
OPERATING AND INSTALLATION 
INSTRUCTIONS MANUAL

EnglishDUCTED AIR-CONDITIONING UNIT
 (7.0-14.0kW)

Unit Model:

Indoor unit 
FDM24PEV1K
FDM30PEV1K
FDM36PEV1K
FDM42PEV1K
FDM48PEV1K
FDYM24PEV1K
FDYM30PEV1K
FDYM36PEV1K
FDYM42PEV1K
FDYM48PEV1K

Outdoor unit 
R24PEV1K
R30PEV1K
R36PEY1K
R42PEY1K
R48PEY1K
RY24PEV1K
RY30PEV1K
RY36PEY1K
RY42PEY1K
RY48PEY1K

00_CV_EM09A058A.indd   100_CV_EM09A058A.indd   1 5/15/2010   9:14:49 AM5/15/2010   9:14:49 AM



مالحظات للمستخدم

احرص على استعمال مصدر تيار موحد لكل وحدة داخلية.  

ا إلى تركيب وحدة حتكم سلكية في مكان مبلل أو حتت ضوء الشمس املباشر. ال تعمد أبدً  

يجب التعامل مع اخلط الثنائي من األسالك امللتوية احملمية كخط نقل إشارة أو سلك (اتصال) لوحدة التحكم   
السلكية عند تركيب الوحدة في مكان يوجد فيه تداخل كهرومغناطيسي.

تأكد من أن خط االتصال موصل باملنفذ الصحيح لتجنب حدوث خلل في االتصال.  

ا إلى طرق أو رمي أو تفكيك وحدة التحكم السلكية بشكل متكرر. ال تعمد أبدً  

ا إلى استعمال وحدة التحكم السلكية بيدين مبللتني. ال تعمد أبدً  



١ عربي 

الوظائف املشار إليها بالرمز *مالحظة:  يتم االحتفاظ بها للموديالت األخرى ولن يتم العمل بها للموديالت املدرجة 
في هذا الدليل.
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عربي   ٢

تنبيهات السالمة االحتياطية I 
للحصول على املزايا الكاملة لوظائف مكيّف الهواء ولتتجنب حدوث عطل بسبب سوء االستعمال، نوصيك بقراءة دليل التعليمات هذا 

بعناية قبل االستعمال.
مت تصنيف مكيّف الهواء هذا حتت عنوان «أجهزة غير مستعملة من قبل عامة الناس».

الرجاء قراءة «تنبيهات السالمة االحتياطية» هذة قبل تركيب جهاز تكييف الهواء والتأكد من تركيبه بشكل صحيح.
بعد اإلنتهاء من عملية التركيب، قم بإجراء تشغيل جتريبي للتأكد من عدم وجود عيوب واشرح للمستخدم كيفية تشغيل مكيّف الهواء 

واالعتناء به مبساعدة دليل التشغيل. اطلب من املستخدم االحتفاظ بدليل التركيب باإلضافة إلى دليل التشغيل للرجوع إليه مستقبالً.
مت تصنيف التنبيهات االحتياطية املوصوفة هنا إلى حتذير و تنبيه. كالهما يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالسالمة. احرص على اتباع 

كل التنبيهات االحتياطية دون إخفاق.

معنى إشارات التحذير والتنبيه.

................................. عدم إتباع هذه التعليمات قد تسبب اإلصابة بجروح خطيرة أو الوفاة.  حتذير 
 تنبيه ................................. عدم إتباع هذه التعليمات بشكلٍ صحيح قد ينتج عنه حدوث خلل في اجلهاز أو اإلصابة بجروح، قد تكون 

ا للظروف احمليطة. خطيرة تبعً

بعد القراءة، احتفظ بهذا الدليل في مكان مناسب حتى تتمكن من الرجوع إليه كلما دعت احلاجة لذلك. إذا مت نقل اجلهاز إلى مستخدم 
ا. جديد، احرص على تسليم الدليل أيضً

حتذير  
ا ميكن أن  ا أو الدافئ جدً انتبه إلى أن التعرض املباشر ملدة طويلة للهواء البارد أو إلى الهواء الدافئ من مكيّف الهواء، أو للهواء البارد جدً – 

يضر بحالتك اجلسدية والصحية.
عندما يتعطل مكيّف الهواء (يطلق رائحة حريق، الخ) افصل مصدر التيار الكهربائي عن الوحدة واتصل بالوكيل احمللي اخلاص بنا. – 

التشغيل املستمر في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى إخفاق أو حدوث صدمات كهربائية أو أخطار نشوب حريق.
قم باستشارة الوكيل احمللي اخلاص بنا فيما يتعلق بأعمال التركيب. – 

القيام بهذا العمل بنفسك قد يؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث الصدمات الكهربائية أو أخطار نشوب حريق.
قم باستشارة الوكيل احمللي اخلاص بنا فيما يتعلق بالتعديل واإلصالح والصيانة ملكيّف الهواء. – 

األعمال اخلاطئة قد تؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث صدمات كهربائية أو أخطار نشوب حريق.
ال تضع أجسام مبا في ذلك القضبان، أصابعك، الخ، في مدخل أو مخرج الهواء. – 

قد يؤدي ذلك إلى حدوث اإلصابات نتيجة للمس شفرات املروحة عالية السرعة اخلاصة مبكيّف الهواء.
احذر من نشوب حريق في حال تسرب مادة التبريد. – 

إذا لم يعمل مكيّف الهواء بشكل صحيح على سبيل املثال ال يعمل على توليد هواء بارد أو دافئ، فقد يتسبب ذلك في تسرب سائل 
التبريد.

قم باستشارة الوكيل اخلاص بنا للمساعدة.
. سائل التبريد املوجود في مكيّف الهواء آمن وال يتسرب عادةً

لكن في حال إذا تسرب سائل التبريد، والمس جهاز احتراق مكشوف اللهب أو الدفاية أو املوقد فقد يؤدي ذلك إلى توليد غاز ضار.
ال تستعمل مكيّف الهواء ملدة طويلة حتى يؤكد لك فني الصيانة املؤهل بأنه قد مت إصالح التسرب.

قم باستشارة الوكيل احمللي اخلاص بنا فيما يتعلق مبا يجب أن تفعله في حال تسرب مادة التبريد. – 
عند تركيب مكيّف الهواء في غرفة صغيرة، من الضروري أن تأخذ القياسات الصحيحة وبالتالي فإن كمية سائل التبريد املتسربة ال 

تتجاوز حدّ التركيز في حالة التسرب.
وإالّ قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث بسبب نقص األكسجني.

اتصل بفني مختص حول الكماليات املرفقة واحرص على استعمال فقط الكماليات احملددة من قبل الصانع. – 
إذا ظهر خلل ناجت عن قيامك بالعمل بنفسك، فقد يؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

قم باستشارة الوكيل احمللي اخلاص بنا فيما يتعلق بنزع وإعادة تركيب مكيّف الهواء. – 
التركيب اخلاطئ قد يؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث صدمة كهربائية أو أخطار نشوب حريق.

احرص على استعمال الفيوزات بقراءة أمبير صحيحة. – 
ال تستعمل فيوزات خاطئة أو نحاسية أو أسالك أخرى كبديل، ألن هذا قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة 

بجروح أو تلف الوحدة.



٣ عربي 

احرص على تأريض الوحدة. – 
ال تعمل على تأريض الوحدة بأنابيب الكهرباء واملياه والغاز أو مبوصالت البرق أو بالسلك األرضي للهاتف. التأريض غير الكامل قد يؤدي إلى 

حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
االرتفاع في القوة الكهربائية من البرق أو أي مصادر أخرى قد يؤدي إلى تلف مكيّف الهواء.

احرص على تركيب قاطع تسرب أرضي. – 
اإلخفاق في تركيب قاطع التسرب األرضي قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.

قم باستشارة الوكيل إذا غمرت املياه مكيّف الهواء بسبب حدوث كارثة طبيعية، مثل فيضان أو إعصار. – 
ال تقم بتشغيل مكيّف الهواء في تلك احلالة، وإالّ قد يؤدي إلى حدوث عطل أو صدمات كهربائية أو نشوب حريق.

. – OFF أو اإليقاف ON ال تعمل على بدء أو إيقاف تشغيل مكيّف الهواء بينما يكون قاطع مصدر التيار في وضع التشغيل
ل تعويض اإلخفاق في تزويد التيار، مما  وإالّ فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو تسرب املياه. باإلضافة إلى ذلك ستدور املروحة فجأة إذا لم تفعّ

قد يؤدي إلى حدوث إصابة بجروح.
ال تستعمل املنتج في جو ملوّث ببخار الزيت، مثل زيت الطبخ أو بخار زيت اآللة. – 

قد يتسبب بخار الزيت في تلف ناجت عن التشقق أو حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.
ال تستعمل املنتج في األماكن التي حتتوي على دخان زيتي كثيف، مثل غرف الطبخ، أو في األماكن التي حتتوي على غاز قابل لالشتعال أو  – 

غاز حات، أو غبار معدني.
استعمال املنتج في مثل هذه األماكن قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث عطل في املنتج.

ال تستعمل مواد قابلة لالشتعال (مثل بخاخ تصفيف الشعر أو مبيد احلشرات) قرب املنتج. – 
ال تقم بتنظيف املنتج مبذيبات عضوية مثل ثنر الطالء.

استعمال مذيبات عضوية قد يتسبب في تلف ناجت عن التشقق للمنتج أو حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.
احرص على استعمال سلك اإلمداد بالتيار اصص ملكيّف الهواء. – 

استعمال أي سلك آخر لإلمداد بالتيار قد يتسبب في توليد حرارة أو نشوب حريق أو حدوث عطل في املنتج.
اطلب من الوكيل اخلاص بنا أو الفني املؤهل القيام بأعمال التركيب. – 

ال حتاول تركيب اجلهاز بنفسك. مختص إن التركيب غير السليم قد يؤدي إلى تسرب املياه أو صدمات كهربائية أو احلريق.
قم بأعمال التركيب كما هو موضح في دليل التركيب هذا. – 

إن التركيب غير السليم قد يؤدي إلى تسرب املياه أو صدمات كهربائية أو احلريق.
تأكد من إستخدام القطع وامللحقات احملددة فقط للقيام بعملية التركيب. – 

إن عدم إستخدام القطع احملددة قد يؤدي إلى ووقوع الوحدة أو تسرب املياه أو صدمات كهربائية أو احلريق.
قم بتركيب مكيف الهواء على أساس قوي قادر على حتمل وزن الوحدة. – 

إن األساس ذو قوة غير كافية قد يؤدي إلى وقوع الوحدة وتسبب حدوث اإلصاب.
قم بعملية التركيب بعد األخذ بعني اإلعتبار الرياح القوية أو األعاصير أو الزالزل األرضية. – 

إن أعمال التركيب الغير مناسبة قد تؤدي إلى وقوع اجلهاز والتسبب باحلوادث.
تأكد من أن دائرة مصدر طاقة منفصلة تستخدم لتشغيل هذه الوحدة، ومن أن كل األعمال الكهربائية يقوم بها فني مؤهل وإنها  – 

مطابقة للمواصفات والقوانني احمللية ولدليل التركيب هذا.
إن الطاقة الكهربائية غير الكافية أو التركيب الكهربائي غير السليم قد يؤدي إلى حدوث الصدمات الكهربائية أو احلريق.

تأكد من أن كل الوصالت الكهربائية مأمنة وأن األسالك املستعملة هي االسالك املناسبة، ومن أنه ال توجد قوة خارجية تضغط على  – 
األسالك أو الوصالت الطرفية.

إن التركيب أو التوصيل غير السليم قد يؤدي إلى إحماء زائد غير طبيعي أو حدوث احلرائق.
عند ربط مصدر الطاقة وتوصيل األسالك ما بني الوحدات الداخلية واخلارجية، تاكد من ضبط موقع األسالك بحيث ميكن غلق غطاء  – 

صندوق املفاتيح بإحكام.
اإلخفاق في وضع غطاء صندوق املفاتيح في وضعه السليم قد يؤدي إلى حدوث الصدمات الكهربائية أو احلريق أو التسخني الزائد 

لألطراف.
إذا تسرب غاز التبريد أثناء عملية التركيب، عندها قم مباشرة بتهوية املكان. – 

قد ينتج غاز سام إذا تعرض غاز التبريد للنار.
بعد اإلنتهاء من عملية التركيب، تأكد من أن غاز التبريد ال يتسرب. – 

قد ينتج غاز سام إذا تسرب غاز التبريد للغرفة والمس مصدر للنار مثل مروحة التدفئة أو الفرن أو الطباخ.
احرص على فصل مصدر التيار الكهربائي قبل ملس أي جزء من األجزاء الكهربائية. – 



عربي   ٤

تنبيه  
ال تستعمل مكيّف الهواء ألغراض غير تلك التي أعدّ ألجلها. – 

ال تستعمل مكيّف الهواء لتبريد اآلالت الدقيقة أو الطعام أو النباتات أو احليوانات أو األعمال الفنية ألن هذا قد يؤثر بصورة عكسية على 
األداء و/أو اجلودة و/أو عمر اجلسم املعني.

ال تنزع واقية املروحة اخلاصة بالوحدة اخلارجية. – 
تقوم الواقية باحلماية من املروحة عالية السرعة اخلاصة بالوحدة، التي قد تتسبب في اإلصابة بجروح.

