
  System Air Conditioner for high ambient temperatures

OPERATION MANUAL

RXYMQ4AVMK
RXYMQ4AYFK
RXYMQ5AYFK
RXYMQ6AYFK

3P643537-3-KA C 







































20



20 

الخاصة المحدودة الهند لتكييف الهواء فيدايكن شركة 

3P643537-3
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النسخة اإلنجليزية من هذا  يتم اعتماد، هذا الدليل وأي ترجمة له بأي لغةفي حالة وجود أي تعارض في تفسير • 
الدليل.

الواردة هنا في أي وقت دون إشعار  والتصاميمتحتفظ الشركة المصنعة بالحق في مراجعة أي من المواصفات • 
مسبق.
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رموز األعطال  11-3
شة واجهة مستخدم الوحدة في حالة ظهور رمز عطل على شا

العطل ونوع الوحدة  برمز، اتصل بفني التركيب وأبلغه الداخلية
والرقم التسلسلي (يمكنك العثور على هذه المعلومات على لوحة 

اسم الوحدة).
، بإمكانك حيث .كمرجع بالنسبة لك األعطال برموزيتم توفير قائمة 

مز عن طريق الر ضبط، إعادة بناًء على مستوى رمز العطل
وفي حال عدم . ON/OFF / اإليقافالضغط على زر التشغيل

اتصل مع فني التركيب في منطقتك للحصول على  ذلك،نجاح 
  المشورة. 

المحتوياترمز العطل
الرمز لرئيسي

A0 تم تفعيل جهاز الحماية الخارجية
A1 فشل في ذاكرة القراءة القابلة للبرمجة والمسح

 الوحدة الداخلية)الكهربائي (
A3(الوحدة الداخلية) عطل في نظام التصريف
A6 (الوحدة الداخلية) عطل في محرك المروحة
A7 تأرجح الجنيح (الوحدة الداخلية)عطل محرك
A9 (الوحدة الداخلية)عطل صمام التمدد
AFعطل في التصريف (الوحدة الداخلية(
AH) الوحدة الداخلية)عطل في غرفة تصفية الغبار
AJ (الوحدة الداخلية)عطل في ضبط السعة
C1 اللوحة المطبوعة الرئيسية  بينالنقل عطل في

 المطبوعة الفرعية (الوحدة الداخلية) واللوحة
C4 الداخلية،  (الوحدة المبادل الحراري ثرموستورعطل

سائل)
C5 الداخلية،  (الوحدة المبادل الحراري ثرموستورعطل

غاز)
C9 ثرموستور هواء الشفط (الوحدة الداخلية)عطل
CAتفريغ الهواء (الوحدة الداخلية)  عطل ثرموستور
CE عطل في كاشف الحركة أو في حساس درجة حرارة

األرض (الوحدة الداخلية) 
CJ عطل في ثرموستور واجهة المستخدم (الوحدة

الداخلية) 
E1الدارة المطبوعة (الوحدة الخارجية) لوحة عطل في
E3تم تفعيل مفتاح الضغط العالي
E4 في الضغط المنخفض (الوحدة الخارجية) عطل
E5 (الوحدة الخارجية)كشف قفل الضاغط
E6إنذار تلف الضاغط
E7 (الوحدة الخارجية)عطل في محرك المروحة
E9 (الوحدة الخارجية)عطل صمام التمدد اإللكتروني
F3 الحمل  الحماية منتم تنشيط درجة حرارة التفريغ أو

الوحدة الخارجية). الزائد (
F4 الوحدة الخارجية)شفط غير طبيعية (الدرجة حرارة
F6الكشف عن الشحن الزائد لغاز التبريد
H3تم تفعيل مفتاح الضغط العالي
H5 من الحمل الزائد جهاز الحمايةعطل
H7الوحدة الخارجية)محرك المروحة ( في مشكلة
H9 الوحدة درجة الحرارة المحيطة ( حساسعطل

الخارجية)
J1 الضغط حساسعطل
J3 خارجية)درجة حرارة التفريغ ( حساسعطل
J5 خارجية)درجة حرارة الشفط ( حساسعطل

المحتوياترمز العطل
الرمز لرئيسي

J6 الجليد  إذابةدرجة حرارة  حساسعطل
)خارجية(

J7 بعد التسخين  السائلعطل في حساس درجة حرارة)
 الدوني) (الوحدة الخارجية)

J8حساس درجة حرارة السائل  (ملف) عطل في
(خارجية)

J9 عطل في حساس درجة حرارة الغاز (بعد التسخين
 الدوني) (الوحدة الخارجية)

JA) عطل في حساس الضغط المرتفعS1NPH(
JC) عطل في حساس الضغط المنخفضS1NPL(
L1 دارة المحول غير طبيعية
L4 درجة حرارة الزعانف غير طبيعية
L5 خلل في دارة المحول
L8الضاغط  وجود تخطي في تيار
L9 إقالع ضاغط المحول غير طبيعي
LC مشكلة في نقل دارة المحول
P1 جهد التغذية للمحول غير متوازن
P2 تشغيل الشحن التلقائي ذي الصلة
P4 الزعنفة عطل في ثرموستور
P8تشغيل الشحن التلقائي ذي الصلة
P9تشغيل الشحن التلقائي ذي الصلة
PJ (خارجية) عطل في ضبط السعة
U0 تحذير نقص غاز التبريد
U2 نقص في الجهد الكهربائي للمحول
U3 لم يتم تنفيذ تشغيل اختبار النظام
U4 / خلل في تمديد األسالك بين الوحدة الداخلية

الخارجية 
U5 االتصال الداخلي  –واجهة المستخدم غير طبيعية
U8 االتصال بين واجهة المستخدم الرئيسية والفرعية غير

طبيعي 
U9الوحدات  دمج خاطئ لنوعتطابق النظام.  معد

الداخلية 
UA عطل في توصيل الوحدات الداخلية أو عدم تطابق

النوع 
UC تكرار في العنوان المركزي
UE الوحدة  –التصال لعطل في جهاز التحكم المركزي

الداخلية
UF (عدم تناسق) عطل في العنوان التلقائي
UH (عدم تناسق) عطل في العنوان التلقائي
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___________________________________

 مالحظة 
 يشير إلى المكونات الرئيسية. :1الجدول • 

راجع عقد الصيانة والفحص الخاص لمزيد من التفاصيل، 
بك.

