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معلومات عن الوثائق1

نبذة عن هذه الوثيقة1.1
نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجي:

االحتفاظ بهذا المنشور للرجوع إليه مستقبالً.▪

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو
المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات

الخفيفة أو المزارع أو الستخدام األشخاص العاديين له بشكل تجاري أو
في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات أمان عامة:▪

تعليمات األمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام▪

التنسيق: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)▪

دليل التشغيل:▪

الدليل السريع لالستخدام األساسي▪

التنسيق: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)▪

الدليل المرجعي للمستخدم:▪

تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق باالستخدام▪
األساسي والمتقدم

-http://www.daikineurope.com/supportالتنسيق: ملفات رقمية على ▪
and-manuals/product-information/

 اإلقليمي أو عبر جهةDaikinقد تتوفر أحدث إصدارات الوثائق المقدمة على موقع 
التركيب المختصة.

الوثائق األصلية محررة باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

نبذة عن النظام2
تحذير: مادة قابلة لالشتعال

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.

تنبيه

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد األدنى لمسافة
 سم.10الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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الوحدة الداخلية2.1

تنبيه

ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج
الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

معلومات

 ديسيبل صوتي.70مستوى ضغط الصوت أقل من 

تحذير

تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو▪
إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى

حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالوكيل المحلي لديك.

في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود▪
مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وله
قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل

عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات
المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائمًا بفنيي خدمة

مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف
التشغيل.

e
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p
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l m n
aمدخل الهواء
bمخرج الهواء
cمرشح التيتانيوم األباتيت إلزالة الروائح الكريهة وفلتر إلزالة جزيئات

)Ag-ionالفضة (فلتر 
dفلتر الهواء
eاللوحة األمامية
fغطاء الصيانة
gمستشعر عين ذكي
hشاشة
iمستشعر لدرجة حرارة الغرفة والرطوبة
j زرON/OFF(أخضر) ومصباح تشغيل 
kمستقبل إشارة
l(برتقالي) مصباح المؤقت
m(أخضر) مصباح عين ذكي
n زرON/OFFلمحول السلكي 
o(شفرات رأسية) مظلالت ذوات شفرات
p(شفرات أفقية) ريش

 يمكن التبديل بين موضع مرشح التيتانيوم األباتيت إلزالة الروائح الكريهةمالحظة: 
وموضع فلتر إزالة جزيئات الفضة.

 (تشغيل/إيقاف)ON/OFFزر 

 (تشغيل/إيقاف)ON/OFFفي حالة فقدان واجهة المستخدم يمكنك استخدام زر 
في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم

استخدام اإلعدادات التالية:

وضع التشغيل = تلقائي▪

 سلسيوس25ضبط درجة الحرارة = ▪

معدل تدفق الهواء = تلقائي▪

نبذة عن واجهة المستخدم2.2
 تجنب تعريض واجهة المستخدم ألشعة الشمسأشعة الشمس المباشرة.▪

المباشرة.

 تراكم األتربة على مرسل أو مستقبل اإلشارة يخفض مستوىاألتربة.▪
حساسيتهما لإلشارة. احرص على إزالة األتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.

 يمكن تعطل االتصال عبر اإلشارات في حالة وجود مصابيحمصابيح الفلوريسنت.▪
فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع الجهة المختصة بالتركيب.

 إذا تسببت إشارات واجهة المستخدم في تشغيل أجهزة أخرى،األجهزة األخرى.▪
قم بإبعاد األجهزة األخرى أو تواصل مع جهة التركيب.

 احرص على ضمان عدم إعاقة الستائر أو غيرها من العناصر لإلشارةالستائر.▪
بين الوحدة وواجهة المستخدم.

مالحظة

تجنب إسقاط واجهة المتسخدم.▪

تجنب تعريض واجهة المستخدم للبلل.▪

المكونات: واجهة المستخدم2.2.1

Menu (push 2sec)

Panel (push 2sec)

d
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b
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l f

e

i
j
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p
o

aمرسل إشارة
bشاشة عرض بلورية سائلة
cزر تعديل درجة الحرارة
d زرON/OFF(تشغيل/إيقاف) 
e ثانية)2زر وقائمة التحرك الرأسي (اضغط لمدة  
fزر التحرك األفقي
gزر تشغيل تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية
hزر االختيار
i(ادفع لمدة ثانيتين) انقر فوق الزر وافتح اللوحة
j أزرارON/OFF(تشغيل/إيقاف) المؤقت 
kأزرار لتشغيل المؤقت أسبوعيًا
lوحدة الحفظ
mزر التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع التشغيل

"Econo(اقتصادي) "
nزر الوضع
oزر الطاقة
pزر المروحة

معلومات

 (استمر لمدة ثانيتين) لفتح اللوحة األمامية عند تنظيفاستخدم 
.15 لفتح اللوحة األمامية" في الصفحة رقم 6.4"فالتر الهواء. راجع 
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 لواجهة المستخدمLCDالحالة: شاشة 2.2.2

الوصفأيقونة
وضع التشغيل نشط

وضع التشغيل = تلقائي

وضع التشغيل = تجفيف

وضع التشغيل = تدفئة

وضع التشغيل = تبريد

وضع التشغيل: مروحة فقط

التشغيل كامل الطاقة نشط

التشغيل االقتصادي نشط
التشغيل البطيء للوحدة الخارجية نشط

تتلقى الوحدة الداخلية إشارة من واجهة المستخدم
إعدادات درجة الحرارة الحالية

معدل تدفق الهواء = تلقائي

معدل تدفق الهواء = الوحدة الداخلية هادئة

معدل تدفق الهواء = مرتفع

معدل تدفق الهواء = متوسط االرتفاع

معدل تدفق الهواء = متوسط

معدل تدفق الهواء = متوسط االنخفاض

معدل تدفق الهواء = منخفض

التشغيل المريح نشط

العين الذكية نشطة

التحرك الرأسي التلقائي نشط

التحرك األفقي التلقائي نشط
وحدة التدفق نشطة

 نشطONإعداد المؤقت على الوضع 
 نشطOFFإعداد المؤقت على الوضع 

المؤقت األسبوعي نشط
يوم األسبوع

الوقت الحالي

لتشغيل واجهة المستخدم2.2.3

a ≥500

(mm)
aمستقبل إشارة

 مم تحت مستقبل اإلشارة.500 تأكد من عدم وجود عقبات في حدود مالحظة: 
فقد تؤثر على أداء واجهة المستخدم في االستقبال.

وجه مرسل اإلشارة نحو مستقبل اإلشارة في الواحدة الداخلية (أقصى1
 متر).7مسافة لالتصال هي 

عند تلقي الوحدة الداخلية إشارة من واجهة المستخدم سوف تسمعالنتيجة: 
األصوات التالية:

الوصفالصوت
بدء العملية.صفارة متكررة (بيب-بيب)

تغييير اإلعدادات.صفارة منفردة (بيب)
توقف العملية.صفارة طويلة

قبل التشغيل3

لتثبيت واجهة المستخدم على الحائط3.1

cba

2×

aواجهة المستخدم
bمسامير
cحامل واجهة المستخدم

اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه اإلشارات إلى الوحدة.1

ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.2

علق واجهة المستخدم على حامل واجهة المستخدم.3

إلدخال البطاريات3.2
تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

قم بإزالة الغطاء األمامي.1

أدخل البطاريتين معًا.2

ضع الغطاء األمامي في موضعه مرة أخرى.3
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2

3

1

AAA.LR03

الساعة3.3
إذا لم يتم ضبط الساعة الداخلية للوحدة الداخلية على الوقت الصحيح، فلن يعمل

 والمؤقت األسبوعي في الوقت المحدد.OFF ومؤقت اإليقاف ONمؤقت التشغيل 
يجب ضبط الساعة مرة أخرى:

.OFFبعد تحويل قاطع الدائرة الوحدة لوضع ▪

بعد انقطاع التيار الكهربي.▪

بعد استبدال البطاريات الموجودة في واجهة المستخدم.▪

ضبط الساعة3.3.1

. و  و  إذا لم يتم ضبط الوقت، سوف يصدر وميض من ملحوظة:

.اضغط 1

 وميضًا سوف تُصدر النتيجة: 

 لتعيين اليوم الحالي من األسبوع. أو اضغط 2

 يعمل على زيادة أو تقليل إعادادات أو  الضغط باستمرار على مالحظة: 
الوقت بسرعة.

يوم األسبوعشاشة
اإلثنين
الثالثاء

األربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
األحد

.اضغط 3

 يصدر وميض.النتيجة: 

 لتعيين الوقت الصحيح. أو اضغط على 4

.اضغط 5

 يصدر وميض.انتهى ضبط اإلعدادات. النتيجة: 

سطوع شاشة الوحدة الداخلية3.4
اضبط سطوع شاشة الوحدة الداخلية كما هو مرغوب أو أوقف تشغيل الشاشة

ضبط سطوع شاشة الوحدة الداخلية3.4.1

 ثوانٍ على األقل.2 لمدة اضغط 1

 وميضًا. على الشاشة. يصدر تظهر قائمة النتيجة: 

.اضغط 2

 لتغيير الضبط كما يلي: أو اضغط 3

درجة السطوع ……يصدر وميض
مرتفعة

منخفضة

ال يوجد

.لتأكيد الوضع المحدد اضغط 4

تم تغيير إعدادات السطوع.النتيجة: 

 ثانية. للعودة إلى60 سترجع الشاشة إلى الشاشة االفتراضية تلقائيًا بعد مالحظة: 
 مرتين.الشاشة االفتراضية سريعًا اضغط على 

تشغيل مصدر الطاقة3.5
قم بتشغيل قاطع الدائرة1

سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.النتيجة: 

تغيير إعدادات وضع الوحدة الداخلية3.6
اضبط وضع الوحدة الداخلية وتجنب التدفق المباشر نحو الجدار.

