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نبذة عن الوثائق١

نبذة عن هذه الوثيقة١۔١
نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجي:

اقرأ الوثيقة بعناية قبل تشغيل واجهة المستخدم لضمان الحصول على أفضل▪
أداء ممكن.

اطلب من المثبت إبالغك باإلعدادات التي استخدامها لضبط جهازك. تأكد ما إذا▪
أكمل ملء جدول إعدادات المثبت. إذا لم يقم بذلك، فاطلب منه ملء الجدول.

االحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبالً.▪

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو
المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات

الخفيفة أو المزارع أو الستخدام األشخاص العاديين له بشكل تجاري أو
في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات أمان عامة:▪

تعليمات األمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل الجهاز▪

الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)▪

دليل التشغيل:▪

الدليل السريع لالستخدام األساسي▪

الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)▪

الدليل المرجعي للمستخدم:▪

تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق باالستخدام▪
األساسي والمتقدم

/http://www.daikineurope.comالشكل: ملفات رقمية على الموقع ▪
support-and-manuals/product-information/

 اإلقليمي أو عبرDaikinقد تتاح أحدث مراجعات الوثائق المتوفرة على موقع 
مسؤول التركيب.

الوثائق األصلية باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

تعليمات سالمة المستخدم٢
احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

تعليمات التشغيل اآلمن١۔٢

تحذير: مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل

لالشتعال إلى حد ما.

تحذير
تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية،
ويعتبر الحد األدنى لمسافة الفصل بين الجزء

 سم.10المشع من الجهاز والمستخدم هو 

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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تحذير
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء

أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن
دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار
تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو▪

إعادة تركيبها أو إصالحها بنفسك حيث قد
يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث

صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد،▪

تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة.
وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وله
قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غازًا سامًا
عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث

بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات
المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك.

واستعن دائمًا بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد
إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل

استئناف التشغيل.

تحذير
استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي

أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط
موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح
اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد،

ستنقطع اآللية.

تحذير
تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو

الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إنذار
ال تضع زجاجة رذاذ قابلة لالشتعال بالقرب من
مكيف الهواء وال تستخدم بخاخات بالقرب من

الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب
حريق.

تحذير
ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من

النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد
الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا

على صحة من يعانون من فرط الحساسية
للمواد الكيميائية.

إنذار
يعد سائل التبريد داخل هذه الوحدة قابل▪

لالشتعال قليالً، لكنه ال يتسرب في الطبيعي.
في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة

ومالمسته للنيران من موقد أو سخان أو
بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندالع حريق أو

تكوين غازات ضارة.
أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالحتراق،▪

وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي
اشتريت منه الوحدة.

تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني▪
الصيانة إصالح القطعة التي تسببت في تسرب

الغاز من المبرد.

إنذار
تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.▪
تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من▪

الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة
الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة

المصنعة.
تأكد من أن الفريون داخل الجهاز عديم▪

الرائحة.

إنذار
ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه

ألضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية ال
يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار

(مثال: اللهب المكشوف، أو األجهزة التي تعمل
بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء).

ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة
للمساحة المذكورة في احتياطات السالمة

العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص

على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار
الكهربائي. وإال ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

تحذير
بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل

الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا
كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط

ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير
ال تلمس ريش المبادالت الحرارية. حيث إن

هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.
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إنذار
انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن

المرتفعة.

إنذار
قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات

تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات
البالستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب
تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية،

مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو
اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو
إيقاف القاطع، أو سحب سلك اإلمداد. وإال

ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي
إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق،

إلخ.).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه

الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو
اندالع حريق. اتصل بالموزع.

نبذة عن الجهاز٣
تحذير: مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.

تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد األدنى لمسافة
 سم.10الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 

إشعار

تجنب استخدام الجهاز ألي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في
الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو

النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

الوحدة الداخلية١۔٣

تحذير

ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج
الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

معلومات

 ديسيبل صوتي.70مستوى ضغط الصوت أقل من 

إنذار

تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو▪
إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى

حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.

في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود▪
مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وله
قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل

عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات
المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائمًا بفنيي خدمة

مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف
التشغيل.

 (تشغيل/إيقاف)ON/OFFزر 

في حالة فقدان واجهة المستخدم (مثل جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي) يمكنك
 (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل.ON/OFFاستخدام زر 

عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام اإلعدادات التالية:

وضع التشغيل = تلقائي▪

 درجة مئوية25ضبط درجة الحرارة = ▪

معدل تدفق الهواء = تلقائي▪

Daikinمصباح مؤشر عين ١۔١۔٣

 وفقًا لعملية التشغيل.Daikinيتغير لون عين 

a

b

a زرON/OFF
b عينDaikin(مزودة بجهاز استقبال اإلشارات باألشعة تحت الحمراء) 

Daikinلون عين التشغيل
أحمر/أزرقتلقائي
أزرقالتبريد
أحمرالتدفئة

أبيضمروحة فقط
أخضرالتجفيف

)a(برتقاليتشغيل المؤقت

)a( عندما يتم ضبط تشغيل مؤقتOFF/ON أو المؤقت األسبوعي، يتغير لون عين Daikin
 ثواٍن، يرجع إلى10إلى اللون البرتقالي بصورة دورية. بعد اإلضاءة باللون البرتقالي لحوالي 

 عندما يتم ضبط المؤقت أثناء تشغيل التبريد، تضيءمثال:  دقائق. 3لون وضع التشغيل لمدة 
 ثوان، ثم تتغير إلى اللون األزرق لمدة10 باللون البرتقالي بصورة دورية لمدة Daikinعين 

 دقائق.3

نبذة عن الريموت٢۔٣

جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد الالسلكي كواجهة
المستخدم. ال يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم

هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل
واجهة المستخدم المتصلة.

 ال تعرض جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي لضوءأشعة الشمس المباشرة.▪
الشمس المباشر.

 تراكم األتربة على مرسل أو مستقبل اإلشارة يخفض مستوىاألتربة.▪
حساسيتهما لإلشارة. احرص على إزالة األتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.

 يمكن تعطل االتصال عبر اإلشارات في حالة وجود مصابيحمصابيح الفلوريسنت.▪
فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
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 إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي في تشغيلاألجهزة األخرى.▪
أجهزة أخرى، فقم بإبعاد األجهزة األخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.

 تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام األخرى اإلشارة بين الوحدةالستائر.▪
وجهاز التحكم عن بُعد الالسلكي.

إشعار

ال تسقط جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي.▪

تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي للبلل.▪

المكونات: جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي١۔٢۔٣

j

i

h

e

g

b

b
c

d

e

f

a

aشاشة عرض بلورية سائلة
bدرجة الحرارة ألعلى/ألسفل وأزرار التنقل في القائمة ألعلى/ألسفل
c زرON/OFF(تشغيل/إيقاف) 
dزر التشغيل القوي
eأزرار التنقل في القائمة لليمين/لليسار
fزر التأكيد
gزر القائمة الرئيسية
hالتشغيل الصامت للوحدة الخارجية
i(التلقائي، التبريد، التدفئة، التجفيف، المروحة فقط) زر اختيار الوضع
jزر ضبط معدل تدفق الهواء

لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي٢۔٢۔٣

a

aجهاز استقبال اإلشارات باألشعة تحت الحمراء

 مم تحت جهاز استقبال500تأكد من عدم وجود عقبات في حدود مالحظة: 
اإلشارات تحت الحمراء. فقد يؤثر ذلك على أداء استقبال جهاز التحكم عن بُعد

الالسلكي.

