
R410A Split Series

MODEL

FTXV25AV1
FTXV35AV1
FTXV50AV1
FTXV60AV1

RXV25AV1
RXV35AV1
RXV50AV1
RXV60AV1

OWNER'S MANUAL

الطراز
FTXV25AV1
FTXV35AV1
FTXV50AV1
FTXV60AV1

R410A Split Series

دليل المالك

RXV25AV1
RXV35AV1
RXV50AV1
RXV60AV1





متطلبات التخلص من الوحدة
يأتي المنتج والبطاريات المرفقة معه وجهاز التحكم عن ُبعد مميزين بهذه العالمة. تعني هذه العالمة أنه ال ينبغي وضع 

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بالنسبة للبطاريات، يمكن طباعة الرمز 
 الكيميائي أسفل الرمز. يقصد بهذا الرمز الكيميائي أن البطاريات تحتوي على معادن ثقيلة أعلى من نسبة تركيز معينة. 

 الرموز الكيميائية الممكنة هي:
■ Pb: الرصاص )0.004%<(

ال تحاول تفكيك النظام بنفسك: فإن تفكيك المنتج، ومعالجة سائل التبريد والزيت وغيرهما من األجزاء يجب أن تتم بواسطة شخص مؤهل وفًقا 
للتشريعات الوطنية والمحلية ذات الصلة. يجب معالجة الوحدات والبطاريات المستهلكة لدى أحد مرافق المعالجة المتخصصة وذلك إلعادة استخدامها 

وإعادة تدويرها ومعالجتها. بضمان التخلص السليم من المنتج، تساعد في منع وقوع اآلثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة االنسان. يرجى 
االتصال بعامل التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.
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احتياطات السالمة
االحتياطات الموضحة في هذا الدليل مقسمة إلى فئتين هما؛ "تحذير" و"تنبيه". وكالهما يحتوي على معلومات هامة بشأن السالمة. احرص على االلتزام بجميع 	 

االحتياطات وعدم إهمالها.
معنى إشعارات التحذير والتنبيه.	 

....................  قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات بطريقة صحيحة إلى التعرض إلصابة شخصية أو الوفاة. التحذير
التنبيه......................   قد يؤدي عدم مراعاة هذه اإلرشادات بطريقة صحيحة إلى تلف الممتلكات أو التعرض إلصابة شخصية قد تكون خطيرة بناًء على الظروف 

والمالبسات.
عالمات السالمة الواردة في هذا الدليل تحمل المعاني التالية:	 

 ال تحاول مطلًقا.  تأكد من إجراء التوصيالت األرضية.  تأكد من اتباع اإلرشادات. 
بعد اكتمال التركيب، قم بإجراء تشغيل تجريبي للتحقق من وجود أية عيوب، واشرح للعميل كيفية تشغيل جهاز تكييف الهواء واالهتمام به مع االستعانة بدليل التشغيل.	 
اللغة اإلنجليزية هي اللغة األصلية للتعليمات. اللغات األخرى هي ترجمات لإلرشادات األصلية.	 

 تحذير
اطلب من الموزع الخاص بك أو الموظفين المؤهلين القيام بأعمال التركيب.	 

ال تحاول تركيب جهاز تكييف الهواء بنفسك. فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق. 

قم بتركيب جهاز تكييف الهواء وفًقا لإلرشادات الواردة في دليل التركيب هذا.	 
فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق. 

تأكد من استخدام الملحقات واألجزاء المحددة فقط ألعمال التركيب.	 
    فقد يؤدي عدم استخدام األجزاء المحددة إلى سقوط الوحدة أو تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.

قم بتركيب جهاز تكييف الهواء على قاعدة قوية بما يكفي لتحمل وزن الوحدة.	 
قد تؤدي القاعدة غير القوية بما يكفي إلى سقوط الجهاز والتسبب في إصابة. 

يجب تنفيذ األعمال الكهربائية طبًقا للوائح المحلية والوطنية المتعلقة بها وطبًقا لإلرشادات الواردة في دليل التركيب هذا. احرص على استخدام دائرة اإلمداد بالطاقة 	 
المخصصة فقط.

قد ينتج عن قدرة الدائرة الكهربائية غير الكافية وعملية التركيب غير الصحيحة حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق. 

استخدم كابل بطول مناسب.	 
ال تستخدم أسالًكا تعرضت للدهس أو سلك توصيل ممتد ألنهما قد يتسببان في ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق. 

تأكد من تأمين جميع توصيالت األسالك وأن األسالك المحددة هي المستخدمة وأنه ال يوجد أي ضغط على الوصالت الطرفية أو األسالك.	 
فقد تؤدي التوصيالت غير الصحيحة أو األسالك غير المؤّمنة إلى تراكم الحرارة بشكل غير طبيعي أو اندالع حريق. 

عند توصيل أسالك مصدر إمداد الطاقة وتوصيل األسالك بين الوحدة الخارجية والداخلية، قم بوضع األسالك بحيث يمكن تثبيت غطاء علبة التحكم بشكل آمن.	 
وقد يؤدي وضع علبة التحكم بطريقة غير مناسبة إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق أو ارتفاع درجة حرارة التوصيالت الطرفية بشدة. 

إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.	 
قد يصدر الغاز السام إذا تعرض جهاز التبريد للنار. 

بعد االنتهاء من التركيب، تحقق من عدم وجود تسرب في غاز التبريد.	 
فقد يصدر غاز سام في حالة تسرب غاز التبريد في الغرفة ومالمسته ألي مصدر من مصادر النار، مثل سخان مروحة أو موقد أو فرن.

عند تركيب جهاز تكييف الهواء أو إعادة تركيبه، احرص على استنزاف دائرة التبريد لضمان خلوها من الهواء، وال تستخدم غير غاز التبريد المحدد فقط 	 
.)R410A(

يتسبب وجود هواء أو أي مواد خارجية داخل دائرة التبريد في ارتفاع الضغط بصورة غير عادية، وهو ما قد يؤدي إلى تلف الجهاز وحدوث إصابة.

أثناء التركيب، قم بتوصيل أنابيب سائل التبريد بإحكام قبل تشغيل الضاغط.	 
إذا لم يتم توصيل الضاغط وكان صمام التوقف مفتوًحا أثناء عمل الضاغط، فسيتم شفط الهواء مسبًبا ضغًطا غير عادي في دائرة التبريد والذي قد ينتج عنه تلف الجهاز بل وحدوث إصابة. 

أثناء اختبار المضخة، قم بإيقاف الضاغط قبل إزالة أنابيب التبريد.	 
إذا كان الضاغط ال يزال قيد التشغيل وكان صمام التوقف مفتوًحا أثناء اختبار المضخة، فسيتم شفط الهواء عند إزالة أنابيب سائل التبريد مسبًبا ضغًطا غير عادي في دائرة التبريد والذي قد ينتج عنه تلف 

الجهاز بل وحدوث إصابة. 

تأكد من تأريض جهاز تكييف الهواء.	 
ال توصل الوحدة بطرف أرضي من خالل أنبوب مستخدم أو مانعة صواعق أو سلك تليفون أرضي. قد ينتج عن التوصيل بطرف أرضي بطريقة غير سليمة التعرض لصدمات كهربائية.

تأكد من تركيب مانع تسرب أرضي.	 
حيث يؤدي عدم تركيب مانع تسرب أرضي إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق. 

ال تلمس أي مكونات أو أطراف كهربائية عندما يكون الجهاز قيد التشغيل أو قيد إيقاف التشغيل، أو لم يمر على فصل الطاقة عن الجهاز مدة 30 دقيقة وذلك لمنع 	 
خطر حدوث صدمة كهربائية!
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تنبيه
ال تركب جهاز تكييف الهواء في أي مكان معرض لخطر تسرب غاز قابل لالشتعال.	 

وفي حالة تسرب أحد الغازات، قد يتسبب تراكم الغاز بالقرب من جهاز تكييف الهواء في نشوب حريق.

عندما تقوم باتباع اإلرشادات الواردة في دليل التركيب هذا، قم بتركيب أنابيب التصريف لضمان التصريف السليم وعزل األنابيب لمنع التكثيف.	 
فقد تؤدي أنابيب التصريف غير المناسبة إلى تسرب الماء في الداخل وتلف الممتلكات.

أحكم ربط صامولة التوهج وفًقا للطريقة المحددة، على سبيل المثال باستخدام مفتاح عزم.	 
إذا تم ربط صامولة التوهج بشدة، فقد تنشق بعد االستخدام لفترة طويلة، وهو ما يتسبب في تسرب سائب التبريد.

تأكد من اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع استخدام الحيوانات الصغيرة للوحدة الخارجية كمأوى لهم.	 
فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تالمس األجزاء الكهربائية في تعطل الوحدة أو صدور دخان أو اندالع حريق. الرجاء مطالبة العميل بالمحافظة على خلو المنطقة المحيطة بالوحدة ونظافتها.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام بواسطة خبير أو أشخاص مدربين في المتاجر وفي الصناعة الخفيفة وفي المزارع، أو لالستخدام التجاري والمنزلي من قبل أشخاص 	 
عاديين.