ال تضع األشياء املعرّضة للرطوبة مباشرةً حتت الوحدات الداخلية أو اخلارجية. – 
في ظروف معينة، التكثف املوجود على الوحدة الرئيسية أو أنابيب سائل التبريد أو اتساخ مرشح الهواء أو انسداد التصريف قد يتسبب 

في التقطير، مما ينتح عنه فساد أو إخفاق اجلسم املعني.
لتفادي نقص األوكسجني، تأكد من تهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا مت استعمال أجهزة كأجهزة االحتراق مثالً مع مكيّف الهواء. – 

بعد االستعمال ملدة طويلة، قم بفحص حامل الوحدة وموضع دعامة التركيب اخلاصة به. – 
إذا مت تركه في حالة تلف، فقد تسقط الوحدة وتتسبب في حدوث إصابات.

ال تضع بخاخات املواد القابلة لالشتعال أو تقوم باستعمال حاويات بخاخات املواد القابلة لالشتعال على مقربة من الوحدة ألن هذا قد  – 
يؤدي إلى نشوب حريق.

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف عمل الوحدة أو أطفئ القاطع أو انزع السلك الكهربائي. – 
وإالّ قد تنتج صدمة كهربائية أو حتدث إصابات.

لتجنب حدوث الصدمات الكهربائية، ال تقم بتشغيل مكيّف الهواء ويداك مبللتان. – 
ا في أماكن معرّضة لتيارات الهواء اخلارجة من الوحدة حيث أن هذه األجهزة قد تصاب باالحتراق اجلزئي. ال تضع أجهزة تولد لهبًا مكشوفً – 

ال تضع الدفايات مباشرةً حتت الوحدة، ألن احلرارة الناجتة عنها ميكن أن تسبب حدوث تشويه. – 
ال تسمح لطفل بالصعود على الوحدة اخلارجية أو جتنب وضع شيء عليها. – 

السقوط أو االنقالب قد يؤدي إلى اإلصابة بجروح.
ال تعمد إلى إغالق مداخل الهواء وال مخارج الهواء. – 

تقليل تدفق الهواء قد يؤدي إلى أداء غير كامل أو حدوث مشكلة.
احرص على عدم تعريض األطفال أو النباتات أو احليوانات إلى دفق تيار الهواء بشكلٍ مباشر من الوحدة، ألنه قد ينجم عن ذلك تأثيرات  – 

معاكسة.
ال تغسل مكيّف الهواء باملياه، ألن هذا قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق. – 

ال تعمد إلى تركيب مكيّف الهواء في أي مكان ميكن أن يؤدي إلى خطر تسرب الغازات القابلة لالشتعال. – 
في حال تسرب الغاز، قد يؤدي تراكم الغاز بالقرب من مكيّف الهواء إلى أخطار نشوب حريق.

ال تضع حاويات قابلة لالشتعال، مثل علب الرش، ضمن مسافة ١ – م من مخرج الهواء.
قد تنفجر احلاويات ألن الهواء الدافئ اخلارج من الوحدة الداخلية أو اخلارجية سيؤثر عليهم.

قم بتسوية موضع التصريف لضمان التصريف الكامل. – 
إذا لم يتم التصريف الصحيح من أنبوب التصريف اخلارجي أثناء تشغيل مكيف الهواء، قد يكون هناك انسداد ناجم عن تراكم األوساخ 

والترسبات في األنبوب.
قد ينجم عن هذا تسرب للمياه من الوحدة الداخلية.

في هذه الظروف، قم بإيقاف تشغيل مكيّف الهواء واستشارة الوكيل اخلاص بنا للمساعدة.
هذا اجلهاز غير مخصص لالستعمال من قبل األطفال غير املراقبني أو األشخاص العاجزين. – 

قد يؤدي إلى ضعف وظائف اجلسم ويؤثر على الصحة.
يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالوحدة أو بوحدة التحكم عن بعد اخلاصة بها. – 

التشغيل بطريق اخلطأ من قبل طفل قد يؤدي إلى ضعف وظائف اجلسم ويؤثر على الصحة.
ال تسمح لألطفال باللعب على أو حول الوحدة اخلارجية. – 

إذا قاموا بلمس الوحدة بال مباالة، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات.
قم باستشارة الوكيل اخلاص بنا فيما يتعلق بتنظيف مكيّف الهواء من الداخل. – 

التنظيف اخلاطئ قد يتسبب في تكسر األجزاء البالستيكية وتسرب املياه وأضرار أخرى مثل حدوث صدمات كهربائية.
لتجنب اإلصابة، ال تلمس مدخل الهواء أو ريش األملنيوم اخلاصة بالوحدة. – 

ال تضع أشياء قرب الوحدة اخلارجية مباشرةً وال تسمح لألوراق والفضالت األخرى بالتجمع حول الوحدة. – 
األوراق مكان مالئم للحيوانات الصغيرة التي تستطيع أن تدخل الوحدة. دخول أي شيء في الوحدة، كاحليوانات ميكن أن يتسبب في حدوث 

عطل أو دخان أو نشوب حريق عند مالمسة األجزاء الكهربائية.
ا األجزاء الداخلية لوحدة التحكم. ال تلمس أبدً – 

ال تنزع اللوحة األمامية. مالمسة أجزاء داخلية محددة قد يتسبب في حدوث صدمات كهربائية وتلف الوحدة. يرجى استشارة الوكيل 
اخلاص بنا بخصوص فحص وضبط األجزاء الداخلية.

ال تضع وحدة التحكم عن بعد حيثما يكون هناك خطر البلل. – 
إذا دخلت املياه إلى وحدة التحكم عن بعد فهناك خطر حدوث تسرب الكهرباء وتلف املكونات اإللكترونية.
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احترس عند إخراج أو إعادة مرشح الهواء للتنظيف أو الفحص. – 
يتطلب ذلك العمل في مكان عالي، حيث يجب أن يتم توخي احلذر الشديد.

إذا كانت املنصة غير ثابتة، قد تسقط أو تنقلب لألسفل، مما يؤدي إلى اإلصابة بجروح.
بينما تقوم باتباع تعليمات التركيب في دليل التركيب هذا، قم بتركيب أنابيب تصريف املياه حتى تضمن تصريف املياه تصريفا صحيحا،  – 

وكذلك قم بعزل األنابيب لتجنب التكثف.
تركيب أنابيب التصريف بطريقة غير سليمة قد يؤدي إلى تسرب املياه وتخريب املمتلكات.

تأكد من تركيب الوحدات الداخلية واخلارجية وأسالك التيار الكهربائي وأسالك التوصيل بحيث تكون بعيدة ١ – متر على األقل عن أجهزة 
التلفزيون أو الراديو وذلك حتى ال يحدث تداخل في اإلشارات مما يؤدي إلى تشوه الصورة وتشوش الصوت.

(إعتمادا على قوة اإلشارة الواردة فإن مسافة ١ متر قد ال تكون كافية متاما ملنع حدوث التشوش.)
قد تكون مسافة اإلرسال لوحدة التحكم عن بعد (الالسلكية) أقصر مما هو متوقع في الغرف ذات املصابيح الفلوريسنتية الكهربائية  – 

(األنواع العكسية أو سريعة البداية).
ركب الوحدة الداخلية في أبعد موضع ممكن عن املصابيح الفلورسنتية.

ال تركب مكيف الهواء في املواقع التالية: – 
املواقع التي يتم فيها إصدار رذاذ الزيوت املعدنية أو رشاشات الزيوت واألبخرة على سبيل املثال املطبخ. ١ .

قد تتآكل القطع البالستيكية وتسقط أو تتسبب بحدوث تسرب للمياه.
املواقع التي يصدر منها الغازات التي تسبب التآكل مثل غاز حمض الفسفوريك. ٢ .

تآكل أنابيب النحاس أو قطع اللحام قد يؤدي إلى تسرب غاز سائل التبريد.
قرب األجهزة التي تبعث موجات كهرومغناطيسية. ٣ .

قد تؤدي املوجات الكهرومغناطيسية إلى التشويش على عمل نظام التحكم مما يؤدي إلى حدوث خلل في عمل اجلهاز.
األماكن التي ميكن أن يحدث فيها تسرب لغازات قابلة لإلشتعال أو األماكن التي تتعلق في أجوائها ألياف كربونية دقيقة أو غبار مادة  ٤ .

قابلة لإلشتعال أو األماكن التي فيها يتم تداول مواد متطايرة سريعة االشتعال مثل مخفف الدهان والبنزين.
تشغيل الوحدة في مثل هذة الظروف قد يؤدي إلى نشوب حريق.
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جزء العرض II 

الشكل ١.٢ رسم توضيحي لوحدة التحكم السلكية

١.٢ شاشة عرض LCD اخلاصة بوحدة التحكم السلكية

LCD الشكل ٢.٢ شاشة عرض
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LCD ٢.٢ تعليمات حول شاشة عرض
تعليمات حول محتويات العرضالوصفالرقم

وظيفة التأرجحالتأرجح*1

وظيفة استبدال الهواءالهواء*2

حاالت النومالنوم3

كل نوع من أوضاع دوران الوحدة الداخلية (الوضع التلقائي)وضع الدوران4

وضع التبريدالتبريد5

الوضع اجلافاجلاف 6

املروحةاملروحة7

وضع التدفئةالتدفئة8

حالة إزالة الصقيعإزالة الصقيع9

التحكم حسب حالة الباببطاقة حتكم الباب*10

حالة القفلالقفل11

حالة احلماية (يتم تغليف األزرار أو درجة احلرارة أو التشغيل/اإليقاف أو الوضع أو التوفير عن طريق املراقبة احلماية12
عن بعد)

حالة وظيفة التيربوالتيربو13

حالة الذاكرة (تستأنف الوحدة الداخلية حالة التهيئة األصلية بعد حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه)الذاكرة14

تنقر عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل دون استعمال األزرارالوميض15

حالة توفير الطاقةالتوفير16

قيمة درجة حرارة البيئة احمليطة/التهيئةدرجة احلرارة17

يعني عرض العبارة E-HEATER أن التدفئة الكهربائية متاحةالتدفئة الكهربائية*18

عالمة النفثالنفث19

موقع املؤقت املعروضاملؤقت 20

حالة الهدوء (نوعني: الهادئ والهادئ التلقائي)هادئ21

يتم االحتفاظ بها للموديالت األخرى ولن يتم العمل بها للموديالت املدرجة في هذا  الوظائف املشار إليها بالرمز * مالحظة: 
الدليل.

اجلدول ١.٢
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األزرار III 
١.٣ لوحة األزرار املطبوعة بالتفريغ

الشكل ١.٣ لوحة األزرار املطبوعة بالتفريغ

٢.٣ تعليمات حول وظائف األزرار
وظيفة الزرالوصفالرقم

1Enter/Cancel
(١) اختيار الوظيفة واإللغاء؛

(٢) اضغطه ملدة ٥ ثوانٍ ملعرفة درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة.

(١) تهيئة درجة حرارة الدوران للوحدة الداخلية، نطاقها: ١٦ ~ ٣٠ درجة مئوية2
(٢) تهيئة املؤقت، النطاق: ٠٫٥-٢٤ ساعة

(٣) التبديل بني الوضع الهادئ/الهادئ التلقائي  6

3Fanتهيئة سرعة املروحة العالية/املتوسطة/املنخفضة/التلقائية

4Modeتهيئة وضع التبريد/التدفئة/املروحة/اجلاف للوحدة الداخلية

5Functionالتبديل بني وظائف الهواء/النوم/التيربو/التوفير/التدفئة الكهربائية/النفث/الهدوء

7Timerتهيئة املؤقت

8On/offتشغيل/إيقاف الوحدة الداخلية

وظيفة الذاكرةالوضع 4 و 2 

اضغط الزر Mode و  ملدة ٥ ثوانٍ في حالة إيقاف الوحدة إلدخال / إلغاء وظيفة مفتاح 
الذاكرة (إذا متت تهيئة الذاكرة، سوف تستأنف الوحدة الداخلية حالة تهيئتها األصلية بعد 

حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه. إذا لم يحدث ذلك، يتم ضبط الوحدة الداخلية على 
التهيئة املبدئية وهي اإليقاف بعد رجوع التيار. يتم ضبط وظيفة الذاكرة على التهيئة 

املبدئية وهي اإليقاف قبل االنقطاع.)

القفل2  و 6 
بعد بدء تشغيل الوحدة دون وجود خلل أو في حالة إيقاف الوحدة، اضغط  و  في الوقت 

نفسه ملدة ٥ ثوانٍ في حالة القفل. في هذه احلالة، لن تستجيب أي من األزرار األخرى 
للضغط. أعد ضغط  و  ملدة ٥ ثوانٍ إللغاء حالة القفل.

اجلدول ١.٣



٩ عربي 

تركيب وحدة التحكم السلكية IV 

الشكل ١.٤ رسم تخطيطي لعملية تركيب وحدة التحكم السلكية

12345الرقم

الوصف
الصندوق الرئيسي 
للتجويف مركب 

في اجلدار
اللوحة القاعدية 
لوحدة التحكم

برغي مقاس 
M4X25

اللوحة األمامية 
لوحدة التحكم

برغي مقاس 
ST2.2X6.5

الشكل ١.٤:  رسم تخطيطي لعملية تركيب وحدة التحكم السلكية. انتبه للبنود التالية أثناء تركيب وحدة التحكم السلكية:
قم بفصل التيار مصدر التيار الكهربائي قبل التركيب. مينع تنفيذ العملية كاملة بوجود الكهرباء. ١ .

