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     4إلى الشكل  ارجعانزع عناصر التبادل الحراري من جسم الجهاز ) -2
 (AM1500~2000Fالموديالت و ب =  ،  VAM350~1000F)أ= موديالت )

عنصر التبادل الحراري.  -5
 القبضة.  -2

 .السكة  -3
 الفلتر. -4

حتى تنظف فلتر الهواء، انفضه بلطف باليد أو أزل الغبار   -2
ن هناك وسخ زائد، اغسله بالماء.  بالمكنسة الكهربائية. وإن كا

 (. 1)إرجع إلى الشكل 
 20 إذا غسل الفلتر، أزل الماء بشكل كامل ودعه يجب  لمدة -4

دقيقة في الظل. وعندما يجف بشكل كامل، أعد تركيب فلتر  20إلى 
 (. 6الهواء في مكانه. )ارجع إلى الشكل 

.عظمي  -1 ركب غطاء الصيانة بشكل آمن في مكانه. العزم ا
نيوتن /م.  2.57المسموح به عند البراغي هو 

تحذير: 

ال تغسل فلتر الهواء بالماء الساخن.  ■
هواء على النار. ال تجفف فلتر ال ■
 ال تعرض فلتر الهواء ألشعة  الشمس المباشرة.  ■
مثل الغازولين و التنر على فلتر الهواء.  العضويال تستعمل المذيب  ■
 تأكد من أن تركب فلتر الهواء بعد الصيانة.  ■

)إن فقدان فلتر الهواء يسبب انسداد عنصر التبادل الحراري(. 
. يتوفر استبدال لفالتر الهواء هذه

صيانة عنصر المبادل الحراري 

تكرار التنظيف 
على األقل مرة كل سنتين )من أجل االستعمال المكتبي العام( )نظف العنصر بشكل متكرر أكثر إذا 

 كان ضرورياً( 
استعمل المكنسة الكهربائية إلزالة الغبار واألجسام الغريبة على سطح عنصر التبادل الحراري  -5

(. 7إلى الشكل  )انظر
 استعمل المكنسة الكهربائية المزودة بفرشاة على رأس فوهة المص.  •
المس الفرشاة بشكل خفيف على سطح عنصر التبادل الحراري عند التنظيف )ال تكسر  •

عنصر المبادل الحراري أثناء التنظيف(. 
 ركب فلتر الهواء بشكل آمن في مكانه. -2
بشكل آمن في مكانه. وأدخله  ضع عنصر التبادل الحراري على السكة -3
 ركب غطاء الصيانة بشكل آمن في مكانه.  -4

 تحذير 

ال تغسل عنصر المبادل الحراري أبداً بالماء. 

 األعطال واإلصالح 
إذا لم يعمل جهازك بشكل كامل تفقد البنود التالية: 

األعمال التصحيحيةاالسباب الشروط
 بعد عودة الكهرباء شغل الجهاز مرة أخرىد إذا كانت الكهرباء مقطوعة تفقالجهاز ال يعمل على اإلطالق 

غير الفيوز أو ضع القاطعة  تفقد إذا كان الفيوز محترقا أو القاطعة قد عملت.

تشغيل طريقة التحكم على جهاز التحكم عن بعد تفقد إذا كانت إشارة 
(brc301b61  ظاهرة على الشاشة أم ال ) 

شغل الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء هذا طبيعي: 
 ( 2أو إلى التحكم المركزي )ارجع إلى التشغيل على الصفحة

تفقد إذا كانت إشارة التشغيل بوضع االستعداد على جهاز التحكم 
 ظاهرة على الشاشة أم ال ( brc301b61عن بعد )

تسخين . وإن هذا الجهاز يكون إنها تشير إلى تشغيل ما قبل التبريد / ما قبل ال
بحالة التوقف وسوف يبدأ التشغيل بعد أن ينتهي تشغيل ما قبل التبريد/ ما قبل 

 " 2التسخين. )ارجع إلى "التشغيل على الصفحة

 4على الصفحة ةالصيان ارجع إلىتفقد إذا ما كان فلتر الهواء وعنصر التبادل الحراري مسدودين كمية الهواء المتصرف صغيرة وصوت التصريف عالي 