يبلغ مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل.	 
مالحظة: ال يتم تأريض المحرك إال إذا كان المحرك بغالف حديدي فقط.	 
هذا الجهاز غير معد لالستخدام بواسطة أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة، بما في ذلك األطفال، أو أشخاص يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة 	 

 دون توفير إشراف أو إرشادات حول االستخدام من شخص مسؤول عن سالمتهم.
يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

درجة حرارة الهواء الجاف/الرطب 
في الداخل )درجة مئوية( 

درجة حرارة الهواء الجاف/الرطب 
في الخارج )درجة مئوية(

23/3226/43الحد األقصى للتبريد
2718/24/-الحد األقصى للتسخين

يبلغ نطاق درجة حرارة التشغيل )درجة الحرارة في الخارج( 18 - 43 درجة مئوية للتبريد و7- 24- درجة مئوية 	 
للتدفئة.

نطاق درجة حرارة العمل
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أسماء األجزاء

SLEEP

TIMER LIGHT X-FAN

MODE

SAVE

+

-

FAN

SWING 

ON/OFFTURBO

مخرج الهواء

مقبض

مدخل الهواء

الشاشة

مؤشر
التدفئة

مؤشر
الطاقة

نافذة
االستقبال

 مؤشر 
التبريد

جهاز التحكم عن ُبعد

مخرج الهواء

فتحة تهوية أفقية

aux. زر

الفلتر
اللوحة
مدخل الهواء

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية
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مخطط أبعاد التركيب

250 سم على األقل

15 سم على األقل

15 سم على األقل

15 سم على األقل

300 سم على األقل ض
المسافة إلى األر

 العائق
فة إلى

المسا

المسافة إلى الحائط

المسافة إلى الحائط

50 سم على األقل

المسافة إلى العائق

أنبوب التصريف

50 سم على األقل
200 سم على األقلالمسافة إلى العائق

30 سم على األقل
المسافة إلى الحائط

 العائق
فة إلى

المسا

ألقل 
على ا

30 سم
العائق

فة إلى 
المسا

ف
المسافة إلى السق
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أدوات التركيب

3 مثقاب مطرقي2 مفك براغي1 جهاز مقياس المستوى
6 مفتاح عزم5 موسع أنابيب4 رأس مثقاب

9 مكتشف تسرب8 قاطع أنابيب7 مفتاح ربط مفتوح الطرف
12 مقياس عالمي11 مقياس الضغط10 مضخة التفريغ

14 شريط قياس13 مفتاح ربط سداسي داخلي

تحديد موقع التركيب

يرجى االتصال بالوكيل المحلي إلجراء عملية التركيب.	 
 ال تستخدم سلك طاقة غير مؤهل.	 

قد يتسبب تركيب الوحدة في األماكن التالية في تعطلها. 
 إذا كانت تلك األماكن ضرورية، يرجى استشارة

الوكيل المحلي:
 األماكن التي تتعرض لمصادر حرارة شديدة، . 1

 أو لبخار، أو لغاز قابل لالشتعال أو االنفجار، 
أو لوجود أشياء متطايرة تنتشر في الهواء.

 األماكن التي بها أجهزة ذات ترددات. 2
عالية )مثل أجهزة اللحام واألجهزة الطبية(.

األماكن القريبة من المناطق الساحلية.. 3
األماكن التي ينتشر في هوائها البترول أو الدخان.. 4
األماكن التي ينتشر فيها غاز معالج بالكبريت.. 5
أماكن أخرى ذات حاالت خاصة.. 6
يجب عدم تركيب الجهاز في مكان معد لغسل . 7

المالبس.

ينبغي عدم وجود أي عائق بجوار مدخل الهواء أو . 1
مخرجه.

حدد أحد المواقع حيث يمكن إزاحة مياه التكثيف . 2
بسهولة مع عدم تأثيرها على األشخاص اآلخرين.

حدد أحد المواقع المالئمة لتركيب الوحدة الداخلية . 3
وبجوار مقبس الطاقة.

حدد أحد المواقع البعيدة عن متناول األطفال.. 4
ينبغي أن يكون الموقع قادًرا على تحمل ثقل الوحدة . 5

الداخلية وأال يزيد من الضوضاء واالهتزاز.
يجب تركيب الجهاز بارتفاع 2.5 متر عن األرض.. 6
ال تقم بتركيب الوحدة الداخلية فوق جهاز كهربائي . 7

مباشرة.
يرجى بذل أقصى جهد في محاولة االبتعاد عن لمبات . 8

الفلورسنت.

حدد أحد المواقع حيث ال يتأثر الجيران من الضوضاء والهواء المتدفق من الوحدة الخارجية.. 1
ينبغي أن يكون الموقع جاًفا وجيد التهوية، وبحيث ال تتعرض الوحدة الخارجية إلى أشعة الشمس المباشرة أو إلى . 2

الرياح القوية.
ينبغي أن يكون الموقع قادًرا على تحمل ثقل الوحدة الخارجية.. 3
تأكد من تلبية المتطلبات الواردة في مخطط أبعاد التركيب عند إجراء عملية التركيب.. 4
حدد أحد المواقع البعيدة عن متناول األطفال والبعيدة عن الحيوانات والنباتات. إذا كانت تلك األماكن ضرورية، . 5

فيرجى وضع السياج ألغراض السالمة.

مالحظة: 

الوحدة الداخليةالمتطلبات األساسية

الوحدة الخارجية
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متطلبات التوصيل الكهربائي

يجب اتباع قواعد السالمة الكهربائية عند تركيب الوحدة.. 1
  وفًقا لقواعد السالمة المحلية، استخدم دائرة إمداد كهربائي جاهزة لالستخدام وقاطع دائرة للحماية من التسرب . 2

األرضي للتيار.
  تأكد من مطابقة اإلمداد الكهربائي للمتطلبات الخاصة بجهاز تكييف الهواء. قد ينتج عن إمداد الطاقة غير . 3

 المستقر أو األسالك غير السليمة حدوث صدمة كهربائية أو خطر نشوب حريق أو عطل في الجهاز. 
يرجى تركيب كابالت إمداد طاقة مالئمة قبل استخدام جهاز تكييف الهواء.

 قم بتوصيل السلك المتصل بالتيار الكهربائي، والسلك المحايد وسلك تأريض مقبس الطاقة بشكل صحيح.. 4
 تأكد من فصل إمداد الطاقة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال متعلقة بالكهرباء والسالمة.. 5
  ال تقم بتوصيل الطاقة قبل االنتهاء من عملية التركيب.. 6
  في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله بواسطة جهة التصنيع، أو وكيل الصيانة، أو أشخاص مؤهلين . 7

للقيام بذلك لتجنب المخاطر.
 ترتفع درجة حرارة دائرة التبريد، لذا يرجى إبعاد كابل التوصيل البيني عن األنبوب النحاسي.. 8
 يجب تركيب الجهاز وفًقا للوائح المحلية لتوصيل األسالك.. 9

  يعد جهاز تكييف الهواء من الفئة األولى لألجهزة الكهربائية. ويجب تأريض الجهاز بصورة صحيحة بواسطة . 1
أحد المتخصصين مستخدًما أحد أجهزة التأريض المخصصة. يرجى التأكد من تأريض الجهاز بشكل فّعال 

دائًما، وإال فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
  سلك التأريض في جهاز تكييف الهواء هو السلك ذو اللونين األصفر واألخضر، وال يمكن استخدامه ألي . 2

أغراض أخرى.
 ينبغي أن تتوافق مقاومة التأريض مع لوائح السالمة الكهربائية الوطنية.. 3
 يجب وضع الجهاز في موضع يسهل الوصول خالله إلى القابس.. 4
   ينبغي توصيل مفتاح فصل في جميع األقطاب، به فصل التماس ال يقل عن 3 مم في جميع األقطاب، . 5

في توصيلة األسالك الثابتة.
  احرص على تركيب مانع التسرب األرضي القادر على معالجة الحد األقصى من التيار المقدر. )المانع . 6

الذي يمكنه معالجة التوافقيات األعلى.(

احتياطات السالمة

متطلبات التأريض
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تركيب الوحدة الداخلية
الخطوة األولى: اختيار موقع التركيب

اقترح على العميل موقًعا للتركيب، ثم احصل على تأكيد العميل على هذا الموقع.

الخطوة الثانية: تثبيت إطار التركيب على الحائط
قم بتعليق إطار التركيب على الحائط؛ وقم بضبط موضعه أفقًيا باستخدام جهاز مقياس المستوى وتحديد فتحات . 1

تثبيت البراغي على الحائط.
قم بثقب فتحات تثبيت البراغي على الحائط باستخدام مثقاب مطرقي )ينبغي أن تكون مواصفات رأس المثقاب هي . 2

نفسها جسيمات التوسع البالستيكية( ثم قم بإدخال جسيمات التوسع البالستيكية في الفتحات.
قم بتثبيت إطار التركيب الجداري على الحائط باستخدام براغي ذاتية اللولبة )ST4.2X25TA( ثم تحقق من تركيب . 3

اإلطار بإحكام بمحاولة جذبه. إذا كانت جسيمات التوسع البالستيكية رخوة، فيرجى َثقب فتحة تثبيت أخرى قريبة.

