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اوتيلالا�اليتما

احتياطات السالمة. 1
لقد�ُكتبا�اإلرشلداا�األصليا�بلللغا�اإلنجليزيا.�حجميع�اللغلا�األخرى�مجرد�ترجملا�لإلرشلداا�األصليا.

انظر أيًضا دليل التركيب المرفق مع الوحدة الداخلية. �

يرجى قراءة احتياطات السالمة هذه بعناية قبل تركيب وحدة التحكم عن ُبعد.

� يصنف�هذا�الدليل�اوتيلالا�اليتما�إلى�"توذير"�ح"تنبيه".�حكتهمل�يوتحي�على�معلحملا�مهما�بشأن�اليتما.�تأكد�من�اتبلع�جميع�	
اوتيلالا�اليتما�الحاردة�أدنله.

قد�ينجم�عن�عدم�اتبلع�هذه�اإلرشلداا�بشكل�صويح�التعرض�إلصلبا�بدنيا�أح�الحفلة.تحذير

قد�يؤدي�عدم�مراعلة�اإلرشلداا�بشكل�صويح�إلى�التيبب�في�تلفيلا�في�الممتلكلا�أح�إصلبلا�بدنيا،�يمكن�أن�تكحن�تنبيه
خايرة�ويب�الظرحف�الموياا.

� بعد�اكتملل�التركيب،�قم�بإجراء�تشغيل�تجريبي�بوًثل�عن�حجحد�أي�عيحب،�حاشرح�للعميل�كيفيا�تشغيل�جهلز�تكييف�الهحاء�مع�االيتعلنا�بدليل�	
التشغيل.�االب�من�العميل�االوتفلظ�بدليل�التركيب�حالتشغيل�للرجحع�إليه�فيمل�بعد.

 تحذير
االب�من�المحزع�الخلص�بك�أح�المحظفين�المؤهلين�القيلم�بأعملل�التركيب.�

ال�تولحل�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد�بنفيك.�فقد�يؤدي�التركيب�غير�الصويح�إلى�تيرب�الملء�أح�التعرض�لصدملا�كهربلئيا�أح�نشحب�
وريق.

ايتشر�حكيلك�المولي�بشأن�تغيير�مكلن�حودة�التوكم�عن�بعد�حإعلدة�تركيبهل.�
قد�يؤدي�إجراء�عمليا�التركيب�باريقا�غير�يليما�إلى�ودحث�خار�تيرب�أح�التعرض�لصدملا�كهربلئيا�أح�نشحب�وريق.

قم�بتركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد�حفًقل�لإلرشلداا�الحاردة�في�دليل�التركيب�هذا.�
فقد�يؤدي�التركيب�غير�الصويح�إلى�تيرب�الملء�أح�التعرض�لصدملا�كهربلئيا�أح�نشحب�وريق.

تأكد�من�ايتخدام�الملوقلا�حاألجزاء�الموددة�ألعملل�التركيب�فقا.�
فقد�يؤدي�عدم�ايتخدام�األجزاء�الموددة�إلى�يقحا�الحودة�أح�تيرب�الملء�أح�التعرض�لصدملا�كهربلئيا�أح�نشحب�وريق.

قم�بتركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد�على�قلعدة�قحيا�بمل�يكفي�لتومل�حزن�الحودة.�
قد�ينجم�عن�عدم�كفليا�قحة�القلعدة�يقحا�حودة�التوكم�عن�ُبعد،�مل�يؤدي�إلى�إصلبلا.

يجب�تنفيذ�األعملل�الكهربلئيا�ابًقل�للحائح�الموليا�حالحانيا�المتعلقا�بهل�حابًقل�لإلرشلداا�الحاردة�في�دليل�التركيب�هذا.�
اورص�على�ايتخدام�دائرة�اإلمداد�بللالقا�المخصصا�فقا.�قد�ينتج�عن�قدرة�الدائرة�الكهربلئيا�غير�الكلفيا�حعمليا�التركيب�غير�الصويوا�

ودحث�صدملا�كهربلئيا�أح�نشحب�وريق.
دائًمل�قم�بأعملل�التركيب�مع�إيقلف�الالقا.

فقد�يؤدي�لمس�األجزاء�الكهربلئيا�إلى�التعرض�لصدما�كهربلئيا.
ال�تولحل�الفك�أح�إعلدة�التركيب�أح�اإلصتح.

قد�يؤدي�ذلك�إلى�التعرض�لصدملا�كهربلئيا�ح/أح�نشحب�وريق.
تأكد�من�تأمين�جميع�تحصيتا�األيتك�من�ايتخدام�األيتك�الموددة�حعدم�حجحد�أي�ضغا�على�التحصيتا�أح�األيتك�الارفيا.�

فقد�تؤدي�التحصيتا�غير�الصويوا�أح�األيتك�غير�المؤّمنا�إلى�تراكم�الورارة�بشكل�غير�ابيعي�أح�اندالع�وريق.
يجب�اختيلر�المحاد�حإجراء�عمليا�التركيب�حفًقل�للمعليير�الدحليا�حالحانيا�المعمحل�بهل.
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اوتيلالا�اليتما

 تنبيه
لتجنب�التيرب�أح�الصدما�الكهربلئيا�نتيجا�إدخلل�الملء�أح�الوشراا،�قم�بيد�فتولا�تحصيل�األيتك�بمعجحن.

لتجنب�الصدملا�الكهربلئيا،�ال�تشغل�الحودة�حيداك�مبتلتلن.
ال�تغيل�حودة�التوكم�عن�ُبعد�بللميله؛�فقد�يؤدي�ذلك�إلى�التعرض�لصدما�كهربلئيا�أح�نشحب�وريق.

قم�بتركيب�الحودة�الداخليا�حالخلرجيا�حيلك�الالقا�حأيتك�التحصيل�على�بعد���1متر�على�األقل�من�أجهزة�التلفزيحن�أح�الراديح�لمنع�التداخل�
حالتشحيش.�

)ويب�قحة�اإلشلرة�الحاردة،�قد�ال�تكحن�ميلفا��1متر�كلفيا�لمنع�التشحيش.(
ال�تقم�بتركيب�جهلز�تكييف�الهحاء�في�األملكن�التلليا:

 المحاقع�التي�توتحي�على�تركيز�علٍل�من�رذاذ�أح�بخلر�الزيا�المعدني�)مثل�المابخ(.�. 1
فقد�تتلف�األجزاء�البتيتيكيا�حتيقا�ممل�قد�يؤدي�إلى�تيرب�الميله.

 المحاقع�التي�تنبعث�منهل�الغلزاا�الميببا�للتآكل،�مثل�ومض�الكبريتيك.�. 2
فقد�يؤدي�تآكل�األنلبيب�النولييا�أح�األجزاء�الملوحما�إلى�تيرب�غلز�التبريد.

 بللقرب�من�اآلالا�التي�ينبعث�منهل�اإلشعلع�الكهرحمغنلاييي.�. 3
فقد�تؤدي�األشعا�الكهرحمغنلايييا�إلى�مقلاعا�تشغيل�نظلم�التوكم�ممل�يؤدي�إلى�تعال�الحودة.

المحاقع�التي�قد�تتيرب�بهل�غلزاا�قلبلا�لتشتعلل،�أح�المحاقع�التي�تحجد�بهل�أليلف�الكربحن�أح�غبلر�عللق�في�الهحاء�قلبل�. 4
 لتشتعلل،�أح�محاقع�معللجا�اليحائل�المتاليرة�القلبلا�لتشتعلل�مثل�تنر�الاتء�أح�الجلزحلين.�

فقد�يؤدي�تشغيل�الحودة�في�هذه�الظرحف�إلى�نشحب�وريق.
 المنلاق�ذاا�درجلا�الورارة�المرتفعا�أح�التعرض�أللينا�اللهب�المبلشرة.�. 5

قد�يودث�ارتفلع�درجا�الورارة�ح/أح�نشحب�وريق.
 المنلاق�أح�األملكن�الرابا�التي�قد�تتعرض�فيهل�الحودة�إلى�الملء.�. 6

في�وللا�دخحل�الملء�إلى�حودة�التوكم�عن�ُبعد،�قد�تودث�صدملا�كهربلئيا�حتتعال�اإللكترحنيلا�الداخليا.
عند�ايتخدام�الحظيفا�الوراريا�لحودة�التوكم�عن�ُبعد،�ودد�محقع�التركيب�مع�مراعلة�مل�يلي�في�المكلن:

� يمكن�اكتشلف�متحيا�درجا�ورارة�الغرفا�به.	
� عدم�تعرضه�لضحء�الشمس�المبلشر.	
� عدم�القرب�من�أي�مصدر�وراري.	
� غير�متأثر�بللهحاء�الخلرجي�أح�التيلر�الهحائي�النلتج�عن�فتح�األبحاب�حغلقهل�أح�مخرج�هحاء�الحودة�الداخليا�أح�مل�شلبه�ذلك.	
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الملوقلا

الملحقات. 2
الملوقلا�التلليا�مضمنا.

برغي�الخشب�+�
دليل�التركيب�مثبا�األيتكمشبكبرغي�صغيرمقلبس�الولئا

حالتشغيل )Ø4,0x30()M4×16(

2x
2x

2x1x1x7x

إجراء تركيب وحدة التحكم عن ُبعد. 3
حدد مكان تركيب وحدة التحكم عن ُبعد. 3-1

تأكد�من�اتبلع "1.�اوتيلالا�اليتما"�عند�توديد�المكلن.

اثقب فتحة تمرير األسالك على الحائط إذا كانت األسالك قادمة من الجزء الخلفي. 3-2

اضبط مركز فتحة 
الحائط على مركز فتحة 
تمریر األسالك بالھیكل 
السفلي من وحدة التحكم 

عند عمل الفتحة.

40

48.5

فتحة تمریر 
بالھیكل السفلي

قطر مقاس 8-10
فتحة تمریر

منظر خارجي لوحدة التحكم عن ُبعد

قطر مقاس 8-10

إذا�كلن�وجم�الفتوا�كبيًرا�للغليا�أح�المكلن�غير�منليب،�فيمكن�ثقب�
الفتوا�من�حودة�التوكم.

تنبیھ
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إجراء�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد

حدد اتجاه منفذ أسالك وحدة التحكم )منفذ خلفي، منفذ أيسر، منفذ أيسر علوي، منفذ  3-3
أوسط علوي(.

منفذ أيسر 2-3-3منفذ خلفي 3-3-1

اقاع�مناقا�الراتنج�)مناقا�معلما(��بليتخدام�كملشا�أح�مل�شلبه�اقاع�مناقا�الراتنج�)مناقا�معلما(.
ذلك�ثم��قم�بإزالا�النتحءاا�بليتخدام�مبرد�أح�مل�شلبه�ذلك.

منفذ وسط علوي 4-3-3منفذ أيسر علوي 3-3-3

اقاع�مناقا�الراتنج�)مناقا�معلما(��بليتخدام�كملشا�أح�مل�شلبه�
ذلك�ثم��قم�بإزالا�النتحءاا�بليتخدام�مبرد�أح�مل�شلبه�ذلك.

اقاع�مناقا�الراتنج�)مناقا�معلما(��بليتخدام�كملشا�أح�مل�شلبه�
ذلك�ثم��قم�بإزالا�النتحءاا�بليتخدام�مبرد�أح�مل�شلبه�ذلك.

قم بتوصيل األسالك. 3-4

يجب�عدم�تركيب�علبا�المفلتيح�حأيتك�اإلريلل.�. 1
ال�تلمس�مبلشرة�لحوا��PCBلحودة�التوكم�عن�ُبعد.�. 2

تنبیھ

محاصفلا�األيتك

يلك�أح�كلبل�مغلَّف�من�الفينيلنحع�األيتك
0,75~�1,25مم²وجم�األيتك
الود�األقصى��500م)*(احل�األيتك

*هذا�هح�الاحل�اإلجمللي�في�النظلم�عند�ايتخدام�التوكم�في�المجمحعا.
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إجراء�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد

يجب�تعريا�الجزء�المغلف�في�هيكل�حودة�التوكم�عن�ُبعد�بلتبلع�هذه�التعليملا.