وجه مرسل اإلشارة نحو مستقبل اإلشارة تحت الحمراء في الواحدة الداخلية1
 متر).7(أقصى مسافة لالتصال هي 

عندما تتلقى الوحدة الداخلية إشارةً من جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي،النتيجة: 
ستسمع صوت:

الوصفالصوت
بدء العملية.صفارة متكررة (بيب-بيب)

تغيير اإلعدادات.صفارة منفردة (بيب)

الوصفالصوت
توقف العملية.صفارة طويلة

قبل التشغيل٤
معلومات

ال يحتوي هذا الدليل إال على عدة إعدادات ما قبل التشغيل. للمزيد من
 إعدادات جهاز التحكم عن بُعد الالسلكيمثال: اإلعدادات قبل العملية (

أو المزيد من إعدادات الوحدة الداخلية) راجع الدليل المرجعي
-http://www.daikineurope.com/supportللمستخدم الموجود على 

and-manuals/product-information/.

إلدخال البطاريات١۔٤
تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

قم بإزالة الغطاء الخلفي.1

أدخل البطاريتين مرة واحدة.2

ضع الغطاء مجددًا.3

3

2

2× AAA.LR03

1

معلومات

LCD على شاشة تشير الطاقة المنخفضة للبطارية إلى وميض ▪
(الوضع األول).

عند انخفاض البطاريات، تتعطل وظائف جهاز التحكم عن بُعد▪
الالسلكي وتستطيع فقط إيقاف تشغيل العملية، وتصير جميع

. استبدل البطاريات في أقرب وقتOFFوظائف المؤقت في وضع 
ممكن.

استبدل البطاريتين معًا دومًا.▪

لتثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن٢۔٤
بعد الالسلكي

2×

cba
aجهاز تحكم عن بُعد السلكي
b(إمداد داخلي) المسامير
cالحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد الالسلكي

اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه اإلشارات إلى الوحدة.1

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.2

علّق جهاز التحكم عن بعد الالسلكي على الحامل.3

معلومات

حامل جهاز التحكم عن بعد الالسلكي مغناطيسي. تأكد من تركيب
الحامل والجانب األيمن لألعلى.

تشغيل مصدر الطاقة٣۔٤
قم بتشغيل قاطع الدائرة.1

سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.النتيجة: 

ضبط الوحدة الداخلية٤۔٤

 وانتقل إلى قائمةأدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على 1
 للدخول إلى. اضغط على  و ضبط الوحدة الداخلية باستخدام 

القائمة.
قائمة ضبط الوحدة الداخلية

قم بتنفيذ اإلعدادات المدرجة أدناه.2

 للخروج للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على اضغط على 3
إلى الشاشة الرئيسية.

فتح اللوحة األمامية١۔٤۔٤

تُفتح اللوحة األمامية تلقائيًا عندما يبدأ التشغيل. عندما ترغب في فتح اللوحة
 أثناءمثال: األمامية عندما يكون التشغيل قيد اإليقاف، فاستخدم هذه الخاصية. 

الصيانة.

لفتح اللوحة األمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي

تأكد أن التشغيل قيد اإليقاف. وإذا لم يكن كذلك، فقم بإيقاف التشغيل1
.باستخدام 

في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى شاشة اللوحة األمامية باستخدام2
. و 

فتح شاشة اللوحة األمامية

SEND

 للتأكيد.اضغط على 3

تُفتح اللوحة األمامية.النتيجة: 

 للعودة إلى مجددًا لغلق اللوحة األمامية أو اضغط على اضغط على 4
الشاشة الرئيسية.

اتصال الشبكة المحلية الالسلكية٢۔٤۔٤

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الثرموستات،
واضبط جداول الحرارة، وراجع استهالكك للطاقة وأكثر.

للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط واألسئلة الشائعة وإرشادات
حول استكشاف األخطاء وإصالحها، تفضل بزيارة الموقع

app.daikineurope.com.

يكون العميل مسؤوالً عن تقديم:

الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد األدنى من اإلصدار المدعوم من▪
Android أو iOS المحدد على ،app.daikineurope.com.

خط اإلنترنت وجهاز االتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.▪

 الالسلكيةLANنقطة وصول ▪

 المجانيONECTAالتطبيق المثبت ▪

 (كلمةKEY (معرف مجموعة الخدمة) و SSIDإذا لزم األمر، يوجد مالحظة: 
المرور) على الوحدة.

a

a الملصقات التي عليهاSSID و KEY

 الالسلكيLANاالحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام 

تجنب استخدام المحول الالسلكي بالقرب من:

 على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضرباتالمعدات الطبية.▪
القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل

كهرومغناطيسي

 على سبيل المثال: األبواب األوتوماتيكية ومعدات إنذارمعدات التحكم الذاتي▪
الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة

 قد يؤثر على الشبكات الالسلكية المحليةفرن الميكرويف▪

ONECTAلتثبيت تطبيق 

افتح:1

▪Google Play لألجهزة التي تستخدم Android.
▪App Store لألجهزة التي تستخدم iOS.

".ONECTAابحث عن "2

اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة للتركيب.3

 على شاشة جهاز التحكم عن بعدQRابحث عن التطبيق مباشرةً باستخدام 
الالسلكي

 وانتقل إلى قائمةادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على 1
. و ضبط جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي باستخدام 

 للدخول إلى القائمة.اضغط على 2

قائمة جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي

. و باستخدام QRانتقل إلى شاشة رمز االستجابة السريع 3

 بواسطة الهاتف الذكي أو أجهزة ذكيةQRامسح رمز االستجابة السريع 4
أخرى.

 بإعادة توجيهك إلى متجرQRسوف يقوم رمز االستجابة السريع النتيجة: 
.Google Playالتطبيقات أو متجر 

http://app.daikineurope.com/
http://app.daikineurope.com/
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اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة للتركيب.5

معلومات

، بدل رمزQRإذا كان من الصعب قراءة رمز االستجابة السريع 
، ثم حاول أو  المعروض باستخدام QRاالستجابة السريع 

مجددًا.

لضبط االتصال الالسلكي

هناك خياران لتوصيل المحول الالسلكي بالشبكة المنزلية.

 (معرف مجموعةSSIDباستخدام جهاز ذكي (هاتف ذكي أو جهاز لوحي) و ▪
 (كلمة المرور)KEYالخدمة) و 

 الخاصWi-Fi (إعداد واي فاي المحمي) في جهاز التوجيه WPSباستخدام زر ▪
بك.

.app.daikineurope.comلمزيد من المعلومات واألسئلة الشائعة، راجع 

يتم ضبط اإلعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد الالسلكي في قائمةمالحظة: 
 الالسلكي. خالل الضبط، وجه جهاز التحكم عن بعد الالسلكيLANضبط اتصال 

دائمًا نحو مستقبل األشعة تحت الحمراء بالوحدة.

معلومات

تأكد من توقف العملية قبل ضبط االتصال الالسلكي. ال يمكن االتصال
عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

 قبل ضبط االتصال الالسلكي.إيقاف التشغيل1

تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق2
اإلشارة.

