERATING INSTRUCTIONS ●

Remote controller

NAME OF EACH PART PREPARATION BEFORE OPERATION

•  Make sure the polarity of the batteries is correct.
•  Do not use manganese batteries and leaking batter-

ies. The remote controller could malfunction.
•  Do not use rechargeable batteries.
•  Replace all batteries with new ones of the same 

type.
• Batteries can be used for approximately 1 year. 

However, batteries with expired shelf lives last 
shorter.

• Press RESET gently using a thin instrument.
 If the RESET button is not pressed, the remote con-

troller may not operate correctly.

Before operation: Insert the power supply plug into the 
power outlet and/or turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

1. Remove the front lid.

2. Insert the nega-
tive pole of AAA 
alkaline batteries 
first.

3.  Install the front lid.

4.  Press RESET.

• Press CLOCK gently using a thin 
instrument.

Setting current time

1.  Press CLOCK.

3.  Press CLOCK 
again.

2.  Press the TIME buttons 
to set the time.

 Each press increases/
decreases the time by 
1 minute (10 minutes 
when pressed longer).

Remote controller 
holder

Signal transmitting 
section
Distance of signal : 
About 6 m
Beep(s) is (are) heard 
from the indoor unit 
when the signal is 
received.

Operation 
display section

OFF/ON
(stop/operate) 
button

Temperature
buttons  Page 8 

Operation select 
button  Page 8 

ECONO COOL 
button  Page 11 

FAN speed control 
button  Page 9 

Off-timer button  Page 12 

On-timer button  Page 12 

VANE control 
button  Page 9 

TIME set buttons  Pages 7, 12  
  Increase time
  Decrease time

CLOCK button  Page 7 
RESET button  Page 7 Lid Slide 

down to 
open

• Install the remote 
controller holder in 
a place where the 
signal can be re-
ceived by the indoor 
unit.

Only use the remote controller provided with the unit.
Do not use other remote controllers.
If two or more indoor units are installed in proximity to one 
another, an indoor unit that is not intended to be operated 
may respond to the remote controller.

WIDE VANE button  Page 9 

LONG button  Page 10 

POWERFUL 
COOL button
 Page 11 
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SELECTING OPERATION MODES

1 Press to start the operation.

2 Press  to select operation mode. Each press 
changes mode in the following order:

 (I FEEL) (COOL) (DRY) (FAN)

3 Press  or  to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°C.

Press  to stop the operation.
• The same setting is selected the next time by simply 

pressing .
Operation indicator lamp
The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature

The unit is operating to reach the set temperature About 2°C or more  away from set tem-
perature

The room temperature is approaching the set temperature About 1 to 2°C from set temperature

 Lit  Not lit

I FEEL mode
The unit selects the operation mode according to the room temperature when I FEEL is selected. When the 
room temperature is higher than 25°C, COOL is selected (set temperature: 24°C). When the room temperature 
is lower than 25°C, DRY is selected. However, when operation is stopped and then started within 2 hours, the 
mode which has been selected previously is operated.

Note: 
During COOL operation, the set temperature may not be changed when the room temperature is more than 2°C 
higher than the set temperature. In this case, please wait until the room temperature drops to within 2°C of the 
set temperature.

 COOL mode
Enjoy cool air at your desired temperature. 

 DRY mode
Dehumidify your room. The room may be cooled slightly. 
Temperature cannot be set during DRY mode.

 FAN mode
Circulate the air in your room.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

FAN SPEED AND AIRFLOW
DIRECTION ADJUSTMENT

Operation indicator lamp

Emergency operation

When the remote controller cannot be used...
Emergency operation can be activated by pressing the 
emergency operation switch (E.O.SW) on the indoor unit.

Each time the E.O.SW is pressed, the 
operation changes in the following order:

Auto restart function

If a power failure occurs or the main power is turned off 
during operation, “Auto restart function” automatically starts 
operation in the same mode as the one set with the remote 
controller just before the shutoff of the main power. When 
timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts 
operation when power is resumed.

If you do not want to use this function, please consult 
the service representative because the setting of the 
unit needs to be changed.

Set temperature : 24°C
Fan speed : Medium
Horizontal vane : Auto

Note:
The fi rst 30 minutes of operation is 
test run. Temperature control does not 
work, and fan speed is set to High.

Emergency COOL

Stop

Press  to select fan speed. Each press 
changes fan speed in the following order:

(AUTO) (Low) (Med.) (High) (Super High)

• Two short beeps are heard from the indoor unit 
when set to AUTO.

Press to select vertical airflow direction. 
Each press changes airflow direction in the fol-
lowing order:

 (AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SWING)

• Two short beeps are heard from the indoor unit 
when set to AUTO.

Press  to select horizontal airfl ow direction. 
Each press changes airfl ow direction in the follow-
ing order:

(SWING)

Operation indicator lamp

Emergency COOL

<GS18/24>

<GS30/36>

Stop
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LONG OPERATIONAirflow direction

 (AUTO)
The vane is set to the most effi cient airfl ow direc-
tion. :horizontal position. 

 (Manual)
For efficient air conditioning, select the upper position 
for COOL/DRY. If the position (4) or (5) is selected 
during COOL/DRY, the vane automatically moves to 
the upward position after 0.5 to 1 hour to prevent any 
condensation from dripping.

 (Swing)
The vane moves up and down intermittently. 

Press  to start LONG operation.
• Fan speed increases and the horizontal vane 

moves to the position for LONG mode.
• Air reaches to longer distance.

Press again to cancel LONG operation.
• LONG operation is cancelled when the OFF/ON, 

VANE, or ECONO COOL button is pressed.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

POWERFUL COOL OPERATION ECONO COOL OPERATION 

Press  during COOL mode  page 8  to start 
POWERFUL COOL operation.

Fan speed : Exclusive speed for POWER-
FUL mode 

Horizontal vane : Set position, or downward 
airflow position during AUTO 
setting

• Temperature cannot be set during POWERFUL 
COOL operation.

Press  again to cancel POWERFUL COOL 
operation. 
• POWERFUL COOL operation also is cancelled 

automatically in 15 minutes, or when the OFF/
ON, FAN, or ECONO COOL button is pressed.

Press  during COOL mode  page 8  to start 
ECONO COOL operation.
The unit performs swing operation vertically in 
various cycles according to the temperature of 
airflow. Set temperature is set 2°C higher auto-
matically.

Press  again to cancel ECONO COOL 
operation. 

• ECONO COOL operation is cancelled when the 
VANE, LONG, or POWERFUL COOL button is 
pressed.

What is “ECONO COOL”?
Swing airflow (change of airflow) makes you feel cooler 
than stationary airfl ow. So, even though the set temperature 
is automatically set at 2°C higher, it is possible to perform 
cooling operation with keeping comfort. As a result, energy 
can be saved.
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TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

1 Press  or  during operation to set the 
timer. 

(ON timer) : The unit turns ON at the 
set time.

(OFF timer) : The unit turns OFF at the 
set time.

*  or  blinks.
* Make sure that the current time is set cor-

rectly. Page 7

2 Press  (Increase) and  (Decrease) to 
set the time of timer. 
Each press increases or decreases the set time 
by 10 minutes.
• Set the timer while or is blinking.

3 Press  or  again to cancel timer.

Note:
• ON and OFF timers can be used in combination.

 mark indicates the order of timer operations.
• If power failure occurs while ON/OFF timer is set,

see  page 9  “Auto restart function”.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

CLEANING

Front panel

Front panel

Air cleaning fi lter
(Electrostatic anti-allergy enzyme 
fi lter, option)

Air cleaning fi lter
(Electrostatic anti-allergy enzyme 
fi lter, option)

Air fi lter (Nano platinum fi lter)

Air fi lter 
(Nano platinum fi lter)

Instructions:
• Switch off the power supply or turn off the breaker be-

fore cleaning.
• Be careful not to touch the metal parts with your hands.
• Do not use benzine, thinner, polishing powder, or in-

secticide.
• Use only diluted mild detergents.
• Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fi re to 

dry.

• Do not use water hotter than 50°C.
• Do not use a scrubbing brush, a hard sponge, or the 

like.
• Do not apply excessive force on the fan as it may 

cause cracks or breakage.

Air fi lter (Nano platinum fi lter)

• Clean every 2 weeks
• Remove dirt by a vacuum cleaner, or rinse with water.
• After washing with water, dry it well in shade.

What is “Nano platinum fi lter”?
Nano platinum is a ceramic particle that includes a platinum nanoparticle. The particles are incorporated into the fi lter 
material, which results in providing semi-permanent antibacterial and deodorizing characteristics for the fi lter. Nano 
platinum surpasses the catechin (a biofl avonoid that is found in green tea) in performance. Nano platinum fi lter uses 
this compound not only to improve air quality but also to eliminate bacteria and viruses. This air fi lter has a semi-per-
manent lasting effect even after washing it with water.

(MS-GS18/24)

(MS-GS30/36)
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CLEANING

Hole
Hinge

1. Lift the front panel until a “click” is heard.
2. Hold the hinges and pull to remove as shown in the above illustration.

• Wipe with a soft dry cloth or rinse it with water.
• Do not soak it in water for more than two hours.
• Dry it well in shade before installing it.