لتوصیل األسالك بسھولة، 
ُیفضل ترك مسافة 10± مم بین 

امتداد السلكین.

10± مم

دلیل قطع األسالك

قم بتعریة الواقي والجزء المغلف

احل�تعريا�الجزء�المغلف:
� 150±�مم�للمنفذ�األيير�العلحي	
� 200±�مم�للمنفذ�الحيا�العلحي	

قم�بتحصيل�األاراف�)P/P1,�N/P2(�بحودة�التوكم�عن�ُبعد�بللارفين�)�P1حP2(�بللحودة�الداخليا.�)ال�يوتحي��P1ح�P2على�
أقالب.(

منفذ خلفي 3-4-1

قم بتثبیت األسالك في نقطة 
تثبیت األسالك باستخدام 

المشبك المرفق.

مشبك

- مقطع عرضي

نقطة تثبیت األسالك

مشبك

PCB لوحة

الھیكل العلوي

P2
الوحدة الداخلیة

P1

الھیكل السفلي

<دلیل تثبیت األسالك>
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إجراء�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد

منفذ أيسر 3-4-2

P2P1
الوحدة الداخلیة

الھیكل العلوي

الھیكل السفلي

PCB لوحة

منفذ أيسر علوي 3-4-3

رّكب مثبت األسالك 
المرفق لتجنب الضغط 

بشدة على األسالك، كما 
ھو مبّین في الجانب األیسر. 

P2P1

- مقطع عرضي

األسالك

الھیكل العلوي

الھیكل السفلي

الھیكل العلوي

مثبت األسالك
مثبت األسالك

الوحدة الداخلیة

PCB لوحة

منفذ أوسط علوي 3-4-4

PCB لوحة

P2P1

الھیكل السفلي

الھیكل العلوي

مثبت األسالك

الوحدة الداخلیة
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إجراء�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد

� ال�تقم�بإجراء�أعملل�تحصيل�األيتك�بللقرب�من�خا�اإلمداد�بللالقا�لتجنب�الضحضلء�الكهربلئيا�)الضحضلء�الخلرجيا(.�	
� قم�بيد�منفذ�تحصيل�األيتك�بليتخدام�معجحن�)تتم�إضلفتهل�أثنلء�التركيب(�لمنع�دخحل�الوشراا�أح�مل�شلبه�ذلك.	

تنبیھ

إجراء تركيب الهيكل السفلي. 3-5
في�وللا�تحصيل�أيتك�حودة�التوكم�عن�ُبعد�من�ختل�المنفذ�األحيا�العلحي�أح�المنفذ�الخلفي،�قم�بتحصيل�األيتك�من�فتوا�المخرج�في�

الهيكل�اليفلي�قبل�تركيبه�على�الولئا.

التركيب على الحائط 3-5-1
أوكم�الربا�بليتخدام�براغي�الخشب�المرفقا�)2×(.

براغي الخشب
(4.0x30 قطر مقاس)

تركيب علبة المفاتيح 3-5-2
أوكم�الربا�بليتخدام�البراغي�الصغيرة�المرفقا�)2×(.

(میل التركیب)

46

84

علبة مفاتیحعلبة مفاتیح لوحدتین (بدون غطاء) 
(تتم إضافة ذلك أثناء التركیب)

(KJB211A استخدم الملحق االختیاري)

(M4×16) براٍغ صغیرة
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إجراء�تركيب�حودة�التوكم�عن�ُبعد

(میل التركیب)

28

84

علبة مفاتیح لوحدة واحدة (بدون غطاء) 

(M4×16) براٍغ صغیرة

علبة مفاتیح
(تتم إضافة ذلك أثناء التركیب)

(KJB111A استخدم الملحق االختیاري)

� ودد�ياًول�ميتحًيل�للتركيب�إن�أمكن�ذلك.�	
� ال�تقم�بإوكلم�ربا�براغي�التركيب�بشكل�زائد�لتجنب�تشحيه�شكل�الهيكل�اليفلي.�	

تنبیھ

تركيب الهيكل العلوي.  3-6
� قم�بمولذاة�الهيكل�العلحي�مع�ألينا�الهيكل�اليفلي�)�6نقلا(�حأدخل�الهيكل�العلحي.	
� اورص�على�أال�تضغا�بشدة�على�األيتك�عند�تحصيلهل.	
� قشر�اليدادة�الحقلئيا�المرفقا�بللهيكل�العلحي.	

إزالة الهيكل العلوي.  3-7
أدخل�مفك�براغي�ميتحي�الرأس�في�الفتولا�في�الهيكل�اليفلي�)�2من�األملكن(�إلزالا�الهيكل�العلحي.

� يتم�تركيب�لحوا��PCBلحودة�التوكم�عن�ُبعد�على�الهيكل�	
العلحي.�اورص�على�أال�تتلف�لحوا��PCBبمفك�البراغي�

ميتحي�الرأس.
� �الوذر�من�عدم�متميا�األتربا�أح�الراحبا�لحودة�	 تحخِّ

�PCBللهيكل�العلحي�الذي�تما�إزالته.

مالحظة

أدخل المفك وحركھ قلیالً 
إلزالة الھیكل العلوي. 

المفك

الھیكل السفلي

الھیكل العلوي
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الحظلئف�حعنلصر�قلئما�أزرار�حودة�التوكم�عن�ُبعد

الوظائف وعناصر قائمة أزرار وحدة التحكم عن ُبعد. 4
الوظائف وعناصر القائمة 4-1

)1(  زر محدد وضع التشغيل
)11( شاشة LCD )مزودة بإضاءة خلفية(

)4( الزر ألعلى
)5( الزر ألسفل
)6( الزر األيمن
)7( الزر األيسر

)9( لمبة التشغيل

)8( الزر تشغيل/إيقاف التشغيل

)10( الزر إلغاء

)2( زر سرعة المروحة/اتجاه تدفق الهواء

)3( زر القائمة/اإلدخال

زر محدد وضع التشغيل( 1)
� اضغا�على�هذا�الزر�لتوديد�حضع�التشغيل�المفضل�لديك.	
� قد�تختلف�األحضلع�المتلوا�عن�الاراز�المتصل.	

(2 )Fan Speed/Airflow Direction زر
� ُييتخدم�لتغيير�يرعا�المرحوا�حاتجله�تدفق�الهحاء.	
� قد�تختلف�يرعلا�المرحوا�المتلوا�عن�الاراز�المتصل.	

زر القائمة/اإلدخال( 3)
� ُييتخدم�لعرض�القلئما�الرئيييا�أح�إدخلل�العنصر�المودد.�	

)للوصحل�على�تفلصيل�وحل�القلئما�الرئيييا،�انظر�دليل�
التشغيل.(�

Main menu*

Lock Function**
Rotation**

Airflow�Direction
Individual�Air�Direction

Quick Start
Ventilation

Energy�Saving�Options
Schedule

Filter�Auto�Clean
Maintenance�Information

Configuration
Current�Settings
Clock�&�Calendar

Language

*���تعتمد�عنلصر�القلئما�المتلوا�على�الاراز�المتصل.
**�حظيفا�القفل�حالتدحير�هي�عنلصر�قلئما�مخفيا.�للوصحل�على�تعليملا�

وحل�كيفيا�جعلهل�مرئيا،�انظر�الفصحل��14ح�15ح�16ح17.
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الحظلئف�حعنلصر�قلئما�أزرار�حودة�التوكم�عن�ُبعد

الزر ألعلى ( 4)
� ُييتخدم�لرفع�درجا�الورارة�المعيَّنا.	
�  ييتم�تمييز�العنصر�التللي�على�الجلنب�العلحي.	

)ايتمر�في�الضغا�على�الزر�لحضع�دائرة�وحل�القيم�أح�
العنلصر.(

� ُييتخدم�لتغيير�العنصر�المودد.	
الزر ألسفل ( 5)

� ُييتخدم�لخفض�درجا�الورارة�المعيَّنا.	
�  ييتم�تمييز�العنصر�التللي�على�الجلنب�اليفلي.	

)ايتمر�في�الضغا�على�الزر�لحضع�دائرة�وحل�القيم�أح�
العنلصر.(

� ُييتخدم�لتغيير�العنصر�المودد.	
الزر يمين ( 6)

� ُييتخدم�لتمييز�العنصر�التللي�على�الجلنب�األيمن.	
� يتم�تغيير�موتحيلا�شلشا�العرض�إلى�الشلشا�التلليا.	

الزر يسار ( 7)
� ُييتخدم�لتمييز�العنلصر�التلليا�على�الجلنب�األيير.	
� يتم�تغيير�موتحيلا�شلشا�العرض�إلى�الشلشا�اليلبقا.	

زر التشغيل/إيقاف التشغيل( 8)
� اضغا�لبدء�جهلز�تكييف�الهحاء�أح�إيقلفه.�	

لمبة التشغيل )خضراء(( 9)
� تضيء�هذه�اللمبا�أثنلء�التشغيل.�	
� يتحمض�هذه�اللمبا�في�وللا�ودحث�خاأ.	
� ال�تضيء�هذه�اللمبا�عند�إيقلف�تشغيل�الحودة.�	

زر اإللغاء( 10)
� ُييتخدم�للرجحع�إلى�الشلشا�اليلبقا.	
� اضغا�مع�االيتمرار�على�هذا�الزر�لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�	

.Service�Settingsلعرض�القلئما�

شاشة LCD )مزودة بإضاءة خلفية(( 11)
� يتضيء�اإلضلءة�الخلفيا�لمدة��30ثلنيا�تقريًبل�عند�الضغا�	

على�أود�األزرار.
� ال�يتم�تنفيذ�اإلجراءاا�المرتباا�بلألزرار،�بليتثنلء�الزر�	

تشغيل/إيقلف�التشغيل،�عند�عدم�تشغيل�اإلضلءة�الخلفيا.�
� عند�ايتخدام�حودتي�توكم�عن�ُبعد�للتوكم�في�حودة�داخليا�	

حاودة،�يتضيء�اإلضلءة�الخلفيا�لحودة�التوكم�عن�ُبعد�األحل�
تشغيتً.

� تتيح�حظيفا��Auto�Display�Offإيقلف�شلشا�العرض�تلقلئًيل�	
بعد�فترة�زمنيا�موددة.�للوصحل�على�تعليملا�وحل�كيفيا�

تمكين�Auto�Display�Off،�انظر�دليل�الميتخدم�المرجعي.

Service Settings* القائمة

Test�Operation
Maintenance�Contact

Field�Settings
Demand

Min�Setpoints�Differential
External�Input�Interlock

Group�Address
Indoor�unit�Airnet�Address

Outdoor�unit�Airnet�Address
Error�History

Indoor�Unit�Status
Outdoor�Unit�Status

Forced�Fan�ON
Switch�Main�Sub�Controller

Filter�Indicator
Test�Filter�Auto�Clean

Brush/Filter�Ind
Disable�Filter�Auto�Clean

*�تعتمد�عنلصر�القلئما�المتلوا�على�الاراز�المتصل.

وصف عمل األزرار 4-2

ستظھر إرشادات استعمال األزرار.

شاشة تحدید العناصر (العناصر المحددة)
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التشغيل

التشغيل. 5

� ال�يمكن�ايتخدام�حودتي�توكم�عن�ُبعد�حمهليئ�اإلدخلل�الرقمي�BRP7A*�مًعل.�لن�يعمل�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�حيحف�يكحن�في�	
وللا�الخاأ�عند�اكتشلف�حودة�توكم�عن�ُبعد�فرعيا.

� عند�التوكم�في�حودة�داخليا�حاودة�بليتخدام�حودتي�توكم�عن�ُبعد،�يتالب�تعيين�حودة�توكم�عن�ُبعد�كحودة�توكم�أيلييا�حاألخرى�	
 كحودة�توكم�فرعيا.