الوصفالقائمة
▪ON اتصال = LAN الالسلكي في وضع ON وضع) AP/

) ضبط االتصال)SSID + KEYوضع التشغيل (

▪OFF = LAN الالسلكي OFF(قيد اإليقاف) 

EXIT

الخروج إلى قائمة الضبط

WPS

WPSضبط اتصال 

RESET

إعادة التعيين إلى ضبط المصنع

STATUS

تفقد اتصال الشبكة

 الالسلكي بشبكتك المنزليةLANلتوصيل 

يمكن توصيل المحول الالسلكي بشبكتك الرئيسية باستخدام:

 ( إعداد واي فاي المحمي) على جهاز التوجيه (إن وجد)،WPSزر ▪

▪SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY(كلمة المرور) - الموجودين على 
الوحدة.

 الالسلكيLANفي قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى ضبط اتصال 1
 للدخول إلى القائمة.. اضغط على  و باستخدام 

 الالسلكيLANضبط اتصال 

 لتأكيد اختيارك.. اضغط على  و  باستخدام ONغيّر الضبط إلى 2

OFF الالسلكي LANإشارة اتصال ON الالسلكي LANإشارة اتصال 

 ثوانٍ ويتم5 يتم عرض الرسوم المتحركة لالتصال على الشاشة لمدة النتيجة: 
 الالسلكي.LANعرض شاشة حالة اتصال 

.KEY و SSID أو WPSأكمل الضبط باستخدام زر 3

 (إعداد واي فاي المحمي)WPSللتوصيل باستخدام زر 

 لتأكيد. اضغط على  و  عن طريق WPSانتقل إلى شاشة 1
االختيار.

 بالتبادل بين اللونين البرتقالي واألخضر بشكلDaikinتومض لون عين النتيجة: 
جزئي.

WPS ضبط

WPS

 الموجود في جهاز االتصال (على سبيل المثال جهازWPSاضغط على الزر 2
 دقيقة تقريبًا. راجع الدليل الخاص بجهاز االتصاالت.1التوجيه) خالل 

 بالتبادل بين اللونين األزرقDaikinإذا كان االتصال ناجحًا، فستومض عين النتيجة: 
واألخضر بشكلٍ جزئي.

معلومات

للتوصيل"إذا لم يكن إجراء االتصال بجهاز التوجيه لديك، فجرّب اإلجراء 
.]3 7 ["باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح

EXIT للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة اضغط على 3
للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

للتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح

 على جهازك الذكي واتبع الخطوات الموضحة علىONECTAافتح تطبيق 1
الشاشة.

قم بتوصيل جهازك الذكي بنفس الشبكة المنزلية المتصلة بها الوحدة.2

LANلتأكيد حالة اتصال "تحقق ما إذا كان االتصال ناجحًا (راجع 3
).]3 7 ["الالسلكي

EXIT للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة اضغط على 4
للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

 الالسلكيLANلتأكيد حالة اتصال 

 للتأكيد.. اضغط على  و انتقل إلى شاشة الحالة باستخدام 1

شاشة الحالة

STATUS

.Daikinتحقق من عين 2

http://app.daikineurope.com
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b

c
a

a عينDaikin
bأخضر بشكل جزئي
cأحمر أو برتقالي أو أزرق

 بالتبادل بينDaikinتومض لون عين 
األخضر بشكل جزئي و…

... ثم يصبح المهايئ الالسلكي…

غير متصلأحمر
قيد التشغيل ومستعد لالتصال بالشبكة المنزليةبرتقالي

؛ انظرWPSبواسطة زر واي فاي المحمي 
 (إعدادWPSللتوصيل باستخدام زر "

.]3 7 ["واي فاي المحمي)

متصل بالشبكة المنزلية:أزرق

.SSID + KEYبواسطة ▪

أو

 على جهاز التوجيه.WPSبواسطة زر ▪

EXIT للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة اضغط على 3
للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

إلعادة ضبط االتصال إلى ضبط المصنع االفتراضي

أعد تعيين ضبط االتصال إلى التعيين االفتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:

 الالسلكي وجهاز االتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أوLANافصل ▪
الجهاز الذكي.

كرر الضبط إذا لم يكن االتصال ناجحًا.▪

 لتأكيد. اضغط على  و  باستخدام RESETانتقل إلى شاشة1
اختيارك.

يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط االفتراضي بالمصنع.النتيجة: 

شاشة إعادة الضبط

RESET

EXIT للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة اضغط على 2
للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

 الالسلكيLANإليقاف اتصال 

OFF الالسلكي وغير اإلعداد إلى LANادخل إلى قائمة ضبط اتصال 1
 لتأكيد اختيارك.. اضغط على  و باستخدام 

)OFF التبادل بين اللونين األخضر واألبيض. إيقاف (Daikinتومض عين النتيجة: 
االتصال.

وظيفة تدفق الهواء في االتجاه الرأسي٣۔٤۔٤

تساعد هذه الوظيفة على تدفق الهواء األمثل وتوزيع الحرارة في وضع التشغيل
 في حالة وجود أثاث أوOFFللتدفئة. يمكنك أن تجعل هذه الوظيفة على وضع 

جسم آخر تحت الوحدة.

تشغيل معدل تدفق الهواء في االتجاه الرأسي
)OFFعلى وضع (

تشغيل معدل تدفق الهواء في االتجاه الرأسي
)ONعلى وضع (

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تدفق الهواء الرأسي

في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى تدفق الهواء في االتجاه الرأسي1
. و باستخدام 

وظيفة تدفق الهواء في االتجاه الرأسي على
)ONوضع (

وظيفة تدفق الهواء في االتجاه الرأسي على
)OFFوضع (

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 3

 مجددًا للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على اضغط على 4
للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

التشغيل٥
معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد الالسلكي كواجهة
المستخدم. ال يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم

هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل
واجهة المستخدم المتصلة.

المدى التشغيلي١۔٥
استخدم الجهاز في نطاق درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن

والفعال.

)a(التدفئة)a)(b(التبريد والتجفيف

 درجة مئويةRXJ10~–50درجة الحرارة الخارجية لُطرز 
جافة

 درجة مئوية24–~20
جافة

 درجة مئوية18–~21
رطبة

درجة الحرارة الخارجية لُطرز
2MXM 3 وMXM 4 وMXMو 
5MXM

 درجة مئوية46–~10
جافة

 درجة مئوية24–~15
جافة

 درجة مئوية18–~15
رطبة

 درجة مئوية جافة37~18درجة الحرارة الداخلية

 درجة مئوية28~14
رطبة

 درجة مئوية جافة30~10

—)a(%80≤درجة الرطوبة الداخلية
)a(.قد يوقف جهاز األمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها
)b(.قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها

نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة٢۔٥
 اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحاالت التالية:متى.

رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها▪

اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد▪
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تقليل الرطوبة داخل الغرفة▪

 يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا الختيار المستخدم.ماذا.

الوصفالضبط
يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصولتلقائي

إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة
تلقائيًا عند الضرورة.

يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.التبريد

يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجةالتدفئة
الحرارة.

زيادة الحرارة
هذه الخاصية تلقائية؛ وتدفئ منزلك بسرعة عند بدء الوحدة في

وضع التدفئة.
يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه).مروحة فقط

ال يمكنك ضبط درجة الحرارة خالل هذه العملية.

يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة.التجفيف

ال يمكنك ضبط درجة الحرارة خالل هذه العملية.