3. Install the front panel by following the removal procedure in reverse.
Close the front panel securely and press the positions indicated by 
the arrows.

Front panel

Air cleaning fi lter (Electrostatic anti-allergy enzyme fi lter, option)

Every 3 months:
• Remove dirt by a vacuum cleaner.
When dirt cannot be removed by vacuum cleaning:
• Soak the fi lter and its frame in lukewarm water before rinsing it.
• After washing, dry it well in shade.
Every year:
• Replace it with a new air cleaning fi lter for best performance.
• Parts Number  MAC-2310FT-E  (GS18/24)
   MAC-3310FT-E  (GS30/36)

 Important
• Clean the fi lters regularly for best performance and to reduce power consumption.
• Dirty fi lters cause condensation in the air conditioner which will contribute to the growth of 

fungi such as mold. It is therefore recommended to clean air fi lters every 2 weeks.

(MS-GS18/24)

(MS-GS18/24)

(MS-GS30/36)

(MS-GS30/36)

Hole
Hinge
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

Symptom Explanation & Check points
Indoor Unit
The unit cannot be operated. • Is the breaker turned on?

• Is the power supply plug connected?
• Is the ON timer set?  Page 12 

The unit cannot be operated for about 3 minutes 
when restarted.

• This protects the unit according to instructions from the micropro-
cessor. Please wait.

The fan stops during the DRY operation. • In DRY operation, the unit operates using the same refrigerant circuit 
as in COOL operation. DRY operation time has to be reduced in or-
der to lower humidity without much room temperature decreasing. So 
the compressor sometimes stops, and at the same time the indoor 
fan stops. This prevents water condensed on the heat exchanger 
from evaporating again.

Mist is discharged from the air outlet of the 
indoor unit.

• The cool air from the unit rapidly cools moisture in the air inside the 
room, and it turns into mist.

The swing operation of the HORIZONTAL 
VANE is suspended for a while, then restarted.

• This is for the swing operation of the HORIZONTAL VANE to be 
performed normally.

The air fl ow direction changes during operation.
The direction of the horizontal vane cannot be 
adjusted with the remote controller.

• When the unit is operated in COOL or DRY mode, if the operation 
continues with air blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction of 
the air fl ow is automatically set to upward position to prevent water 
from condensing and dripping.

The unit starts operation by itself when the main 
power is turned on, but isn’t received sign from 
the remote controller.

• These models are equipped with an auto restart function. When 
the main power is turned off without stopping the unit with the 
remote controller and is turned on again, the unit starts oper-
ation automatically in the same mode as the one set with the 
remote controller just before the shutoff of the main power. 
Refer to “Auto restart function”.  Page 9 

The indoor unit discolors over time. • Although plastic turns yellow due to the infl uence of some factors 
such as ultraviolet light and temperature, this has no effect on the 
product functions.

Outdoor Unit
Water leaks from the outdoor unit. • During COOL and DRY operations, pipe or pipe connecting sections 

are cooled and this causes water to condense.

Remote controller
The display on the remote controller does not 
appear or it is dim. The indoor unit does not 
respond to the remote control signal.

• Are the batteries exhausted?  Page 7 
• Is the polarity (+, -) of the batteries correct?  Page 7 
• Are any buttons on the remote controller of other electric appliances 

being pressed?

WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the trouble, stop using the air condi-
tioner and consult your dealer.
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WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Symptom Explanation & Check points
Does not cool
The room cannot be cooled suffi ciently. • Is the temperature setting appropriate?  Page 8 

• Is the fan setting appropriate? Please change fan speed to High 
or Super High.  Page 9 

• Are the fi lters clean?  Page 13 
• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?  Page 13 
• Are there any obstacles blocking the air inlet or outlet of the in-

door or outdoor unit?
• Is a window or door open?
• When a ventilation fan or a gas cooker is used in a room, the 

cooling load increases, resulting in an insuffi cient cooling effect.
• When the outside temperature is high, the cooling effect may not 

be suffi cient.
• It may take a certain time to reach the setting temperature or may 

not reach that depending on the size of the room, the ambient 
temperature, and the like.

Airfl ow
The air from the indoor unit smells strange. • Are the fi lters clean?  Page 13 

• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?  Page 13 
• The unit may suck in an odor adhering to the wall, carpet, furni-

ture, cloth, etc. and blow it out with the air.

Sound
Cracking sound is heard. • This sound is generated by the expansion/contraction of the front 

panel, etc. due to change in temperature.

“Burbling” sound is heard. • This sound is heard when the outside air is absorbed from the 
drain hose by turning on the range hood or the ventilation fan, 
making water fl owing in the drain hose to spout out.

 This sound is also heard when the outside air blows into the drain 
hose in case the outside wind is strong.

Mechanical sound is heard from the indoor 
unit.

• This is the switching sound in turning on/off the fan or the com-
pressor.

The sound of water fl owing is heard. • This is the sound of refrigerant or condensed water fl owing in the 
unit.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.
• When water leaks or drips from the indoor unit.
• When the upper operation indicator lamp blinks.
• When the breaker trips frequently.
• The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF type fl uorescent lamp (inverter-type 
fl uorescent lamp, etc.) is used.

• Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An amplifi er may be required for the affected 
device.

• When an abnormal sound is heard.
• When any refrigerant leakage is found.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

Installation place
Avoid installing the air conditioner in the following places.
• Where there is much machine oil.
• Salty places such as the seaside.
• Where sulfi de gas is generated such as hot spring, sewage, waste water.
• Where oil is splashed or where the area is fi lled with oily smoke (such as cooking areas and factories, in which the 

properties of plastic could be changed and damaged).
• Where there is high-frequency or wireless equipment.
• Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.
• Where the operation sound or air from the outdoor unit bothers the house next door.
• The mounting height of indoor unit 1.8 m to 2.3 m is recommended. If it is impossible, please consult your dealer.
• Do not operate the air conditioner during interior construction and fi nishing work, or while waxing the fl oor. Before 

operating the air conditioner, ventilate the room well after such work is performed. Otherwise, it may cause volatile 
elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water leakage or scattering of dew.

• The indoor unit must be installed in rooms which exceed the fl oor space specifi ed. Please consult your dealer.

Electrical work
• Provide an exclusive circuit for the power supply of the 

air conditioner.
• Be sure to observe the breaker capacity.
If you have any questions, consult your dealer.

INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK

1 Operate by COOL mode with the highest temper-
ature set or FAN mode for 3 to 4 hours.  Page 8 

• This dries the inside of the unit.
• Moisture in the air conditioner contributes to 

favorable conditions for growth of fungi, such as 
mold.

2 Press to stop the operation.

3 Turn off the breaker and/or disconnect the power 
supply plug.

4 Remove all batteries from the remote controller.

When using the air conditioner again:

1 Clean the air fi lter.  Page 13 

2 Check that the air inlet and outlet of the indoor 
and outdoor units are not blocked.

3 Check that the earth is connected correctly.

4 Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERA-
TION”, and follow the instructions.  Page 7 

The installation location of the outdoor unit should be at least 3 m away from the 
antennas for TV sets, radios, etc. In areas where the reception is weak, provide 
greater space between the outdoor unit and the antenna of the affected device if 
operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception.

 CAUTION
Do not operate the air conditioner during interior 
construction and fi nishing work, or while waxing 
the floor. Before operating the air conditioner, 
ventilate the room well after such work is per-
formed. Otherwise, it may cause volatile elements 
to adhere inside the air conditioner, resulting in 
water leakage or scattering of dew.

To prevent the effects 
of a fl uorescent lamp, 
keep as far apart as 
possible.

wall, etc.

Inverter-type 
fl uorescent lamp

Keep a space 
to prevent the 
picture distortion 
or the noise.

1 m 
or more

Radio

100 mm or 
more

For the optimum effi ciency 
and to extend the life time 
of using, the outdoor unit 
should be installed in a 
well-ventilated dry place.