 4على الصفحة ةارجع إلى الصيانتفقد إذا ما كان فلتر الهواء وعنصر التبادل الحراري مركبين كمية الهواء المصرف كبيرة وكذلك الصوت 

 إذا حصل ما يلي استشر الموزع حيث تم شراء الجهاز منه 

ف الهواء لمكي HRV قائمة رموز الخلل الوظيفي لجهاز التحكم لنظام 

التشغيللمبة  الوصف رمز متعدد الوظائف رقم الوحدة مؤشر التفتيش 

مشغلة  64 يومض  مطفأ

65 

6A 

الهواء الداخلي   ثيرمسترعمل  خلل  

مشغلة يومض مطفأ الخارجيالهواء   ثيرمسترخلل عمل   

مشغلة يومض مطفأ خلل عمل متعلق بمانع االهتزاز

يومض يومض يومض 6A   والثيرمستر متعلق بمانع االهتزازخلل عمل

يومض يومض يومض A6  دوار مقفل

يومض يومض يومض C1  خطأ في توصيل المروحة

يومض يومض يومض U5  .خطأ بث بين الوحدة وجهاز التحكم عن بعد

مطفأ يومض مطفأ U5  عن بعد.  وحدة التحكمخطأ لوحة الدارة أو خطأ في إعداد

مطفأ يومض مطفأ U8 التحم عن بعد الفرعية.  ووحدة الرئيسية عن بعد بث بين وحدة التحكم  خطأ

مطفأ يومض تركيب جهاز التحكم عن بعد بشكل خاطئ  UA يومض

عنوان مركز مكرر UC مشغلة مطفأ مشغلة

خطأ بث بين الوحدة والمتحكم المركزي UE يومض يومض يومض

في حال الخلل الوظیف بالرزم في األحرف البیضاء على خلفیة سوداء، ال یزال الجھاز یعمل. ومع ذلك، تأكد من أن تقوم بالتفتیش واإلصالح بالسرعة الممكنة  

VAM350~2000FA  كتيب تعليمات التشغيل
 مبادل الحرارة الكلي 

  (HRV) تھویة استعادة حراریة
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  VRVباستخدام التحكم عن بعد بنظام مكيف الهواء  HRV تشغيل وحدة 
الرجاء قراءة الكتيب المزود مع جهاز التحكم من أجل تعليمات تفصيلية أكثر )تحكمات 

BRC1E52أو   BRC1D52ة: اختياري

في كل مرة يتم فيها تشغيل ناخب الحالة، فإن حالة التشغيل تعرض التغييرات كما هو مبين  ■

أدناه: 

مثال: 

عندما يتم عدم وصل مكيف الهواء ووحدة 
HRV بواسطة قناة 

 HRV عندما يتم وصل مكيف الهواء ووحدة 
بواسطة قناة 

15 16 17 1 2 

تهوية تبريد     /  تهوية تبريد /

3 

4 

5 

13 

14 6 

 تهوية مروحة /

 تهوية /

 تهوية مروحة /

10 

9 7 

11 12 8 

1 Operation/stop button 

2 Fan speed icon 

3 Air filter cleaning time icon 

4 Element cleaning time icon 

5 Air conditioner fan speed button 

6 Air filter cleaning time icon reset button 

7 Air conditioner operation mode 

8 Inspection button 

9 Air flow rate changeover button 

11 

12 See "How to operate with timer" on page 3 

13 

التحكم المركزي )دي سي م تشغيل مستقل لوحدة اتش آر في باستخدا
  (.15سي  202اس سي  

اضغط على ناخب  HRV ختيار المنطقة، حيث يرغب فيها تشغيل بعد ا* 

يمكن أن يشغل بشكل  HRV حالة التشغيل واختر )التهوية(. وإن جهاز 

 مستقل  عن المكيف. 

)ارجع  HRV عندما تظهر إشارة )فلتر( على الشاشة نظف فلتر وحدة * 

"(. 4الصيانة على الصفحةإلى القسم "

 الصيانة: 
)من أجل عامل الصيانة المؤهل فقط(.