الخطوة الثالثة: ثقب فتحة األنابيب
اختر موضع فتحة األنابيب وفًقا التجاه منفذ األنبوب. ينبغي أن يكون موضع فتحة األنابيب أسفل إطار التركيب . 1

على الحائط بقليل، كما هو موضح أدناه.

قم بثقب فتحة أنابيب بقطر دائرة يبلغ Ø55 أو Ø70 في الموضع المحدد لمنفذ األنبوب. لتمرير األنبوب بسالسة، . 2
اجعل فتحة األنابيب على الحائط مائلة قليلة ألسفل تجاه الجانب الخارجي بدرجة انحدار تبلغ 5-10 درجات.

الحائط قم بوضع عالمة في منتصفمقياس المستوىالحائط
المسافة

إلى
الحائط
أكبر من
150 مم

)فتحة األنابيب الخلفية(

يمين

)فتحة األنابيب الخلفية(

يسار

المسافة
إلى

الحائط
أكبر من
150 مم

ø 55 مم أو ø 70 مم ø 55 مم أو ø 70 مم
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تركيب الوحدة الداخلية
الطرازفتحة األنابيب

Ø 55سعة التبريد < 6000 وات
Ø 70سعة التبريد ≤ 6000 وات

الخطوة الرابعة: تمرير األنبوب
 يمكن تمرير األنبوب فياالتجاه األيمن، . 1

أو األيمن الخلفي، أو األيسرأو األيسر الخلفي.

يمين يمين خلفي
يسار يسار خلفي

الخطوة الخامسة: توصيل أنبوب الوحدة الداخلية
 قم بتوجيه وصلة األنابيب عبر فتحة الناقوس. 1

 المقابل.

 اربط صمولة الوصل مسبًقا باستخدام يديك.. 2

قم بتعديل قوة عزم الدوران بالرجوع إلى الجدول التالي. ضع مفتاح الربط مفتوح الطرف على وصلة األنابيب، . 3
وضع مفتاح العزم على صمولة الوصل. أحكم ربط صمولة الوصل باستخدام مفتاح العزم.

5-10
ø55/
ø70

مالحظة:
	  انتبه إلى منع وصول الغبار عند فتح الفتحة مع اتخاذ 

إجراءات السالمة المتعلقة.
 	  جسيمات التوسع البالستيكية غير مرفقة وينبغي 

شراؤها محلًيا.

قطع الفتحة

يساريمين

وصلة أنابيب صمولة وصل أنبوب

 2   عند تحديد األنبوب الخارج من اليسار
أو اليمين، يرجى القطع عند الفتحة المقابلة لها 

من األسفل.
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تركيب الوحدة الداخلية
عزم الربط )نيوتن متر(قطر الصمولة السداسية

Ø 620~15
Ø 9.5240~30
Ø 1255~40
Ø 1665~60
Ø 1975~70

 قم بلف األنبوب الداخلي ووصلة أنابيب التوصيل . 4
 باستخدام أنبوب العزل، ثم قم بلفها بالشريط.

الخطوة السادسة: تركيب خرطوم التصريف
 قم بتوصيل خرطوم التصريف بمنفذ أنبوب. 1

 الوحدة الداخلية.

 قم بربط الوصلة باستخدام شريط.. 2

الخطوة السابعة: توصيل أسالك الوحدة الداخلية

 قم بفتح اللوحة، وإزالة براغي غطاءاألسالك، ثم إزالة. 1
الغطاء.

مفتاح عزم

أنبوب داخلي

مفتاح ربط
مفتوح الطرف

صمولة وصل
أنبوب

أنبوب معزول

منفذ
أنبوب

 خرطوم 
التصريف شريط الصق

منفذ األنبوب
خرطوم التصريف

مالحظة:
	  استخدم أنبوًبا معزواًل مع خرطوم التصريف الداخلي 

لمنع التكثف.
أنبوب معزول	  جسيمات التوسع البالستيكية غير مرفقة.

خرطوم التصريف

غطاء توصيل األسالك

اللوحةبرغي
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تركيب الوحدة الداخلية

 قم بتمرير سلك توصيل الطاقة عبر فتحة تقاطع . 2
 الكابل  خلف الوحدة الداخلية، ثم قم بسحبه من  

 الجانب األمامي.

 قم بإزالة مشبك تثبيت األسالك؛ وقم بتوصيل سلك. 3
 توصيل الطاقة بوحدة األسالك الطرفية وفًقا للون؛ 
 وقم بربط البرغي ثم قم بتثبيت سلك توصيل الطاقة

باستخدام مشبك تثبيت األسالك.

   مالحظة:  تستخدم لوحة األسالك لإلشارة فقط، يرجى الرجوع 
إلى اللوحة الحقيقية.

أعد وضع غطاء األسالك، وأحكم ربط البرغي.. 4
أغلق اللوحة.. 5

مالحظة:
يجب توصيل جميع أسالك الوحدة الداخلية والخارجية بواسطة متخصص.	 
 إذا كان طول سلك توصيل الطاقة غير كاٍف )انظر الجدول أدناه(، فيرجى االتصال بالموزع للحصول على 	 

سلك جديد. تجنب تطويل السلك بنفسك.

طول سلك التوصيل )مم(الفئة:
251800
351800
501800
601800

يجب تركيب قاطع دائرة لجهاز تكييف الهواء في توصيل تسلسلي.	 

 فتحة تقاطع
الكابل

سلك توصيل
الطاقة

N(1) 2 3

2N(1) 3

لوحة األسالك سلك
التأريض

أزرق   أسود    بني                   أصفر-أخضر 

توصيل الوحدة الخارجية
)لالستخدام كمرجع(

مشبك تثبيت األسالك
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تركيب الوحدة الداخلية
الخطوة الثامنة: ربط األنبوب

 قم بربط أنبوب التوصيل، وسلك الطاقة، . 1
وخرطوم التصريف بشريط.

 2.  أبق على بعٍض من طول خرطوم التصريف وسلك 
 الطاقة للتركيب عند ربطهما. عند الربط لدرجة 
 محددة، قم بفصل طاقة الوحدة الداخلية ثم بعدها 

قم بفصل خرطوم التصريف.

الخطوة التاسعة: تعليق الوحدة الداخلية
ضع األنابيب المربوطة داخل أنبوب الحائط ثم قم بتمريرها عبر فتحة الحائط.. 1
قم بتعليق الوحدة الداخلية على إطار التركيب الجداري.. 2
قم بحشو الفجوات بين األنابيب وفتحة الحائط باستخدام الصمغ المانع للتسرب.. 3
قم بتثبيت أنبوب الحائط.. 4
تأكد من تركيب الوحدة الداخلية بإحكام وأنها قريبة من الحائط.. 5

أنبوب
الغاز

 خرطوم 
التصريف

أنبوب السائل

سلك الطاقة
الداخلي والخارجي

الوحدة الداخلية

شريط

سلك الطاقة الداخلي

أنبوب توصيل خرطوم التصريف شريط

3. قم بربطهما بالتساوي.
 4.  ينبغي ربط أنبوب السائل وأنبوب

الغاز منفصلين عن بعضهما في النهاية.

مالحظة:
 ال يمكن تقاطع سلك الطاقة وسلك التحكم أو لفهما.	 
ينبغي ربط خرطوم التصريف في األسفل.	 

الخطاف السفلي
إطار التركيب على الحائط

الخطاف العلوي
أنبوب الحائط

صمغ مانع للتسرب

في الداخل في الخارج

مالحظة:
	  ال تقم بربط خرطوم التصريف بطريقة مفرطة للغاية وذلك منًعا لسده.
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تركيب الوحدة الخارجية
 الخطوة األولى:  تثبيت دعامة الوحدة الخارجية

)حددها وفًقا لوضع التركيب الفعلي(
حدد موقع التركيب وفًقا لبنية المنزل.. 1
قم بتثبيت دعامة الوحدة الخارجية في الموقع المحدد باستخدام براغي التوسيع.. 2

مالحظة:
	   اتخذ إجراءات وقائية كافية عند تركيب الوحدةالخارجية.

	    تأكد أن الدعامة يمكنها تحمل ما ال يقل عن 4 مرات من 
ثقل الوحدة.

	    ينبغي تركيب الوحدة الخارجية بارتفاع ال يقل عن3 سم 
عن األرض لتركيب وصلة التصريف.

	    بالنسبة للوحدة التي تتراوح سعة تبريدها من 2300 وات 
إلى 5000 وات، فإنها تحتاج إلى استخدام 6 براغي 
تمدد؛ وبالنسبة للوحدة التي تتراوح سعة تبريدها من 

6000 وات إلى 8000 وات، فإنها تحتاج إلى استخدام 
8 براغي توسيع؛ وبالنسبة للوحدة التي تتراوح سعة 
تبريدها من 10000 وات إلى 16000 وات، فإنها 

تحتاج إلى استخدام 10 براغي توسيع.