معلومات إضافية:

 يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكوندرجة الحرارة الخارجية.▪
درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.

 قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عمليةوضع تشغيل مزيل الثلج.▪
التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائيًا

على وضع إزالة الثلج إلزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، ال يندفع الهواء من
الوحدة الداخلية.

 يتحكم في درجة الرطوبة من خالل خفض درجة الرطوبةمستشعر الرطوبة.▪
أثناء عملية التبريد.

لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة١۔٢۔٥

وضع التشغيل

 للدخول إلى قائمة وضع التشغيل الدائرية. عند الضغط علىاضغط على 1
 بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:

معلومات

في القائمة الدائرية، يمكنك أيضًا أن تنتقل في كال االتجاهين▪
. و  أو  و باستخدام 

سوف تبدأ القائمة الدائرية دائمًا بوضع الضبط الحالي النشط.▪

 التشغيل.لبدء اضغط على 2

 في وضعDaikinتتغير الشاشة الرئيسية كما يلي ويصير مصباح إشارة عين 3
ON.

 خالل…ONالشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع 
التدفئة، التبريد، التشغيل

التلقائي
تشغيل المروحة فقطالتشغيل الجاف

النقطة المحددة لدرجة الحرارة

النقطة المحددة مرة واحدة أو أكثر لخفض أو رفع  أو اضغط على 4
.لدرجة الحرارة

تشغيل التجفيف أوالتشغيل التلقائيعملية التدفئةعملية التبريد
المروحة فقط

)a(ال توجد نقطة محددةدرجة مئوية°30~18درجة مئوية°30~10 درجة مئوية32~18

)a( لن تتمكن من تعديل درجة الحرارة.المروحة فقط أو التجفيفعند استخدام وضع تشغيل ،

 التشغيل.إليقاف اضغط على 5

 في وضعDaikinتتغير الشاشة الرئيسية كما يلي ويصير مصباح إشارة عين النتيجة: 
OFF.

OFFالشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع 

معدل تدفق الهواء٣۔٥

معلومات

عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل▪
تدفق الهواء.

سينخفض معدل تدفق الهواء في وضع التدفئة لتجنب إصدار▪
سريان الهواء البارد. عندما ترتفع درجة حرارة تدفق الهواء،

سيستمر التشغيل عند نفس معدل تدفق الهواء.

بإمكانك تعديل قوة تدفق الهواء الذي يأتي من خارج الوحدة الداخلية.

الوصفالضبط
5~1سرعة المروحة 

 ~ 

 مستويات معدل تدفق الهواء من منخفض إلى مرتفع.5

تضبط الوحدة الداخلية سرعة المروحة لديها تلقائيًا وذلك حسبتلقائي
النقطة المحددة ودرجة الحرارة الداخلية.

من أجل تقليل الضوضاء الصادرة عن الوحدة الداخليةالتشغيل الهادئ للوحدة الداخلية

 أثناء الليل)مثال: (

معلومات

عند وصول الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة:

في وضع التبريد أو الوضع التلقائي. ستتوقف المروحة عن العمل.▪

في وضع التدفئة. ستعمل المروحة في معدل تدفق الهواء▪
المنخفض.

لضبط معدل تدفق الهواء١۔٣۔٥

 للدخول إلى قائمة معدل تدفق الهواء الدائرية. عند الضغطاضغط على 1
 بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:على 

معلومات

في القائمة الدائرية، يمكنك أيضًا أن تنتقل في كال االتجاهين▪
. و  أو  و باستخدام 

سوف تبدأ القائمة الدائرية دائمًا بوضع الضبط الحالي النشط.▪
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اتجاه تدفق الهواء٤۔٥
اتجاه تدفق الهواء هو االتجاه الذي تدفع فيه الوحدة الداخلية الهواء. تقوم بذلك

عن طريق تحريك الشفرات (اللوحات) األفقية أو الشفرات الرأسية (كوات). اضبط
اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة و في وضع التأرجح أو الوضع الثابت.

اتجاه تدفق الهواءالضبط
تحرك الريش األفقية (المصاريع) ألعلى وأسفل.تأرجح رأسي تلقائي

تحرك الشفرات الرأسية (الشفرات) من جانب آلخر.تأرجح أفقي تلقائي

يتحرك بالتناوب ألعلى وألسفل ومن جانب إلى آخراتجاه تدفق الهواء ثالثي األبعاد

يبقى في وضع ثابت.[—]

تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي أو واجهة مستخدم أخرى
(إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات

والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستنقطع اآللية.

يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقًا لوضع التشغيل. سوف يتوقف الشفة عند
الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط

التأرجح ألعلى وألسفل.

تدفق الهواء المريح

تقوم الوحدة تلقائيًا بتغيير اتجاه تدفق الهواء لرفع جردة حرارة الغرفة أو خفضها
بصورة أكثر فعالية. سيكون تدفق الهواء المباشر من الوحدة ملحوظًا بصورة أقل.

a

bc
aوضع الريش أثناء تشغيل التبريد أو التجفيف
b) تشغيل اتجاه تدفق الهواءوضع اللوحات عند تشغيل وضع التسخين

)"OFFالرأسي على وضع "
c) تشغيل اتجاه تدفق الهواءوضع اللوحات عند تشغيل وضع التسخين

)"ONالرأسي على وضع "

عند التبريد والتجفيف
يتغير اتجاه تدفق الهواء لنشر الهواء في كل مكان باتجاه السقف.

معطلتدفق الهواء المريح نشطتدفق الهواء المريح 

عند التسخين

يُضبط اتجاه تدفق الهواء النتشار الهواء في كل مكان باتجاه
األرض.

: تكتشف الوحدة درجةONإذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسي في وضع 
 من االتجاهات الثالثة لتدفق الهواء (مساحة1حرارة الغرفة واألرض وتختار تلقائيًا 

التدفئة، االتجاه ألسفل، االتجاه الرأسي).

: تعمل الوحدة فقطOFFإذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسي في وضع 
في وضع تدفق الهواء ألسفل.

تدفق الهواء في مساحة
التدفئة

اتجاه تدفق الهواء الرأسيتدفق الهواء ألسفل

معلومات

إذا أردت إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسي (على سبيل المثال في
حال وجود أثاث منزلي أو أي أجسام أخرى أسفل الوحدة) يُرجى

.]3 8 ["تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تدفق الهواء الرأسي"االطالع على 
إذا توقف تدفق الهواء الرأسي عن العمل، سيُضبط اتجاه تدفق الهواء

نحو األسفل.

معلومات

ال يُمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت.
تكون أولوية التشغيل آلخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التأرجح

اآللي الرأسي، فسوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

 وانتقل إلى قائمةأدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على 1
 للدخول إلى. اضغط على  و ضبط اتجاه تدفق الهواء باستخدام 

القائمة.
قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء

في هذه القائمة، نفذ إعدادات تدفق الهواء التالية. ثم اضغط على 2
 للخروج إلى الشاشةللرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على 

الرئيسية.

لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي١۔٤۔٥

في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في1
. و االتجاه الرأسي باستخدام 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

تدفق الهواء في االتجاه الرأسي - ثابتتدفق الهواء في االتجاه الرأسي - تأرجح

 لتأكيد اختيارك. اضغط على من أجل التأرجح الرأسي.3

 أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات األفقية)يظهر النتيجة: 
في التأرجح.

