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اترك الوحدة في عبوتها حتى تصل إلى مكان التركيب .في حالة وجوب تفريغ العبوة،
استخدم حبل رفع مصنوع من مواد ناعمة أو لوحات وقائية مع حبل عند الرفع من أجل
تفادي حدوث تلف أو خدوش للوحدة.

n

راجع دليل تركيب الوحدة الخارجية لمعرفة العناصر غير المشروحة في هذا الدليل.

تركيب الوحدة الداخلية 3...................................................................................

n

تحذير خاص بسلسلة مواد التبريد :R410A
يجب تصميم الوحدات الخارجية القابلة للتوصيل لمالءمة سلسلة  R410Aفقط.
ال تقم بوضع أي مواد مباشر ًة بالقرب من الوحدة الخارجية وال تسمح بتراكم أوراق الشجر
والحطام حول الوحدة.
حيث إن أوراق الشجر تُعد مرتعًا للحيوانات الصغيرة التي يمكن أن تدخل إلى الوحدة .قد
تتسبب مثل هذه الحيوانات الصغيرة في حدوث أعطال في الوحدة بمجرد دخولها فيها ،أو
حدوث دخان أو حريق عند االحتكاك باألجزاء الكهربائية.

n

عند تحريك الوحدة أثناء إخراجها من الصندوق الكرتوني ،احرص على رفعها دون الضغط
على األجزاء األخرى وبخاصة أنابيب مواد التبريد وأنابيب التصريف وأجزاء الراتينج.
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متطلبات التخلص من النفايات 10.........................................................................

تحذيرات
n

ال تقم بتركيب أو تشغيل الوحدة في الغرف المذكورة أدناه.
 األماكن التي تحتوي على زيوت معدنية ،أو األماكن الممتلئة ببخار أو رذاذ الزيت مثلالمطابخ( .فقد يحدث تلف لألجزاء البالستيكية).
 حيث توجد الغازات ّاألكالة مثل الغازات الكبريتية( .فقد تتآكل األنابيب النحاسية
واألماكن المكسوة بالنحاس).
 في األماكن التي يتم فيها استخدام الغازات المتطايرة القابلة لالشتعال مثل التنر أوالبنزين.
 في األماكن التي توجد فيها الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتجها اآلالت( .فقديتعطل نظام التحكم).
 في األماكن التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من األمالح مثل الهواءكثيرا (على سبيل المثال ،في المصانع).
القريب من المحيط حيث يتذبذب الجهد ً
وكذلك في المركبات أو الزوارق.
 في األماكن التي ال يوجد فيها خطر تسرب الغازات القابلة لالشتعال. لم يتم تصميم الجهاز لالستخدام في أجواء تنذر بحدوث انفجارات.ال تقم بتركيب الملحقات على الغالف الخارجي مباشر ًة .من الممكن أن ينتج عن عملية
ثقب فتحات في الغالف الخارجي حدوث تلف لألسالك الكهربائية ومن ثم حدوث حريق.

n

لم يتم تصميم هذا الجهاز لالستخدام من قبل أشخاص ،من بينهم األطفال ،لما يتسمون به من
يفتقرون للخبرة أو المعرفة ،مالم يتم إرشادهم أو
قصور جسدي أو حسي أو عقلي ،أو ممن ِ
اإلشراف عليهم أثناء استخدام هذا الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.
تجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

رسم بياني لألسالك 10....................................................................................
اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل التركيب .احتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول
إليه من أجل العودة له في المستقبل.
إن التركيب أو الربط غير الصحيح لألجهزة أو الملحقات يمكن أن يؤدي إلى
التعرض لصدمة كهربية أو حدوث ماس كهربائي ،أو تسربات ،أو حريق
أو أضرار أخرى للجهاز .تأكد أن الملحقات المستخدمة مصنعة فقط بواسطة
خصوصا لالستخدام مع هذا الجهاز ويجب أن يتم
 DAIKINوالتي تم تصميمها
ً
تركيبها بواسطة مهني متخصص.
إذا كنت غير متأكد من إجراءات التركيب أو االستخدام ،فاحرص دائمًا االتصال
بوكيل  DAIKINالستشارته والحصول منه على المعلومات المطلوبة.
يعد النص اإلنجليزي هو نص التعليمات األصلي .واللغات األخرى هي ترجمات للتعليمات
األصلية.

n

مسجل.
يجب أن يقوم بتركيب الجهاز فني ّ
يجب أن يتوافق اختيار المواد والتركيب مع اللوائح الدولية والمحلية المطبقة.

الملحقات
تأكد من وجود الملحقات التالية في الوحدة.
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اختيار مكان التركيب

ملحقات اختيارية
هناك نوعان من أجهزة التحكم عن بعد :أحدهم سلكي واآلخر السلكي.
•
•

اختر جهاز تحكم عن بعد حسب طلب العميل وقم بتركيبه في مكان مالئم.
راجع األدلة المصورة والكتب الفنية الختيار جهاز تحكم عن بعد مناسب.