وصى بها لدورات الصيانة. يشير إلى الفترات الم :1الجدول • 
أعمال الصيانة في  إلجراء قد تكون هناك حاجة، ومع ذلك

ى تشغيل الوحدة ألطول فترة من أجل الحفاظ علوقت أقرب 
لوضع  . يمكن استخدام الفواصل الزمنية الموصى بهاةممكن
رسوم ومن حيث الميزانية  لصيانة المناسبةا دورات خطط

 عملياقد تكون دورات الفحص والصيانة  والتفتيش. الصيانة
.محتوى عقد الصيانة والفحص حسب ،أقصر مما هو مذكور

__________________________________
"دورة االستبدال"صيانة" ومراعاة تقصير "دورة ال يجب 11-2

التالية الحاالتفي 

الوحدة في األماكن التي: استخدام
.غير طبيعيالحرارة والرطوبة بشكل  تتقلب فيها• 
، تذبذب الطاقة مرتفع (الجهد، التردد، تشوه الموجةيكون فيها • 

.) (ال يمكن استخدام الوحدة إذا كان تذبذب الطاقة وغير ذلك
المسموح به). المجالخارج 

واالهتزازات.فيها حدوث االرتجاجات  ريتكر• 
والغازات الضارة أو الغبار والملح  ضمن الهواء يتواجد فيها• 

رذاذ الزيت مثل حمض الكبريتيد وكبريتيد الهيدروجين 
تشغيل الجهاز وإيقافه بشكل متكرر أو أن وقت التشغيل  فيها يتم• 

 ساعة). 24مكيف هواء  التي يعمل فيها مواقعالطويل (

 لألجزاء المعرضة للتآكلدورة االستبدال الموصى بها 

الستبدال"*: قائمة "دورة ا 2الجدول 
دورة المكون

التفتيش
دورة الصيانة 
(االستبدال و/أو 

اإلصالح)
فلتر الهواء

سنة واحدة

سنوات 5
فلتر عالي الكفاءة
(ملحق اختياري)

سنة واحدة

سنوات 10الفاصمة المنصهرة
سنوات 8سخان علبة المرافق

دورة الصيانة عمليا على موقع التركيب تعتمد * 

___________________________________

 مالحظة 
ال" تشير إلى المكونات : قائمة "دورة االستبد2الجدول • 

راجع عقد الصيانة والفحص لمزيد من التفاصيل،  الرئيسية.
الخاص بك 

ى : قائمة "دورة االستبدال" تشير إلى الفترات الموص2الجدول • 
 إلجراء تكون هناك حاجة ذلك، قدبها لدورات االستبدال. ومع 

 عملمن أجل الحفاظ على  ،أعمال الصيانة في وقت أقرب
 .الوحدة ألطول فترة ممكنة

 لتخطيط دورات خدام الفواصل الزمنية الموصى بهايمكن است
رسوم الصيانة والفحص. و الميزانية من حيث ةالصيانة المناسب

 في منطقتك. اتصل بالموزعلمزيد من التفاصيل، 
___________________________________

_____________________________________

 معلومة  
أو تنظيف األجزاء  فكاألضرار الناتجة عن  ربما ال تكون

 ،وكالئنا المعتمدين غيرالداخلية للوحدات من قبل أي شخص 
.مشمولة بالضمان

____________________________________
الوحدة والتخلص منها نقل

الوحدة.  كامل وإعادة تركيب لفك في منطقتكاتصل بالموزع • 
تطلب خبرة فنية.ي نقل الوحدةإن 

الهيدروفلوروكربون. اتصل  مركبات تستخدم هذه الوحدة• 
 حسبيجب عند التخلص من هذه الوحدة.  بالموزع في منطقتك

اللوائح وفق جمع غاز التبريد ونقله والتخلص منه  القانون
 والتخلص من"جمع  التنظيمية الخاصة بـ

 الهيدروفلوروكربون".
__________________________________
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خدمة ما بعد البيع -11

خدمة ما بعد البيع 11-1
لصيانة والفحصبا خاصة توصيات 11-1-1

 نظراً  بمرور السنوات إلى حد ما يتناقصإن أداء الوحدة سوف  
فحص الصيانة وبال خاص ، نوصي بإبرام عقدلتراكم الغبار

لضمان الحصول على أفضل  باإلضافة إلى أنشطة الصيانة العادية
األجزاء الداخلية  فكألن  ،خدمة صيانة متاحة للوحدات الخاصة بك

. تتمتع شبكة الموزعين لدينا للوحدات وتنظيفها يتطلب خبرة فنية
بإمكانية الوصول إلى مخزون دائم من المكونات األساسية من أجل 

لمزيد من  على تشغيل مكيف الهواء ألطول فترة ممكنة.الحفاظ 
.بالمزود في منطقتكاتصل  المعلومات،