(18/24, 30, 36)
200/500 mm or 
moreTV

Cordless 
phone or 
Portable 
phone 3 m or 

more

1 m 
or more
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SPECIFICATIONS
Rating condition

Model
Set name MS-GS18VF MS-GS24VF MS-GS30VF MS-GS36VF
Indoor MS-GS18VF MS-GS24VF MS-GS30VF MS-GS36VF
Outdoor MU-GS18VF MU-GS24VF MU-GS30VF MU-GS36VF

Power supply ~/N, 220-230-240 V, 50 Hz
Capacity kW 5.2-5.2-5.2 6.7-6.7-6.7 8.2-8.2-8.2 9.5-9.5-9.5
Input (set) kW 1.47-1.475-1.48 1.90-1.90-1.91 2.32-2.33-2.34 2.70-2.70-2.79
Rated current (set) A 6.8-6.5-6.4 8.9-8.7-8.5 10.7-10.3-10.0 12.9-12.6-12.2

Weight
Indoor kg 14.9 14.9 20
Outdoor kg 34.0 58.5 66.5 81.5

Dimension
Indoor mm 325x1100x238 365x1170x295
Outdoor mm 525x718x255 880x840x330 1258x870x295

T3 condition

Power supply  ~/N, 230 V, 50 Hz

Net total cooling capacity
kW 4.70 5.92 7.034 8.215

Btu/h 16037 20200 24000 28031

Energy Effi ciency Ratio (EER) Btu/h/W 8.60 8.60 8.60 8.60

Annual energy consumption kWh 3730 4700 5580 6520

Guaranteed operating range
Indoor Outdoor

Upper limit
32°C DB

23°C WB

46°C DB

—

Lower limit
21°C DB

15°C WB

21°C DB

—
DB:  Dry Bulb
WB: Wet Bulb

Note:
Rating condition
Indoor: 27°C DB, 19°C WB
Outdoor: 35°C DB, 24°C WB
T3 condition
Indoor: 29°C DB, 19°C WB
Outdoor: 46°C DB, 24°C WB
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Name of Importer:

United Arab Emirates
United Electronics Co. L.L.C 
Hamdan St., M1 Saif Bin Darwish Building, 
P.O.Box 25751, Abu Dhabi, UAE 
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● تعلیمات التشغیل ●

المواصفات
حالة التصنیف

المودیل
MS-GS18VFMS-GS24VFMS-GS30VFMS-GS36VFاسم الطقم

MS-GS18VFMS-GS24VFMS-GS30VFMS-GS36VFالوحدة الداخلیة 
MU-GS18VFMU-GS24VFMU-GS30VFMU-GS36VFالوحدة الخارجیة

Hzإمداد القدرة ٥۰ ,V ۲٤۰-۲۳۰-۲۲۰ ,N/~
۹٫٥-۹٫٥-۸٫۲۹٫٥-۸٫۲-٦٫۷۸٫۲-٦٫۷-٥٫۲٦٫۷-٥٫۲-٥٫۲كیلو واتالسعة

۲٫۷۰-۲٫۷۰-۲٫۳۲۲٫۷۹-۲٫۳۳-۱٫۹۰۲٫۳٤-۱٫۹۰-۱٫٤۷۱٫۹۱-۱٫٤۷٥-۱٫٤۸كیلو واتالدخل (للطقم)
۱۲٫۹-۱۲٫٦-۱۰٫۷۱۲٫۲-۱۰٫۳-۸٫۹۱۰٫۰-۸٫۷-٦٫۸۸٫٥-٦٫٥-٦٫٤أمبیرمعایرة التیار (للطقم)

الوزن
۱٤٫۹۱٤٫۹۲۰كجمالوحدة الداخلیة 
۳٤٫۰٥۸٫٥٦٦٫٥۸۱٫٥كجمالوحدة الخارجیة

األبعاد
االرتفــاع × العرض 

× العمق

۳۲٥x۱۱۰۰x۲۳۸۳٦٥x۱۱۷۰x۲۹٥ممالوحدة الداخلیة 

٥۲٥x۷۱۸x۲٥٥۸۸۰x۸٤۰x۳۳۰۱۲٥۸x۸۷۰x۲۹٥ممالوحدة الخارجیة

T۳ حالة

Hzإمداد القدرة ٥۰ ,V ۲۳۰ ,N/~

إجمالي سعة التبرید الصافیة
٤٫۷۰٥٫۹۲۷٫۰۳٤۸٫۲۱٥كیلو وات

Btu/h۱٦۰۳۷۲۰۲۰۰۲٤۰۰۰۲۸۰۳۱

(EER) تقدیر كفاءة الطاقةBtu/h/W۸٫٦۰۸٫٦۰۸٫٦۰۸٫٦۰

kWh۳۷۳۰٤۷۰۰٥٥۸۰٦٥۲۰استھالك الطاقة السنوي

نطاق التشغیل المضمون

الوحدة الخارجیةالوحدة الداخلیة 

۳۲°م DBالحد األعلى
WB ۲۳°م

DB ٤٦°م
—

۲۱°م DBالحد األدنى
WB ۱٥°م

DB ۲۱°م
—

DB: لمبة جافة
WB: لمبة مبتلة

مالحظة:
حالة التصنیف

۲۷°م لمبة جافة، ۱۹°م لمبة مبتلة الوحدة الداخلیة: 
۳٥°م لمبة جافة، ۲٤°م لمبة مبتلة الوحدة الخارجیة: 

T3 حالة
۲۹°م لمبة جافة، ۱۹°م لمبة مبتلة الوحدة الداخلیة: 
٤٦°م لمبة جافة، ۲٤°م لمبة مبتلة الوحدة الخارجیة: 
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عندما ال یتم استعمال مكیف الھواء لمدة طویلة

موضع التركیب
تجنب تركیب مكیف الھواء في المواضع التالیة.

حیث یوجد زیوت میكانیكیة بكثرة.  •
حیث یكون الھواء مشبعاً بالملح مثل شاطئ البحر.  •

في األماكن التي یتم تولید غاز الكبریتید فیھا مثل مناطق الینابیع الساخنة، أماكن الصرف الصحي، میاه الصرف الصحي.  •
حیث تتناثر الزیوت أو یمتلئ المكان بدخان الزیوت (مثل األماكن المخصصة للطھي والمصانع، حیث یمكن أن تتغیر خصائص البالستیك ویتلف).  •

في أماكن ذات ترددات عالیة أو أجھزة السلكیة.  •
حیث یتم انسداد الھواء الخارج من مخرج ھواء الوحدة الخارجیة.  •

حیث یتسبب صوت التشغیل أو الھواء الصادر من الوحدة الخارجیة في إزعاج الجیران.  •
یوصى بالقیام بتركیب الوحدة الداخلیة على ارتفاع یبلغ من ۱,۸ م إلى ۲,۳ م. إذا لم یكن ذلك ممكًنا، یرجى استشارة الوكیل لدیك.  •

ال تعمد إلى تشغیل مكیف الھواء أثناء التركیب الداخلي واالنتھاء من العمل أو بینما تقوم بطالء األرضیة بالشمع. قبل تشغیل مكیف الھواء، قم بتھویة الغرفة جیًدا بعد   •
القیام بمثل ھذا العمل. وإال، قد یتسبب ھذا في التصاق عناصر متطایرة داخل مكیف الھواء، األمر الذي ینتج عنھ تسرب الماء أو انتشار الندى.

یجب تركیب الوحدة الداخلیة في غرف تتجاوز مساحة األرضیة المحددة. یُرجى استشارة الوكیل.  •

العمل الكھربائي
قم بتجھیز دائرة خاصة إلمداد التیار لمكیف الھواء.  •

تأكد من مراعاة سعة القاطع.  •

إذا كانت لدیك أیة أسئلة، استشر وكیلك.

موضع التركیب والعمل الكھربائي

قم بالتشغیل في وضع التبرید (COOL) بالضبط على ۱
أعلى درجة حرارة أو وضع المروحة (FAN) لمدة 

تتراوح بین ۳ إلى ٤ ساعات.  صفحة ۸
ھذا یجفف الوحدة من الداخل.  •

الرطوبــة الموجــودة في مكیــف الھواء تســاھم في تشــكیل الظروف   •
المناسبة لنمو الفطریات، مثل العفن.

اضغط  إلیقاف التشغیل.۲

قم بإیقاف القاطع و/أو افصل قابس إمداد التیار.۳

قم بنزع جمیع البطاریات من وحدة التحكم عن بعد.٤

مواضع تركیب الوحدة الخارجیة یجب أن تكون بعیدة مسافة ۳ م على األقل عن ھوائیات أجھزة التلفزیون أو 
الرادیو، الخ. في المناطق التي یكون فیھا االستقبال ضعیفاً، اجعل المسافة بین الوحدة الخارجیة والھوائیات 

الخاصة باألجھزة المتأثرة أكبر إذا كان تشغیل مكیف الھواء یتداخل مع االستقبال اإلذاعي أو التلفزیوني.

 تحذیر
ال تقم بتشــغیل مكیف الھواء أثناء أعمال التشــیید والتشــطیبات الداخلیة، أو 
أثناء تشمیع األرضیة. قبل تشغیل مكیف الھواء، قم بتھویة الغرفة جیًدا بعد 
أداء تلك األعمال. وإال، فقد یتسبب ذلك في التصاق العناصر المتطایرة داخل 

مكیف الھواء، مما یؤدي إلى تسریب المیاه أو تناثر الندى.

لمنع تأثیر مصابیح الفلورسنتة، 
احتفظ بالوحدة بعیداً عن 
المصباح بقدر اإلمكان.

جدار، الخ

مصباح فلورسنتي 
متغیر التردد

احتفظ بمسافة لمنع 
تشوه الصورة أو 

الضوضاء.

۱ م أو 
أكثر

رادیو

۱۰۰ مم 
أو أكثر

للحصول على الكفاءة المثلى 
وإطالة العمر التشغیلي لالستخدام، 

یجب أن یتم تركیب الوحدة 
الخارجیة في مكان جاف وذو 

تھویة جیدة.

(18/24, 30, 36)
٥۰۰/۲۰۰ مم

تلفزیون أو أكثر

ھواتف 
السلكیة أو 
ھواتف نقالة

۳ م أو 
أكثر

۱ م أو 
أكثر

عند استعمال مكیف الھواء مرة أخرى:

قم بتنظیف مرشح الھواء.  صفحة ۱۱۳

تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الھواء في الوحدتین ۲
الداخلیة والخارجیة.