 الخطوة الثانية: تركيب وصلة التصريف
)ال تستخدم إال مع وحدة التبريد والتدفئة فقط(

 قم بتوصيل وصلة التصريف الخارجية بالفتحة . 1
الموجودة في القاعدة، كما هو موضح في الصورة أدناه.

قم بتوصيل خرطوم التصريف بفتحة التصريف.. 2

ارتفاع ال يقل عن 3 سم عن األرض

فتحة التصريفالقاعدة

خرطوم التصريف وصلة التصريف الخارجية

الخطوة الثالثة: تثبيت الوحدة الخارجية
ضع الوحدة الخارجية على الدعامة.. 1
قم بتثبيت الفتحات السفلية للوحدة الخارجية . 2

باستخدام المسامير.

الفتحات السفلية

الفتحات السفلية
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تركيب الوحدة الخارجية
الخطوة الرابعة: توصيل األنابيب الداخلية والخارجية

3.  اربط صمولة الوصل مسبًقا باستخدام يديك.

صمولة وصل

وصلة أنابيب

yellow-
green

4.  أحكم ربط صمولة الوصل باستخدام مفتاح العزم 
وذلك بالرجوع إلى الجدول أدناه.

عزم الربطقطر الصمولة السداسية
)نيوتن متر(

Ø 620~15

Ø 9.5240~30 

Ø 1255~40

Ø 1665~60

Ø 1975~70

 1. فك البرغي في المقبض األيمن من الوحدة الخارجية 
ثم قم بنزع المقبض.

برغي

مقبض

 2. انزع برغي غطاء الصمام وقم بتوجيه وصلة 
األنابيب عبر ناقوس األنبوب.

صمام
السائل

أنبوب السائل

أنبوب الغاز

صمام الغاز

الخطوة الخامسة: توصيل األسالك الكهربائية للوحدة الخارجية
 انزع مشبك تثبيت األسالك؛ وقم بتوصيل سلك . 1

 توصيل الطاقة وسلك التحكم في اإلشارة )فقط لوحدة 
 التبريد والتدفئة( بوحدة األسالك الطرفية طبًقا للون؛ 

وقم بتثبيتها باستخدام البراغي.

لوحة األسالك سلك
التأريض

مشبك تثبيت 
األسالك

مقبض

2N(1) 3

توصيل الوحدة الداخلية
)لالستخدام كمرجع(

أصفر-أخضر                   بني       أسود      أزرق



14

تركيب الوحدة الخارجية
قم بتثبيت سلك توصيل الطاقة وسلك التحكم في اإلشارة باستخدام مشبك تثبيت األسالك )فقط لوحدة التبريد والتدفئة(.. 2

مالحظة:
	  بعد إحكام ربط البرغي، اسحب سلك الطاقة برفق للتحقق من ثباته.

الخطوة السادسة: ترتيب األنابيب
 ينبغي وضع األنابيب بطول الحائط، وثنيها بطريقة صحيحة . 1

 وإخفاؤها قدر اإلمكان. يبلغ  نصف قطر ثني األنبوب 
 10 سم بحد أدنى.

 إذا كانت الوحدة الخارجية أعلى من فتحة الحائط، فيجب . 2
 عليك استخدام منحنى على شكل U في األنابيب قبل إدخالها 

 إلى الغرفة، وذلك لمنع المطر من الوصول إلى الغرفة.

مالحظة:
 اجعل خرطوم التصريف مائاًل قلياًل ألسفل. ال يمكن 	 

جعل خرطوم التصريف منحنًيا وال مرتفًعا وال 
متموًجا، وما إلى ذلك.

ال تجعل خرطوم التصريف متموًجا

ال تجعل خرطوم 
التصريف متموًجا

 ال تجعل مخرج 
الماء متموًجا

  ينبغي أال يكون ارتفاع خرطوم	 
 التصريف عبر الحائط أعلى من

فتحة مخرج أنبوب الوحدة الداخلية.
ال تجعل

خرطوم التصريف
مرتفًعا ألعلى

	 ال تضع مخرج الماء في ماء حتى يتم التصريف 
بسالسة.

 ال تضع منفذ 
الماء في الماء

U منحنى على شكل

خرطوم التصريف

الحائط
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مضخة التفريغ
استخدام مضخة التفريغ

أزل أغطية الصمام الموجودة على . 1
صمام السائل وصمام الغاز، وكذلك 

صمولة فتحة ملء سائل التبريد.
قم بتوصيل خرطوم ملء البيزومتر . 2

بفتحة ملء سائل التبريد الخاصة 
بصمام الغاز، ثم قم بتوصيل خرطوم 

الملء اآلخر بمضخة التفريغ.
قم بفتح البيزومتر تماًما وتشغيله لمدة . 3

10-15 دقيقة للتحقق إذا ما كان 
 ضغط البيزومتر ال يزال يبلغ 

0.1- ميجا باسكال.
أغلق مضخة التفريغ وأبق الجهاز . 4

على هذه الحالة لمدة 1-2 دقيقة 
للتحقق إذا ما كان ضغط البيزومتر 

 ال يزال يبلغ 0.1- ميجا باسكال. 
إذا انخفض الضغط، فهناك احتمالية 

وجود تسرب.
أزل البيزومتر، وافتح قلب صمام . 5

السائل وصمام الغاز تماًما باستخدام 
مفتاح ربط سداسي داخلي.

أحكم ربط برغي أغطية الصمامين وفتحة ملء سائل التبريد.. 6

اكتشاف التسرب
 باستخدام مكتشف التسرب:. 1

تحقق من وجود تسرب أم ال باستخدام مكتشف التسرب.
 باستخدام الماء المضاف إليه الصابون:. 2

في حالة عدم توفر مكتشف التسرب، يرجى استخدام زالق المياه الكتشاف التسرب. استخدم الماء المضاف إليه 
الصابون في الموضع الذي يشتبه وجود تسرب به، وأبق على الماء المضاف إليه الصابون لمدة تزيد عن 3 دقائق. 

في حالة وجود فقاعات هوائية تخرج من هذا الموضع، يكون هناك تسرب.

Lo Hi
بيزومتر

مضخة التفريغ

صمام السائل

صمام الغاز

فتحة ملء سائل
التبريد

صمولة فتحة ملء
سائل التبريد

غطاء الصمام

مفتاح ربط
سداسي داخلي

غلق
فتح
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التحقق بعد التركيب
تحقق من المتطلبات التالية بعد انتهاء عملية التركيب.	 

األعطال المحتملةنقاط يجب التحقق منها
قد تسقط الوحدة أو تهتز أو تصدر ضجيًجا.هل تم تثبيت الوحدة بإحكام؟

قد يتسبب في عدم كفاية سعة التبريد )التدفئة(.هل انتهيت من إجراء اختبار تسرب سائل التبريد؟

قد يتسبب في حدوث التكثف وتقطر المياه.هل العزل الحراري لخط األنابيب كاٍف؟

قد يتسبب في حدوث التكثف وتقطر المياه.هل يتم تصريف المياه جيًدا؟

هل الجهد الكهربائي لمصدر التيار متوافق مع الجهد 
الكهربائي الُمَقدَّر على لوحة بيانات الجهاز؟

قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو تلف في أجزاء 
الجهاز.

هل تم تركيب األسالك الكهربائية واألنابيب بصورة 
قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو تلف في أجزاء الجهاز.صحيحة؟

قد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب كهربائي.هل تم تأريض الوحدة على نحو سليم؟

قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو تلف في أجزاء هل سلك الطاقة متوافق مع المواصفات؟
الجهاز.

قد يتسبب في عدم كفاية سعة التبريد )التدفئة(.هل توجد أي عوائق في فتحات دخول وخروج الهواء؟

هل تمت إزالة الغبار واألجسام الدقيقة المتراكمة خالل 
التركيب؟

قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو تلف في أجزاء 
الجهاز.

هل تم فتح صمام الغاز وصمام السائل ألنبوب التوصيل 
قد يتسبب في عدم كفاية سعة التبريد )التدفئة(.بالكامل؟

تشغيل االختبار
1. التحضير لتشغيل االختبار

يعتمد العميل جهاز تكييف الهواء.	 
حدد للعميل المالحظات المهمة الخاصة بجهاز تكييف الهواء.	 