14 Ventilation mode button 

15 Operation mode display 

16 Defrost/hotstart mode icon 

17 Indication of centralized control 

When the VRV-system air conditioner is connected with the  HRV 

unit with a direct duct, the remote controller of the air conditioner

cannot be used to select the VENTILATION mode. To use the 

HRV unit without operating the air conditioner, set the air 

conditioner in the FAN VENTILATION mode and select the low fan 

speed. 

: تحذير
  .تأكد من أن تطفئ قاطعة التشغيل و تفصل الطاقة 

  .فقط الشخص المؤهل للصيانة هو المسموح له بأن يجري الصيانة

  خالل التشغيل، ال تتفقد أو تنظف الـ اتش آر في. قد يسبب الصدمة الكهربائية

و إنه خطر جدا مالمسة الجزء الدوار. 

يانة فلتر الهواء: ص

 تردد التنظيف: 
.قل كل سنتين )من أجل استعمال المكتب العام( )نظف بشكل أكثر تكرارا إذا كان ذلك ضروريا(. ع لى ا

 اذهب إلى السقف من خالل ثقب التفتيش، وأزل المعدن الرابط  لغطاء الصيانة، وأزله.   -5
 (VAM1500~2000Fو ب =  الموديالت ،  VAM350~1000F)أ= موديالت  3)إرجع إلى الشكل 

لصيانة. غطاء ا -5
المعدن الرابط.  -2
معدن التعليق. -3

 VAM350~2000FA
 مبادل الحرارة الكلي 
  (HRV) تھویة استعادة حراریة
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لكتيب تعليمات التشغي  
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من أجل في آر في 11دي  5بي آر سي 

 لمبة تشغيل  5
أيقونة سرعة المروحة 2
 إيقونة وقت تنظيف فلتر الهواء.  2
 إيقونة وقت تنظيف العنصر. 4
زر سرعة مروحة المكيف  1
زر إعادة ضبط إيقونة وقت تنظيف فلتر الهواء.  6
 حالة تشغيل مكيف الهواء.  7
 زر التفتيش.  8
ر تغيير معدل جريان الهواء. ز 9

50
 .3أنظر " كيفية تشغيل المؤقت" على الصفحة   55
52
زر حالة التهوية. 52
شاشة حالة التشغيل. 54
 إيقونة حالة إزالة التجمد/إقالع حار. 51
 التحكم المركزي(. إشارة )داللة  56
 

عندما يوصل مكيف الهواء من نظام في آر في مع وحدة أتش آر في، مع قناة 

ن جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء ال يمكن أن يستخدم الختيار مباشرة، فإ

حالة التهوية. والستخدام وحدة اتش آر في دون تشغيل مكيف الهواء، ضع 

مكيف الهواء على حالة تهوية المروحة واختر سرعة منخفضة للمروحة. 

)ارجع إلى القسم "الصيانة  HRV * عندما تظهر إشارة )فلتر( على الشاشة نظف فلتر وحدة 

 (.4على الصفحة 

طات التركيب اتصل بالمركب. * من أجل تعديل ضبو



A 

10 

طريقة التشغيل: 
موصولة ، فإن أجهزة التحكم عن بعد المركزية  HRV عندما ال تكون أجهزة التحكم عن بعد 

باستعمال المتحكم  HRV )ارجع إلى التشغيل المستقل لوحدة  HRV التحكم بتشغيل وحدة  تقوم ب
 . 4( على الصفحةDCS302C51المركزي )

يمكن أن يبدأ التشغيل ويوقف باستخدام المتحكم  HRV عندما يتم وصل أجهزة التحكم عن بعد 
 وداخلية.  HRV المركزي أو أجهزة التحكم عن بعد 

ة، فإن تشغيل زر التشغيل/ على الشاش                            هاز التحكم المركزي خالل ظهور إشارة ج
 . HRV اإلطفاء ال يمكن أن يكون ممكناً بواسطة أجهزة التحكم عن بعد 

)ارجع إلى األقسام  HRV يمكن إجراء التشغيالت األخرى باستعمال أجهزة التحكم عن بعد 
 التالية(. 

