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١۔١

نبذة عن الوثائق

▪ الوثائق األصلية باللغة اإلنجليزية .وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.
▪ تتناول االحتياطات المبينة في هذا المستند موضوعات هامة جدًا ،فاتبعها بعناية.
▪ يجب أن يتولى عامل تركيب مرخص عملية تثبيت النظام وجميع األنشطة الموضحة في دليل
التثبيت المرجعي.

١۔١۔١

معانى التحذيرات والرموز
خطر
يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.
خطر :خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب االرتفاع
الحاد في الحرارة أو البرودة.
خطر :خطر االنفجار

١۔٢

احتياطات للمستخدم
إنذار
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة ،فاتصل بفني
التركيب لديك.
إنذار
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين
تجاوزوا ّ
سن  8سنوات واألشخاص من ذوي القدرات
البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة
والمعرفة ،فقط إذا قام شخص مسئول عن سالمتهم
باإلشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية
استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر
المرتبطة به.
ال يُسمح لألطفال العبث بالجهاز.
ال يُسمح لألطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته
دون إشراف.

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

إنذار

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق:

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

▪ تجنب شطف الوحدة.
▪ ال تُشغل الوحدة بأي ٍد مبتلة.

تحذير

▪ ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير :مادة قابلة لالشتعال

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.
إشعار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.

تحذير
▪ ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
▪ ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

معلومات
يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.

▪ تُوضع الرموز التالية على الوحدات:

الرموز ال ُمستخدمة على الوحدة:
الرمز

الشرح
قبل التركيب ،اقرأ دليل التركيب والتشغيل وورقة تعليمات توصيل
األسالك.
قبل إجراء مهمات الصيانة والخدمة ،اقرأ دليل الخدمة.
لمزيد من المعلومات ،انظر الدليل المرجعي للمستخدم وفني التركيب.

تتضمن الوحدة أجزاء دوارة .توخ الحذر عند صيانة الوحدة أو فحصها.

الرموز ال ُمستخدمة في الوثائق:
الرمز

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات المنزلية غير
المصنفة .ال تحاول تفكيك النظام بنفسك :وال يصلح ألي شخص سوى عامل التركيب المعتمد
القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد والزيت واألجزاء األخرى ،كما يجب أن تتم وفقًا
للتشريعات المعمول بها.
يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وإعادة تدويرها
واستعادتها .من خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح ،ستساعد في تفادي
العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان .للحصول على مزيد من المعلومات،
يرجى االتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.
▪ تُوضع الرموز التالية على البطاريات:

الشرح
يشير إلى عنوان أحد األشكال أو مرجع له.
مثال " :عنوان الشكل  "3–1يعني "الشكل  3في الفصل ."1
يشير إلى عنوان أحد الجداول أو مرجع له.
مثال " :عنوان الجدول  "3–1يعني "الجدول  3في الفصل ."1

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة .إذا تم طباعة
رمز كيميائي تحت الرمز ،فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل
بتركيز معين.
الرموز الكيميائية المحتملة هي :الرصاص :السلك )<.(%0.004
يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها .من خالل
ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح ،ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة
على البيئة وصحة اإلنسان.
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١۔٣

احتياطات لفني التركيب

١۔٣۔١

عام

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها ،فاتصل بالوكيل المحلي لديك.
خطر :خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

▪ في األماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أ َّكال )على سبيل المثال :غاز حمض الكبريتوز( .قد يتسبب
تآكل المواسير النحاسية أو األجزاء الملحومة إلى تسرب الفريون.

١۔٣۔٣

التبريد — في حالة  R410Aأو R32

إن أمكن .قم باالطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز
للحصول على مزيد من المعلومات.
إشعار

▪ ال تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنابيب المياه أو األجزاء الداخلية أثناء التشغيل
حارا جدًا أو باردًا جدًا .اتركه بعض الوقت
أو بعده مباشرة ،قد يكون الجو ً
للعودة إلى درجة الحرارة العادية .وإذا كان ال بد من مالمستها ،ارت ِد قفازات
واقية.

تأكد من توافق تركيب مواسير الفريون مع التشريعات المعمول بها .في أوروبا،
المعيار  EN378هو المعيار المعمول به.

▪ ال تلمس أي غاز تبريد تسرب دون قصد.

