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اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل التركيب. احتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.
اللغة اإلنجليزية هي اللغة األصلية للتعليمات. اللغات األخرى هي ترجمات لإلرشادات األصلية.

احتياطات السالمة.1
يُرجى قراءة "احتياطات السالمة" هذه بعناية قبل تركيب وحدة تكييف الهواء وتأكد من تركيبها بطريقة صحيحة. بعد االنتهاء من التركيب، تأكد عند بدء 

التشغيل من أن الوحدة تعمل بشكٍل صحيح. يُرجى إرشاد العميل عن كيفية تشغيل الوحدة والحفاظ على الصيانة.

معنى رموز التنبيه 

في حالة عدم مالحظة التنبيه، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة أو تلف بالمعدات..................... تنبيه

ستضمن هذه التعليمات االستخدام الصحيح للمعدات..........مالحظة

تنبيه
راجع دليل التركيب المرفق بالوحدة الداخلية.•
تأكد من استيفاء الشروط التالية قبل التركيب.•

تأكد من عدم إعاقة أي شيء لتشغيل وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية. (تأكد من عدم وجود مصدر للضوء أو مصباح فلورسنت بالقرب من الُمستقبل. •
أيًضا، تأكد من عدم تعرض الُمستقبل لضوء الشمس المباشر.)

تأكد من سهولة رؤية لمبة شاشة التشغيل والمؤشرات األخرى.•
العربية1
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قبل التركيب.2
الملحقات2-1

تحقق من أن الملحقات التالية مضمنة بمجموعة االختيارات لديك.

مالحظة إلى من سيقوم بالتركيب2-2
تأكد من توجيه العميل حول كيفية تشغيل النظام بشكل صحيح، وقّدم له دليل التشغيل المرفق.•

تركيب وحدة التحكم عن بُعد.3
تركيب وحدة تحكم عن بُعد السلكية
نها في مكان يمكن أن تتعرض فيه للرطوبة أو ضوء الشمس المباشر.• ال ترِم وحدة التحكم عن بُعد أو تعرضها لصدمات كبيرة. أيًضا، ال تخّزِ
ه جزء اإلرسال بوحدة التحكم عن بُعد في اتجاه الُمستقبل.• عند التشغيل، وّجِ
 أمتار تقريبًا.7تبلغ مسافة اإلرسال المباشر بوحدة التحكم عن بُعد •
ال يمكن إرسال اإلشارة إذا كان هناك شيء (مثل الستائر) يعوق الُمستقبل ووحدة التحكم عن بُعد.•

االسم

الُمستقبل
) حمالة 3(

مرحالت - طويلة
) حمالة 4(

مرحالت - قصيرة

وحدة 
تحكم عن بُعد 
السلكية

مسمار ) تركيب ُمستقبل 1(
الضوء

) لوحة دائرة 2(
مطبوعة 
لإلرسال

قطعتانقطعة واحدةقطعة واحدةقطعة واحدةقطعة واحدةقطعة واحدةالكمية

الشكل

حامل وحدة التحكماالسم
) مشبك7() لوحة تحكم (بملصق)6(لوحة رقم الوحدة) 5( عن بُعد

قطعة واحدةقطعة واحدةقطعة واحدةقطعة واحدةالكمية

الشكل

بطارية خلية جافة)8مادة منع التسرب (االسم
 LR03 (AM4)دليل التركيبدليل التشغيل

قطعة واحدةقطعة واحدةقطعتانقطعة واحدةالكمية

الشكل
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التركيب بحائط أو عمود•
ثبت حامل وحدة التحكم عن بُعد ببراغي..1

قم بزلق وحدة التحكم عن بُعد في الحامل الخاص بها من األعلى..2

كيفية إدخال البطاريات•
افتح الغطاء الخلفي لوحدة التحكم عن بُعد من خالل زلقه في اتجاه السهم..1