اسحب اخلط الثنائي من األسالك امللتوية رباعي القلب املوجود في ثقب التثبيت ثم قم بتمريره في الثقب املستطيل املوجود خلف  ٢ .
لوحة وحدة التحكم القاعدية.

. ٣ .M4X25 قم بتوصيل لوحة وحدة التحكم القاعدية بسطح اجلدار ثم قم بتثبيتها في ثقب التثبيت باستعمال البراغي مقاس
قم بإدخال السلك الثنائي امللتوي رباعي القلب في فتحة وحدة التحكم عبر الثقب املستطيل وقم بشبك اللوحة األمامية واللوحة  ٤ .

القاعدية لوحدة التحكم ببعضهما.
. ٥ .ST2.2X6.5 أخيرًا، قم بتثبيت اللوحة األمامية واللوحة القاعدية لوحدة التحكم باستعمال البراغي مقاس

تنبيه  
أثناء توصيل األسالك، انتبه بشكل خاص للبنود التالية لتجنب حدوث تداخل كهرومغناطيسي في الوحدة وحتى حدوث خلل فيها.

لضمان االتصال الطبيعي للوحدة، يجب أن يكون خط اإلشارة وسلك (اتصال) وحدة التحكم السلكية منفصلني عن سلك التيار  ١ .
وخطوط توصيل الوحدة الداخلية/الوحدة اخلارجية. ينبغي أن تكون املسافة بينهما ٢٠ سم كحد أدنى.

إذا مت تركيب الوحدة في مكان يوجد فيه تداخل كهرومغناطيسي، يجب أن يكون خط اإلشارة وسلك (اتصال) وحدة التحكم السلكية  ٢ .
خطوط ثنائية ملتوية ومحمية.
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تعليمات حول التشغيل V 
On/Off ١.٥ التشغيل/اإليقاف

اضغط زر التشغيل/اإليقاف On/Off لتشغيل الوحدة.
أعد ضغط هذا الزر إليقاف الوحدة.

احلالة املبينة في الشكل ١.٥ تشير إلى حالة إيقاف الوحدة بعد توصيل التيار. احلالة املبينة في الشكل ٢.٥مالحظة:  تشير إلى حالة تشغيل 
الوحدة بعد توصيل التيار.

الشكل ٢.٥ حالة تشغيل الوحدةالشكل ١.٥ حالة إيقاف الوحدة

٢.٥ تهيئة الوضع
في حالة تشغيل الوحدة، اضغط الزر Mode لتحويل أوضاع التشغيل حسب الترتيب التالي:

التدفئة املروحةاجلافالتبريدالتلقائي



١١ عربي 

٣.٥ تهيئة درجة احلرارة
اضغط الزر  أو  لزيادة أو تقليل تهيئة درجة احلرارة في حالة تشغيل الوحدة. إذا ضغطت أيًا منهما باستمرار، ستزداد أو تنخفض درجة 

احلرارة مبقدار ١ درجة مئوية كل ٠٫٥ ثانية.
في وضع التبريد واجلاف واملروحة والتدفئة، نطاق تهيئة درجة احلرارة هو ١٦ ~ ٣٠ درجة مئوية.

في الوضع التلقائي، ال ميكن ضبط تهيئة درجة احلرارة.
كما هو مبني في الشكل ٣.٥

الشكل ٣.٥

٤.٥ تهيئة سرعة املروحة
اضغط الزر Fan، تتغير سرعة مروحة الوحدة الداخلية كما هو مبني أدناه:

كما هو مبني في الشكل ٤.٥

العاليةاملتوسطةاملنخفضةالتلقائية

الشكل ٤.٥
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٥.٥ وظيفة التحكم بالتأرجح*
 Enter/Cancel إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة التحكم بالتأرجح ثم اضغط الزر Function في حالة تشغيل الوحدة، اضغط الزر

لتشغيل وظيفة التحكم بالتأرجح.
 Enter/Cancel إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة التحكم بالتأرجح ثم اضغط الزر Function أثناء تشغيل وظيفة التأرجح، اضغط الزر

إللغاء وظيفة التحكم بالتأرجح.
تهيئة وظيفة التحكم بالتأرجح مبينة في الشكل ٥.٥

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة التأرجح 

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة التأرجح

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة التأرجح

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل وظيفة التأرجح

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف وظيفة التأرجح

الشكل ٥.٥

٦.٥ تهيئة املؤقت
اضغط الزر Timer لتهيئة مؤقت الوحدة على وضع اإليقاف. في حالة إيقاف الوحدة، اضغط الزر Timer لتهيئة مؤقت الوحدة على وضع 

التشغيل بنفس الطريقة.

في حالة إيقاف الوحدة دون تهيئة املؤقت، إذا مت ضغط الزر Timer، سوف تعرض شاشة عرض LCD تهيئة تشغيل املؤقت: 
xx. Hour، وتومض ON. في هذه احلالة، اضغط الزر  أو  لضبط املؤقت على وضع التشغيل ثم اضغط الزر 

Timer للتأكيد. إذا مت ضغط الزر Mode قبل ضغط الزر Timer للتأكيد، يتم حتويل وضع املؤقت إلى وضع تهيئة 
إيقاف املؤقت. في هذه احلالة، فإن شاشة عرض LCD تعرض xx. Hour، وتومض OFF. في هذه احلالة، اضغط الزر 

 أو  لضبط املؤقت على وضع اإليقاف ثم اضغط الزر Timer للتأكيد. عندما تقوم شاشة عرض LCD بعرض 
xx. Hour ،xx. Hour On Off، تعني وقت تشغيل املؤقت، لكن لن يتم عرض وقت إيقاف املؤقت.

في حالة تشغيل الوحدة دون تهيئة املؤقت، إذا مت ضغط الزر Timer، سوف تعرض شاشة عرض LCD تهيئة إيقاف املؤقت:
xx. Hour، وتومض OFF. في هذه احلالة، اضغط الزر  أو  لضبط املؤقت على وضع التشغيل ثم اضغط الزر 

Timer للتأكيد. إذا مت ضغط الزر Mode قبل ضغط الزر Timer للتأكيد، يتم حتويل وضع املؤقت إلى وضع تهيئة 
تشغيل املؤقت. في هذه احلالة، فإن شاشة عرض LCD تعرض xx. Hour، وتومض ON. في هذه احلالة، اضغط الزر 
 أو  لضبط املؤقت على وضع التشغيل ثم اضغط الزر Timer للتأكيد. عندما تقوم شاشة عرض LCD بعرض 

xx. Hour On Off، فإن xx. Hour تعني وقت إيقاف املؤقت، لكن لن يتم عرض وقت تشغيل املؤقت.
بعد تهيئة املؤقت على وضع اإليقاف، إذا مت ضغط الزر Timer، فإن شاشة عرض LCD لن تعرض xx. Hour وبذلك إلغاء املؤقت:

يتم إلغاء تهيئة املؤقت.
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تهيئة إيقاف املؤقت في حالة تشغيل الوحدة مبينة في الشكل ٦.٥

اضغط الزر ”Mode“ في واجهة 
تطبيق تهيئة تشغيل املؤقت

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تهيئة املؤقت 

اضغط الزر ”Timer“ للتهيئة

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ 
لضبط الوقت

 “Timer” اضغط الزر
لتأكيد تهيئة املؤقت

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ 
لضبط الوقت

الشكل ٦.٥ تهيئة املؤقت في حالة تشغيل الوحدة

٠٫٥-٢٤ ساعة. كل ضغطة للزر  أو  ستؤدي إلى زيادة أو تقليل تهيئة الوقت مبقدار ٠٫٥ ساعة.نطاق املؤقت:
إذا ضغطت أيًا منهما باستمرار، ستزداد/تقل تهيئة الوقت تلقائيًا مبقدار ٠٫٥ ساعة كل ٠٫٥ ثانية.

مالحظة: 
إذا مت ضبط كل من تهيئة تشغيل املؤقت وتهيئة إيقاف املؤقت في حالة تشغيل الوحدة، تعرض وحدة التحكم السلكية وقت إيقاف  ١ .

املؤقت فقط. إذا متت تهيئة كل منهما في حالة إيقاف الوحدة، يتم عرض وقت تشغيل املؤقت فقط.
يتم توقيت تشغيل املؤقت في حالة تشغيل من وقت إيقاف الوحدة ويتم توقيت إيقاف املؤقت في حالة إيقاف من وقت تشغيل  ٢ .

الوحدة.
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٧.٥ تهيئة استبدال الهواء*
قم بتشغيل وظيفة استبدال الهواء:

في حالة تشغيل الوحدة، اضغط الزر Function في تهيئة هذه الوظيفة (تومض عالمة الهواء). 
يتم عرض AIR 1 في موقع عرض درجة حرارة البيئة احمليطة وضبط (٨٨٨) كتهيئة مبدئية (يتم 

عرض آخر نوع من الهواء AIR بعد الضبط). اضغط الزر  أو  لضبط نوع استبدال الهواء. اضغط 
الزر Enter/Cancel لتشغيل/إيقاف وظيفة استبدال الهواء. بعد تشغيل هذه الوظيفة، تظهر 

عالمة الهواء.
هناك ١٠ أنواع الستبدال الهواء، ولكن يتوفر من ١ إلى ٢ نوع لوحدة التحكم عن بعد الالسلكية. راجع التفاصيل التالية:

 ١ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٦ دقائق.
 ٢ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ١٢ دقيقة.
 ٣ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ١٨ دقيقة.
 ٤ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٢٤ دقيقة.
 ٥ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٣٠ دقيقة.
 ٦ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٣٦ دقيقة.
 ٧ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٤٢ دقيقة.
 ٨ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٤٨ دقيقة.
 ٩ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة ٥٤ دقيقة.

١٠ —— تدور الوحدة بشكل مستمر ملدة ٦٠ دقيقة، وينفتح صمام الهواء النقي ملدة طويلة.
قم بإيقاف وظيفة استبدال الهواء: 

 أثناء وظيفة استبدال الهواء، اضغط الزر Function في وظيفة استبدال الهواء. في هذه احلالة، 
تومض عالمة الهواء، ثم اضغط الزر Enter/Cancel إليقاف هذه الوظيفة. تختفي عالمة الهواء 

فيما بعد.

تهيئة استبدال الهواء مبينة في الشكل ٧.٥:

قم بتشغيل الوحدة، دون تشغيل 
وظيفة استبدال الهواء

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف وظيفة استبدال الهواء.

اضغط الزر ”Function“ في 
وظيفة استبدال الهواء 

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة استبدال الهواء 

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ 
لضبط نوع استبدال الهواء 

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل وظيفة استبدال الهواء.

الشكل ٧.٥ جهاز استبدال الهواء

في وضع استبدال الهواء، اضغط الزر Function أو لن يكون هناك أي عملية خالل ٥مالحظة:  ثوانٍ بعد آخر ضغطة للزر، سيخرج النظام 
من تهيئة استبدال الهواء ولن يتم حفظ تاريخ توفير الطاقة احلالي.
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٨.٥ تهيئة النوم
اضغط الزر Function في حالة تشغيل الوحدة في وظيفة النوم ثم اضغط الزر Enter/Cancel لتشغيل وظيفة تشغيل وضع النوم:

النوم.
أثناء حالة تشغيل وضع النوم، اضغط الزر Function في وظيفة النوم ثم اضغط الزر Enter/Cancel إليقاف هذه إيقاف وضع النوم:

الوظيفة.

تهيئة النوم مبينة في الشكل ٨.٥:

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة النوم

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة النوم 

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل وظيفة النوم.

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف وظيفة النوم.

اضغط الزر ”Function“في 
وظيفة النوم 

الشكل ٨.٥ تهيئة النوم

يتم حذف تهيئة وضع النوم بعد حدوث انقطاع للتيار ثم رجوعه. وظيفة النوم ليست متوفرة في وضع املروحة والوضع التلقائي.

ا مبقدار ١مالحظة:  درجة  في وضع التبريد واجلاف، إذا كانت الوحدة اهزة بوظيفة النوم تدور ملدة ساعة، تزداد درجة احلرارة املضبوطة مسبقً
مئوية و ١ درجة مئوية أخرى في الساعة األخرى. بعد ذلك، ستدور الوحدة على درجة احلرارة هذه. في وضع التدفئة، إذا كانت الوحدة 

ا مبقدار ١ درجة مئوية و ١ درجة مئوية أخرى في  اهزة بوظيفة النوم تدور ملدة ساعة، تنخفض درجة احلرارة املضبوطة مسبقً
الساعة األخرى. بعد ذلك، ستدور الوحدة على درجة احلرارة هذه.
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٩.٥ تهيئة وظيفة التيربو
تستطيع الوحدة حتقيق تبريد أو تدفئة سريعة عندما تدور املروحة بسرعة عالية بحيث تصل درجة حرارة الغرفة بسرعة إلى وظيفة التيربو:

درجة احلرارة املضبوطة.
Enter/ إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة التيربو ثم اضغط الزر Function في وضع التبريد أو التدفئة، اضغط الزر

Cancel لتشغيل وظيفة التيربو.
أثناء وظيفة التيربو، اضغط الزر Function إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة التيربو ثم اضغط الزر 

Enter/Cancel إللغاء وظيفة التيربو.
تهيئة وظيفة التيربو مبينة في الشكل ٩.٥:

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة التيربو

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة التيربو

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف وظيفة التيربو

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة التيربو

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل وظيفة التيربو

الشكل ٩.٥ تهيئة وظيفة التيربو

مالحظة: 
يتم إيقاف وظيفة التيربو بعد حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه. في الوضع اجلاف واملروحة والتلقائي، ال ميكن تهيئة وظيفة التيربو  ١ .