إشعار
تأكد من عدم تعرض المواسير والوصالت ال ُمستخدمة في الميدان للضغط.

إنذار

إنذار

قد يتسبب التركيب أو التثبيت غير الصحيح للجهاز أو الملحقات في وقوع صدمة
كهربائية أو انقطاع التيار أو حدوث تسريب أو اندالع حريق أو إلحاق أضرار
أخرى للجهاز .ال تستخدم سوى الملحقات واألجهزة االختيارية وقطع الغيار
المصنوعة والمعتمدة من .Daikin

أثناء االختبارات ،تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح
به للضغط )كما هو مبين على لوحة الوحدة(.
إنذار

إنذار

اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد .إذا تسرب غاز التبريد ،فقم بتهوية
المنطقة المحيطة على الفور .المخاطر المحتملة:

تأكد من التزام التركيب والتجريب والمواد المستخدمة بالتشريعات المعمول بها )في
الجزء العلوي من اإلرشادات المبينة في وثائق .(Daikin

▪ يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.

تحذير

▪ قد ينتج ً
غازا سا ًما إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.

ارتدي تجهيزات الوقاية الشخصية )القفازات الواقية ،نظارات السالمة (… ،عند
تركيب الجهازأو صيانته أو خدمته.

خطر :خطر االنفجار
التفريغ – في حالة تسرب الفريون .إذا كنت ترغب في شحن الجهاز وكان هناك
تسرب في دارة الفريون:

إنذار
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيدًا بحيث ال يتمكن أحد ،ال سي ًما
األطفال ،من العبث بها .الخطر المحتمل :االختناق.

▪ ال تستخدم وظيفة التفريغ اآللي للوحدة ،والتي يمكنك استخدامها لتجميع كل
الفريون من الجهاز في الوحدة الخارجية .النتيجة المحتملة :االحتراق الذاتي
وانفجار الضاغط بسبب مرور الهواء في ضاغط التشغيل.

إنذار

▪ استخدم نظام استعادة مستقالً حتى ال يضطر ضاغط الوحدة إلى التشغيل.

واتخذ اإلجراءات الكافية لمنع الحيوانات الصغيرة من استخدام الوحدة كمأوى .فقد
تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تالمس األجزاء الكهربية في حدوث أعطال ،أو
إطالق دخان أو نشوب حريق.

إنذار
أعد إصالح ال ُمبرد دائ ًما .ال تُدعه ُمعرضًا للعوامل البيئية مباشرة .استخدم مضخة
تفريغ إلخالء التثبيت.

تحذير
ال تلمس مدخل الهواء أو الريش األلومنيوم الموجودة بالوحدة.

إشعار

تحذير

بعد توصيل جميع المواسير ،تأكد من عدم وجود تسرب للغاز .استخدم النتروجين
إلجراء اكتشاف تسرب الغاز.

▪ ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.

إشعار

▪ ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

▪ لتجنب انهيار الضاغط ،ال تقم بشحن كمية ُمبرد أكثر من المحددة.

قد يكون من الضروري وفقًا للتشريعات المعمول بها تقديم سجل تشغيل مع المنتج يحتوي على ما
يلي بحد أدنى :معلومات بخصوص أعمال الصيانة واإلصالح ونتائج االختبارات والفترات
االحتياطية وما إلى ذلك.

▪ يتعين التعامل مع ال ُمبرد عند فتح نظام التبريد وفقًا للتشريعات السارية.
إنذار

يتعين أيضًا تقديم المعلومات التالية في مكان يمكن الوصول إليه في المنتج:

تأكد من عدم وجود أي أكسجين في النظام .وال ينبغي شحن مائع التبريد إال بعد
إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي.

▪ التعليمات المتعلقة بإطفاء الجهاز في حاالت الطوارئ
▪ أسماء وعناوين إدارة مطافئ وشرطة ومشفى

النتيجة المحتملة :االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور األكسجين في
الضاغط قيد التشغيل.

▪ االسم والعنوان وأرقام الهواتف الليلية للحصول على الخدمة
في أوروبا ،تقدم أنظمة  EN378اإلرشادات الالزمة بشأن سجل التشغيل هذا.

١۔٣۔٢

مكان التركيب

▪ وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.
▪ تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.
▪ تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية .ال تس ّد أي فتحة من فتحات التهوية.
▪ تأكد من استواء الوحدة.
ال تركب الوحدة في األماكن التالية:
▪ في األجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.

