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. يُرجى قراءة Daikinشكًرا لشرائك هذا الملحق االختياري من 
دليل التشغيل هذا بعناية قبل استخدام الملحق االختياري. حيث إنه 
يوضح كيفية استخدام هذه الوحدة بطريقة صحيحة ويساعدك في 

حالة ظهور أي مشكالت. بعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به للرجوع 
إليه فيما بعد.

قبل االستخدام
تم إعداد دليل التشغيل هذا خصيًصا لتقديم تعليمات عن كيفية استخدام 

وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية.
اقرأ أيًضا دليل التشغيل الُمرفَق بالوحدة الداخلية لالستخدام اآلمن 

للنظام وللصيانة.

لالستفادة من جميع وظائف تكييف الهواء ولتجنب حدوث أعطال 
بسبب سوء االستخدام، فإننا نوصي بقراءة دليل اإلرشادات هذا 

بعناية قبل بدء االستخدام.
يندرج جهاز تكييف الهواء هذا تحت تصنيف "األجهزة غير المتاحة 

ألفراد الجمهور العام".
االحتياطات الموضحة في هذا الدليل مقسمة إلى فئتين هما؛ 

"تحذير" و"تنبيه". وكالهما يحتوي على معلومات هامة بشأن 
السالمة. احرص على االلتزام بجميع االحتياطات وعدم إهمالها. 

قد يؤدي عدم االلتزام بهذه التعليمات على .........تحذير
النحو المطلوب إلى التعرض إلصابة شخصية 

أو الوفاة.

قد ينتج عن عدم االلتزام بهذه اإلرشادات ...........تنبيه
بشكٍل صحيح تلف الممتلكات أو إصابة 

شخصية قد تكون خطيرة حسب الظروف.
بعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في متناولك بحيث يمكنك الرجوع 

إليه عند الضرورة. إذا تم نقل ملكية الجهاز إلى مستخدم جديد، 
فاحرص كذلك على تسليم هذا الدليل إليه.

احتياطات السالمة.1
تحذير
كن على علم بأن التعرض بشكٍل مباشر ولفترة زمنية طويلة 

للهواء الساخن أو البارد الصادر عن تكييف الهواء أو 
التعرض للهواء شديد البرودة أو السخونة قد يكون ضاًرا 

بجسدك وبصحتك.
عند تعّطل تكييف الهواء (انبعاث رائحة حريق، وما يشبه 

ذلك)، افصل الوحدة عن مصدر الطاقة واتصل بالوكيل 
المحلي. 

قد تؤدي متابعة التشغيل في ظل هذه الظروف إلى حدوث عطل 
أو التعرض لصدمات كهربائية أو لمخاطر نشوب حريق. 

استشر الوكيل المحلي لديك لتثبيت معداتك.
فقد يؤدي إجراء هذه العملية بنفسك إلى تسرب المياه أو 
التعرض لصدمات كهربائية أو لمخاطر نشوب حريق.

استشر الوكيل المحلي بشأن عمليات التعديل واإلصالح 
والصيانة المتعلقة بالتكييف الكهربائي أو وحدة التحكم عن 

بُعد. 
قد يؤدي إجراء هذه العملية بطريقة غير سليمة إلى تسرب المياه 

أو التعرض لصدمات كهربائية أو لمخاطر نشوب حريق. 
ال تضع أشياء، مثل العصيان وأصابعك وما إلى ذلك، على 

مدخل أو مخرج الهواء. 
فقد تنتج إصابة من جراء تالمسها مع شفرات المروحة ذات 

السرعة العالية الخاصة بتكييف الهواء. 
احذر نشوب حريق في حالة تسرب غاز التبريد. 