.TURBO ولن يتم عرض العالمة
يتم إلغاء وظيفة التيربو تلقائيًا بعد تهيئة وظيفة الهدوء. ٢ .

١٠.٥ تهيئة وظيفة التوفير
تعمل وظيفة توفير الطاقة على أن يدور مكيّف الهواء بنطاق درجات حرارة أقل ويتحقق ذلك بتهيئة قيمة محدودة وظيفة توفير الطاقة:

دنيا لدرجة احلرارة املضبوطة في وضع التبريد أو الوضع اجلاف وقيمة محدودة عليا في وضع التدفئة.

تهيئة توفير الطاقة لوضع التبريد
 .SAVE في وظيفة توفير الطاقة، تومض العبارة Function في حالة تشغيل الوحدة وفي وضع التبريد أو الوضع اجلاف، اضغط الزر

اضغط الزر  أو  لضبط القيمة احملدودة الدنيا لدرجة احلرارة املضبوطة في وضع التبريد.
بعد ذلك، اضغط الزر Enter/Cancel لتشغيل وظيفة توفير الطاقة لوضع التبريد.

تهيئة توفير الطاقة لوضع التدفئة
في حالة تشغيل الوحدة وفي وضع التدفئة، اضغط الزر Function في وظيفة توفير الطاقة، تومض العبارة SAVE. اضغط الزر 

Mode في وظيفة توفير الطاقة لوضع التدفئة ثم اضغط الزر  أو  لضبط القيمة احملدودة العليا لدرجة احلرارة املضبوطة في وضع 
التدفئة. بعد ذلك، اضغط الزر Enter/Cancel لتشغيل وظيفة توفير الطاقة لوضع التدفئة.
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بعد تشغيل وظيفة توفير الطاقة، اضغط الزر Function في وظيفة توفير الطاقة واضغط الزر Enter/Cancel إللغاء هذه الوظيفة.
تهيئة توفير الطاقة مبينة في الشكل ١٠.٥.

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة التوفير

اضغط الزر ”Function“ في 
وظيفة التوفير لوضع التبريد 

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ 
لتغيير احلد األدنى للتبريد

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف وظيفة التوفير

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ 
لتغيير احلد األعلى للتدفئة

اضغط الزر ”Mode“ في وظيفة 
التوفير لوضع التدفئة

تهيئة توفير الطاقة مبينة في الشكل ١٠.٥

مالحظة: 
في وضع التشغيل التلقائي مع تشغيل وظيفة التوفير، تترك الوحدة قسرًا وضع التشغيل التلقائي و تتغير إلى وضع التشغيل  ١ .

احلالي. بعد تهيئة الوضع SAVE، يتم إلغاء وظيفة النوم.
في وضع التوفير، إذا مت ضغط الزر Function أو لم يتم إجراء أي عملية خالل ٥. ٢ ثوانٍ بعد آخر ضغطة للزر، سيخرج النظام من تهيئة 

وظيفة التوفير ولن يتم حفظ البيانات احلالية.
بعد حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه، يتم حفظ تهيئة وظيفة التوفير. ٣ .

القيمة احملدودة الدنيا في وضع التبريد هي ١٦ درجة مئوية والقيمة احملدودة العليا في وضع التدفئة هي ٣٠. ٤ درجة مئوية.
بعد تهيئة التوفير، إذا كانت درجة احلرارة املضبوطة خارج نطاق الوضع، تكون القيمة احملدودة هي السائدة. ٥ .
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١١.٥ تهيئة التدفئة الكهربائية*
في وضع التدفئة، ميكن تشغيل التدفئة الكهربائية لتعزيز الكفاءة.التدفئة الكهربائية:

إذا مت تشغيل وضع التدفئة من خالل تشغيل الزر، فإنه سيتم تشغيل وظيفة التدفئة الكهربائية اإلضافية بشكل 
تلقائي.

اضغط الزر  Function في وضع التدفئة من أجل وظيفة التدفئة الكهربائية اإلضافية، ستومض E-HEATER، ثم 
اضغط زر Enter/Cancel لتشغيل هذه الوظيفة. في هذه احلالة، ستظهر E-HEATER، األمر الذي يعني أنه 

يُسمح بتشغيل التدفئة الكهربائية.
Enter/ للتأكيد، أو اضغط الزر Function  في حال تشغيل وظيفة التدفئة الكهربائية اإلضافية، اضغط الزر

Cancel لإللغاء. في هذه احلالة، لن تظهر E-HEATER، األمر الذي يعني أنه مينع تشغيل التدفئة الكهربائية.
تهيئة هذه الوظيفة مبينة في الشكل ١١.٥ أدناه:

سيتم تشغيل وظيفة التدفئة 
الكهربائية اإلضافية تلقائيًا خالل 

وضع التدفئة

اضغط الزر ”Function“ في 
وظيفة التدفئة الكهربائية

اضغط الزر ”Enter/Cancel“ إليقاف 
وظيفة التدفئة الكهربائية

اضغط الزر ”Function“ في 
وظيفة التدفئة الكهربائية

اضغط الزر ”Enter/Cancel“ لتشغيل 
وظيفة التدفئة الكهربائية

الشكل ١١.٥ تهيئة وظيفة التدفئة الكهربائية اإلضافية

. التهيئة مبينة في    ال ميكن ضبط التدفئة الكهربائية في وضع التبريد واجلاف واملروحة، لن يتم عرض العالمة E-HEATERمالحظة: 
الشكل ١١.٥.
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١٢.٥ تهيئة وظيفة النفث
بعد إيقاف تشغيل الوحدة، يتم تلقائيًا تبخير املاء املوجود في مبخر الوحدة الداخلية وذلك لتجنب حدوث تعفن.وظيفة النفث:

في وضع التبريد والوضع اجلاف، اضغط الزر Function إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة اجلاف، سوف تومض  BLOW ، ثم 
اضغط الزر  Enter/Cancel لتشغيل هذه الوظيفة. في وضع النفث، اضغط الزر Function إلى أن تدخل الوحدة في 

وظيفة النفث ثم اضغط الزر Enter/Cancel إللغاء هذه الوظيفة.
تهيئة وظيفة النفث مبينة في الشكل ١٢.٥

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة النفث

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة النفث

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل وظيفة النفث

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة النفث

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف تشغيل وظيفة النفث

الشكل ١٢.٥ تهيئة وظيفة النفث

مالحظة: 
بعد ضبط وظيفة النفث، قم بإيقاف تشغيل الوحدة بضغط الزر On/Off. ١ أو باستعمال وحدة التحكم عن بعد، سوف تدور مروحة 

الوحدة الداخلية على سرعة منخفضة ملدة ١٠ دقائق. (ستظهر BLOW). خالل ذلك، في حال إلغاء وظيفة النفث سوف يتم إيقاف 
. تشغيل مروحة الوحدة الداخلية مباشرةً

ال توجد الوظيفة BLOW. ٢ في وضع املروحة أو التدفئة.
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١٣.٥ تهيئة وظيفة الهدوء
تتكون وظيفة الهدوء من نوعني: الهادئ والهادئ التلقائي.

اضغط الزر Function إلى أن تدخل الوحدة في حالة تهيئة وظيفة الهدوء، تومض العالمة QUIET أو AUTO QUIET. في هذه احلالة، 
اضغط الزر  أو  للتحويل بني الوضع QUIET أو AUTO QUIET ثم اضغط الزر Enter/Cancel لتشغيل هذه الوظيفة.

في الوضع الهادئ، اضغط الزر Function إلى أن تدخل الوحدة في وظيفة الهدوء. في هذه احلالة، تومض األيقونة QUIET أو 
AUTO QUIET ثم اضغط الزر Enter/Cancel إللغاء هذه الوظيفة.

تهيئة وظيفة الهدوء مبينة في الشكل ١٣.٥

قم بتشغيل الوحدة، دون 
تشغيل وظيفة الهدوء

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة الهدوء 

اضغط الزر ”  “ أو ”  “ للتحويل 
إلى وظيفة الهدوء التلقائي

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
إليقاف تشغيل وظيفة الهدوء

 “Function” اضغط الزر
في وظيفة الهدوء 

 “Enter/Cancel” اضغط الزر
لتشغيل نوع وظيفة الهدوء

الشكل ١٣.٥ تهيئة وظيفة الهدوء

مالحظة: 
أثناء وظيفة الهدوء، ال ميكن ضبط سرعة املروحة. ١ .

ا للفرق في درجة احلرارة بني درجة حرارة الغرفة ودرجة  عند تشغيل وظيفة الهدوء التلقائي، تدخل الوحدة في حالة الدوران الهادئ وفقً ٢ .
احلرارة املضبوطة. في هذه احلالة ميكن ضبط سرعة املروحة. إذا كان الفرق بني درجة حرارة الغرفة ودرجة احلرارة املضبوطة  ٤ درجات 
مئوية، حتتفظ املروحة بسرعتها احلالية، إذا كان الفرق في درجة احلرارة  ٢ درجة مئوية  ٣ درجات مئوية؛ يتم تقليل سرعة املروحة 

مبقدار درجة واحدة، ولكن إذا كانت على أدنى درجة فال ميكن ضبطها؛ إذا كان الفرق في درجة احلرارة  ١ درجة مئوية، تكون سرعة 
املروحة على الدرجة األدنى.

في الوضع الهادئ التلقائي، ال ميكن زيادة سرعة املروحة ولكن ميكن خفضها. إذا مت ضبط املروحة على السرعة العالية يدويًا، يتم  ٣ .
اخلروج من الوضع الهادئ التلقائي.

وظيفة الهدوء التلقائي غير متوفرة في وضع املروحة أو الوضع اجلاف. إيقاف الوضع الهادئ هي التهيئة املبدئية بعد حدوث انقطاع  ٤ .
للتيار ثم رجوعه.

. ٥ إذا متت تهيئة وظيفة الهدوء، يتم إلغاء وظيفة التيربو.

١٤.٥ التهيئة امليدانية
في حالة إيقاف الوحدة، اضغط األزرار Function و Timer باستمرار ملدة ٥ ثوانٍ في قائمة التصحيح. اضغط الزر Mode لضبط بنود 

التهيئة والزر  أو  لتهيئة القيمة الفعلية.
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١.١٤.٥ تهيئة مستشعر درجة حرارة البيئة احمليطة
في وضع التهيئة امليدانية، اضغط الزر Mode لضبط موقع درجة احلرارة املعروضة التي تشير إلى 00، واضغط الزر  أو  لضبط حالة 

تهيئة موقع املؤقت املعروض. هناك ٣ أنواع لالختيار من بينها:
درجة حرارة البيئة الداخلية احمليطة هي عند مدخل الهواء العائد (يتم عرض 01) ١( في موقع املؤقت املعروض)

درجة حرارة البيئة الداخلية احمليطة هي تلك املوجودة عند مكان وحدة التحكم السلكية (يتم عرض 02) ٢( في موقع املؤقت املعروض)
ر يجب أن يتم اختياره لوضع التبريد والوضع اجلاف ووضع املروحة ومستشعر درجة حرارة وحدة  مستشعر درجة حرارة مدخل الهواء املدوّ )٣ (

التحكم السلكية ينبغي أن يتم اختياره لوضع التدفئة والوضع التلقائي (يتم عرض 03 في موقع املؤقت املعروض).

٢.١٤.٥ ثالث درجات لسرعة املروحة الداخلية
في وضع التهيئة امليدانية، اضغط الزر Mode  لضبط موقع درجة احلرارة املعروضة التي تشير إلى 01، واضغط الزر  أو  لضبط حالة 

تهيئة موقع املؤقت املعروض. هناك نوعان لالختيار من بينها:
( ٣ درجات منخفضة (شاشة عرض LCD تعرض 01) ١(

( ٣ درجات مرتفعة (شاشة عرض LCD تعرض 02) ٢(
ثالث درجات منخفضة تشير إلى الدرجات العالية واملتوسطة واملنخفضة و ٣ درجات مرتفعة تشير إلى الدرجات العالية الفائقة والعالية 

واملتوسطة.
اضغط الزر Enter/Cancel حلفظ التهيئة وقم باخلروج بعد التهيئة. إذا لم يتم إجراء أي عملية خالل ٢٠ ثانية من استجابة النظام آلخر 
ضغطة للزر في واجهة التطبيق هذه، سوف يخرج النظام من هذه القائمة ويعرض حالة اإليقاف العادية؛ أثناء ذلك، لن يتم حفظ التهيئة 

احلالية.

١٥.٥ الوظائف األخرى
١.١٥.٥ وظيفة القفل

بعد بدء تشغيل الوحدة دون وجود خلل أو في حالة إيقاف الوحدة، اضغط األزرار  أو  في الوقت نفسه ملدة ٥ ثوانٍ إلى أن تدخل وحدة 
. بعد ذلك، اضغط هذين الزرين مرة أخرى في  التحكم السلكية في حالة القفل. في هذه احلالة، تعرض شاشة عرض LCD العالمة 

الوقت نفسه ملدة ٥ ثوانٍ للخروج من حالة القفل.
في حالة القفل، لن تستجيب أي من األزرار األخرى للضغط.