 عندما تصل اللوحات إلى الوضع اضغط على من أجل الوضع الثابت.4
المرغوب.
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 من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.يختفي النتيجة: 

لضبط اتجاه تدفق الهواء األفقي٢۔٤۔٥

في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في1
. و االتجاه األفقي باستخدام 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

تدفق الهواء في االتجاه األفقي- ثابتتدفق الهواء في االتجاه األفقي- تأرجح

 لتأكيد اختيارك. اضغط على من أجل التأرجح األفقي.3

 أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية)يظهر النتيجة: 
في التأرجح.

 عندما تصل اللوحات إلى الموضع اضغط على من أجل الوضع الثابت.4
المطلوب.

 من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.يختفي النتيجة: 

معلومات

عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش
التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما

يعترض الجدار اتجاه الهواء.

الستخدام اتجاه تدفق الهواء ثالثي األبعاد٣۔٤۔٥

.ONاضبط تدفق الهواء الرأسي واألفقي على وضع 1

 أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات األفقية) و(اللوحاتيظهر 2
الرأسية) في التأرجح.

تشغيل معدل تدفق الهواء في االتجاه الرأسي
)ONعلى وضع (

تدفق الهواء األفقي قيد التشغيل

الستخدام وضع ثابت، اضبط تدفق الهواء في االتجاهين الرأسي واألفقي3
 عندما تصل اللوحات وشفرات التهوية إلى الوضع المرغوب.OFFعلى 

 من أسفل الشاشة الرئيسية. ستتوقف اللوحات والشفراتيختفي النتيجة: 
عن الحركة.

بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح٤۔٤۔٥

في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء المريح1
. و باستخدام 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

تدفق الهواء المريح معطلتدفق الهواء المريح نشط

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 3

 أسفل الشاشة الرئيسية. يظهر تدفق الهواء المريح نشط:النتيجة: 

 من أسفل الشاشة الرئيسية.يختفي معطل: تدفق الهواء المريح النتيجة: 

تشغيل العين الذكية٥۔٥
يكتشف النظام الحركة في الغرفة ويقوم تلقائيًا بضبط اتجاه تدفق الهواء ودرجة
الحرارة لتجنب االتصال المباشر مع األشخاص. إذا لم يتم الكشف عن أي حركة

 دقيقة، فسيتحول النظام إلى عملية توفير الطاقة:20لمدة 

حول جهاز استشعار العين الذكي

إشعار

تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي▪
إلى حدوث عطل.

تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين▪
الذكي.

معلومات

يتعذر استخدام وضع الضبط الليلي (إيقاف المؤقت) في نفس الوقت
مع عملية العين الذكية.

 م.9 حتى نطاق الكشف.▪

 يتغير وفقًا للموقع، وعدد األشخاص في الغرفة، ونطاقحساسية الكشف.▪
درجة الحرارة، وما إلى ذلك.

 قد يكتشف المستشعر خطأ اللمس وضوء الشمس والستائرأخطاء الكشف.▪
المتحركة وما إلى ذلك.

لبدء تشغيل/إيقاف تشغيل العين الذكية١۔٥۔٥

 للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة العيناضغط على 1
. و الذكية باستخدام 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

العين الذكية معطلةالعين الذكية نشطة

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 3

 أسفل الشاشة الرئيسية. يظهر نشطة:العين الذكية النتيجة: 

 من أسفل الشاشة الرئيسية. يختفي معطلة:العين الذكية النتيجة: 

التشغيل القوي٦۔٥
تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورةٍ سريعة في أي

وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

معلومات

Econoال يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع 
Outdoor (تدفق الهواء المريح) و Comfort airflow(االقتصادي) و

unit quiet operation(التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). تأخذ 
الوظيفة األخيرة المحددة األولوية.

لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل
بأقصى قدرة.

بدء/إيقاف التشغيل القوي١۔٦۔٥

 للدخول إلى القائمة المنبثقة لنظام التشغيل القوي.اضغط على 1

 لتفعيل أو تعطيل الوظيفة. و  أو اضغط على 2

 أسفل الشاشة الرئيسية. يظهر نشط:التشغيل القوي النتيجة: 

 من أسفل الشاشة الرئيسية. يختفي معطل:التشغيل القوي النتيجة: 
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التشغيل القوي معطلالتشغيل القوي نشط

معلومات

يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة؛ يشير▪
 على الشاشة أن الوظيفة ممنوعة حاليًا.رمز 

 أو غيّرت وضع التشغيل، سيتم إلغاء عمليةإذا ضغطت على ▪
 من أسفل الشاشة الرئيسية.التشغيل، وسيختفي 

تشغيل الوضع االقتصادي٧۔٥
هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خالل وضع حد ألقصى قيمة
الستهالك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحاالت التي يجب فيها االهتمام بضمان
أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنبًا إلى جنبٍ مع األجهزة األخرى.

معلومات

 في نفسEcono، وPowerfulال يمكن استخدام تشغيل وضع ▪
الوقت. تكون أولوية التشغيل آلخر خاصية محددة.

 من استهالك الطاقة للوحدة الخارجيةEconoيقلل تشغيل وضع ▪
عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهالك

 منEconoالطاقة منخفضًا بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع 
استهالك الطاقة أكثر من ذلك.

بدء/إيقاف التشغيل االقتصادي١۔٧۔٥

Econo للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة اضغط على 1
. و باستخدام 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

 معطلEconoتشغيل  نشطEconoتشغيل 

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 3

 أسفل الشاشة الرئيسية. يظهر نشط: Econoتشغيل النتيجة: 

 من أسفل الشاشة يختفي معطل: Econoالتشغيل االقتصادي النتيجة: 
الرئيسية.

معلومات

يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة؛ يشير▪
 على الشاشة إلى أن هذه الوظيفة ممنوعة حاليًا.رمز 

، أو غيرت وضع التشغيل إلى المروحة فقط،إذا ضغطت على ▪
؛Econoأو ضبطت التشغيل القوي، سيتم إلغاء التشغيل االقتصادي 

 من الزر في أسفل الشاشة الرئيسية.ويختفي 

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية٨۔٥
استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى

أثناء الليل.مثال: ضوضاء الوحدة الخارجية. 

معلومات

يتعذر استخدام العملية الهادئة القوية والخارجية في نفس الوقت.▪
تأخذ الوظيفة األخيرة المحددة األولوية.

تتاح هذه الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والتبريد والتدفئة.▪

يحد التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية سرعة دوران الضاغط. إذا▪
كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فإن التشغيل الهادئ

للوحدة الخارجية لن يقلل من سرعة دوران الضاغط.

لبدء/إيقاف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية١۔٨۔٥

 للدخول إلى القائمة المنبثقة للتشغيل الهادئ للوحدةاضغط على 1
الخارجية.

التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية معطلالتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية نشط

 لتفعيل أو تعطيل الوظيفة. و  أو اضغط على 2

 أسفل الشاشة يظهر نشط:التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية النتيجة: 
الرئيسية.

 من أسفل يختفي معطل:لتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية النتيجة: 
الشاشة الرئيسية.

 ابق على الشاشة الرئيسية حتى إذا أوقفت تشغيل الوحدة باستخداممالحظة: 
.ON/OFFالتحكم عن بُعد الالسلكي، أو مفتاح الوحدة الداخلية 

Flash Streamerتشغيل (تنظيف الهواء) ٩۔٥
Streamerيولد تيارًا إلكترونيًا عالي السرعة بقوة أكسدة عالية، مما يقلل من 

الروائح الكريهة. جنبًا إلى جنب مع مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت
التيتانيوم ومرشحات الهواء، فإن هذه الوظيفة تقوم بتنظيف الهواء الموجود في

الغرفة.

