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 ھذا.Daikinا لك على شراء مكيف ھواء شكًر
قراءة دليل التشغيل ھذا بعناية قبل استخدام مكيف الھواء ھذا. فسيساعدك على معرفة 

ت. كيفية استخدام ھذه الوحدة بطريقة صحيحة ويساعدك في حالة حدوث أي مشكال
ا إلى جنب مع دليل التشغيل يركز ھذا الدليل على الوحدة الداخلية فقط. استخدمه جنًب

.للوحدة الخارجية. وبعد قراءة الدليل، احتفظ به للرجوع إليه مستقبالً
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خرى ھي ترجمات للتعليمات نجليزية. وكل اللغات األصلية مكتوبة باللغة اإلالتعليمات األ
صلية.األ

معلومات مھمة بخصوص مادة التبريد المستخدمة
يحتوي ھذا المنتج على غازات دفيئة مفلورة بموجب بروتوكول كيوتو.

)1 (
 GWPحترار العالمي = احتمال اال

تعتمد الحاجة إلى إجراء فحوصات دورية حول تسربات مادة التبريد على القوانين 
تصال بالوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد رجى االوروبية أو المحلية. وُياأل

من المعلومات.

مةاحتياطات السال.1
عطال الناتجة عن سوء ستفادة من كافة مميزات وظائف تكييف الھواء ولتجنب األلال
ستخدام.ستعمال، الرجاء قراءة دليل التشغيل ھذا بعناية قبل االاال

جھزة".شخاص التعامل مع ھذه األحظر على عامة األتنطبق على ھذا المنتج العبارة "ُي

ستخدام من قبل مستخدمين خبراء أو ھذا الجھاز مصمم لال
مدربين في المتاجر وفي الصناعات الخفيفة وفي المزارع، 

ستخدام التجاري من قبل أشخاص عاديين.أو لال
طفال الذين تجاوزوا يمكن استخدام ھذا الجھاز بواسطة األ

شخاص من ذوي القدرات البدنية أو  سنوات واأل8 سّن
الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، 

شراف عليھم أو متھم باإلفقط إذا قام شخص مسئول عن سال
إعطائھم إرشادات عن كيفية استخدام الجھاز بطريقة آمنة 

عب  يتالإلى جانب فھمھم للمخاطر المرتبطة به. وينبغي أال
 يتم تنفيذ أعمال التنظيف طفال بالجھاز. وينبغي أالاأل

شخاص الموضحين في ھذا الدليل. بمعرفة األوالصيانة إال

الجھاز غير مصمم ليستخدمه أطفال صغار دون مراقبة من الكبار أو أشخاص غير 
مؤھلين لتشغيل تكييف الھواء.

قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات أو صدمات كھربية.

لتزام بجميع حتياطات إلى "تحذيرات" و"تنبيھات". تأكد من االيصنف ھذا الدليل اال•
مة.حتياطات الواردة فيما يلي.  فھي مھمة لضمان السالاال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث وفاة ................التحذير
فيھا.أو إصابة خطيرة إذا لم يتم تال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث .................التنبيه
فيھا.  إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تال

ا للتنبيه بشأن الممارسات غير كما يمكن استخدامه أيًض
منة.اآل

بعد قراءة ھذا الدليل، احتفظ به في مكان قريب حتى يمكنك الرجوع إليه متى •
ا.احتجت إليه. وإذا انتقل الجھاز لمستخدم جديد، فتأكد من تسليمه الدليل أيًض

تحذير
وعند تعطل تكييف الھواء (تخرج منه رائحة احتراق، وغير ذلك)، افصل الطاقة 

عن تكييف الھواء واتصل بالوكيل المحلي لديك.
وقد يؤدي التشغيل المستمر في مثل تلك الظروف إلى حدوث عطل أو صدمات 

كھربية أو حريق.
حه أو اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تعديل تكييف الھواء أو إصال

صيانته.
فتنفيذ العمل بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي 

أو نشوب حريق.
مبير الصحيحة.تأكد من استخدام الفيوزات ذات قراءة األ

ك أخرى كبديل، فقد يتسبب  تستخدم فيوزات غير سليمة، أو نحاس أو أية أسالوال
ھذا في حدوث صدمات كھربية، أو نشوب حريق، أو حدوث إصابات أو تلف 

تكييف الھواء.
اتصل بالوكيل المحلي لديك إذا غمرت المياه تكييف الھواء بسبب كارثة طبيعية، 

مثل فيضان أو إعصار استوائي.
 فقد يحدث عطل أو صدمات كھربية أو  تشغل تكييف الھواء في تلك الحالة، وإالال

قد ينشب حريق.