ً  أخبرهالتدخل،  الوكيل في منطقتكعندما تطلب من  ما يلي:ب دائما
االسم الكامل لطراز مكيف الهواء.• 
رقم التصنيع (مذكور على لوحة اسم الوحدة).• 
.التركيبتاريخ • 
 .هالخلل وتفاصيلاألعراض أو • 

___________________________________

 تحذير 
أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو  فكهاال تقم بتعديل الوحدة أو • 

إصالحها بنفسك ألن الفك أو التركيب غير الصحيح قد يتسبب 
في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بالوكيل 

.في منطقتك
، تأكد من عدم لغاز التبريد مفاجئفي حالة حدوث تسرب • 

وغير سام إن غاز التبريد آمن تماماً وجود ألسنة لهب مكشوفة. 
عندما  سام غاز، ولكنه سوف يولد لوحده وغير قابل لالحتراق

يتسرب عن طريق الخطأ إلى غرفة يوجد بها هواء قابل 
 إلى ذلك. لالشتعال من سخانات المروحة وأفران الغاز وما

ً احرص  المعتمدين على على أن يؤكد موظفو الخدمة  دائما
نقطة التسرب قبل استئناف التشغيل. إصالح أو تصحيح

ال تقم بإزالة أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك. قد يتسبب • 
التركيب غير الصحيح في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب 

 .في منطقتكحريق. اتصل بالوكيل 
____________________________________

الفحص والصيانة الموصى بها دورات 11-1-2
أن دورات الصيانة واالستبدال المذكورة ال تتعلق بفترة  من المعلوم

.مكونات الوحدةضمان 
:على الشكل التالي شروط االستخداميفترض أن  1الجدول 

 .متكررتشغيلها وإيقافها بشكل دون  للوحدة االستخدام العادي• 
ل الجهاز وإيقافه أكثر بعدم تشغي اعتمادا على الطراز، ،نوصي

/ ساعة.مرات 6من 
 2500و/ يوم ساعات 10تشغيل الوحدة من المفترض أن يتم • 

 ساعة / سنة.

"دورة الصيانة"" و"دورة الفحص قائمة :1الجدول 

دورة المكون
التفتيش

دورة الصيانة 
االستبدال و/أو (

اإلصالح)
المحرك الكهربائي 
(المروحة، الصمام 

المنظم، وغيرها)

سنة واحدة

ساعة 20,000

ساعة 25,000لوحات الدارات المطبوعة
سنوات 5حراريالمبادل ال

، ثرموستور( الحساس
وغيرها)

سنوات 5

ساعة 25,000واجهة المستخدم والمفاتيح
سنوات 8صينية التصريف

ساعة 20,000ةتوسعالصمام 
ساعة 20,000صمام الكهرومغناطيسي

والصيانة عمليا على موقع التركيب  دورة الفحصتعتمد * 
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الصيانة-8
____________________________________

تنبيه  
المروحة. عملفحص الوحدة أثناء ب القيام من الخطورة

من  )الحمايات (فاصماتالمفتاح الرئيسي وإزالة  فصلتأكد من 
 التحكم الموجودة في الوحدة الخارجية. دارة

____________________________________ 

بعد فترة توقف طويلة الصيانة 8-1
، في بداية الموسم)(على سبيل المثال

 الهواء في قد يسد فتحات دخول وخروجإزالة كل ما وفحص قم ب• 
.والخارجيةالوحدات الداخلية 

 (ب)تنظيف فالتر الهواء وأغلفة الوحدات الداخلية• 
راجع دليل التشغيل  القيام بالعملية تفاصيل حول كيفيةال لمزيد من

الهواء  فالتر تركيبوتأكد من المرفق مع الوحدات الداخلية 
ة في مكانها الصحيح. النظيف

ساعات على األقل من تشغيل  6قبل  بوصل الطاقة الكهربائيةقم • 
تظهر شاشة  .نعومةتشغيل أكثر  لضمان الحصول علىالوحدة 

 . الطاقة وصلبمجرد  واجهة المستخدم
____________________________________

ةالوحد أغلفةوأو موظف الصيانة لتنظيف فالتر الهواء  في منطقتك ) اتصل بالوكيلب
 / التشغيل التركيبالداخلية. يتم توفير إرشادات الصيانة وإجراءات التنظيف في أدلة 

.للوحدات الداخلية المخصصة

لفترة طويلة الصيانة قبل التوقف   8-2
، في نهاية الموسم)(على سبيل المثال 

المروحة فقط لمدة نصف يوم  علىاترك الوحدات الداخلية تعمل • 
 ً   لتجفيف األجزاء الداخلية للوحدات. تقريبا
التبريد والتدفئة والمروحة فقط والتشغيل  1-6" الفقرة راجع

.التلقائي والتشغيل الجاف"
عرض واجهة المستخدم. ، وعندها يختفيافصل الطاقة• 
  الهواء وأغلفة الوحدات الداخلية. فالترتنظيف • 

 لمزيد من راجع دليل التشغيل المرفق مع الوحدات الداخلية
الهواء  فالتر تركيبوتأكد من  القيام بالعمليةتفاصيل حول كيفية ال

 مكانها الصحيح.مرة أخرى في  ةالنظيف

األعراض التي ال تعتبر مشاكل في مكيف الهواء -9
مشاكل في مكيف الهواء: ال تعتبراألعراض التالية  

ال يعمل النظام 9-1
مباشرة بعد الضغط على زر  بالعمل ال يبدأ مكيف الهواء• 

إذا أضاء مصباح / اإليقاف في واجهة المستخدم. التشغيل
نع الحمل الزائد على ، فإن النظام في حالة طبيعية. لمالتشغيل

دقائق من  5بعد  باإلقالع ، يبدأ مكيف الهواءمحرك الضاغط
 تشغيله مرة أخرى في حالة إيقاف تشغيله قبل ذلك بقليل.