.Service�Settingsيجب�إجراء�هذا�التوديد�أثنلء�بدء�التشغيل�حيمكن�تغييره�بعد�ذلك�في�القلئما�

تنبیھ

� توقق�من�اكتملل�تحصيل�أيتك�الحودة�الداخليا/الخلرجيا.�	
� توقق�من�غلق�غالء�علبا�مفلتيح�الحوداا�الداخليا�حالخلرجيا�قبل�التشغيل.�	

في حالة التحكم في وحدة داخلية واحدة بواسطة وحدة تحكم عن ُبعد

>وحدة تحكم عن ُبعد رئيسية<قم�بللتشغيل. 5-1
5-2  .Checking�the�connection"يتم�عرض� 

.".Please�stand�by
5-2

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

عند�عرض�النص�المحجحد�على�
الييلر،�ال�يتم�تشغيل�اإلضلءة�
الخلفيا�عند�الضغا�على�أود�

األزرار.�

مالحظة

>الشاشة األساسية<

3-5يتم�عرض�الشلشا�األيلييا. 5-3
Fan

في حالة التحكم في وحدة داخلية واحدة بواسطة 2 من وحدات التحكم عن ُبعد

>وحدة تحكم عن ُبعد فرعية<>وحدة تحكم عن ُبعد رئيسية<قم�بتشغيل�الالقا. 5-4
 يتم�عرض� 5-5

 "Checking�the�connection. 
Please�stand�by.".

5-5
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

عند�عرض�النص�المحجحد�أعته،�ال�يتم�تشغيل�اإلضلءة�الخلفيا�عند�
الضغا�على�أود�األزرار.�

مالحظة

5-5
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC
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التشغيل

إذا�لم�يتم�تعيين�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا� 5-6
أثنلء�التشغيل�عند�التوكم�في�حودة�داخليا�حاودة�

بحاياا�حودتي�توكم�عن�ُبعد،�فيتم�عرض�
"Error�code�U5"�على�شلشا�التوقق�من�

االتصلل.

ودد�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا�عن�اريق� 5-7
الضغا�على�الزر�"مودد�حضع�التشغيل"�على�
أي�من�حودتي�التوكم�عن�ُبعد�لمدة��4ثحاٍن�أح�

أكثر.

5-6Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

5-6
5-7

Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�مودد�
حضع�التشغيل�على�حودة�التوكم�عن�ُبعد�

الفرعيا�لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر.

 عند�تغير�الشلشا�من��Main RCإلى 5-8
 Sub�RC،�فهذا�يعني�اكتملل�اإلعداد.

 Sub"إذا�لم�يتم�عرض�الشلشا�األيلييا�أكثر�من��2من�الدقلئق�بعد�عرض�
RC"،�فلفصل�الالقا�حافوص�تحصيل�األيتك.�

مالحظة

5-8

Sub RC

Checking the connection.
Please stand by.

>الشاشة األساسية<>الشاشة األساسية<
9-5يتم�عرض�الشلشا�األيلييا. 5-9

Fan

5-9
Fan

.BRC1E53*ح�BRC1E52*من�الممكن�ايتخدام�حودة�توكم�عن�ُبعد�رئيييا�حفرعيا�من�نفس�النحع.�على�يبيل�المثلل،�ال�تجمع�بين�
تنبیھ
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التشغيل

� عند�توديد�لغا�مختلفا،�انظر�"Language .13"�على�الصفوا�28.	
�  ال�يمكن�تعيين�الحظلئف�التلليا�في�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا.	

قم�بتعيينهل�في�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الرئيييا:�
 	Individual�Airflow�Direction
حضع�التشغيل�"Auto"�)التبديل�إلى�التبريد�أح�التدفئا(	 
 	Energy�Saving�Options
 	Schedule
 	 Switch�Main�Subح�Maintenance�Contactح�Test�Operationيتحفر�فقا�(�Service�Settings

.)Controller
 	Demand
 	Quiet�Operation�Mode
 	Rotation
 	Draft�Prevention

مالحظة
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إعداداا�الوقحل

إعدادات الحقول. 6
>الشاشة األساسية<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة�4  6-1
 ثحاٍن�أح�أكثر.�يتم�عرض�القلئما

.Service�Settings

6-1
Fan

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� Field�Settings �حاضغا�على�الزر� 6-2
القلئما/اإلدخلل.

6-2
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

1/3Service Settings

SettingReturn

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

>إعدادات الحقل<

في حالة اإلعداد  الفردي لكل وحدة 
في حالة إعداد مجموعةداخلية

"قم�بتمييز�"Mode�No."�عن�اريق�ايتخدام� 6-3
 Mode"ييلر/يمين(�حتوديد�(� األزرار� 

No."�المالحب�بليتخدام�األزرار� 
)ألعلى/أليفل(.�بللنيبا�إلعداداا�الوقحل�األكثر�

ايتخداًمل،�انظر�الصفوا�17.

في�وللا�تكحين�الحوداا�الداخليا�بشكل�فردي� 6-4
 Modeأثنلء�التوكم�في�المجمحعا�)عند�توديد�
No.�مثل� 20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  25 (, 

قم�بتمييز�رقم�الحودة.�عن�اريق�ايتخدام�
�)ييلر/يمين(�حتوديد�"رقم�الحودة� األزرار� 

الداخليا"�الذي�ييتم�تعيينه�بليتخدام�األزرار�
�)ألعلى/أليفل(.�)في�وللا�التكحين�
كمجمحعا،�ال�تحجد�ولجا�لهذه�العمليا.(

6-3
6-4
6-5

Field Settings
Unit No.

0
Mode

20

SettingReturn

6-4
6-6

Field Settings
Mode

10

SettingReturn

� في�وللا�التكحين�الفردي�لكل�حودة�داخليا،�يتم�عرض�اإلعداداا�الولليا.�	
� رقم�الرمز�الثلني�"�-�"�يعني�عدم�تحفر�حظيفا	
� في�وللا�التكحين�كمجمحعا،�فيتم�عرض�رقم�الرمز�الثلني،�حالذي�قد�يتم�	

تعيينه،�كـ�"�*�".�

مالحظة

قم�بتمييز�رقم�الرمز�الثلني�لـ�رقم�الرمز�األحل�� 6-5
�)ييلر/يمين(� ليتم�تغييره�بليتخدام�األزرار� 

حودد�رقم�الرمز�الثلني��المالحب�بليتخدام�
�)ألعلى/أليفل(.�تتحفر�إعداداا� األزرار�

رقم�الحضع�المتالبق�المتعددة.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

FIRST�CODE�)SW(�NO.
SECOND�CODE�NO.
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إعداداا�الوقحل

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض� 6-6
شلشا�التأكيد.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.� 6-7
 يتم�وفظ�اإلعداداا�حتعحد

.Field�settingsشلشا��

6-6
6-7

NoYes

Field Settings
Save the settings?

SettingReturn

>إعدادات الحقل<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

عند�الولجا�إلى�تغيير�العديد�من�اإلعداداا،�كرر� 6-8
الخاحاا�"2-6"�إلى�"6-7".

بعد�اكتملل�جميع�التغييراا،�اضغا�على�زر� 6-9
اإللغلء�مرتين.�

تنافئ�اإلضلءة�الخلفيا�حيتم�عرض� 6-10
 "Checking�the�connection.�Please

"�stand�byأثنلء�بدء�التشغيل.�بعد�بدء�
التشغيل،�تعحد�الشلشا�األيلييا.

� عند�تركيب�ملوق�اختيلري�على�الحودة�الداخليا،�فيمكن�تغيير�إعداداا�الحودة�الداخليا.�انظر�دليل�الملوق�االختيلري.�	
� للوصحل�على�تفلصيل�وحل�إعداداا�وقل�الحودة�الداخليا،�انظر�دليل�التركيب�المرفق�بللحودة�الداخليا.�	
� يمكن�تكحين�إعداداا�الوقل�للحودة�الخلرجيا�على�لحوا��PCBللحودة�الخلرجيا.�انظر�دليل�التركيب�المرفق�مع�الحودة�الخلرجيا.	

تنبیھ

� على�الرغم�من�إجراء�التكحين�للمجمحعا�بأكملهل،�قم�بتعيين�رقم�الاراز�في�األقحاس�عند�إجراء�تكحين�فردي�لكل�حودة�داخليا�أح�عند�	
التوقق�بعد�انتهلء�التكحين.�

� يعتمد�رقم�الرمز�الثلني�في�شون�المصنع�على�اراز�الحودة�الداخليا.�يمكن�العثحر�على�القيم�االفتراضيا�في�دليل�الخدما�المعني�لتلك�	
 الحوداا.

بللنيبا�لإلعداداا�التلليا،�تكحن�القيما�حاودة�لجميع�الحوداا�الداخليا.�
ميتشعر�منظم�الورارة�الميتخدم�لحضع�التشغيل�"Auto"�ححظيفا��Setback)درجا�ورارة�الغرفا�على�العرض�التفصيلي(:�"02".- 
حظيفا�التراجع:�"04"- 
 -"B1:�"02إدخلل�خلرجي�
 -"B2:�"02إدخلل�خلرجي�
نالق�اتجله�تدفق�الهحاء�)بليتثنلء�علبا�التدفق�الدائر(:�"02"- 
ميتشعر�منظم�الورارة�في�حودة�التوكم�عن�ُبعد�)�Sky�Airفقا(:�"02"- 
حقا�تداخل�التدحير:�"03"- 

� يتم�عرض�الحظلئف�غير�المتلوا�للحودة�)حوداا(�الداخليا�المتصلا.	

مالحظة
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إعداداا�الوقحل

رقم الوضع
)مالحظة 

)1

FIRST
CODE
NO.

وصف اإلعداد
.SECOND CODE NO )مالحظة 2(

01020304

)20( 10

0

تلحث�الفلتر�-�إعداد�كثيف/خفيف�
 Time�to"عند�عرض�أيقحنا�

�clean�the�air�filter"�)عندمل�
يكحن�تلحث�الفلتر��كثيًفل،�يتم�تقليص�

حقا�تنظيف�فلتر�الهحاء��إلى�
النصف(.

فلتر�ذح�فترة�
ايتخدام�احيلا�

للغليا

ف
خفي

10000±�يلعا

ف
كثي

5000±�يلعا

—— فلتر�ذح�فترة�
± �1250يلعا2500±�يلعاايتخدام�احيلا

± �100يلعا200±�يلعافلتر�قيليي

1
نحع�فلتر�ذي�فترة�ايتخدام�احيلا�)إعداد�حقا�اإلشلرة�

إلى�عتما�الفلتر(.�
)تغيير�اإلعداد�عند�تركيب�فلتر�ذي�فترة�ايتخدام�

احيلا�للغليا(.

فلتر�ذح�فترة�ايتخدام�
احيلا

فلتر�ذح�فترة�ايتخدام�
——احيلا�للغليا

ميتشعر�منظم�الورارة�في�حودة�التوكم�عن�ُبعد.2
ايتخدام�بشكل�مجمع�
)مع�منظم�الورارة�

الداخلي(
ايتخدام�بشكل�عدم�االيتخدام

—منفصل

——عدم�العرضDisplayإعداد�خلص�في�وللا�عدم�عرض�عتما�الفلتر.3

)21( 110 SkyAirعدد�الحوداا�الداخليا�للتشغيل�الميتمر�لـ�
مزدحج�ثنلئيثتثيمزدحجزحجالمتصلا�)إعداد�لنظلم�التشغيل�المتزامن(.