 تستخدم عد. والل تكييف الھواء أو أوقف تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن ُبشّغ
ا لھذا الغرض. قاطع دائرة الطاقة الكھربية مطلًق

وة على ذلك، إذا كان  فقد يتسبب ھذا في نشوب حريق أو تسرب للماء. عالوإال
وتوماتيكي في إعادة التشغيل ضد انقطاع الكھرباء الجھاز مزود بميزة التحكم األ

وعادت الكھرباء بعد انقطاعھا، فستدور المروحة فجأة وقد تتسبب في حدوث 
إصابة.

جواء الملوثة ببخار زيت، مثل زيت الطھي أو  تستخدم تكييف الھواء في األال
ت.البخار زيت اآل

فقد يتسبب بخار الزيت في تلف تكييف الھواء، أو حدوث صدمات كھربية أو 
نشوب حريق.

شتعال (مثل مثبت الشعر البخاخ أو مبيد حشرات)  تستخدم مواد قابلة لالال
بالقرب من تكييف الھواء.

 تنظف تكييف الھواء باستخدام مذيبات عضوية مثل مخفف الدھان (ثنر).ال
فقد يتسبب استخدام مذيبات عضوية في تلف تكييف الھواء، أو حدوث صدمات 

كھربية أو نشوب حريق.
ماكن التي تحوي كميات زائدة من الدخان المحمل  تستخدم تكييف الھواء في األال

شتعال، أو ماكن التي بھا غازات قابلة لالبالزيت، مثل أماكن الطھي، أو في األ
غازات آكالة، أو غبار معدني.

ماكن إلى نشوب حريق أو تعطل فقد يؤدي استخدام تكييف الھواء في مثل تلك األ
تكييف الھواء.

احترس من نشوب حريق عند تسرب مادة التبريد.
ا، فقد ا أو دافًئ بارًدخرج ھواًء ُيإذا لم يعمل تكييف الھواء بشكل سليم، أي أنه ال

يكون السبب وجود تسرب لمادة التبريد. اتصل بالوكيل المحلي لديك للمساعدة. 
 تتسرب شارة إلى أن مادة التبريد المستخدمة في تبريد الھواء آمنة والوتجدر اإل

مستھا للسان لھب، أو مدفأة أو موقد، عادة. ولكن في حالة تسرب مادة التبريد ومال
ولد مكونات خطيرة. أوقف تشغيل تكييف الھواء واتصل بالوكيل المحلي فقد ُت

ح  بعد أن يتأكد فني الخدمة المؤھل من إصالل تكييف الھواء إالشّغ ُتلديك. ال
التسرب.

 تضع أشياء مثل العصي أو أصابعك وغير ذلك داخل مداخل الھواء أو مخارجه.ال
مسة شفرات مروحة تكييف الھواء عالية السرعة.قد تحدث إصابة عند مال

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تنظيف تكييف الھواء من الداخل.
ستيكية، وتسرب الماء جزاء البالفقد يتسبب التنظيف الخاطئ في كسر بعض األ

وتلفيات أخرى إلى جانب حدوث صمات كھربية.
احذر من التعرض المباشر لفترة طويلة للھواء البارد أو الدافئ الخارج من 

تكييف الھواء، فالھواء شديد البرودة أو شديد السخونة قد يؤذي بدنك وصحتك.
اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص إجراءات التركيب.

فتنفيذك العمل بنفسك قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي أو 
نشوب حريق.

اتصل بفني محترف بخصوص تركيب الملحقات وتأكد من استخدام الملحقات 
التي تتفق مع مواصفات الشركة المصنعة فقط.

إذا نتجت أية عيوب عن أي عمل تقوم به بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تسرب الماء 
أو حدوث صدمات كھربية أو حريق.

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تغيير مكان تكييف الھواء وإعادة تركيبه.
فتركيب الجھاز بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات 

كھربي أو نشوب حريق.
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تأكد من تأريض تكييف الھواء.
ك تجنب تأريض تكييف الھواء باستخدام مواسير المياه، أو مانع الصواعق أو أسال

رضية.الھواتف األ
فقد يؤدي التأريض الخاطئ إلى حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.

قد يتسبب تيار التمور العالي من البرق أو مصادر أخرى في تلف تكييف الھواء.
تأكد من تركيب قاطع تسرب أرضي.