 ثوانٍ على األقل.2 لمدة اضغط فوق 1

 على الشاشة.تظهر قائمة النتيجة: 

. لتغيير القائمة إلى  أو اضغط فوق 2

 يصدر وميض. على الشاشة. تظهر قائمة النتيجة: 

 الختيار القائمة.اضغط على 3

 يصدر وميض.النتيجة: 
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 لتغيير الضبط كما يلي: أو اضغط 4

النتيجةيصدر وميضالرمزإذا كانت الوحدة …
في وسط الجدار (ضبط

المصنع على الوضع
االفتراضي)

  مم من الجدار على500≤
الجانب األيمن

  مم من الجدار على500≤
الجانب األيسر

 يتم تعديل مدى التدفق لتجنب االتصال المباشر بالجدار.النتيجة: 

التشغيل4

نطاق التشغيل4.1
استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن

والفعال.

المدى التشغيليالوضع التشغيلي
°سلسيوس46~10درجة الحرارة الخارجية –▪)a)(b(التبريد

°سلزيوس32~18درجة الحرارة الداخلية: ▪

%80درجة الرطوبة الداخلية: ≤▪
°سلزيوس24~15درجة الحرارة الخارجية –▪)a(التسخين

°سلزيوس30~10درجة الحرارة الداخلية ▪
°سلسيوس46~10درجة الحرارة الخارجية: –▪)a(التجفيف

°سلزيوس32~18درجة الحرارة الداخلية ▪

%80درجة الرطوبة الداخلية: ≤▪
إذا تم التشغيل خارج نطاق المدى التشغيلي:

قد يعمل جهاز األمان على إيقاف تشغيل النظام(أ)
قد يحدث التكثيف في الوحدة الداخلية وفي التقطير(ب)

الحاالت المالئمة الستخدام كل خاصية4.2
يمكنك استخدام الجدول التالي لتحديد استخدامات كل الخصائص:

المهامالخصائص
خواص رئيسية

 األوضاع التشغيلية ودرجة
الحرارة

لتشغيل/ إيقاف النظام ولضبط درجة الحرارة:

رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها▪

ادفع الهواء في الغرفة دون تسخين أو تبريد▪

اخفض مستوى الرطوبة داخل الغرفة▪

عند التشغيل على الوضع التلقائي، اختر درجة▪
حرارة ووضع تشغيلي مناسب.

 اتجاه تدفق الهواء + 
ضبط اتجاه تدفق الهواء (على الوضع الثابت أو

المتقلب).

 معدل تدفق الهواء
لضبط كمية الهواء المتدفق داخل الغرفة.

للتشغيل بهدوء أكثر.

المهامالخصائص
خصائص متقدمة

 وحدة الحفظ
إلزالة أي مواد مسببة للحساسية يحملها الهواء،

مثل الفطريات أو حبوب اللقاح أو المواد
المساعدة إلنتاجها أو الفيروسات أو البكتيريا

وغيرها…

"Econo وضع "
الستخدام النظام عند استخدام أجهزة أخرى

مستهلكة للطاقة الكهربية.

لتوفير الطاقة.

 إبطاء الوحدة الخارجية
لتقليل مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية. مثال:

مساءً.

 الراحة
لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا لتبريد أو تسخين

جو الغرفة بفعالية أكبر.

 العين الذكية
لمنع الهواء من االندفاع مباشرة تجاه الشخص.

لتوفير الطاقة عند عدم وجود أشخاص داخل
الغرفة.

 الطاقة
لخفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها بسرعة.

) +ON مؤقت التشغيل (

)OFF مؤقت اإليقاف (

لتشغيل النظام أو إيقافه تلقائيًا.

 المؤقت األسبوعي
لتشغيل النظام أو إيقافه تلقائيًا بصورة أسبوعية.

خصائص إضافية
لتشغيل الوحدة باستخدام التطبيقات الذكية.اتصال الشبكة المحلية الالسلكية

نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة4.3
 اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة فيمجاالت االستخدام.

الحاالت التالية:

رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها▪

اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد▪

تقليل الرطوبة داخل الغرفة▪

 يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا الختيار المستخدماالعدادات المستخدمة.

الوصفالضبط

يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو تلقائي
رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة

تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائيًا عند
الضرورة.

يقلل النظام درجة الرطوبة داخل الغرفة دون تجفيف
تغيير درجة الحرارة

يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة تسخين
ضبط درجة الحرارة

يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة تبريد
الحرارة

يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل مروحة
تدفق الهواء واتجاهه)

ال يتحكم النظام في درجة الحرارة

معلومات إضافية:

 يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكوندرجة الحرارة الخارجية▪
درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.

 قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عمليةوضع تشغيل مزيل الثلج.▪
التسخين مما يقلل من القدرة على التسخين وفي هذه الحالة، يعمل النظام

تلقائيًا على وضع إزالة الثلج إلزالة الثلج أثناء عمل هذا النظام، ال يندفع الهواء
من الوحدة الداخلية.

 يتحكم في درجة الرطوبة من خالل خفض درجة الرطوبةمستشعر الرطوبة.▪
أثناء عملية التبريد.
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لتشغيل/ إيقاف العملية أو ضبط درجة الحرارة4.3.1

: الوحدة تعمل.

: وضع التشغيل = تلقائي

: وضع التشغيل = تجفيف

: وضع التشغيل = تبريد

: وضع التشغيل = تسخين

: وضع التشغيل = مروحة فقط

: يعرض درجة الحرارة المحددة.

 مرة واحدة أو أكثر لتحديد وضع التشغيل.اضغط 1

سيتم تعيين الوضع كالتالي:النتيجة: 

 التشغيل.لبدء اضغط 2

 والوضع المحدد على الشاشة البلورية السائلة.يتم عرض النتيجة: 

.درجة الحرارة مرة أو أكثر لخفض أو رفع  أو اضغط 3

تشغيل وضعتشغيل وضع التبريد
التسخين

تشغيل وضع
تلقائي

تشغيل وضع
تجفيف

 درجة32~18
مئوية

 درجة30~10
مئوية

 درجة30~18
مئوية

—

، لن تتمكن من ضبط درجةفقط المروحة أو التجفيف عند استخدام وضع ملحوظة:
الحرارة.

 التشغيل.إليقاف اضغط 4

 من الشاشة البلورية السائلة. ينطفئ مصباح التشغيل.يختفي النتيجة: 

معدل التدفق4.3.2

 إذا وصلت الوحدة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة في وضع التبريد أوملحوظة:
التسخين أو الوضع التلقائي، فسوف تتوقف المروحة عن العمل.

 لالختيار:اضغط 1

"" إلى " مستويات لمعدالت تدفق الهواء من "5
تشغيل تلقائي

تشغيل بطيء للوحدة الداخلية. عند ضبط تدفق الهواء على "
"، ينخفض الصوت الصادر عن الوحدة.

، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفقتجفيف عند استخدام وضع التشغيل مالحظة: 
الهواء.

لضبط معدل تدفق الهواء

 لتغيير اإلعدادات على النحو التالي:اضغط 1

اتجاه تدفق الهواء4.3.3

 اضبط تدفق الهواء كما تريدمجاالت االستخدام.

 يوجه النظام تدفق الهواء بطريقة مختلفة طبقًا الختياراالعدادات المستخدمة.
المستخدم (على الوضع الثابت أو المتقلب) وهو يقوم بذلك من خالل تحريك

الشفرات األفقية (الريش) أو الشفرات الرأسية (شفرات التهوية)

اتجاه تدفق الهواءضبط

التحرك إلى أعلى وأسفل التأرجح التلقائي الرأسي

التحرك من جانب إلى جانب آخر التأرجح التلقائي األفقي

+ 3-Dاتجاه تدفق 
الهواء

التحرك ألسفل وأعلى ومن جانب آلخر في نفس
الوقت

السكون في مكان ثابت[—]

تنبيه

استخدم دائمًا واجهة المستخدم لضبط وضع الريش وشفرات▪
التهوية. عندما تتأرجح الريش وشفرات التهوية وتقوم بتحريكها

بالقوة، ستتعطل آلية العمل.

كن حذِرًا عند ضبط الريش وشفرات التهوية. تدور المروحة بسرعة▪
عالية داخل منفذ الهواء.

 يختلف المدى المتحرك للريش وفقًا للوضع التشغيلي. تتوقف الريشة فيملحوظة:
الوضع العلوي عندما يتغير معدل تدفق الهواء إلى مستوى أدنى أثناء ضبط التقلب

ألعلى أو أسفل.

a
b

aمعدل الريش عند تشغيل التبريد أو التجفيف
bمعدل الريش عند تشغيل التسخين أو المروحة فقط

لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي

.اضغط 1

 تظهر على شاشة بلورية سائلة. تبدأ الريش (الشفرات األفقية)النتيجة: 
في التأرجح.

 عندما تصل الريش إلى الوضعالستخدام وضع ثابت، اضغط 2
المرغوب.

 من الشاشة البلورية السائلة. ستتوقف الريش عن الحركة.يختفي النتيجة: 

لضبط اتجاه تدفق الهواء األفقي

.اضغط 1

 تظهر على شاشة بلورية سائلة. تبدأ شفرات التهوية (الشفراتالنتيجة: 
الرأسية) في التقلب.