)22( 12
1

إدخلل�تشغيل/إيقلف�تشغيل�من�الخلرج�)إعداد�خلص�
عند�إجراء�التشغيل/إيقلف�التشغيل�اإللزامي�من�مكلن�

آخر(.
عمليا�التشغيل/إيقلف�إيقلف�التشغيل�اإللزامي

إيقلف�التشغيل�احارئالتشغيل
اإللزامي

توحيل�تفلضلي�لمنظم�الورارة�)إعداد�خلص�عندمل�يتم�2
——�0,5درجا�مئحيا�1درجا�مئحياايتخدام�ميتشعر�بعيد(.

)23( 13

يرعا�فتوا�هحاء�مرتفعا�)اليتخداملا�األيقف�0
  �2,7متر�>�االرتفلعاالرتفلع�≥��2,7مترالمرتفعا(.

≥��3,0أمتلر

 �3,0أمتلر�>�
 االرتفلع
≥��3,5متر

—

توديد�اتجله�تدفق�الهحاء�)إعداد�خلص�عندمل�يتم�1
تدفق�في��2من�تدفق�في��3اتجلهلاتدفق�في��4اتجلهلاتركيب�مجمحعا�تعيق�تدفق�الهحاء(.

—االتجلهلا

توديد�حظيفا�تدفق�الهحاء�)إعداد�خلص�عندمل�يتم�3
——غير�مزحدمزحدايتخدام�اللحوا�التزيينيا�على�الحودة�الخلرجيا(.

—يفليعلديعلحيإعداد�نالق�اتجله�تدفق�الهحاء.4

6

إعداد�ضغا�ثلبا�خلرجي�)إعداد�حفًقل�لمقلحما�
ضغا�ثلبا�ضغا�ثلبا�مرتفععلدي�المجرى�المتصل(.

—منخفض

——يقف�مرتفععلديFHYK:�اتبلع�إعداد�اليقف�المرتفع.

——غير�مزحدمزحدتشغيل�مضخا�الصرف�مع�ضبا�الراحبا.153 )25(

1c1
ميتشعر�منظم�الورارة�الميتخدم�لحضع�التشغيل�

"العلدي"�ححظيفا�التراجع�)درجا�ورارة�الغرفا�على�
العرض�التفصيلي(.

منظم�الورارة�الداخلي
)درجا�ورارة�فتوا�

اإلدخلل(

منظم�ورارة�حودة�
——التوكم�عن�ُبعد

1c12.B1ايتخدامعدم�االيتخدامإدخلل�خلرجي�——
1c13.B2ايتخدامعدم�االيتخدامإدخلل�خلرجي�——
1e2.تبريد�حتدفئاتبريد�فقاتدفئا�فقاعدم�االيتخدامحظيفا�التراجع
1e7.�5دقلئق�10دقيقا�15دقيقا�30دقيقاحقا�تداخل�التدحير
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اريقا�اختبلر�التشغيل�)�SkyAirفقا(

طريقة اختبار التشغيل )SkyAir فقط(. 7
في�وللا�نظلم�VRV،�انظر�الدليل�المرفق�بللحودة�الخلرجيا.�* 

انظر أيًضا أدلة التركيب المرفقة مع الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.

� توقق�من�اكتملل�تحصيل�أيتك�الحودة�الداخليا�حالحودة�الخلرجيا.�	
� توقق�من�غلق�غالء�علبا�مفلتيح�الحودة�الداخليا�حالحودة�الخلرجيا.�	
� بعد�اكتملل�تحصيل�أنلبيب�التبريد�حأنلبيب�الصرف�حتحصيل�األيتك�الكهربلئيا،�قم�بتنظيف�الجزء�الداخلي�للحودة�الداخليا�حاللحوا�التزيينيا.	
� قم�بتنفيذ�اختبلر�التشغيل�حفًقل�لإلجراء�التللي.�	

� يتضيء�اإلضلءة�الخلفيا�لمدة��30ثلنيا�تقريًبل�عند�الضغا�على�أود�أزرار�التشغيل.	
� تعمل�األزرار�فقا�عند�تشغيل�اإلضلءة�الخلفيا.�حمع�ذلك،�قد�يعمل�الزر�تشغيل/إيقلف�التشغيل�عند�عدم�تشغيل�اإلضلءة�الخلفيا.�	

مالحظة

تأكد�من�التشغيل��6يلعلا�على�األقل�قبل�بدء�اختبلر� 7-1
تأكد�من�إغتق�اللحوا�الخلرجيا�حغالء�التشغيل�لومليا�الضلغا.�

األنلبيب�قبل�التشغيل�)خار�التعرض�لصدما�
كهربلئيا(.

تنبیھ

تأكد�من�فتح�صململا�تحقف�اليلئل�حالغلز.� 7-2

بعد�التاهير�الهحائي�لمضخا�التفريغ،�قد�ال�يرتفع�ضغا�غلز�التبريد�وتى�إذا�تم�فتح�صملم�التحقف.�حيرجع�اليبب�في�ذلك�إلى�
انيداد�نظلم�التبريد�للحودة�الخلرجيا�بصملم�التحييع�الكهربلئي�أح�مل�شلبه�ذلك.�ال�يمثل�التشغيل�أيا�مشكلا.

مالحظة

>الشاشة األساسية<
قم�بتعيين�حضع�التشغيل�إلى�التبريد�بليتخدام�زر� 7-3

"مودد�حضع�التشغيل".

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن�أح� 7-4
.Service�Settingsأكثر.�يتم�عرض�القلئما�

7-3
7-4Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�
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اريقا�اختبلر�التشغيل�)�SkyAirفقا(

ودد� Test�Operation �حاضغا�على�الزر� 7-5
القلئما/اإلدخلل.�يتم�الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا�

."Test�operation"حعرض�

7-5
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Service Settings                   1/3

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

اضغا�على�الزر�تشغيل/إيقلف�التشغيل�ختل�10  7-6
ثحاٍن.�يبدأ�اختبلر�التشغيل.�توقق�من�وللا�التشغيل�

لمدة��3دقلئق.

يمكن�إجراء�اختبلر�التشغيل�أيًضل�عن�اريق�
إجراء�الخاحة�6-�7أحالً�ثم�الخاحة�7-5.

مالحظة

7-6
Cool

Return Setting

اضغا�على�الزر�تشغيل/إيقلف�
التشغيل�)ختل��10ثحاٍن(.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

>القائمة الرئيسية<
7-7  Fan�Speed/Airflowاضغا�على�زر�

 Direction
7-7

SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu

Fan�Speed/اضغا�على�زر�
Airflow�Direction

�لتوديد�إعداد�اتجله�تدفق�الهحاء.� 7-8 اضغا�على�الزر�
�لتغيير�اتجله�تدفق�الهحاء.� ايتخدم�األزرار�

بعد�تأكيد�تشغيل�تدفق�الهحاء�الصويح،�اضغا�على� 7-9
الزر�القلئما/اإلدخلل�للرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا

7-8
7-9

Airflow Direction
Direction
Position 0

SettingReturn

لتوديد�إعداد�اتجله�تدفق�الهحاء،�
�)األيمن(�على� اضغا�على�الزر�

شلشا�اإلعداد

قم�بتغيير�اتجله�تدفق�الهحاء�عن�اريق�
�)ألعلى/ ايتخدام�األزرار�

أليفل(.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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اريقا�اختبلر�التشغيل�)�SkyAirفقا(

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن� 7-10
أح�أكثر�في�الشلشا�األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�

 .Service�Settings

7-10
Cool

Return Setting

>Service Settings القائمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة����4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

7-11  Serviceفي�القلئما�� Test�Operation ودد�
�Settingsحاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�
الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا�حتمكين�التشغيل�العلدي.

7-11
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Service Settings                   1/3

SettingReturn

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

توقق�من�الحظلئف�حفًقل�لدليل�التشغيل. 7-12

عند�عدم�تركيب�اللحوا�التزيينيا،�قم�بإيقلف�التشغيل� 7-13
بعد�انتهلء�اختبلر�التشغيل.

يينتهي�اختبلر�التشغيل�تلقلئًيل�بعد��30دقيقا.
مالحظة

� ح�للعميل�أنه�ال�يجب�تشغيل�الحودة�وتى�االنتهلء�من�األعملل�	 إذا�لم�تكن�األعملل�الداخليا�قد�انتها�عند�انتهلء�اختبلر�التشغيل،�فحضِّ
الداخليا�من�أجل�ومليا�الحودة�الداخليا.�

� )إذا�كلنا�الحودة�الداخليا�قيد�التشغيل،�فقد�تتلحث�من�المحاد�النلتجا�عن�الدهلنلا�حالمحاد�التصقا�أثنلء�األعملل�الداخليا�حقد�يودث�	
تنلثر�أح�تيريب�ميله.(

تنبیھ

� 	. طريقة تشخيص العطل ال�يمكن�تشغيل�الحودة�أثنلء�ودحث�أي�عال،�انظر�
� عند�انتهلء�اختبلر�التشغيل،�توقق�من�عدم�عرض�موفحظلا�رمحز�الخاأ�في�الشلشا��Maintenance�Informationحفًقل�لإلجراء�	

التللي.

تنبیھ

>الشاشة األساسية<
اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 7-14

األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.
7-14

Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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اريقا�اختبلر�التشغيل�)�SkyAirفقا(

ودد� Maintenance�Information �حاضغا� 7-15
على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�

7-15

SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

7-16  .Maintenance�Informationيتم�عرض�شلشا�
توقق�مل�إذا�لم�يتم�عرض�رمز�الخاأ�األخير�على�

الشلشا.

إذا�تم�عرض�رمز�الخاأ�األخير،�فقم�بتشخيص� 7-17
العال�بللرجحع�إلى�"قلئما�رمحز�الخاأ"�في�دليل�
تركيب�الحودة�الداخليا.�بعد�انتهلء�تشخيص�العال،�

اضغا�مع�االيتمرار�على�الزر�تشغيل/إيقلف�التشغيل�
 Maintenance"لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�في�شلشا�
Information"�لميح�موفحظلا�رمحز�الخاأ.�

7-16
7-17Contact Info

0123–4567–8900

Indoor Model –––/000
Outdoor Model –––/000

Error code:U5

Return

إذا�لم�يتم�عرض�رمز�خاأ�عند�اتبلع�هذا�اإلجراء،�فيكمل�
النظلم�اختبلر�التشغيل�بشكل�ابيعي.

مالحظة

اضغا�مع�االيتمرار�على�الزر�
تشغيل/إيقلف�التشغيل�لمدة��4ثحاٍن�

أح�أكثر.�

طريقة تشخيص العطل

� عندمل�تعرض�حودة�التوكم�عن�ُبعد�عنصًرا�	
في�الجدحل�التللي،�افوص�التفلصيل�الحاردة�

في�الجدحل.�
� 	�." في�وللا�ودحث�خاأ،�يتم�عرض�"

قم�بتوليل�العال�بللرجحع�إلى�"قلئما�رمحز�
الخاأ"�في�دليل�تركيب�الحودة�الداخليا.�عند�
تأكيد�رقم�الحودة�الذي�اكتشف�الخاأ�أثنلء�

التوكم�في�المجمحعا،�انظر�"8.�فوص�إجراء�
يجل�األخالء".