2. طريقة تشغيل االختبار
صل مصدر الطاقة، ثم اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل في جهاز التحكم عن ُبعد لبدء العملية.	 
اضغط على زر الوضع لتحديد أيٍّ من األوضاع تلقائي وتبريد وتجفيف والمروحة وتدفئة للتحقق مما إذا كانت 	 

عملية التشغيل طبيعية أم ال.
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ضبط أنبوب التوصيل
أقل طول ألنبوب التوصيل هو 3 أمتار.. 1
أقصى طول ممكن ألنبوب التوصيل وأقصى فارق في االرتفاع.. 2

 سعة 
التبريد

أقصى طول 
ألنبوب التوصيل

أقصى فارق في 
االرتفاع

25 الفئة 9000 
وحدة حرارية 
بريطانية/ساعة 
)2637 وات(

1510

35 الفئة 
 12000

وحدة حرارية 
بريطانية/ساعة 
)3516 وات(

1510

50 الفئة 
 18000

وحدة حرارية 
بريطانية/ساعة 
)5274 وات(

2510

60 الفئة 
 24000

وحدة حرارية 
بريطانية/ساعة 
)7032 وات(

2510

المقدار اإلضافي من زيت التبريد وشحن سائل التبريد المطلوب بعد إطالة أنبوب التوصيل. 3
طريقة حساب كمية الشحن اإلضافية من سائل التبريد )استناًدا إلى أنبوب السائل(:	 

 كمية شحن سائل التبريد اإلضافية = طول أنبوب السائل اإلضافي × كمية شحن سائل التبريد اإلضافية 
لكل متر

عندما يكون طول أنبوب التوصيل أكثر من 10 أمتار، أضف سائل التبريد طبًقا لطول أنبوب السائل اإلضافي. 	 
تختلف كمية سائل التبريد اإلضافية لكل متر حسب ُقطر أنبوب السائل. راجع الورقة التالية.

 	R134aو R410Aو R407Cو R22 كمية شحن سائل التبريد اإلضافية ألنواع

الصمام الخانق للوحدة الخارجيةقطر أنبوب التوصيل
التبريد والتدفئة )جم/م(التبريد فقط )جم/م(أنبوب الغاز )مم(أنبوب السائل )مم(

Ø6Ø12 أو Ø9.521520
Ø9.52 أو Ø6Ø19 أو Ø161550

Ø12Ø22.2 أو Ø1930120
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طريقة توسيع األنبوب
مالحظة:

تكون التوسعة غير المالئمة لألنبوب هي السبب الرئيسي لتسرب سائل التبريد. الرجاء توسيع األنبوب وفًقا للخطوات 
التالية:

هـ: توسيع المنفذ
ع المنفذ باستخدام الموّسع. 	  َوسِّ

أنبوب

صلب
مصمت

الموّسع

مالحظة:
 	   "A" تختلف حسب القطر، يرجى مراجعة الورقة

أدناه:

القطر الخارجي
)مم(

A )مم(
الحد 

األقصى
الحد 
األدنى

Ø61.30.7 - 6.35)4/1 بوصة(
Ø9.521.61.0)8/3 بوصة(

Ø121.81.0 - 12.7)2/1 بوصة(
Ø15.82.42.2 - 16)8/5 بوصة(

و: الفحص
 	   تأكد من مدى جودة منفذ التوسيع.

ع المنفذ  وإذا كان هناك أي عيب، َوسِّ
مرة أخرى طبًقا للخطوات المحددة أعاله.

غير مستٍو
الُسمك

سطحتشقق
تالف

ميل

توسعة غير مالئمة

سطح      أملس

الطول متساٍو

أ: قطع األنبوب
 	   تأكد من طول األنبوب حسب

مسافة الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.
	  اقطع األنبوب المطلوب باستخدام قاطع األنابيب.

ميل

أنبوب

قاطع األنابيب

الخشونة غير مستٍو

ب: إزالة النتوءات
	   قم بإزالة النتوءات بالمقشطة وال تسمح بدخول 

الجسيمات عند إزالة النتوءات داخل األنبوب.

مقشطة
األنابيب

متجه ألسفل

ج: وضع أنبوب معزول مناسب
د: وضع صامولة التوصيل

 	   انزع صامولة التوصيل عن
 أنبوب التوصيل الداخلي والصمام الخارجي؛
وقم بتركيب صامولة التوصيل على األنبوب.

أنبوب التوصيل

أنبوب
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األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد

مقدمة عن األيقونات التي تظهر على شاشة العرض

الوضع الجاف
الوضع التلقائي
وضع التبريد
وضع التدفئة

وضع المروحة
X-fan

ضبط الوقت

ضبط درجة الحرارة

تأرجح ألعلى وألسفل
وضع السكون

تشغيل المؤقت/إيقاف المؤقتسرعة المروحة

التأمين ضد عبث األطفال

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

MODE زر

زر +/-

FAN زر

SWING زر

SAVE زر

X-FAN زر

TIMER زر

TURBO زر

SLEEP زر

LIGHT زر
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مقدمة عن األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد
مالحظة:

" في وضع التشغيل 	  بعد توصيل الطاقة، سيصدر صوت عن جهاز تكييف الهواء ويكون مؤشر التشغيل "
)المؤشر األحمر(. يمكنك تشغيل جهاز تكييف الهواء باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد.

" الموجودة على 	  في حالة التشغيل، بعد الضغط على زر على جهاز التحكم عن ُبعد، ستومض أيقونة اإلشارة "
جهاز التحكم عن ُبعد مرة واحدة. سيصدر جهاز تكييف الهواء صوًتا، مما يشير إلى إرسال اإلشارة إلى جهاز 

تكييف الهواء.
في حالة إيقاف التشغيل، تعرض شاشة العرض على جهاز التحكم عن ُبعد درجة الحرارة المعينة. في حالة 	 

التشغيل، تعرض شاشة العرض على جهاز التحكم عن ُبعد أيقونة الوظيفة المقابلة.

زر التشغيل/إيقاف التشغيل1

 " اضغط على هذا الزر لتشغيل جهاز تكييف الهواء أو إيقاف تشغيله. بعد تشغيل الوحدة، يصبح مؤشر التشغيل "
الموجود بالوحدة الداخلية في وضع التشغيل )المؤشر األزرق. قد يختلف اللون حسب اختالف الطرز(، وتصدر الوحدة 

الداخلية صوًتا.

2MODE زر

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع التشغيل المطلوب.

بعد تحديد الوضع التلقائي، سيتم تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائًيا وفًقا لدرجة الحرارة المحيطة. وال يمكن 	 
تعديل درجة الحرارة المضبوطة وعرضها. اضغط على زر "FAN" لضبط سرعة المروحة. اضغط على زر 

"SWING" لضبط زاوية التأرجح.
" الموجود 	  بعد تحديد وضع التبريد، سيعمل جهاز تكييف الهواء في وضع التبريد. سيصبح مؤشر التبريد "

على الوحدة الداخلية في وضع التشغيل. يمكنك الضغط على "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة المعينة. اضغط 
على زر "FAN" لضبط سرعة المروحة. اضغط على زر "SWING" لضبط زاوية التأرجح.

بعد تحديد الوضع الجاف، سيعمل جهاز تكييف الهواء في الوضع الجاف بسرعة منخفضة. سيصبح مؤشر الجاف 	 
" الموجود على الوحدة الداخلية في وضع التشغيل. في الوضع الجاف، ال يمكن ضبط سرعة المروحة.  "

اضغط على "SWING" لضبط زاوية التأرجح.
بعد تحديد وضع المروحة، ال يعمل جهاز تكييف الهواء إال في وضع المروحة، ويتم إيقاف تشغيل مؤشرات 	 

الوضع اآلخر الموجودة بالوحدة الداخلية. اضغط على زر "FAN" لضبط سرعة المروحة. اضغط على زر 
"SWING" لضبط زاوية التأرجح.

" الموجود على 	  بعد تحديد وضع التدفئة، يعمل جهاز تكييف الهواء في وضع التدفئة. سيصبح مؤشر التدفئة "
 الوحدة الداخلية في وضع التشغيل. يمكنك الضغط على "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة المعينة. 

اضغط على زر "FAN" لضبط سرعة المروحة. اضغط على زر "SWING" لضبط زاوية التأرجح. )ال يمكن 
لوحدة التبريد فقط تلقي إشارة وضع التدفئة.(

 AUTO      COOL     DRY      FAN        HEAT
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مقدمة عن األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد
مالحظة:

تم تصميم جهاز تكييف الهواء لبدء إخراج الهواء فقط بعد وصوله إلى درجة حرارة معينة في وضع التدفئة )عادًة ما 
تكون من 1 إلى 5 دقائق حسب درجة الحرارة الداخلية المحيطة(. نطاق إعداد درجة الحرارة على جهاز التحكم عن 
ُبعد: 16 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. نطاق إعداد سرعة المروحة: تلقائي وسرعة منخفضة وسرعة متوسطة 

وسرعة عالية.

زر "+" أو "-"3

يمكن أن تؤدي كل ضغطة على الزر "+" أو "-" إلى ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة المعينة بمعدل 1 درجة 	 
مئوية. اضغط مع االستمرار على الزر "+" أو "-" لمدة ثانيتين على األقل وستتغير درجة الحرارة المعينة 

الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد سريًعا. بعد الوصول إلى الوقت المطلوب، قم بتحرير الزر.
في وضع تشغيل المؤقت وإيقاف المؤقت أو إعداد الساعة، يمكنك الضغط على الزر "+" أو "-" لضبط الوقت. 	 