 عندما تصل شفرات التهوية إلى الوضعالستخدام وضع ثابت، اضغط 2
المرغوب.

 من الشاشة البلورية السائلة. ستتوقف الريش عنيختفي النتيجة: 
الحركة.

الستخدام اتجاه تدفق الهواء ثالثي األبعاد

. و اضغط 1

 على شاشة بلورية سائلة. تبدأ الريش (الشفرات و تظهر النتيجة: 
الرأسية) وشفرات التهوية (الشفرات الرأسية) في التقلب.

 عندما تصل الريش و الستخدام وضع ثابت، اضغط 2
وشفرات التهوية إلى الوضع المرغوب.

 من الشاشة البلورية السائلة. سوف يتوقف و ستختفي النتيجة: 
القالب والريش عن التحرك.
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وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية4.3.4

بإمكانك استخدام وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية منفصلين أو
استخدامهما معًا.

وضع تدفق الهواء المريح

تقوم الوحدة تلقائيًا بتغيير اتجاه تدفق الهواء لرفع جردة حرارة الغرفة أو خفضها
بصورة أكثر فعالية. سيكون تدفق الهواء المباشر من الوحدة ملحوظًا بصورة أقل.

a
b
c

aوضع الريش أثناء تشغيل التبريد أو التجفيف
bمعدل الريش عند تشغيل وضع التسخين (تشغيل معدل تدفق الهواء

))ONبشكل رأسي على وضع (
cمعدل الريش عند تشغيل وضع التسخين (إيقاف معدل تدفق الهواء

)OFFعلى وضع (

عند التبريد والتجفيف

يتغير اتجاه تدفق الهواء لنشر الهواء في كل مكان باتجاه السقف.

إيقاف تدفق الهواء المريحتشغيل تدفق الهواء المريح

عند التسخين

يُضبط اتجاه تدفق الهواء النتشار الهواء في كل مكان باتجاه األرض. تكتشف
1الوحدة درجة حرارة الغرفة واألرض وتختار تلقائيًا اتجاهات تدفق الهواء من 

3إلى .

اتجاه تدفق الهواء الرأسياالتجاه نحو األسفلالتدفئة

معلومات

إذا أردت إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسي (على سبيل المثال في
حال وجود أثاث منزلي أو أي أجسام أخرى أسفل الوحدة) يُرجى

.8"لتشغيل/ إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسي" في الصفحة رقم االطالع على 
إذا توقف تدفق الهواء الرأسي عن العمل، سيُضبط اتجاه تدفق الهواء

نحو األسفل.

معلومات

ال يُمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت.
تكون أولوية التشغيل آلخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التقلب
التلقائي الرأسي، سوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

لتشغيل/ إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسي

 ثوانٍ على األقل.2 لمدة اضغط 1

 على الشاشة.تظهر قائمة النتيجة: 

 لتغيير شاشة القائمة. أو اضغط 2

 على الشاشة.تظهر قائمة النتيجة: 

 لتغيير الوضع.اضغط 3

 لتغيير الوضع. أو اضغط 4

تكون وظيفة التدفق الرأسي……يصدر وميض.
مشغلة

غير مشغلة

.لتأكيد الوضع المحدد اضغط 5

 ثانية. للعودة إلى60 سترجع الشاشة إلى الشاشة االفتراضية تلقائيًا بعد مالحظة: 
 مرتين.الشاشة االفتراضية سريعًا اضغط على 

تشغيل العين الذكية

يضبط النظام اتجاه التدفق ودرجة الحرارة تلقائيًا حسب اتجاه الحركة البشرية
 دقيقة،20لتجنب التواصل المباشر مع األشخاص. وفي حالة اكتشاف الحركة لمدة 

يبدأ النظام في عملية توفير الطاقة:

عملية توفير الطاقةالعملية
 درجة مئوية.2تنخفض درجة الحرارة بنسبة التدفئة

إذا كانت درجة الحرارة في الغرفة:التبريد والتجفيف

 درجة مئوية2 درجة مئوية، تزيد الحرارة بنسبة 30<▪

 درجة مئوية1 درجة مئوية، تزيد الحرارة بنسبة 30≥▪
يزيد من معدل التدفق.مروحة فقط

نبذة عن مستشعر العين الذكي

مالحظة

تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي▪
إلى حدوث عطل.

تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين▪
الذكي.

 مئوية.9. حتى مدى االكتشاف▪

. تتم التغييرات وفقًا للموقع، وعدد األشخاص الموجودين فيحساسية االكتشاف▪
الغرفة، ودرجات الحرارة، وما إلى ذلك.

. قد يكتشف المستشعر عن طريق الخطأ الحيوانات األليفةاكتشاف األخطاء▪
وضوء الشمس والستائر الهوائية وما شابه ذلك.

بدء تشغيل/إيقاف تشغيل وضع تشغيل العين المريحة والذكية

 مرة واحدة أو أكثر.اضغط على 1

سوف يتغير الضبط كاآلتي:النتيجة: 

العمليةشاشة
تدفق الهواء المريح

العين الذكية

تدفق الهواء المريح والعين الذكية+

كالهما غير مفعل—

 في حالة وجود بعض األشخاص بالقرب من الجانب األمامي للوحدةملحوظة:
الداخلية أو وجود أشخاص كثيرين جدًا، يرجى استخدام كلتا العمليتين.
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 حتى يختفي كال الرمزين من الشاشةإليقاف العملية، اضغط على 2
البلورية السائلة.

التشغيل القوي4.3.5

تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورةٍ سريعة في أي
وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

معلومات

Econoال يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع 
Intelligent (تدفق الهواء المريح) و Comfort airflow(اقتصادي) و

eye (العين الذكية) و Outdoor unit quiet operationالتشغيل) 
البطيء للوحدة الخارجية). تكون األولوية آلخر وظيفة محددة.

لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل
بأقصى قدرة.

بدء/إيقاف التشغيل القوي

 لبدء التشغيل.اضغط على 1

 يظهر على الشاشة البلورية السائلة. يعمل التشغيل القوي لمدةالنتيجة: 
 دقيقة؛ بعد ذلك يعود التشغيل إلى الوضع المحدد مسبقًا.20

معدل التدفقالوضع
لزيادة تأثير التبريد/التسخين إلى▪التبريد/التسخين/تلقائي

أقصى حد، يجب زيادة قدرة الوحدة
الخارجية.

يتم ضبط معدل التدفق على وضع▪
الحد األقصى.

2.5يتم خفض درجة الحرارة بنسبة ▪التجفيف
درجة مئوية.

يرتفع معدل التدفق قليالً.▪
يتم ضبط معدل التدفق على وضع الحدمروحة فقط

األقصى.

 إليقاف التشغيل.اضغط 2

 من الشاشة البلورية السائلة.يختفي النتيجة: 

 يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة عمل الوحدة. اضغط فوقملحوظة:
 من الشاشة البلورية السائلة. إللغاء هذا الوضع، وسوف تختفي 

"Econoالتشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "4.3.6

Econoتشغيل وضع 

هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خالل وضع حد ألقصى قيمة
الستهالك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحاالت التي يجب فيها االهتمام بضمان

أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنبًا إلى جنبٍ مع األجهزة األخرى.

معلومات

 في نفسEcono، وPowerfulال يمكن استخدام تشغيل وضع ▪
الوقت. تكون األولوية آلخر وظيفة محددة.

 من استهالك الطاقة للوحدة الخارجيةEconoيقلل تشغيل وضع ▪
عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهالك

 منEconoالطاقة منخفضًا بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع 
استهالك الطاقة أكثر من ذلك.

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية

استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى
 مساءً.مثال: ضوضاء الوحدة الخارجية. 

معلومات

ال يمكن استخدام وضع التشغيل القوي ووضع التشغيل البطيء▪
للوحدة الخارجية في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل آلخر

خاصية محددة.

تتوفر الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والبارد والساخن.▪

يضع التشغيل البطيء للوحدة الخارجية حدًا لسرعة دوران▪
الضاغط. إذا كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فلن

يقلل التشغيل البطيء للوحدة الخارجية من سرعة دوران الضاغط
أكثر من ذلك.

"Econoلبدء/إيقاف التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "

 مرة واحدة أو أكثر.اضغط على 1

سوف يتغير الضبط كاآلتي.النتيجة: 

العمليةشاشة
االقتصادي

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع+
"Econo"

كالهما غير مفعل—

 حتى يختفي كال الرمزين من الشاشةإليقاف العملية، اضغط على 2
البلورية السائلة.

 يمكن ضبط التشغيل االقتصادي فقط أثناء عمل الوحدة. يؤدي الضغطمالحظة: 
 من الشاشة البلورية السائلة. إلى إلغاء الضبط واختفاء على 

 ابق على الشاشة البلورية السائلة حتى في حالة إيقاف تشغيل مالحظة: 
 واجهة المستخدم أو الوحدة الداخلية.ON/OFFالوحدة باستخدام مفتاح 

عملية تنظيف الهواء باستخدام وحدة الحفظ4.4
Flash

تولد وحدة الحفظ إلكترونيات عالية السرعة باستخدام طاقة شديدة األكسدة مما
يقلل من الروائح الكريهة والفيروسات. باإلضافة إلى أن مرشح التيتانيوم األباتيت

إلزالة الروائح الكريهة ومرشحات الهواء تنظف هواء الغرفة.

معلومات

وتتولد اإللكترونيات عالية السرعة وتدخل إلى الوحدة لضمان▪
التشغيل اآلمن.