وضع  اختياربعد استخدام زر  باإلقالع البدءيحدث نفس تأخير 
التشغيل.

" على واجهة المستخدم مركزي عن طريق تحكمإذا تم عرض "• 
الضغط على زر التشغيل إلى وميض الشاشة لبضع ثوان أدى و

يشير إلى أن الجهاز المركزي يتحكم في الوحدة. تشير  فإن ذلك
هة المستخدم.إلى أنه ال يمكن استخدام واج التي تومضالشاشة 

على الفور بعد تشغيل مصدر الطاقة.  باإلقالع النظام ال يبدأ• 
الكمبيوتر الصغير للتشغيل. إعدادانتظر دقيقة واحدة حتى يتم 

ال يعمالن التسخينلكن التبريد/  تشغيل المروحة يمكن 9-2
مباشرة بعد تشغيل الطاقة. 
 بعد وصل الطاقة مباشرة للعمل جاهز الكمبيوتر المصغر يكون •

مع جميع الوحدات الداخلية. يرجى  لالتصالفحص  بتنفيذويقوم 
دقيقة (كحد أقصى) حتى تنتهي هذه العملية. 12االنتظار لمدة 

المحدد واإلعداد المروحةقوة هناك توافق بين  ليس 9-3
ال تتغير سرعة المروحة حتى إذا تم الضغط على زر ضبط • 

، عندما تصل درجة حرارة ناء عملية التسخينعة المروحة. أثسر
الوحدة الخارجية  تتوقف، الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة

 سرعة، لتجنبأدنى الوحدة الداخلية إلى  سرعة مروحة وتتغير
الغرفة. لن تتغير  القاطنين فيتدفق الهواء البارد مباشرة على 

، عندما تكون مروحة حتى إذا تم الضغط على الزرسرعة ال
.التسخينوحدة داخلية أخرى في وضع 

المحدد اإلعدادوالمروحة  اتجاه هناك توافق بين ليس 9-4
شاشة واجهة  ما هو ظاهر على المروحة مع اتجاهال يتوافق • 

 يتم في الوحدة ألن التحكم اتجاه المروحة ال يتغير المستخدم.
بواسطة كمبيوتر صغير.
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 األجزاء الداخلية لوحدة التحكم. مطلقاً ال تلمس • 
ال تقم بإزالة اللوحة األمامية. سيؤدي لمس أجزاء داخلية معينة 
إلى حدوث صدمات كهربائية وتلف الوحدة. يرجى استشارة 

بخصوص فحص وتعديل األجزاء الداخلية. في منطقتك الوكيل
 التعرض ال تترك واجهة المستخدم في أي مكان يوجد فيه خطر• 

  .للبلل
حدوث ل، فهناك خطر ت المياه في جهاز التحكم عن بُعدإذا دخل

تسرب كهربائي وتلف المكونات اإللكترونية.
قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي عندما ال يتم استخدام • 

 مكيف الهواء لفترات طويلة.
 يبقى هناك، ح الطاقة الرئيسي في وضع التشغيلعند ترك مفتا 

ا كان مكيف اقة الكهربائية (بالواط) حتى إذاستهالك بعض الط
، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي الهواء ال يعمل. لذلك

 لتوفير الطاقة.
 6مفتاح الطاقة الرئيسي قبل  بوصل، قم عند استئناف التشغيل

لضمان عملية تشغيل  ساعات من تشغيل مكيف الهواء مرة أخرى
.مريحة

 تنظيف فلتر الهواء أو فحصه.ب معند القياراقب خطواتك • 
توخي أقصى درجات الحذر ألن العمل يتم على  حيث يتطلب ذلك

 مكان مرتفع.
، مما السقالة أو تنهار منها ، فقد تسقطثابتةإذا كانت السقالة غير 

 إصابة. حدوث يتسبب في
الحذر عند العمل على ارتفاع  وتوخىالسقاالت  بتركيب ياعتن• 

عاٍل فوق مستوى سطح األرض.
 .مفتوحغطاء لوحة التحكم و بتشغيل الوحدةال تقم • 
إلى تعطل الجهاز أو حدوث  دخول المياه إلى اللوحة فقد يؤدي 

صدمة كهربائية.
 عليها.أو تضع أشياء  على الوحدة الخارجية ال تجلس• 

تتعرض لإلصابة بسبب السقوط أو أشياء أخرى. قد 
 الوحدة الخارجية أو حولها. فوقال تدع األطفال يلعبون • 

قد يتعرضون لإلصابة في حال مالمستهم الوحدة دون قصد. 
بتشغيل أزرار واجهة المستخدم بأشياء صلبة  مطلقاً ال تقم • 

  مدببة.
قد يؤدي هذا إلى تلف جهاز التحكم عن بعد.

قد يتسبب هذا في ف تسحب أو تلوي سلك واجهة المستخدم. ال• 
.عطلحدوث 

 لها. هواء ألغراض أخرى غير المخصصال تستخدم مكيف ال• 
ال تستخدم مكيف الهواء لتبريد األدوات الدقيقة أو األطعمة أو  

بشكل النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية ألن ذلك قد يؤثر 
.الشيء المقصود/ أو طول عمر على أداء و/ أو جودة و سلبي

 ،لفترة طويلةبعد االستخدام قم بفحص حامل الوحدة والتركيبات • 
 .تلف فيها للتحقق من عدم وجود

في حالت ترك هذه األجزاء  قد تسقط الوحدة وتسبب اإلصابة
صيانة.دون 

حدة ال تضع األشياء التي قد تتضرر بسبب الرطوبة تحت الو• 
  الداخلية.