▪ في حالة تطلب األمر إعادة الشحن ،الرجاء مراجعة اللوحة التعريفية الخاصة بالوحدة .مبين
عليها نوع المبرد والمقدار الالزم شحنه.
▪ يتم شحن الوحدة بالفريون في المصنع ،وبنا ًء على أحجام المواسير وأطوال المواسير ،تتطلب
بعض األنظمة شحنًا إضافيًا الفريون.
▪ استخدم فقط األدوات المخصصة حصريًا لنوع غاز التبريد المستخدم في النظام ،وهذا لضمان
مقاومة الضغط ومنع المواد الغريبة من الدخول إلى النظام.
▪ اشحن غاز التبريد السائل على النحو التالي:
في حالة
وجود أنبوب سيفون

فعندئ ٍذ
اشحن واألسطوانة في وضع عمودي.

)األسطوانة مزودة بسيفون لملء السائل"(

▪ في األماكن التي توجد فيها آالت تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية .فقد تعترض الموجات
الكهرومغناطيسية نظام التحكم ،وتتسبب في تعطل الجهاز.
▪ في األماكن التي يوجد فيها خطر اندالع حريق بسبب تسرب غازات قابلة لالشتعال )على سبيل
المثال :التنر أو البنزين( أو ألياف كربون أو غبار قابل لالشتعال.
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في حالة

فعندئ ٍذ

عدم وجود أنبوب سيفون

اشحن واألسطوانة في وضع مقلوب.

▪ استخدم فقط األدوات المخصصة حصريًا لنوع سائل التبريد المستخدم في النظام ،وهذا لضمان
مقاومة الضغط ومنع المواد الغريبة من الدخول إلى النظام.
▪ افتح اسطوانات سائل التبريد ببطء.
تحذير
فورا عند اكتمال إجراء شحن الفريون أو عند إيقافه
يتعين غلق صمام خزان التبريد ً
مؤقتًا .وقد يتم شحن كمية إضافية من ال ُمبرد في حال عدم إغالق الصمام في الحال.
النتيجة المحتملة :كمية غير صحيحة من المبرد.

▪ افتح اسطوانات غاز التبريد ببطء.
▪ اشحن غاز التبريد في شكل سائل .قد يؤدي شحنه في شكل غاز إلى إعاقة التشغيل العادي.
تحذير
فورا عند اكتمال إجراء شحن الفريون أو عند إيقافه
يتعين غلق صمام خزان التبريد ً
مؤقتًا .وقد يتم شحن كمية إضافية من ال ُمبرد في حال عدم إغالق الصمام في الحال.
النتيجة المحتملة :كمية غير صحيحة من المبرد.

١۔٣۔٤

١۔٣۔٥

المحلول الملحي

إن أمكن .قم باالطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز
للحصول على مزيد من المعلومات.
إنذار
يجب أن يكون اختيار المحلول الملحي وفقًا للتشريعات المعمول بها.

غاز التبريد — في حالة R744

إنذار
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب المحلول الملحي .إذا تسرب المحلول الملحي،
فقم بتهوية المنطقة على الفور واتصل بالموزع المحلي.

قم باإلطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز للحصول على
مزيد من المعلومات.
إشعار

إنذار

تأكد من توافق تركيب مواسير الفريون مع التشريعات المعمول بها .في أوروبا،
المعيار  EN378هو المعيار المعمول به.

قد ترتفع درجة الحرارة المحيطة داخل الوحدة بشكل كبير عن درجة حرارة الغرفة،
على سبيل المثال °70مئوية .وفي حالة وجود تسرب لمحلول ملحي ،يمكن أن
تتسبب األجزاء الساخنة داخل الوحدة في حدوث حالة خطرة.

تأكد من عدم تعرض المواسير والوصالت ال ُمستخدمة في الميدان للضغط.

إنذار

إنذار

يجب أن يكون استخدام الجهاز وتركيبه وفقًا الحتياطات السالمة والبيئة المنصوص
عليها في التشريعات المعمول بها.

