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SYSTEM Inverter أجھزة تكییف الھواء بنظام



شكرا لكم على شراء جھاز تكییف Daikin ھذا.
اقرأ دلیل التشغیل ھذا بعنایة قبل استخدام جھاز تكییف الھواء.

دلیل التشغیل ھذا معد للوحدة الداخلیة فقط. ولفھم الجھاز بكاملھ تماما، اقرأ ھذا الدلیل مع دلیل التشغیل الخاص بالوحدة الخارجیة.
العناصر التالیة موضحة فى دلیل التشغیل للوحدة الخارجیة.

أسماء األجزاء ووظائف جھاز التحكم عن بعد  •
إجراء التشغیل  •

استكشاف األخطاء وإصالحھا  •
بالنسبة لبطاقة الضمان، علیك أن تتسلمھا من الوكیل وأن تحتفظ بھا مع دلیل التشغیل.



۱ العربیة 

    

قناة تدفق الھواءأنابیب غاز التبرید

مرشح الھواء

أنبوب الصرف

سلك التوصیل

السلك األرضي

مخرج الھواء
(لوازم من موقع العمل) جھاز التحكم عن بعد

(L ،M ،H) یمكن تحدید سرعة المروحة

أسالك مصدر الطاقة

(لوازم من موقع العمل)

قناة تدفق الھواءأنابیب غاز التبریدأسالك مصدر الطاقة
(لوازم من موقع العمل)

سلك التوصیل

السلك األرضي

أنبوب الصرف مرشح الھواء

جھاز التحكم 
عن بعد

(L ،M ،H) یمكن تحدید سرعة المروحة

مخرج الھواء
(لوازم من موقع العمل)

أسماء األجزاء والوظائف

في حالة الشفط من الجانب السفلي 

في حالة الشفط من الجانب الخلفي



العربیة   ۲

اإلرشادات األصلیة مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة. أما اللغات األخرى فھي 
ترجمة لإلرشادات األصلیة.

معلومات مھمة حول غاز التبرید 
المستخدم

یحتوي ھذا المنتج على غازات دفیئة مفلورة.
ال تصرف الغازات في الجو.

R410A :نوع غاز التبرید
2087,5 :(1)  GWP قیمة

GWP (1) = دلیل االحتباس الحراري

التبرید  سائل  تسرب  عدم  من  للتأكد  دوریات  فحوصات  إجراء  یلزم  قد 
وذلك حسب التشریعات المحلیة أو األوروبیة. ُیرجى االتصال بالوكیل 

المحلي التابع لھ للحصول على مزید من المعلومات.

tCO2eq إشعار حول

الشحن  عن  الناتجة  الدفیئة  الغازات  انبعاثات  ُتستخدم  أوروبا،  في 
ثاني  غاز  من  ألطنان  مكافئة  (وھي  النظام  في  التبرید  لغاز  الكلي 
أكسید الكربون CO2، حسب الُمعلن) لتحدید الفواصل الزمنیة لعملیة 

الصیانة. اتبع اللوائح المعمول بھا.

الصیغة الُمستخدمة لحساب انبعاثات الغازات الدفیئة:
[بوحدة  التبرید  لغاز  اإلجمالي  الشحن   × التبرید  لغاز   GWP قیمة 

كجم] / 1000

احتیاطات األمان
لتحقیق االستفادة الكاملة من وظائف جھاز تكییف الھواء ولتجنب 

األعطال التي تنتج عن سوء االستخدام، نوصي بقاءه دلیل اإلرشادات 
ھذا بعنایة قبل االستخدام.

یندرج جھاز تكییف الھواء ھذا تحت تصنیف ʺأجھزة غیر مسموح   •
بتعامل عموم الناس معھا.ʺ

االحتیاطات الموضحة ھنا مصنفة إلي ʺتحذیرʺ وʺتنبیھʺ. وھي   •
تحتوي علي معلومات مھمة بخصوص السالمة واألمان. فتأكد من 

معرفة كافة االحتیاطات بشكل عام.