  HRV عن بعد بشكل حصري من أجل تشغيل مكيف الهواء لوحدات التشغيل بجهاز التحكم 

من أجل عملية التنشيط فقط: 

 " نشط تزويد الهواء". فإن حجم الهواء إن تم ضبطها على
ذلك الموجود في هواء غرفة الخارجي المزود للغرفة أكبر من 

ة من الرائحة والرطوبجريان العادم الخارجي. )هذا التشغيل يمنع 
 والتواليتات إلى الغرف(.  المطابخ

هذا هو ضبط المصنع. 

  هواء العادم" : فإن حجم هواء الغرفة إن تم ضبطه على "تنشيط
 الخارجي للعادم أكبر من الهواء الخارجي المزود إلى الغرفة"

يمنع هذا الشغيل رائحة المشفى والبكتيريا العائمة من الجريان ) 
إلى الكوريدورات(. 

ارجع إلى الفصل " الضبوطات المحلية" في كتيب لتغيير البيئة، 
 تعليمات التشغيل. 

زر تغيير حالة التهوية  -4

FRESH UP 

FRESH UP 

 (BRC301B61)

من أجل األنظمة غير المستقلة، فإن عملية اإلقالع/ التشغيل وتشغيل المؤقت لن تكون ممكنة. 
 الهواء استعمال جهاز التحكم عن بعد بمكيف 

 جهاز تحكم مكيف الهواء أو التحكم المركزي في مثل هذه الحاالت. استخدم 

5 7 1 2 

 HRV 
6 

. 

4. Ventilation mode changeover button
A 

“ (             ” Automatic mode. 

The temperature sensor of the unit automatically 

changes the ventilation of the unit in Bypass mode and 

Heat Exchange mode. 

“ ” Heat Exchange mode. ( 

In  this  mode,  the  air  passes  through  the  heat 

exchanger element to effect Total Heat Exchanging 

ventilation. 

“         ” Bypass mode. 

In this mode, the air does not pass through the heat 

exchange element but by passes it to effect Bypass 

ventilation. 

11 
12 

13 

TEST 

hr 

hr FRESH UP 

A 

( ) 

8 

4 

3 

9 

BRC301B61 

5. Indication of operation control method:

When the operation of  HRVs are linked with the air 

conditioners, this indication may be shown. 

While the indication is shown, the ON/OFF of  HRVs cannot 

be operated by the  HRV remote controller. 

6. Indication of operation standby:

It indicates the precooling/preheating operation. This unit is at 

stop and will start operation after the precooling/preheating 

operation is over. 

Precooling/preheating operation means the operation of  HRVs 

is delayed during the startup operation of linked air 

conditioners, for example before the office hours. 

During this period the cooling or heating load is reduced to bring 
BRC301B61: Remote controller for  HRV 

1. Operation lamp

This pilot lamp (red) lights up while the unit is in operation. 

2. Operation/Stop button 

When pushed once, the unit starts operating. 

When pushed again, the unit stops. 

3. Air flow rate changeover button 

Air flow rate can be changed over to “ ” Low mode or 

“ ” High mode, 

ature in a short time. 

7. Indication of centralized control: 

When a remote controller for air conditioners or devices for

centralized control are connected to the  HRVs, this indication 

may show. 

When this indication appears on the display, the ON/OFF and 

timer operation may not be possible with the  HRV remote 

e indication “        ” appears on the display, clean the filter. 

 كتيب تعليمات التشغيل

3 
VAM350~2000FA 

ي   مبادل الحرارة الكل
  (HRV) تھویة استعادة حراریة

  3PW90548-1 – 2014.03

الحالة اآللية 
حساس درجة الحرارة للوحدة يغير بشكل آلي تهوية الجهاز بحالة 

المجاز وحالة التبادل الحراري 

 حالة التبادل الحراري 
في هذه الحالة يمر الهواء من خالل عنصر المبادل الحراري ليؤثر 

 تهوية التبادل الحراري اإلجمالي.  على

 حالة المجاز
في هذه الحالة ال يمر الهواء من خالل عنصر التبادل الحراري ولكن 

 بتمريره مجازياً يؤثر على التهوية المجازية. 