تأكد من صحة توصیل سلك األرضي.۳

راجع ”اإلعداد قبل التشغیل“، وقم باتباع التعلیمات.٤
 صفحة ۷
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● تعلیمات التشغیل ●

عندما تشك بوجود خلل
الشرح ونقاط التفقداألعراض

ال یتم التبرید

ھل تھیئة درجة الحرارة مناسبة؟  صفحة ۸ال یتم تبرید الغرفة بكفاءة.  •
ھل تھیئة المروحة مناسبة؟ یرجى تغییر سرعة المروحة إلى السرعة العالیة (High) أو السرعة   •

الفائقة (Super High).  صفحة ۹
ھل المرشحات نظیفة؟  صفحة ۱۳  •

خلیــة ا لد ا ة  حــد للو ي  ر ا لحــر ا ل  د لمبــا ا و  أ حــة  و لمر ا ھــل   •
نظیفین؟  صفحة ۱۳

ھل ھناك عوائق تقوم بسد مدخل أو مخرج الھواء للوحدة الداخلیة أو الخارجیة؟  •
ھل النافذة أو الباب مفتوحان؟  •

عند اســتعمال مروحة تھویة أو فرن غاز داخل غرفة فإن حمولة التبرید تزید، متســببة في قلة   •
كفاءة التبرید.

عندما تكون درجة حرارة الھواء الخارجیة عالیة، فقد ال یكون تأثیر التبرید ذو فاعلیة.  •
قد یســتغرق ھذا بعض الوقت للوصول إلى تھیئة درجة حرارة أو قد ال یتم الوصول إلیھا وذلك   •

تبًعا لمساحة الغرفة ودرجة الحرارة المحیطة وما شابھ ذلك.

تدفق الھواء

ھل المرشحات نظیفة؟  صفحة ۱۳رائحة الھواء الخارج من الوحدة الداخلیة تبدو غریبة.  •
خلیــة ا لد ا ة  حــد للو ي  ر ا لحــر ا ل  د لمبــا ا و  أ حــة  و لمر ا ھــل   •

نظیفین؟  صفحة ۱۳
قد تقوم الوحدة بامتصاص الروائح العالقة بالجدران أو السجاد أو األثاث أو القماش أو الخ وتدفعھا   •

للخارج مع الھواء.

الصوت

یصدر ھذا الصوت عن توسع/انكماش اللوحة األمامیة، الخ بسبب التغیر في درجة الحرارة. یتم سماع صوت طقطقة.  •

یتم ســماع ھذا الصوت عند امتصاص الھواء الخارجي من خرطوم التصریف بواســطة تشــغیل یتم سماع صوت ”بقبقة“.  •
جھاز الشفط أو مروحة التھویة مما یجعل الماء المتدفق في خرطوم التصریف یندفع للخارج.

یتم ســماع ھذا الصوت أیضاً عند اندفاع الھواء الخارجي في خرطوم التصریف في حالة كون   
الھواء الخارجي قویاً.

ھذا صوت االنتقال ما بین تشغیل/إیقاف المروحة أو الكمبرسور.یتم سماع صوت میكانیكي من الوحدة الداخلیة.  •

ھذا صوت تدفق مادة التبرید أو الماء المتكثف في الوحدة.یتم سماع صوت تدفق الماء.  •

في الحاالت التالیة، قم بإیقاف استعمال مكیف الھواء واستشر وكیلك.
عند تسرب أو تساقط الماء من الوحدة الداخلیة.  •
عندما یومض مصباح مؤشر التشغیل العلوي.  •

عند توقف القاطع عن العمل بشكل متكرر.  •
ال یتم اســتقبال إشــارة وحدة التحكم عن بعد في الغرفة التي یتم اســتعمال مصباح فلورســنتي طراز التشــغیل ON/اإلیقاف OFF اإللیكتروني (مصباح فلورسنتي من   •

النوع المتغیر التردد، الخ).
قد یتداخل تشغیل مكیف الھواء مع االستقبال اإلذاعي أو التلفزیوني. قد یتطلب الجھاز المتأثر استخدام مضخم.  •

عند سماع صوت غیر عادي.  •
عند العثور على تسرب مادة التبرید.  •
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۱٥-AR

الشرح ونقاط التفقداألعراض

الوحدة الداخلیة

ھل تم تشغیل القاطع؟ال یمكن تشغیل الوحدة.  •
ھل قابس إمداد التیار موصول؟  •

ھل تم ضبط مؤقت التشغیل ON؟  صفحة ۱۲  •

ھــذه الوظیفــة تھدف إلــى حمایة الوحدة بتوجیھ مــن وحدة المعالجة المصغــرة الداخلیة. یرجى عند إعادة التشغیل، تظل الوحدة لمدة ۳ دقائق تقریباً دون تشغیل.  •
االنتظار.

.(DRY) تعمل الوحدة باستعمال دائرة مادة التبرید ذاتھا المستعملة تتوقف المروحة أثناء تشغیل وضع التجفیف ،(DRY) في حالة تشغیل وضع التجفیف  •
في تشــغیل وضع التبرید (COOL). ینبغي تقلیل فترة تشــغیل وضع التجفیف (DRY) وذلك 
لتخفیض الرطوبة دون تخفیض درجة حرارة الغرفة كثیراً. لذلك یتوقف الكمبرسور أحیاناً، وفي 
نفس الوقت تتوقف المروحة الداخلیة. ھذا یمنع الماء المتكثف على المبادل الحراري من التبخر 

مرة أخرى.

الھواء البارد المنبعث من الوحدة یقوم بسرعة بتبرید رطوبة الھواء داخل الغرفة، مما یحول ھذه یخرج بخار الماء من مخرج ھواء الوحدة الداخلیة.  •
الرطوبة إلى بخار ماء.

یتم إیقاف تشغیل وظیفة تحریك ریشة أفقیة لفترة قصیرة، ثم 
یعاد تشغیلھا.

الغرض من ھذا ھو تشغیل وظیفة تحریك ریشة أفقیة لكي تقوم بعملھا بشكل عادي.  •

یتغیر اتجاه تدفق الھواء أثناء التشغیل.
ال یمكن ضبط اتجاه الریش األفقیة بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

عنــد تشــغیل الوحدة على وضــع التبرید (COOL) أو التجفیف (DRY)، إذا اســتمرت عملیة   •
اندفاع الھواء لألسفل لمدة تتراوح بین ۰,٥ إلى ۱ ساعة، فإن اتجاه تدفق الھواء یتم ضبطھ تلقائیاً 

على الموضع العلوي لمنع الماء من التكثف والتساقط.

یبدأ تشغیل الوحدة تلقائیاً عند تشغیل التیار الرئیسي، لكنھا ال 
تتلقى إشارة من وحدة التحكم عن بعد.

ھــذه المودیــالت مجھــزة بوظیفــة إعــادة التشــغیل التلقائــي. عنــد إیقــاف التیــار الرئیســي   •
أخــرى،  مــرة  وتشــغیلھ  بعــد  عــن  التحكــم  وحــدة  طریــق  عــن  الوحــدة  إیقــاف  دون 
تبــدأ الوحــدة بالعمــل تلقائیــاً فــي نفــس الوضــع الــذي تــم ضبطــھ علیــھ عــن طریــق وحدة 
التحكــم عــن بعــد قبــل إیقــاف التیــار الرئیســي. راجــع ”وظیفــة إعــادة التشــغیل التلقائــي“. 

 صفحة ۹

بالرغم من تغیر لون البالســتیك إلى اللون األصفر وذلك بســبب بعض العوامل مثل األشعة فوق یتغیر لون الوحدة الخارجیة مع مرور الوقت.  •
البنفسجیة والحرارة، إال أن ذلك ال یؤثر على وظائف المنتج.

الوحدة الخارجیة

أثنــاء التبریــد (COOL) أو التجفیــف (DRY)، یبرد األنبوب أو أقســام أنبوب التوصیل وھذا یتسرب الماء من الوحدة الخارجیة.  •
یسبب تكثف الماء.

وحدة التحكم عن بعد

ال تظھر القراءة في شاشة وحدة التحكم عن بعد أو أنھا تكون 
خافتة، الوحدة الداخلیة ال تستجیب إلشارة وحدة التحكم عن بعد.

