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الرجاء القراءة قبل التشغیل
أسماء األجزاء ووظائفھا

في حالة االمتصاص من الجانب األمامي

مخرج الھواء

فلتر الھواء

فلتر الھواء

السلك األرضي

توصیل أسالك مصدر 
إمداد الطاقة

سلك التوصیل

السلك األرضي
توصیل أسالك وحدة التحكم
یمكن تحدید سرعة المروحة (مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة)

فتحة تدفق الھواء مخرج الھواءفتحة تدفق الھواء
(الشراء المحلي) (الشراء المحلي) (الشراء المحلي)

توصیل أنابیب التبرید

أنبوب التصریف

توصیل أسالك 
مصدر إمداد الطاقة

توصیل أنابیب التبرید

أنبوب التصریف

(الشراء المحلي)

سلك التوصیل

توصیل أسالك وحدة التحكم
یمكن تحدید سرعة المروحة 

(مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة)

في حالة االمتصاص من الجانب السفلي

احتیاطات السالمة

 یندرج جھاز تكییف الھواء ھذا تحت تصنیف "األجھزة غیر المتاحة • 
ألفراد الجمھور العام".

 االحتیاطات الموضحة في ھذا الدلیل مقسمة إلى فئتین ھما؛ • 
"تحذیر" و"تنبیھ". وكالھما یحتوي على معلومات ھامة بشأن 
السالمة. احرص على االلتزام بجمیع االحتیاطات وعدم إھمالھا.

الوثائق األصلیة محررة باللغة اإلنجلیزیة. وجمیع اللغات األخرى ھي 
ترجمات لھا.

لالستفادة من جمیع وظائف تكییف الھواء ولتجنب حدوث أعطال 
بسبب سوء االستخدام، فإننا نوصي بقراءة دلیل اإلرشادات ھذا بعنایة 

قبل بدء االستخدام.

بعد قراءة ھذا الدلیل، احتفظ بھ في متناولك بحیث یمكنك الرجوع إلیھ 
عند الضرورة. إذا تم نقل ملكیة الجھاز إلى مستخدم جدید، فاحرص 

أیًضا على تسلیم ھذا الدلیل إلیھ.
.(A) مستوى ضغط الصوت أقل من 70 دیسیبل

 استشر الوكیل المحلي بشأن عملیة التركیب.• 
فقد یؤدي إجراء ھذه العملیة بنفسك إلى تسرب المیاه أو التعرض 

لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.
 استشر الوكیل المحلي بشأن عملیات التعدیل واإلصالح والصیانة • 

المتعلقة بتكییف الھواء.
قد یؤدي إجراء ھذه العملیة بطریقة غیر سلیمة إلى تسرب المیاه 

أو التعرض لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.
احذر نشوب حریق في حالة تسرب غاز التبرید.• 

إذا لم یعمل تكییف الھواء بشكل سلیم، ال یتم صدور ھواء بارد 
أو ساخن مثالً، فقد یرجع ذلك إلى تسرب مادة التبرید.

اطلب المساعدة من الوكیل.
مادة التبرید الموجودة بداخل تكییف الھواء آمنة وال تتسرب في 

األحوال العادیة.
ومع ذلك، قد یؤدي تالمسھا مع فرن أو مدفأة أو موقد ذي ألسنة 

لھب مكشوفة إلى انبعاث غاز ضار بالصحة.
ال تستخدم تكییف الھواء بعدئٍذ حتى یتم التأكد من إصالح 

التسرب على ید فني صیانة مؤھل.

قد ینجم عن عدم اتباع ھذه اإلرشادات بشكل 
صحیح التعرض إلصابة شخصیة أو خسائر في 

األرواح.
قد یؤدي التقاعس في مراعاة اإلرشادات بشكل 
صحیح إلى التسبب في تلفیات في الممتلكات أو 

إصابات لألشخاص، والتي قد تكون خطیرة بناًء 
على الظروف المحیطة.

تحذیر ......

تحذیر 

تنبیھ .......
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الصیانة

الصیانة والفحص

تنظیف الوحدة الداخلیة من الداخل

الصیانة الدوریة:
تنظیف فلتر الھواء

 استشر الوكیل المحلي بشأن تغییر مكان تكییف الھواء وإعادة • 
تركیبھ.

قد یؤدي إجراء عملیة التركیب بطریقة غیر سلیمة إلى حدوث 
تسرب أو التعرض لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.

یمكن لألطفال من سن ۸ 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

 قبل التنظیف، احرص على إیقاف تشغیل الوحدة أو ضبط القاطع • 
على وضع إیقاف التشغیل أو إزالة سلك الطاقة.