أدخل بطاريات الخلية الجافة المرفقة. أدخل البطاريات واضبطها كما ينبغي من خالل .2
مطابقة عالمتي القطبية (+) و(-) كما هو موضَّح. ثم أغلق الغطاء الخلفي كما كان 

قبل.من

تركيب الُمستقبل.4
التحضيرات قبل التركيب)1(

أزل غطاء الصيانة والشبكة األمامية. راجع دليل التركيب الذي أتى مع الوحدة الداخلية األساسية للحصول على تفاصيل بشأن اإلزالة.
).MAIN/SUBتحديد العنوان ووحدة التحكم عن بُعد األساسية/الفرعية ()2(

في حالة ضبط وحدات تحكم عن بُعد السلكية متعددة للتشغيل في غرفة واحدة، فاضبط العنوان للُمستقبل ووحدة التحكم عن بُعد الالسلكية.
).MAIN/SUBفي حالة ضبط وحدات تحكم عن بُعد سلكية متعددة في غرفة واحدة، قم بتغيير مفتاح الُمستقبل األساسي/الفرعي (

إجراء الضبط
ضبط الُمستقبل.1

) وفقًا للجدول أدناه.2) في لوحة الدائرة المطبوعة لإلرسال (SS2اضبط مفتاح العنوان الالسلكي (

عند استخدام وحدتي تحكم عن بُعد سلكية والسلكية 
، يجب ضبط وحدة التحكم عن بُعد السلكية على 1لوحدة داخلية 

). لذا، اضبط المفتاح األساسي/الفرعي MAINاألساسي (
(MAIN/SUB) (SS1)) بالُمستقبل على الفرعي SUB.(

(ستكون وحدة التحكم عن بُعد السلكية هي الوحدة 
".)MAIN"األساسية

3رقم 2رقم 1رقم رقم الوحدة

مفتاح العنوان الالسلكي 
)SS2(

األساسية 
)MAIN(

الفرعية 
)SUB(

المفتاح األساسي/الفرعي 
(MAIN/SUB) (SS1)

�

�

الغطاء الخلفي

يشير الجانب المطلي باللون األسود إلى 
موضع مقبض المفتاح.

1 2 3 M S

SS2
SS1

لوحة الدائرة المطبوعة 
لإلرسال (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
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")1ضبط عنوان وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية (مضبوطة بضبط المصنع على ".2
الضبط من وحدة التحكم عن بُعد

 ثواٍن على 4لمدة  والزر  اضغط باستمرار على الزر .1
األقل للحصول على وضع تعيين الحقل.

(يُشار إليه في منطقة شاشة العرض في الرقم الموجود على اليمين.)
وحدد إعداد متعدد  اضغط على الزر .2

)A/b كل مرة يتم الضغط فيها على الزر تنتقل شاشة العرض بين .(
"A""وb."

لضبط العنوان." والزر "" اضغط على الزر ".3

 وعلى نفس عنوان 3 ~ 1، لكن اضبطه على 6 إلى 1يمكن ضبط العنوان من 
.)6 ~ 4الُمستقبل. (ال يعمل الُمستقبل مع العنوان 

 إلدخال الضبط.اضغط على الزر .4
 واحدة على األقل إلنهاء 1 لمدة ثانية اضغط باستمرار على الزر .5

وضع تعيين الحقل وقم بالرجوع إلى شاشة العرض العادية.

A/bإعدادات متعددة 
عند تشغيل الوحدة الداخلية عن طريق تحكم خارجي (وحدة تحكم عن بُعد مركزية، وما يشبه ذلك)، فإنها ال تستجيب أحيانًا ألوامر التشغيل/إيقاف التشغيل 

وضبط درجة الحرارة الصادرة من وحدة التحكم عن بُعد هذه. تحقق من الضبط الذي يرغب فيه العميل واجعل اإلعداد المتعدد كما هو موضح أدناه.

) 5قم بإرفاق لوحة رقم الوحدة (.3
بالشبكة األمامية بالوحدة الداخلية والجزء الخلفي من 

وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية.