 وكان ٪80إذا كانت الرطوبة أعلى من  المتكاثفيتشكل قد 
.ملويأو إذا كان الفلتر  مسدودمخرج التصريف 

تأكد من عدم تعرض واجهة المستخدم ألشعة الشمس • 
 المباشرة.

مع فقدان القدرة على  LCDسيؤدي ذلك إلى تغيير لون شاشة  
القراءة.

البنزين أو أي مذيب عضوي باستخدام ال تمسح لوحة التحكم • 
  آخر.

 .تقشرها/أو و لونهاسيؤدي ذلك إلى تغير 
استخدم قطعة قماش مبللة ا كانت اللوحة بحاجة إلى التنظيف، إذ

 امسح ، وبعد ذلكالمخففة بالماء اللطيفةمع بعض المنظفات 
قطعة قماش جافة. باستخدام

بيد حشري من ال تقم بتشغيل مكيف الهواء عند استخدام م• 
 الذي يعمل بالتبخير.نوع ال
الذين لديهم حساسية شديدة  األشخاصصحة  تتعرضيمكن أن  

 التي تترسبللخطر بسبب المواد الكيميائية  المواد الكيميائية تجاه
 التبخير.والناتجة عن بالوحدة 

__________________________________
موقع التركيب

التركيب أماكن يخصفيما 
قم بتركيب مكيف الهواء في مكان جيد التهوية وخالي من  •

العوائق
ال تستخدم المكيف في األماكن التالية:• 

تبريد حيث يوجد استخدام كبير للزيوت المعدنية مثل زيت  -أ
المخارط

حيث يوجد الكثير من الملح مثل منطقة الشاطئ -ب
حيث يوجد غاز كبريتي كما هو الحال في منتجع ينابيع حارة -ج
مثل المصنع. الكهربائي حيث توجد تقلبات كبيرة في الجهد -د

حيث توجد مركبات آلية أو سفن بحرية -هـ
كما  الوسط المحيطزيت في ال كميات كبيرة من وجدتحيث  -و

الطهي أماكنهو الحال في 
شعاع كهرومغناطيسيإ تقوم بتوليد حيث توجد آالت -ز
أو بخار حمضي أو  مائي حيث يحتوي الهواء على بخار -ح

قلوي
 الحماية من الثلوج• 
قم باستشارة الوكيل في منطقتكلمزيد من التفاصيل،  

تمديد األسالك
كهربائي  فني جميع األسالك بواسطة تمديد يجب أن يتم تنفيذ• 

  معتمد.
ً قم باستشارة الوكيل في منطقتك  تمديد األسالك  بخصوص دائما

 .الكهربائية
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مكيف ب للطاقة الكهربائية خاصتأكد من استخدام مصدر • 
  الهواء.

آخر إلى توليد حرارة  كهربائية قد يؤدي استخدام أي مصدر طاقة
أو نشوب حريق أو تعطل المنتج.

تنظيف مكيف الهواء  بخصوص الوكيل في منطقتك قم باستشارة• 
 من الداخل.

األجزاء  في كسر حدوث إلى المالئمقد يؤدي التنظيف غير  
 حدوث أخرى باإلضافة إلى المياه وأضرارالبالستيكية، وتسرب 
الصدمات الكهربائية.

 .مكيف الهواء تأريضتأكد من • 
تأكد من أن الوحدة مؤرضة وأن السلك األرضي غير متصل بالغاز 

، أو أنبوب الماء أو موصل البرق أو سلك الهاتف األرضي
 .ةلتجنب حدوث الصدمة الكهربائي

 لوحدة.ا فوقال تضع إناء زهور أو أي شيء يحتوي على الماء • 
، مما يتسبب في حدوث صدمة قد يدخل الماء إلى الوحدة

كهربائية أو نشوب حريق.
تجنب وضع وحدة التحكم في مكان يمكن رشه بالماء. قد يتسبب • 

دخول الماء إلى الجهاز في حدوث تسرب كهربائي أو إتالف 
اإللكترونية الداخلية.األجزاء 

أن التعرض المباشر لفترات  من المعلوم بالنسبة لك،ليكن • 
من مكيف الهواء أو  الصادر طويلة للهواء البارد أو الدافئ

يمكن أن يضر بحالتك البدنية  جداً أو الدافئ  جداً الهواء البارد 
 .والصحية

___________________________________

 __________________________تنبيه__ 
 مروحة الوحدة الخارجية. ةال تقم بإزالة واقي •
التي قد ، ية من مروحة الوحدة عالية السرعةبالحما ةقوم الواقيت

إصابات. تتسبب بحدوث
للرطوبة تحت الوحدات الداخلية أو  حساسةال تضع أشياء • 

 .مباشرة الخارجية
على الوحدة الرئيسية أو  التكاثفقد يتسبب في ظروف معينة، 

 قنوات الهواء أو انسداد فلتر اتساخأنابيب غاز التبريد أو 
 حدوث خلل، مما يؤدي إلى تلوث أو تنقيطالتصريف في حدوث 

.المقصود الجسم في
، من أن الغرفة جيدة التهوية إذا تم لتجنب نفاد األكسجينتأكد، • 

 استخدام معدات مثل الموقد مع مكيف الهواء.
ال تضع بخاخات قابلة لالشتعال بالقرب من الوحدة ألن ذلك قد • 

يتسبب في حدوث انفجارات.
في األماكن المعرضة  مكشوف لهبال تضع األجهزة التي تصدر • 

من الوحدة ألن ذلك قد يضعف احتراق الخارج لتدفق الهواء 
الموقد.

