اﻟﺮاﺣﺔ

ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪك

رﺑﻂ ذﻛﻲ ﻣﻦ Rheem

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻮزع

تحكم ذكي بأوضاع تشغيل
متعددة

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎﻫﺪ ذﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .إﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻜﻢ
ً
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز .ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﻗﻌﻚ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻲ.

التحكم الصوتي

ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ورﺑﻂ ذﻛﻲ ﻣﻊ
 Amazonو Alexaو Google homeوﺳﻬﻮﻟﺔ إدارة
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﻬﺪ ذﻛﻲ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة.

ﺗﺪﻓﺌﺔ

ﺗﺒﺮﻳﺪ

ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ

ً
اجعل منظم الحرارة أكثر ذكاء

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ  Apple Storeو
Google Play

التحكم عن بعد

يعمل مع
Amazon Alexa

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ

ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ Amazon Echo

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

إدارة أفراد العائلة
ﻳﻤﻜﻦ دﻋﻮﺗﻪ أو ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﻟﻴﺼﺒﺢ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة

اﻟﻬﺎﺗﻒ

مشاركة
المعدات

إدارة السكن
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

تركيب سهل
وسريع

ﻗﺒﻮل أو ﺑﺪء

إﺿﺎﻓﺔ /إدارة اﻟﺴﻜﻦ

اﺗﺒﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻹﻛﻤﺎل

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺪات

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬاﺗﻲ

وظائف الشاشة واألزرار

المواصفات الفنية

c
اللون :أﺑﻴﺾ /ﻓﻀﻲ
الشاشةLCD :

وضع التدفئة

معدل درجة الحرارة ٣٥-٥ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
الدقة ١ ± :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اللغة :اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

الحجم ١٣ * ٨٦ * ٨٦ :ﻣﻢ

المستشعر٣٩٥٠K ١٠K B NTC :

التطبيقAndroid/iOS :

b

a

وضع التبريد
المروحة
وضع التهوية
التحميل
 aدرجة حرارة الغرفة
 bضبط درجة الحرارة

c

من اليسار إلى اليمين:ﻗﻔﻞ ،اﺗﺼﺎل
ﺳﺤﺎﺑﻲ ،اﺗﺼﺎل WiFi
خفض /إقران

زيادة

السرعة

الوضع/
تشغيل

ﺗﺪﻓﺌﺔ

ﺗﺒﺮﻳﺪ

ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ

طرازات  Th1151و Th1153

االتصال باإلنترنت

اإلعدادات المتقدمة

أ .اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ’ ﻟﻤﺪة  ٣ﺛﻮان .ﺳﺘﻮﻣﺾ " ‘“ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ب .ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎز،
اﺧﺘﺮ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ "^" و " " ) ٣ﺛﻮان( ادﺧﻞ إﻟﻰ اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ,اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "*"

ت .أدﺧﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور
 WiFiﻟﺒﺪء اﻹﻗﺮان

ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻋﺪادت ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ"^" أو " " ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻋﺪادات ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ""M
أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﺟﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل  ١٠ﺛﻮان ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻹﻋﺪاد اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر
 •١نوع المستشعر :داﺧﻠﻲ  ،٠٠ﺧﺎرﺟﻲ  ،٠١اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ٠٠
 •٢مفتاح المروحة :إذا ﺗﻢ إﻏﻼق اﻟﻤﺮوﺣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

دليل التركيب

اﻟﻤﺤﺪدة  :٠ﺗﻌﻨﻲ ﻻ :١ ،ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻌﻢ .واﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ) ١ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
 •٣فرق درجة الحرارة لبدء تشغيل الضاغط والمروحة ٩-١ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ  ٢درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 •٤معايرة درجة الحرارة :ﻣﻦ  ٩إﻟﻰ  ٩-درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ  ٠درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

البيئة:

 •٥أعلى درجة حرارة افتراضية مستهدفة ٩٠-٣٥ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ٣٥

رﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎس  ٨٦*٨٦ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺤﺎﺋﻂ وﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ٢٢٠ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد /

 •٦أقل درجة حرارة افتراضية مستهدفة ٣٠-٠ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ  ٢٠درﺟﺔ