)راجع الزر TIMER للحصول على التفاصيل(

4FAN زر

(، سرعة متوسطة   اضغط على هذا الزر لتحديد سرعة المروحة بالتتابع: تلقائي )AUTO(، سرعة منخفضة )
.) (، سرعة عالية ) (

مالحظة:
في الوضع تلقائي، سُيحدد جهاز تكييف الهواء سرعة المروحة المناسبة طبًقا لضبط المصنع المسبق تلقائًيا.	 
السرعة منخفضة في وضع التجفيف.	 

5SWING زر

اضغط على هذا الزر لتحديد التأرجح ألعلى وألسفل. في وضع التأرجح، ستتم أرجحة فتحة التهوية األفقية بجهاز 	 
تكييف الهواء ألعلى وألسفل تلقائًيا عند أقصى زاوية. سيتم توضيح هذا الوضع على شاشة العرض على جهاز 

التحكم عن ُبعد باستخدام إحدى األيقونات.
سيتسبب الضغط على زر "SWING" على جهاز التحكم عن ُبعد في توقف حركة فتحة التهوية األفقية لجهاز 	 

تكييف الهواء وتظل ثابتة عند تلك الزاوية. في هذا الوضع، ستختفي األيقونة الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد.
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مقدمة عن األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد

6SAVE زر

:SAVE وظيفة
في وضع التبريد، اضغط على الزر SAVE وستعمل الوحدة في الوضع SAVE. سيعرض جهاز التحكم عن ُبعد 

 SAVE وسيعمل جهاز تكييف الهواء بسرعة تلقائية. ال يمكن ضبط درجة الحرارة المعينة. اضغط على الزر "SE"
مرة أخرى للخروج من الوضع SAVE. سيعود جهاز تكييف الهواء إلى السرعة المعينة األصلية ودرجة الحرارة 

المعينة.
تنطبق هذه الوظيفة في بعض الطرز فقط.	 

7X-FAN زر

 "X-FAN" بعد الضغط على هذا الزر في وضع التبريد أو الوضع الجاف، يعرض جهاز التحكم عن ُبعد األيقونة
وسيتم بدء تشغيل وظيفة X-FAN. اضغط على هذا الزر مرة أخرى إللغاء وظيفة X-FAN. ستختفي األيقونة 

."X-FAN"
مالحظة:

بعد بدء تشغيل وظيفة X-FAN وعند إيقاف تشغيل الوحدة، فسوف تظل المروحة الداخلية تعمل بسرعة منخفضة 	 
لفترة قصيرة لتجفيف الماء المتبقي داخل الوحدة الداخلية.

عند تشغيل الوحدة في وضع X-FAN، اضغط على زر "X-FAN" إليقاف تشغيل وظيفة X-FAN. ستتوقف 	 
المروحة الداخلية عن العمل في الحال.

8TIMER زر

في حالة التشغيل، اضغط على هذا الزر مرة واحدة لضبط إيقاف تشغيل المؤقت. سيومض الحرف الخاص 	 
بالوضع ساعة وإيقاف التشغيل. اضغط على الزر "+" أو "-" خالل 5 ثواٍن لضبط وقت تشغيل المؤقت. في 

كل مرة يتم فيها الضغط على الزر "+" أو "-"، سيزداد الوقت أو ينخفض بمعدل نصف ساعة. عند الضغط مع 
االستمرار على الزر "+" أو "-" لمدة ثانيتين على األقل، سيتغير الوقت سريًعا حتى يصل إلى الوقت المطلوب. 

وبعد ذلك، اضغط على زر "المؤقت" للتأكيد. لن يومض الحرف الخاص بالوضع ساعة وإيقاف التشغيل مرة 
أخرى. قم بإلغاء إيقاف تشغيل المؤقت: اضغط على زر "المؤقت" مرة أخرى في حالة إيقاف تشغيل المؤقت.

في حالة إيقاف التشغيل، اضغط على هذا الزر مرة واحدة لضبط تشغيل المؤقت. يرجى الرجوع إلى إيقاف تشغيل 	 
 المؤقت للحصول على تفاصيل التشغيل.

قم بإلغاء تشغيل المؤقت: اضغط على زر "المؤقت" مرة أخرى في حالة تشغيل المؤقت.
مالحظة:

نطاق إعداد الوقت: 0.5-24 ساعة.	 
ال يمكن أن يتجاوز الفاصل بين العمليتين 5 ثواٍن، وإال سيقوم جهاز التحكم عن ُبعد بالخروج من حالة اإلعداد 	 

تلقائًيا.
يتم إعادة ضبط وظيفة إيقاف تشغيل المؤقت عند إلغاء وظيفة التأمين ضد عبث األطفال.	 
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مقدمة عن األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن ُبعد

9TURBO زر

عند الضغط على هذا الزر في وضع التبريد أو التدفئة، سيدخل جهاز تكييف الهواء في وضع التبريد السريع أو 
وضع التدفئة السريع. يتم عرض األيقونة "TURBO" على جهاز التحكم عن ُبعد. اضغط على هذا الزر مرة أخرى 

للخروج من وظيفة النفاث وستختفي األيقونة "TURBO" على جهاز التحكم عن ُبعد.

10SLEEP زر

اضغط على هذا الزر في وضع التبريد أو التدفئة أو الجاف لبدء تشغيل وظيفة السكون. سيتم عرض األيقونة "     " 
على جهاز التحكم عن ُبعد. اضغط على هذا الزر مرة أخرى إللغاء وظيفة السكون. سيتم عرض األيقونة "    " على 

جهاز التحكم عن ُبعد.

11LIGHT زر

اضغط على هذا الزر إليقاف تشغيل المصباح الموجود على شاشة العرض بالوحدة الداخلية. اضغط على هذا الزر 
مرة أخرى لتشغيل المصباح الموجود على شاشة العرض بالوحدة الداخلية.

مقدمة عن وظائف مجموعة األزرار

وظيفة التأمين ضد عبث األطفال

يمكن أن يؤدي الضغط على الزرين "+" و"-" في نفس الوقت إلى تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث األطفال أو إيقاف 
" على جهاز التحكم عن ُبعد. 
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Introduction to buttons on remote controller

When pressing this button under cooling or heating mode, the air conditioner will 
enter into quick cooling or quick heating mode. The "TURBO" icon is displayed on 
the remote controller. Press this button again to exit turbo function and the "TURBO" 
icon will disappear on the remote controller.

Press this button under cooling, heating or drying mode to start up sleep function. 
The " " icon will be displayed on the remote controller. Press this button again to 
cancel the sleep function. The " " icon on the remote controller will be displayed.

Press this button to turn off the light on the display of the indoor unit. Press this 
button again to turn on the light on the display of the indoor unit.

Introduction to functions of combination buttons

Pressing the "+" and "-" buttons simultaneously can turn the child lock function on or 
off. When the child lock function is started up, the " " icon will be displayed on the 
remote controller. If any buttons are then pressed on the remote controller, the " " 
icon will flash three times, while the remote controller won’t send any signal.

After turning off the unit with the remote controller, press the "-" button and the 
"MODE" button simultaneously to switch between °C and °F.

9 TURBO button

10 SLEEP button

11 LIGHT button

Child lock function

Switchover function for temperature display

 تشغيلها. عند بدء تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث األطفال، سيتم عرض األيقونة "
" ثالث مرات، بينما لن 
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Switchover function for temperature display

إذا تم الضغط على أي من األزرار بعد ذلك على جهاز التحكم عن ُبعد، ستومض األيقونة "
يرسل جهاز التحكم عن ُبعد أي إشارة.

وظيفة التحويل لعرض درجة الحرارة

بعد إيقاف تشغيل الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد، اضغط على الزر "-" وزر "MODE" في نفس الوقت 
للتبديل بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت.
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دليل التشغيل
" الموجود على جهاز التحكم عن ُبعد لتشغيل جهاز تكييف . 1 بعد التوصيل بالكهرباء، اضغط على زر "

الهواء.
2 ..HEAT أو FAN أو DRY أو COOL أو AUTO :لتحديد الوضع المطلوب " اضغط على زر "
 اضغط على زر "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة المطلوبة. )ال يمكن ضبط درجة الحرارة في الوضع . 3

التلقائي(.
" لضبط سرعة المروحة المطلوبة: سرعة تلقائية ومنخفضة ومتوسطة وعالية.. 4 اضغط على الزر "
" لتحديد زاوية إخراج الهواء من المروحة.. 5 اضغط على الزر "

استبدال البطاريات في جهاز التحكم عن ُبعد
مرسل اإلشارة البطارية

غطاء صندوق البطارية

إعادة التركيب

إزالة

1. اضغط على الجانب الخلفي على جهاز التحكم عن ُبعد الذي يحمل 
"، كما هو موضح في الشكل، ثم ادفع غطاء صندوق  عالمة "

البطارية للخارج باتجاه السهم.
 AAA 2. استبدل البطاريتين بأخريين من النوع الجاف #7 )مقاس 

بجهد 1.5 فولت(، وتأكد من صحة وضع القطبين "+" و"-".
3. أعد تركيب غطاء صندوق البطارية.

