
عناية ضرورية في الصيفالتكييف الهوائي 

الحار.  الطقس  نسبي� في  التشغيل  نظام  "سيتعطل 
هل تّم إجراء الفحص من قبل تقني مختّص؟"

القيادة  أثناء  راحتك  مستوى  رفع  على  الهوائي  المكيف  يقتصر  ال 
يزيد من مستوى سالمتك وحمايتك (ال ضرورة لفتح  بل  فحسب، 

والتغشية). الضباب  (إزالة  رؤيتك  من  ويحّسن  النوافذ) 

فترات  بين  لمركبتك  الهوائي  بالمكيف  االعتناء  يمكنك  كيف  إذن 
أن تفعل  يتوجب عليك  أنه ال  المفرح  المجْدولة؟ من  الصيانة  خدمات 

الهوائي في  المكيف  بتشغيل  ربيعي دافئ، ُقم  أول يوم  الكثير. في 
أدائه. فاعلية  من  للتأكد  التالية  ا²سئلة  على  وأِجب  مركبتك 

ربما  أو  المروحة  الفتحات قد يكون بسبب تعّطل  الهواء من  عدم خروج 
وذلك  بسيطة  معالجته  تكون  أن  الممكن  من  كهربائية.  مشكلة  مجرد 

أو قد تكون أكثر خطورة. هنا  التالف  عن طريق استبدال الصمام 
المختّص.  الخدمة  فّني  استشارة  إلى  ستحتاج 

هل يخرج منه الهواء؟
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Is it blowing any air?

Your air conditioner not only increases your driving comfort, it 
also increases your security (no need to keep the windows 
open) and your visibility is improved by the demisting and 
defogging effect.

So how do you take care of your AC between scheduled 
maintenance services? The good news is you don’t have to do much. 
On the first warm spring day, just turn your AC on and answer the 
following questions to determine if it is working properly. 

If there isn't any air coming from your vents, you may have a 
broken blower motor or maybe just an electrical circuit 
problem. The cure could be as simple as replacing a blown 
fuse or it might be something more serious. You will need to 
have your service specialist investigate this.

"A marginal operating system will fail in hot weather. 
Have the system examined by a qualified technician"

AIR CONDITIONER

SUMMER CARE 



Is it cooling enough?

Check under the hood for any debris or leaves around 
the AC intake near the base of the windshield or radiator. 
This can block the flow of air to the cooling system.

Pick out loose leaves or use a water hose to remove the 
debris from the radiator area and try your AC again.
Poor cooling may also indicate a mechanical problem 
such as a bad compressor or compressor clutch or your 
AC could be running low on refrigerant. Speak with your 
service specialist before the weather gets hotter.

تحت غطاء محرك السيارة، تأكد من عدم وجود أي حطام أو 
أوراق أشجار حول المكيف الهوائي وبالقرب من قاعدة الزجاج 

ا²مامي أو المبرد. وهذا قد يسّد تدفق الهواء إلى نظام التبريد.

أِزل ا²وراق أو استخدم خرطوم المياه Âزالة الحطام من 
منطقة المبرد وحاول تشغيل المكيف الهوائي من جديد.

التبريد قد يشير أيضÄ إلى مشكلة ميكانيكية مثل  ضعف 
ضعف أداء الضاغط أو قابض الضاغط أو انخفاض أداء المكيف 

الهوائي عند التبريد. راجع فّني الخدمة المختص قبل ارتفاع 
درجة الحرارة.

هل ُيخرج هواًء بارد� بما يكفي؟

إن وجود أي رطوبة تحت السخان يدل، بشكل عام، على انسداد أو تسّرب 
في نظام تسريب المكيف الهوائي. راجع فّني الخدمة المختص لتحديد 

مكان التسّرب وصيانته.

هل يوجد مياه في منطقة قدم الراكب؟

إذا كانت هذه الرائحة تخرج عند تشغيل نظام التكييف الهوائي فقط، فمن 
المرجح وجود فطريات، حبوب اللقاح، أو غيرها من المواد المثيرة للحساسية 

والرائحة التي استوطنت نظام التكييف الهوائي الخاص بمركبتك.