إشارة طريقة التحكم بالتشغيل:  -5

 مع المكيفات، فإن هذه اإلشارة قد تظهر.  HRVs عندما يتم ربط تشغيل 

ال يمكن أن يشغل في جهاز التحكم  HRVs دما تظهر اإلشارة، فإن زر التشغيل/ اإلطفاء وعن

. HRV عن بعد 

إشارة التشغيل االحتياط:  -6

. وهذا الجهاز يكون بحالة اإليقاف إنها تشير إلى التشغيل ما قبل التبريد/ ما قبل التسخين 

 ما قبل التسخين.وسوف يبدأ التشغيل بعد انتهاء تشغيل ما قبل التبريد/ 

قد تأخر خالل عملية اإلقالع  HRVs يقصد بتشغيل ما قبل التبريد/ ما قبل التسخين أن تشغيل 

للمكيفات المربوطة على سبيل المثال قبل ساعات الدوام. وخالل هذه الفترة فإن جهد التبريد أو 

 التسخين ينقص ليكون بدرجة حرارة الغرفة المضبوطة في وقت قصير. 

رة وحدة التحكم المركزي:إشا -7

عندما يتم وصل جهاز التحكم عن بعد من أجل المكيفات أو األجهزة من أجل التحكم المركزي 

فإن هذه اإلشارة قد تظهر وعندما تظهر هذه اإلشارة على الشاشة ال يمكن إجراء HRVs إلى 

 . HRV م قد ال يكون ممكناً بواسطة أجهزة التحكالتشغيل/ اإلطفاء وتشغيل المؤقت 

 إشارة تنظيف فلتر الهواء عندما تظهر اإلشارة على الشاشة ، نظف الفلتر  -8

زر إعادة ضبط إشارة الفلتر. -9

زر التفتيش  -01

استخدام هذا الزر فقط من أجل الصيانة ويجب أن ال يستخدم بشكل عادي.يجب 

كيف يتم التشغيل بالمؤقت 

زر ضبط المؤقت  -00

أو يبطل ضبط المؤقت.إن هذا الزر يفعل 

اضغط زر تعديل الوقت لتضبط الوقت  -01

اضغط زر البرمجة ثم يتم إنهاء الحجز. -01

BRC301B61 التحكم عن بعد من أجل : HRV

هذه اللمبة الدليلية )تضيء باللون األحمر( بينما يكون الجهاز قيد لمبة التشغيل:  -1

التشغيل. 

يضغط  ، وعندمابالعمل  زيبدأ الجها غط عليه مرةعندما يتم الض زر التشغيل/اإليقاف: -2

 مرة أخرى يتوقف الجهاز عن العمل. 

بالحالة  يمكن تغيير معدل جريان الهواء بواسطة زر تغيير معدل تدفق الهواء :  -3

وحالة التنشيط المنخفض والتنشيط المرتفع  المنخفضة أو بالحالة العالية 

 لوي. وحالة التنشيط العالي والتنشيط الع

 من أجل تشغيل التنشيط: 

عندما ال تظهر هذه اإلشارة: فإن الهواء الخارجي المزود إلى الغرفة وهواء الغرفة 

المعدم للخارج يكونان



 األماكن التي تخضع لدرجة حرارة عالية أو اللهب المباشر. -
 تجنب المكان الذي تكون فيه درجة الحرارة قرب جهاز اتش

)المبادل الحراري( وشبكة مص/تصريف الهواء  آر في
. إن استخدم الجهاز بدرجة حرارة درجة مئوية 05تتجاوز 

المبادل  رأو عنصينتج عنه تشوه في فلتر الهواء  عالية فقد
احتراق الموتور.الحراري أو 

-يجب أن تكون شروط درجة الحرارة المحيطة للجهاز بين  
رطوبة نسبية  %05ئوية ) درجة م 05درجة مئوية و  50

أو أقل(. 
 األماكن التي تخضع للكثير من الكربون األسود.  -

الكربون األسود المرفق بفلتر الهواء وعنصر التبادل  -
الحراري الذي يعطلهم. 