خفاق في تركيب قاطع تسرب أرضي إلى حدوث صدمات كھربية أو قد يؤدي اإل
نشوب حريق.

تأكد من استخدام مصدر كھرباء مخصص لتكييف الھواء.
فقد يتسبب استخدام أي مصدر كھرباء آخر في تولد حرارة، أو نشوب حريق، أو 

تعطل تكييف الھواء.
اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص ما ينبغي فعله في حالة تسرب مادة 

التبريد.
حتياطات المناسبة فعند تركيب تكييف الھواء في غرفة صغيرة، يلزم اتخاذ اال

 فقد يؤدي ھذا إلى  تتجاوز كمية مادة التبريد المتسربة لحد التركيز. وإالبحيث ال
كسجين.وقوع حادث بسبب استنفاد األ

هيبنت
عد. يعبثون بالوحدة الداخلية أو وحدة التحكم عن ُبطفال حتى الينبغي مراقبة األ

طفال في حدوث إصابات أو صدمات قد يتسبب التشغيل العرضي من قبل األ
كھربية.

ي طفل بالركوب فوق الوحدة الخارجية وتجنب وضع أي شيء فوقھا. تسمح ألال
فقد يتسبب السقوط من عليھا أو اللعب عليھا في حدوث إصابة.

طفال باللعب فوق الوحدة الخارجية أو حولھا. تسمح لألال
صابات.ة، فقد يتعرضوا إل مباالإذا لمسوا الوحدة بال

طفال أو النباتات أو الحيوانات لتدفق الھواء المباشر من الوحدة تجنب تعرض األ
ا بذلك.الداخلية، فقد يتأثرون عكسًي

شتعال أو تشغل أوعية المرشات بالقرب من تكييف  تضع مرشات قابلة لالال
الھواء فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

عد بماء، فقد يتسبب ذلك في حدوث  تغسل تكييف الھواء أو وحدة التحكم عن ُبال
صدمات كھربية أو نشوب حريق.

 تضع أوعية الماء (آنية الزھور، وغير ذلك) على الوحدة الداخلية، فقد يتسبب ال
ذلك في حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.

لب المرشات، ضمن مسافة متر واحد من شتعال، مثل ُع تضع أوعية قابلة لالال
مخرج الھواء.
وعية بفعل تأثير الھواء الساخن الخارج من الوحدة الداخلية أو فقد تنفجر األ

الخارجية عليھا.
افصل الطاقة عن تكييف الھواء عند التوقف عن استخدامه لفترات طويلة.

تربة.، فقد يسخن تكييف الھواء أو قد ينشب حريق به بفعل تراكم األوإال
 تسمح بتراكم أوراق ا من الوحدة الخارجية والا جًد تضع أية أشياء قريًبال
شجار أو أية شوائب أخرى حول الوحدة.األ

ا للحيوانات الصغيرة التي يمكن أن تدخل الوحدة. وحالما  مرتًععّدشجار ُتأوراق األ
تدخل مثل تلك الحيوانات إلى الوحدة فقد تتسبب في حدوث أعطال، أو صعود 

جزاء الكھربية.مستھا لألدخان أو نشوب حريق عند مال
قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل تكييف الھواء، وإيقاف تشغيل قاطع دائرة 

الطاقة الكھربية.
 فقد تحدث صدمات كھربية وإصابات.وإال

 تشغل الجھاز ويدك مبتلة.لتجنب الصدمات الكھربية، ال
ا.عد مطلًقجزاء الداخلية لوحدة التحكم عن ُب تلمس األال

جزاء الداخلية في حدوث صدمات كھربية وتلف فسوف يتسبب لمس بعض األ
جزاء عد. واستشر الوكيل المحلي لديك بخصوص فحص األوحدة التحكم عن ُب
الداخلية وضبطھا.
كسجين، تأكد من وجود تھوية كافية للغرفة عند استخدام أجھزة لتجنب نقص األ

مثل الموقد مع تكييف الھواء.
حتمل أن تتعرض فيھا للبلل.عد في أماكن ُي تترك وحدة التحكم عن ُبال

عد فإن ھناك خطر حدوث تسرب كھربي فإذا دخل الماء إلى وحدة التحكم عن ُب
وتلف المكونات الكھربية.

انتبه إلى خطواتك عند تنظيف فلتر الھواء أو فحصه.
مر العمل على مكان مرتفع وھو ما يستلزم أقصى قدر من الحرص يتطلب األ
والحذر.