٢.١٥.٥ وظيفة الذاكرة
تبديل الذاكرة: في  حالة إيقاف الوحدة، اضغط األزرار Mode و   في الوقت نفسه ملدة ٥ ثوانٍ لتبديل أوضاع الذاكرة. تبديل الذاكرة: 

أثناء وضع تهيئة الذاكرة، يتم عرض العبارة MEMORY . إذا لم تتم تهيئة هذه الوظيفة، ستكون الوحدة في  حالة 
اإليقاف بعد حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه.

إذا متت تهيئة وضع الذاكرة لوحدة التحكم السلكية، تستأنف وحدة التحكم السلكية حالة تشغيلها األصلية بعد استرجاع الذاكرة: 
حدوث انقطاع في التيار ثم رجوعه.

مالحظة: 
، وإال فقد يتعذر حفظ احملتويات. . يرجى عدم فصل التيار بعد تغيير احملتويات ملدة ٥. ١ ثوانٍ يستغرق حفظ جميع املعلومات ٥ ثوانٍ

٣.١٥.٥ معرفة درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة
، يتم عرض درجة حرارة البيئة اخلارجية في منطقة عرض درجة  في حالة تشغيل/إيقاف الوحدة، اضغط الزر Enter/Cancel ملدة ٥ ثوانٍ

احلرارة بعد صدور صوت طقة. يتم اخلروج من حالة االستعالم هذه بالضغط على أي زر.
إذا لم يتم إجراء أي عملية ملدة ٢٠ ثانية، يتم اخلروج منها تلقائيًا.

مالحظة: 
تكون هذه الوظيفة مغلفة بعد توصيل التيار ملدة ١٢. ١ ساعة لبعض موديالت الوحدات غير اهزة مبستشعرات درجة حرارة البيئة 

اخلارجية احمليطة. يرجى مراجعة التعليمات للتفاصيل.
إذا حدث خلل في مستشعر درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة، يتم تغليف هذه الوظيفة ملدة ١٢. ٢ ساعة.

٤.١٥.٥ اختيار نظام درجة احلرارة املئوية والفهرنهايت
، تتحول شاشة LCD بني نظام الدرجة املئوية والفهرنهايت. في  حالة إيقاف الوحدة، اضغط األزرار Mode و  في الوقت نفسه ملدة ٥ ثوانٍ



عربي   ٢٢

 VI شاشة عرض اخلطأ
إذا كان هناك خلل أثناء دوران النظام، تقوم شاشة عرض LCD بعرض رمز اخلطأ في 

موضع درجة احلرارة املعروضة. في حال حدوث أعطال متعددة، يتم عرض رموز األخطاء 
بالتناوب. إذا كان هناك أنظمة الدوائر الكهربائية املتعددة، يتم عرض رقم الدائرة 
الكهربائية اخلاص بالنظام التالف قبل النقطتني الرأسيتني (ليس لنظام الدائرة 

الكهربائية املنفرد).
إذا حدث خلل، يرجى إيقاف الوحدة وطلب املساعدة من الفنيني املؤهلني.

كما هو مبني في الشكل ١.٦، فذلك يعني حماية الضغط العالي للنظام ٢ في 
حالة تشغيل الوحدة.

معني رمز اخلطأ:
اخلللرمز اخلطأ

E1حماية الضغط العالي للكمبريسور
E2حماية الوحدة الداخلية ضد التجمد
E3حماية الضغط املنخفض للكمبريسور
E4حماية درجة حرارة التفريغ العالية للكمبريسور
E5حماية احلمل الزائد للكمبريسور
E6خلل في االتصال
E9حماية تدفق املياه
F0خلل مستشعر درجة حرارة البيئة احمليطة للوحدة الداخلية في فتحة الهواء العائد
F1خلل في مستشعر املبخر
F2خلل في مستشعر املكثف
F3خلل في مستشعر درجة حرارة البيئة احمليطة للوحدة اخلارجية
F4خلل في مستشعر درجة حرارة التفريغ
F5(LED أو لوحة) خلل في مستشعر درجة حرارة البيئة احمليطة على العارضة

الشكل ١.٦
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وظيفة الوحدة    VII تهيئة مستشعر درجة احلرارة الداخلية للغرفة وتفقد درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة
١.٧ تهيئة مستشعرات درجة احلرارة املزدوجة الداخلية للغرفة

هذه اموعة من وحدات تكييف الهواء طراز ارى مزودة مبستشعرين لدرجة احلرارة الداخلية للغرفة. أحدهما يقع في مدخل الهواء للوحدة 
الداخلية واآلخر يقع داخل وحدة التحكم السلكية.

ميكن للمستخدم اختيار واحد من مستشعري درجة احلرارة الداخلية للغرفة بناءً على املتطلبات الهندسية.
(راجع قسم تعليمات وحدة التحكم السلكية حول عمليات التشغيل التفصيلية.)

A مستشعر درجة احلرارة الداخلية للغرفة

B مستشعر درجة احلرارة الداخلية للغرفة

الشكل ١.٧

٢.٧ تفقد درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة
ميكن تفقد درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة على وحدة التحكم السلكية لراحة املستخدمني قبل اخلروج من املنزل. (راجع قسم تعليمات 

وحدة التحكم السلكية حول عمليات التشغيل التفصيلية.)

اجلانب اخلارجي

مستشعر درجة احلرارة 
اخلارجية للغرفة

اجلانب الداخلي

الشكل ٢.٧
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٣.٧ التحكم بالهواء النقي*
ميكن حتقيق ١١ مستوى من التحكم بكمية الهواء النقي املشفوط. ال تقدم هذه الوظيفة الصحة للمستخدمني فحسب، بل إمنا التحكم 
ا بسبب الهواء النقي املشفوط. هذا النوع من التحكم ميكن القيام به باستعمال وحدة التحكم السلكية.  بتقليل استهالك الكهرباء أيضً

ا. (راجع قسم تعليمات وحدة التحكم السلكية  ميكن ضبط الوظيفة على أي وقت، يبدأ التأثير في أي وقت، ومتتاز بأنها عملية بسيطة جدً
حول عمليات التشغيل التفصيلية.)

اخلارج 
الهواء النقي

أنبوب شفط الهواء الهواء النقيأنبوب التزويد بالهواء

اجلانب الداخلي

صمام الهواء

  قبل تشغيل الوحدة، 
يرجى نزع جميع الطبقات 

الالصقة املوجودة على سدادة 
الفلتر الصحي

الشكل ٣.٧

٤.٧ رأس موصل مضخة تصريف التكثف*
ميكن أن يصل إلى ١٫١ م، بحيث يكون 
ا. التركيب الهندسي مريح وسريع جدً

يبلغ رأس موصل 
املضخة ١١٠٠ مم

للموديالت:
FDM24PEV1K
FDM30PEV1K
FDM36PEV1K
FDM42PEV1K
FDM48PEV1K

FDYM24PEV1K
FDYM30PEV1K
FDYM36PEV1K
FDYM42PEV1K
FDYM48PEV1K

الشكل ٤.٧
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VIII تعليمات التركيب    األبعاد اجلانبية اخلاصة بالوحدة الداخلية والوحدة اخلارجية
١.٨ األبعاد اخلاصة بالوحدة الداخلية
١.١.٨ األبعاد اخلاصة بالوحدة الداخلية

I

A

C
D

E

G

B

H J

F

التزود بالهواء

أنبوب الغاز أنبوب السائل

شفط الهواء

أنبوب التصريف الصندوق الكهربائي
٢٦

الشكل ١.٨

للموديالت:
FDM24PEV1K          FDYM24PEV1K
FDM30PEV1K          FDYM30PEV1K
FDM36PEV1K          FDYM36PEV1K
FDM42PEV1K          FDYM42PEV1K
FDM48PEV1K          FDYM48PEV1K

الوحدة : مم
البند

املوديل
ABCDEFGHIJ

أنبوب التوصيل 
(أنبوب 
السائل)

أنبوب 
التوصيل 

(أنبوب الغاز)

أنبوب التصريف 
(القطر اخلارجي × 

سمك اجلدار)
FDM24PEV1K

FDYM24PEV1K
FDM30PEV1K

FDYM30PEV1K

١١٠١٥١٥٨٢٠١١٥٩١٢٧٠٥٣٠١٠٠٢١٦٠٢٣٥٢٦٨٩٫٥٢١٥٫٩١٫٢ × ٢٠

FDM36PEV1K
FDYM36PEV1K

١٠١١٧٤٨٨٢٠١١١٥١٢٢٦٧٧٥٩٧٩١٦٠٢٣١٢٩٠١٢٫٧١٩٫٠٥١٫٢ × ٢٠ FDM42PEV1K
FDYM42PEV1K

FDM48PEV1K
FDYM48PEV1K
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٢.١.٨ األبعاد املطلوبة حليز التركيب اخلاص بالوحدة الداخلية

صمولة 
مع فلكة صمولة الفلكة الزنبركية

٢٥٠ ٢٥٠
الشكل ٢.٨

للموديالت:
FDM24PEV1K         FDYM24PEV1K
FDM30PEV1K         FDYM30PEV1K
FDM36PEV1K         FDYM36PEV1K
FDM42PEV1K         FDYM42PEV1K
FDM48PEV1K         FDYM48PEV1K

حتذير  
ينبغي أن يكون ارتفاع تركيب الوحدة الداخلية ٢,٥ م أو أكثر.
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٢.٨ األبعاد اخلاصة بالوحدة اخلارجية
١.٢.٨ األبعاد اخلاصة بالوحدة اخلارجية

B

C E

D
A

الشكل ٣.٨

   الوحدة : مم

املوديل

البند

R24PEV1K
RY24PEV1K

R30PEV1K
RY30PEV1K

R36PEY1K
RY36PEY1K

R42PEY1K
RY42PEY1K
R48PEY1K

RY48PEY1K

A١٠١٨٩٨٠١٠١٨١١٠٧
B٤١٢٤٢٧٤١٢٤٤٠
C٦٩٥٧٩٠٨٤٠١١٠٠
D٥٧٢٦١٠٥٧٢٦٣١
E٣٧٨٣٩٥٣٧٨٤٠٠

٢.٢.٨ األبعاد املطلوبة حليز التركيب اخلاص بالوحدة اخلارجية

٠٫٥م

٠م
٫٥

٠٫٥م ٢م٠٫٥م

٢م


١م


الشكل ٤.٨

٣.٨ التنبيهات االحتياطية حول تركيب الوحدة اخلارجية
ا للقواعد التالية: لضمان عمل الوحدة بشكلٍ صحيح، يجب أن يكون اختيار موقع التركيب وفقً

ينبغي أن تكون الوحدة مركبة بحيث ال تتم إعادة  تفريغ الهواء بواسطة الوحدة اخلارجية كما ينبغي توفير حيزًا كافيًا للتصليح حول  )١ (
اآللة.

. احرص على أالّ يكون هناك عائق  يجب أن يكون لدى موقع التركيب تهوية جيدة، بحيث ميكن للوحدة اخلارجية إدخال وإخراج هواء كافٍ )٢ (
عند مدخل أو مخرج الهواء اخلاص بالوحدة اخلارجية. إذا كان هناك أي عوائق تسد مدخل أو مخرج الهواء، قم بإزالتها.

ل وزن الوحدة اخلارجية، كما ينبغي أن يكون قادرًا على عزل الضجيج  ينبغي أن يكون مكان التركيب قويًا بشكل كافي ليتمكن من حتمّ )٣ (
ومنع االهتزاز. احرص على أالّ تؤثر الرياح والضجيج الصادر من الوحدة على جيرانك.

جتنب أشعة الشمس املباشرة على الوحدة. من األفضل وضع واقي من أشعة الشمس كحماية. )٤ (
يجب أن يكون مكان التركيب قادرًا على تصريف مياه األمطار وإزالة مياه الصقيع. )٥ (



عربي   ٢٨

يجب التأكد من أن مكان التركيب ال يعرض اآللة لتراكم الثلوج أو يعرضها للتأثيرات الناجتة عن القمامة أو الضباب الناجت عن الزيت. )٦ (
ا لرياح قوية. يجب أن يكون مكان التركيب في موضع بحيث ال يكون مخرج الهواء مواجهً )٧ (

٤.٨ التنبيهات االحتياطية حول تركيب الوحدة الداخلية
١.٤.٨ اختيار مكان التركيب

احرص على أن تكون قطعة احلامل العلوية ذات قوة لتحمل وزن الوحدة. )١ (
مالئمة أنبوب التصريف لتدفق املياه. )٢ (

اليوجد هناك عوائق تسد مدخل ومخرج الهواء، وذلك لضمان عدم صدور صوت لتدوير الهواء. )٣ (
يجب التأكيد على مساحات التركيب املطلوبة عن طريق الرسم، وذلك لتوفير حيز كافٍ للخدمة والصيانة. )٤ (

ا عن مصدر احلرارة أو تسرب الغازات القابلة لالشتعال أو الدخان. يجب أن يكون مكان التركيب بعيدً )٥ (
الوحدة الداخلية من طراز التركيب داخل السقف (يتم إخفاء الوحدة الداخلية داخل السقف). )٦ (

الوحدات الداخلية واخلارجية وكبل التيار وخطوط التوصيل الكهربائية يجب أن تكون على األقل على بعد ١) ٧( متر من أي جهاز تلفزيون أو 
راديو. هذا لتفادي تداخل الصورة أو الضجيج الناجت عن جهاز التلفزيون أو الراديو. (حتى لو كانت املسافة ١ متر، ميكن للضجيج أن يكون 

ا إذا كان هناك موجة كهرباء قوية.) موجودًا أيضً

٢.٤.٨ تركيب الوحدة الداخلية
قم بإدخال برغي توسيع مقاس M10) ١( في الفتحة. قم بلف املسمار في البرغي. راجع رسم األبعاد اجلانبية اخلاص بالوحدة الداخلية ملعرفة 

املسافة بني الفتحات. راجع الشكل ٥.٨ لتركيب برغي التوسيع.