أسماء القطع: 

 2( والشكل VAM350~1000F)الموديالت  1ارجع إلى الشكل 
(.VAM1500~2000F)الموديالت 

خطاف سقفي.  -1
ظة وصلة قناة. قلو -2
مروحة عادم.  -3
فلتر هواء )فلتر حياة طويلة(.  -4
مثبط -5
صندوق قاطعة.  -6
غطاء صيانة.  -7
. عناصر التبادل الحراري -8
اسم اللوحة  -9
مروحة تزويد الهواء.  -11
تحكم عن بعد )قطع اختياريه(.  -11
موتور صدام.  -12
 هواء عادم )هواء عادم للخارج(. -13
ر التبادل الحراري مكان صيانة من أجل فالتر الهواء، وعناص -14

وصندوق القواطع. 
 رجوع الهواء )هواء عادم من الغرفة(.  -15
توريد الهواء )تغذية الهواء إلى الغرفة(.   -16

التشغيل: 

توضيح من أجل ا.نظمة:
 على إعداد الجهاز.  باالعتماديشغل هذا المنتج بشلك مختلف 

والمتحكم تشغيل جهاز التحكم عن بعد من أجل الوحدة الداخلية من أجل 
 المزود مع كل جهاز.المركزي، ارجع إلى كتيب تعليمات التشغيل 

 طريقة التشغيل: 
)ارجع إلى القسم "التشغيل بجهاز التحكم عن بعد بشكل حصري من أجل  HRV إن جهاز التحكم عن بعد يشغل ويطفئ الجهاز 

 (. 3على الصفحة  HRV (BRC301B61) تشغيل التكيييف لوحدات 

 وسلسلة هواء السماء  VRVشترك مع أنظمة نظام تشغيل م

 5المجموعة

وحدة داخلية

التحكم عن بعد للوحدة 
 الداخلية 

 طريقة التشغيل 
إن جهاز التحكم عن بعد 

 يشغل المكيف ووحدة 
HRV .ويطفئها 

)ارجع   فقط دون التشغيل بمكيف الهواء ضع الجهاز على حالة التهوية HRV إذا استخدمت وحدة 
( على VRVباستخدام جهاز التحكم عن بعد لنظام مكيف الهواء   HRV لى القسم "تشغيل جهاز إ

 . 4الصفحة

 2المجموعة
طريقة التشغيل 

 HRV ال يمكن تشغيل المؤقت وزر التشغيل/ اإلطفاء باستخدام جهاز التحكم عن بعد  
تظهر على الشاشة.   )إن داللة التحكم المركزي

 . HRV خرى باستخدام أجهزة التحكم عن بعد يمكن إجراء عمليات أ
باستخدام أجهزة التحكم عن  HRV يمكن إجراء عمليات اإلقالع واإليقاف للوحدة الداخلية ووحدة 

 بعد الداخلية )ارجع إلى قسم "التشغيل بجهاز التحكم عن بعد بشكل حصري من أجل تشغيل وحدات 
HRV  لتكييف الهواء(BRC301B61)  3على الصفحة  

 النظام المركزي

 وحدة HRV  تحكم مركزي

 األنظمة: التشغيل من أجل 

 

 

وحدة داخلية 

  نظام مستقل
وحدة إتش آر في  

 تحكم عن بعد للوحة الداخلية   

م عن بعد من أجل وحدة إتش آر ف جهاز التحك 
 (61ب  311)بي آر سي           

  HRV التحكم عن بعد من أجل وحدة جهاز  

(BRC301B61) 

VAM350~2000FA 
ي   مبادل الحرارة الكل
  (HRV) تھویة استعادة حراریة
  3PW90548-1 – 2014.03

 كتيب تعليمات التشغيل

2 

HRV تحكم عن بعد لوحدة 
(BRC301B61)

م. النظايشغل هذا الجهاز بشكل مختلف باالعتماد على إعداد 
من أجل تشغيل جهاز التحكم عن بعد للوحدة الداخلية وجهاز التحكم المركزي ارجع 

 وحدة .إلى كتيب تعليمات التشغيل المزود مع كل 
 التشغيل من أجل كل نظام: 



VAM350F VAM800F VAM1500F 
VAM500F VAM1000F VAM2000F 

VAM650F 

 مبادل حراري كلي 

 ) تهوية استعادة حرارة(
كتيب تعليمات التشغيل

 الصفحةالمحتويات 

 1 .……… .................................................................. تحذيرات السالمة 

2 ........................................................................................... أسماء القطع

التشغیل .................................................................................................