تحذیر................ قد یؤدي عدم إتباع ھذه اإلرشادات بالشكل   
الصحیح إلي حدوث إصابات شخصیة أو 

حتي الوفاة.
تنبیھ................. قد یؤدي عدم إتباع ھذه اإلرشادات بالشكل   

الصحیح إلي حدوث أضرار بالممتلكات 
أو إصابات شخصیة قد تكون خطیرة بناء 

علي الظروف.

بعد قراءة ھذا الدلیل، احتفظ بھ في مكان مالئم بحیث یمكنك الرجوع 
إلیھ عند اللزوم. وفي حالة نقل الجھاز غلي مستخدم جدید، فتأكد من 

تسلیمھ الدلیل أیضا.

ـ  ـ    تحذیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
راجع الوكیل المحلي لدیك بخصوص أعمال التركیب.   •

فقیامك بتنفیذ األعمال بنفسك قد یؤدي إلي حدوث تسرب للمیاه أو 
صدمات كھربیة أو حریق.

راجع الوكیل المحلي لدیك بخصوص تعدیالت جھاز تكییف الھواء   •
وإصالحھ وصیانتھ.

قد ینتج عن األعمال الخاطئة حدوث تسرب للمیاه أو صدمات كھربیة 
أو حریق.

احذر من الحرائق في حالة تسرب غاز التبرید.   •
فإذا كان ھناك خلل في عمل جھاز تكییف الھواء أي انھ ال یخرج 

ھواء باردا أودافئا، فقد یكون تسرب غاز التبرید ھو السبب. 
راجع الوكیل لطلب المساعدة.

غاز التبرید داخل جھاز تكییف الھواء امن وال یتسرب عادة. 
ولكن في حالة تسربھ، قد تؤدي مالمستھ للھب موقد أو مدفأة 

أو جھاز طھي غلي انبعاث غاز سام.
ال تواصل استخدام جھاز التكییف حتي یؤكد لك فني خدمة مؤھل 

أنھ قد تم إصالح التسرب.
راجع الوكیل المحلي لدیك بخصوص موقع جھاز تكییف   •

الھواء وإعادة تركیبھ. 
قد ینتج عن التركیب الخاطئ حدوث تسرب أو صدمات كھربیة أو 

حریق.
یمكن لألطفال من سن 8 سنوات فأكبر واألشخاص ذوي القدرات   •

الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة أو األشخاص الذین 
یفتقرون للمعرفة والخبرة استخدام ھذا الجھاز إذا تم اإلشراف 

علیھم وتقدیم التعلیمات لھم بشأن استخدام الجھاز بطریقة آمنة مع 
فھم المخاطر المنطویة.

یجب أال یعبث األطفال بھذا الجھاز.  •
•  یجب أال یقوم األطفال بأعمال التنظیف والصیانة 
التي یقوم بھا المستخدم بدون اإلشراف علیھم.

ــــــ    تنبیھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ال تضع األشیاء مباشرة بالقرب من الوحدة الخارجیة وال تسمح   •

بتراكم أوراق األشجار والشوائب األخرى حول الوحدة. 
تمثل أوراق األشجار بیئة مناسبة للحیوانات الصغیرة التي قد تدخل 
الوحدة. وفي حالة دخول مثل ھذه الحیوانات إلي الوحدة، فقد تتسبب 

في حدوث أعطال أو انبعاث دخان أو نشوب حریق عند مالمستھا 
لألجزاء الكھربیة.

ھذا الجھاز مصمم لالستخدام بواسطة خبیر أو أشخاص مدربین في   •
المتاجر وفي الصناعة الخفیفة وفي المزارع، أو لالستخدام التجاري 

من ِقبل أشخاص عادیین
.(A) مستوى ضغط الصوت أقل من ۷۰ دیسیبل  •

الصیانة
ــــــ    تحذیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ال یجوز إجراء الصیانة إال من خالل فني صیانة مؤھل.  •
قبل لمس أي من أسالك التوصیل، تأكد من إیقاف كافة مفاتیح   •

إمداد الطاقة.
ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال (مثل مواد تثبیت الشعر أو مبیدات   •

الحشرات) بالقرب من المنتج.