برغي التركيب وحدة تكييف الهواء
داخل السقف

خطاف

الشكل ٦.٨الشكل ٥.٨

. قم بتركيب اخلطاف على الوحدة الداخلية كما يبني الشكل ٦.٨) ٢(
. قم بتركيب الوحدة الداخلية على السقف كما هو مبني في الشكل ٧.٨) ٣(



٤مم
٨

شفط الهواء

برغي

صمولة

خطاف

التزود بالهواء

 صورة مكبرة

الشكل ٧.٨



٢٩ عربي 

تنبيهات احتياطية  
يجب أن يتم جتهيز جميع األنابيب (أنابيب التوصيل وأنابيب التصريف) والكبالت (خطوط التوصيل اخلاصة بوحدة التحكم السلكية  ١ .

والوحدتني الداخلية واخلارجية) قبل التركيب، لتتم عملية التركيب بسالسة.
قم بثقب فتحة بالسقف. قد يتطلب األمر تدعيم السقف لضمان استوائه ولتجنب اهتزاز الوحدة. قم باستشارة املستخدم أو شركة  ٢ .

التعهدات حول التفاصيل.
في حال عدم صالبة السقف بشكل كافي، قم باستخدام قواطع حديدية معكوفة لتدعيم العارضة. قم بوضع الوحدة على العارضة  ٣ .

وتثبيتها.

٥.٨ تفقد مستوى الوحدة الداخلية
يتطلب تفقد مستوى الوحدة بالكامل، بعد القيام بتركيب الوحدة الداخلية. يجب أن يتم وضع الوحدة بشكل أفقي، ولكن يجب تركيب 

أنبوب التكثيف بشكل مائل، حتى تسهل عملية تصريف التكاثف.

B

i

مبا أن داخل الوحدة في وضع الضغط 
السالب، فإنه يتطلب زيادة كمية 

املياه الراكدة. 
املتطلبات هي:

A=B≥P/10+20(مم)

P هو الضغط املطلق داخل الوحدة. 
وحدة قياس الضغط هي باسكال

أداة قياس املستوى

أنبوب تصريف التكاثف شفط الهواء التزود بالهواء

منظر مكبر

أنبوب تصريف التكاثف

الشكل ٨.٨

٦.٨ تركيب أنبوب الهواء مستطيل الشكل

االسمالرقماالسمالرقم
الفلتر٥خطاف١

٢
أنبوب شفط 

٦الهواء
أنبوب التزود 

بالهواء الرئيسي

أنبوب هواء ٣
مخرج التزود ٧مغلف باخليش

بالهواء
شفط الهواء٤

  

شفط الهواء

التركيب داخل السقف

شفط الهواء

١
٢

التزود بالهواء

٣التزود بالهواء
٤

٥ ٣ ٦ ٧

الشكل ٩.٨



عربي   ٣٠

تنبيه  
يجب أن يتم تغطية أنبوب التزود بالهواء وأنبوب شفط الهواء وأنبوب الهواء النقي بطبقة من العزل احلراري، وذلك ليتم جتنب التسرب  – 

احلراري والتكثف. أوالً استعمل مادة الصقة على األنبوب، ثم قم بوضع قطن العزل احلراري باستعمال طبقة من ورق القصدير. استعمل 
ا استعمال مواد عزل  غطاء املادة الالصقة لتثبيته. أخيرًا استعمل شريط ورق القصدير الالصق لسد املفاصل بإحكام؛ كما ميكن أيضً

حراري أخرى.
ينبغي تثبيت أنابيب التزود بالهواء وأنابيب شفط الهواء على لوحات السقف اجلاهزة باستعمال مدعمات حديدية. يجب سد مفاصل  – 

األنابيب باستعمال الغراء وذلك لتجنب التسرب.
يجب أن يكون تصميم وتركيب أنابيب الهواء متوافق مع املعايير الهندسية الرسمية ذات الصلة. – 

ا ١٥٠ – مم على األقل عن اجلدار. يجب أن يغطى أنبوب شفط الهواء باستعمال فلتر. يجب أن يكون طرف أنبوب شفط الهواء بعيدً
ينبغي األخذ بعني االعتبار الهدوء وامتصاص الصدمات في تصميم وتركيب أنابيب الهواء. باإلضافة إلى ذلك، يجب إبعاد مصدر  – 

الضجيج عن مكان جلوس الناس. ينبغي أالّ يتم وضع أنبوب شفط الهواء في مكان جلوس املستخدمني (املكاتب وأماكن الراحة، الخ).

٧.٨ تركيب أنبوب التكثف
ينبغي تركيب خط أنبوب التكثف مبيل زاوية مقدارها ٥ ~ ١٠) ١( د رجة مئوية، وذلك لتسهيل تصريف مياه التكثف. يجب أن تتم تغطية 

مفاصل أنبوب  التصريف مبواد العزل احلراري لتجنب توليد التكثف اخلارجي. (كما هو مبني في الشكل ١٠.٨)
يوجد مخرج  التصريف على كال اجلانب األيسر واألمين للوحدة الداخلية. بعد اختيار مخرج  تصريف واحد، ينبغي أن يتم سد ارج اآلخر  )٢ (

ا لتغليف  باستعمال سدادة مطاطية. قم بتربيط ارج املسدود باستعمال خيط رفيع لتجنب التسرب، واستعمل مواد العزل احلراري أيضً
ارج املسدود.

يتم سد كال مخارج  التصريف باستعمال سدادة مطاطية عند شحنها من املصنع. )٣ (
عند توصيل خط أنبوب التصريف بالوحدة، ال تعمد إلى استعمال قوة زائدة لتمديد خط األنبوب على جانب الوحدة. ينبغي أن يكون  )٤ (

موضع تثبيت خط األنبوب بالقرب من الوحدة.
قم بشراء األنابيب البالستيكية املصنوعة من بولي كلورايد الفينيل PVC) ٥( الصلبة املستعملة محليًا لألغراض العامة الستعمالها 

كخط أنبوب للتصريف. عند القيام بالتوصيل، قم بوضع نهاية خط األنبوب البالستيكي املصنوع من بولي كلورايد الفينيل PVC في 
ا مادة الصقة لتوصيل ثقب  ثقب التصريف. استعمل أنبوب تصريف مرن وقم بإحكام شده باستعمال حلقة لولبية. ال تستعمل أبدً

التصريف وأنبوب التصريف املرن.
عندما يتم استعمال خط أنبوب التصرف العادي لوحدات متعددة، فإنه ينبغي أن يكون األنبوب الشائع أقل بحوالي ١٠٠) ٦( مم تقريبًا من 

مخرج التصريف لكل جهاز في الوحدة. ينبغي استعمال أنبوب مع جدار أسمك ملثل هذا الغرض.

مواد العزل احلراري اخلاصة 
بخط أنبوب التصريف

خط أنبوب التصريف

الشكل ١٠.٨ العزل احلراري اخلاص بخط أنبوب التصريف

تنبيه  
ينبغي عدم حدوث تسرب في مفصل خط أنبوب التصريف.

٨.٨ فحص نظام التصريف
بعد اكتمال التركيب الكهربائي، قم بإجراء فحص نظام التصريف. )١ (

أثناء الفحص، تفقد ما إذا كان تدفق املياه بشكل صحيح في خطوط األنابيب. قم بتفقد املفاصل بعناية لضمان عدم وجود تسرب. إذا  )٢ (
كان ينبغي تركيب الوحدة في منزل جديد قم بالفحص قبل تزيني السقف.



٣١ عربي 

٩.٨ اختيار أنبوب التوصيل
                 البند

املوديل

حجم األنبوب املالئم 
(بوصة)

احلد 
األقصى 
لطول 
األنبوب 

(م)

احلد األقصى الختالف 
االرتفاع بني الوحدة 
الداخلية والوحدة 

اخلارجية (م)

مقدار التبريد اإلضافي الذي 
يجب تعبئته (خاص بالطول 

اإلضافي لألنبوب) أنبوب 
الغاز

أنبوب 
السائل

R24PEV1K+FDM24PEV1K
RY24PEV1K+FDYM24PEV1K

٦٠ جم/م٥/٨٣/٨٣٠١٥
R30PEV1K+FDM30PEV1K

RY30PEV1K+FDYM30PEV1K

R36PEY1K+FDM36PEV1K
RY36PEY1K+FDYM36PEV1K

١٢٠ جم/م٣/٤١/٢٥٠٣٠ R42PEY1K+FDM42PEV1K
RY42PEY1K+FDYM42PEV1K

R48PEY1K+FDM48PEV1K
RY48PEY1K+FDYM48PEV1K

مالحظة: 
طول األنبوب القياسي هو ٥ م. عندما يكون طول (L) أنبوب التوصيل أقل من أو يساوي ٧. ١ م، فإنه ال حاجة إلضافة سائل التبريد. إذا 

كان أنبوب التوصيل أطول من ٥ م، فإنه يتطلب إضافة سائل التبريد.
في اجلدول أعاله، مت إدراج كميات سائل التبريد التي يجب إضافتها للموديالت لكل متر إضافي من طول األنبوب.

ينبغي أن يكون سمك جدار األنبوب ٠٫٥-١٫٠ مم كما ينبغي أن يكون سمك جدار األنبوب قادرًا على حتمل الضغط بقدرة ٦٫٠. ٢ ميغا 
باسكال.

كلما زاد طول أنبوب التوصيل، كلما انخفض تأثير التبريد وتأثير التسخني. ٣ .

١٠.٨ توصيل خط األنبوب
قم مبحاذاة النهاية املوسعة لألنبوب النحاسي مع وسط املفصل امللولب. قم بشد صمولة النهاية املوسعة يدويًا. ١ .

.( استعمل مفتاح ربط عزم الدوران لشد نهاية صمولة التوسعة إلى أن يصدر مفتاح الربط صوت طقطقة (الشكل ١٢.٨. ٢

األنبوب املالئم 
للوحدة الداخلية

صواميل 
التوسعة

مفتاح الربط
مفتاح ربط 
عزم الدوران

انبوب التوسعة
صمام السائل صمام الغاز

غطاء الصمام

مفتاح ربط داخلي 
سداسي الشكل مفك

صمام باجتاه 
واحد

جذع 
الصمام

الشكل ١٢٣.٨الشكل ١١.٨



عربي   ٣٢

يصف اجلدول التالي عزم الدوران للصواميل املشدودة ألقطار األنبوب اتلفة.

شد عزم الدورانقطر األنبوب
١٥-٣٠ (نيوتن.م)"١/٤ (بوصة)
٣٥-٤٠ (نيوتن.م)"٣/٨ (بوصة)
٦٠-٦٥ (نيوتن.م)"٥/٨ (بوصة)
٤٥-٥٠ (نيوتن.م)"١/٢ (بوصة)
٧٠-٧٥ (نيوتن.م)"٣/٤ (بوصة)
٨٠-٨٥ (نيوتن.م)"٧/٨ (بوصة)

ا، وإالّ قد ينكسر األنبوب. يرجى استعمال مثبت عند تثبيت بأنابيب  زاوية التثبيت اخلاصة بأنابيب التوسعة ينبغي أالّ تكون صغيرة جدً ٣ .
التوسعة.

استعمل اسفنجة لتغليف أنبوب التوصيل واملفصل بدون عزل حراري، واستعمل شريط الصق بالستيكي لتربيط االسفنجة. ٤ .
قم بنزع غطاءالصمام السائل أو صمام الغاز. ٥ .

استعمل مفتاح ربط داخلي سداسي الشكل إلدارة بكرة صمام السائل إلى ١/٤. ٦ الدائرة. في نفس الوقت، استعمل مفك لرفع البكرة. 
ثم ينفذ هناك تفريغ للغاز.

ينبغي أن يظهر غاز التبريد بعد نفاذ الغاز ملدة ١٥. ٧ ثانية. ثم قم بإغالق الصمام ذو االجتاه الواحد فورًاوقم بشد الغطاء.
.( افتح بكرة صمام السائل وصمام الغاز بشكل كامل (راجع الشكل ١٢.٨. ٨

قم بشد غطاء الصمام. ثم استعمل مياه الصابون أو كاشف التسرب للتحقق ما إذا كان هناك تسرب في املوضع حيث تكون الوحدة  ٩ .
الداخلية أو الوحدة اخلارجية موصولة بخطوط األنابيب.

. إذا أمكن، استعمل مكنسة كهربائية إلزالة الهواء اخلارج من الصمام. راجع الشكل ١٣.٨. ١٠

مقياس الضغط

“LO” املقبض

مقياس الضغط

“HI” املقبض

مضخة املكنسة

سلك التوصيل

صمام السائل

صمام الغاز

الشكل ١٣.٨

تنبيه  
عند توصيل الوحدة الداخلية مع أنبوب التوصيل، ال تعمد إلى سحب املفاصل الكبيرة والصغيرة اخلاصة بالوحدة الداخلية بقوة كبيرة،  ١ .