[إجراءات احتياطية]
اضبط رقم وحدة الُمستقبل ووحدة التحكم عن بُعد الالسلكية بحيث 

يكونا متساويين. إذا اختلف الضبط
، فسيتعذر إرسال اإلشارة من وحدة التحكم عن بُعد

.

توصيل أسالك وحدة التحكم
الحركة عند التحكم في التشغيل من خالل مكيفات الهواء والمعدات األخرى

عرض وحدة التحكم عن بُعدإعداد متعدد

Aتُعرض جميع العناصر.: قياسي

عند تغيير التشغيل، أو ضبط درجة الحرارة، أو إجراء ما يشبه ذلك من 
وحدة التحكم عن بُعد، ترفض الوحدة الداخلية التعليمات.

(صوت استقبال اإلشارة "بييه" أو "بيك بيك بيك")
نتيجة لذلك، يحدث اختالف بين حالة تشغيل الوحدة الداخلية ومؤشر شاشة 

عرض وحدة التحكم عن بُعد.

bتظل عمليات التشغيل معروضة لفترة : نظام متعدد
قصيرة بعد التنفيذ.

تُقبَل جميع األوامر. 
(صوت استقبال اإلشارة "بيك بيك")

ألنه قد تم إيقاف مؤشر وحدة التحكم عن بُعد، فلن يحدث اختالف كما ورد 
أعاله.

الوضع

العنوان

إعداد متعدد

�����

���

������

� � � � � �

�������

�����

الشبكة األمامية

لوحة رقم الوحدة (5)

وحدة تحكم عن 
بُعد السلكية
4العربية
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إرفاق الُمستقبل)3(
) بالموصل 4) وحمالة المرحالت - القصيرة (3قم بتوصيل حمالة المرحالت - الطويلة (.1

).2في لوحة الدائرة المطبوعة لإلرسال (

 في اتجاه السهم.1 أثناء دفع اللسان 2، ومن ثم أدخل في اللسان 1) في اللسان 2باتباع الرقم، أدخل لوحة الدائرة المطبوعة لإلرسال (.2

 في الوحدة الداخلية وفقًا للشكل التالي.2) باللسان 1قم بإرفاق تركيب ُمستقبل الضوء (.3

CN1/X1A

CN2/X2A

لوحة الدائرة المطبوعة لإلرسال (2)
قم بالتوصيل بثبات 

ل. بالموّصِ

حمالة المرحالت - قصيرة (4)

حمالة المرحالت - طويلة (3)

لسان 2

لسان 2

لسان 1

لسان 1

لوحة الدائرة 
المطبوعة لإلرسال (2)

لوحة الدائرة المطبوعة 
لإلرسال (2)

عند إرفاق لوحة الدائرة المطبوعة 
لإلرسال (2)، تأكد من ثني لوحة 

الدائرة المطبوعة.

عند إرفاق لوحة الدائرة المطبوعة 
لإلرسال (2)، احرص على أال تغيِّر 

أيٍ من إعدادات المفاتيح التي تم ضبطها.

لسان

لسان تركيب ُمستقبل الضوء (1)
العربية5
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. كما يلي.1) في الخطوة 2قم بتوصيل حمالة المرحالت التي تم توصيلها بوحدة الدائرة المطبوعة لإلرسال (.4
 في لوحة الدائرة المطبوعة للوحدة الداخليةX24A) بالموصل 3حمالة المرحالت - الطويلة (•
)1 في تركيب ُمستقبل الضوء (CN1/X1A) بالموصل 4حمالة المرحالت - القصيرة (•

).7) باستخدام المشبك المضمن (4) وحمالة المرحالت - القصيرة (3بعد إجراء هذه التوصيالت، قم بتشبيك حمالة المرحالت - الطويلة (
X24A

(3

(7
(CN1/X1A

(1

BRC7EA628/29

(4

VRV BRC7EA630/631

7

X24A

3

4

CN1/X1A

1

6العربية
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Sky Air BRC7EA631

(3

(4

(CN1/X1A

(1

X24A

7

BRC7EA632

(3

(4

(CN1/X1A

(1

X24A

7

العربية7
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إرفاق لوحة التحكم)4(