۳ العربیة 

ال تنظف المنتج باستخدام مذیبات عضویھ مثل ثنر الدھان.
قد یتسبب استخدام المذیبات العضویة في حدوث شقوق بالمنتج أو 

صدمات كھربائیة أو حریق.
اتصل بفني محترف لتركیب الملحقات وتأكد من استخدام الملحقات   •

المحددة من قبل الشركة المصنعة فقط.
إذا ما حصل عیب بسبب أي عمل من جانبك، فقد یؤدى إلى حدوث 

تسرب المیاه أو صدمة كھربائیة أو حریق.

ــــــ    تنبیھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل التنظیف، تأكد من إیقاف تشغیل الوحدة، فأوقف تشغیل القاطع   •

أو افصل سلك الطاقة.
وإال، فقد تحدث صدمة كھربائیة وإصابات شخصیة.

ال تغسل جھاز تكییف الھواء بالماء، فقد یتسبب ھذا في حدوث   •
صدمات كھربیھ أو حریق.

راجع الوكیل بخصوص تنظیف جھاز التكییف من الداخل.  •
قد یتسبب التنظیف غیر الصحیح في كسر األجزاءالبالستیكیة 

وحدوث تسرب للمیاه وغیر ذلك من األضرارباإلضافة إلى 
الصدمات الكھربیة.

توخ الحذر عند تنظیف مرشح الھواء أو فحصھ.  •
یتطلب األمر العمل من مكان مرتفع وھو ما یجب أخذ اقصى 

درجات الحیطة معھ. إذا لم تكن السقالة مستقرة، فقد تسقط أوتنقلب، 
مما قد ینتج عنھ إصابات.

الصیانة والفحص
نظف حوض الصرف دوریا. فقدتتسبب أنابیب الصرف المسدودة   •

باألتربة في حدوث تسرب المیاه.
للتنظیف، راجع وكیل Daikin. (قبل كل موسم عند الحاجة إلى   •

التبرید أو التدفئة، نظف جھاز تكییف الھواء).
إذا كانت المنطقة المحیطة بالوحدة الداخلیة متربة جداً، فاستخدام   •

غطاء واقي من األتربة (لوازم من موقع العمل).

لتنظیف الوحدة الداخلیة من الداخل
من الضروري تنظیف داخل الوحدة الداخلیة بصفة دوریة. وألن   •
 Daikin التنظیف یتطلب تقنیات خاصة، فاطلب من احد وكالء

تنظیفھا.

الصیانة الیومیة:
لتنظیف مرشح الھواء

الشرح
قد تؤدي إزالة مرشح الھواء، إال عند تنظیف جھاز التكیف، إلى   •

وقوع حوادث.
عند ظھور العالمة  على شاشة جھاز التحكم عن بعد، یرجى   •

تنظیف المرشح.
عند تجاوز وقت التشغیل الوقت المحدد، ستظھر ھذه العالمة.  •

في حالة استخدام جھاز التكییف في بیئة كثیرة التربة، فأكثر من مرات   •
تنظیف مرشح الھواء.

، فراجع الوكیل  إذا أردت تغییر الوقت المعین حتى تظھر العالمة   •
المحلى لدیك.

(إعداد المصنع االفتراضي ھو ۲٥۰۰ ساعة).
توجد أنماط عرض الوقت التالیة.  •

 10000 ،5000 ،2500 ،1250
۱.  فك مرشح الھواء.

ّ

۲.  نظفھ.

ــ  ــ    تنبیھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ال تغسل جھاز التكییف بماء تزید درجة سخونتھ عن ٥۰ درجة مئویة.   •

فقد ینتج عن ھذا تشوه في اللون والشكل.
تجنب مطلقا تجفیف المرشح باستخدام لھب مباشر. فقد ینتج عن ھذا   •

نشوب حریق.
لتنظیف اللوازم التي یتم تدبیرھا في موقع العمل، راجع الوكیل المحلى   •

لدیك.