وإال تم التعرض لصدمة كھربائیة أو لإلصابة.
 ال تغسل تكییف الھواء بالمیاه؛ فقد یؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة • 

كھربائیة أو نشوب حریق.
 استشر الوكیل بشأن تنظیف تكییف الھواء من الداخل.• 

قد یؤدي التنظیف بطریقة غیر صحیحة إلى كسر األجزاء 
البالستیكیة وتسرب المیاه وغیرھا من التلفیات، باإلضافة إلى 

التعرض لصدمات كھربائیة.
 توخ الحذر عند تنظیف فلتر الھواء أو فحصھ.• 

عند العمل في األماكن المرتفعة، یجب توخي الحذر الشدید.
فقد یؤدي عدم ثبات السقالة إلى السقوط أو االنقالب من علیھا، 

ومن ثّم التعرض لإلصابة.

 احرص على تنظیف مجمعة التصریف بصفة دوریة، حیث قد • 
یتسبب انسداد أنابیب الصرف بالغبار في تسرب المیاه.

 لمعرفة إجراءات التنظیف، استشر وكیل Daikin.  (من • 
الضروري تنظیف تكییف الھواء قبل بدایة أي فصل یلزم فیھ تشغیل 

التبرید أو التدفئة.)
 إذا كانت المنطقة المحیطة بالوحدة الداخلیة بھا غبار كثیف، فاستخدم • 

غطاء الوقایة من الغبار (الشراء المحلي).

 یلزم تنظیف الوحدة الداخلیة من الداخل بصفة دوریة.• 
اطلب من وكیل Daikin تنظیف الوحدة الداخلیة حیث إن عملیة 

التنظیف تتطلب تقنیات خاصة.

الشرح

 قد تؤدي إزالة فلتر الھواء في غیر أوقات تنظیف تكییف الھواء إلى • 
وقوع حوادث.

 یرجى تنظیف الفلتر فور ظھور العالمة         على وحدة التحكم عن ُبعد.• 
 ستظھر ھذه العالمة عندما یتجاوز وقت التشغیل الوقت المعین.• 
 إذا اسُتخدم تكییف الھواء في ظل بیئة بھا غبار كثیف، فاحرص على • 

زیادة العملیات الدوریة لتنظیف فلتر الھواء. 
 استشر الوكیل لدیك إذا كنت بحاجة إلى تغییر وقت اإلعداد عند • 

 ال تضع أي أجسام بالقرب من الوحدة الخارجیة مباشرة وال تسمح • 
بتراكم األوراق وأي رواسب أخرى حول الوحدة.

األوراق عبارة عن مرقد الحیوانات الصغیرة التي قد تدخل إلى 
الوحدة. عند دخول ھذه الحیوانات إلى الوحدة، قد یؤدي ذلك إلى 
ظھور أعطال أو انبعاث دخان أو نشوب حریق أثناء مالمستھا 

لألجزاء الكھربائیة.
 ھذا الجھاز مصمم لالستخدام بواسطة خبیر أو أشخاص مدربین • 

في المتاجر وفي الصناعة الخفیفة وفي المزارع، أو لالستخدام 
التجاري من قِبل أشخاص عادیین.

 ُیسمح للشخص المؤھل فقط بتنفیذ الصیانة بخالف الصیانة الیومیة.• 
 قبل مالمسة أي أسالك توصیل، تأكد• 

من إیقاف تشغیل جمیع مفاتیح إمداد الطاقة.
 ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال (رذاذ الشعر أو مبید الحشرات مثالً) • 

بالقرب من المنتج. ال تنظف المنتج باستخدام مذیبات عضویة مثل 
سائل تخفیف الدھان (التنر).

قد یؤدي استخدام المذیبات العضویة إلى تلف المنتج بفعل الشقوق 
أو التعرض لصدمات كھربائیة أو نشوب حریق.

 اتصل بأفراد محترفین بشأن تركیب الملحقات واحرص على استخدام • 
الملحقات المحددة من قِبل جھة التصنیع.

في حالة ظھور عیب بسبب إجراء عملیة التركیب بنفسك، قد یؤدي 
ذلك إلى تسرب المیاه أو التعرض لصدمة كھربائیة أو نشوب حریق.