قد ينجم عن تفريغ وحدة الحفظ صوت فوران.▪

عندما يصبح التدفق ضعيفًا، قد يتوقف تفريغ وحدة الحفظ مؤقتًا▪
لمنع رائحة األوزون.

Flashلبدء/إيقاف تشغيل وحدة الحفظ 4.4.1

.اضغط 1

 تظهر على الشاشة البلورية السائلة ويتم تنقية هواء الغرفة.النتيجة: 

.إليقاف التشغيل اضغط 2

 تختفي من الشاشة البلورية السائلة ويتوقف التشغيل.النتيجة: 

 (تشغيل/إيقافON/OFFتشغيل مؤقت 4.5
تشغيل)

ً تكون وظائف المؤقت مفيدة لتشغيل مكيف الهواء تلقائيًا وإيقاف تشغيله ليال
 (التشغيل)ON (إيقاف التشغيل) وOFFوصباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي 

معًا.
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معلومات

أعد برمجة المؤقت إذا:

أَوقف القاطع تشغيل الوحدة.▪

انقطع التيار الكهربائي.▪

بعد استبدال البطاريات في واجهة المستخدم.▪

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.
.5 ضبط الساعة" في الصفحة رقم 3.3.1"ارجع إلى 

 (إيقاف التشغيل)OFFلبدء/إيقاف تشغيل مؤقت 4.5.1

 لبدء التشغيل.اضغط على زر 1

 على شاشة العرض البلورية السائلة وتُضئ لمبةتظهر النتيجة: 
 واليوم من شاشة العرض البلورية وميضًا. يختفي المؤقت، وتُصدر 

السائلة.

 لتغيير الوضع. أو اضغط 2

 مرة أخرى.اضغط 3

 وضبط الوقت على شاشة العرض البلورية السائلة.يظهر النتيجة: 

تُضيء لمبة المؤقت.النتيجة: 

معلومات

، يتقدم إعداد الوقت أو في كل مرة يتم الضغط على 
 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط10

بسرعة.

.إليقاف التشغيل اضغط 4

 من شاشة العرض البلورية السائلة وتنطفئ لمبة و يختفي النتيجة: 
 وأحد أيام األسبوع على شاشة العرض البلورية السائلة.المؤقت. يظهر كل من 

معلومات

 (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت فيON/OFFعند ضبط مؤقت 
الذاكرة. يُعاد تعيين الذاكرة عند استبدال بطاريات واجهة المستخدم.

 (إيقاف)OFFاستخدام وضع الضبط الليلي مع مؤقت 

 درجة مئوية أو0.5يضبط مكيف الهواء إعداد درجة الحرارة تلقائيًا (
 درجة مئوية أو أقل من ذلك في2.0أعلى من ذلك في وضع التبريد، 

وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة
مريحة للنوم.

 (تشغيل)ONبدء/إيقاف تشغيل مؤقت 4.5.2

 لبدء التشغيل.اضغط على زر 1

 على شاشة العرض البلورية السائلة وتُضئ لمبةتظهر النتيجة: 
 واليوم من شاشة العرض البلورية وميضًا. يختفي المؤقت، وتُصدر 

السائلة.

 لتغيير الوضع. أو اضغط 2

 مرة أخرى.اضغط 3

 وضبط الوقت على شاشة العرض البلورية السائلة. تُضيء لمبةيظهر النتيجة: 
المؤقت.

معلومات

، يتقدم إعداد الوقت أو في كل مرة يتم الضغط على 
 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط10

بسرعة.

.إليقاف التشغيل اضغط 4

 من شاشة العرض البلورية السائلة وتنطفئ و يختفي النتيجة: 
 وأحد أيام األسبوع على شاشة العرض البلوريةلمبة المؤقت. يظهر كل من 

السائلة.

 (تشغيل)ON (إيقاف) ومؤقت OFFللجمع بين مؤقت 4.5.3

 (إيقافOFF لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت 4.5.1"لضبط المؤقتات يرجى الرجوع إلى، 1
 (تشغيل)" فيON بدء/إيقاف تشغيل مؤقت 4.5.2" و 10التشغيل)" في الصفحة رقم 

.10الصفحة رقم 

 على شاشة العرض البلورية السائلة. و يظهر النتيجة: 

مثال:

العمليةالضبط أثناء…الوقت الحاليشاشة
يتوقف في الساعةتشغيل الوحدة.6:00

 ثم يبدأ7:00
التشغيل في

.14:00الساعة 
عدم تشغيل

الوحدة.
.14:00يبدأ في 

 إذا كان ضبط المؤقت نشطًا، ال يظهر الوقت الحالي على شاشة العرضمالحظة: 
البلورية السائلة.

تشغيل المؤقت األسبوعي4.6
 إعدادات للموقت لكل يوم من أيام4مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 

األسبوع.

 إنشاء ضبط مختلف من االثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطلة نهايةمثال: 
األسبوع.

مثال اإلعداداتيوم األسبوع
اإلثنين

يمكنك ضبط ما يصل إلى▪
6:00 إعدادات.4 8:30 17:30

25°C 27°C

22:00

1 2 3 4
ON OFF ON OFF

الثالثاء~الجمعة

استخدم وضع النسخ إذا كنت▪
ستحدد نفس إعداد يوم

االثنين.
6:00 8:30 17:30

25°C 27°C

22:00

1 2 3 4
ON OFF ON OFF

السبت

ال يوجد إعداد للمؤقت▪

—

األحد

يمكنك ضبط ما يصل إلى▪
8:00 إعدادات.4 10:00 19:00 21:00

27°C 27°C25°C
ON OFF OFF ON
1 2 3 4

 يسمح ببرمجة وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة..ON-ON-ON-ONإعداد ▪

 يمكن ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم..OFF-OFF-OFF-OFFإعداد ▪

 تأكد من توجيه واجهة المستخدم نحو الوحدة الداخلية وتحقق من وجودمالحظة: 
 لتشغيل2.2.3"نغمة استقبال أثناء ضبط تشغيل المؤقت األسبوعي. يرجى مراجعة 

.4واجهة المستخدم" في الصفحة رقم 

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.
.5 ضبط الساعة" في الصفحة رقم 3.3.1"ارجع إلى 
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معلومات

ال يمكن استخدام المؤقت األسبوعي ومؤقت تشغيل/إيقاف في▪
الوقت نفسه. تكون األولوية لتشغيل مؤقت تشغيل/إيقاف. سيكون

 منالمؤقت األسبوعي في وضع االستعداد وتختفي 
شاشة العرض البلورية السائلة. عندما يكون مؤقت تشغيل/إيقاف

مكتمل، يعمل المؤقت األسبوعي.

يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت تشغيل/إيقاف والوقت ودرجة▪
الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت األسبوعي. تستند

اإلعدادات األخرى إلى اإلعداد السابق لمؤقت التشغيل.

ضبط تشغيل المؤقت األسبوعي4.6.1

.اضغط 1

يظهر اليوم ورقم حفظ اليوم الحالي على الشاشة.النتيجة: 

 لتحديد اليوم ورقم الحفظ. أو اضغط 2

.اضغط 3

 وميضًا. و تم إعداد اليوم. ويظهر كل منالنتيجة: 

 لتحديد الوضع. أو اضغط على 4

سوف يتغير الضبط كاآلتي:النتيجة: 

الخصائصشاشة
مؤقت التشغيل
مؤقت اإليقاف

حذف الحفظخالي

.اضغط 5

يتم ضبط وضع مؤقت التشغيل/اإليقاف. ويظهر كل من النتيجة: 
والمؤقت وميضًا.

 للعودة إلى الشاشة السابقة. في حالة اختيار مربع اضغط مالحظة: 
.9"خالي" يُرجى االنتقال مباشرة إلى الخطوة 

 لتحديد الوقت. يمكن تحديد الوقت بين أو اضغط على 6
 دقائق.10 في فواصل زمنية مدتها 23:50~0:00

.اضغط 7

 ودرجة الحرارة وميضًا.يتم ضبط الوقت ويُظهر كل من النتيجة: 

 للعودة إلى الشاشة السابقة. في حالة اختيار مؤقت اضغط مالحظة: 
.9اإليقاف يُرجى االنتقال إلى الخطوة 

 لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. أو اضغط على 8

 ويظهر ضبط درجة الحرارة فقط إذا كانت إعدادات الوضع في نشطة.مالحظة: 

.اضغط 9

تُضبط درجة الحرارة والوقت بمؤقت التشغيل. بينما يُضبط الوقتالنتيجة: 
بمؤقت إيقاف التشغيل. تُضيء لمبة المؤقت باللون البرتقالي.

تظهر شاشة حفظ جديدة.النتيجة: 

 إلتماميُرجى تكرار اإلجراء السابق لضبط الحفظ الجديد أو اضغط 10
الضبط.

 إلتمام الوضع.اضغط 11

 يظهر على شاشة العرض البلورية السائلة.النتيجة: 

 لنسخ4.6.2" يمكن نسخ أي حفظ بنفس اإلعدادات ليوم آخر. انظر مالحظة: 
.11الحفظ" في الصفحة رقم 

لنسخ الحفظ4.6.2

يمكن نسخ الحفظ ليوم آخر. وسوف ينسخ الحفظ الكامل لليوم المحدد.

