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 | ١نبذة عن هذه الوثيقة

١

نبذة عن هذه الوثيقة
الجمهور المستهدف
فنيو التركيب المعتمدون
مجموعة الوثائق
هذا المستند جزء من مجموعة وثائق .وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:
▪ احتياطات السالمة العامة:
 تعليمات األمان التي يجب عليك قراءتها قبل البدء في التركيب التنسيق :ورقة )في صندوق الوحدة الداخلية(▪ دليل التركيب:
 تعليمات التركيب التنسيق :ورقة )مرفقة في الصندوق(▪ الدليل المرجعي للمثبت:
 تعليمات التثبيت ،التكوين ،اإلرشادات التطبيقية...، التنسيق :الملفات الرقمية على http://www.daikineurope.com/support-and-/manuals/product-information
▪ إعالن التوافق:
معلوماتإعالن التوافق
بموجب هذه الوثيقة ،يعلن  .Daikin Industries Czech Republic s.r.oأن نوع المعدات
الالسلكية  BRP069C41متوافق مع التوجيه  .EU/2014/53إعالن التوافق األصلي متاح
على ./http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information

معلومات
للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق اإلعداد واألسئلة الشائعة وإرشادات حول
استكشاف األخطاء وإصالحها وأحدث إصدار من هذا الدليل ،تفضل بزيارة الموقع
.app.daikineurope.com

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب  Daikinأو عبر الموزع
المحلي لديك.
الوثائق األصلية باللغة اإلنجليزية .وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٢تعليمات السالمة المحددة للمثبّت

٢

تعليمات السالمة المحددة للمثبّت
احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.
التركيب )راجع " ٥التركيب" ]([83
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
▪ أوقف تشغيل مصدر الطاقة قبل تركيب المهايئ.
▪ ال تتعامل مع المهايئ بأيدي مبتلة.
▪ ال تدع المهايئ يبتل.
▪ ال تقم بفك المهايئ أو تعديله أو إصالحه.
▪ امسك الموصل عند قطع اتصال الكابل.
▪ أوقف تشغيل مصدر الطاقة في حالة تلف المهايئ.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تقم بتشغيل مصدر الطاقة قبل توصيل األسالك الكهربائية ،وإغالق المهايئ ،وتركيبه في
الوحدة الداخلية.

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
قبل فتح المهايئ ،قم بإيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.

تسليم إلى المستخدم )انظر " ٨التسليم إلى المستخدم" ]([163
خطر
▪ ال تقم بفك المهايئ أو تعديله أو إصالحه .قد يتسبب هذا في نشوب حريق أو صدمة
كهربائية أو التعرض إلصابة.
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▪

ال تجعل المهايئ يبتل أو يُستخدم عند االستحمام أو القيام بأنشطة مماثلة باستخدام الماء.
قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

▪

ال تستخدم المهايئ بالقرب من المعدات الطبية أو األشخاص الذين يستخدمون أجهزة
تنظيم ضربات القلب أو أجهزة عالج اضطرابات دقات القلب .يمكن أن يسبب هذا تداخال ً
كهرومغناطيسيًا يهدد حياة الفرد.

▪

ال تستخدم المهايئ بالقرب من معدات التحكم الذاتي مثل األبواب الذاتية أو معدات إنذار
الحريق .يمكن أن يتسبب هذا في وقوع حوادث بسبب سلوك خاطئ بجانب المعدات.

▪

في حالة وجود رائحة أو صوت غير طبيعي أو ارتفاع في درجة الحرارة أو رؤية دخان
خارج من المهايئ ،افصل الوحدة الداخلية على الفور عن مصدر الطاقة .بخالف ذلك،
يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث عطل .إذا حدث هذا ،فقم باستشارة
الوكيل الخاص بك.

▪

في حالة إسقاطك للمهايئ أو إتالفه ،افصل الوحدة الداخلية عن مصدر الطاقة .بخالف
ذلك ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث عطل .إذا حدث هذا ،فقم
باستشارة الوكيل الخاص بك.

الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٣حول المهايئ

٣

حول المهايئ
مهايئ  LANالسلكي لتوصيل نظام الضخ الحراري بـ  Daikin Cloudعبر اإلنترنت ،مما
يسمح بالتحكم في نظام الضخ الحراري باستخدام تطبيق Daikin Residential
.Controller

٣۔١

المكونات

٣۔٢

المعامالت الرئيسية

a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

الدليل المرجعي للمثبت

5

مصباح ) RUNبرتقالي( .يضيء عند االتصال بموجّه )نقطة الوصول إلى شبكة LAN
الالسلكية(.
مصباح AP
زر  .SETUPيُستخدم عند االتصال بموجّه )نقطة الوصول إلى شبكة  LANالالسلكية(.
زر MODE
زر  .POWERيقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل مهايئ  WLANعند الضغط عليه.