أثناء التشغيل، قم بتوجيه مرسل اإلشارة على جهاز التحكم عن ُبعد على نافذة االستقبال بالوحدة الداخلية.	 
يجب أال تتجاوز المسافة بين مرسل اإلشارة ونافذة استقبال اإلشارة 8 أمتار، ويجب أال تكون هناك عوائق 	 

بينهما.
قد تتداخل اإلشارة بسهولة في الغرفة الموجود فيها مصباح فلورسنت أو هاتف السلكي؛ ويجب أن يكون جهاز 	 

التحكم عن ُبعد قريًبا من الوحدة الداخلية أثناء التشغيل.
استبدل البطاريتين بأخريين جديدتين من نفس الطراز عند الحاجة.	 
إذا كنت تنوي عدم استخدام جهاز التحكم عن ُبعد لفترة طويلة، فيرجى إخراج البطاريتين منه.	 
إذا ظهرت صورة العرض على شاشة جهاز التحكم عن ُبعد بصورة غير واضحة أو لم يظهر أي شيء بها، 	 

فيرجى استبدال البطاريتين.

مالحظة:
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التشغيل في الظروف الطارئة

إذا تعرض جهاز التحكم عن ُبعد للفقد أو التلف، فيرجى استخدام البطارية اإلضافية لتشغيل جهاز تكييف الهواء 
 aux. أو إيقاف تشغيله. فيما يلي العملية بالتفصيل: كما هو موضح في الشكل. افتح اللوحة واضغط على زر

لتشغيل جهاز تكييف الهواء أو إيقاف تشغيله. عند تشغيل جهاز تكييف الهواء، سيعمل في الوضع التلقائي.

aux. اللوحةزر

التنظيف والصيانة

 مالحظة:
■  قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء وافصل التيار الكهربائي قبل تنظيف جهاز تكييف الهواء لتجنب التعرض 

 لصدمة كهربائية.

 ■  ال تغسل جهاز تكييف الهواء بالماء لتفادي التعرض لصدمة كهربائية.

■ ال تستخدم سوائل متطايرة لتنظيف جهاز تكييف الهواء.

تنظيف سطح الوحدة الداخلية

عندما يكون سطح الوحدة الداخلية متسًخا، يوصى باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة أو مبللة لمسحه.

مالحظة:
ال تقم بإزالة اللوحة عند تنظيفها.	 
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التنظيف والصيانة

تنظيف الفلتر

     

 فتح اللوحة

 
اسحب اللوحة إلى زاوية محددة كما هو 1

موضح بالشكل.

 إزالة الفلتر

 
قم بإزالة الفلتر كما هو موضح بالشكل.2

 تنظيف الفلتر

 
3

  

	  استخدم مزيل األتربة أو الماء لتنظيف الفلتر
         	  عندما يكون الفلتر متسًخا جًدا، استخدم الماء 

)بدرجة حرارة أقل من 45 درجة مئوية( 
لتنظيفه، ثم ضعه في مكان ظليل وبارد لكي 

يجف.

 تركيب الفلتر

 
4

  
قم بتركيب الفلتر ثم أغلق غطاء اللوحة بإحكام.

■  يجب تنظيف الفلتر كل ثالثة أشهر. إذا كان هناك الكثير من األتربة في بيئة التشغيل، فيمكن أن تزيد من معدل 
تكرار عملية التنظيف.

■  بعد إزالة الفلتر، ال تلمس الريش لتجنب اإلصابة.
■ ال تستخدم مصدر نار أو مجفف الشعر في تجفيف الفلتر لتجنب تشوه الفلتر أو نشوب حريق.

مالحظة:
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التنظيف والصيانة

إشعار االسترداد
   1. العديد من مواد التعبئة هي مواد قابلة إلعادة التدوير.
       يرجى التخلص منها في وحدة إعادة التدوير المالئمة.

   2. إذا كنت ترغب في التخلص من جهاز تكييف الهواء، فيرجى االتصال بالوكيل المحلي
       أو استشارة مركز الخدمة لمعرفة طريقة التخلص الصحيحة.

1. تحقق مما إذا كانت فتحات دخول وخروج الهواء مسدودة أم ال.
2. تحقق مما إذا كان كل من قاطع الدائرة الكهربائية والقابس والمقبس في حالة جيدة أم ال.

3. تحقق مما إذا كان الفلتر نظيًفا أم ال.
 4. تحقق مما إذا كان حامل التركيب للوحدة الخارجية تالًفا أو متآكاًل أم ال. وإذا كان كذلك، فيرجى االتصال 

    بالوكيل.
5. تحقق مما إذا كان أنبوب التصريف تالًفا أم ال.

الفحص قبل موسم النشاط

1. افصل مصدر الطاقة.
2. قم بتنظيف الفلتر ولوحة الوحدة الداخلية.

3. تحقق مما إذا كان حامل التركيب للوحدة الخارجية تالًفا أو متآكاًل أم ال.
    وإذا كان كذلك، فيرجى االتصال بالوكيل.

الفحص قبل موسم النشاط
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تحليل األعطال

يرجى التحقق من النقاط المذكورة أدناه قبل طلب الصيانة. وفي حالة عدم القدرة على معالجة العطل، يرجى االتصال 
بالوكيل المحلي أو فنيين متخصصين مؤهلين.

الحلنقاط الفحصالَعرض

ال تتمكن الوحدة 
الداخلية من تلقي 

إشارة جهاز التحكم 
عن ُبعد أو ال يبدو 

أن جهاز التحكم عن 
ُبعد يعمل.

هل حدث تداخل شديد )مثل الكهرباء 	 
الساكنة والجهد الكهربائي المستقر(؟

أوقف تشغيل الطاقة. بعد مرور 3 دقائق 	 
تقريًبا، قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى.

هل جهاز التحكم عن ُبعد موجود داخل 	 
يبلغ نطاق استقبال اإلشارة 8 أمتار.	 نطاق استقبال اإلشارة؟

قم بإزالة العوائق.	 هل توجد عوائق؟	 

هل جهاز التحكم عن ُبعد موجه إلى نافذة 	 
االستقبال؟

اختر زاوية مناسبة ووّجه جهاز التحكم 	 
عن ُبعد نحو نافذة االستقبال في الوحدة 

الداخلية.

هل حساسية جهاز التحكم عن ُبعد 	 
منخفضة؛ حيث يكون العرض غير 

واضح أو ال يتم عرض أي شيء؟

افحص البطاريات. وإذا كانت طاقة 	 
البطاريتين منخفضة جًدا، فيرجى 

استبدالهما.

هل ال يظهر أي عرض عند تشغيل جهاز 	 
التحكم عن ُبعد؟

تحقق مما إذا كان جهاز التحكم عن 	 
ُبعد تالًفا أم ال. وإذا كان األمر كذلك، 

فاستبدلها.

هل يوجد مصباح فلورسنت في الغرفة؟	 
قّرب جهاز التحكم عن ُبعد من الوحدة 	 

الداخلية.
أوقف تشغيل مصباح فلورسنت ثم حاول 	 

مرة أخرى.

ال يخرج هواء من 
الوحدة الداخلية

هل فتحة دخول الهواء أو خروجه بالوحدة 	 
قم بإزالة العوائق.	 الداخلية مسدودة؟

في وضع التدفئة، هل تصل درجة 	 
الحرارة الداخلية إلى درجة الحرارة 

المعينة؟

بعد الوصول إلى درجة الحرارة المعينة، 	 
ستتوقف الوحدة الداخلية عن إخراج 

الهواء.

هل تم تشغيل وضع التدفئة للتّو؟	 
لمنع ضخ هواء بارد، ستبدأ الوحدة 	 

الداخلية بعد التأخر لعدة دقائق، وهذه أمر 
طبيعي.

تحليل األعراض العامة
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تحليل األعطال
الحلنقاط الفحصالَعرض

جهاز تكييف الهواء 
ال يعمل

انتظر حتى يعود التيار الكهربائي.	 هل يوجد انقطاع في التيار الكهربائي؟	 

هل تعطل قاطع الدائرة الكهربائية للتسرب 	 
األرضي أو احترق المنصهر؟

اطلب من متخصص استبدال قاطع الدائرة 	 
الكهربائية للتسرب األرضي أو المنصهر.

اطلب من فني متخصص استبدالها.	 هل تعطلت األسالك الكهربائية؟	 
هل تمت إعادة تشغيل الوحدة مباشرًة بعد 	 

انتظر 3 دقائق، ثم شّغل الوحدة مرة أخرى.	 توقف التشغيل؟

هل إعداد تشغيل جهاز التحكم عن ُبعد 	 
أعد ضبط الوظيفة.	 صحيح؟

يخرج ضباب من 
فتحة خروج الهواء 

بالوحدة الداخلية

هل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في 	 
الداخل مرتفعتان؟

يحدث ذلك ألن هواء المحيط الداخلي يتم 	 
تبريده بسرعة. بعد فترة قصيرة، ستنخفض 
درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الداخل 

وسيختفي الضباب.

ال يمكن تعديل درجة 
الحرارة المضبوطة

هل تعمل الوحدة في الوضع تلقائي أو 	 
حفظ؟

ال يمكن ضبط درجة الحرارة في الوضعين 	 
تلقائي وحفظ. يرجى تغيير وضع التشغيل 

إذا كنت تريد ضبط درجة الحرارة.