ھل البطاریات فارغة الشحنة؟  صفحة ۷  •
ھل اتجاھات أقطاب البطاریة (- ,+) صحیحة؟  صفحة ۷  •

ھل تم ضغط أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بأجھزة كھربائیة أخرى؟  •

عندما تشك بوجود خلل
إذا لم یتم إصالح الخلل الذي أصاب الوحدة على الرغم من فحص ھذه النقاط، توقف عن استعمال الوحدة، وقم باستشارة وكیلك.
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۱٤-AR

● تعلیمات التشغیل ●

التنظیف

اللوحة األمامیة
(MS-GS18/24)

(MS-GS18/24)

(MS-GS30/36)

(MS-GS30/36)

مرشح منظف الھواء
(مرشح ضد اإلنزیمات المسببة للحساسیة بالكھرباء السكونیة، اختیاري)

كل ۳ أشھر:
قم بإزالة األوساخ باستعمال مكنسة كھربائیة.  •

عندما یتعّذر إزالة األوساخ باستعمال مكنسة كھربائیة:
قم بغمر المرشح مع إطاره في ماء فاتر قبل القیام بغسلھ.  •

بعد الغسل قم بتجفیفھ جیداً بالظل.  •
كل سنة:

استبدلھ بمرشح تنظیف ھواء جدید وذلك للحصول على األداء األمثل.  •
(GS18/24) MAC-2310FT-E رقم القطعة   •
(GS30/36) MAC-3310FT-E   

ھام
قم بتنظیف المرشحات بانتظام للحصول على األداء األمثل ولتقلیل استھالك التیار.  •

یتم ترشــیح األوســاخ التي تســببت في تســاقط قطرات المیاه المتكثفة في مكیف الھواء األمر الذي ســاھم في نمو الفطریات مثل العفن. وبالتالي یوصى بتنظیف   •
مرشحات الھواء كل أسبوعین.

ارفع اللوحة األمامیة إلى أن یتم سماع صوت ”طقة“.  .۱
قم بإمساك المطاطات واسحب لنزعھا كما ھو مبین في الشكل التوضیحي الموجود في الیسار.  .۲

امسحھ بقطعة قماش ناعمة وجافة أو اغسلھ بالماء.  •
ال تعمد إلى غمرھا في الماء أكثر من ساعتین.  •

جففھا جیداً في الظل قبل تركیبھا.  •
قم بتركیب اللوحة األمامیة باتباع إجراءات اإلزالة ولكن بشــكل عكســي. قم بإغالق اللوحة األمامیة بإحكام واضغط   .۳

المواضع المشار إلیھا باألسھم.

ثقب
مطاطة

ثقب
مطاطة
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۱۳-AR

التنظیف

مرشح منظف الھواء
(مرشح ضد اإلنزیمات المسببة 
للحساسیة بالكھرباء السكونیة، 

اختیاري)

مرشح منظف الھواء
(مرشح ضد اإلنزیمات المسببة 
للحساسیة بالكھرباء السكونیة، 

اختیاري)

مرشح الھواء (مرشح نانو البالتیني)

مرشح الھواء (مرشح نانو البالتیني)

التعلیمات:
قم بإیقاف مصدر التیار أو إیقاف القاطع قبل التنظیف.  •

احذر من لمس األجزاء المعدنیة بیدیك.  •
ال تستعمل البنزین أو الثنر أو مسحوق التلمیع أو مبید الحشرات.  •

استعمل المنظفات المعتدلة والمخففة فقط.  •
ال تعرض األجزاء ألشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو النار لتجف.  •

(MS-GS18/24)

(MS-GS30/36)

اللوحة األمامیة

اللوحة األمامیة

مرشح الھواء (مرشح نانو البالتیني)
• قم بالتنظیف كل أسبوعین 

قم بإزالة األوساخ باستعمال المكنسة الكھربائیة، أو اغسلھا بالماء.  •
بعد الغسل، قم بتجفیفھا جیداً بالظل.  •

ما ھو ”مرشح نانو البالتیني“؟
نانو البالتیني ھو جزیئات من الخزف تشــتمل على جزیئات نانو البالتیني. یتم دمج الجزیئات في مواد المرشــح، األمر الذي یؤدي إلى تزوید المرشــح بخاصیة مضادة 
للبكتیریا وخاصیة إزالة الروائح بشكل شبھ دائم. تتفوق مادة نانو البالتیني على مادة الكاتشین (ھي عبارة عن بیوفالفونوید وتوجد في الشاي األخضر) في األداء. یستعمل 
مرشــح نانو البالتیني ھذا المركب لیس لتحســین جودة الھواء فقط ولكن للتخلص من البكتیریا والفیروســات أیضاً. یكون تأثیر مرشــح الھواء ھذا شبھ دائم حتى بعد غسلھ 

بالماء.

ال تستعمل ماًء تزید درجة حرارتھ عن ٥۰°م.  •
ال تعمد إلى استعمال فرشاة تنظیف أو اسفنجة قاسیة أو ما شابھ ذلك.  •

ال تعمــد إلى تطبیق قــوة مفرطة على المروحة ألنھا قد تتســبب في حدوث   •
تشققات أو تتعرض للكسر.
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۱۲-AR

● تعلیمات التشغیل ●

التشغیل بالمؤقت
(OFF اإلیقاف/ON مؤقت التشغیل)

اضغط  أو  أثناء التشغیل لضبط ۱
المؤقت.

یتم تشغیل الوحدة   : (ON تشغیل المؤقت) 
ON في الوقت 

الذي تمت تھیئتھ.

یتم إیقاف تشغیل   : (OFF إیقاف المؤقت) 
الوحدة OFF في 
الوقت الذي تمت 

تھیئتھ.
. یومض  أو   *

صفحة ۷ تأكد من ضبط الوقت الحالي بشكل صحیح.   *

اضغط  (زیادة) و  (تقلیل) لضبط وقت ۲
المؤقت.

كل ضغطة تزید أو تقلل الوقت المختار بمقدار ۱۰ دقائق.
. اضبط المؤقت أثناء ومیض  أو  •

اضغط  أو  مرة أخرى إللغاء المؤقت.۳

مالحظة:
یمكن استعمال مؤقتي التشغیل ON واإلیقاف OFF معاً. تشیر العالمة  إلى   •

ترتیب تشغیل المؤقت.
إذا حدث انقطاع في التیار بینما مؤقت التشــغیل ON/اإلیقاف OFF مضبوط،   •

راجع  صفحة ۹ ”وظیفة إعادة التشغیل التلقائي“.
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۱۱-AR

POWERFUL COOL تشغیل الوضعECONO COOL تشغیل الوضع

اضغط  خالل الوضع COOL صفحة ۸
.POWERFUL COOL لبدء تشغیل الوضع

POWERFUL سرعة حصریة للوضع  : سرعة المروحة 
وضع الضبط، أو وضع تدفق الھواء ألســفل أثناء   : الریشة األفقیة 

AUTO التھیئة التلقائیة

POWERFUL ال یمكن ضبط درجة الحرارة خالل تشغیل الوضع  •
.COOL

اضغط  مرة أخرى إللغاء تشغیل الوضع 
.POWERFUL COOL

یتــم أیضــاً إلغاء تشــغیل الوضع POWERFUL COOL بشــكل   •
تلقائي خالل ۱٥ دقیقة، أو عند ضغط الزر OFF/ON أو FAN أو 

.ECONO COOL

اضغط  خالل الوضع COOL صفحة ۸
.ECONO COOL لبدء تشغیل الوضع

تقــوم الوحدة بتنفیذ تشــغیل التأرجــح العمودي فــي دورات مختلفة وفقاً 
لدرجــة حرارة تدفق الھواء. یتم ضبط درجة الحرارة المضبوطة بدرجة 

أعلى بمقدار ۲°م تلقائیاً.

اضغط  مرة أخرى إللغاء تشغیل الوضع 
.ECONO COOL

تــم إلغــاء تشــغیل الوضــع ECONO COOL عنــد ضغــط الزر   •
.POWERFUL COOL أو LONG أو VANE

ما ھو الوضع ”ECONO COOL“؟
یمنحــك تدفق الھــواء المتأرجح (التغییــر في تدفق الھواء) اإلحســاس ببرودة أكثر 
مــن تدفق الھواء الثابت. ولذلك، فــي حال أن درجة الحرارة المضبوطة تم ضبطھا 
تلقائیاً بمقدار ۲°م أعلى، فإنھ من الممكن تنفیذ تشــغیل التبرید بشــكل مریح. ونتیجة 

لذلك یتم حفظ الطاقة.
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۱۰-AR

● تعلیمات التشغیل ●

اتجاه تدفق الھواء

(AUTO)
یتم ضبط الریشة على اتجاه تدفق الھواء األكثر فعالیة. : وضع أفقي.

(یدوي)  
للحصول على تكییف ھواء أكثر فاعلیة، قم باختیار الموضع العلوي للوضع 

COOL/DRY. إذا تــم اختیــار الموضــع (٤) أو (٥) أثناء وضع الوضع 

COOL/DRY، تتحرك الریشة تلقائًیا نحو الموضع العلوي بعد ۰,٥ إلى 

۱ ساعة لتفادي تساقط قطرات المیاه المتكثفة.

 (تحریك الریش)
تتحرك الریشة إلى األعلى واألسفل بشكل متقطع.

LONG تشغیل الوضع

.LONG اضغط  لبدء تشغیل الوضع
تزداد ســرعة المروحة وتتحرك الریشــة األفقیة إلى موضعھا من أجل   •

.LONG وضع
یصل الھواء إلى أقصى بعد.  •

اضغط  مرة أخرى إللغاء تشغیل الوضع 
.LONG

یتــم إلغاء تشــغیل الوضع LONG عند ضغط الــزر OFF/ON أو   •
.ECONO COOL أو VANE
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۹-AR

مصباح مؤشر التشغیل

مصباح مؤشر التشغیل

التشغیل الطارئ

عندما ال یمكن استعمال وحدة التحكم عن بعد...
یمكــن تفعیــل التشــغیل الطارئ عــن طریق الضغــط على مفتاح التشــغیل الطارئ 

(E.O.SW) الموجود على الوحدة الداخلیة.