إشعار

أثناء االختبارات ،تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح
به للضغط )كما هو مبين على لوحة الوحدة(.
إنذار
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب سائل التبريد .إذا تسرب سائل التبريد ،فقم
بتهوية المنطقة المحيطة على الفور .المخاطر المحتملة:

١۔٣۔٦

المياه

إن أمكن .قم باالطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز
للحصول على مزيد من المعلومات.
إشعار

▪ التسمم بثاني أكسيد الكربون

تأكد من أن جودة المياه تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي رقم .2020/2184

▪ االختناق
إشعار
بعد توصيل جميع المواسير ،تأكد من عدم وجود تسرب للغاز .استخدم النتروجين
إلجراء اكتشاف تسرب الغاز.
إشعار
▪ لتجنب انهيار الضاغط ،ال تقم بشحن كمية ُمبرد أكثر من المحددة.
▪ يتعين التعامل مع ال ُمبرد عند فتح نظام التبريد وفقًا للتشريعات السارية.
إنذار
تأكد من عدم وجود أي أكسجين في النظام .وال ينبغي شحن مائع التبريد إال بعد
إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي.
النتيجة المحتملة :االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور األكسجين في
الضاغط قيد التشغيل.
تحذير
سيقع نظام التفريغ في النقطة الثالثية .لتفادي الجليد الصلب ،داوم على بدء الشحن بـ
 R744في حالة البخارية .عند الوصول إلى النقطة الثالثية ) 5.2بار بضغط
مطلق( أو  4.2بار بمقياس الضغط( ،فعليك مواصلة الشحن بـ  R744في حالة
سائلة.

١۔٣۔٧

األعمال الكهربائية
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
▪ افصل كل مصادر التيار الكهربائي قبل إزالة غطاء صندوق المفاتيح الكهربائية
أو توصيل األسالك الكهربائية أو لمس األجزاء الكهربائية.
▪ افصل مصدر التيار الكهربائي ألكثر من  10دقائق ،وقم بقياس الجهد
الكهربائي في أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل
الصيانة .يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من  50فولت من التيار المستمر
قبل لمس المكونات الكهربائية .لمعرفة موقع األطراف ،انظر مخطط األسالك.
▪ تجنب لمس المكونات الكهربائية بأيد مبتلة.
▪ ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.
إنذار
إذا لم يتم تركيبه في المصنع ،يجب تركيب مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى لفصل
التيار الكهربائي في مجموعة األسالك المثبتة ،مع وجود فصل تماس في جميع
األقطاب بما يوفر فصالً كامالً للتيار الكهربائي في حالة الجهد الكهربائي الزائد من
الفئة الثالثة.

▪ في حالة تطلب األمر إعادة الشحن ،الرجاء مراجعة اللوحة التعريفية الخاصة بالوحدة .مبين
عليها نوع المبرد والمقدار الالزم شحنه.
▪ يتم شحن الوحدة بالفريون في المصنع ،وبنا ًء على أحجام المواسير وأطوال المواسير ،تتطلب
بعض األنظمة شحنًا إضافيًا الفريون.
▪ ال تستخدم سوى ) R744ثاني أكسيد الكربون( كغاز التبريد .حيث إن المواد األخرى قد
تتسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
▪ ال تشحن سائل التبريد من خط الغاز مباشرةً .إذ قد يتسبب انضغاط السائل في تعطل تشغيل
الضاغط.
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إنذار
▪ استخدم أسالك من النحاس فقط.

١۔٤
الوكيل

▪ تأكد من أن األسالك المستخدمة في الميدان تتوافق مع التشريعات المعمول بها.
▪ يجب تركيب األسالك في الميدان وفقًا للرسم التخطيطي الملحق بالمنتج.
▪ تجنب مطلقًا الضغط على الكابالت المجمعة وتأكد من أنها ال تتصل بالمواسير
والحواف الحادة .تأكد من عدم تطبيق أي ضغط خارجي على التوصيالت
النهائية.
▪ تأكد من تثبيت األسالك األرضية .تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق،
أو ممتص التدفقات أو هاتف أرضي .فقد يؤدي التأريض غير الكامل إلى
التسبب في صدمة كهربائية.
▪ تأكد من استخدام دارة طاقة مخصصة .تجنب مطلقًا استخدام أي مصدر طاقة
مشترك مع جهاز آخر.
▪ تأكد من تثبيت الصمامات أو قواطع الدوائر الكهربائية.

مسرد المصطلحات
موزع مبيعات المنتج.