وذلك لتفادي كسر األنابيب الرفيعة للوحدة الداخلية واألنابيب األخرى وحدوث تسرب فيها.
ينبغي أن يتم دعم أنبوب التوصيل باستعمال املسند الصحيح. ينبغي أالّ يكون وزن األنبوب محموالً عن طريق الوحدة. ٢ .



٣٣ عربي 

١١.٨ تركيب طبقة حماية ألنبوب التوصيل
لتفادي توليد التكثف على أنبوب التوصيل والتسريب، فإنه يجب تغطية األنبوب الكبير واألنبوب الصغير ألنبوب التوصيل مبواد العزل  ١ .

احلراري، وتربيطها بشريط الصق، وعزلها عن الهواء.
ا مبادة عزل حراري. ينبغي أالّ تكون هناك فجوة بني أنبوب التوصيل وجدار الوحدة  يجب أن يكون مفصل التوصيل بالوحدة الداخلية مغلفً ٢ .

الداخلية. راجع الشكل ١٤.٨.

ال يوجد فجوة

الشكل ١٥.٨الشكل ١٤.٨

تنبيه  
ا، وإالّ قد تتشقق األنابيب أو تنكسر. بعد تغليف األنابيب مبواد حماية، ال تعمد إلى تثبيت األنابيب على شكل زاوية صغيرة أبدً

استعمل شريط الصق لتغليف األنبوب: ٣ .
ا من أنبوب التصريف، قم بفصل  استعمل شريط الصق لتربيط أنبوب التوصيل والكبالت مع بعضها. لتفادي تدفق التكثف خارجً )١ (

أنبوب التصريف عن  أنبوب التوصيل والكبالت.
استعمل شريط الصق لتغليف األنابيب من أسفل الوحدة اخلارجية إلى نهاية األنبوب العلوي حيث يدخل األنبوب باجلدار. عند  )١ (

التغليف بشريط العزل احلراري، يجب أن تغطي آخر دائرة نصف الدائرة األمامية للشريط (راجع الشكل ١٥.٨).
يجب أن يتم تثبيت األنبوب املغلف على اجلدار باستعمال مشابك األنابيب. )٢ (

تنبيه  
ال تعمد إلى تغليف شريط احلماية املشدود بقوة، وإالّ قد تنخفض كفاءة العزل احلراري. تأكد أن أنبوب تصريف التكثف املرن مفصوالً عن  )١ (

أنابيب التربيط.
بعد اكتمال القيام باحلماية وتغليف األنابيب، استعمل مواد السد لسد الفتحة املوجودة في اجلدار، وذلك لتفادي دخول املطر والرياح إلى  )٢ (

الغرفة.

١٢.٨ موضع وطريقة تركيب وحدة التحكم السلكية
مت توصيل طرف واحد من أطراف سلك التحكم اخلاص بوحدة التحكم السلكية مع لوحة صندوق الكهرباء الرئيسية لداخل الوحدة  ١ .

الداخلية، ينبغي أن يتم شدها باستعمال مشبك سلكي، ينبغي توصيل الطرف اآلخر بوحدة حتكم سلكية (مخطط التركيب كما هو 
مبني أدناه). سلك التحكم اخلاص املستخدم للوحدة الداخلية ووحدة التحكم السلكية يبلغ طوله ٨ أمتار،

ينبغي أن تكون املادة املعتمدة لسلك التحكم معدنية. ال ميكن تفكيك وحدة التحكم السلكية كما ينبغي أالّ يتم تغيير سلك التحكم  ٢ .
املستعمل لوحدة التحكم السلكية من قبل خيارات املستخدمني، يجب القيام بالتركيب من قبل فني مختص..

ا حلجم سلك التحكم اخلاص بوحدة التحكم  أوالً قم باختيار موضع التركيب. اترك جتويف أوثقب ضمني إلخفاء سلك التحكم فيه وفقً ٣ .
السلكية.

ا على السطح، استعمل أنبوب معدني #1. ٤ واجعل  إذا كان سلك التحكم املوجود بني وحدة التحكم السلكية والوحدة الداخلية معلقً
ا للتجويف في اجلدار (راجع الشكل ١٦.٨). إذا مت اعتماد التركيب افي، قم بتعليقه كما في الشكل ١٧.٨. التجويف مطابقً

بغض النظر فيما إذا مت اختيار التعليق على السطح أو التعليق افي أم ال، فإن ذلك يتطلب حفر ثقبني (بنفس املستوى) ينبغي أن تكون  ٥ .
املسافة بنفس القدر من املسافة (٦٠ مم) عن ثقوب التركيب املوجودة أسفل لوح وحدة التحكم السلكية. ثم قم بإدخال مقبس خشبي 

ا للثقبني. قم بتوصيل سلك التحكم املوجود  في  الثقوب. قم بتثبيت اللوح السفلي اخلاص بوحدة التحكم السلكية على اجلدار وفقً
على وحدة التحكم السلكية. ثم قم بتركيب لوح وحدة التحكم السلكية (راجع الشكل ١٨.٨).



عربي   ٣٤

تنبيه  
أثناء تركيب اللوح السفلي لوحدة التحكم السلكية، انتبه الجتاه اللوح السفلي. يجب أن يكون جانب اللوح بشقيه في موضع منخفض، وإالّ 

لن يتم تركيب لوح وحدة التحكم السلكية بشكل صحيح.

PCB

غطاء الصندوق الكهربائي

مشبك السلك

سلك التحكم كبل تقاطع حلقي
سلك التوصيل

رسم تخطيطي لسلك 
التوصيل بالوحدة الداخلية

#1 أنبوب معدني

١ ٢ ٣ ٤

الشكل ١٦.٨ تعليق الكبل على 
السقف

الشكل ١٨.٨ رسم تخطيطي لعملية تركيب وحدة الشكل ١٧.٨ تعليق الكبل افي
التحكم السلكية

١٢٣٤الرقم

الوصف
الصندوق الرئيسي 
للتجويف مركب 

في اجلدار

اللوح السفلي لوحدة 
التحكم السلكية

برغي مقاس 
M4X10

اللوح األمامي لوحدة 
التحكم السلكية

١٣.٨ توصيل خط إشارة وحدة التحكم السلكية
افتح غطاء الصندوق الكهربائي للوحدة الداخلية. ١ .

ادفع كبل إشارة وحدة التحكم السلكية عبر احللقة املطاطية. ٢ .
قم بتوصيل خط إشارة وحدة التحكم السلكية بقابس ذو ٤. ٣ دبابيس على اللوحة الدائرية للوحدة الداخلية. 

(CN10 اخلاص بوحدة التحكم السلكية متصل مع CN3 اخلاص بالوحدة الداخلية)
استعمل مشبك الكبل لتربيط وتثبيت كبل إشارة وحدة التحكم السلكية. ٤ .

تنبيه  
مسافة االتصال بني اللوحة الرئيسية ووحدة التحكم السلكية هي ٨. ١ م.

ال ينبغي تركيب وحدة التحكم السلكية في مكان حيث تتساقط قطرات املياه أو مكان يكون فيه كميات كبيرة من بخار املياه. ٢ .



٣٥ عربي 

١٤.٨ التركيب الكهربائي

تنبيه  
قبل تركيب املعدات الكهربائية، يرجى االنتباه لألمور التالية التي يتم اإلشارة إليها من قبل مصممينا على وجه اخلصوص:

تفحص ملعرفة ما إذا كان مصدر التيار املستخدم يتفق مع معدل مصدر التيار احملدد على لوحة االسم. ١ .
. يجب أن تكون قدرة اإلمداد بالتيار كبيرة مبافيه الكفاية. منطقة التقاطع خلط التوسعة في الغرفة ينبغي أن يكون أكبر من ٢,٥ مم٢. ٢

يجب تركيب اخلطوط من قبل فني مختص. ٣ .

مفتاح احلماية من التسرب الكهربائي ومفتاح الهواء املزود بفجوة بني رؤوس القطب الكهربائي األكبر من ٣ مم ينبغي تركيبهم في خط ثابت.
توصيل السلك املفرد ١ .

استعمل أداة تعرية السلك إلزالة طبقة العزل (بطول ٢٥) ١( مم) من طرف السلك املفرد.
قم بنزع البرغي املوجود على طرف اللوح لوحدة تكييف الهواء. )٢ (

استعمل كماشة لتثبيت طرف السلك املفرد بحيث يوافق حجم احللقة حلجم البرغي  )٣ (
قم بوضع البرغي خالل حلقة السلك املفرد وقم بتثبيت احللقة على طرف اللوحة. )٤ (

توصيل األسالك امللتوية املتعددة ٢ .
استعمل أداة تعرية السلك إلزالة طبقة العزل (بطول ١٠) ١( مم) عن طرف األسالك امللتوية املتعددة.

قم بنزع البرغي املوجود على طرف اللوح لوحدة تكييف الهواء. )٢ (
استعمل كماشة مموجة لتوصيل الطرف (موافقة حلجم البرغي) املوجود على نهاية األسالك امللتوية املتعددة. )٣ (

قم بوضع البرغي في طرف األسالك امللتوية املتعددة وقم بتثبيت الطرف على طرف اللوحة. )٤ (

  حتذير
إذا تلف خط اإلمداد بالتيار املرن أو خط اإلشارة اخلاص باملعدات، استعمل اخلط املرن اخلاص فقط الستبداله.

ا للرسم التخطيطي. قبل توصيل اخلطوط، إقرأ فولطيات األجزاء ذات الصلة املوجودة على لوحة االسم. ثم قم بتوصيل اخلط وفقً ١ .
ينبغي أن يكون لدى وحدة تكييف الهواء خط إمداد بالتيار خاص بها والذي يجب أن يكون مجهزًا مبفتاح التسرب الكهربائي ومفتاح  ٢ .

الهواء، وذلك للتعامل مع الظروف القاسية.
يجب أن يكون لدى وحدة التكييف سلك تأريض لتفادي األخطار اجلسيمة الناجتة عن عدم العزل. ٣ .

يجب أن يتم استعمال أطراف مموجة أو سلك مفرد جلميع خطوط التوسعة. إذا مت توصيل األسالك امللتوية املتعددة بطرف اللوحة، فقد  ٤ .
ينشأ تقوس.

يجب أن تتطابق جميع توصيالت اخلطوط مع الرسم التخطيطي للخطوط. قد يتسبب التوصيل اخلاطئ بالتشغيل غير الطبيعي أو  ٥ .
تلف وحدة تكييف الهواء.

ال تعمد إلى ترك أي اتصال بني الكبل وأنبوب التبريد والكمبريسور واألجزاء املتحركة األخرى مثل املروحة. ٦ .
التعمد إلى تغيير توصيالت اخلط الداخلي املوجودة داخل وحدة تكييف الهواء. لن يكون الصانع مسؤوالً عن أي فقدان أو تشغيل غير  ٧ .

طبيعي ناجت عن توصيالت اخلط اخلاطئة.



عربي   ٣٦

١٥.٨ توصيل كبل التيار:
وحدة تكييف الهواء مع فاز إمداد التيار املفرد ١ .

قم بنزع اللوح األمامي اخلاص بالوحدة اخلارجية. )١ (
قم بتركيب حلقة مطاطية للثقب عبر الكبل اخلاص بالوحدة اخلارجية. )٢ (

قم بتمرير الكبل خالل احللقة املطاطية. )٣ (
قم بتوصيل كبل إمداد التيار باألطراف ”L ,N“) ٤( وبرغي التأريض املوجود على الصندوق الكهربائي املعدني.

استعمل مشبك الكبل لتربيط وتثبيت الكبل. )٥ (
وحدة تكييف الهواء مع فاز إمداد التيار الثالثي ٢ .

قم بنزع اللوح األمامي اخلاص بالوحدة اخلارجية. )١ (
قم بتركيب حلقة مطاطية للثقب عبر الكبل للوحدة اخلارجية. )٢ (

قم بتمرير الكبل خالل احللقة املطاطية. )٣ (
قم بتوصيل كبل التيار بالطرف وببراغي التأريض احملددة  )٤ (

«L1 و  L2 و  L3 و N». قم بتوصيل سلك التأريض بطرف برغي 
التأريض املوجود على الصندوق الكهربائي.

استعمل مشبك الكبل لتربيط وتثبيت الكبل. )٥ (

١٦.٨ الرسم البياني لتوصيل الكبل
املقطع من الكبالت اتارة من قبل املستخدمني يجب أالّ يكون أصغر من املواصفات املبينة في الرسم البياني. ينبغي أن يتم تركيب  ١ .

 ،(UTP) السلك املفرد بني الوحدة الداخلية واخلارجية في البطانة املعدنية املغلفة، كما ينبغي استعمال كبل ثنائي ملتوي غير مغلف
ويجب أن يكون املقطع العرضي للكبالت ٠٫٧٥ مم٢.