فإذا كانت السقالة غير مستقرة، فقد تسقط أو تنقلب وتتسبب في حدوث إصابات.

 تقم بإزالة شبكة منافذ الوحدة الخارجية.ال
صابات.تحمي الشبكة المستخدم من المروحة عالية السرعة، والتي قد تعرضه إل

لومنيوم لتكييف الھواء. تلمس مدخل الھواء أو الريش األصابة، اللتجنب اإل
 حساسة للرطوبة أسفل الوحدة الداخلية أو الخارجية مباشرة. تضع أشياًءال

ت، قد يحدث تقطير من التكثيف على الوحدة أو أنابيب مادة ففي بعض الحاال
التبريد، أو الوسخ داخل فلتر الھواء أو انسداد مجرى التصريف، مما يؤدي إلى 

تلوث ذلك الشيء أو تعطله.
 تضع أي أجھزة تدفئة أسفل الوحدة الداخلية مباشرة، فقد تتسبب الحرارة ال

الناتجة في تشويه الوحدة.
طلق ألسنة لھب في أماكن معرضة لتدفق الھواء من تكييف  تضع أجھزة ُتال

حتراق في الموقد.الھواء، فقد يؤدي ھذا إلى ضعف اال
 مداخل الھواء أو مخارجه. تسّدال

قد يتسبب أي عيب في تدفق الھواء في ضعف أداء تكييف الھواء أو تعرضه لعطل.
م من أجلھا.ّمغراض غير تلك التي ُص تستخدم تكييف الھواء ألال
دوات الدقيقة أو الطعام أو النباتات أو الحيوانات  تستخدم تكييف الھواء لتبريد األال

ا على أداء ذلك الشيء أو جودته أو عمره عمال الفنية، فقد يؤثر ذلك عكسًيأو األ
فتراضي.اال
 تركب تكييف الھواء في أي مكان ينطوي على خطر تسرب غازات قابلة ال
شتعال.لال

في حالة وجود تسرب غاز، قد يتسبب تراكم الغاز بالقرب من تكييف الھواء في 
نشوب حريق.

ب أنابيب التصريف بطريقة صحيحة لضمان التصريف الكامل.رّك
إذا لم يتم تركيب أنابيب التصريف بطريقة صحيحة فلن يتدفق التصريف للخارج. 

وساخ والشوائب داخل أنابيب التصريف وھو ما قد يتسبب ، قد تتراكم األوعندئٍذ
في حدوث تسرب للماء. وإذا حدث ھذا، فأوقف تشغيل تكييف الھواء واتصل 

بالوكيل المحلي لديك للمساعدة.

 الخدمةحظة لفنّيمال

تحذير
جزاء الكھربية، موتور المروحة، السخان الكھربي قبل الفحص (لصندوق األ•

ضافي، مضخة التصريف، إلخ) تأكد من فصل التيار الكھربي الواصل إلى مكيف اإل
ضافي وذلك لتجنب التعرض لصدمة كھربية.الھواء، والسخان اإل

جزاء الكھربية، وموتور عند تنظيف المبادل الحراري، قم بإزالة صندوق األ•
ضافي، ومصخة التصريف.المروحة، والسخان الكھربي اإل

قد يؤدي مستوى الماء أو المطھر إلى تدھور عزل المكونات الكھربية، مما يؤدي 
طل في المكونات.إلى حدوث ُع

تنبيھات
عند إجراء الصيانة، انظر أدناه، وقم بإزالة اللوحة المناسبة وذلك حسب الغرض •

من العمل المطلوب تنفيذه.
 تقم بإزالة عدة لوحات في وقت واحد.ال•
 تقم بإزالة اللوحة الموجودة على الجانب المقابل من ھذه اللوحة.ال•

سحب الهواء التفريغ

عند تنظيف مانع التصريف
عند صيانة مجموعة 

المروحة

عند فحص صمام التوسيع اإللكتروني، 
أو الثيرموستات، أو عند تركيب طقم 

مضخة التصريف
2العربية
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مخرج الھواء.1
عدوحدة التحكم عن ُب.2
شبكة سحب الھواء.3

الصيانة.3
فراد الخدمة فقط)(أل

تحذير
أفراد الخدمة المؤھلين ھم فقط المسموح لھم  بتنفيذ أعمال الصيانة بدون إجراء •

أعمال الصيانة اليومية.
ت، تأكد من إيقاف تشغيل جميع مفاتيح مصدر ك التوصيالقبل لمس أي من أسال•

التيار الكھربي.
شتعال (مثل مثبت الشعر البخاخ أو مبيد حشرات) بالقرب  تستخدم مواد قابلة لالال•

من المنتج.
 تنظف المنتج باستخدام مذيبات عضوية مثل مخفف الدھان (ثنر).ال

فقد يتسبب استخدام مذيبات عضوية في تلف المنتج، أو حدوث صدمات كھربية أو 
نشوب حريق.