Cool

Return Setting

الحصفعرض�حودة�التوكم�عن�ُبعد

ال�يحجد�عرض�على�الشلشا

انقالع�الالقا�أح�تعال�جهد�الالقا�أح�انفتلح�الاحر�	 
تحصيل�األيتك�غير�صويح�)بين�الحودة�الداخليا�حالخلرجيا(	 
فشل�تركيب�لحوا�الدائرة�المابحعا�)PCB(�للحودة�الداخليا	 
فصل�أيتك�حودة�التوكم�عن�ُبعد	 
تعال�حودة�التوكم�عن�ُبعد	 
منصهر�موترق�)الحودة�الخلرجيا(	 
الشلشا�قيد�إيقلف�التشغيل�بيبب�حظيفا�Auto�Display�Off.�لمزيد�	 

من�المعلحملا�انظر�الدليل�المرجعي�للميتخدم.
Checking�the�connection"تعرض�الشلشا�ريللا� 

*."Please�stand�by
فشل�تركيب�لحوا�الدائرة�المابحعا�)PCB(�للحودة�الداخليا	 
تحصيل�األيتك�غير�صويح�)بين�الحودة�الداخليا�حالخلرجيا(	 

رغم�أن�الشلشا�تعرض�ريللا�"Checking�the�connection�Please�stand�by"�لمدة�تصل�إلى��90ثلنيا�بعد�التشغيل،�إال�أن�* 
هذا�ال�يعني�حجحد�عال.�)حُيودد�ذلك�بعد��90ثلنيا.(
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فوص�إجراء�يجل�األخالء

فحص إجراء سجل األخطاء. 8
>الشاشة األساسية<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن� 8-1
أح�أكثر�في�الشلشا�األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�

 .Service�Settings

8-1
Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� Error�History �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 8-2
 .Error�Historyاإلدخلل.��يتم�عرض�القلئما�

8-22/3
Indoor Unit Airnet Address
Outdoor Unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

Service Settings

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

ودد� RC�Error�History �حاضغا�على�الزر� 8-3
القلئما/اإلدخلل.�يمكن�تأكيد�رمحز�الخاأ�حرقم�الحودة�

.RC�Error�Historyفي�الشلشا�

8-32/2
RC Error History
Indoor Unit Error History

Error History

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

 في�الشلشا�RC�Error�History،�يتم�عرض� 8-4
أودث��10عنلصر�بللترتيب.�

8-5  RC Errorاضغا�على�زر�اإللغلء�في�شلشا�
 �Historyلـ��3مراا.�

يتم�الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

8-4
8-5

1/3
 Unit Error Date Time
RC Error History

Return

في�Indoor�Unit�Error�History،�يمكن�مراجعا�موفحظلا�
األخالء�لكل�حودة�داخليا�بشكل�ميتقل.�يتم�عرض�آخر��5عنلصر�

بللترتيب.

مالحظة

رقم�الحودة
اليجل�األودث
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اريقا�تيجيل�معلحملا�جها�اتصلل�الصيلنا

طريقة تسجيل معلومات جهة اتصال الصيانة. 9
� تيجيل�معلحملا�جها�اتصلل�الخدما.	

>الشاشة األساسية<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن� 9-1
أح�أكثر�في�الشلشا�األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�

 .Service�Settings

9-1
Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� Maintenance�Contact �حاضغا� 9-2
على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

."Maintenance�Contact"

9-21/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Service Settings

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

ودد� Maintenance�Contact �حاضغا�على� 9-3
الزر�القلئما/اإلدخلل.

9-3
None
Maintenance Contact

Maintenance Contact

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

�)ألعلى/ 9-4 أدخل�رقم�الهلتف�بليتخدام�األزرار�
�)ييلر/يمين(�لتمييز� أليفل(.�ايتخدم�األزرار� 
العنصر�اليلبق/التللي.�يجب�ترك�العنلصر�الفلرغا�

كـ�"�-�".

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 9-5
تأكيد�اإلعداد.

9-4
9-5

0123–456–7890–––

Maintenance Contact

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 9-6
 Serviceإدخلل�اإلعداداا�حيتم�الرجحع�إلى�قلئما�

.Settings

9-6

NoYes

Maintenance Contact
Save the settings?

SettingReturn

>إعدادات الخدمة<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

 اضغا�على�زر�اإللغلء�مرة�حاودة.� 9-7
يتم�الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.
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تأكيد�التفلصيل�الميجلا

تأكيد التفاصيل المسجلة. 10
>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 10-1
األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.

10-1
Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Maintenance�Information �حاضغا� 10-2
على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

."Maintenance�Information"

10-2

SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

3-10تأكد�من�إدخلل�معلحملا�جها�االتصلل�بشكل�صويح. 10-3
Contact Info
0123–4567–8900

Indoor Model –––/000
Outdoor Model –––/000

Maintenance Information

Return

 اضغا�على�زر�اإللغلء�مرتين.� 10-4
يتم�الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

يتم�عرض�التفلصيل�الميجلا.
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التوكم�في�الب�الالقا

التحكم في طلب الطاقة. 11
� تتيح�لك�حظيفا��Demandتعيين�مدى�زمني�يييتهلك�النظلم�ختله�القا�أقل.�يمكن�تقليل�أقصى�ايتهتك�القا�إلى�%�70أح�40%.	

>الشاشة األساسية<
اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن�أح� 11-1

.Service�Settingsأكثر.�يتم�عرض�القلئما�
11-1

Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� Demand �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 11-2
.Demandاإلدخلل.�يتم�عرض�القلئما�

11-2

SettingReturn

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Outdoor Unit Airnet Address

2/3Service Settings

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Settings �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.� 11-3
."Demand"يتم�عرض�الشلشا�

11-3

SettingReturn

Enable/Disable
Settings

Demand

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

�)ألعلى/أليفل(�إلجراء� 11-4 اضغا�على�زري�
تغيير�على�اإلعداداا.�اضغا�على�األزرار�  

)ييلر/يمين(�لتوريك�العنصر�المميز.�

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 11-5
التأكيد.

11-4
11-5

SettingReturn

Configuration

The system will Operate 
at 40% of energy consumption 
from 

22:00
 to 

8:00

Demand

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 11-6
إدخلل�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

11-6

NoYes

Demand
Save the settings?

SettingReturn

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

لتمكين/تعايل�Demand،�انتقل�إلى�القلئما� 11-7
 Enable/Disable حودد��Demand

11-7

SettingReturn

Enable/Disable
Settings

Demand

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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التوكم�في�الب�الالقا

�)ألعلى/أليفل(� 11-8 اضغا�على�األزرار�
لتوديد� Enable �أح� Disable .�حيتظهر�شلشا�

التأكيد�عند�الضغا�على�زر�القلئما/اإلدخلل.

11-8

Disable

Demand
Enable/Disable

SettingReturn

 قم�بتغيير�اإلعداد�بليتخدام�األزرار�
�)ألعلى/أليفل(.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 11-9
تمكين/تعايل�الحظيفا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

11-9

NoYes

Demand
Save the settings?

SettingReturn

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

� بعد�وفظ�التغييراا�على�اإلعداداا،�يتم�تمكين��Demandتلقلئًيل.	
� يعتمد�تحفر�حظيفا��Demandعلى�اراز�الحودة�الخلرجيا.	
� لجعل�حظيفا��Demandمرئيا�بين�إعداداا�الخدما،�توتلج�اليلعا�إلى�إعلدة�الضبا.	

مالحظة
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Clock�&�Calendar

12 .Clock & Calendar
>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 12-1
األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.�

12-1
Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Clock�&�Calendar �حاضغا�على�الزر� 12-2
 القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�

."Clock�&�Calendar"القلئما�

12-2

SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Date�&�Time �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 12-3
."Date�&�Time"اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

12-3
Date & Time
12H/24H Clock

Clock & Calendar

SettingReturn.اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل

12-4  timeح�"Day"ح�"Month"ح�"Year"ودد�
�)ييلر/يمين(�حتغيير�القيما� بليتخدام�األزرار� 

�)ألعلى/أليفل(.�عند�الضغا� بليتخدام�األزرار�
على�األزرار�مع�االيتمرار،�يتم�تغيير�القيم�بليتمرار.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 12-5
التأكيد.

12-4
12-5

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day 01
Friday

 0:00
Return Setting

يتم�تعيين�اليحم�من�األيبحع�تلقلئًيل.�
مالحظة

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 12-6
تأكيد�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.�

12-6

NoYes

Date & Time
Save the settings?

SettingReturn

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

في�ولل�ايتمرار�انقالع�الالقا�أكثر�من��48يلعا،�يتم�إعلدة�ضبا�الحقا�حيوتلج�إلى�ضباه�مرة�أخرى.
مالحظة
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Language

13 .Language
>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 13-1
األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.

13-1
Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Language �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 13-2
."Language"اإلدخلل.�يتم�عرض�الشلشا�

13-2

SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

�)ألعلى/أليفل(�لتوديد� 13-3 اضغا�على�األزرار�
اللغا�المالحبا�حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�

تأكيد�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

13-3

English

Language 

SettingReturn

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

تختلف�اللغلا�المعرحضا�ويب�اراز�حودة�التوكم.�

 BRC1E53A7 BRC1E53B7BRC1E53C7
7 لغات7 لغات7 لغات

اإلنجليزيا  EN )1اإلنجليزيا  EN )1اإلنجليزيا  EN )1
األلملنيا  DE )2التشيكيا  CZ )2الرحييا  RU )2
الفرنييا  FR )3الكرحاتيا  HR )3اليحنلنيا  EL )3
اإليالليا  IT )4المجريا  HU )4التركيا  TR )4
اإليبلنيا  ES )5اليلحفلنيا  SL )5البحلنديا  PL )5
البرتغلليا  PT )6الرحملنيا  RO )6األلبلنيا  SQ )6
الهحلنديا  NL )7البلغلريا  BG )7اليلحفلكيا  SK )7
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وظر�األزرار

حظر األزرار. 14
� تقييد�عدد�من�األزرار�القلبلا�للتشغيل.	

>الشاشة األساسية<
اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 14-1

األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.�
14-1

Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

 Lock Function �يمكن�إظهلرهل�بللضغا�على� 14-2
الزر�القلئما/اإلدخلل�لمدة��4ثحاٍن.

14-2

SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�
لمدة��4ثحاٍن.

ودد� Lock Function �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 14-3
."Lock Function"اإلدخلل.�يتم�عرض�القلئما�

14-3

SettingReturn

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

1/3Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Prohibit�Buttons �حاضغا�على�الزر� 14-4
 Prohibit"القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

."Buttons

14-4

SettingReturn

Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Lock Function

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد�"Up/Dwn/L/R"�أح�"On/Off"�أح� 14-5
"Mode"�أح�"Fan�Speed"�بليتخدام�األزرار�
�)ييلر/يمين(�ح"Lock/Unlock"�بليتخدام�  

�)ألعلى/أليفل(. األزرار�

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 14-6
التأكيد.�

14-5
14-6Up/Dwn/L/R:

        On/Off:
          Mode:
  Fan Speed:

Prohibit Buttons

SettingReturn

UNLOCK
UNLOCK
LOCK
LOCK

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 14-7
إدخلل�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.�

14-7

NoYes

Prohibit Buttons
Save the settings?

SettingReturn

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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وظر�األزرار

لتعايل�الزر�اإلدخلل/القلئما�حاإللغلء�في�الشلشا� 14-8
األيلييا،�اتبع�مل�يلي:

1 .. ايتمر�في�الضغا�على�الزر�
اضغا�على�المفلتيح�الـ��3المشلر�إليهل�بللتزامن�)لفترة�. 2

.  حجيزة(�أثنلء�ايتمرار�الضغا�على�الزر�
لتمكين�الزر�اإلدخلل/القلئما�حاإللغلء�في�الشلشا�

األيلييا،�اتبع�نفس�اإلجراء.�

2

2
2
2

1

إذا�كنا�تريد�تقييد�عدد�األزرار�القلبلا�للتشغيل�على�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا،�ابدأ�فقا�بتحصيل�حودة�التوكم�هذه�بللحودة.�تأكد�من�
تعيين�حودة�التوكم�هذه�على�"main"�)إعداد�المصنع�االفتراضي(�أحالً،�حقم�بتغيير�القيحد�على�اإلعداد�الذي�تفضله�ثم�قم�بتعيين�حودة�

."sub"التوكم�عن�ُبعد�على�

مالحظة
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وظر�الحظيفا

حظر الوظيفة. 15
� تقييد�عدد�من�الحظلئف�القلبلا�للتشغيل.	

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 15-1
األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.�

15-1
Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

 Lock Function �يمكن�إظهلرهل�بللضغا�على� 15-2
الزر�القلئما/اإلدخلل�لمدة��4ثحاٍن.