 أو السخانات في أماكن معرضة لتدفق الهواء األفرانال تضع • 
من الوحدة ألن ذلك قد يضعف احتراق الموقد أو  لخارجا

السخان.

سبب ، حيث يمكن أن تتتضع السخانات أسفل الوحدة مباشرةال • 
.يه للوحدةالحرارة الناتجة في حدوث تشو

الوحدة الخارجية أو تجنب  لألطفال بالصعود علىال تسمح • 
 وضع أي شيء عليها.

 حدوث إلى منها القفزأو  من أعلى الوحدة قد يؤدي السقوط 
اإلصابة.

 ال تسد مداخل أو مخارج الهواء.• 
األداء أو حدوث مشكلة. ضعفقد يؤدي ضعف تدفق الهواء إلى   
.انسيابيةتصريف  عملية لضمان التصريفخرطوم  قم بتسوية• 

 للمبنىترطيب  حدوث غير الكامل في التصريفقد يتسبب 
واألثاث وما إلى ذلك.

.انسيابيف لضمان تصريف يصرتخرطوم ال قم بتسوية• 
 تشكل رطوبة. ف غير الكامل في يصرتقد يتسبب ال

 بشكلاألطفال أو النباتات أو الحيوانات  عدم تعرضتأكد من • 
يترتب على ذلك  فقد، من الوحدة الخارج لتدفق الهواء مباشر

آثار ضارة.
تسبب ي الن ذلك قد، ستخدمال تغسل مكيف الهواء أو واجهة الم• 

في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
 ضمن، الرش عبواتالقابلة لالشتعال، مثل  العبواتال تضع • 

 فوهة النفخ.نطاق متر واحد من 
ألن الهواء الساخن الناتج من  هذه العبواتتنفجر  من المحتمل أن 

الوحدة الخارجية سيؤثر عليها.
 الكامل.ف يصرتلضمان ال التصريف قم بتسوية مجرى• 

الخارجي  التصريفالمناسب من أنبوب  في حال عدم التصريف
انسداد بسبب  وجودفهناك احتمال ب، أثناء تشغيل مكيف الهواء

 في األنبوب. والطميتراكم األوساخ 
 في هذهقد يؤدي إلى تسرب المياه من الوحدة الداخلية. وهذا 
في  الوكيل واستشارةتشغيل مكيف الهواء  قم بإيقاف، الحالة

 للحصول على المساعدة. منطقتك
في سن  الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال الذين• 

 أو األشخاص العاجزين. الرعاية
 وضرروظائف الجسم  في إعاقة حدوث قد يؤدي ذلك إلى 

بالصحة.
بالوحدة أو  يعبثونيجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال • 

 صة بها.واجهة المستخدم الخا
في إعاقة  حدوث من قبل الطفل إلى المفاجئ التشغيلؤدي يقد  

بالصحة. وضرروظائف الجسم 
، لتجنب ال تلمس مدخل الهواء أو زعانف األلومنيوم للوحدة• 

  .التعرض إلصابة
.اإلصابة بالجروح هذه الزعانف حادة ويمكن أن تؤدي إلى  
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 بخصوص ما يجب القيام به في منطقتك الموزع قم باستشارة• 
 في حالة تسرب غاز التبريد.

الضروري  صغيرة، منتركيب مكيف الهواء في غرفة عندما يتم 
غاز تبريد  اتخاذ التدابير المناسبة حتى ال تتجاوز كمية أي

إلى وقوع  قد يؤدي خالف ذلك .متسربة حد التركيز المسموح به
حادث بسبب نفاد األكسجين.

 تسرب غاز التبريد. الحريق في حال حدوث احذر من• 
 على سبيل المثال، ،ن مكيف الهواء ال يعمل بشكل صحيحإذا كا

 غازقد يكون السبب هو تسرب ، هواء بارد أو دافئال يولد 
  التبريد.

للحصول على المساعدة. في منطقتك الوكيل قم باستشارة
من وال يتسرب في العادة. داخل مكيف الهواء آ ن غاز التبريدإ

يؤدي التالمس مع موقد أو سخان أو طباخ مكشوف  دذلك، قومع 
. ال تستخدم مكيف حدوث تسرب في حال إلى توليد غاز ضار

أن التسرب قد تم  معتمدحتى يؤكد فني صيانة  هاالهواء بعد
 إصالحه.

ال تستخدم مكيف الهواء حتى يؤكد فني الصيانة أنه تم إصالح • 
الجزء الذي يتسرب منه غاز التبريد.

، وقم بتهوية ل أي أجهزة تسخين قابلة لالشتعالبإيقاف تشغيقم • 
الغرفة واتصل بالموزع الذي اشتريت منه الوحدة.

 المعدات أو الملحقات وصلقد يؤدي التركيب غير الصحيح أو • 
إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو  الغير مناسبة

تسرب أو حريق أو أي تلف آخر بالجهاز.
تعديل وإصالح  بخصوص في منطقتكالوكيل  ارةقم باستش• 

 وصيانة مكيف الهواء.
مياه أو حدوث تسرب  حدوث إلىالعمل  عدم اتقان قد يؤدي 

 صدمات كهربائية أو مخاطر نشوب حريق.
نقل جهاز تكييف  بخصوص في منطقتكالوكيل  قم باستشارة• 

 الهواء وإعادة تركيبه.
إلى حدوث تسرب أو قد تؤدي أعمال التركيب غير الصحيحة  

صدمات كهربائية أو مخاطر نشوب حريق.
تحويل القاطع أو  تشغيل الوحدة، من إيقاف قبل التنظيفتأكد • 

. التغذية الكهربائية أو سحب سلك الكهربائي إلى وضعية اإليقاف
 لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة.