 ٢٤ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد

ﻣﺌﻮﻳﺔ
 •٧أقصر فترة زمنية بين بادئتي تبريد ٥ ،٣ ،٠ :دﻗﺎﺋﻖ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ  ٣دﻗﺎﺋﻖ

السالمة:

 •٨سطوع اإلضاءة الخلفية خارج الشاشة ،٩٠-١ :اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ٢٠

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر

 •٩إعادة تشغيل النظام :اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " "--إﻟﻰ "==" .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ M

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ

 ٢٢٠ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮددTh١١٥١ ،

 •١٠ضبط المصنع :اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " "--إﻟﻰ "==" .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  Mﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ

 ٢٤ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد  Th١١٥١وTh١١٥٣

طرازات TH1152

خطوات التركيب
• ١ارﺑﻂ ﻛﻞ اﻷﺳﻼك

اإلعدادات المتقدمة

• ٢وﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ "^" و " " ) ٣ﺛﻮان( ادﺧﻞ إﻟﻰ اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ,اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

• ٣ارﺑﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻠﻮﺣﺔ

"*" ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻋﺪادت ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ"^" أو " " ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻋﺪادات ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
" "Mأو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﺟﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل  ١٠ﺛﻮان ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻹﻋﺪاد اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر:
 •١نوع المستشعر :داﺧﻠﻲ  ،٠١ﺧﺎرﺟﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ٠٠
 •٢مفتاح المروحة IDU :٠ :ﺳﻴﺘﻢ إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ
ً
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﺪدة IDU :١ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﺪدة )اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ (١
 •٣فرق درجة الحرارة :ﻣﻦ  ٥-١درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ  ١درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

العمليات والتحذيرات األخرى

 •٤فرق درجة الحرارة :ﻣﻦ  ٥-٢درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ  ٢درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 •٥معايرة درجة الحرارة :ﻣﻦ  ٩إﻟﻰ  ٩-درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ  ٠درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

أ.القفل وفتح القفل

 •٦أعلى درجة حرارة افتراضية مستهدفة ٩٠-٣٥:درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ " "Mو " " ﻟﻠﻘﻔﻞ أو ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻔﻞ

 ٣٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ب.االستثناءERR :

 •٧أقل درجة حرارة افتراضية مستهدفة ٣٠-٠ :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ٢٠

ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻲء " ، "-Eﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن وﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻛﺎن ﺧﺎﻃﺌﺎ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

أو أن اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻌﻄﻞ وﺳﺘﻌﺮض ﻗﻴﻤﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ""--

 •٨أقصر فترة زمنية بين بادئتي تبريد ٥ ،٣ ،٠ :دﻗﺎﺋﻖ ،اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ  ٣دﻗﺎﺋﻖ
 •٩سطوع اإلضاءة الخلفية خارج الشاشة ،٩٠-١ :اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ٢٠
 •١٠إعادة تشغيل النظام :اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " "--إﻟﻰ "==" .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
 Mﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
 •١١ضبط المصنع :اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ "^" أو " " ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " "--إﻟﻰ "==" .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  Mﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ

ﺗﺪﻓﺌﺔ

ﺗﺒﺮﻳﺪ

ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﺗﺪﻓﺌﺔ

ﺗﺒﺮﻳﺪ

ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ

هل لديك معلومات عن شركة ®Rheem؟
ﺗﺄﺳﺴﺖ  ®Rheemﻋﺎم ،١٩٢٥وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ١٠٠
ً
ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء وﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺤﺖ
ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎزل واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٠دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻣﻦ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﺑﺠﻮرﺟﻴﺎ ،ﺗﻘﻮم ﺛﻼث ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺼﻨﻴﻊ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺪﻳﺚ
ً
وﻣﺨﺘﺒﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ) ،(ATIﺗﺼﻤﻢ ® Rheemوﺗﺒﻨﻲ وﺗﻮرد ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .وﺑﻤﻮﺟﺐ
وﻋﺪ "ﺟﻮدة واﺣﺪة ﻣﻦ  ،"Rheemﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ  ®Rheemﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻲ.
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تعرف على المزيد على موقع Rheem-MEA.com

Rheem Middle East and Africa