فني التركيب المعتمد
شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.
المستخدم
الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.
التشريعات المعمول بها
كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية واألوروبية والوطنية
والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.
شركة الخدمة
شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.

▪ تأكد من تثبيت جهاز أرضي يحمي من التسرب .قد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى
وقوع صدمة كهربائية أو اندالع حريق.

دليل التركيب
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين ،يوضح كيفية تركيب المنتج وتهيئته
وصيانته.

▪ عند تثبيت الجهاز األرضي الذي يحمي من التسرب ،تأكد من توافقه مع مردد
التيار )مقاوم للضوضاء الكهربائية عالية التردد( لتجنب االنفتاح غير
الضروري للجهاز األرضي الذي يحمي من التسرب.

دليل التشغيل
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين ،يوضح كيفية تشغيل المنتج.

تحذير
▪ عند توصيل مصدر اإلمداد بالطاقة :قم بتوصيل الكابل األرضي أوالً قبل إجراء
التوصيالت الحاملة للتيار.
▪ عند إيقاف تشغيل مصدر اإلمداد بالطاقة :قم بفصل الكابالت الحاملة للتيار أوالً
قبل فصل التوصيل األرضي.
▪ يجب أن يصل طول الموصالت بين تخفيف الجهد لمصدر اإلمداد بالطاقة
ومجموعة أطراف التوصيل نفسها مماثل لألسالك الحاملة للتيار المربوطة أمام
السلك األرضي في حالة تراخى مصدر اإلمداد بالطاقة من سلك تخفيف الجهد.
إشعار
االحتياطات التي يجب اتخاذها عند مد أسالك الكهرباء:

إرشادات الصيانة
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين ،يوضح كيفية تركيب وتهيئة وتشغيل
وصيانة المنتج واستخداماته.
الملحقات
البطاقات واألدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع المنتج والتي
تحتاج إلى تركيبها وفقًا لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.
التجهيزات االختيارية
التجهيزات التي تصنعها أو تعتمدها  Daikinالتي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا
لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.
التجهيزات الميدانية
التجهيزات التي ال تصنعها  Daikinالتي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا لإلرشادات
الواردة في الوثائق المصاحبة.

▪ تجنب توصيل أسالك ذات سمك مختلف في وصلة المجموعة الطرفية للطاقة
)قد يتسبب الجهد في أسالك الطاقة إلى ظهور درجة حرارة غير طبيعية(.
▪ عند توصيل أسالك بنفس السمك ،قم باإلجراءات الموضحة في الشكل المبين
أعاله.
▪ بالنسبة لألسالك ،استخدم سلك الطاقة ال ُمخصص وقم بتوصيله بإحكام ،ثم قم
بتأمينه وتثبيته لتجنب وقوع ضغط خارجي على اللوحة الطرفية.
▪ استخدم مفك براغي مناسب لتثبيت البراغي الطرفية .يؤدي استخدام مفك
براغي برأس صغير إلى إلحاق الضرر بالرأس ويجعل عملية الربط بشكل
صحيح مستحيلة.
▪ كما أن اإلفراط في إحكام ربط المسامير الطرفية قد يؤدي إلى كسرها.
ركب الكابالت الكهربائية على بُعد متر واحد على األقل من أجهزة التلفاز أو الراديو لمنع
التشوش .وتبعًا لموجات الراديو ،قد ال تكون مسافة المتر الواحد كافية.
إنذار
▪ بعد االنتهاء من األعمال الكهربائية ،تأكد من أن كل المكونات الكهربائية
واألطراف الموجودة داخل صندوق المكونات الكهربائية موصلة بشكل آمن.
▪ تأكد من إغالق جميع األغطية قبل بدء تشغيل الوحدة.
إشعار
ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائي ثالثي الطور ،والضاغط يحتوي على وسيلة
تشغيل/إيقاف تشغيل.
إذا كان هناك احتمال النعكاس الطور بعد انقطاع لحظي للتيار الكهربائي ويحدث
تشغيل وتوقف للتيار الكهربائي أثناء تشغيل المنتج ،فقم بتركيب دارة وقاية من
انعكاس الطور في مكان التركيب .قد يؤدي تشغيل المنتج مع الطور المنعكس إلى
تعطل الضاغط وأجزاء أخرى.
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