المعلمات

القيمة

نطاق الترددات

 2400ميجاهرتز ~  2483.5ميجاهرتز

بروتوكول الراديو

IEEE 802.11b/g/n

قناة تردد الراديو

 13قناة

طاقة اإلنتاج

 13ديسيبل

القدرة المشعة الفعالة

 15ديسيبل ) 11b) / 14ديسيبل )11g) /
 14ديسيبل )(11n

مصدر التيار الكهربائي

التيار المستمر  14فولت 16 /فولت /
 100ملي أمبير
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 | ٣حول المهايئ

٣۔٣

التوافق
تأكد من توافق استخدام الوحدة الداخلية مع المهايئ .للحصول على أحدث تفاصيل عن
تركيب المهايئ والوحدات المطبقة ،قم بزيارة الموقع .app.daikineurope.com
معلومات
قد يختلف المظهر الفعلي للوحدات الداخلية عن الرسم التوضيحي.
BRP069C81
FVA*A, AVA*A

FBA-A, ADEA-A, FDXM-F, FNA-A, FDA125A

FAA-A

FHA-A, FUA-A

FFA-A

BRP069C82

FCAG-B, FCAHG-H

FDA200/250A
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 | ٤نبذة عن الصندوق

٤

نبذة عن الصندوق

٤۔١

لتفريغ المهايئ
1

فتح الصندوق.

2

أخرج المهايئ.

3

فصل الملحقات.

i

h

a
b
c
d
e
f
g
h
i

الدليل المرجعي للمثبت
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g

f

e

d

c

b

a

المهايئ
براغي ) (M3×8للمهايئ
حامل مهايئ مزود بشريط الصق مزدوج
براغي تثبيت للحامل )(M3×16
رباط تثبيت الكابالت
رباط الكابل
كابل التوصيل
ملصق رقم التسلسل )(SSID، KEY، MAC
دليل التثبيت
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 | ٥التركيب

٥

التركيب

٥۔١

االحتياطات عند تركيب المهايئ
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
▪ أوقف تشغيل مصدر الطاقة قبل تركيب المهايئ.
▪ ال تتعامل مع المهايئ بأيدي مبتلة.
▪ ال تدع المهايئ يبتل.
▪ ال تقم بفك المهايئ أو تعديله أو إصالحه.
▪ امسك الموصل عند قطع اتصال الكابل.
▪ أوقف تشغيل مصدر الطاقة في حالة تلف المهايئ.

٥۔٢

نظرة عامة :التركيب
يتكون تركيب المهايئ من المراحل التالية:
 1توصيل األسالك الكهربائية؛
 2إغالق المهايئ;
 3تركيب المهايئ على الوحدة.
معلومات
يعتمد مكان توصيل األسالك الكهربائية على الوحدة الداخلية ويعتمد مكان تركيب المهايئ
على نوع الوحدة الداخلية .لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة ملحق الكتاب للمعدات
االختيارية للوحدة الداخلية.

٥۔٣

تجهيز مكان التركيب
تجنب تثبيت الوحدة في أماكن تُستخدم دائمًا كمكان للعمل .يجب تغطية الوحدة في حالة
األعمال البنائية )مثل أعمال الطحن( التي ينتج عنها الكثير من الغبار.
اختر موقع تثبيت بمساحة كافية لتتمكن من حمل الوحدة إلى مكان التثبيت وإخراجها منه.

٥۔٣۔١

متطلبات موقع التركيب
تم تصميم المهايئ ليتم تركيبه على الوحدة الداخلية ،في األماكن الجافة والداخلية فقط.
ال تقم بتركيب المهايئ في األماكن التالية:
▪ في األماكن التي يتم التعرض فيها ألشعة الشمس المباشرة.
▪ في األماكن القريبة من مصدر الحرارة.
▪ في األماكن المعرضة لمصدر بخار.
▪ في األماكن المعرضة لبخار زيت اآللة.
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 | ٥التركيب

٥۔٤

توصيل األسالك الكهربائية

٥۔٤۔١

نظرة عامة على التوصيالت الكهربائية

a

f
c

e
X50A

X35A

a
b
c
d
e
f

٥۔٤۔٢

d
b

مهايئ  LANالالسلكي
كابل التوصيل
منفذ لوحة الدارات المطبوعة X35A
منفذ لوحة الدارات المطبوعة X50A
لوحة الدارات المطبوعة للوحدة الداخلية
الوحدة الداخلية

حول توصيل األسالك الكهربائية
طريقة سير العمل النموذجية
يتألف توصيل السلك الكهربائي عادة من المراحل التالية:
 1قم بتوصيل طرف واحد من كابل التوصيل بالوحدة الداخلية،
 2وقم بتوصيل الطرف اآلخر من كابل التوصيل بالمهايئ.