فــي كل مــرة یتم فیھا الضغط علــى E.O.SW، یتغیر 
التشغیل حسب الترتیب التالي:

وظیفة إعادة التشغیل التلقائي
إذا حدث انقطاع في التیار أو تم إیقاف التیار الرئیســي أثناء التشــغیل، تبدأ ”وظیفة 
إعادة التشغیل التلقائي“ بالعمل تلقائیاً في نفس الوضع الذي تم ضبطھ بواسطة وحدة 
التحكم عن بعد قبل إیقاف التیار الرئیسي. عند ضبط المؤقت، یتم إلغاء تھیئة المؤقت 

وتبدأ الوحدة بالعمل عند عودة التیار الكھربائي.

إذا كنــت ال تریــد اســتعمال ھذه الوظیفة، یرجى استشــارة ممثل الخدمة ألن تھیئة 
الوحدة بحاجة للتغییر.

درجة الحرارة المضبوطة : ۲٤°م
سرعة المروحة : متوسطة

الریشة األفقیة : تلقائیة

مالحظة:
أول ۳۰ دقیقة من التشغیل ھي عبارة عن تشغیل تجریبي. 
ال یمكــن التحكــم بدرجــة الحــرارة، ویتم ضبط ســرعة 

المروحة على الوضع العالي.

(COOL) تبرید طارئ

(COOL) تبرید طارئ

إیقاف

إیقاف
اضغط  الختیار سرعة المروحة. كل ضغطة 

تغیر سرعة المروحة حسب الترتیب التالي:

(AUTO) ((Low) منخفض) ((Med.) متوسط) ((High) عالي) ((Super High) عالي جدا)

یتم ســماع نغمتي تنبیھ قصیرتین من الوحدة الداخلیة عند الضبط على   •
.AUTO

اضغط  الختیار اتجاه تدفق الھواء العمودي. 
كل ضغطھ تغیر اتجاه تدفق الھواء حسب الترتیب 

التالي:

(AUTO)(تحریك الریش) (۱) (۲) (۳) (٤) (٥)

یتم ســماع نغمتي تنبیھ قصیرتین من الوحدة الداخلیة عند الضبط على   •
.AUTO

ضغط  الختیار اتجاه تدفق ھواء أفقي. كل 
ضغطة تقوم بتغییر اتجاه تدفق الھواء حسب الترتیب 

التالي:

(تحریك الریش)

ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الھواء

<24/GS18>

<36/GS30>

02_VG79Y359H01_AR.indd   902_VG79Y359H01_AR.indd   9 23/6/21   10:2123/6/21   10:21



۸-AR

● تعلیمات التشغیل ●

اختیار أوضاع التشغیل
لتبدأ التشغیل.۱ اضغط

اضغط  الختیار وضع التشغیل. كل ضغطة تغیر ۲
الوضع حسب الترتیب التالي:

 (I FEEL) (COOL) (DRY) (FAN)

اضغط  أو  لضبط درجة الحرارة.۳
كل ضغطة ترفع أو تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة 

مئویة واحدة.

إلیقاف التشغیل. اضغط
. یتم اختیار التھیئة ذاتھا في المرة القادمة بمجرد ضغط  • مصباح مؤشر التشغیل

یشیر مصباح مؤشر التشغیل إلى وضع تشغیل الوحدة.

درجة حرارة الغرفةوضع التشغیلالمؤشر

حوالي ۲°م أو أكثر من درجة الحرارة المضبوطةالوحدة في وضع التشغیل لتصل إلى درجة الحرارة المضبوطة

حوالي ۱ أو ۲°م من درجة الحرارة المضبوطةتقترب درجة حرارة الغرفة من درجة الحرارة المضبوطة 

غیر مضاء مضاء    

I FEEL وضع 
COOL عندما تكون درجة حــرارة الغرفة أعلى من ۲٥°م، یتم اختیار .I FEEL تختــار الوحــدة وضــع التشــغیل وفقاً لدرجة حرارة الغرفة عند اختیار الوضع

(درجة الحرارة المضبوطة: ۲٤°م). عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من ۲٥°م، یتم اختیار DRY. ومع ذلك، عندما یتم إیقاف التشغیل ومن ثم إعادة التشغیل 
خالل ساعتین فیعمل الوضع الذي تم اختیاره سابقاً.

مالحظة:
أثناء عملیة التبرید (COOL)، قد ال تتغیر درجة الحرارة المضبوطة عندما تكون درجة حرارة الغرفة من درجة الحرارة المضبوطة بمقدار ۲°م. في ھذه الحالة، 

یرجى اإلنتظار إلى أن تنخفض درجة حرارة الغرفة إلى المستوى الذي تكون فیھ بحدود ۲°م من درجة الحرارة المضبوطة.

COOL وضع  
استمتع بالھواء البارد بدرجة الحرارة التي ترغبھا.

DRY وضع  
یقوم بإزالة الرطوبة الموجودة في غرفتك. قد یتم تبرید الغرفة إلى حٍد ما.

.DRY ال یمكن ضبط درجة الحرارة في وضع

FAN وضع  
یقوم بتدویر الھواء في غرفتك.
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۷-AR

وحدة التحكم عن بعد

اإلعداد قبل التشغیلاسم كل قطعة 

تأكد من صحة اتجاه أقطاب البطاریات.  •
ال تعمــد إلــى اســتعمال بطاریات المنغنیز والبطاریات التي فیھا تســرب. قد   •

یحدث خلل في وحدة التحكم عن بعد.
ال تستعمل بطاریات قابلة إلعادة الشحن.  •

استبدل جمیع البطاریات ببطاریات جدیدة من نفس النوع.  •
یمكن استعمال البطاریات لعام واحد تقریباً. لكن البطاریات التي انتھت صالحیة   •

تخزینھا في المتجر تعمل لمدة أقصر.
اضغط RESET برفق باستعمال أداة رفیعة.  •

إذا لــم یتــم ضغــط زر RESET، قد ال تعمل وحدة التحكم عن بعد بشــكل   
صحیح.

قبل التشغیل: قم بإدخال قابس إمداد التیار في مخرج التیار و/أو قم بتشغیل القاطع.

تركیب بطاریات وحدة التحكم عن بعد

اضغط CLOCK برفق باستعمال أداة رفیعة.  •

تھیئة التوقیت الحالي

حامل وحدة التحكم 
عن بعد

حامــل  بتركیــب  قــم   •
وحــدة التحكــم عن بعد 
فــي موضع حیث یمكن 
للوحدة الداخلیة استقبال 

اإلشارة.

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد المرفقة مع الوحدة فقط.
ال تستعمل وحدات تحكم عن بعد أخرى.

في حال تم تركیب وحدتین داخلیتین أو أكثر بالقرب من بعضھا، قد تستجیب 
الوحدة الداخلیة غیر المراد تشغیلھا لوحدة التحكم عن بعد.

أزرار درجة الحرارة  صفحة ۸

زر CLOCK صفحة ۷

قسم إرسال اإلشارة
بعد اإلشارة : ٦ م تقریباً

یتم سماع نغمة تنبیھ (نغمات 
تنبیھ) من الوحدة الداخلیة عند 

استقبال اإلشارة.

زر إعادة التھیئة RESET صفحة ۷

زر إیقاف المؤقت  صفحة ۱۲

زر تشغیل المؤقت  صفحة ۱۲

زر ضبط TIME صفحة ۱۲، ۷
  زیادة الوقت
  تقلیل الوقت

زر WIDE VANE صفحة ۹

زر LONG صفحة ۱۰

قسم عرض العملیات

OFF/ON زر
(إیقاف/تشغیل)

زر اختیار العملیة 
 صفحة ۸

زر التحكم بسرعة المروحة 
FAN صفحة ۹

غطاء
اسحبھ لألسفل لفتحھ

VANE زر تحكم
 صفحة ۹

ECONO COOL زر
 صفحة ۱۱

POWERFUL زر
COOL صفحة ۱۱

انزع   .۱
الغطاء 

األمامي.

قم بتركیب الغطاء األمامي.   .۳

قم أوًال بإدخال    .۲
القطب السالب 

للبطاریات القلویة 
.AAA حجم

.RESET اضغط  .٤

.CLOCK اضغط  .۱

CLOCK اضغط  .۳
مرة أخرى.

اضغط أزرار TIME لضبط   .۲
الوقت.

كل ضغطة تزید/تقلل الوقت بمقدار   
دقیقة واحدة (۱۰ دقائق إذا تم 

الضغط لمدة أطول).
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● تعلیمات التشغیل ●

الوحدة الداخلیة

اسم كل قطعة 

الوحدة الخارجیة
مدخل الھواء (الخلف والجانب)

أنبوب التبرید

خرطوم التصریف

مخرج الھواء

مخرج التصریف

مصباح مؤشر التشغیل

قسم استقبال إشارة وحدة 
التحكم عن بعد

مفتاح التشغیل الطارئ  صفحة ۹

مرشح الھواء
(مرشح نانو البالتیني)

مدخل الھواء

اللوحة األمامیة

مرشح منظف الھواء
(مرشح ضد اإلنزیمات المسببة للحساسیة 

بالكھرباء السكونیة، اختیاري)

قسم العرض

قد یختلف مظھر الوحدة الخارجیة عن بعض المودیالت.