تنبیھ 
تنبیھ 

تحذیر

متطلبات المعلومات لوحدات ملفات المروحة
الوحدة القیمة الرمز العنصر

كیلووات A  c  ،Pelec
بتصنیف

سعة التبرید
(الملموسة)

كیلووات B c  ،Pelec
بتصنیف سعة التبرید (غیر الملموسة)

كیلووات C c  ،Pelec
بتصنیف سعة التدفئة

كیلووات D Pelec إجمالي إدخال القدرة الكھربائیة

دیسیبل E LWA
مستوى قوة الصوت
(لكل إعداد سرعة

إن أمكن)
 DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. 
 U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň
Skvrňany, Czech Republic 

تفاصیل االتصال

الجدول أعاله مرتبط بالمودیالت والقیم المذكورة في ھذا الجدول
A B C D E

FXNQ20A2VEB 1,9 0,3 2,5 0,071 51

FXNQ25A2VEB 2,1 0,7 3,2 0,071 51

FXNQ32A2VEB 2,6 1 4 0,071 51

FXNQ40A2VEB 3,3 1,2 5 0,078 52

FXNQ50A2VEB 4 1,6 6,3 0,099 53

FXNQ63A2VEB 4,9 2,2 8 0,11 54
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3.  قم بتوصیل فلتر الھواء.
4.   اضغط على زر "إعادة ضبط الفلتر" الموجود على وحدة التحكم 

عن ُبعد.
     تختفي الشاشة "       ".

ظھور العالمة         .
(ُیقدر إعداد المصنع االفتراضي بـ 2500 ساعة.)

تتوفر األوقات التالیة لنمط العرض.• 
          1250 و2500 و5000 و10000

قم بإزالة الماء وجففھ في الظل.

1.  قم بإزالة فلتر الھواء.
في حالة الجانب األمامي

في حالة الجانب السفلي

الوحدة الرئیسیة

قم بإرفاق الفلتر 
بالوحدة الرئیسیة 
أثناء الدفع ألسفل 
قوةعلى االنحناءات.

الفلتر

قوة

2.  قم بتنظیفھ.

 ال تغسل تكییف الھواء بماء ساخن تزید درجة حرارتھ عن °50 م، • 
حیث إن ھذا قد یؤدي إلى تغیر اللون أو التشوه.

 تجنب دائًما تجفیف الفلتر بتعریضھ مباشرة للنیران، حیث إن ھذا قد • 
یؤدي إلى حدوث حروق.

 لتنظیف المنتجات التي تم شراؤھا محلًیا، استشر الوكیل لدیك.• 

 (1)  استخدم مكنسة كھربائیة (أ) أو اغسل فلتر الھواء (ب) إلزالة 
الغبار والنفایات.

 (A)  أزل الغبار والنفایات باستخدام مكنسة كھربائیة.

(B) اغسلھ بالماء.
عندما یكون فلتر الھواء متسًخا للغایة، استخدم فرشاة ناعمة وسائل 

تنظیف محاید.

 ال تستخدم الجازولین أو البنزین أو التنر أو• 
مسحوق تلمیع أو مبید حشرات سائل.

 ال تستخدم ماًء ساخًنا تصل درجة حرارتھ إلى °50 م أو أعلى حیث • 
قد یتسبب ذلك في تغیر اللون أو التشوه.

(1)  استخدم قطعة قماش ناعمة جافة للتنظیف.
(عند مواجھة صعوبة في إزالة البقع، استخدم المیاه أو سائل 

تنظیف عدیم اللون.)

إذا ظھرت األعراض التالیة، فاتصل بالوكیل لدیك.

 عند تعّطل تكییف الھواء (انبعاث رائحة حریق، وما إلى ذلك)، • 
افصل الوحدة عن مصدر الطاقة واتصل بالوكیل المحلي.

قد تؤدي متابعة التشغیل في ظل ھذه الظروف إلى حدوث عطل 
أو التعرض لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.

اتصل بالوكیل.• 

 في حالة تشغیل جھاز أمان، مصھر أو قاطع أو قاطع ذي حساسیة • 
للحمایة من التسرب األرضي للتیار مثالً؛

اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.

ال تقم بتشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي.
إذا لم یعمل مفتاح التشغیل/إیقاف التشغیل بشكل طبیعي؛• 

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

یتسرب الماء من تكییف الھواء.• 
اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.

أوقف التشغیل.

الَعرض

الَعرض

تنظیف مخرج الھواء واألجزاء 
الخارجیة

استكشاف األخطاء وإصالحھا

تنبیھ 

تنبیھ 

تحذیر 
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 یومض مصباح"OPERATION" (التشغیل) أو شاشة • 
"INSPECTION" (الفحص) أو "UNIT No." (رقم الوحدة) 

ویضيء، كما یظھر "MAL-FUNCTION CODE" (رمز العطل).