(۱) استخدام مكنسة كھربائیة (أ) أو اغسل مرشح الھواء (ب) للتخلص 
من األتربة والشوائب.

(أ)  أزل األتربة والشوائب باستخدام مكنسة كھربائیة.

(ب) اغسل باستخدام المیاه.
إذا كان مرشح الھواء متسخاً بدرجة كبیرة، فاستخدام فرشاة ناعمة 

ومنظف معتدل.


تخلص من المیاه واتركھ یجف في الظل.



العربیة   ٤

الظاھرة
ʺمصباح التشغیلʺ أو ʺعالمة الفحصʺ أو ʺرقم الوحدةʺ في حالة   •

ومیض أو إضاءة، ویظھر ʺرمز العطلʺ.

UNIT   No.

C L   H     

اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.
أخبر الوكیل بالتفاصیل المعروضة على شاشة جھاز التحكم 

عن بعد.

نوع المنتج وضوضاء التشغیل
رقم الطراز

15202532405063
الطراز

النوع

نوع مضخة التدفئةالوظیفة

نظام 
النوع المنفصلالتجمیع

طریقة تبرید 
نوع تبرید الھواءالمكثف

طریقة دفق 
نوع دفق الھواء المباشرالھواء

سعة التبرید 
المقدرة 

(واط)
۱۷۰۰۲۲۰۰۲۸۰۰۳٦۰۰٤٥۰۰٥٦۰۰۷۱۰۰

سعة التدفئة 
المقدرة 

(واط)
 ۱۹۰۰۲٥۰۰۳۲۰۰٤۰۰۰٥۰۰۰٦۳۰۰۸۰۰۰

صوت التشغیل 
بالدیسیبل (أ) (قیم 

مقابلة في غرفة 
بدون ضوضاء)

۳۲۳۳۳۳۳۳۳٤۳٥۳٦

الشرح
القیمة الفعلیة أثناء التشغیل تكون أعلى من القیمة المشار إلیھا بفعل   •

تأثیر الضوضاء البیئیة والصدى.
البیانات السابقة خاضعة للتغییر بفعل االبتكارات التكنولوجیة.  •

یعتمد صوت التشغیل على مدخل الشفط الخلفى، والضفط الساكن   •
الخارجي ۱۰ باسكال.

صوت التشغیل أسفل مدخل الشفط:
[صوت التشغیل لمدخل الشفط الخلفي] +٥ دیسیبل.

لكن، عند تنفیذ التركیب الذى یصبح لھ الضغط الساكن الخارجي 
منخفضاً قد یرتفع ٥ دیسیبل أو أكثر.

۳.  ركب مرشح الھواء.
٤.  اضغط على زر ʺإعادة ضبط عالمة المرشحʺ في جھاز التحكم 

عن بعد.
تختفي العالمة ʺ  ʺ من على الشاشة.

لتنظیف مخرج الھواء والسطح الخارجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    تحذیر  ــــ
ال تستخدم جازولین أو بنزین أو ثنر أو مسحوق تلمیع أو مبید   •

حشري سائل.
ال تستخدم ماء تزید درجة سخونتھ عن٥۰ درجة مئویة أو أعلى، فقد   •

یتسبب في حدوث تشوه لأللوان أو الشكل.

استخدام قماشة ناعمة وجافة للتنظیف.  (۱)
(عندما یصعب التخلص من البقع، استخدام ماء أو منظف 

معتدل.)

إذا حدث أي من الظواھر التالیة، فاتصل بالوكیل المحلى لدیك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    تنبیھ  ــــ
عند حدوث خلل في عمل جھاز تكییف الھواء (انبعاث رائحة   •

حریق، وغیر ذلك) فأوقف تشغیل الوحدة واتصل بالوكیل المحلى 
لدیك.