إذا لم يعمل تكييف الهواء بشكل سليم، ال يتم صدور هواء بارد 
أو ساخن مثالً، فقد يرجع ذلك إلى تسرب مادة التبريد. اطلب 

المساعدة من الوكيل. 
مادة التبريد الموجودة بداخل تكييف الهواء آمنة وال تتسرب في 
األحوال العادية. ومع ذلك، قد يؤدي تالمسها مع فرن أو مدفأة 
أو موقد ذي ألسنة لهب مكشوفة إلى انبعاث غاز ضار بالصحة. 
ال تستخدم تكييف الهواء بعدئٍذ حتى يتم التأكد من إصالح 

التسرب على يد فني صيانة مؤهل. 
استشر الوكيل المحلي بشأن اإلجراء المطلوب في حالة تسرب 

غاز التبريد.
في حالة تركيب تكييف الهواء في غرفة صغيرة، يلزم اتخاذ 

اإلجراءات المناسبة التي تحول دون تسرب مادة التبريد 
بمعدل يفوق حد التركيز في حالة حدوث تسرب. وإال فقد 

يؤدي ذلك إلى التعرض لحادثة بسبب نقص األكسجين. 
اتصل بأفراد محترفين بشأن تركيب الملحقات واحرص 
على استخدام الملحقات المحددة من قِبل جهة التصنيع.

في حالة ظهور عيب بسبب إجراء عملية التركيب بنفسك، 
قد يؤدي ذلك إلى تسرب المياه أو التعرض لصدمة كهربائية 

أو نشوب حريق. 
استشر الوكيل المحلي بشأن تغيير مكان تكييف الهواء 

وإعادة تركيبه. 
قد يؤدي إجراء عملية التركيب بطريقة غير سليمة إلى 

حدوث تسرب أو التعرض لصدمات كهربائية أو لمخاطر 
نشوب حريق. 
العربية
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احرص على استخدام مصاهر ذات شدة تيار كهربائي 
مناسبة. 

ال تستخدم مصاهر غير مناسبة أو أسالًكا نحاسية أو أسالًكا 
أخرى كبدائل؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية 

أو اإلصابة أو تلف الوحدة. 
تأكد من تركيب مانع تسرب أرضي. 

حيث يؤدي عدم تركيب مانع تسرب أرضي إلى التعرض 
لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.

احرص على توصيل الوحدة بطرف أرضي. 
ال توصل الوحدة بطرف أرضي من خالل أنبوب مستخدم 
أو مانعة صواعق أو سلك تليفون أرضي. قد يؤدي التوصيل 

بطرف أرضي بطريقة غير سليمة إلى التعرض لصدمة 
كهربائية أو نشوب حريق. 

قد يؤدي اندفاع التيار بشدة بسبب حدوث صواعق، أو 
مصادر أخرى، إلى تلف تكييف الهواء.

استشر الوكيل في حالة غوص تكييف الهواء في المياه 
بسبب كارثة طبيعية، مثل الفيضانات أو األعاصير.

ال تشغل تكييف الهواء في هذه الحالة، وإال سيؤدي هذا إلى 
حدوث عطل أو التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
ال تعمد إلى بدء أو إيقاف تشغيل تكييف الهواء عندما يكون 
قاطع مصدر اإلمداد بالطاقة في وضع التشغيل أو اإليقاف.

وإال نشب حريق أو حدث تسرب بالمياه. وباإلضافة إلى 
ذلك، تدور المروحة على نحو مفاجئ إذا لم يتم تعويض 

انقطاع التيار الكهربائي، األمر الذي قد يؤدي إلى التعرض 
لإلصابة.

ال تستخدم المنتج في جو ملوث ببخار الزيت، مثل زيت 
الطهي أو بخار الزيت الصادر عن األجهزة.

قد يؤدي بخار الزيت إلى التلف بفعل الشقوق أو التعرض 
لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.

