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قبل التركيب
.اترك الوحدة داخل عبوتها، حتى تصل إلى موقع التركيب

.راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية بشأن النقاط غير الموضحة في هذا الدليل

الملحقات

التحضير قبل التركيب
 اتجاهات، من3 أو 2بالنسبة لهذه الوحدة، يمكنك تحديد اتجاهات تدفق الهواء. لتفريغ الهواء في 

الضروري شراء مجموعة سدادة منع التسرب اختياري لسد مخارج تفريغ الهواء. 

التعامل مع اللوحة التزيينية
لمنع حدوث أي ضرر للوحة التزيينية، يجب عليك مراعاة ما يلي:

ال تضع أبًدا اللوحة التزيينية متجهة ألسفل.-
ال تدع أبًدا اللوحة التزيينية تتكئ على الحائط.-
ال تضع أبًدا اللوحة التزيينية على جسم حاد أو بارز.-
ال تلمس أو تضغط أبًدا على اللسان المتأرجح لتجنب تلف اللسان المتأرجح.-

تحضير اللوحة التزيينية للتركيب

أّزل شبكة السحب من اللوحة التزيينية.1

 .أّزل شريط النقل الالصق عن شبكة السحب واأللسنة للوحة التزيينية

) 1(انظر الشكل). 2) للداخل وافتح شبكة السحب (3ادفع ذراع شبكة السحب(

 افصل شبكة السحب عن اللوحة التزيينية من خالل رفع شبكة السحب ألعلى بزاوية
).B) حتى تبلغ الوضع الذي يُمكنك من إزالة شبكة السحب (A درجة تقريبًا (90

)2(انظر الشكل

تركيب اللوحة التزيينية في الوحدة الداخلية
راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية لمعرفة التفاصيل حول تركيب الوحدة الداخلية.

)3(انظر الشكلتركيب اللوحة التزيينية 1

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

دليل التركيباللوحة التزيينية

اللغة اإلنجليزية هي اللغة األصلية للتعليمات. اللغات األخرى هي ترجمات
لإلرشادات األصلية.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل التركيب. ال تتخلص منه. احتفظ به في ملفاتك للرجوع إليه
في المستقبل.

قد ينتج عن التركيب أو التوصيل غير الصحيح للجهاز أو الملحقات التعرض لصدمة
كهربائية، أو حدوث دائرة قصر أو تسريبات، أو اندالع حريق، أو غير ذلك من
التلفيات التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز. احرص على استخدام الملحقات التي

 فقط؛ فهي مصممة خصيًصا لالستخدام مع الجهاز ويجبDaikinتصنعها شركة 
تركيبها من قِبل أحد المتخصصين.

في حالة عدم التأكد من إجراءات التركيب أو االستخدام، احرص دائًما على االتصال
بوكيلك للحصول على النصيحة والمعلومات.

افصل الطاقة الرئيسية قبل فتح الشبكة.

مالحظة إلى عامل التركيبمالحظة
تأكد من توجيه العميل بالطريقة الصحيحة لتشغيل النظام مبينًا له أو لها

دليل تشغيل الوحدة الداخلية.

دليل التركيب

)4xبراغي (

)2xمفصلة الشبكة (

المروحة الدوارة

اللوحة التزيينية1

شبكة السحب2

الذراع3

قفل مؤقت1

خطاف2

سلك رصاص لموتور اللسان المتأرجح3

منطقة األنبوب4

عالمة اتجاه األنبوب5

منطقة الصرف6

عالمة جانب الصرف7

أمسك اللوحة التزيينية تجاه الوحدة الداخلية من خالل مواءمة عالمة جانب األنبوب 1
وعالمة جانب الصرف على اللوحة التزيينية مع وضع منطقة األنبوب ومنطقة 

الصرف للوحدة الداخلية.
 من األقفال المؤقتة في خطاطيف الوحدة الداخلية حتى يتم تثبيت اللوحة 2اقلب 2