.اضغط 1

 لتحديد اليوم الذي من المفترض نسخه. أو اضغط على 2

.اضغط 3

يتم نسخ الحفظ الكامل لليوم المحدد.النتيجة: 

 لتعيين اليوم المرغوب. أو اضغط 4

.اضغط 5

نُسخ الحفظ لليوم المُحدد وتُضئ لمبة المؤقت باللون البرتقالي.النتيجة: 

 للنسخ إلي يوم آخر، يُرجى تكرار هذه العملية.مالحظة: 

 إلتمام الوضع.اضغط 6

 يظهر على شاشة العرض البلورية السائلة.النتيجة: 

 ضبط تشغيل4.6.1"لتغيير ضبط الحفظ بعد النسخ يرجى الرجوع إلى مالحظة: 
.11المؤقت األسبوعي" في الصفحة رقم 

لتأكيد الحفظ4.6.3

يمكنك التأكيد إذا كانت جميع عمليات الحفظ مُعَدَّة حسب احتياجاتك.

.اضغط 1

يظهر اليوم ورقم حفظ اليوم الحالي على الشاشة.النتيجة: 

 لتحديد يوم األسبوع ورقم الحفظ المقرر تأكيده وانظر أو اضغط 2
تفاصيل الحفظ.

 ضبط تشغيل المؤقت األسبوعي" في4.6.1" لتغيير إعدادات الحفظ، انظر مالحظة: 
.11الصفحة رقم 

 للخروج من وضع التأكيد.اضغط 3
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إللغاء تنشيط وإعادة تنشيط تشغيل المؤقت األسبوعي4.6.4

 أثناء ظهورإللغاء تنشيط المؤقت األسبوعي اضغط على 1
 على شاشة العرض البلورية السائلة.

 من شاشة العرض البلورية السائلة وتنطفئ لمبةيختفي النتيجة: 
المؤقت.

 مرةً أخرى.إلعادة تنشيط المؤقت األسبوعي اضغط على 2

وسوف يُستخدم أخر وضع حفظ محدد.النتيجة: 

لحذف الحفظ4.6.5

لحذف الحفظ الفردي

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف وضع الحفظ الفردي.

.اضغط 1

يظهر اليوم ورقم الحفظ.النتيجة: 

 لتحديد اليوم الذي ترغب في حذفه. أو اضغط على 2

.اضغط 3

 وميضًا. و  و وسوف تُصدر النتيجة: 

 وحدد "خالي". أو اضغط على 4

سوف يتغير الضبط كاآلتي:النتيجة: 

.اضغط 5

وسوف يُحذف الحفظ المحدد.النتيجة: 

 للخروج.اضغط على 6

وسوف تظل عمليات الحفظ الباقية نشطة.النتيجة: 

لحذف حفظ أي يوم

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف جميع إعدادات الحفظ ألي يوم.
حيث إنه يمكن استخدام هذه الوظيفة في وضع التأكيد أو الضبط.

 لتحديد اليوم الذي ترغب في حذفه. أو اضغط على 1

 ثوانٍ تقريبًا.5 باستمرار لمدة اضغط على 2

سوف تُحذف جميع عمليات الحفظ لليوم المحدد.النتيجة: 

لحذف جميع عمليات الحفظ

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف جميع عمليات الحفظ لجميع أيام
األسبوع مرة واحدة. وال يمكن استخدام هذا اإلجراء في وضع الضبط.

 ثوانٍ تقريبًا في الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط باستمرار على 1

وسوف تُحذف جميع عمليات الحفظ.النتيجة: 

اتصال الشبكة المحلية الالسلكية4.7
يتولى العميل مسؤولية توفير ما يلي:

الهاتف الذكي أو التابلت أو األجهزة الذكية األخرى التي تعمل بأحد األنظمة▪
التالية:

 أو إصدار أحدث4.0.3نظام أندرويد ▪

 أو إصدار أحدثiOS 7.1.2نظام ▪

خط إنترنت وجهاز اتصال مثل المودم أو المُوَزِع وما إلى ذلك.▪

نقطة وصول بشبكة اتصال محلية السلكية▪

 (وحدة تحكم إلكترونية من دايكن)Daikin Online Controllerتثبيت تطبيق ▪
المجاني

 عند اللزوم، ستجد رقم معرف مجموعة الخدمة والمفتاح مدونين علىمالحظة: 
الوحدة وفي الملحقات.

a

aملصق به رقم معرف مجموعة الخدمة وكلمة المرور

احتياطات استخدام المحول الالسلكي4.7.1

تجنب استخدام المحول الالسلكي بالقرب من:

 على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضرباتالمعدات الطبية.▪
القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل

كهرومغناطيسي

 على سبيل المثال: األبواب األوتوماتيكية ومعدات إنذارمعدات التحكم الذاتي▪
الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة

 قد يؤثر على الشبكات الالسلكية المحليةفرن الميكرويف▪

 (وحدةDaikin Online Controllerلتثبيت تطبيق 4.7.2
تحكم إلكترونية من دايكن)

افتح:1

متجر جوجل (جوجل بالي) لألجهزة التي تعمل بنظام اندرويد.▪

.iOS) لألجهزة المستخدمة لنظام Appمتجر آب (▪

.(وحدة تحكم إلكترونية من دايكن) Daikin Online Controllerابحث عن 2

يرجى اتباع إرشادات التثبيت الظاهرة على الشاشة.3

لضبط االتصال الالسلكي4.7.3

يوجد خياران لتوصيل المحول الالسلكي بجهازك الذكي.

وسوف يتصل المحولقم بتوصيل المحول الالسلكي بشبكتك الرئيسية. ▪
الالسلكي مع جهازك الذكي في شبكتك الرئيسية باستخدام المودم أو الموجه أو

أي جهاز مشابه.

قم بتوصيل المحول الالسلكي بجهازك الذكي مباشرة.▪

لمزيد من المعلومات واألسئلة الشائعة يرجى الرجوع إلى:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

أوقف التشغيل قبل ضبط االتصال الالسلكي.1

لتأكيد حالة اتصال المحول الالسلكي

 ثوانٍ على األقل.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

 لتأكيد االختيار.اضغط على 2

 وميضًا.يصدر النتيجة: 

افحص الصمام الثنائي الباعث للضوء للوحدة الداخلية.3

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/


التشغيل 4 

دليل التشغيل
13

)C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T(
مكيف هواء غرف من دايكن
3P485919-7C – 2017.12

الحالة…تصدر اللمبة وميضًا.
يوجد اتصالالمؤقت

تعذر االتصالالتشغيل والمؤقت

 للخروج من القائمة.اضغط على 4

ستعود الشاشة إلى وضع الشاشة االفتراضية.النتيجة: 

لتوصيل المحول الالسلكي بشبكتك الرئيسية

يمكن توصيل المحول الالسلكي بشبكتك الرئيسية باستخدام:

 (إعداد واي فاي المحمي) في الموجه (إن وجد).WPSزر ▪

 المدونين على الوحدة.المفتاح ورقم رقم معرف مجموعة الخدمة▪

 (إعداد واي فاي المحمي)WPSللتوصيل باستخدام زر 

 ثواني على األقل في وضع الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

) ضبط حتى تظهر شاشة (قائمة  أو استمر في الضغط على 2
WPS.

 لتأكيد االختيار.اضغط على 3

 وميضًا.يصدر النتيجة: 

 في جهاز االتصال (مثل الموجه) خالل دقيقة واحدةWPSاضغط على زر 4
تقريبًا. انظر دليل جهاز االتصال.

يصدر الصمام الثنائي الباعث للضوء في المؤقت وميضًا.النتيجة: 

 للخروج من القائمة.اضغط على 5

ستعود الشاشة إلى وضع الشاشة االفتراضية.النتيجة: 

للتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح

 ثواني على األقل في وضع الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

) ضبط حتى تظهر شاشة (قائمة  أو استمر في الضغط على 2
WPS.

 لتأكيد االختيار.اضغط على 3

 وميضًا.يصدر النتيجة: 

 (وحدة تحكم إلكترونية من دايكن)Daikin Online Controllerافتح تطبيق 4
واتبع الخطوات الظاهرة على الشاشة.

يصدر الصمام الثنائي الباعث للضوء في المؤقت وميضًا.النتيجة: 

لتوصيل المحول الالسلكي بجهازك مباشرةً

 ثواني على األقل في وضع الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

) ضبط حتى تظهر شاشة (قائمة  أو استمر في الضغط على 2
AP.

 لتأكيد االختيار.اضغط على 3

 وميضًا.يصدر النتيجة: 

صل نقطة الوصول بجهازك الذكي لتكون بمثابة شبكة اتصال السلكي4
قياسية.

أدخل رقم معرف مجموعة الخدمة وكلمة المرور في الوحدة أو ضبط5
الملحق.

يصدر الصمام الثنائي الباعث للضوء الخاص بالتشغيل والمؤقتالنتيجة: 
وميضًا.

 للخروج من القائمة.اضغط على 6

ستعود الشاشة إلى وضع الشاشة االفتراضية.النتيجة: 

إلعادة ضبط االتصال إلى ضبط المصنع االفتراضي

أعد ضبط االتصال إلى ضبط المصنع االفتراضي في كنت ترغب في:

،AP وWPSالتبديل بين خيار اتصال ▪

افصل محول واي-في وجهاز االتصال (مثل الموجه) أو الجهاز الذكي،▪

تكرار الضبط إذا تعذر االتصال.▪

 ثواني على األقل في وضع الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

).، تظهر (قائمة A حتى يظهر  أو استمر في الضغط 2

 لمدة ثانيتين لتأكيد االختيار.استمر في الضغط 3

 يصدر وميض. يتم إعادة تعيين الضبط إلى ضبط المصنعالنتيجة: 
االفتراضي.