ال تستخدم الوحدة في أماكن ملبدة بدخان زيتي، مثل 
المطابخ أو األماكن التي توجد فيها غازات قابلة لالشتعال 

أو غازات مسببة للتآكل أو غبار معدني.
قد يؤدي استخدام المنتج في هذه األماكن إلى نشوب حريق 

أو تعطل المنتج.
ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال (مثل رذاذ الشعر أو مبيد 

الحشرات) بالقرب من المنتج.
ال تنظف المنتج باستخدام مذيبات عضوية مثل سائل 

تخفيف الدهان (التنر).
قد يؤدي استخدام المذيبات العضوية إلى تلف المنتج بفعل 
الشقوق أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
احرص على استخدام مصدر اإلمداد بالطاقة المخصص 

لتكييف الهواء.
قد يؤدي استخدام أي مصدر إمداد بالطاقة آخر إلى ارتفاع 

الحرارة أو نشوب حريق أو ظهور أعطال بالمنتج.
تنبيه
ال تستخدم تكييف الهواء ألغراض أخرى بخالف األغراض

المخصصة له. 
ال تستخدم تكييف الهواء من أجل تبريد األدوات الدقيقة أو 

األطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية؛ فقد 
يؤثر ذلك سلبًا على األداء و/أو الجودة و/أو العمر 

االفتراضي للعنصر الذي يتم تبريده.
ال تضع أشياء معرضة للرطوبة أسفل الوحدات الداخلية أو 

الخارجية مباشرة. 
في حاالت معينة، قد يؤدي حدوث تكثيف في الوحدة 

الرئيسية أو أنابيب التبريد أو اتساخ فلتر الهواء أو انسداد 
أنبوب التصريف إلى سقوط قطرات مياه؛ األمر الذي قد 

يؤدي إلى حدوث تلوث أو تعطل هذا العنصر. 
لتجنب نقص األكسجين، تأكد من تهوية الغرفة بشكل جيد 

في حالة استخدام جهاز مثل الموقد إلى جانب تكييف 
الهواء.

بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة والكتائف 
الخاصة به بحثًا عن وجود تلف. 

في حالة وجود تلف، قد تسقط الوحدة مما يؤدي إلى 
التعرض لإلصابة.

ال تضع سوائل سريعة االشتعال أو تستخدم علب رش 
الطالء بالقرب من الوحدة؛ فقد يؤدي ذلك إلى نشوب 

حريق. 
قبل التنظيف، احرص على إيقاف تشغيل الوحدة أو ضبط 
القاطع على وضع إيقاف التشغيل أو إزالة سلك الطاقة. 

وإال تم التعرض لصدمة كهربائية أو لإلصابة.
لتجنب الصدمات الكهربائية، ال تشغل الوحدة بيدين 

مبللتين. 
ال تضع أجهزة ذات ألسنة لهب مكشوفة في أماكن معرضة 
لتدفق الهواء من الوحدة ألن ذلك قد يعوق احتراق الموقد. 
ال تضع المدافئ أسفل الوحدة مباشرةً ألن الحرارة الناتجة 

قد تؤدي إلى تشوهها. 
ال تسمح لألطفال بالتعلق على الوحدة الخارجية أو تجنب 

وضع أي شيء عليها.
فقد يؤدي سقوطها أو وقوعها إلى التعرض لإلصابة.

ال تسد فتحات إدخال أو إخراج الهواء.
قد تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى انخفاض في كفاءة األداء أو 

ظهور مشكالت به.
احرص على عدم تعرض األطفال أو النباتات أو الحيوانات 
لتدفق الهواء الصادر من الوحدة بشكل مباشر؛ فقد يؤثر 

ذلك بالسلب عليهم. 
ال تغسل تكييف الهواء أو وحدة التحكم عن بُعد بالمياه؛ فقد 

يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب 
حريق. 

ال تضع حاويات مياه (أواني الزهور، وما إلى ذلك) على 
الوحدة؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية أو 

نشوب حريق. 
2
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ال تركب جهاز تكييف الهواء في أي مكان معرض لخطر 
تسرب غاز قابل لالشتعال. 

وفي حالة تسرب أحد الغازات، قد يؤدي تراكم الغاز بالقرب 
من تكييف الهواء إلى التعرض لمخاطر نشوب حريق.