)3(انظر الشكلالتزيينية مؤقتًا بالوحدة الداخلية. 
تأكد من أن سلك الرصاص لموتور اللسان المتأرجح ليس عالقًا بين اللوحة التزيينية 3

والوحدة الداخلية.
 براغي من البراغي الُمرفقة وتحقق ما إذا كانت اللوحة التزيينية بمحاذاة الوحدة 4اربط 4

الداخلية والسقف بشكل صحيح.
 حتى يقل الُسمك بين مادة منع التسرب بين اللوحة 4أحكم ربط جميع البراغي الـ 5

)4(انظر الشكل مم. 8-4التزيينية والوحدة الوحدة الداخلية إلى 

الوحدة الداخلية1

السقف2

مادة منع التسرب3

اللوحة التزيينية4

مخرج الهواء5
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
اللوحة التزيينية
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إجراءات احتياطية
 - في تسرب الهواء في )5(انظر الشكلقد يتسبب إحكام ربط البراغي بشكل غير صحيح - 

).3) وتكثف الندى (2()، مما يؤدي إلى التلوث1الوحدة بين السقف واللوحة التزيينية (

 إذا كانت هناك فجوة بين السقف واللوحة التزيينية بعد إحكام ربط البراغي، فأِعد ضبط
ارتفاع هيكل الوحدة الداخلية. يجب أن تظل الوحدة الداخلية مستوية ويجب أن ال يتأثر

أنبوب الصرف.

)6(انظر الشكلتوصيل أسالك اللوحة التزيينية 2

تركيب شبكة السحب باللوحة التزيينية
)7(انظر الشكلتركيب شبكة السحب 

شبكة السحب في مكانها.  من مفصالت2أّزل شريط النقل الالصق الذي يثبت 1

قم بتركيب شبكة السحب بالمفصالت من خالل الضغط على المفصلة وإدخال كال طرفي 2
)7(انظر الشكلالمفصلة في الفتحات الموجودة في شبكة السحب. 

 من المفصالت.2تأكد من تثبيت شبكة السحب باللوحة التزيينية بشكل صحيح بواسطة 3

تحضير اللوحة التزيينية "أغلق شبكة السحب من خالل عكس اإلجراء الموضح في 4
.1" في الصفحة للتركيب

 درجة.90 اتجاهات بتدويرها بزاوية 4يمكن تركيب شبكة السحب في 
.قم بتغيير االتجاه عند ضبط اتجاه شبكة السحب لعدة وحدات أو لالمتثال لمطالب العميل

تأكد من إيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل توصيل األسالك!

)2براغي (1

صندوق المفاتيح2

سلك رصاص لموتور اللسان المتأرجح3

سلك رصاص لموتور اللسان المتأرجح ُمثبتًا بباقي األسالك باستخدام وحدة ربط 4
)6الشكل(انظر التفاصيل في 

)X36Aوصلة لوحة الدوائر المطبوعة للوحدة الداخلية (5

وحدة ربط6

 من البراغي واسحب غطاء علبة 2أّزل غطاء علبة المكونات الكهربائية. قم بفك 1
المكونات الكهربائية في اتجاه األسهم.

قم بتوصيل موصل سلك الرصاص لموتور اللسان المتأرجح الُمثبت على اللوحة 2
التزيينية بشكل آمن. قم بتوصيل سلك الرصاص لموتور اللسان المتأرجح باألسالك 

)6(انظر الشكلالمتبقية باستخدام وحدة ربط (من مجموعة ملحقات الوحدة الداخلية). 
استبدل غطاء علبة المكونات الكهربائية بعكس اإلجراء إلزالته.3

تأكد من أن سلك الرصاص لموتور اللسان المتأرجح ليس عالقًا بين الوحدة
الداخلية واللوحة التزيينية وفي منتصف غطاء علبة المكونات الكهربائية.

اللوحة التزيينية1

شبكة السحب2

مفصلة شبكة السحب (ُمرفقة باللوحة التزيينية)3
دليل التركيب
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