معلومات

تتولد هذه اإللكترونات عالية السرعة وتنطلق بعيدًا داخل الوحدة▪
لضمان التشغيل اآلمن.

 قد ينشأ عنه صوت أزيز.Streamerتفريغ ▪

 قدStreamerفي حالة ضعف قوة تدفق الهواء، فإن تفريغ ▪
يتوقف بشكل مؤقت لكي يمنع ظهور رائحة األوزون.

 (تنظيف الهواء)Flash Streamerلبدء/إيقاف تشغيل ١۔٩۔٥

Flash للدخول إلى القائمة الرئيسية. توجد شاشة اضغط على 1
Streamer.في الوضع األول للقائمة الرئيسية 

. و غيّر اإلعداد باستخدام 2

 (تنظيفFlash Streamerتفعيل تشغيل 
الهواء)

 (تنظيفFlash Streamerتعطيل تشغيل 
الهواء)

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 3

 أسفل يظهر نشط: (تنظيف الهواء) Flash Streamerتشغيل النتيجة: 
الشاشة الرئيسية.
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 من يختفي معطل: (تنظيف الهواء) Flash Streamerتشغيل النتيجة: 
أسفل الشاشة الرئيسية.

ضبط الساعة والمؤقت١٠۔٥

 وانتقل إلى قائمةادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على 1
 للدخول إلى. اضغط على  و ضبط الساعة والمؤقت باستخدام 

القائمة.
قائمة ضبط الساعة والمؤقت

في هذه القائمة، نفذ إعدادات الساعة والمؤقت التالية. ثم اضغط على 2
 للخروج إلى الشاشةللرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على 

الرئيسية.

ضبط الساعة١۔١٠۔٥

إذا لم يتم ضبط الساعة الداخلية للوحدة الداخلية على الوقت الصحيح، فلن يعمل
 بشكل صحيح. يجب ضبطOFF، والمؤقت على الوضع ONالمؤقت على الوضع 

الساعة مرة أخرى:

).OFFبعد أن حوّل قاطع الدائرة وضع الوحدة إلى إيقاف التشغيل (▪

بعد انقطاع التيار الكهربائي.▪

بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي.▪

ضبط الساعة

في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة ضبط الساعة الساعة1
.. ادخل إلى الضبط باستخدام  و باستخدام 

 (يعرض ضبط الساعة الحالية)ضبط الساعة

TUE
12:25

إذا لم يتم ضبط الوقت بعد، أدخل أوالً ضبط الساعة. لن يتم ضبط مؤقتمالحظة: 
آخر حتى يتم ضبط الساعة.

. و غير يوم األسبوع باستخدام 2

ضبط يوم األسبوع

MON
0:00

.اذهب إلى ضبط الساعات باستخدام 3

ضبط الساعات

TUE
0:00

 ساعة).24 (تنسيق  و غير ضبط الساعة باستخدام 4

.اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام 5

ضبط الدقائق

TUE
12:00

. و غيّر الدقائق باستخدام 6

 (تشغيل/إيقاف تشغيل)ON/OFFتشغيل مؤقت ٢۔١٠۔٥

تكون وظائف المؤقت مفيدة إليقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا ليالً أو تشغيله
 (التشغيل) معًا.ON (إيقاف التشغيل) وOFFصباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي 

معلومات

أعد برمجة المؤقت إذا:

أَوقف القاطع تشغيل الوحدة.▪

انقطع التيار الكهربائي.▪

بعد تبديل البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي، يبقي▪
، لكن يتمON/OFFجهاز التحكم عن بُعد ضبط الوقت لمؤقت 

إلغاء المؤقت.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.
.]3 13 ["ضبط الساعة"ارجع إلى 

 (إيقاف التشغيل)OFFلبدء/إيقاف تشغيل مؤقت 

 باستخدامOFFفي قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت 1
. و 

7:00 إلى OFFضبط مؤقت  معطلOFFمؤقت 

14:007:00

.OFF للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت اضغط على 2

 للمرة األولى، يتم عرض الوقت الحاليOFFعندما يتم ضبط مؤقت النتيجة: 
 دقائق.10لفترة زمنية تصل إلى 

 مضبوطًا بالفعل.OFFيتم عرض الضبط األخير، عندما يكون مؤقت النتيجة: 

. باستخدام TIME إلى CANCELغيّر 3

 و وغير ضبط الساعة باستخدام اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام 4
 ساعة.24 في تنسيق 

 و وغير ضبط الدقائق باستخدام اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام 5
 دقائق.10 في فواصل زمنية مدتها 

اضبط الدقائقاضبط الساعاتTIME إلى CANCELغيّر 

7:00

CANCELT I M E

7:007:00

T I M E

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 6

 أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت علىيظهر النتيجة: 
 باللونDaikin في القائمة الرئيسية. تضيء عين OFFشاشة مؤقت 

البرتقالي. سوف يقف تشغيل الوحدة بعد الوقت المُعد.

 إلىTIME وغير OFF ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت إللغاء7
CANCEL.
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 من أسفل الشاشة الرئيسية. ال يتم عرض الوقت علىيختفي النتيجة: 
 عن اإلضاءةDaikin في القائمة الرئيسية. تتوقف عين OFFشاشة مؤقت 

باللون البرتقالي.

معلومات

 (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت فيON/OFFعند ضبط مؤقت 
الذاكرة. عند تبديل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي، يبقي جهاز

، لكن يتم إلغاءON/OFFالتحكم عن بُعد ضبط الوقت لمؤقت 
المؤقت.

وضع الضبط الليلي

، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائيًاOFFعند ضبط مؤقت
 درجة مئوية2.0 درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 0.5(

أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة
ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

 (تشغيل)ONبدء/إيقاف تشغيل مؤقت 

 باستخدامONفي قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت 1
. و 

 م02:00 إلى ONضبط مؤقت  معطلONمؤقت 

14:0014:00

.ON للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت اضغط على 2

 للمرة األولى، يتم عرض الوقت الحاليONعندما يتم ضبط مؤقت النتيجة: 
 دقائق.10لفترة زمنية تصل إلى 

 مضبوطًا بالفعل.ONيتم عرض الضبط األخير، عندما يكون مؤقت النتيجة: 

. باستخدام TIME إلى CANCELغيّر 3

 و وغير ضبط الساعة باستخدام اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام 4
 ساعة.24 في تنسيق 

 و وغير ضبط الدقائق باستخدام اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام 5
 دقائق.10 في فواصل زمنية مدتها 

اضبط الدقائقاضبط الساعاتTIME إلى CANCELغيّر 

14:00

CANCEL

14:00

T I M E

14:00

T I M E

 لتأكيد اختيارك.اضغط على 6

 أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت علىيظهر النتيجة: 
 باللونDaikin في القائمة الرئيسية. تضيء عين ONشاشة مؤقت 

البرتقالي. سوف يتم تشغيل الوحدة بعد الوقت المُعد.

 إلىTIME وغير ONإللغاء ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت 7
CANCEL.

 من أسفل الشاشة الرئيسية. ال يتم عرض الوقت علىيختفي النتيجة: 
 عن اإلضاءةDaikin في القائمة الرئيسية. تتوقف عين ONشاشة مؤقت 

باللون البرتقالي.