 للخروج من القائمة.اضغط على 4

ستعود الشاشة إلى وضع الشاشة االفتراضية.النتيجة: 

إليقاف االتصال الالسلكي

يمكنك إيقاف االتصال الالسلكي باستخدام:

واجهة المستخدم،▪

 (تشغيل/إيقاف) محول الالسلكي الموجود في الوحدة.ON/OFFزر ▪

الستخدام مفتاح تشغيل/إيقاف المحول الالسلكي

 (تشغيل/إيقاف) المحول الالسلكي.ON/OFFاضغط على مفتاح 1

بدأ إيقاف اتصال محول الالسلكي.النتيجة: 
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 مرة أخرى لتشغيل المحول الالسلكي.ON/OFF اضغط فوق مفتاح مالحظة: 

الستخدام واجهة المستخدم

 ثواني على األقل في وضع الشاشة االفتراضية.5 لمدة اضغط 1

) التأكيد.تظهر شاشة (قائمة النتيجة: 

 (إيقاف).OFF حتى تظهر قائمة  أو استمر في الضغط 2

 لمدة ثانيتين لتأكيد االختيار.استمر في الضغط 3

 (إيقاف). يصدر الصمام الثنائيOFF يصدر وميض. االتصال النتيجة: 
الباعث للضوء الخاص بالتشغيل والمؤقت وميضًا.

 للخروج من القائمة.اضغط على 4

ستعود الشاشة إلى وضع الشاشة االفتراضية.النتيجة: 

توفير الطاقة والتشغيل األمثل5
معلومات

وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.▪

وعند تشغيل الطاقة مرةً أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع▪
المحدد مسبقًا في التشغيل.

تنبيه

تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق
الهواء.

تحذير

ال تضع أجسام تحت الوحدة الداخلية و/أو الوحدة الخارجية التي قد
تتبلل. بخالف ذلك فإن التكثف حول الوحدة أو أنابيب التبريد أو تراكم

أتربة حول فلتر الهواء أو انسداد المصفاة قد يؤدي إلى حدوث تقطير،
وقد تتعرض األجسام الموجودة تحت الوحدة للوسخ أو التلف.

مالحظة

تجنب استخدام النظام ألي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في
الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو

النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

تنبيه

ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في
الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل

خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

تحذير

تجنب وضع زجاجة رش قابلة لالشتعال بجوار مكيف الهواء وتجنب
استخدام البخاخات. حيث إن ذلك قد يؤدي إلى اندالع حريق.

التزم باالحتياطات التالية لضمان تشغيل النظام بشكل سليم.

امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام▪
ستائر أو حواجز.

قم بالتهوية كثيرًا. ويتطلب االستخدام لفترة طويلة اهتمامًا خاصًا بالتهوية.▪

قم بإبقاء األبواب والنوافذ مغلقة. إذا ظلت األبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف▪
يخرج الهواء من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.

احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة▪
دائمًا على مستوى متوسط.

تجنب وضع األجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك▪
قد يتسبب في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.

أغلق مفتاح مصدر إمداد الطاقة الرئيسي في الوحدة في حالة عدم استخدامها▪
لفتراتٍ زمنية طويلة. وعند تشغيل مفتاح مصدر إمداد الطاقة الرئيسي، تستهلك

الوحدة كهرباء. وقبل إعادة تشغيل الوحدة، شغّل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي
 ساعات قبل التشغيل لضمان التشغيل السلس.6لمدة 

% أو إذا انسد مخرج80قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من ▪
التصريف.

اضبط درجة حرارة الغرفة على درجة مالئمة لتهيئة بيئة مريحة. وتجنب التدفئة أو▪
التبريد المفرط. والحظ أنه قد يستغرق األمر بعض الوقت لوصول درجة حرارة

الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة. يُفضل استخدام خيارات ضبط المؤقت.

يرجى ضبط اتجاه تدفق الهواء لمنع تراكم الهواء البارد على األرضية أو تراكم▪
الهواء الدافئ على السقف. (إلى أعلى باتجاه السقف في الوضع البارد أو

الجاف وإلى أسفل في وضع التدفئة).

تجنب التدفق المباشر للهواء نحو األشخاص الموجودين في الغرفة.▪

 درجة مئوية للتبريد28~26يرجى تشغيل النظام بالمدى الحراري الموصى به (▪
 درجة مئوية للتدفئة) من أجل توفير الطاقة.24~20و

الصيانة والخدمة6

نظرة عامة: أعمال الصيانة والخدمة6.1
يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري. ال تصرف
الغازات في الجو.

R32نوع المبرد: 

675قيمة دالة االحترار العالمي لتلك الغازات: 

مالحظة

 منانبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراريفي أوروبا، تُستخدم 
إجمالي شحنة مادة التبريد في النظام (يتم التعبير عنها بما يعادلها من

أطنان ثاني أكسيد الكربون) لتحديد فترات الصيانة. التزم بالقوانين
المعمول بها.

 قيمةصيغة لحساب انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري:
) لمادة التبريد × إجمالي شحنة مادةGWPاحتمال االحترار العالمي (

1000التبريد [بالكيلوجرام] / 

يرجى االتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير

يعد سائل التبريد داخل هذه الوحدة قابل لالشتعال قليالً، لكنه ال
يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة

ومالمسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في
اندالع حريق أو تكوين غازات ضارة.

أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالحتراق، واسرع بتهوية الغرفة، ثم
اتصل بالبائع الذي اشتريت منه الوحدة.

تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصالح القطعة التي
تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

تحذير

تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.▪

تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة▪
سرعة عملية إذابة الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة

المصنعة.

تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.▪



الصيانة والخدمة 6 

دليل التشغيل
15

)C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T(
مكيف هواء غرف من دايكن
3P485919-7C – 2017.12

تحذير

يجب تخزين الوحدة في غرفة ال تحتوي على مصادر اشتعال تعمل
بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز

أو سخان كهربي)

مالحظة

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على األقل كل سنة. ومع ذلك، قد
تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

تحذير

لتجنب وقوع صدمات كهربائية أو حريق:

يجب عدم شطف الوحدة.▪

يجب عدم تشغيل الوحدة بأيدٍ مبتلة.▪

يجب عدم وضع أي شيء يحتوي على الماء في الوحدة.▪

تنبيه

بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق
من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر

ذلك عن إصابات.

تنبيه

ال تلمس ريش المبادالت الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد
تسبب جروحًا.

تحذير

انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن المرتفعة.

لتنظيف الوحدة الداخلية وواجهة المستخدم6.2

مالحظة

تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد▪
فقدان اللون والتغير.التبعات الممكنة: الحشرات السائل. 

40تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى ▪
فقدان اللون والتغير.التبعات الممكنة: درجة مئوية أو أكثر. 

تجنب استخدام مواد التلميع.▪

تقشر الطبقةالتبعات الممكنة: تجنب استخدام فرشاة التنظيف. ▪
الخارجية من السطح.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك
اإلمداد. وإال ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. ونظرًا ألنه يصعب إزالة البقع، يرجى1
استخدام المياه أو المنظفات المحايدة.

لتنظيف اللوحة األمامية6.3

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. نظرًا ألنه يصعب إزالة البقع، يرجى1
استخدام المياه أو المنظفات المحايدة.

لفتح اللوحة األمامية6.4
افتح اللوحة األمامية باستخدام واجهة المستخدم.

أوقف التشغيل.1

 واجهة المستخدم لمدة ثانيتين على األقل.استمر في الضغط على 2

سيتم فتح اللوحة األمامية.النتيجة: 

 لمدة ثانيتين إلغالق اللوحة اضغط باستمرار مرة أخرى على مالحظة: 
األمامية.

قم بإيقاف مصدر إمداد الطاقة.3

اسحب القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة األمامية.4

افتح اللوحة األمامية حتى يستقر الدعم داخل عروة التثبيت.5

a
d

cb

a) في كل جانب)1القفل 
bالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
cعروة التثبيت
dالدعم

معلومات

إذا لم تتمكن من العثور على واجهة المستخدم أو استخدمت وحدة
تحكم أخرى في الخيارات. اسحب اللوحة األمامية بعناية باليد كما في

الشكل التالي.

معلومة بشأن مرشح الهواء6.5
تشغيل الوحدة مع المرشحات المتسخة يعني أن المرشح:

ال يمكنه إزالة الروائح الكريهة الهواء.▪

ال يمكنه تنظيف الهواء.▪

عملية تدفئة/تبريد ضعيفة.▪

خروج روائح.▪

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة من التايتنيوم األباتيت أو مرشح إزالة الجسيمات
الفضي اتصل بالموزع.

لتنظيف مرشحات الهواء6.6
ادفع المقبض إلى وسط كل فلتر هواء، ثم اسحبه ألسفل.1

اسحب فالتر الهواء.2

1
2

انزع مرشح إزالة الروائح الكريهة من التايتنيوم األباتيت ومرشح إزالة3
الجسيمات الفضي من العراوي.
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اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.4

 دقيقة.15 إلى 10انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 5

معلومات

إذا كان الغبار ال يزول بسهولة، بادر بغسلها باستخدام منظفات▪
محايدة مخففة في ماء فاتر. جفف مرشحات الهواء في الظل.

من المستحسن أن يتم تنظيف مرشحات الهواء كل أسبوعين.▪

لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة من6.7
التيتانيوم األباتيت ومرشح إزالة الجسيمات

)Ag-ionالفضي (مرشح 

معلومات

 أعوام.3استبدل المرشح كل ▪

 شهور.6نظف المرشح بالماء كل ▪

تخلص من الغبار باستعمال مكنسة كهربائية.1

 دقيقة في الماء الدافئ. ال تقم15 إلى 10اغمس المرشح في الماء لمدة 2
بإزالة المرشح من اإلطار.