BRC7EA628، 629، 630، 631
ز مادة منع تسرب جديدة (ملحق)..1 أزل مادة منع التسرب وجّهِ

الشكل الداخلي للشبكة األمامية

مالحظة
مواضع الخطافات هي نفس المواضع الخاصة بالغطاء المثبت مسبقًا ولوحة التحكم.•

 من 2 و1 من الجانب األمامي. ستتم إزالة الخطافين B من الجانب الخلفي والموضع Aقم بزلق الغطاء إلى الجانب أثناء دفع الغطاء في الموضع .2
مواضعهما.

 من مواضعها.4 و3b و3aأزل الغطاء من خالل سحب الجانب األيسر من الغطاء بعيًدا عن الشبكة األمامية، مع إزالة الخطافات .3

 على لوحة التحكم للموقع الصحيح فوق الشبكة األمامية.4اضبط موضع الخطاف .4
 من خالل دفعهما أمام الشبكة األمامية. 3b و3aأرفق الخطافين .5

 بالموضع الصحيح.2 و1قم بزلق لوحة التحكم كما هو ُموضَّح إلرفاق الخطافين .6

3a 3b

4

2

1

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
8العربية
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يجب وضع لوحة التحكم في الشبكة األمامية كما هو مبين في الشكل التالي..7
)).8أرفق مادة منع تسرب جديدة في الموضع األصلي (الملحق (.8

أرفق الشبكة األمامية وغطاء الصيانة بالوحدة الداخلية وفقًا لدليل تركيب الوحدة الداخلية..9

BRC7EA632
ز مادة منع تسرب جديدة (ملحق)..1 أزل مادة منع التسرب وجّهِ

الشكل الداخلي للشبكة األمامية

مالحظة
مواضع الخطافات هي نفس المواضع الخاصة بالغطاء المركب مسبقًا ولوحة التحكم.•

) وحرك الغطاء إلى الجانب الخارجي 1إلزالة الغطاء المركب مسبقًا، اسحب جزء الشبكة األمامية قليالً (كما هو موضح أدناه) لفصله عن الخطاف (.2
). 2إلزالة الغطاء من الخطافات (

ثبّت لوحة التحكم من خالل السحب كما هو موضح أدناه. استخدم الضغط الخفيف وتأكد من محاذاة اللوحة مع جميع الخطافات. ستصدر اللوحة .3
). 1صوت نقرة في موضع الخطاف (

87

1 1 

2 

2b2a
العربية9
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)).8أرفق مادة منع تسرب جديدة في الموضع األصلي (الملحق (.4

أرفق الشبكة األمامية وغطاء الصيانة بالوحدة الداخلية وفقًا لدليل تركيب الوحدة الداخلية..5

تعيين الحقل.5
راجع دليل في حالة تثبيت الملحقات االختيارية في الوحدة الداخلية، فقد يتعين تغيير إعداد الوحدة الداخلية. 

التعليمات (كتيب يدوي اختياري) لكل ملحق اختياري أو دليل التركيب المرفق مع الوحدة الداخلية.

اإلجراء
 لمدة تبلغ بحد أقصى أربع ثواٍن، وسيتم في حالة الوضع الطبيعي، اضغط على الزر .1

اإلدخال في وضع تعيين الحقل.

.حدد رقم الوضع المطلوب باستخدام الزر .2

وحدد رقم الرمز األول." "اضغط على الزر .3

وحدد رقم الرمز الثاني." "اضغط على الزر .4

 وسيتم تعيين اإلعدادات الحالية.اضغط على الزر .5

 للعودة إلى الوضع الطبيعي.اضغط على الزر .6

3a 3b 4

رقم الوضع

3

2

5

4

1، 6

وضع تعيين الحقل

رقم الرمز األول

رقم الرمز الثاني �����

����

��

����

�������

�����
10العربية



3PAR505117-3C.book  Page 11  Thursday, July 22, 2021  1:51 PM
(مثال)
".02"، ورقم الرمز الثاني على "0"، ورقم الرمز األول على "10في حالة ضبط وقت تنظيف فلتر الهواء على "تلوث الفلتر - كثيف"، فاضبط رقم الوضع على "