 (تشغيل)ON (إيقاف) ومؤقت OFFللجمع بين مؤقت 

 (إيقافOFFلبدء/إيقاف تشغيل مؤقت "لضبط المؤقتات، يرجى الرجوع إلى 1
.]3 14 [" (تشغيل)ONبدء/إيقاف تشغيل مؤقت " و ]3 13 ["التشغيل)

 على زر الشاشة الرئيسية. و يتم عرض النتيجة: 

مثال:
التشغيلالضبط أثناء…الوقت الحاليعرض

14:0014:00

14:007:00

يتوقف في الساعةتشغيل الوحدة.6:00
 ثم يبدأ التشغيل7:00

.14:00في الساعة 
.14:00يبدأ في عدم تشغيل الوحدة.

تشغيل المؤقت األسبوعي٣۔١٠۔٥

 إعدادات مؤقت لكل يوم من أيام4مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 
األسبوع.

قم بإنشاء ضبط مختلف من االثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطالت نهايةمثال: 
األسبوع.

معلومات

عملية الضبط التالية من أجل جهاز التحكم عن بعد الالسلكي فقط.
على الرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ إعداد المؤقت األسبوعي باستخدام

]3 6 ["اتصال الشبكة المحلية الالسلكية ٢۔٤۔٤". راجع ONECTAتطبيق 
للحصول على مزيد من المعلومات.

مثال على الضبطيوم األسبوع
االثنين~الجمعة

 إعدادات4اضبط ما يصل إلى ▪
6:00لكل يوم. 8:30 17:30

25°C 27°C25°C

22:00

1 2 3 4
ON OFF ON OFF

السبت

ال يوجد ضبط للمؤقت▪

—

األحد

 إعدادات.4تجميع حتى ▪
8:00 10:00 19:00 21:00

27°C 27°C25°C
ON OFF OFF ON
1 2 3 4

 يتيح جدولة وضبط درجة الحرارة..ON-ON-ON-ONضبط ▪

 يمكن ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم..OFF-OFF-OFF-OFFضبط ▪

تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي عند الوحدة الداخليةمالحظة: 
وفحص إطالق نغمة استقبال عند ضبط تشغيل المؤقت األسبوعي.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.
.]3 13 ["ضبط الساعة"ارجع إلى 

معلومات

ال يمكن استخدام المؤقت األسبوعي ومؤقت التشغيل/إيقاف▪
التشغيل في الوقت نفسه. تكون األولوية لتشغيل مؤقت التشغيل/

إيقاف التشغيل. سيكون المؤقت األسبوعي في وضع االستعداد
 من الشاشة الرئيسية. عندما يكون مؤقت التشغيل/وتختفي 

إيقاف التشغيل مكتمل، يصبح المؤقت األسبوعي نشطًا.

يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل والوقت▪
ودرجة الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت األسبوعي.

تستند الضبطات األخرى إلى اإلعداد السابق لمؤقت التشغيل.

ضبط تشغيل المؤقت األسبوعي

في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى قائمة إعدادات المؤقت1
. و األسبوعي باستخدام 

 لتأكيد اختيارك., ثم اضغط على  و  باستخدام ON إلى OFFغير 2

 باللون البرتقالي. سوف تعرض اإلعدادات لليومDaikinتضيء عين النتيجة: 
 مداخل لكل يوم).4األول من األسبوع (
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المؤقت األسبوعي نشطالمؤقت األسبوعي معطل

. انتقل بين المداخل األربعة باستخدام و انتقل بين األيام باستخدام 3
. و 

مثال: 

MON 1/7
1.
2.

حقل فارغ - ال يوجد ضبط
ليوم اإلثنين

TUE 2/7
1. 16:50 25.0°c
2.

 الوحدة: يوم الثالثاء الساعةتبدأ
 عند درجة حرارة16:50

 درجة مئوية25محددة تساوي 

WED 3/7
1.  8:00   OFF
2. 

 الوحدة: يوم األربعاءتتوقف
8:00الساعة 

 للدخول إلى الضبط.اضغط على 4

.DEL أو ON, OFFغير الضبط إلى 5

تشغيل المؤقت

TUE 1/4
16:50 
25.0°cON

تبدأ الوحدة عند درجة حرارة
ووقت محددين.

إيقاف المؤقت

TUE 1/4
16:50 OFF

تتوقف الوحدة عند وقت محدد.

حذف

TUE 1/4

DEL

تحذف هذا المدخل

On/OFFمؤقت 

 و وغير ضبط الساعة باستخدام اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام 6
 ساعة.24 في تنسيق 

 و وغير ضبط الدقائق باستخدام اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام 7
 دقائق.10 في فواصل زمنية مدتها 

. أكد الضبط باستخدام .OFFمن أجل مؤقت 8

 مداخل. المدخل الجديد موجود في4يعرض يوم األسبوع الذي به النتيجة: 
قائمة المدخل. تغلق الوحدة وتشغل في نفس الوقت. قائمة المدخل مرتبة

حسب الوقت.

 يمكنك أيضًا أن تضبط درجة حرارة محددة. اذهب إلىONمن أجل مؤقت 9
 و وغير الدرجة المحددة باستخدام ضبط درجة الحرارة باستخدام 

.. أكد الضبط باستخدام 

 مداخل. المدخل الجديد موجود في4يعرض يوم األسبوع الذي به النتيجة: 
قائمة المدخل. تبدأ الوحدة بالعمل عند درجة الحرارة المحددة. قائمة

المدخل مرتبة حسب الوقت.

معلومات

 درجة مئوية على جهاز التحكم32~10يمكن ضبط درجة الحرارة بين 
عن بُعد الالسلكي، ومع ذلك:

 درجة18في وضع التبريد والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند ▪
 درجة مئوية؛17~10مئوية على األقل، حتى إذا تم ضبطها على 

 درجة30في وضع التدفئة والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند ▪
 درجة مئوية.32~31مئوية بحد أقصى، حتى إذا تم ضبطها على 

امسح المدخل

. وأكد استخدام DELلمسح المداخل الفردية، غير اإلعداد 1

 مداخل. تم مسح المدخل. قائمة4يعرض يوم األسبوع الذي به النتيجة: 
المدخل مرتبة حسب الوقت.

توفير الطاقة والتشغيل األمثل٦
معلومات

وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.▪

وعند تشغيل الطاقة مرةً أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع▪
المحدد مسبقًا في التشغيل.

تحذير

تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق
الهواء.

إشعار

ال تضع أجسام تحت الوحدة الداخلية و/أو الوحدة الخارجية التي قد
تتبلل. بخالف ذلك فإن التكثف حول الوحدة أو أنابيب التبريد أو تراكم

أتربة حول مرشح الهواء أو انسداد المصفاة قد يؤدي إلى حدوث
تقطير، وقد تتعرض األجسام الموجودة تحت الوحدة للوسخ أو التلف.

إنذار

ال تضع زجاجة رذاذ قابلة لالشتعال بالقرب من مكيف الهواء وال
تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب

حريق.

تحذير

ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في
الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل

خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

الصيانة والخدمة٧

نظرة عامة: الصيانة والخدمة١۔٧
يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المسببة لالحتباس الحراري. ال تصرف الغازات في
الجو.