ریشة أفقیة

مخرج الھواء

MS-GS30VF  MS-GS36VF
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الوحدة الداخلیة

اسم كل قطعة 

الوحدة الخارجیة
مدخل الھواء (الخلف والجانب)

أنبوب التبرید

خرطوم التصریف

مخرج الھواء

مخرج التصریف

مصباح مؤشر التشغیل

قسم استقبال إشارة وحدة التحكم عن بعد

مفتاح التشغیل الطارئ  صفحة ۹

ریشة أفقیة

مخرج الھواء

مرشح الھواء
(مرشح نانو البالتیني)

مدخل الھواء

مبادل حراري

اللوحة األمامیة
مرشح منظف الھواء

(مرشح ضد اإلنزیمات المسببة للحساسیة 
بالكھرباء السكونیة، اختیاري)

قسم العرض

قد یختلف مظھر الوحدة الخارجیة عن بعض المودیالت.

MS-GS18VF  MS-GS24VF
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● تعلیمات التشغیل ●

احتیاطات السالمة

 تحذیر
استشر وكیلك بخصوص تركیب مكیف الھواء.

ینبغي أال یقوم المســتخدم بتركیبھ حیث أن التركیب یتطلب معرفة مختصة ومھارات. قد یتســبب التركیب غیر الســلیم لمكیف الھواء في تســرب   •
الماء أو نشوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة.

قم بتزوید مكیف الھواء بمصدر تیار حصري.
قد یتسبب مصدر التیار غیر الحصري في سخونة زائدة أو نشوب حریق.  •

ال تعمد إلى تركیب الوحدة حیث یمكن تسرب غازات قابلة لالشتعال.
إذا تسرب وتراكم الغاز حول الوحدة الخارجیة، قد یتسبب ذلك في حدوث انفجار.  •

قم بتأریض الوحدة بشكل صحیح.
ال تعمد إلى توصیل ســلك التأریض بأنبوب الغاز أو أنبوب الماء أو قضیب الصواعق أو ســلك التأریض الخاص بالھاتف. قد یتســبب التأریض   •

غیر السلیم في حدوث صدمة كھربائیة.

 تنبیھ
قم بتركیب مانع تسرب أرضي تبعاً لموقع تركیب مكیف الھواء (كالمناطق العالیة الرطوبة).

إذا لم یتم تركیب مانع تسرب أرضي، قد یتسبب ذلك في حدوث صدمة كھربائیة.  •

تأكد من سالمة تصریف میاه التصریف.
إذا كان مجرى التصریف غیر سلیم، قد یتم سقوط الماء من الوحدة الداخلیة/الخارجیة، بحیث تبلل وتتلف األثاث.  •

في حال حدوث وضع غیر عادي
قم بإیقاف مكیف الھواء مباشرًة واستشر وكیلك.  

للتركیب

 ھام
یتم ترشــیح األوســاخ التي تســببت في تســاقط قطرات المیاه المتكثفة في مكیف الھواء األمر الذي ســاھم في نمو الفطریات مثل العفن. وبالتالي یوصى بتنظیف 

مرشحات الھواء كل أسبوعین.

إذا المس سائل البطاریة بشرتك أو مالبسك، اغسلھما بالكامل باستعمال ماء نظیف.
إذا المس سائل البطاریة عینیك، اغسلھما بالكامل باستعمال ماء نظیف وراجع الطبیب على الفور.  •

تأكد من أن المنطقة جیدة التھویة عند تشغیل الوحدة مع جھاز احتراق.
التھویة غیر الكافیة قد تتسبب في نقص األوكسجین.  •

قم بإیقاف القاطع OFF عند سماعك صوت الرعد وعند وجود احتمالیة لحدوث البرق.
قد تتلف الوحدة إذا تعرضت للبرق.  •

بعد استعمال مكیف الھواء لعدة مواسم، قم بفحصھ وصیانتھ باإلضافة إلى التنظیف العادي.
وجود األوســاخ أو الغبار في الوحدة قد یتســبب في انبعاث رائحة غیر مســتحبة والتي تســاھم في نمو الفطریات، مثل العفن، أو انســداد ممر   •
التصریف، ویتســبب في تســرب المیاه من الوحدة الداخلیة. استشــر وكیلك بخصوص الفحص والصیانة، وھي أعمال تتطلب معرفة مختصة 

ومھارات.

ال تقم بتشغیل المفاتیح عندما تكون یداك مبتلتین.
قد یتسبب ھذا في حدوث صدمة كھربائیة.  •

ال تعمد إلى تنظیف مكیف الھواء باستعمال الماء وال تضع علیھ شیئاً یحتوي على الماء، كإناء زھور.
قد یتسبب ھذا في نشوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة.  •

ال تقف على الوحدة الخارجیة أو تضع شیئاً علیھا.
قد یتسبب ھذا في اإلصابة بجروح في حال سقوطك أو سقوط الشيء الموضوع علیھا.  •
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احتیاطات السالمة
عندما ال یقوم مكیف الھواء بالتبرید أو التســخین، فھناك احتمال وجود تســرب لغاز التبرید. إذا تم العثور على أي تســرب لغاز التبرید، فأوقف 
عملیات التشــغیل وقم بتھویة الغرفة جیًدا واستشــر الوكیل على الفور. إذا اشــتمل اإلصالح على إعادة شحن الوحدة بغاز التبرید، فاسأل عامل 

الصیانة عن التفاصیل.
غاز التبرید المستخدم في مكیف الھواء آمن. وفي العادة ال یتسرب. ومع ذلك، إذا تسرب غاز التبرید وتالمس مع مصدر حرارة مثل سخان   •

المروحة أو سخان الكیروسین أو موقد الطھي، فسوف ینتج عنھ غاز ضار ویكون ھناك خطر نشوب حریق.
ال ینبغي على المستخدم محاولة غسل الوحدة الداخلیة من الداخل. في حال توجب تنظیف الوحدة من الداخل، قم باالتصال بالوكیل الخاص بك.
قد تؤدي مواد التنظیف غیر المناسبة إلى إتالف المادة البالستیكیة داخل الوحدة، األمر الذي قد ینتج عنھ تسرب المیاه. في حال وصول مادة   •

التنظیف لألجزاء الكھربائیة أو المحرك، فذلك سوف ینتج عنھ حدوث خلل أو تصاعد الدخان أو نشوب حریق.
یجب تخزین الجھاز في غرفة ال تحتوي على مصادر إشــعال تعمل باســتمرار (على ســبیل المثال: األلھبة المكشوفة أو جھاز یعمل بالغاز أو   •

سخان یعمل بالكھرباء).
یجب أن تكون على درایة بأن غازات التبرید قد ال یكون لھا رائحة.  •

ال تستخدم أي وسیلة لتسریع عملیة إذابة التجمد أو لتنظیف الجھاز، بخالف تلك التي أوصت بھا الشركة المصنعة.   •
ال تعرض الجھاز للثقب أو اإلحراق.   •

یجب تركیب الوحدة الداخلیة في غرف تتجاوز مساحة األرضیة المحددة. ُیرجى استشارة الوكیل.

 تنبیھ
ال تلمس مدخل الھواء أو ریشات األلمنیوم الخاصة بالوحدة الداخلیة/الخارجیة.

قد یتسبب ھذا في اإلصابة بجروح.  •

ال تستعمل مواد مقاومة للحشرات ومواد الرش القابلة لالشتعال على ھذه الوحدة.
قد یتسبب ھذا في نشوب حریق أو تشوه ھیكل الوحدة.  •

ال تعرض الحیوانات أو النباتات المنزلیة لدفق الھواء المباشر.
قد یتسبب ھذا في حدوث إصابة للحیوانات أو النباتات.  •

ال تضع أجھزة كھربائیة أخرى أو أثاث تحت الوحدة الداخلیة/الخارجیة.
قد تتساقط قطرات الماء من الوحدة، مما یتسبب في حدوث تلف أو خلل.  •

ال تترك الوحدة على حامل تركیب تالف.
قد تسقط الوحدة وتتسبب في اإلصابة بجروح.  •

ال تقف على مقعد غیر مستقر لتشغیل أو تنظیف الوحدة.
قد یتسبب ھذا في اإلصابة بجروح إذا تعرضت للسقوط.  •

ال تسحب سلك التیار.
قد یتسبب ھذا في انقطاع جزء من السلك الداخلي، مما قد یتسبب في سخونة زائدة أو نشوب حریق.  •

ال تعمد إلى شحن أو تفكیك البطاریات، وال تعمد إلى إلقائھا في النار.
قد یتسبب ھذا في تسرب سائل البطاریات أو نشوب حریق أو حدوث انفجار.  •