5 ............................................................................................... الصيانة 

العطل واإلصالح .......................................................................................6

هذا الجهاز اتش آر   في.شكرا لكم على شراء 
إن التعليمات األصلية مكتوبة باللغة اإلنكليزية. وكافة النقاط األخرى هي ترجمات للتعليمات 

األصلية.

اتش آر في  –تهوية استعادة الحرارة 
قبل استعمال دايكين إتش آر في، تأكد من أن تقرأ كتاب التشغيل هذا بشكل 

ء الرجوع لكتيب كامل. إن كان لديك أي مشاكل أو هناك سوء عمل. الرجا
تعليمات التشغيل هذا. الرجاء أن تحتفظ بهذا الكتيب من أجل اطالعك 
المستقبلي. وكلما ال تفهم كيف تستعمله  عندما يحصل شيئ ما خطأ بالجهاز 

 خالل التشغيل.
 تحذيرات السالمة: 

اقرأ التحذيرات التالية بعناية واستخدم معداتك بشكل كامل.
 تحذير.معنى التحذير ورموز ال

تحذير: 

إن عدم اتباع هذه التعليمات بشكل كامل قد ينتج عنه إصابة 

 شخصية أو خسارة للحياة.

تحذير: إن عدم مراعاة هذه التعليمات بشكل كامل قد ينتج عنه 

ضرر لألمالك أو اإلصابة الشخصية، التي قد تكون خطيرة، 

 والتي قد تعتمد على الظروف.

مالحظة: 

لتعليمات سوف تؤمن االستعمال المناسب للمعدات هذه ا

 تأكد من أن تتبع تحذيرات السالمة الهامة هذه. 

أبقي صحائف التحذير هذه متوفرة بين يديك بحيث ترجع إليهم إن 

 كان هناك حاجة. 

وأيضا، إن تم نقل هذه المعدات إلى مستخدم جديد، تأكد من أن 

 ى مستخدم جديد.تسلم كتيب تعليمات التشغيل هذا إل

مة الكهربائية   تحذير  +  الصد

قبل صيانة الجهاز، دائما أغلق الطاقة، وإال فقد  ■
تحدث الصدمة الكهربائية.

بنفسك.  ال تفتش أو تقوم بصيانة الجهاز  ■

اطلب شخص الصيانة المؤهل لتؤدي هذا العمل. ■

لتر هواء.دائما استعمل ف ■

إن لم يستخدم فلتر الهواء، من المحتمل أن تسد  ■
وتؤدي إلى عطل الحق. عناصر التبادل الحراري 

ال تغير التشغيالت فجأة، حيث قد ال ينتج عنها   ■
خلل فحسب بل أيضا عطل للقاطعات أو الريليات 

في جسم الجهاز. 

إن هذا الجهاز معد لالستعمال من قبل مستخدمين   ■
ربين في المحالت في الصناعة خبراء أو مد

التجاري  االستعمالالخفيفة والمزارع أو من أجل 
األشخاص العاديين. من قبل 

إن هذا الجهاز غير معد لالستخدام من بل  ■
األشخاص )بما فيهم األطفال(، ذوي القدرات 
الجسمية أو الحسية أو العقلية الناقصة، أو الذين 

اإلشراف عليهم  تنقصهم الخبرة والمعرفة، مالم يتم
أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز من 

قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم. 

يلعبوا بالجهاز. لكياليجب اإلشراف على األطفال 

شبكة مص/تصريف في ال تستخدم اتش آر في أو   ■

 الحاالت التالية: 

الكيماوية  والمصانع األماكن مثل مصانع اآلالت  -

الضار للمواد مثل حاويات الغاز  تاجيتم إن حيث

 المذيب الحامضي أو القلوي أو العضوي والدهان. 

األماكن حيث من المحتمل حدوث تسرب بالغاز  -

 القابل لالشتعال. 

 مثل هذا الغاز يمكن أن يسبب الحريق.  -

 األماكن مثل الحمامات التي تخضع للرطوبة.  -

طل التسرب الكهربائي أو الصدمة الكهربائية والع -

 اآلخر الذي يمكن أن يسبب.

 كتيب تعليمات التشغيل

1 
VAM350~2000FA 

ي   مبادل الحرارة الكل
  (HRV) تھویة استعادة حراریة

  3PW90548-1 – 2014.03
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