قد یؤدى استمرار التشغیل في مثل ھذه الظروف إلى حدوث عطل 
أو صدمات كھربائیة أو حریق.

اتصل بالوكیل المحلى لدیك.  •

الظاھرة
إذا كثر تشغیل أي من أجھزة األمان مثل فیوز األمان أو قاطع   •

الدائرة أو قاطع التسرب األرضي؛
اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.

ال تشغل مفتاح الطاقة الرئیسي.
إذا لم یعمل مفتاح التشغیل/إیقاف التشغیل بشكل صحیح،  •

اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.
أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي.

الظاھرة
تسرب میاه من جھاز تكییف الھواء.  •

اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.
أوقف التشغیل.



٥ العربیة 

خدمة وصیانة مابعد البیع
خدمة ما بعد البیع:

ــــــ    تحذیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع الوكیل المحلى لدیك بخصوص تعدیالت جھاز تكییف الھواء   •

وإصالحھ وصیانتھ.
قد ینتج عن األعمال الخاطئة حدوث تسرب للمیاه أو صدمات 

كھربیة أو حریق.
راجع الوكیل المحلى لدیك بخصوص تغییر موقع جھاز تكییف   •

الھواء وإعادة تركیبھ
قد ینتج عن التركیب الخاطئ حدوث تسرب أو صدمات كھربیة أو 

حریق .
احذر من الحرائق في حالة تسرب غاز التبرید.  •

فإذا كان ھناك خلل في عمل جھاز تكییف الھواء، أي أنھ ال یخرج 
ھواًء بارداً أو دافئاً، فقد یكون تسرب غاز التبرید ھو السبب. 

راجع الوكیل لطلب المساعدة.
غاز التبرید داخل جھاز تكییف الھواء آمن وال یتسرب عادًة.

ولكن في حالة تسربھ، قد تؤدى مالمستھ للھب موقد أو مدفأة أو 
جھاز طھى إلى انبعاث غاز سام.

ال تواصل استخدام جھاز التكییف حتى یؤكد لك فنى خدمة مؤھل 
أنھ قد تم إصالح التسرب.

عند طلب خدمة اإلصالح من الوكیل، أخبر الموظفین بالتفاصیل   •
كما یلى:

رقم المنتج الخاص بجھاز تكییف الھواء:  •
ارجع إلى بطاقة الضمان.

تاریخ الشحن وتاریخ التركیب:  •
ارجع إلى بطاقة الضمان.

العطل:  •
أخبر الموظفین بتفاصیل العیب.

                   (رمز العطل الظاھر على جھاز التحكم عن بعد).
االسم ،العنوان، رقم الھاتف  •

اإلصالح بعد انتھاء فترة الضمان  •
اتصل بالوكیل المحلى لدیك. إذا كانت اإلصالحات ضروریة، 

فتتوفر خدمة مدفوعة األجر.
الحد األدنى لفترة تخزین األجزاء المھمة  •

حتى بعد انقطاع نوع معین من أجھزة تكییف الھواء، نبقى نحن في 
شركة Daikin على األجزاء المھمة لذلك النوع في السوق لمدة 

۹ سنوات على األقل. وتشیر األجزاء المھمة إلى األجزاء 
الضروریة لتشغیل جھاز تكییف الھواء.

الصیانة والفحص  •
نظٍر لتراكم األتربة بعد استخدام الوحدة لعدة سنوات، سیضعف 

األداء إلى حد ما.
لذلك نوصى بمطالبة الفنیین بتنفیذ أعمال الصیانة (خدمة مدفوعة 

األجر). ولمزید من التفاصیل، راجع الوكیل المحلى لدیك.
أین ستتصل  •

للحصول على خدمة ما بعد البیع، راجع الوكیل المحلى لدیك.
عند التخلص من جھاز تكییف الھواء، أو إزالتھ/تركیبھ أو صیانتھ،   •

اجمع غاز التبرید.
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