15-2

SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�
لمدة��4ثحاٍن.

ودد� Lock Function �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 15-3
�."Lock Function"اإلدخلل.�يتم�عرض�القلئما�

15-3

SettingReturn

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

1/3Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Function�Prohibition �حاضغا�على� 15-4
 Function"الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

."Prohibition

15-4
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

SettingReturn

Lock Function

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد�الحظيفا�المالحبا�بليتخدام�األزرار�   15-5
)ييلر/يمين(�ح"Lock/Unlock"�بليتخدام�األزرار�

�)ألعلى/أليفل(.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 15-6
التأكيد.

15-5
15-6

SettingReturn

            Ventilation
              Schedule
  Filter Auto Clean

  Configuration
 Clock & Calendar
Energy Saving list

:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK

Function Prohibition 1/2

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 15-7
إدخلل�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.�

15-7

NoYes

Function Prohibition 
Save the settings?

SettingReturn

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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� إذا�كنا�تريد�تقييد�عدد�الحظلئف�القلبلا�للتشغيل�على�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا،�ابدأ�فقا�بتحصيل�حودة�التوكم�هذه�بللحودة.�تأكد�	
من�تعيين�حودة�التوكم�هذه�على�"main"�)تعيين�المصنع(�أحالً،�حقم�بتغيير�القيحد�على�اإلعداد�الذي�تفضله�ثم�قم�بتعيين�حودة�التوكم�

."sub"عن�ُبعد�على�
� �بجحار�الحظيفا.	 عند�منع�حظيفا،�ييتم�عرض�األيقحنا�

مالحظة

وضع الحظر. 16
� تقييد�عدد�من�األحضلع�القلبلا�للتشغيل.	

>الشاشة األساسية<
اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 16-1

األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.�
16-1

Cool Set to

28°C

>القائمة الرئيسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

 Lock Function �يمكن�إظهلرهل�بللضغا�على� 16-2
الزر�القلئما/اإلدخلل�لمدة��4ثحاٍن.

16-2

SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�
لمدة��4ثحاٍن.

ودد� Lock Function �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 16-3
."Lock Function"اإلدخلل.�يتم�عرض�القلئما�

16-3

SettingReturn

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

1/3Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Prohibit�Mode �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 16-4
."Prohibit�Mode"اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا�

16-4

SettingReturn

Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Lock Function

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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16-5 �"Auto"أح��"Heat"أح��"Cool"أح��"Fan"ودد�
أح�"Dry"�أح�"VentClean"�بليتخدام�األزرار�

�)ييلر/يمين(�ح"تمكين/تعايل"�الحضع�المودد�  
�)ألعلى/أليفل(. بليتخدام�األزرار�

 اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل. 16-6
يتم�عرض�شلشا�التأكيد.

16-5
16-6

SettingReturn

Fan
Cool
Heat
Auto
Dry
VentClean

:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable

Prohibit Mode

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 16-7
تأكيد�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

16-7

SettingReturn

Save the settings?
Prohibit Mode

NoYes

>الشاشة األساسية<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

� عند�قفل�حضع�نشا�وللًيل،�ييظل�هذا�الحضع�نشًال�عند�الرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.�لن�يصبح�الحضع�المعال�متلًول�فقا�عند�تغيير�	
الحضع.�عند�قفل�جميع�األحضلع،�ال�يمكن�التغيير�إلى�حضع�آخر�بختف�الحضع�النشا�وللًيل.

� إذا�كنا�تريد�تقييد�عدد�األحضلع�القلبلا�للتشغيل�على�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الفرعيا،�ابدأ�فقا�بتحصيل�حودة�التوكم�هذه�بللحودة.�تأكد�	
من�تعيين�حودة�التوكم�هذه�على�"main"�)إعداد�المصنع�االفتراضي(�أحالً،�حقم�بتغيير�القيحد�على�اإلعداد�الذي�تفضله�ثم�قم�بتعيين�

."sub"حودة�التوكم�عن�ُبعد�على�

مالحظة
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تدوير الحمل والوحدة االحتياطية. 17
تم�تزحيد�حظيفا�التدحير�للحوداا�التي�تعمل�في�بيئلا�عمل�ورجا�)مثلل،�في�غرف�الخحادم�التي�تتالب�معدالا�تبريد�كبيرة(.�في�هذه�الوللا،�يتم�

تزحيد�النظلم�بحودة�اوتيلايا�إضلفيا.�يؤدي�تمكين�التدحير�إلى:
� التدحير:�نظًرا�ألن�النظلم�مزحد�بللعديد�من�الحوداا�عمل�هح�مالحب�لتقديم�ومل�التدفئا/التبريد،�يتظل�إودى�الحوداا�غير�نشاا�أثنلء�	

التشغيل�العلدي.�بعد�فترة�زمنيا�معينا،�)مثتً�"حقا�دحرة�التدحير"(،�ييبدأ�تشغيل�الحودة�غير�النشاا�حيتصبح�الحودة�التي�كلنا�نشاا�غير�
نشاا�)أي�تدحير�الومل(.�حبمل�أنه�ُييمح�للحوداا�بأخذ�فترة�راوا�بشكل�متنلحب،�يزيد�العمر�االفتراضي�للنظلم.

� الحودة�االوتيلايا:�ييمح�حجحد�حودة�اوتيلايا�بحجحد�حفرة�إضلفيا�بللنظلم.�في�وللا�ودحث�عال�بحودة�نشاا،�يعمل�التدحير�على�التأكد�من�	
ايتبدالهل�بللحودة�غير�النشاا.

وحدة دعم

وحدة دعم

وحدة دعم

خطأ

� لليملح�للحودة�االوتيلايا�الحصحل�إلى�يعا�التبريد/التدفئا�الخلصا�بهل،�يتم�تضمين�فترة�تداخل�ويث�تكحن�جميع�الحوداا�فيهل�نشاا.�	
)cfr.�1E-7إعداد�الوقل�(

� يعتمد�أمر�التدحير�على�رقم�الحودة�المعين.�للوصحل�على�تعليملا�وحل�كيفيا�تغيير�رقم�الحودة،�اتصل�بللحكيل�المولي.	
� للتمكن�من�ايتخدام�حظيفا�التدحير،�يتالب�التوكم�في�المجمحعا.�لمزيد�من�المعلحملا،�انظر�"22.�مخاا�التحصيل"	

مالحظة
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>الشاشة األساسية<
اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�في�الشلشا� 17-1

األيلييا.�يتم�عرض�القلئما�الرئيييا.
17-1

Cool Set to

28°C
اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

>القائمة الرئيسية<
يمكن�إظهلر� Rotation �بللضغا�على�الزر� 17-2

القلئما/اإلدخلل�لمدة��4ثحاٍن.
17-2

SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل�
لمدة��4ثحاٍن.

ودد� Rotation �حاضغا�على�الزر�القلئما/ 17-3
."Rotation"اإلدخلل.�يتم�عرض�القلئما�

17-3

SettingReturn

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

1/3Main Menu

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

17-4   Rotation�Cycle�Time�Setting ودد�
حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�

."Rotation"الشلشا�

17-4

SettingReturn

Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Rotation 

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد�حقا�دحرة�التدحير�المالحب�بليتخدام�األزرار� 17-5
�)ألعلى/أليفل(.

17-5Rotation
Rotation Cycle Time Setting 

SettingReturn

24 hrقم�بتغيير�حقا�دحرة�التدحير�بليتخدام�
�)ألعلى/أليفل(. األزرار�

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 17-6
التأكيد.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 17-7
إدخلل�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.

17-6
17-7

NoYes

Rotation
Save the settings?

SettingReturn

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

>الشاشة األساسية<
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لتمكين/تعايل�Rotation،�انتقل�إلى�القلئما� 17-8
Enable/Disable حودد��"Rotation"

17-8

SettingReturn

Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Rotation 

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

�)ألعلى/أليفل(� 17-9 اضغا�على�األزرار�
لتوديد� Enable �أح� Disable .�حيتظهر�شلشا�

التأكيد�عند�الضغا�على�زر�القلئما/اإلدخلل.

17-9

Disable

Rotation
Enable/Disable

SettingReturn

 قم�بتغيير�اإلعداد�بليتخدام�األزرار�
�)ألعلى/أليفل(.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.� 17-10
يتم�تمكين/تعايل�الحظيفا�حالرجحع�إلى�الشلشا�

األيلييا.

17-10

NoYes

Rotation
Save the settings?

SettingReturn

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

>الشاشة األساسية<

� بعد�وفظ�التغييراا�على�اإلعداداا،�يتم�تمكين��Rotationتلقلئًيل.	
مالحظة
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وظيفة تشابك الدخل الخارجي. 18

� يكحن�متحفًرا�فقا�عندمل�يكحن�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�BRP7A5*�متصتً.	
� 	 External�Input�Interlockفي�وللا�حجحد�مشكتا�في�االتصلل�أح�في�وللا�عدم�عمل�المهليئ�بشكل�صويح،�لن�تكحن�القلئما�

.Service�Settingsمرئيا�في�القلئما�
� 	.*BRP7A5عند�تحصيل�حودة�توكم�عن�ُبعد�ثلنيا،�فت�يمكن�ايتخدام�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�
� 	.*BRP7A5ييتم�تعايل�حظيفا�الجدحلا�اللمل�تم�تحصيل�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي��،*BRP7A5عند�تحصيل�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي� 

لمزيد�من�المعلحملا�وحل�حظيفا�الجدحلا،�انظر�دليل�التشغيل.
� عند�تحصيل�حودة�توكم�مركزيا،�يمكن�إلغلء�حظيفا��External�Input�Interlockبحاياا�حودة�التوكم�المركزيا.�تمتلك�حودة�	

.*BRP7A5التوكم�المركزيا�أحلحيا�حتعمل�كمل�لم�يتم�تحصيل�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�

مالحظة

� ُيرجى�التأكد�من�أن�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�BRP7A5*�حالمتميلا�االختيلريا�)متمس�النلفذة�حمتمس�بالقا�المفتلح(�قد�تم�تركيبهل�بشكل�	
صويح.�ال�تنس�التأكد�من�أن�متمس�"No�Volt"�على�لحوا��PCBلمهليئ�اإلدخلل�الرقمي�BRP7A5*�في�المحضع�الصويح.

� لتركيب�حتحصيل�مهليئ�اإلدخلل�الرقمي�BRP7A5*،�انظر�دليل�التركيب�المنلظر.	

>الشاشة األساسية<
اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن�أح� 18-1

.Service�Settingsأكثر.�يتم�عرض�القلئما�
18-1

Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� External�Input�Interlock �حاضغا�على� 18-2
 External"الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�الشلشا�

."Input�Interlock

18-2

SettingReturn

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

1/3Service Settings

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.
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18-3  B2"أح��"B2�Delay�Timer"يمكنك�توديد�
Reset�Timer"�أح�"Reset�On/Off"�أح�

"Reset�Mode"�أح�"Reset�Cool�SP"�أح�
"Reset�Heat�SP"�بليتخدام�األزرار�  

)األيمن/األيير(�حتغيير�اإلعداداا�بليتخدام�األزرار�
�)ألعلى/أليفل(.

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 18-4
التأكيد.

18-3
18-4

SettingReturn

B2 Delay Timer
B2 Reset Timer

Reset On/Off
Reset Mode

Reset Cool SP
Reset Heat SP

:1min
:20hrs
:OFF
:-- 
:22°C
:22°C

External Input Interlock

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 18-5
 Serviceإدخلل�اإلعداداا�حيتم�الرجحع�إلى�قلئما�

.Settings

18-5

SettingReturn

Save the settings?