 .مبللتانال تقم بتشغيل مكيف الهواء ويداك • 
صدمة كهربائية. حدوث قد ينتج عن ذلك

، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمات ال تغسل المكيف بالماء• 
كهربائية أو نشوب حريق.

 رضي.األتسرب بال خاص تأكد من تركيب قاطع• 
رضي إلى حدوث األتسرب بال خاص قد يؤدي عدم تركيب قاطع

أكد من تركيب كاشف ت بائية أو نشوب حريق.صدمات كهر
لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب  ،للتسرب األرضي

حريق
تعرض مكيف الهواء  حال في في منطقتك الموزع قم باستشارة• 

 ، مثل الفيضانات أو األعاصير.بسبب كارثة طبيعية للغمر
 حيث يمكن أن يؤدي، تشغيل مكيف الهواء في هذه الحالةال تقم ب

نشوب حريق.ذلك إلى حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو 
تشغيل مكيف الهواء عندما يكون قاطع  إيقافأو  تقم بتشغيلال • 

 التيار الكهربائي في وضع التشغيل أو اإليقاف.
يق أو تسرب الماء. يتسبب ذلك في نشوب حر من الممكن أن

عودة التيار  في حال، ستدور المروحة فجأة عالوة على ذلك
إصابة.، مما قد يؤدي إلى حدوث الكهربائي

، مثل زيت منتج في الجو الملوث ببخار الزيتال تستخدم ال• 
.الطهي أو بخار زيت الماكينة

الصدمات  حدوث قد يتسبب بخار الزيت في تلف الشقوق أو  
 الكهربائية أو نشوب حريق.

ال تقم بتركيب مكيف الهواء في أي مكان يوجد فيه خطر تسرب • 
  الغاز القابل لالشتعال.

بالقرب من مكيف  المتسرب في حال حدوثه تراكم الغازقد يؤدي 
الهواء إلى مخاطر نشوب حريق.

الملحقات وتأكد  وصل بخصوصاتصل بالموظفين المحترفين • 
 من استخدام الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة فقط.

، فقد يؤدي ذلك إلى لعمل الذي قمت بهاناجم عن  الخللإذا كان 
حدوث صدمة كهربائية أو حريق. تسرب المياه أو

، مثل زائددخان زيتي  فيها يوجد ال تستخدم المنتج في أماكن• 
يسبب أو في أماكن بها غاز قابل لالشتعال أو غاز  غرفة الطهي

  أو غبار معدني. تآكل
قد يؤدي استخدام المنتج في مثل هذه األماكن إلى نشوب حريق    

 أو تعطل المنتج.
قم بفصل الطاقة عن الوحدة واتصل بالموزع في منطقتك، في • 

رائحة  انبعاثجهاز تكييف الهواء (حال حدوث عطل في 
  ).ذلك وغير، منه احتراق

قد يؤدي استمرار التشغيل في ظل هذه الظروف إلى حدوث    
عطل أو حدوث صدمات كهربائية أو مخاطر نشوب حريق.

الرش  أوعيةال تضع البخاخات القابلة لالشتعال أو تشغيل • 
، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.الوحدةبالقرب من 

 الطالء. مذيبال تنظف المنتج بالمذيبات العضوية مثل • 
المنتج  في تلف حدوث قد يؤدي استخدام المذيبات العضوية إلى

أو حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.
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تعليمات الصيانة:
يقدم ، والذي أو تطبيق معين خاص بمنتج محدد دليل التعليمات

 ً / أو و وتهيئة وتشغيل تركيبكيفية  عن )ذا كان ذي صلةإ( شرحا
صيانة المنتج أو التطبيق.

:وكيلال
لمنتجات حسب موضوع هذا الدليل.با خاص موزع مبيعات
:فني التركيب

موضوع هذا  وفقلتركيب المنتجات  معتمد ذو خبرة فنيةشخص 
الدليل.

:المستخدم
.ه/ أو يقوم بتشغيلالشخص الذي يملك المنتج و

شركة خدمات:
ما تحتاجه الوحدة من خدمات أو تنسيق  تنفيذيمكنها  معتمدةشركة 

:المعمول بهالتشريع 
/ أو الرموز الدولية وجيهات والقوانين واللوائح وجميع الت

بها من أجل  والمعمولواألوروبية والوطنية والمحلية ذات الصلة 
 .محددأو مجال  معين منتج

:الملحقات
 وفقالوحدة والتي يجب تركيبها  المعدات التي يتم تسليمها مع
للتعليمات الواردة في الوثائق.

معدات اختياريه:
ً المنتجات  إلى بشكل اختياري إضافتهاالمعدات التي يمكن   وفقا
لموضوع هذا الدليل.

التوريدات الخاصة بموقع التركيب
، لإلرشادات الواردة في هذا الدليل وفق تركيبهاالمعدات التي يلزم 

 "دايكن"  شركة تقدمهاولكنها ال 
_________________________________. 

وقائية تدابير 1-3
جنب حدوث عطل تالكاملة من وظائف مكيف الهواء و لالستفادة

بقراءة دليل التعليمات  قبل االستخدام بسبب سوء االستخدام، نوصي
هذا بعناية.