هل تتجاوز درجة الحرارة المطلوبة نطاق 	 
درجة الحرارة المعين؟

 اضبط نطاق درجة الحرارة: 	 
16 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.

 

 التبريد )التدفئة( 
ليس جيًدا.

انتظر إلى أن يعود الجهد الكهربائي إلى 	 هل الجهد الكهربائي منخفض جًدا؟	 
وضعه الطبيعي.

قم بتنظيف الفلتر.	 هل الفلتر متسخ؟	 

هل درجة الحرارة المعينة في النطاق 	 
الصحيح؟

قم بضبط درجة الحرارة لتكون ضمن 	 
النطاق الصحيح.

أغلق الباب والنافذة.	 هل الباب والنافذة مفتوحان؟	 
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تحليل األعطال
الحلنقاط الفحصالَعرض

تحقق من مصدر الرائحة، مثل األثاث 	 انبعاث روائح
والسجائر وغيرها.

تخلص من مصدر الرائحة.	 
قم بتنظيف الفلتر.	 

جهاز تكييف الهواء 
يعمل بشكل مفاجئ

تحقق مما إذا كان هناك تداخل، مثل 	 
حدوث رعد ووجود أجهزة السلكية وما 

إلى ذلك.
 افصل التيار الكهربائي، وأعد توصيله، 	 

ثم قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى.

انبعاث بخار من 
أثناء إذابة الثلج في وضع التدفئة، يمكن أن 	 هل تم تشغيل وضع التدفئة؟	 الوحدة الخارجية

ينبعث بخار، وهذا أمر طبيعي.

تصدر ضوضاء 
"تدفق الماء"

هل تم تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز 	 
تكييف الهواء للتّو؟

الضوضاء هي صوت تدفق سائل التبريد 	 
داخل الوحدة، وهذا أمر طبيعي.

تصدر ضوضاء 
طقطقة

هل تم تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز 	 
تكييف الهواء للتّو؟

هذا صوت االحتكاك الصادر عن تمدد و/	 
أو انكماش اللوحة أو األجزاء األخرى 

بسبب التغير في درجة الحرارة.



31

تحليل األعطال
 	

  عندما تكون حالة جهاز تكييف الهواء غير طبيعية، يرجى الرجوع إلى القائمة المدرجة أدناه لمعرفة رمز الخطأ.	 

إن رموز الخطأ المدرجة أدناه عبارة عن أمثلة فقط لرموز الخطأ. يرجى الرجوع إلى قائمة رموز الخطأ الموجودة في 
دليل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

استكشاف األخطاء وإصالحهارمز الخطأ
 مؤشر التدفئة 

تشغيل 10 ثواٍن إيقاف تشغيل 
0.5 ثواٍن

يعني حالة إذابة الثلج. هذا أمر طبيعي.

 يومض مؤشر الطاقة
5 مرات كل 3 ثواٍن

يمكن التخلص منه بعد إعادة تشغيل الوحدة. وإذا لم يتم ذلك، فيرجى االتصال بفنيين 
متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.

 يومض مؤشر الطاقة
8 مرات كل 3 ثواٍن

يمكن التخلص منه بعد إعادة تشغيل الوحدة. وإذا لم يتم ذلك، فيرجى االتصال بفنيين 
متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.

 يومض مؤشر الطاقة
17 مرة كل 3 ثواٍن

يمكن التخلص منه بعد إعادة تشغيل الوحدة. وإذا لم يتم ذلك، فيرجى االتصال بفنيين 
متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.

 يومض مؤشر الطاقة
11 مرة كل 3 ثواٍن

يمكن التخلص منه بعد إعادة تشغيل الوحدة. وإذا لم يتم ذلك، فيرجى االتصال بفنيين 
متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.

 يومض مؤشر الطاقة
15 مرة كل 3 ثواٍن

يرجى االتصال بفنيين متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.
 يومض مؤشر التبريد
مرة واحدة كل 3 ثواٍن

يرجى االتصال بفنيين متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.

يرجى االتصال بفنيين متخصصين مؤهلين لطلب الخدمة.يومض مؤشر التبريد

العطل

شاشة 
العرض 
الداخلية

الرسم التخطيطي للمؤشر
الموجود على اليسار يمثل مرجًعا فقط.

يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي لالطالع 
على المؤشر والوضع الفعليين.

■  عندما تحدث األعراض الموضحة أدناه، يرجى إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء وفصل التيار الكهربائي على   
     الفور ثم االتصال بالوكيل أو فنيين

     متخصصين إلجراء الصيانة.
     ● سلك الطاقة تالف أو تعرض للسخونة الزائدة.

     ● يوجد صوت غير طبيعي أثناء التشغيل.
     ● توقف قاطع الدائرة الكهربائية للتسرب األرضي بشكل متكرر.

     ● ُيصدر جهاز تكييف الهواء رائحة احتراق.
     ● تسرب في الوحدة الداخلية.

■  ال تقم بإصالح أو إعادة تركيب جهاز تكييف الهواء بنفسك.
 ■  إذا تم تشغيل أجهزة تكييف الهواء في ظل ظروف غير طبيعية، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض            

     لصدمة كهربائية أو خطر نشوب حريق.

تحذير



32

توصيل األسالك
ال تعمل على تشغيل قاطع السالمة حتى تنتهي من العمل بالكامل.	 

بالنسبة للوحدتين الخارجية والداخلية، انزع المادة العازلة من السلك )40 مم(.  )1
قم بتوصيل أسالك التوصيل بين الوحدتين الداخلية والخارجية حتى تتوافق أرقام الوحدات الطرفية.   )2

أحكم ربط المسامير الطرفية. نوصي باستخدام مفك برأس مسطح إلحكام ربط المسامير.
.H05RN لتوصيل الوحدة الخارجية بالوحدة الداخلية، استخدم كابل التغذية المعياري  )3

1
2
3

1 2 عندما يتجاوز طول السلك 10 أمتار، استخدم 3
أسالًكا بقطر 2.0 مم.

أحكم تثبيت األسالك باستخدام
المسامير الطرفية.

أحكم تثبيت األسالك باستخدام 
المسامير الطرفية.

 قاطع الدائرة 
الكهربائية للتسرب 

األرضي

قاطع
السالمة

توصيل أسالك
50 هرتز 220-240 فولت

H05RN
أرضي

الوحدة
الخارجية

الوحدة الداخلية
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توصيل األسالك

مخطط األسالك
الوحدة الداخلية 

.............................................. لوحة الدائرة المطبوعة AP

................................. مستشعر درجة الحرارة TEM مستشعر

.............................................. ثيرموستر RT

W................................................ سلك

DISP........................................... شاشة العرض

CN.............................................. موصل

AC-L........................................... خط متصل بالتيار الكهربي المتردد

K................................................. مرحل

PG.............................................. مولد نبضات

PGF............................................ التغذية الراجعة من مولد النبضات

M................................................ المحرك

........................................ خرج خط L-OUT

COM-OUT.................................. مخرج اتصاالت

................................................ خط العدم N

.............................................. مجموعة طرف التوصيل XT

.............................................. سلك أرضي واٍق PE

BN.............................................. بني

BU.............................................. أزرق

.............................................. أسود BK

YEGN......................................... أخضر مائل لالصفرار

RD.............................................. أحمر

.............................................. أصفر YE

.............................................. بنفسجي VT

L................................................. خط متصل بالتيار الكهربي

Jump Cap................................... غطاء وصلة العبور

.......................................... أعلى، أسفل )U.D(

GN.............................................. أخضر

الوحدة الخارجية

.............................................. لوحة الدائرة المطبوعة AP

................................. مستشعر درجة الحرارة TEM مستشعر

.............................................. ثيرموستر RT

............................... واقي الحمل الزائد في الضاغط OVC-COMP

EKV............................................ ملف صمام التوسعة اإللكتروني

CN.............................................. موصل

AC-L........................................... خط متصل بالتيار الكهربي المتردد

.......................................... خط محايد غير متصل بالتيار الكهربي المتردد AC-N

.............................................. صمام اتجاهي YV

......................................... مروحة خارجية OFAN

DC.............................................. التيار المستمر

WH............................................. أبيض

COM-OUT.................................. مخرج اتصاالت

................................................ خط العدم N

.............................................. مجموعة طرف التوصيل XT

.............................................. سلك أرضي واٍق PE

BN.............................................. بني

BU.............................................. أزرق

.............................................. أسود BK

YEGN......................................... أخضر مائل لالصفرار

RD.............................................. أحمر

.............................................. أصفر YE

.............................................. بنفسجي VT

L................................................. خط متصل بالتيار الكهربي

4V............................................... صمام رباعي االتجاهات

COM........................................... االتصاالت

........................................ ضاغط CMOP

............................................ خدمة الوقاية من الحمل الزائد SAT

............................................. برتقالي OG

FA............................................... واجهة التوسعة الكهربية

.......................................... منفذ المفاعل INDC







66129915424

C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

D
ai

ki
n