External Input Interlock

NoYes

>إعدادات الخدمة<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

القيمة االفتراضيةالقيم المحتملةالشرحالمعلمة
B2 Delay Timerالمؤقا�الذي�يبدأ�بعد�إزالا�بالقا�المفتلح.�اللمل�لم�ينتِه�هذا�

المؤقا،�تيتمر�الحودة�في�العمل�بشكل�ابيعي.
"min 1"0 - �10دقلئق

B2 Reset Timerالمؤقا�الذي�يبدأ�عند�انتهلء�مؤقا�التأخير.�عند�انتهلء�هذا�
المؤقا،�يتم�تغيير�الوللا�اليلبقا�إلى�الوللا�"إعداد�إعلدة�

الضبا�االفتراضي".

"hrs 20"0 – �20يلعا

Reset On/Offوللا�تشغيل/إيقلف�تشغيل�"إعداد�إعلدة�الضبا�
االفتراضي".

"إيقلف�التشغيل""تشغيل"،�"إيقلف�التشغيل"،�"--"

Reset Mode."حضع�تشغيل�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي Auto",�"Cool",�"Heat","
"--"�,""Fan

"--"

Reset Cool SP."انظر�نالق�نقاا�ضبا�الحودة�نقاا�ضبا�تبريد�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي
الداخليا�حتقييد�نالق�نقاا�

الضبا،�"--".

"22°C"

Reset Heat SP."انظر�نالق�نقاا�ضبا�الحودة�نقاا�ضبا�تدفئا�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي
الداخليا�حتقييد�نالق�نقاا�

الضبا،�"--".

"22°C"

� عندمل�تكحن�المعلما�هي�"--",�هذا�يعني�أنه�لن�يتم�تغيير�أي�شيء�لهذه�المعلما�حيتم�االوتفلظ�بللقيما�النشاا�الولليا.	
مالحظة
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مناق�متمس�النلفذة:

B1 مالمس النافذةB2 اإلجراءالوقتمالمس بطاقة المفتاح
تعمل�الحودة�بشكل�ابيعي.	 /قلغمقلغم

تعحد�الحودة�إلى�الوللا�اليلبقا�قبل�فتح�	 
المتمس.

يتم�إيقلف�تشغيل�الحودة�بشكل�إلزامي�)إيقلف�التشغيل(:/قلغمحتف
ال�تحجد�حظلئف�مؤقا�التأخير�حإعلدة�الضبا.	 
ال�تحجد�حظيفا�التراجع.	 
من�غير�الممكن�تشغيل�الحودة�بليتخدام�الزر�	 

تشغيل/إيقلف�التشغيل.

مناق�متمس�بالقا�المفتلح:

B1 مالمس النافذةB2 اإلجراءالوقتمالمس بطاقة المفتاح
/	 قلغمقلغم

مؤقا�التأخير�>�الحقا�>�	 
مؤقا�إعلدة�الضبا

الحقا�<�مؤقا�إعلدة�	 
الضبا

تعمل�الحودة�بشكل�ابيعي.	 
تعحد�الحودة�إلى�الوللا�اليلبقا�قبل�فتح�المتمس�	 

في�وللا�عدم�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا.
تعحد�الحودة�إلى�الوللا�"إعداد�إعلدة�الضبا�	 

االفتراضي"�)إعداد�القلئما(�في�وللا�انتهلء�
مؤقا�إعلدة�الضبا.

تعمل�الحودة�بشكل�ابيعي.الحقا�>�مؤقا�التأخيرحتفقلغم

يتم�إيقلف�تشغيل�الحودة�بشكل�إلزامي�)إيقلف�التشغيل(:الحقا�<�مؤقا�التأخيرحتفقلغم
ييعمل�التراجع�أم�ال�بنلًء�على�مل�إذا�تم�تمكين�	 

حظيفا�التراجع.
من�غير�الممكن�تشغيل�الحودة�بليتخدام�الزر�	 

تشغيل/إيقلف�التشغيل.
يبدأ�مؤقا�إعلدة�الضبا�بللعد�بعد�انتهلء�مؤقا�	 

التأخير.

� تتألف�الوللا�اليلبقا�من�وللا�تشغيل/إيقلف�التشغيل،�ححضع�التشغيل،�حنقاا�ضبا�التبريد�حالتدفئا.	
� يمكن�تغيير�يرعا�المرحوا�حالتراجع�عن�نقاا�ضبا�التبريد�حالتدفئا�في�أي�حقا�بدحن�فقدان�التغييراا�عند�ايتخدام�المتميلا.	
� يتم�تخزين�يرعا�المرحوا�لحضعي�التشغيل�الرئيييين�بشكل�ميتقل.�لحضع�التدفئا�فقا�يرعا�المرحوا�الموفحظا�حالتبريد�فقا،�	

حلحضعي��Dryح�Fanيرعا�المرحوا�الخلصا�بهمل�فقا.
� ال�يتم�وفظ�التغييراا�التي�تم�إجراؤهل�أثنلء�فتح�متمس�بالقا�المفتلح�حعدم�انتهلء�مؤقا�التأخير�)التشغيل�العلدي(�عند�غلق�المتمس�	

مرة�أخرى.

مالحظة
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مناق�مجمحعا�متميلا�النلفذة�حبالقا�المفتلح:
�  لمتمس�النلفذة�أحلحيا�على�مؤقا�التأخير�ححظيفا�تراجع�متمس�بالقا�المفتلح:	

فعند�فتح�متمس�النلفذة�أثنلء�فتح�متمس�بالقا�المفتلح،�ينتهي�مؤقا�التأخير�فحًرا�إذا�كلن�ال�يزال�قيد�التشغيل�حلن�تعمل�حظيفا�التراجع�بعد�
ذلك.�ييبدأ�مؤقا�إعلدة�الضبا�فحًرا�في�العد�أح�لن�تتم�إعلدة�الضبا�عندمل�يكحن�قيد�التشغيل�بللفعل.

�  لحظيفا�مؤقا�إعلدة�الضبا�الخلصا�بمتمس�بالقا�المفتلح�أحلحيا�على�متمس�النلفذة�عند�الرجحع�إلى�الوللا�اليلبقا:	
فعند�فتح�متمس�بالقا�المفتلح�أثنلء�فتح�متمس�النلفذة،�ييبدأ�تشغيل�مؤقا�التأخير.�عند�انتهلء�مؤقا�التأخير،�ييبدأ�تشغيل�مؤقا�إعلدة�

الضبا.�عند�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا،�يتم�توديث�الوللا�اليلبقا�إلى�الوللا�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي".

المثال 1 )انظر "المثال 1" في الصفحة 41(
a  ).قم�بإزالا�بالقا�المفتلح،�حيتيتمر�الحودة�في�العمل�بشكل�علدي�وتى�انتهلء�مؤقا�التأخير
b  )افتح�النلفذة�قبل�انتهلء�مؤقا�التأخير،�تتحقف�الحودة�فحًرا.�ليس�من�الممكن�تشغيل�أح�إيقلف�تشغيل�الحودة،�ال�تعمل�حظيفا�التراجع،�يتحقف�

مؤقا�التأخير�عن�العد�حيبدأ�مؤقا�إعلدة�الضبا�في�العد.
c  )أدخل�بالقا�المفتلح،�يتم�إجراء�توديث�للوللا�اليلبقا�فقا.�يتم�إيقلف�تشغيل�الحودة�بشكل�إلزامي�في�وين�ال�يزال�يتم�تعايل�حظيفا�التراجع�

)انظر�مناق�متمس�النلفذة(:
� إذا�لم�يتم�تعايل�مؤقا�إعلدة�الضبا�قبل�إدخلل�بالقا�المفتلح،�فتكحن�الوللا�اليلبقا�هي�نفيهل�الوللا�األصليا�نظًرا�ألن�هنلك�تغيير�	

فقا�إلى�الوللا�إيقلف�التشغيل�اإللزامي.
� إذا�تم�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا�قبل�إدخلل�بالقا�المفتلح،�فتكحن�الوللا�اليلبقا�هي�الوللا�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي".	

d  ).أغلق�النلفذة�حيتعحد�الحودة�إلى�الوللا�اليلبقا.�تعتمد�الوللا�اليلبقا�على�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا

المثال 2 )انظر "المثال 2" في الصفحة 42(
a  )افتح�النلفذة،�تتحقف�الحودة�فحًرا.�ال�يمكن�تشغيل�الحودة�بليتخدام�الزر�تشغيل/إيقلف�التشغيل،�حال�تعمل�حظيفا�التراجع،�حال�يبدأ�مؤقا�

التأخير�في�العد.
b  ).قم�بإزالا�بالقا�المفتلح.�يبدأ�مؤقا�التأخير�في�العد
c  ).)أغلق�النلفذة.�تكحن�الوللا�مملثلا�كمل�لم�يتم�فتح�النلفذة�أبًدا�)ييعمل�التراجع�إذا�تم�تمكينه

� إذا�انتهى�مؤقا�التأخير�قبل�غلق�النلفذة،�فيبدأ�مؤقا�إعلدة�الضبا�في�العد.�ال�يكحن�لغلق�النلفذة�تأثير�على�مؤقا�إعلدة�الضبا.	
� إذا�لم�ينتِه�مؤقا�التأخير�قبل�غلق�النلفذة،�فيينتهي�مؤقا�التأخير�فحًرا�حيبدأ�مؤقا�إعلدة�الضبا�بللعد.	

d  )."عند�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا،�يتم�توديث�الوللا�اليلبقا�إلى�الوللا�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي
e  ).أدخل�بالقا�المفتلح

� إذا�لم�ينتِه�مؤقا�إعلدة�الضبا�قبل�إدخلل�بالقا�المفتلح،�فتعحد�الحودة�إلى�وللا�مل�قبل�فتح�النلفذة�)وللا�التشغيل�األخيرة(.	
� إذا�تم�انتهلء�مؤقا�إعلدة�الضبا�قبل�إدخلل�بالقا�المفتلح،�فتنتقل�الحودة�إلى�الوللا�"إعداد�إعلدة�الضبا�االفتراضي".	
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المثال 1

 الحقا
< 

�مؤقا�
إعلدة�
الضبا

 الحقا
> 

�مؤقا�
إعلدة�
الضبا

ج(

�اقحلا
مهم�ريغ

د(

ال توجد حالة سابقة 
حديثة

الرجوع إلى الحالة 
 السابقة: 
)قبل أ(

:ةقباسلا�ةلاحلا
)أ�لبق

ج(

�ريغ�اقحلا
مهم

د(

الرجوع إلى الحالة حالة سابقة حديثة
 السابقة: 

حالة "إعداد إعادة 
الضبط االفتراضي"

:ةقباسلا�ةلاحلا
�ةداعإ�دادعإ"�ةلاحلا

�ابضلا
"يضارافالا

أ(

 اقحلا
> 

�اقؤم�
ريخأالا

ب(

إيقاف التشغيل يبدأ مؤقت التأخير
اإللزامي

�ةلاحلا
 :ةقباسلا
)أ�لبق

�ةلاحلا
 :ةقباسلا
)أ�لبق
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المثال 2

 الحقا
< 

مؤقا�
التأخير

مؤقا�
 التأخير
< 

 الحقا
< 

مؤقا�إعلدة�
الضبا

أ(

�اقحلا
مهم�ريغ

ب(

إيقاف التشغيل 
اإللزامي

يبدأ مؤقت التأخير

�ةلاحلا
 :ةقباسلا
)أ�لبق

�ةلاحلا
 :ةقباسلا
)أ�لبق

ج(

تمكين التراجع، 
يبدأ مؤقت إعادة 

الضبط

�ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ�لبق

ج(

 اقحلا
= 

�اقؤم
�ةداعإ

ابضلا

هـ(د(

تمكين التراجع، 
استمرار مؤقت 

إعادة الضبط

الرجوع إلى حالة سابقة حديثة
الحالة السابقة: 
حالة "إعداد 
إعادة الضبط 
االفتراضي"

�ةلاحلا
 :ةقباسلا
)أ�لبق

�ةلاحلا
�ةلاح�:ةقباسلا
�ةداعإ�دادعإ"
�ابضلا

"يضارافالا

هـ(

الرجوع إلى 
الحالة السابقة: 

)قبل أ(

الحقا�>�مؤقا�
إعلدة�الضبا

الحقا�>�مؤقا�
إعلدة�الضبا

الحقا�=�مؤقا�
إعلدة�الضبا
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وضع نقطة الضبط الثنائي واألحادي. 19

� عند�تحصيل�حودة�توكم�مركزيا،�يتم�إلزام�حودة�التوكم�عن�ُبعد�بحضع�نقاا�الضبا�األولدي.�ال�يمكن�التغيير�إلى�حضع�نقاا�الضبا�	
الثنلئي.