تنجذب هذه المواد المثيرة للحساسية إلى ا²ماكن الحارة، كالغرفة الرطبة 
في التكييف الهوائي، وتتكاثر فيها بسرعة. عند تشغيل التكييف الهوائي، 

تندفع داخل الهواء الخارج من المكيف إلى مقصورة السائق والركاب.

راجع فّني الخدمة المختص Âجراء الفحص الالزم. وقد ترغب باستخدام 
مزيل الروائح للحّد من هذه الرائحة المزعجة في الوقت الراهن.

إذا كانت رائحة العفونة موجودة في كل الوقت - وليس فقط عند 
تشغيل نظام التكييف الهوائي -فمن الممكن أن يكون المطر أو الماء 

يتسّرب إلى مركبتك.

هل رائحة الهواء كريهة أو ذات عفونة؟
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If the smell only occurs when your AC system is running, it is 
likely that a fungus, pollen, or other odor-producing allergens 
have made your AC system their new home.

These allergens are attracted to the warm, moist chamber of your 
AC system and they multiply rapidly. When you turn on your AC, 
they are blown in to the air that you and your passengers breathe.

See your service specialist for a check-up. You might want to 
use an air deodorizer to minimize the smell in the meantime.

If the musty smell is present all the time – not only when your AC 
system is operating – it is possible that rain or water is leaking 
into your vehicle.

Is there water in the passenger’s foot area?

Check for any moisture below the heater. This generally indicates 
blockage or a leak in the AC drain system. Your service specialist 
will be able to locate and fix the leak.

Is the air stale or musty?



Is there an unusual noise?
If you hear a screeching noise coming from your AC 
system (when it is turned on), your vehicle may have a 
slipping belt or a seized compressor or compressor 
clutch. See your service specialist for a professional 
assessment.

Your AC system is set to beat the heat if you can 
check all of these boxes:

الحرارة  على  مركبتك  في  الهوائي  التكييف  يتغّلب  قد 
التالية: النقاط  من  التأكد  حال  في 
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No unusual noises coming from the AC system

Plenty of cool air coming from all vents

Vent control directs the air to the correct vents

Your vehicle’s scheduled maintenance is up to date

إذا كنت تسمع ضجيجÄ قادمÄ من نظام التكييف الهوائي (عند 
تشغيله)، قد يكون سبب انزالق حزام نظام التكييف الهوائي 
في مركبتك، عدم ثبات الضاغط أو قابض الضاغط. راجع فّني 

الخدمة المختص Âجراء الصيانة المناسبة.

هل هناك ضوضاء غير عادية؟

ال ضوضاء غير عادية قادمة من نظام التكييف الهوائي

خروج كمية كبيرة من الهواء البارد من كل فتحات التهوئة

التهوئة الصحيحة الهواء عبر فتحات  بتوجيه  التحكم 

اتباع الصيانة الدورية لمركبتك 



Remember, your AC belt may also drive other parts of your car, 
such as the alternator and water pump. So, AC problems may 
spread to other vehicle systems. 

The environmentally friendly refrigerant in your Chrysler, Jeep, 
Dodge or Ram AC System, R-134, does not deplete the ozone layer.

"If you think you can tough it out with the AC, remember this, 
A failing AC system can affect more than just the cool breeze 
blowing in your face. In many modern cars, the air conditioner's 
belt drives other things too."

If you have any questions about your AC, your service specialist 
will be happy to answer them.

تذّكر، أن حزام نظام التكييف الهوائي قد يتحّكم أيضÄ بأجزاء أخرى من 
مركبتك، مثل المولد ومضخة المياه، لذلك قد تؤثر مشاكل نظام 

التكييف الهوائي على فعالية أداء نظام آخر لمركبتك.

التكييف الهوائي لمركبات  للبيئة في نظام  التبريد الصديق  نظام 
كرايسلر، جيب®، دودج أو رام R-134 ال تستنزف طبقة ا²وزون.

إذا كان لديك أي أسئلة حول نظام التكييف الهوائي لمركبتك، فّني 
المختص حاضٌر Âجابتك. الخدمة 

"إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك الصمود دون نظام التكييف الهوائي، تذكر 
أن تعّطل نظام التكييف الهوائي لمركبتك ال يؤثر فقط على النسيم 

البارد الذي ينعشك، ففي مركبات أخرى عديدة، يتحّكم حزام المكيف 
".Äالهوائي في أداء أشياء أخرى أيض
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