اتصل بفني محترف بخصوص تركيب الملحقات وتأكد من استخدام الملحقات التي •
تتفق مع مواصفات الشركة المصنعة فقط.

إذا نتجت أية عيوب عن أي عمل تقوم به بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تسرب الماء، 
أو حدوث صدمات كھربية أو حريق.

اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص تنظيف تكييف الھواء من الداخل.•
ستيكية، وتسرب الماء جزاء البالفقد يتسبب التنظيف الخاطئ في كسر بعض األ

وتلفيات أخرى إلى جانب حدوث صمات كھربية.

هيبنت
قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة، وإيقاف تشغيل قاطع التيار، أو إزالة •

سلك التيار.
 فقد تحدث صدمة كھربية وإصابات.وإال

 تغسل تكييف الھواء بماء، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمات كھربية أو نشوب ال•
حريق. 

انتبه إلى خطواتك عند تنظيف فلتر الھواء أو فحصه.•
مر العمل على مكان مرتفع وھو ما يستلزم أقصى قدر من الحرص يتطلب األ
والحذر.

فإذا كانت السقالة غير مستقرة، فقد تسقط أو تنقلب وتتسبب في حدوث إصابات.

كيفية تنظيف فلتر الھواء
(فلتر الھواء عبارة عن كملحق اختياري.)

 (حان وقت قم بتنظيف فلتر الھواء إذا كانت شاشة واجھة المستخدم يظھر عليھا 
تنظيف فلتر الھواء).

قم بزيادة تكرار عملية التنظيف إذا كانت الوحدة مركبة في غرفة الھواء بھا ملوث للغاية.
(فكر في تنظيف الفلتر على فترات زمنية محددة حسب اختيارك.)

تر الھواء.قم بإزالة فال.1
نظف فلتر الھواء..2

.)B أو اغسل فلتر الھواء بالمياه )Aاستخدم المكنسة الكھربية 
A(استخدام مكنسة كھربية

B(الغسيل بالمياه
لتنظيف فلتر الھواء، استخدم فرشاة ناعمة ومطھر متعادل.

تخلص من المياه وجفف الفلتر في الظل.

حظةمال
 مئوية. فقد يتسبب 50 تغسل تكييف الھواء بماء ساخن تزيد درجة حرارته عن ال•

ذلك في حدوث تغير لون التكييف أو تشوھه.
ل تعريضه للنار بشكل مباشر. حيث قد يؤدي ذلك ا من خال تجفف الفلتر مطلًقال•

حتراقه.ال

ب فلتر الھواء.رّك.3
عد.مة الفلتر" الموجود في وحدة التحكم عن ُباضغط على "زر إعادة ضبط عال.4

 (حان وقت تنظيف فلتر الھواء) من على الشاشة.تختفي عبارة 

(للتحصول على تفاصيل، راجع دليل التشغيل للوحدة الخارجية.)

حظةمال
 عند تنظيفه. تقم بإزالة فلتر الھواء إالال•

ف الفلتر.مساك بالفلتر بدون سبب ضروري إلى إتالقد يؤدي اإل

كيفية تنظيف مخرج الھواء واللوحة الخارجية 
اللوحات

قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة..1
إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم مياه أو مطھر متعادل..2

حظةمال
 تستخدم مواد مثل الجازولين أو البنزين أو الثنر أو مسحوق التلميع أو مبيد ال•

ر اللون أو تشوه الشكل.الحشرات السائل. فقد يتسبب ذلك في تغّي
ض لصدمات كھربية ض الوحدة الداخلية للرطوبة. فقد يتسبب ذلك في التعّر تعّرال•

أو نشوب حريق.
 مئوية أو أعلى، فقد 50 تغسل تكييف الھواء بماء ساخن تصل درجة حرارته إلى ال•

يتسبب ذلك في حدوث تغير لون التكييف أو تشوھه.

مستوى ضغط الصوت.4
 ديسيبل(صوتي).70مستوى ضغط الصوت أقل من •
العربية3
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