R32نوع غاز التبريد: 

GWP): 675قيمة احتمال اإلحترار العالمي (

إشعار

بالغازات المفلورة المسببةيتطلب القانون ساري المفعول المعني 
لالحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد

من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

 المعبر عنها بقيمة الطن:2صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون
) للمبرد × إجمالي شحنة المبردGWPقيمة احتمالية االحترار العالمي (

1000[بالكيلوجرام] / 

يرجى االتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إنذار

يعد سائل التبريد داخل هذه الوحدة قابل لالشتعال قليالً، لكنه ال▪
يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة

ومالمسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا
في اندالع حريق أو تكوين غازات ضارة.

أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالحتراق، وقم بتهوية الغرفة،▪
ثم اتصل بالبائع الذي اشتريت منه الوحدة.

تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصالح القطعة▪
التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.
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إنذار

تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.▪

تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة▪
سرعة عملية إذابة الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة

المصنعة.

تأكد من أن الفريون داخل الجهاز عديم الرائحة.▪

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه ألضرار ميكانيكية وفي مكان
جيد التهوية ال يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب

المكشوف، أو األجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل
بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة

في احتياطات السالمة العامة.

إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على األقل كل سنة. ومع ذلك، قد
تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل
وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإال ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق:

تجنب شطف الوحدة.▪

ال تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.▪

ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.▪

تحذير

بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق
من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر

ذلك عن إصابات.

تحذير

ال تلمس ريش المبادالت الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد
تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن المرتفعة.

لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن٢۔٧
بُعد الالسلكي

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في
تضرر المكونات البالستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ
المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث

دخان أو اشتعال.

إشعار

تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد▪
تغير اللون وتشوه الجهاز.النتيجة المحتملة: الحشرات السائل. 

40تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى ▪
تغير اللون وتشوه الجهاز.النتيجة المحتملة: درجة مئوية أو أكثر. 

تجنب استخدام مواد التلميع.▪

تقشر الطبقةالنتيجة المحتملة: تجنب استخدام فرشاة التنظيف. ▪
الخارجية من السطح.

ال يمكنك كمستخدم نهائي تنظيف األجزاء الداخلية للوحدة بنفسك▪
مطلقًا، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل.

اتصل بالموزع.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك
اإلمداد. وإال ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع،1
فاستخدم مياه أو مطهر متعادل.

لتنظيف اللوحة األمامية٣۔٧

قم بتنظيف اللوحة األمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من1
الصعب إزالة البقع، فاستخدم مياه أو مطهر متعادل.

لفتح اللوحة األمامية٤۔٧

.أوقف التشغيل بواسطة 1

تغلق اللوحة األمامية تلقائيًا.النتيجة: 

۔٤۔٤"افتح اللوحة األمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي. انظر 2
.]3 6 ["فتح اللوحة األمامية ١

تُفتح اللوحة األمامية.النتيجة: 

قم بإيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة.3

اسحب القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة األمامية.4

افتح اللوحة األمامية حتى يستقر الدعم داخل عروة التثبيت.5

d
c

b

a

a) في كل جانب)1القفل 
bالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
cعروة التثبيت
dأداة دعم

معلومات

إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي أو كنت
تستخدم جهاز تحكم اختياري آخر. اسحب اللوحة األمامية بعناية باليد

كما في الشكل التالي.

لتنظيف فالتر الهواء٥۔٧
ادفع المقبض إلى وسط كل فلتر هواء، ثم اسحبه ألسفل.1
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اسحب فالتر الهواء.2

1 2

قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح3
إزالة الجسيمات الفضي من األلسنة.

اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.4

 دقيقة.15 إلى 10انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 5

معلومات

إذا لم ينطفئ الغبار بسهولة، فقم بغسل مرشحات الهواء بمنظف▪
محايد مخفف بالماء الفاتر. قم بتجفيف مرشحات الهواء في الظل.

تأكد من إزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت▪
التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي.

يوصى بتنظيف مرشحات الهواء كل أسبوعين.▪

لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع٦۔٧
من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات

الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات

 شهور.6قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 

قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح1
.4إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الفضي من جميع المخالب الـ 

aمخلب

قم بإزالة التراب من الفلتر باستخدام مكنسه كهربية.2

 دقيقة في مياه دافئة.15 إلى 10انقع الفلتر لمدة 3

 ال تقم بإزالة المرشح من اإلطار.مالحظة: 

بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف الفلتر في الظل. ال تفرك الفلتر4
عند إزالة الماء.

الستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة٧۔٧
المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة
الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات

 سنوات.3استبدل الفلتر كل 

قم بإزالة المرشح من األلسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح1
الجديد.

معلومات

ال تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.▪

تخلص من المرشح القديم كنفایات غیر قابلة لالشتعال.▪

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة
الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

رقم الجزءالعنصر
مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من

التيتانيوم
KAF970A46

KAF057A41مرشح إزالة الجسيمات الفضي

لغلق اللوحة األمامية٨۔٧
اضبط مرشحات الهواء كما كانت.1

رفع اللوحة األمامية قليالً وإزالة الدعم من عروة التثبيت.2
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d
c

a

aالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
bعروة التثبيت
cأداة دعم

أغلق اللوحة األمامية.3

اضغط بلطف على اللوحة األمامية ألسفل حتى تسمع صوت طقطقة.4

ضع العناصر التالية في االعتبار قبل أي فترة٩۔٧
توقف طويلة

 لعدة ساعات لتجفيف داخل الوحدة.المروحة فقطشغل الوحدة في وضع 

نقطة ضبط وضع ٢۔٥"اضبط وضع التشغيل على المروحة فقط، انظر 1
.]3 8 ["التشغيل ودرجة الحرارة

بعد إيقاف التشغيل، أوقف تشغيل قاطع التيار.2

نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها األصلي.3

انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي.4

معلومات

يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد األخصائيين. للحصول على
صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى االتصال بالموزع المعتمد. على

ان يتحمل العميل تكلفة الصيانة.

في بعض ظروف التشغيل قد يتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد
عدة مواسم من االستخدام. يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة.

استكشاف المشكالت وحلها٨
في حالة حدوث أحد األعطال التالية، اتخذ اإلجراءات الموضحة أدناه واتصل

بالموزع.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير
عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب
أو صدمة كهربائية أو اندالع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصالح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

القياسالعطل
إذا كان جهاز األمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع

/ONالتسرب األرضي يعمل كثيًرا أو ال يعمل مفتاح 
OFF.(التشغيل/إيقاف التشغيل) بصورة صحيحة 

أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

أوقف التشغيل.في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر اإلمداد بالطاقة.مفتاح التشغيل ال يعمل بشكل جيد.

 ويمكنك التحقق من كود الخطأ منDaikinتومض عين 
خالل جهاز التحكم عن بُعد الالسلكي. لعرض كود الخطأ،

انظر الدليل المرجعي لمستخدم الوحدة الداخلية.

أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز
العطل.

إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ولم يكن أي
من األعطال المذكورة أعاله واضحًا، فتحقق من الجهاز وفقًا لإلجراءات التالية.

معلومات

//:httpارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خالل 
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-

information/للحصول على مزيد من اإلرشادات حول استكشاف 
األخطاء وإصالحها.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر
المذكورة أعاله، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد األعراض واسم الطراز الكامل
للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت (قد يكون مدرج في بطاقة

الضمان).

التخلص من الجهاز٩
إشعار

ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز
ومعالجة الفريون وتغير الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات

المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة
إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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