مالحظة
".01يتم ضبط رقم الرمز الثاني حسب ضبط المصنع على "•

.ال تستخدم أي إعدادات غير مذكورة في الجدول أو في دليل التركيب المرفق مع الوحدة الداخلية
للتحكم الجماعي باستخدام وحدة تحكم عن بُعد السلكية، تكون اإلعدادات األولية لجميع الوحدات الداخلية للمجموعة متساوية. (للتحكم الجماعي، ارجع إلى 

دليل التركيب المرفق بالوحدة الداخلية للتحكم الجماعي.)

تشغيل االختبار.6
VRVللوحدة الداخلية 

شغل االختبار وفقًا للتعليمات المذكورة في دليل التركيب المرفق بالوحدة الخارجية.•

 الداخليةSky Airلوحدة 
قم بإجراء عملية اختبار للوحدة الداخلية. أثناء التشغيل التجريبي، تنتقل الوحدة الداخلية من خالل أوضاع تشغيل ووظائف مختلفة للتحقق مما إذا كانت •

جاهزة للتشغيل.
بعد االنتهاء من أنابيب المبردات وأنابيب الصرف واألسالك الكهربائية، قم بإجراء العملية وفقًا لإلجراء الموضح في الجدول أدناه لحماية الوحدة.•

[إجراءات احتياطية]
راجع دليل التركيب المرفق بالوحدة الخارجية ألنواع أنظمة التشغيل الفردية..1

رقم الرمز رقم الوضع
وصف اإلعداداألول

رقم الرمز الثاني (مالحظة)
010203

10

0

تلوث الفلتر - كثيف/خفيف (إعداد لوقت تباعد فترة 
العرض المخصصة لتنظيف فلتر الهواء) (إعداد في 

حالة كان تلوث الفلتر كثيفًا، ووقت تباعد فترة العرض 
المخصصة لتنظيف فلتر الهواء سينخفض إلى النصف)

 ساعة 200خفيف
 ساعة 100كثيفتقريبًا.

–تقريبًا.

3
مجموع وقت تباعد فترة العرض المخصصة 

لتنظيف فلتر الهواء 
(إعداد في حالة كانت عالمة الفلتر لن يتم عرضها)

–عدم العرضالعرض

12 
)VRV(نظام 

إدخال التشغيل/إيقاف التشغيل من الخارج 1
(يُضبط لتمكين بدء التشغيل/إيقاف التشغيل عن بُعد.)

إدخال إيقاف التشغيل 
–التشغيل/إيقاف التشغيلاإللزامي

التحويل التفاضلي للترموستات (يُضبط في حالة 2
– درجة مئوية0,5 درجة مئوية1استخدام مستشعر ترموستات لوحدة التحكم عن بُعد.)

وضع زيادة معدل تدفق الهواء (يتم ضبطه حسب 130
زيادةزيادة بسيطةقياسيطلب المستخدم)

وصف التشغيلالترتيب
افتح صمام التوقف بشكل تام على جانب الغاز.)1(
افتح صمام التوقف بشكل تام على جانب السائل.)2(
 ساعات على األقل قبل تشغيل الوحدة.6قم بتشغيل الطاقة لمدة )3(
اضبطه على تشغيل التبريد باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم ابدأ عملية التشغيل بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.)4(
 دقائق في وضع التشغيل التجريبي.3 مرتين، ودع عملية التشغيل مستمرة لمدة اضغط على زر )5(

 للتحقق من التشغيل.اضغط على زر )6(
 مرة واحدة للرجوع إلى وضع التشغيل العادي.اضغط على زر )7(
تحقق من الوظائف وفقًا لدليل التشغيل.)8(

�����

�����
العربية11
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