1

خاصا أثناء التركيب وتفحصها بعد انتهاء
فيما يتعلق بالعناصر التالية ،أعرها اهتمامًا ً
التركيب.
تصدر 3
تكات عند
الفحص

n

هل الوحدة الداخلية مثبتة جي ًدا؟
من الممكن أن تتساقط بعض القطرات أو يحدث اهتزاز أو يصدر صوت من الوحدة.

n

هل اكتمل اختبار تسرب الغاز؟
قد ينتج عن ذلك عدم كفاية في التبريد أو التسخين.

n

هل الوحدة معزولة بالكامل وتم فحص تسرب الهواء بها؟
قد يحدث تقطر للماء المتكثف.

n

هل يتم التصريف بسالسة؟
قد يحدث تقطر للماء المتكثف.

n

هل تتطابق طاقة الجهد الكهربي مع الجهد المذكور على لوحة اسم الوحدة؟
قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق بعض مكوناتها.

n

هل األسالك واألنابيب في وضع صحيح؟
قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق بعض مكوناتها.

n

هل تم تأريض الوحدة بشكل آمن؟
تكون الوحدة خطرة عند تسرب الكهرباء.

n

هل حجم السلك متوافق مع المواصفات؟
قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق بعض مكوناتها.

n

هل هناك ما يعيق خروج أو دخول الهواء في الوحدات الداخلية أو الخارجية؟
قد ينتج عن ذلك عدم كفاية في التبريد أو التسخين.

n

هل تم تدوين طول أنبوب مادة التبريد وثمن مادة التبريد اإلضافية؟
واضحا.
قد ال يكون ثمن مادة التبريد الموجودة في الجهاز
ً

اختر مكان تركيب تتوافر فيه الشروط التالية ويحظى بموافقة العميل.
 مكان يمكن فيه ضمان التوزيع المثالي للهواء. مكان ال يمر من خالله هواء إلى الجهاز. مكان يمكن فيه تصريف الماء المتكثف. مكان يتسم بقوة األرض أو الحائط بدرجة كافية لتحمل وزن الوحدة الخارجية. مكان يحتوي على مسافة فاصلة كافية من أجل عمليات الصيانة أو الخدمة. مكان يمكن فيه وضع أنابيب بين الوحدات الداخلية والخارجية في الحدود المسموحبها( .راجع دليل تركيب الوحدة الخارجية).
 ضع أسالك توصيل الطاقة الخاصة بالوحدة الخارجية والداخلية وأسالك اإلرسال بعيدةعن أجهزة التليفزيون والراديو بمسافة متر واحد على األقل .حيث يمنع ذلك حدوث
تداخالت وتشويشات الصورة في هذه األجهزة الكهربائية( .من الممكن أن يحدث
التشوش بحسب الظروف التي يتم توليد الموجات الكهربائية فيها ،حتى بعد البقاء على
مسافة المتر الواحد).
 عند تركيب طقم جهاز التحكم عن بعد الالسلكي ،قد تكون المسافة بين الوحدة الخارجيةوجهاز التحكم عن بعد أقصر في حالة وجود أضواء فلورية تنشط عن تشغيل الكهرباء
في الغرفة .يجب أن يتم تركيب الوحدة الداخلية بعي ًدا قدر اإلمكان عن األضواء
الفلورية.
 ال تقم بوضع المواد الحساسة للرطوبة مباشر ًة تحت الوحدات الداخلية أو الخارجية.في ظل ظروف معينة ،قد ينتج عن التكثف على الوحدة الرئيسية أو أنابيب مواد التبريد
وجود أتربة في مرشح الهواء أو انسداد في أنبوب التصريف ،مما يؤدي إلى عطل أو
فشل للجهاز المعني.

2

C

مالحظات لعامل التركيبات

n

من الممكن تركيب الوحدة على األرض أو تثبيتها على الحائط.

معلومات مهمة خاصة بمادة التبريد المستخدمة
نوع مادة التبريد:
(:GWP(1

قيمة R410A
1975

≥100

≥100

A
A

الجهة األمامية

B

اتجاه مأخذ الهواء

C

(اتجاه مخرج الهواء)

≥1000

يحتوي هذا المنتج على غازات الدفيئة المفلورة الخاضعة لبروتوكول كيوتو.

>20

n

وضح للعميل النظام المركب في الموقع .احرص على اتباع مواصفات التركيب المالئمة
الموجودة في الفصل "إجراءات قبل التشغيل" من دليل تشغيل الوحدة الخارجية .

A

B

n

اقرأ هذا الدليل بعناية لضمان التركيب الصحيح .احرص على إرشاد العميل بطريقة تشغيل
النظام الصحيحة وأن تعرض عليه دليل التشغيل المرفق.

C

( = GWP )1ظاهرة االحتباس الحراري
قد يتطلب إجراء فحوصات دورية لتسرب مادة التبريد وذلك بحسب القوانين المحلية أو األوروبية.
برجاء االتصال بالموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

مالحظة

مالحظة

احرص على عدم حدوث دورات هواء قصيرة
عند وضع الوحدة مباشر ًة تحت عتبة النافذة.

<1750

C

A

)(b

B

B

≥1750

≤20

>20

C
A

(أ) يمكن أن يتم اختيار اتجاه مخرج الهواء عن طريق تدوير شبكة التفريغ.
(ب) ≥ توافر مسافة  100مم في حالة تثبيت الوحدة على الحائط
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