بعد غسل المرشح، تخلص من الماء المتبقي عليه وجففه في مكان ظليل. ال3
تلوي المرشح أثناء التخلص من الماء المتبقي.

الستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة من6.8
التيتانيوم األباتيت ومرشح إزالة الجسيمات

)Ag-ionالفضي (مرشح 
قم بإزالة العراوي الموجودة على إطار المرشح واستبدله بالمرشح الجديد.1

معلومات

ال تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.▪

تخلص من المرشح القديم كنفایات غیر قابلة لالشتعال.▪

لغلق اللوحة األمامية6.9
اضبط مرشحات الهواء كما كانت.1

ارفع اللوحة األمامية قليالً وأزل وسيلة الدعم من عروة التثبيت.2
a

b
c

aالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
bعروة التثبيت
cالدعم

إغالق اللوحة األمامية.3

اضغط بلطف على اللوحة األمامية ألسفل حتى تسمع صوت طقطقة.4

إلزالة اللوحة األمامية6.10

معلومات

قم بإزالة اللوحة األمامية فقط في حال استبدالها.

 لفتح اللوحة األمامية" في الصفحة رقم6.4"افتح اللوحة األمامية. يرجى مراجعة 1
15.

 على كل1افتح أقفال اللوحة الواقعة على الجانب الخلفي من اللوحة (2
جانب).

a a

aقفل اللوحة

ادفع الذراع األيمن برفق إلى اليمين لفصل العمود من فتحته الموجودة على3
الجانب األيمن.
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a

c
b

aالذراع
bالعمود
cفتحة العمود

افصل عمود اللوحة األمامية عن فتحة العمود على الجانب األيسر.4

a
cb

aالذراع
bفتحة العمود
cالعمود

انزع اللوحة األمامية.5

إلعادة تثبيت اللوحة األمامية قم بتنفيذ الخطوات في الترتيب المعاكس.6

ضع العناصر التالية في االعتبار قبل أي فترة6.11
توقف طويلة

 لعدة ساعات لتجفيف داخل الوحدة.المروحة فقطشغل الوحدة في وضع 

. وحدد تشغيل اضغط 1

 لبدء التشغيل.اضغط 2

بعد انتهاء التشغيل، أغلق فاصل التيار.3

نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها األصلي.4

انزع البطاريات من واجهة المستخدم.5

معلومات

يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد األخصائيين. للحصول على
صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى االتصال بالموزع المعني.

يتحمل العميل تكلفة الصيانة.

في بعض ظروف التشغيل قد تتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد
عدة مواسم من االستخدام. يؤدي ذلك إلى إحداث أداء ضعيف.

استكشاف المشكالت وحلها7
في حالة حدوث أحد األعطال التالية، اتبع التدابير الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

تحذير

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير
عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب
أو صدمة كهربائية أو اندالع حريق. اتصل بالوكيل المحلي لديك.

يجب إصالح النظام من قبل مسؤول صيانة مؤهل:

الحلالعطل
في حال تحرك أحد أجهزة األمان بشكل متكرر

مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع دارة
التسريب إلى األرض أو إن لم يعمل مفتاح

" بشكل جيد.ON/OFFالتشغيل/اإليقاف "

إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.

أوقف التشغيل.في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر اإلمداد بالطاقة.مفتاح التشغيل ال يعمل بشكل جيد.

إذا كانت شاشة واجهة المستخدم تشير إلى رقم
الوحدة، يومض مصباح التشغيل ويظهر رمز

العطل.

أخطر مسؤول التركيب وأبلغه
برمز العطل.

إذا كان النظام ال يعمل بشكل صحيح باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ولم يظهر
أي من األعطال المذكورة أعاله، تحقق من النظام وفقًا لإلجراءات التالية.

الحلالعطل
تحقق من عدم وجود انقطاع في التيار▪إذا لم يعمل النظام تمامًا.

الكهربائي. انتظر حتى تعود الطاقة. في حالة
حدوث انقطاع في الكهرباء أثناء التشغيل، يتم

إعادة تشغيل النظام تلقائيًا بعد استعادتها.

تحقق من فتح اللوحة األمامية أثناء التشغيل.▪
أوقف التشغيل وأعد تشغيل الوحدة الداخلية

باستخدام واجهة المستخدم.

تحقق من عدم تلف أي مصهر أو تشغيل أي▪
فاصل تيار. بدل المصهر أو اعد ضبط فاصل التيار

إذا لزم األمر.

تحقق من بطاريات واجهة المستخدم.▪

تحقق من إعدادات المؤقت.▪
يتوقف النظام فجأة عن

العمل.
تحقق من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء بأي▪

عوائق في الوحدة الخارجية أو الداخلية. تخلص
من أي عوائق وتأكد من إمكانية دخول الهواء

وخروجه بسالسة.

قد يتوقف التكييف عن العمل بعد وقوع تغيرات▪
فولتية كبيرة مفاجئة من أجل حماية النظام.

 دقائق.3يستأنف التكييف عمله تلقائيًا بعد مرور 
تتوقف المروحة عن العمل

أثناء عملية تدفق الهواء.
إذا تم التوصل إلى درجة الحرارة المحددة يتم تقليل

معدل تدفق الهواء ويتوقف التشغيل. يبدأ التشغيل
تلقائيًا عندما ترتفع أو تنخفض درجة الحرارة

الداخلية.
ال تبدأ الريش في التحرك

على الفور.
تقوم الوحدة الداخلية بتعديل وضع الريش. تبدأ

الريش في التحرك في الحال.
 مباشرة بعدON/OFFفي حالة الضغط على زر ال يبدأ التشغيل على الفور.

توقف التشغيل أو إذا تم تغيير النمط. يبدأ التشغيل
 دقائق لحماية النظام.3بعد مرور 
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الحلالعطل
النظام يعمل ولكن عملية

التبريد أو التدفئة فير فعالة.
تحقق من إعدادات معدل تدفق الهواء. انظر▪

.7 معدل التدفق" في الصفحة رقم 4.3.2"

تحقق من إعدادات درجة الحرارة. انظر▪
 لتشغيل/ إيقاف العملية أو ضبط درجة4.3.1"

.7الحرارة" في الصفحة رقم 

تحقق من ضبط إعدادات اتجاه تدفق الهواء. انظر▪
.7 اتجاه تدفق الهواء" في الصفحة رقم 4.3.3"

تحقق من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء بأي▪
عوائق في الوحدة الخارجية أو الداخلية. تخلص

من أي عوائق وتأكد من إمكانية دخول الهواء
وخروجه بسالسة.

تحقق من عدم انسداد مرشحات الهواء. نظف▪
 الصيانة6"مرشحات الهواء. يرجى مراجعة 

.14والخدمة" في الصفحة رقم 

تحقق من عدم وجود أي نوافذ أو أبواب مفتوحة.▪
اغلق األبواب والنوافذ لمنع دخول الرياح.

تحقق من تشغيل الوحدة على الوضع االقتصادي▪
أو التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية. انظر

 التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع4.3.6"
"Econo 9"" في الصفحة رقم.

تحقق من وجود أي أثاث أسفل الوحدة الداخلية▪
أو إلى جانبها مباشرة. انقل األثاث.

النظام يعمل ولكن التدفئة
غير كافية (الهواء ال يخرج

من الوحدة).

التكييف قد يكون في وضع اإلحماء لالستعداد▪
 دقائق.4 أو 1لعملية التدفئة. انتظر لمدة 

في حال سماع صوت تدفق الهواء، قد تكون▪
الوحدة الخارجية في عملية إزالة الصقيع. انتظر

 دقائق.12 أو 4لمدة 
تحقق من وجود عوائق وحاول فتح اللوحة األماميةاللوحة األمامية ال تفتح.

 لفتح اللوحة6.4"باستخدام واجهة المستخدم. انظر 
.15األمامية" في الصفحة رقم 

ال يعمل مؤقت التشغيل/
 وفقًاON/OFFاإليقاف 

لإلعدادات.

تحقق من ضبط المؤقت األسبوعي ومؤقت▪
" في نفس الوقت.ON/OFFالتشغيل/اإليقاف "

غير اإلعدادات أو أوقف تشغيلها. ارجع إلى
 (تشغيل/إيقافON/OFF تشغيل مؤقت 4.5"

 تشغيل المؤقت4.6" و9تشغيل)" في الصفحة رقم 
.10األسبوعي" في الصفحة رقم 

تحقق من ضبط اليوم والساعة بشكل صحيح.▪
.5 الساعة" في الصفحة رقم 3.3"انظر 

ال يمكن اختيار تشغيل
التدفئة.

 الخاصة بواجهةJ8تحقق من عدم قطع وصلة 
المستخدم.
J8

يحدث أداء غير طبيعي أثناء
التشغيل.

قد يتعطل تكييف الهواء بسبب البرق أو موجات
 وافتحه مرة أخرىOFFالراديو. اغلق قاطع التيار 

ON.
ال تتلقى الوحدة اإلشارات

من واجهة الستخدم.
تحقق من بطاريات واجهة المستخدم. انظر▪

.4 إلدخال البطاريات" في الصفحة رقم 3.2"

تحقق من عدم تعرض مرسل اإلشارة ألشعة▪
الشمس المباشرة.

تحقق من وجود مصابيح فلورسنت إلكترونية في▪
الغرفة. اتصل بالوكيل.

شاشة واجهة المستخدم
خالية.

استبدل بطاريات واجهة المستخدم.