بدقة لتجنب إساءة استخدام الجهاز. التدابيراقرأ 
تم تصنيف مكيف الهواء هذا ضمن "األجهزة التي ال يمكن لعامة 

الناس الوصول إليها".
. تحذير وتنبيهالموصوفة هنا على أنها  التدابيريتم تصنيف • 

. تأكد من هامة وقائية كالهما على معلوماتحيث يحتوي 
.إهمالدون  التدابيرمراعاة جميع 

يلي. فيمامدرجة  الوقائية والنصائح التدابيرك نوعان من هنا• 

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات • ...…تحذير 
بشكل صحيح إلى حدوث إصابات 

شخصية أو خسائر في األرواح.
تحتوي هذه الوحدة على أجزاء • 

كهربائية وساخنة.
 تركيبها، من قبل تشغيل الوحدةتأكد • 

 التركيب. فنيبشكل صحيح من قبل 
اتصل من التشغيل،  واثقإذا لم تكن 

بفني التركيب للحصول على المشورة 
 والمعلومات.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات • ….…نبيهت 
 في تلف حدوث بشكل صحيح إلى

والتي  شخصية،الممتلكات أو إصابة 
.الحالةقد تكون خطيرة حسب 

مكان مناسب بحيث يمكنك في احتفظ بهذا الدليل بعد قراءاته • 
جديد تم نقل الجهاز إلى مستخدم  الرجوع إليه عند الضرورة. إذا

 من تسليم الدليل. تأكد

_________________________تحذير __ 

من الوحدة الخارجية وال تدع  مباشر تماس ال تضع أشياء على• 
األوراق واألوساخ األخرى تتراكم حول الوحدة.

للحيوانات الصغيرة التي يمكن أن تدخل  مرقداألوراق هي  
 الوحدة.

، أن تتسبب في إلى الوحدة هاد دخولبمجريمكن لهذه الحيوانات 
دخان أو نشوب حريق عند مالمستها  تصاعد حدوث أعطال أو

لألجزاء الكهربائية.
أعمال التركيب. بخصوصالوكيل المحلي  قم باستشارة• 
فسك إلى تسرب المياه أو بن بأعمال التركيبقد يؤدي القيام   

حدوث صدمات كهربائية أو مخاطر نشوب حريق.
قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو الصابع أو األ تقم بإدخالال • 

 مخرج الهواء.

المروحة بسرعة  عند دورانيتسبب ذلك في حدوث إصابة  قد
.عالية

 الوحدة الداخلية أو واجهة المستخدم تتعرض للبلل تتركال • 
 إطالقاً 

قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. 

 األماكن الرطبة. بوضعها فيال تعرض واجهة المستخدم للخطر • 
هناك خطر حدوث  فإن، حالة دخول الماء إلى جهاز التحكمفي 

 في األجزاء اإللكترونية. وبالتالي حدوث تلفتسرب كهربائي 

الحماية (الفاصمات) المناسبة لألمبير.قواطع تأكد من استخدام • 
أو أسالك أخرى  أو أسالك نحاسية فاصمات كبديل ال تستخدم

قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب ، غير مناسبة
 الوحدة. في إصابة أو تلف حدوث حريق أو
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التعاريف-1

معاني التحذيرات والرموز1-1
ً تم تصنيف التحذيرات في هذا الدليل  لخطورتها واحتمال  وفقا

 حدوثها.
________________________________ 

خطر 
يؤدي، في حال عدم  خطروضع  وجود احتمال يشير إلى

 الوفاة أو اإلصابة الخطيرة. إلىتجنبه، 
________________________________ 

_________________________________
تحذير 

يؤدي، في حال عدم  خطروضع  احتمال وجود يشير إلى
 الوفاة أو اإلصابة الخطيرة. إلىتجنبه، 

________________________________
________________________________ 

تنبيه 
يؤدي، في حال عدم  خطروضع  احتمال وجود يشير إلى

كما يمكن أن إلى حدوث إصابة طفيفة أو متوسطة. تجنبه، 
 يستخدم للتنبيه من االستخدامات الغير آمنة 

________________________________
________________________________

 مالحظة  
المعدات  في التي قد تؤدي إلى حوادث تلف الحاالتيشير إلى 

 أو الممتلكات فقط.
_______________________________ 

________________________________

معلومة  
ضافية.اإلمعلومات المفيدة أو النصائح اليحدد هذا الرمز 

 يتم تمثيل بعض أنواع الخطر برموز خاصة:
________________________________
________________________________

 التيار الكهربائي 
________________________________
________________________________

 خطر حدوث حريق أو اإلصابة بحروق  
________________________________

معاني المصطلحات المستخدمة 1-2

:التركيبدليل 
يقدم ، أو تطبيق معين بمنتج محددالخاصة دليل التعليمات 

 ً  وصيانته. وتهيئته تركيبهكيفية ل شرحا

دليل التشغيل:
يقدم ، أو تطبيق معين الخاصة بمنتج محدددليل التعليمات 

 ً  كيفية تشغيله.ل شرحا
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دليل  قم بقراءة .نشكر لكم شراء مكيف الهواء هذا من "دايكن"
حيث يطلعك قبل استخدام مكيف الهواء.  وحرص التشغيل بعناية

 ، كماصحيحالشكل الاستخدام الوحدة بهذا الدليل على كيفية 
 بهذا الدليل احتفظ على حل أي مشكلة في حال حدوثها. يساعدك

 للرجوع إليه في المستقبل. 
لمزيد من  مع الوحدة الداخلية دليل التشغيل المرفقإلى انظر أيضا 

التشغيل المرفق مع الوحدة  باالحتفاظ بدليلقم المعلومات حولها. 
 في مكان آمن. إلى جانب هذا الدليل الداخلية