٥۔٤۔٣

احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية
معلومات
يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في الفصول التالية:

▪
▪ اإلعداد

احتياطات السالمة العامة

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تقم بتشغيل مصدر الطاقة قبل توصيل األسالك الكهربائية ،وإغالق المهايئ ،وتركيبه في
الوحدة الداخلية.

٥۔٤۔٤

لتوصيل المهايئ بالوحدة
1

الدليل المرجعي للمثبت
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افصل الغالف العلوي من الغالف السفلي.
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 | ٥التركيب

a
b
c
 aالغالف العلوي
 bلوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمهايئ
 cالغالف السفلي

2

قم بتوصيل الموصل الجانبي للوحدة الداخلية في منفذ لوحة الدارات المطبوعة
للوحدة الداخلية  X35Aو.X50A

3

قم بتوصيل الموصل الجانبي للمهايئ في المهايئ.

a

c

b
 aالموصل الجانبي للوحدة الداخلية X35A
 bالموصل الجانبي للوحدة الداخلية X50A
 cالموصل الجانبي للمهايئ

4

أحكم تثبيت الكابل وتأكد من تخفيف الجذب.

a
 aوصلة

إشعار
قم دائمًا بتوصيل وحدة تحكم عن بعد سلكية أو السلكية )مثال ،(BRC1H ،BRC7 :وإال فلن
تعمل وحدة التحكم عبر اإلنترنت.

معلومات
قم بتخفيف الضغط على جانب الوحدة الداخلية باستخدام رابط الكبل وتركيب رابط الكبل
المرفقين كملحق.

٥۔٥

إغالق المهايئ

٥۔٥۔١

إلغالق المهايئ
1
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اربط الغطاء األمامي بالغطاء الخلفي.

الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٥التركيب

2

أدخل المسمارين الموجودين في حقيبة الملحقات.
×2

إشعار
بعد إغالق المهايئ ،تحقق من أن كابل التوصيل مثبت بإحكام.

٥۔٦

تركيب المهايئ

٥۔٦۔١

حول تركيب المهايئ
استخدم حامل المهايئ )الملحق( لتركيب المهايئ .هناك طريقتان لتركيب حامل المهايئ:
▪ تثبيت حامل المهايئ على السطح باستخدام المسامير.
▪ تثبيت حامل المهايئ على السطح باستخدام شريط الصق مزدوج الوجه.

٥۔٦۔٢

لتركيب المهايئ
إشعار
▪ في حالة استخدام شريط مزدوج الوجه في التركيب ،تأكد من أن الجزء السطحي الذي
قمت بتركيب الحامل عليه نظيف وليس به شحم.

▪

تأكد من تركيب الحامل على السطح بإحكام حتى يتحمل وزن المهايئ.

معلومات
يعتمد الموقع الدقيق للحامل على نوع الوحدة الداخلية .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
.app.daikineurope.com
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 | ٥التركيب
عند استخدام المسامير
1

ثبت حامل الموجه على الحائط/السطح باستخدام مسامرين من نوع M3×16
)ملحق(.

2

أدخل المهايئ في الحامل.

a
b
 aأماكن المسامير
 bحامل المهايئ

عند استخدام شريط الصق مزدوج الجانب
3

قم بإرفاق شريط الصق مزدوج الجانب بحامل المهايئ.

4

وباستخدام الشريط الالصق قم بتركيب الحامل على السطح.

5

أدخل المهايئ في الحامل.

a
b
 aشريط الصق
 bحامل المهايئ

٥۔٧

فتح المهايئ

٥۔٧۔١

حول فتح المهايئ
ال يتضمن إجراء التركيب المتوسط فتح المهايئ .ومع ذلك ،إذا تعيّن عليك فتحه ،فاتبع
اإلجراء أدناه.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
قبل فتح المهايئ ،قم بإيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.

٥۔٧۔٢

لفتح المهايئ
1
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قم بإزالة المسامير باستخدام مفك ذو رأس عريض.

الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٥التركيب
×2

2

الدليل المرجعي للمثبت

13

افصل الغطاء األمامي عن الغطاء الخلفي.
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 | ٦بدء تشغيل النظام

٦

بدء تشغيل النظام
يحصل المهايئ على طاقته من الوحدة الداخلية .لكي يعمل المهايئ ،تأكد من أنه موصل
بالوحدة الداخلية وأن الوحدة الداخلية قيد التشغيل.
قم بتشغيل مصدر اإلمداد بالطاقة وتحقق من أن مصباح  RUNبالمنتج يومض.
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الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٧التكوين

٧

التكوين

٧۔١

لتثبيت تطبيق Daikin Residential Controller

يكون العميل مسؤوال عن تقديم:
▪ الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد األدنى من اإلصدار المدعوم من  Androidأو
 ،iOSالمحدد على .app.daikineurope.com
▪ خط اإلنترنت وجهاز االتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.
▪ نقطة وصول  LANالالسلكية
▪ تثبيت تطبيق  Daikin Residential Controllerالمجاني عبر اإلنترنت.

1

افتح:
▪ متجر  Google Playلألجهزة التي تعمل بنظام .Android
▪ ومتجر التطبيقات للتطبيقات التي تعمل بنظام .iOS

٧۔٢

2

ابحث عن .Daikin Residential Controller

3

اتبع التعليمات على الشاشة للتثبيت.

لتكوين المهايئ
افتح تطبيق  Daikin Residential Controllerعلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي ،واتبع
التعليمات داخل التطبيق.
app.daikineurope.com

الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٨التسليم إلى المستخدم

٨

التسليم إلى المستخدم
بعد تثبيت المهايئ وتكوينه ،قم بتسليم دليل التركيب هذا إلى المستخدم واجعله على دراية
باحتياطات السالمة التالية.
خطر
▪ ال تقم بفك المهايئ أو تعديله أو إصالحه .قد يتسبب هذا في نشوب حريق أو صدمة
كهربائية أو التعرض إلصابة.

▪

ال تجعل المهايئ يبتل أو يُستخدم عند االستحمام أو القيام بأنشطة مماثلة باستخدام الماء.
قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

▪

ال تستخدم المهايئ بالقرب من المعدات الطبية أو األشخاص الذين يستخدمون أجهزة
تنظيم ضربات القلب أو أجهزة عالج اضطرابات دقات القلب .يمكن أن يسبب هذا تداخال ً
كهرومغناطيسيًا يهدد حياة الفرد.

▪

ال تستخدم المهايئ بالقرب من معدات التحكم الذاتي مثل األبواب الذاتية أو معدات إنذار
الحريق .يمكن أن يتسبب هذا في وقوع حوادث بسبب سلوك خاطئ بجانب المعدات.

▪

في حالة وجود رائحة أو صوت غير طبيعي أو ارتفاع في درجة الحرارة أو رؤية دخان
خارج من المهايئ ،افصل الوحدة الداخلية على الفور عن مصدر الطاقة .بخالف ذلك،
يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث عطل .إذا حدث هذا ،فقم باستشارة
الوكيل الخاص بك.

▪

في حالة إسقاطك للمهايئ أو إتالفه ،افصل الوحدة الداخلية عن مصدر الطاقة .بخالف
ذلك ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث عطل .إذا حدث هذا ،فقم
باستشارة الوكيل الخاص بك.

إشعار
ال تستخدم المهايئ بالقرب من أفران الميكروويف .يمكن أن يؤثر ذلك على اتصاالت LAN
الالسلكية.
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الدليل المرجعي للمثبت
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 | ٩استكشاف المشكالت وحلها

٩

استكشاف المشكالت وحلها

٩۔١

نظرة عامة :استكشاف األخطاء وإصالحها
يصف هذا الفصل ما يجب القيام به في حالة حدوث مشكالت .ويحتوي على معلومات حول
حل المشكالت بناءً على األعراض المذكورة أدناه.

٩۔١۔١

٩۔١۔٢

٩۔١۔٣

الدليل المرجعي للمثبت

17

العَرَض :ال تعمل مصابيح  LEDعند توصيل المهايئ بالوحدة عندما تكون الوحدة قيد التشغيل
األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

يتم توصيل المهايئ بالموصالت الخاطئة
على الوحدة الداخلية.

تأكد من توصيل مهايئ  LANبالوحدة
الداخلية بشكل صحيح .راجع إرشادات
التوصيل في دليل الوحدة الداخلية.

العَرَض :ال يستجيب المهايئ للتفاعل مع الوحدة الداخلية
األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

كابل التوصيل لتوصيل المهايئ بالوحدة
الداخلية غير متوافق مع الوحدة.

تأكد من أنك متصل بوحدة متوافقة .تحقق
من توافق الوحدة الداخلية مع المهايئ في
دليل الوحدة الداخلية

العَرَض :ال يحدث شيء عندما يكون المهايئ في وضع AP
األسباب المحتملة

اإلجراء التصحيحي

البرامج الثابتة تالفة.

اتصل بالوكيل لإلبالغ عن مشكلة البرامج
الثابتة.
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