الرسم التخطيطي لتوصيل خط الوحدة:
FDM24PEV1K+R24PEV1K

FDYM24PEV1K+RY24PEV1K
FDM30PEV1K+ R30PEV1K

FDYM30PEV1K+RY30PEV1K

قاطع

L N L N 1

1
2

1
2

2 3

L N PE L N PE

الوحدة اخلارجية الوحدة الداخلية

(١) (٢)

(٣)

قاطع

التيار ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتزالتيار ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز

(H07RN-F) (١) سلك التيار ٣ × ٤ مم٢
(H05VV-F) (٢) سلك التيار ٣ × ١٫٠ مم٢

(H05RN-F) (٣) أسالك توصيل ثنائية ملتوية غير مغلفة ٢ × ٠٫٧٥ مم٢

 تنبيه
توخى احلذر الشديد عند القيام بالتوصيالت التالية، وذلك 
لتفادي حدوث خلل في وحدة تكييف الهواء بسبب اال 

املغناطيسي.
يجب أن يتم فصل خط إشارة وحدة التحكم السلكية  )١ (

عن خط التيار وخط التوصيل بني الوحدة الداخلية 
والوحدة اخلارجية.

في حال تركيب الوحدة في مكان تضعف فيه املوجات  )٢ (
املغناطيسية، فمن األفضل استعمال الكبل املغلف أو 

الكبل امللتوي الثنائي كإشارة مفردة لوحدة التحكم 
السلكية.



٣٧ عربي 

FDM36PEV1K+R36PEY1K
FDYM36PEV1K+RY36PEY1K

FDM42PEV1K+R42PEY1K
FDYM42PEV1K+RY42PEY1K

FDM48PEV1K+R48PEY1K
FDYM48PEV1K+RY48PEY1K

قاطع

L1 L2 L3 N L N 1

1
2

1
2

2 3

L1 L2 L3 N PE L N PE

الوحدة اخلارجية الوحدة الداخلية

(١) (٢)

(٣)

قاطع

التيار ٣٨٠-٤١٥ فولت 3N ~ ٥٠ هرتزالتيار ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز

(H07RN-F) (١) سلك التيار ٥ × ٤ مم٢
(H05VV-F) (٢) سلك التيار ٣ × ١٫٥ مم٢

(H05RN-F) (٣) أسالك توصيل ثنائية ملتوية غير مغلفة ٢ × ٠٫٧٥ مم٢

أسالك توصيل ثنائية ملتوية غير مغلفة

سلك التيار



عربي   ٣٨

مواصفات سلك إمداد التيار ومفتاح الهواء

الوحدة اخلارجية:

إمداد التيار املوديل
(فولت، فاز، هرتز)

أدنى مقطع عرضي قدرة مفتاح الهواء
لسلك التأريض

أدنى مقطع عرضي 
لسلك إمداد التيار

(مم٢)(مم٢)(أمبير)

RY24PEV1K
R24PEV1K٢٢٠٢٥٤٫٠٤٫٠-٢٤٠، ١، ٥٠

RY30PEV1K
R30PEV1K٢٢٠٢٥٤٫٠٤٫٠-٢٤٠، ١، ٥٠

RY36PEY1K
R36PEY1K٣٨٠٢٠٤٫٠٤٫٠-٤١٥، ٣، ٥٠

RY42PEY1K
R42PEY1K٣٨٠٢٥٤٫٠٤٫٠-٤١٥، ٣، ٥٠

RY48PEY1K
R48PEY1K٣٨٠٢٥٤٫٠٤٫٠-٤١٥، ٣، ٥٠

الوحدة الداخلية: طراز ارى

إمداد التيار املوديل
(فولت، فاز، هرتز)

أدنى مقطع عرضي قدرة مفتاح الهواء
لسلك التأريض

أدنى مقطع عرضي 
لسلك إمداد التيار

(مم٢)(مم٢)(أمبير)

FDYM24PEV1K
FDM24PEV1K٢٢٠٦١٫٠١٫٠-٢٤٠، ١، ٥٠

FDYM30PEV1K
FDM30PEV1K٢٢٠٦١٫٠١٫٠-٢٤٠، ١، ٥٠

FDYM36PEV1K
FDM36PEV1K٢٢٠١٠١٫٥١٫٥-٢٤٠، ١، ٥٠

FDYM42PEV1K
FDM42PEV1K٢٢٠١٠١٫٥١٫٥-٢٤٠، ١، ٥٠

FDYM48PEV1K
FDM48PEV1K٢٢٠١٠١٫٥١٫٥-٢٤٠، ١، ٥٠



٣٩ عربي 

١٧.٨ حتري اخللل وإصالحه والصيانة
إذا كان عمل وحدة تكييف الهواء غير طبيعي أو حدث عطل، يرجى التحقق أوالً من النقاط التالية قبل التصليح:

األسباب املتوقعةإخفاق

ال ميكن تشغيل الوحدة.

سلك اإلمداد بالتيار غير متصل. ١ .
التسرب الكهربائي لوحدة تكييف الهواء يسبب تلف مفتاح التسرب. ٢ .

ا. فولطية اخلط الكهربائي منخفضة جدً ٣ .
مفاتيح التشغيل مقفلة. ٤ .

حدث عطل في حلقة التحكم. ٥ .

تعمل الوحدة لفترة زمنية ثم 
تتوقف.

هناك عائق في مقدمة جهاز التكثيف. ١ .
حلقة التحكم تعمل بشكل غير طبيعي. ٢ .

مت اختيار تشغيل التبريد عندما تزيد درجة حرارة البيئة اخلارجية احمليطة عن ٥٢. ٣ درجة مئوية.

تأثير التبريد ضعيف.

ا أو مسدودًا. فلتر الهواء متسخً ١ .
هناك مصدر تدفئة أو العديد من الناس داخل الغرفة. ٢ .

الباب أو النافذة مفتوحة. ٣ .
هناك عائق في مكان شفط أو مخرج الهواء. ٤ .

ا مما يعيق التبريد. درجة احلرارة املضبوطة مرتفعة جدً ٥ .
حدث تسرب للتبريد. ٦ .

أداء مستشعر درجة حرارة الغرفة أصبح سيئًا. ٧ .

تأثير التدفئة ضعيف.

ا أو مسدودًا. فلتر الهواء متسخً ١ .
الباب أو النافذة غير مغلقة بإحكام. ٢ .

ا مما يعيق التدفئة. درجة حرارة الغرفة املضبوطة منخفضة جدً ٣ .
حدث تسرب للتبريد. ٤ .

درجة حرارة البيئة احمليطة أقل من -٧. ٥ درجات مئوية.
خط التحكم يعمل بشكل غير طبيعي. ٦ .

ال تبدأ املروحة الداخلية بالعمل في 
وضع التدفئة.

موقع تركيب مستشعر األنبوب غير صحيح. ١ .
لم يتم توصيل مستشعر األنبوب بشكل صحيح. ٢ .

خط توصيل مستشعر األنبوب مكسور. ٣ .
هناك تسرب في السعة. ٤ .

مالحظة: بعد إجراء فحص للبنود املذكورة أعاله واتباع اإلجراءات ذات الصلة حلل املشكلة املوجودة وماتزال وحدة تكييف الهواء ال تعمل 
بشكل جيد، يرجى إيقاف تشغيل الوحدة فورًا واالتصال بوكالة الصيانة احمللية. اطلب من فني مختص فحص وإصالح الوحدة 

فقط.

١٨.٨ الصيانة الروتينية
١.١٨.٨ تنظيف فلتر الهواء

ال تعمد إلى تفكيك فلتر الهواء عند تنظيفه. وإالّ قد يتسبب في حدوث عطل. )١ (
إذا مت استعمال وحدة تكييف الهواء في بيئة كثيرة الغبار، فإنه ينبغي عليك تنظيف فلتر الهواء بشكل متكرر (مرة واحدة كل  )٢ (

أسبوعني).

تنبيه  
يجب عليك االنتباه لألمور التالية عند تنظيف وحدة تكييف الهواء.

١) قم بقطع جميع أسالك اإلمداد بالتيار قبل مالمسة األسالك املتصلة للجهاز.
٢)  قم بتنظيف وحدة تكييف الهواء فقط بعد إيقاف تشغيل الوحدة وفصل سلك اإلمداد بالتيار. وإالّ قد يتسبب في حدوث صدمة 

كهربائية أو اإلصابة بجروح.
٣) ال تعمد إلى استعمال املياه لتنظيف وحدة تكييف الهواء. وإالّ قد يحدث صدمة كهربائية.

٤) توخى احلذر عند تنظيف وحدة تكييف الهواء. استعمل حامل ثابت.
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٢.١٨.٨ الصيانة في بداية فترة التشغيل
تفقد مدخل ومخرج الهواء للوحدات الداخلية واخلارجية للتأكد من أنه ال يوجد انسداد. )١ (

حتقق ما إذا كان سلك التأريض في حالة جيدة؛ )٢ (
حتقق ما إذا كان خط التوصيل في حالة جيدة؛ )٣ (

حتقق ما إذا كانت هناك أي كلمة معروضة على شاشة LCD) ٤( اخلاصة بوحدة التحكم السلكية بعد توصيل الوحدة بسلك اإلمداد 
بالتيار.

مالحظة: إذا كان هناك أي حالة غير طبيعية، اطلب مسؤول ما بعد الشراء لتقدمي التوجيه الالزم.
٣.١٨.٨ الصيانة في نهاية فترة التشغيل

ا، قم بتشغيل الوحدة في وضع املروحة ملدة نصف يوم، وذلك لتجفيف داخل الوحدة. عندما يكون الطقس صحوً )١ (
إذا لم تستعمل وحدة تكييف الهواء لفترة زمنية طويلة، يرجى فصل سلك اإلمداد بالتيار. يجب أن تختفي الكلمات املوجودة على  )٢ (

شاشة LCD اخلاصة بوحدة التحكم السلكية اآلن.

حتذير  
يرجى طلب إذن مركز التصليح املعتمد للقيام بأعمال التركيب. التركيب غير الصحيح قد يتسبب في تسرب املياه أو حدوث صدمة  – 

كهربائية أو نشوب حريق.
ل وزن وحدة مكيّف الهواء. إذا لم يكن قويًا، فقد تسقط وحدة مكيّف الهواء  يرجى التركيب في مكان قوي بشكل كافي ليتمكن من حتمّ – 

ا مما يتسبب باإلصابة بجروح شخصية أو الوفاة. أرضً
ا لتعليمات التركيب. اتبع اإلجراءات الصحيحة  لضمان التصريف الصحيح، يجب أن يتم تركيب أنبوب التصريف بشكل صحيح تبعً – 

اخلاصة باحلفاظ على احلرارة وذلك لتفادي التكثف. التركيب غير الصحيح لألنابيب قد يتسب في تسرب املياه وترطيب األشياء املوجودة في 
الغرفة.

ال تعمد إلى استعمال أو تخزين املواد القابلة لالشتعال أو االنفجار أو املواد السامة أو املواد اخلطيرة األخرى بالقرب من مكيّف الهواء. – 
في حال حدوث مشكلة (مثل رائحة حريق)، يرجى فصل التيار الرئيسي اخلاص بوحدة مكيّف الهواء فورًا. – 

حافظ على تدفق الهواء لتفادي نقص األكسجني في الغرفة. – 
ال تعمد إلى إدخال إصبعك أو أي أشياء في شبكة مخرج ومدخل الهواء. – 

ال تعمد إلى توصيل أو فصل كبل التيار مباشرةً لتشغيل أو إيقاف تشغيل وحدة تكييف الهواء. – 
يرجى توخي احلذر الدائم لتفقد ما إذا كان حامل التعليق قد تلف بعد االستعمال لفترة طويلة. – 

ا إلى تعديل مكيّف الهواء. يرجى االتصال بالوكيل أو بفنيي التركيب املؤهلني إلصالح أو نقل موضع مكيّف الهواء. ال تعمد أبدً – 
ينبغي أالّ يتم تركيب اجلهاز في املصبغة. – 



٤١ عربي 

امللحق:
ظروف تشغيل مكيّف الهواء االسمية ونطاق التشغيل:

ظرف الفحص
اجلانب اخلارجياجلانب الداخلي

WB(درجة مئوية)DB(درجة مئوية)WB(درجة مئوية)DB(درجة مئوية)

٢٧١٩٣٥٢٤التبريد االسمي 
٧٦-٢٠التدفئة االسمية 

٣٢٢٣٥٢٣١معدل التبريد 
التبريد منخفض درجة 

-٢١١٥١٨احلرارة

٢٤١٨-٢٧معدل التدفئة 
التدفئة منخفضة درجة 

-٨-٧-٢٠احلرارة

مالحظة: 
. ١ .ISO13253 تصميم هذه الوحدة يتوافق مع املتطلبات القياسية للموديل

يتم قياس مستوى صوت الهواء في الضغط الساكن اخلارجي القياسي ذو الصلة. ٢ .
قدرة التبريد (التدفئة) املذكورة أعاله تقاس حتت ظروف التشغيل االسمية املوافقة للضغط الساكن اخلارجي القياسي. املعامل عرضة  ٣ .

للتغيير مع حتسني املنتجات، في تلك احلالة يجب أن تثبت القيم املوجودة على لوحة االسم.

حتذير  
هذا اجلهاز ليس معد الستعمال من قبل األشخاص (يتضمن األطفال) ذوي القدرات اجلسمية أو املادية املتدنية، أو لذوي اخلبرة أو املعرفة  – 

الضعيفة، مالم تتم مراقبتهم حول التعليمات املتعلقة باستعمال اجلهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.
ينبغي مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم باجلهاز. – 

يجب أالّ يتم إتالف هذا املنتج مع النفايات املنزلية. يجب أن يتم إتالف 
هذا املنتج في مكان مخصص إلعادة تدوير األجهزة الكهربائية 

واإللكترونية.
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