 اتخذ اإلجراءات التالیة قبل االتصال.
وأخبر الوكیل بالتفاصیل التي تظھر على وحدة التحكم عن ُبعد.

 استشر الوكیل المحلي بشأن عملیات التعدیل واإلصالح والصیانة • 
المتعلقة بتكییف الھواء.

قد یؤدي إجراء ھذه العملیة بطریقة غیر سلیمة إلى تسرب المیاه 
أو التعرض لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.

 استشر الوكیل المحلي بشأن تغییر مكان تكییف الھواء وإعادة • 
تركیبھ.

قد یؤدي إجراء عملیة التركیب بطریقة غیر سلیمة إلى حدوث 
تسرب أو التعرض لصدمات كھربائیة أو لمخاطر نشوب حریق.

 احذر نشوب حریق في حالة تسرب غاز التبرید.• 
إذا لم یعمل تكییف الھواء بشكل سلیم، ال یتم صدور ھواء بارد أو 

ساخن مثالً، فقد یرجع ذلك إلى تسرب مادة التبرید.
اطلب المساعدة من الوكیل.

مادة التبرید الموجودة بداخل تكییف الھواء آمنة وال تتسرب في 
األحوال العادیة.

ومع ذلك، قد یؤدي تالمسھا مع فرن أو مدفأة أو موقد ذي ألسنة 
لھب مكشوفة إلى انبعاث غاز ضار بالصحة.

ال تستخدم تكییف الھواء بعدئٍذ حتى یتم التأكد من إصالح التسرب 
على ید فني صیانة مؤھل.

 إذا طالبت الوكیل باإلصالح، فأخبر فریق العمل المسؤول بالتفاصیل • 
التالیة:

رقم المنتج الخاص بتكییف الھواء:• 
                               راجع بطاقة الضمان.

تاریخ الشحن وتاریخ التركیب:• 
                               راجع بطاقة الضمان.

العطل:• 
           أخبر فریق العمل بتفاصیل العطل.
(رمز العطل الذي یظھر على وحدة التحكم عن ُبعد.)             

االسم والعنوان ورقم الھاتف• 
اإلصالح عند انتھاء فترة الضمان• 

اتصل بالوكیل. وإذا كان من الضروري إجراء عملیة اإلصالح، 
فنحن نوفر خدمة مقابل دفع تكلفتھا.

الحد األدنى لفترة تخزین األجزاء المھمة• 
 Daikin إذا توقف نوع معین من تكییفات الھواء، فنحن في

نحتفظ باألجزاء المھمة ذات الصلة بھ في المخزن لمدة ال تقل عن 
9 سنوات.

تشیر األجزاء المھمة إلى األجزاء الضروریة الالزمة لتشغیل 
تكییف الھواء.

الصیانة والفحص• 
سیتدھور أداء الوحدة بعض الشيء بعد عدة سنوات من استخدامھا 

نظًرا لتجمع الغبار بھا.

الَعرض

المواصفات
نوع المنتج والضوضاء الجاریة

UNIT   No.

C L  H     

مصباح التشغیل

شاشة الفحص

رقم الوحدة الداخلیة التي 
وقع بھا أحد األعطال

رمز العطل

63 50 40 32 25 20

النظام المزود بمضخة تسخین الوظیفة

النوع

نوع العزل نظام المجموعة

نوع تبرید الھواء طریقة تبرید 
المكثف

نوع نفث الھواء المباشر طریقة نفث 
الھواء

7100 5600 4500 3600 2800 2200 سعة التبرید 
المقدرة (بالوات)

8000 6300 5000 4000 3200 2500 سعة التدفئة 
المقدرة (بالوات)

الطراز
رقم الطراز

خدمة ما بعد البیع
خدمة ما بعد البیع والصیانة

تحذیر 



6 العربیة 

یأتي المنتج والبطاریات المرفقة مع وحدة التحكم عن ُبعد ممیزة بھذا الرمز. تعني 
ھذه العالمة أنھ ال ینبغي وضع المنتجات الكھربائیة واإللكترونیة والبطاریات مع 

النفایات المنزلیة غیر المصنفة.
بالنسبة للبطاریات، یمكن طباعة الرمز الكیمیائي أسفل الرمز. یقصد بھذا الرمز 

الكیمیائي أن البطاریات تحتوي على معادن ثقیلة أعلى من نسبة تركیز معینة. والرموز الكیمیائیة 
المحتملة ھي:

Pb: الرصاص (>0٫004٪)
ال تحاول تفكیك الجھاز بنفسك حیث إن تفكیكھ، ومعالجة سائل التبرید والزیت وغیرھما من 

األجزاء یجب أن یتم بواسطة شخص مؤھل وفًقا للتشریعات الوطنیة والمحلیة ذات الصلة.
یجب معالجة الوحدات والبطاریات المستھلكة لدى أحد مرافق المعالجة المتخصصة وذلك إلعادة 

استخدامھا وإعادة تدویرھا ومعالجتھا.
بضمان التخلص السلیم من المنتج، فإنك تساعد في منع وقوع اآلثار السلبیة المحتملة على البیئة 

وصحة اإلنسان.
یرجى االتصال بعامل التركیب أو السلطات المحلیة للحصول على مزید من المعلومات.

یجب تفكیك الوحدة والتعامل مع غاز التبرید والزیوت واألجزاء 
األخرى وفًقا للتشریعات المحلیة والوطنیة ذات الصلة.

في حاالت تشغیل معینة، قد یتلوث تكییف الھواء من الداخل بعد 
استخدامھ لعدة مواسم مما ینتج عنھ ضعف في األداء. یوصى بإجراء 

صیانة دوریة من قبل متخصص إلى جانب التنظیف المنتظم الذي 
یجریھ المستخدم. لطلب الصیانة من قبل متخصص، اتصل بمتجر 

الخدمة الذي اشتریت منھ تكییف الھواء.

یجب أن یتحمل المستخدم تكلفة الصیانة.

یوصى بطلب الفریق الفني إلجراء الصیانة (خدمة مقابل دفع). 
لمزید من التفاصیل، استشر الوكیل.

جھة االتصال• 
لخدمة ما بعد البیع وغیرھا، استشر الوكیل.

 عند التخلص من تكییف الھواء وتركیبھ/إزالتھ وصیانتھ، قم • 
بتجمیع غاز التبرید.

 عند ظھور حالة غریبة (كرائحة حریق)، توقف عن التشغیل • 
وأوقف تشغیل القاطع.

قد یؤدي استمرار التشغیل في ظل ظروف غیر عادیة إلى حدوث 
مشكالت كالتعرض لصدمات كھربائیة أو نشوب حرائق.

استشر متجر الخدمة الذي اشتریت منھ تكییف الھواء.
 ال تحاول إصالح أو تعدیل تكییف الھواء بنفسك.• 

قد یؤدي العمل بطریقة غیر سلیمة إلى التعرض لصدمة كھربائیة 
أو نشوب حریق.

استشر متجر الخدمة الذي اشتریت منھ تكییف الھواء.

إذا حدثت أي من األعراض التالیة، فاتصل بمتجر الخدمة على 
الفور.

أوقف تشغیل القاطع 
واتصل بمتجر الخدمة.

■ سلك الطاقة تالف أو تعرض للسخونة الزائدة.
■ سماع صوت غیر عادي أثناء التشغیل.

■  تكرار توقف التشغیل بسبب قاطع السالمة أو المنصھر أو قاطع التسرب 
األرضي.

■ فشل المفتاح أو الزر في العمل بطریقة مناسبة.
■ انبعاث رائحة احتراق.

■ تسرب الماء من الوحدة الداخلیة.

■ بعد انقطاع التیار الكھربائي
یستأنف تكییف الھواء التشغیل تلقائًیا في غضون 3 دقائق تقریًبا، لذا یجب 

علیك االنتظار لفترة وجیزة.

■ الصواعق
إذا تعرضت المنطقة المجاورة لصاعقة، فتوقف عن التشغیل وأوقف تشغیل 

القاطع لحمایة النظام.

اتصل بمتجر الخدمة على الفور.

نوصي بإجراء صیانة دوریة.

متطلبات التخلص من الوحدة

تحذیر 

معلومات ھامة حول غاز التبرید الُمستخدم.
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

قد یلزم إجراء فحوصات دوریات للتأكد من عدم تسرب سائل التبرید وذلك حسب التشریعات المحلیة 
أو األوروبیة. ُیرجى االتصال بالوكیل المحلي التابع لھ للحصول على مزید من المعلومات.

tCO2eq إشعار حول

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

الفواصل الزمنیة لعملیة الصیانة. اتبع اللوائح المعمول بھا.

الصیغة الُمستخدمة لحساب انبعاثات الغازات الدفیئة:
قیمة GWP لغاز التبرید × الشحن اإلجمالي لغاز التبرید [بوحدة كجم] / 1000
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