مالحظة

� التبديل�بين�حضع�نقاا�الضبا�األولدي�حالثنلئي	
� 	"Single�SP"يتم�تعيين�حضع�نقاا�الضبا�األولدي�بتوديد�
� 	" 8°C"�-��" 0°C"يتم�تعيين�حضع�نقاا�الضبا�الثنلئي�بتوديد�

>الشاشة األساسية<
اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�لمدة��4ثحاٍن� 19-1

.Service�Settingsأح�أكثر.�يتم�عرض�القلئما�
19-1

Cool Set to

28°C

>إعدادات الخدمة<

اضغا�مع�االيتمرار�على�زر�اإللغلء�
لمدة��4ثحاٍن�أح�أكثر�أثنلء�تشغيل�

اإلضلءة�الخلفيا.�

ودد� Min�Setpoints�Differential �حاضغا� 19-2
 Min"على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�الشلشا�

."Setpoints�Differential

19-2

SettingReturn

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

1/3Service Settings

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

19-3 �–��" 0°C"أح��"Single�Sp"أح��"None"ودد�
�)ألعلى/أليفل(. "C°8 "�بليتخدام�األزرار�

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم�عرض�شلشا� 19-4
التأكيد.

19-3 
19-4

SettingReturn

Single Sp

Min Setpoints Differential

Min Setpoints Differential

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

ودد� Yes �حاضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.�يتم� 19-5
 Serviceتأكيد�اإلعداداا�حالرجحع�إلى�القلئما�

.Settings

19-5

SettingReturn

Save the settings?

NoYes

Min Setpoints Differential

>إعدادات الخدمة<

اضغا�على�الزر�القلئما/اإلدخلل.

اضغا�على�زر�اإللغلء�مرة�حاودة.�يتم�إعلدة�تشغيل� 19-6
حودة�التوكم�عن�ُبعد�حالرجحع�إلى�الشلشا�األيلييا.
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� في�حضع�نقاا�الضبا�األولدي،�تكحن�نقلا�ضبا�التبريد�حالتدفئا�مملثلا.�يؤدي�تغيير�نقاا�ضبا�حاودة�إلى�تغيير�نقاا�الضبا�	
األخرى�تلقلئًيل.

� في�حضع�نقاا�الضبا�الثنلئي،�دائًمل�هنلك�ود�لنقاا�ضبا�التدفئا�حالتبريد:	
 نقاا�ضبا�التبريد�≤�نقاا�ضبا�التدفئا�+�الود�األدنى�لتفلضل�نقلا�الضبا.- 

عند�انخفلض�نقاا�ضبا�التبريد�أقل�من�نقاا�ضبا�التدفئا�+�الود�األدنى�لتفلضل�نقلا�الضبا،�يتم�خفض�نقاا�ضبا�التدفئا�
تلقلئًيل.

 نقاا�ضبا�التدفئا�≥�نقاا�ضبا�التبريد�+�الود�األدنى�لتفلضل�نقلا�الضبا.- 
عند�زيلدة�نقاا�ضبا�التدفئا�أعلى�من�نقاا�ضبا�التبريد�-�الود�األدنى�لتفلضل�نقلا�الضبا،�يتم�زيلدة�نقاا�ضبا�التبريد�

تلقلئًيل.

مالحظة

إعدادات الخدمة األخرى. 20
20-1 Group Address
� قم�بتعيين�عنحان�المجمحعا�حرقم�الحودة�للتوكم�المركزي.	
�  يمكن�تعيين�عنحان�المجمحعا�حالحودة�فقا�عند�اتصلل�حودة�توكم�مركزيا.�	

تكحن�هذه�القلئما�مرئيا�فقا�عند�اتصلل�حودة�توكم�مركزيا.
� يمكن�"تعيين"�عنحان�المجمحعا�حالحودة�ح"إصداره".	

ال�تنس�تورير�عنحان�المجمحعا�قبل�فصل�حودة�التوكم�المركزيا�نظًرا�ألنه�لن�تتمكن�من�الحصحل�إلى�القلئما�بعد�ذلك.
مالحظة

20-2 Indoor/Outdoor unit Airnet Address
� قم�بتعيين�عنحان��Airnet�Addressللحودة�الداخليا�حالخلرجيا.	

20-3 Indoor Unit Status
� توقق�من�درجلا�ورارة�المقلحم�الوراري�للحودة�الداخليا.	

SkyAirVRV
Th1المقلحم�الوراري�ليوب�الهحاءالمقلحم�الوراري�ليوب�الهحاء
Th2المقلحم�الوراري�ألنبحب�يلئل�المبلدل�الوراريالمقلحم�الوراري�للمبلدل�الوراري
Th3-المقلحم�الوراري�ألنبحب�غلز�المبلدل�الوراري
Th4المقلحم�الوراري�لتفريغ�الهحاءالمقلحم�الوراري�لتفريغ�الهحاء
Th5--
Th6--
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20-4 Outdoor Unit Status
� توقق�من�درجلا�ورارة�المقلحم�الوراري�للحودة�الخلرجيا.	

SkyAirVRV
Th1المقلحم�الوراري�للهحاء�الخلرجي-
Th2المقلحم�الوراري�للمبلدل�الوراري-
Th3المقلحم�الوراري�ألنبحب�الصرف-
Th4--
Th5--
Th6--

20-5 Forced Fan ON
� تشغيل�المرحوا�)المراحح(�بشكل�إلزامي�للحوداا�الداخليا�الفرديا.	
� يمكن�ايتخدام�هذه�الحظيفا�للتوقق�من�أي�رقم�حودة�داخليا�مرتبا�بحودة�داخليا.	

20-6 Switch Main Sub Controller
� تبديل�تصميم�حودة�التوكم�عن�ُبعد�الرئيييا�حالفرعيا.	

� يتالب�تغيير�التصميم�الرئييي/الفرعي�إيقلف�التشغيل�ثم�التشغيل�مرة�أخرى.	
مالحظة

20-7 Filter Indicator
� إلعلدة�ضبا�مؤقا�مؤشر�الفلتر�لجميع�الحوداا�الداخليا.	

20-8 Test Filter Auto Clean
� توقق�مل�إذا�كلن�تنظيف�الفلتر�تلقلئًيل�يعمل�أم�ال.	
� تتحفر�هذه�الحظيفا�فقا�في�وللا�تركيب�اللحوا�التزيينيا�للتنظيف�الذاتي.	
� عند�تعايل��Filter�Auto�Clean)تعايل�تنظيف�الفلتر�تلقلئًيل(،�ييتم�عرض�الريللا�"Auto�filter�clean�is�disabled"�عند�	

.Test�Filter�Auto�Cleanفتح�الشلشا�

20-9 Brush/Filter Ind
� إلعلدة�ضبا�مؤقا�مؤشر�الفلتر�لجميع�الحوداا�الداخليا.	
� تتحفر�هذه�الحظيفا�فقا�في�وللا�تركيب�اللحوا�التزيينيا�للتنظيف�الذاتي.	

20-10 Disable Filter Auto Clean
� 	.Filter�Auto�Cleanتمكين/تعايل�ايتخدام�حظيفا�
� عند�تعايل�الحظيفا،�ييتم�عرض�الريللا�"Auto�filter�clean�is�disabled"�عند�فتح�الشلشا��Test�Filter�Auto�Cleanح	

.Filter�Auto�Clean
� تتحفر�هذه�الحظيفا�فقا�في�وللا�تركيب�اللحوا�التزيينيا�للتنظيف�الذاتي.	
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توديث�البرامج�بليتخدام�أداة�التوديث

تحديث البرامج باستخدام أداة التحديث. 21
� تختلف�اللغلا�التي�تدعمهل�حودة�التوكم�عن�ُبعد�ويب�اراز�حودة�التوكم�عن�ُبعد.	
� يمكن�تثبيا�وزم�اللغلا�األخرى�بليتخدام�الخيلر�"كلبل��USBالمتصل�بللكمبيحتر"�)EKPCCAB3(�+�برنلمج�أداة�التوديث.	
� المتالبلا�األيلييا:	

برنلمج�أداة�التوديث:�ُيرجى�االتصلل�بللحكيل�المولي�للوصحل�على�اإلصدار�الصويح.- 
 - 4P344073-1-أح�أعلى:�يشمل�مجمحعا�األيتك�حالكلبتا��EKPCCAB3�"المتصل�بللكمبيحتر�USBكلبل�"

ح�4PW64322-1A)كتهمل�مالحب�أثنلء�التثبيا(.
تعليملا�التثبيا:

تأكد�من�إيقلف�تشغيل�الحودة�الداخليا.. 1
 قم�بتحصيل�الكلبتا.. 2

انظر�الشكل�أدنله�لمعرفا�كيفيا�تحصيل�الكلبتا.
قم�بتشغيل�الحودة�الداخليا.. 3
ابدأ�تشغيل�أداة�التوديث�على�الكمبيحتر.. 4
تلبع�إلى�النلفذة�"Update�Procedure�Selection".�يتم�اكتشلف�برنلمج�حودة�التوكم�عن�ُبعد�تلقلئًيل.. 5
أدخل�ايم�الاراز�"BRC"�في�مربع�الفلتر�حودد�وزما�اللغا�المالحبا.. 6
اتبع�التعليملا�الظلهرة�على�الشلشا�)إضلفا�إلى�ذلك،�هنلك�ولجا�إلى�الكلبل��4P344073-1أثنلء�التثبيا(.. 7

X1A

X1A

ab c

d

a   )كمبيحتر�مزحد�بأداة�توديث
b   )USBكلبل�
c   )لحودة�التوكم�عن�ُبعد�PCBلحوا�
d   )إلى�الحودة�الداخليا

يمكن�العثحر�على�مزيد�من�المعلحملا�وحل�اللغلا�المتلوا�على�"Language .13"�في�الصفوا�28.
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مخاا�التحصيل�

مخطط التوصيل . 22
المخطط النموذجي 22-1

P1 P2

P1 P2

المخطط النموذجي للتحكم في المجموعة 22-2

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

� للتمكن�من�تمكين�حظيفا�التدحير،�يتالب�التوكم�في�المجمحعا.	
� عند�ايتخدام�التوكم�في�المجمحعا،�تقحم�كل�حودة�بتعيين�عنحان�تلقلئًيل�)مثلل،�رقم�الحودة(.�في�وللا�تمكين�حظيفا�التدحير،�يودد�هذا�	

الرقم�أمر�التدحير.�للوصحل�على�تعليملا�وحل�كيفيا�تغيير�رقم�الحودة،�اتصل�بللحكيل�المولي.

مالحظة
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مخاا�التحصيل�

التحكم في المجموعة: وحدة التحكم الرئيسية + وحدة التحكم الفرعية 22-3

0 1 2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

P1 P2 P1 P2

22-4 *BRP7A5 التحكم في المجموعة: وحدة التحكم + مهايئ اإلدخاالت الرقمية 

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2
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مخاا�التحصيل�

22-5 DIII وحدة التحكم + جهاز تحكم مركزي

F1 F2 P1 P2

P1 P2F1 F2

في�وللا�ايتخدام�حودة�التوكم�مع�جهلز�توكم�مركزي�DIII،�وينئذ�…
� ...�يمكن�تقييد�حظيفا�مؤقا�الجدحلا.	
� ...�عدم�تمكين�حضع�التراجع.�	

مالحظة
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