ال تعمد إلى تشــغیل الوحدة ألكثر من ٤ ســاعات عندما تكون الرطوبة عالیة (رطوبة نســبیة تبلغ ۸۰٪ أو أكثر) و/أو عندما یتم ترك النوافذ 

أو الباب الخارجي مفتوحین.
قد یتسبب ھذا في تساقط قطرات المیاه المتكثفة في مكیف الھواء، بحیث تُبلل أو تُتلف األثاث.  •

تساقط قطرات المیاه المتكثفة في مكیف الھواء قد یساھم في نمو الفطریات، مثل العفن.  •

ال تستعمل الوحدة ألغراض خاصة، كتخزین الطعام أو تربیة الحیوانات أو زراعة النباتات أو حفظ األجھزة الدقیقة أو األعمال الفنیة.
قد یتسبب ھذا في تدني الجودة، أو أذیة الحیوانات والنباتات.  •

ال تعرض أجھزة االحتراق لتیار الھواء مباشًرة.
قد یتسبب ھذا في احتراق غیر كامل.  •

ال تعمد أبًدا إلى وضع البطاریات داخل فمك ألي سبب وذلك لتجنب ابتالعھا بشكل عرضي.
ابتالع البطاریات قد یتسبب بحدوث االختناق و/أو التسمم.  •

.OFF وافصل قابس التیار أو قم بإیقاف القاطع OFF قبل تنظیف الوحدة، قم بإیقافھا
قد یتسبب ھذا في اإلصابة بجروح، حیث تدور المروحة في الداخل بسرعات عالیة أثناء التشغیل.  •

.OFF في حال عدم استعمال المروحة لمدة طویلة، افصل قابس التیار أو قم بإیقاف القاطع
قد تتراكم األوساخ على الوحدة، مما قد یتسبب في سخونة زائدة أو نشوب حریق.  •

استبدل جمیع بطاریات وحدة التحكم عن بعد ببطاریات جدیدة من نفس النوع.
استعمال بطاریة قدیمة مع أخرى جدیدة قد یتسبب في سخونة زائدة أو تسرب أو حدوث انفجار.  •

02_VG79Y359H01_AR.indd   302_VG79Y359H01_AR.indd   3 23/6/21   10:2123/6/21   10:21



۲-AR

● تعلیمات التشغیل ●

معاني الرموز المستخدمة في ھذا الدلیل

تأكد من عدم القیام بھذا العمل. تأكد من فصل قابس إمداد التیار من مخرج التیار. :   : 

تأكد من إیقاف التیار. :  تأكد من إتباع التعلیمات.  : 

ال تعمد أبداً إلى إدخال إصبعك أو عوداً، الخ. خطر نشوب حریق. :   :

ال تعمد أبداً إلى الوقوف على الوحدة الداخلیة/الخارجیة أو   : 

تضع علیھا أي شيء.
جب عدم لمسھ أبًدا ویدیك مبتلة.  :

خطر حدوث صدمة كھربائیة. التزم الحرص. ا تقم أبًدا برش الماء على الوحدة. :   :

احتیاطات السالمة

 تحذیر
ال تعمد إلى توصیل سلك التیار بنقطة وسیطة، استعمل أسالكاً مطولة أو قم بتوصیل أجھزة متعددة بمخرج تیار متردد أحادي.

قد یتسبب ھذا في حدوث سخونة زائدة أو نشوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة.  •

تأكد من خلو قابس التیار من األوساخ وأدخلھ بإحكام في المخرج.

قد یتسبب القابس المتسخ في نشوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة.  •

ال تعمد إلى تجمیع السلك على شكل حزمة أو سحب أو إتالف أو تعدیل سلك التیار، وال تعرضھ للحرارة أو تضع أدوات ثقیلة علیھ.

قد یتسبب ھذا في نشوب الحریق أو حدوث صدمة كھربائیة.  •

ال تعمد إلى تشغیل ON/إیقاف OFF القاطع أو إلى فصل/توصیل قابس التیار أثناء التشغیل.

قد یؤدي ھذا إلى احداث شررس، مما قد تتسبب في نشوب حریق.  •

تأكد من إیقاف OFF القاطع أو فصل قابس التیار، وذلك بعد إیقاف OFF الوحدة الداخلیة باستعمال وحدة التحكم عن بعد.  •

ال تعمد إلى تعریض جسدك مباشًرة لھواء بارد لمدة طویلة من الزمن.

یمكن لھذا أن یؤذي لصحتك.  •

ینبغي أال یقوم المستخدم بتركیب أو نقل أو تفكیك أو تبدیل أو إصالح الوحدة.

التعامل غیر الصحیح مع مكیف الھواء قد یتسبب في نشوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة أو وقوع إصابات أو تسرب المیاه، إلخ. استشر   •

الموزع لدیك.

في حال تلف سلك إمداد التیار، یجب أن یتم استبدالھ من قبل الصانع أو وكیل الخدمة الخاص بھ لتجنب المخاطر.  •

.(R410A) عند تركیب أو نقل أو صیانة الوحدة، تأكد من عدم دخول مواد أخرى إلى دائرة مادة التبرید باستثناء مادة التبرید المحددة

وجود أي مواد غریبة مثل الھواء یمكن أن یسبب ارتفاع غیر عادي بالضغط وقد ینتج عنھ حدوث انفجار أو اإلصابة بجروح.  •

اســتخدام أي مادة تبرید غیر المحددة للنظام سیتســبب بحدوث عطل میكانیكي أو حدوث خلل في النظام أو حدوث عطل في الوحدة. في أســوأ   •

الحاالت، قد یشكل ھذا عائق كبیر لضمان سالمة المنتج.

ھــذا الجھــاز غیر مخصص لالســتعمال من قبل األشــخاص (بما في ذلك األطفال) ذوي القدرات الجســدیة أو الحســیة أو العقلیــة المتدنیة، أو 

الذین تنقصھم الخبرة والمعرفة، إال إذا تم اإلشراف علیھم أو توجیھھم فیما یتعلق باستعمال الجھاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتھم.

یجب اإلشراف على األطفال لضمان عدم عبثھم بالجھاز.

  
ال تعمد إلى إدخال إصبعك أو عوداً أو أدوات أخرى في مدخل أو مخرج الھواء.

قد یتسبب ھذا في اإلصابة بجروح، حیث تدور المروحة في الداخل بسرعات عالیة أثناء التشغیل.  •

  
في حالة حدوث وضع غیر عادي (كرائحة احتراق)، قم بإیقاف مكیف الھواء وافصل قابس التیار أو قم بإیقاف OFF القاطع.

التشــغیل المتواصل في الوضع غیر العادي قد یتســبب في حدوث خلل أو نشــوب حریق أو حدوث صدمة كھربائیة. في ھذه الحالة، استشــر   •
الموزع لدیك.
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احتیاطات السالمة

المحتویات

معاني الرموز المعروضة على الوحدة الداخلیة و/أو الوحدة الخارجیة

بما أن القطع واألجزاء التي تدور والتي قد تتســبب في حدوث صدمة كھربائیة یتم اســتعمالھا في ھذا الجھاز، تأكد من قراءة ”احتیاطات الســالمة“ قبل   •

االستعمال.
نظراً ألھمیة النقاط التنبیھیة الواردة ھنا لضمان السالمة، تأكد من االلتزام بھا.  •

بعد قراءة ھذا الدلیل، احتفظ بھ مع دلیل التركیب في مكان في متناول الید لیسھل الرجوع إلیھ.  •

العالمات ومعانیھا

التعامل الخاطئ یمكن أن یؤدي إلى أخطار كبیرة، مع وجود احتمالیة عالیة للتعرض إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطیرة، الخ. تحذیر :

التعامل الخاطئ یمكن أن یؤدي إلى أخطار كبیرة وذلك تبعاً للظروف. تنبیھ :

 ■۱ احتیاطات السالمة 
 ■٥ اسم كل قطعة  
 ■۷ اإلعداد قبل التشغیل 
 ■۸ اختیار أوضاع التشغیل 
 ■۹ ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الھواء 
 ■۱۰ LONG تشغیل الوضع
 ■۱۱ POWERFUL COOL تشغیل الوضع
 ■۱۱ ECONO COOL تشغیل الوضع
 ■۱۲  (OFF اإلیقاف/ON مؤقت التشغیل) التشغیل بالمؤقت
 ■۱۳ التنظیف 
 ■۱٥ عندما تشك بوجود خلل 
 ■۱۷ عندما ال یتم استعمال مكیف الھواء لمدة طویلة 
 ■۱۷ موضع التركیب والعمل الكھربائي 
 ■۱۸ المواصفات 

تحذیر
(خطر نشوب حریق)

تستخدم ھذه الوحدة غاز تبرید سریع االشتعال.
إذا تسرب غاز التبرید وتالمس مع حریق أو جزء ُمسخن، فسوف ینتج عن ذلك غاز ضار ویكون ھناك خطر نشوب حریق.

یجب قراءة تعلیمات التشغیل بعنایة قبل التشغیل.

یجب على عاملي الصیانة قراءة تعلیمات التشغیل ودلیل التركیب بعنایة قبل التشغیل.

یتوافر مزید من المعلومات في تعلیمات التشغیل ودلیل التركیب وما شابھ ذلك.
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