يظهر رمز خطأ على واجهة
المستخدم.

 حل7.2"اطلب مشورة الوكيل المحلي. ارجع إلى 
19المشكالت بناًء على أكواد األخطاء" في الصفحة رقم 

لالطالع على قائمة مُفصلة برموز الخطأ.
تبدأ أجهزة كهربائية أخرى

غي العمل.
في حالة قامت إشارات واجهة المستخدم بتشغيل

أجهزة كهربائية أخرى، قم بإبعادها وتواصل مع
الوكيل.

إذا لم تتمكن من التعامل مع المشكلة بنفسك بعد التحقق من جميع العناصر
المذكورة أعاله، اتصل بمسؤول التركيب وحدد األعراض واسم نموذج الوحدة

بالكامل (إلى جانب رقم التصنيع إذا أمكن) وتاريخ التركيب (يكون مدونًا على بطاقة
الضمان على األرجح).

األعراض التي ال تعتبر مشكالت في النظام7.1
األعراض التالية ال تشير إلى عطل في النظام:

األعراض: يخرج صوت مثل صوت تدفق المياه7.1.1

ينشأ هذا الصوت بسبب المبرد المتدفق في الوحدة.▪

قد ينشأ هذا الصوت عندما تتدفق المياه بعيدًا عن الوحدة أثناء عملية التبريد أو▪
التجفيف.

األعراض: سماع صوت تدفق7.1.2

ينشأ هذا الصوت عند تغيير اتجاه تدفق المبرد (على سبيل المثال عند التبديل من
وضع التبريد إلى وضع التدفئة).

األعراض: سماع صوت تكتكة7.1.3

ينشأ هذا الصوت عندما تتمد الوحدة قليالً أو يتغير حجمها مع تغيرات درجة الحرارة.

األعراض: سماع صوت صفير7.1.4

ينشأ هذا الصوت بسبب تدفق المبرد خالل عملية إذابة الثلج.

األعراض: سماع صوت تكتكة خالل التشغيل أو في7.1.5
وقت الخمول

ينشأ هذا الصوت عند تشغيل صمامات التحكم في المبرد أو األجزاء الكهربائية.

األعراض: سماع صوت قرقعة7.1.6

ينشأ ذلك الصوت عندما يعمل جهاز خارجي على امتصاص الهواء من الغرفة (على
سبيل المثال مروحة شفط أو غطاء جهاز استخالص) في الوقت الذي تكون فيه
أبواب الغرفة ونوافذها مغلقة. في هذه الحالة، يُرجى فتح األبواب أو النوافذ أو

إغالق الجهاز.

العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة7.1.7
الداخلية، الوحدة الخارجية)

عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع. تتحول الرطوبة
التي يولدها إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجه من الوحدة.

العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات7.1.8

قد تمتص الوحدة روائح الغرف واألثاث والسجائر، إلخ. وبعد ذلك تُخرجها مرة
أخرى.

األعراض: دوران المروحة الخارجية أثناء توقف7.1.9
المكيف عن العمل

 ثانية30 تستمر المروحة الخارجية في الدوران لمدة بعد التوقف عن العمل.▪
أخرى لحماية النظام.

 تبدأ المروحة الخارجية في الدوران لحمايةأثناء توقف المكيف عن العمل.▪
النظام عندما تكون درجة الحرارة الخارجية عالية جدًا.
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حل المشكالت بناءً على أكواد األخطاء7.2
عند حدوث مشكلة، يظهر رمز خطأ على واجهة المستخدم. من المهم فهم المشكلة

واتخاذ التدابير الالزمة قبل إعادة ضبط رمز الخطأ. ويكون ذلك عن طريق فني
تركيب معتمد أو من خالل الوكيل المحلي.

يقدم لك هذا الفصل نظرة عامة على جميع رموز الخطأ ومحتوى رمز الخطأ كما
يظهر على واجهة المستخدم.

انظر دليل الخدمة لمزيد من اإلرشادات التفصيلية بشأن استكشاف األخطاء
وإصالحها.

تشخيص الخطأ من قبل واجهة المستخدم

يمكن أن تتلقى واجهة المستخدم رمز خطأ من الوحدة الداخلية تشير إلى الخطأ.
من المهم فهم المشكلة واتخاذ التدابير الالزمة قبل إعادة ضبط رمز الخطأ. يجب

أن يتم ذلك بواسطة عامل تثبيت مُرخص أو من قبل الوكيل المحلي.

لالطالع على رمز الخطأ على واجهة المستخدم:

 ثواني.5 لمدة اضغط على 1

 يصدر وميض في الجزء الخاص بإظهار درجة الحرارة.النتيجة: 

 بشكل متكرر حتى تسمع صوت صفير مستمر.اضغط على 2

يظهر الرمز اآلن على شاشة العرض.النتيجة: 

معلومات

تُشير الصفارة القصيرة والصفارتان المتتاليتان إلى رموز غير▪
مطابقة.

 معإللغاء عرض الرمز، اضغط على زر إلغاء ▪
 ثوان. سوف يختفي الرمز من الشاشة إذا لم يتم5االستمرار لمدة 

الضغط على الزر في غضون دقيقة واحدة.

النظام

الوصفرمز الخطأ
عادي

نقص المبرد
الكشف عن جهد زائد

خطأ في إرسال اإلشارة (بين الوحدة الداخلية والخارجية)
خطأ الجمع بين الوحدة الداخلية/الخارجية

الوحدة الداخلية

الوصفرمز الخطأ
حالة غير طبيعية في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة

الداخلية
حماية التجميد أو التحكم في الضغط العالي

حالة غير طبيعية في محرك المروحة (محرك التيار المستمر)
خطأ في وحدة الحفظ

مقاوم المُبادِالت الحرارية الداخلية ال يعمل بشكل طبيعي
فتح أو إغالق خطأ اللوحة األمامية

حالة غير طبيعية في ثرمستور درجة حرارة الغرفة
خطأ في مستشعر الرطوبة

الوحدة الخارجية

الوصفرمز الخطأ
حالة غير طبيعية في الصمام الرباعي

حالة غير طبيعية في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة
الخارجية

تفعيل الحمل الزائد
إغالق الضاغط

إغالق مروحة التيار المستمر
تجاوز طاقة المدخل

ضبط درجة حرارة أنبوب التفريغ

الوصفرمز الخطأ
التحكم في الضغط العالي (في وضع التبريد)س

حالة غير طبيعية في مستشعر نظام الضاغط
حالة غير طبيعية في مستشعر الوضع

حالة غير طبيعية في فولتية التيار المباشر / المستشعر الحالي
حالة غير طبيعية في ثرمستور درجة الحرارة الخارجية

حالة غير طبيعية في ثرمستور أنبوب التفريغ
حالة غير طبيعية في ثرمستور المُبادِالت الحرارية الخارجية

خطأ في حرارة األجزاء الكهربائية
ارتفاع درجة الحرارة عروة اإلشعاع

تجاوز تيار لحظي في العاكس (تيار مباشر)
حالة غير طبيعية في ثرمستور عروة اإلشعاع

خطأ في درجة الحرارة الداخلية للضاغط

تشخيص الخطأ و إصالحه فيما يتعلق بمحول7.3
االتصال الالسلكي

يقدم الجدول التالي وصفًا موجزًا لكيفية التعامل مع بعض المشاكل. في حال لم
//:httpينجح أي من الحلول التالية، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي 

www.onlinecontroller.daikineurope.com/لالطالع على المزيد من 
المعلومات واألسئلة الشائعة.

الحلالمشكلة
WLANمن الصعب االتصال بمحول 

(عندما ال تصدر أي من الصمامات الثنائية
الباعثة للضوء أي وميض).

جرب تشغيل الوحدة من خالل واجهة▪
المُستخدم.

تحقق مما توصيل مصدر الطاقة.▪

أوقف تشغيل الوحدة ثم أعد تشغيلها▪
مرة أخرى.

 على الشاشةWLANال يظهر محول 
العامة للوحدة (الشاشة الرئيسية) بعد

 (خيار اتصالWLANضبط محول 
WPS.(

تأكد من أن محول شبكة االتصال▪
المحلية الالسلكية قريب بما يكفي

من جهاز االتصال.

تحقق من وجود اتصال. يرجى▪
"لتأكيد حالة اتصال المحولمراجعة 

.12الالسلكي" في الصفحة رقم 

تأكد من توصيل الجهاز الذكي بنفس▪
الشبكة الالسلكية التي يتصل بها

.WLANمحول 

حاول إعادة الضبط إلى ضبط▪
المصنع االفتراضي وكرر عملية

"إلعادة ضبطالضبط. يرجى مراجعة 
االتصال إلى ضبط المصنع االفتراضي" في

.13الصفحة رقم 
 في قائمةWLANال يظهر محول 

الشبكات الالسلكية المتاحة على الجهاز
الذكي (خيار نقطة الوصول).

جرب التبديل بين إعداد نقطة الوصول▪
 لتغيير القناة الالسلكية.WPSوإعداد 

يجب أن تكون القناة الالسلكية بين
1~11.

تحقق من وجود اتصال. يرجى▪
"لتأكيد حالة اتصال المحولمراجعة 

.12الالسلكي" في الصفحة رقم 

حاول إعادة الضبط إلى ضبط▪
المصنع االفتراضي وكرر عملية

"إلعادة ضبطالضبط. يرجى مراجعة 
االتصال إلى ضبط المصنع االفتراضي" في

.13الصفحة رقم 

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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التخلص من الجهاز8
مالحظة

ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز
ومعالجة المبرد وتغير الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات
المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة

إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.
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