ال تضع حاويات سريعة االشتعال، مثل علب رش الطالء، 
 م من فتحة نفث الهواء.1على مسافة 

قد تنفجر العبوات بسبب تأثير الهواء الدافئ الصادر عن 
الوحدة الداخلية أو الخارجية عليها.

تجب إزالة البطارية من الجهاز قبل تخريدها ويتم التخلص 
منها بشكٍل آمن.

احرص على تنظيم التصريف لضمان إجراء عملية 
التصريف بالكامل.

إذا لم يتم التصريف من أنبوب التصريف الخارجي بطريقة 
سليمة أثناء تشغيل تكييف الهواء، فربما يوجد انسداد بسبب 

األتربة والرواسب المتراكمة في األنبوب.
قد يؤدي ذلك إلى تسرب مياه من الوحدة الداخلية. وفي هذه 
الحاالت، يجب إيقاف تشغيل تكييف الهواء وطلب المساعدة 

من الوكيل.
هذا الجهاز غير معدُ لالستخدام بواسطة أطفال صغار غير 

خاضعين للرقابة أو أشخاص ذوي إعاقة.
فقد يؤدي ذلك إلى التعرض إلعاقات جسدية واإلضرار 

بالحالة الصحية. 
يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالوحدة أو بوحدة 

التحكم عن بُعد. 
قد يؤدي تشغيل الوحدة عن غير قصد بواسطة األطفال إلى 

تعرضهم إلعاقة جسدية واإلضرار بالحالة الصحية. 
ال تسمح لألطفال باللعب في الوحدة الخارجية أو باللعب 

حولها.
قد يؤدي لمسهم للوحدة دون مباالة إلى تعرضهم لإلصابة. 

استشر الوكيل بشأن تنظيف تكييف الهواء من الداخل. 
قد يؤدي التنظيف بطريقة غير صحيحة إلى كسر األجزاء 
البالستيكية وتسرب المياه وغيرها من التلفيات، باإلضافة 

إلى التعرض لصدمات كهربائية. 
لتجنب اإلصابة، ال تلمس منفذ إدخال الهواء أو الريش 

المصنوعة من األلومنيوم الخاصة بالوحدة. 
ال تضع أي أجسام بالقرب من الوحدة الخارجية مباشرةً وال 
تسمح بتراكم األوراق وأي رواسب أخرى حول الوحدة. 

األوراق عبارة عن مرقد الحيوانات الصغيرة التي قد تدخل 
إلى الوحدة. عند دخول هذه الحيوانات إلى الوحدة، قد يؤدي 
ذلك إلى ظهور أعطال أو انبعاث دخان أو نشوب حريق 

أثناء مالمستها لألجزاء الكهربائية.
ال تلمس األجزاء الداخلية الخاصة بوحدة التحكم عن بُعد. 
ال تنزع اللوحة األمامية. سوف يؤدي لمس بعض األجزاء 

الداخلية إلى التعرض لصدمات كهربائية وتلف الوحدة. 
يُرجى استشارة الوكيل بشأن فحص األجزاء الداخلية 

وضبطها. 
ال تترك وحدة التحكم عن بُعد في مكان معرض للبلل.
إذا دخلت المياه إلى وحدة التحكم عن بُعد، فقد يؤدي ذلك إلى 

تسرب الكهرباء وتلف المكونات اإللكترونية.
عند استخدام وحدة تحكم عن بُعد السلكية، ال تضع شعاع 
ضوء قوي أو تثبت مصباح فلورسنت عاكس بالقرب من 

قسم االستقبال في الوحدة الرئيسية.
فقد يحدث عطل.

توخ الحذر عند تنظيف فلتر الهواء أو فحصه.
عند العمل في األماكن المرتفعة، يجب توخي الحذر الشديد.
فقد يؤدي عدم ثبات السقالة إلى السقوط أو االنقالب من

عليها، ومن ثّم التعرض لإلصابة.

)2، 1أسماء قسم التشغيل ووظائفه (الشكل .2

" (إرسال اإلشارة)شاشة العرض "1
تضئ شاشة العرض هذه عند إرسال اإلشارة.

2

" " "" "" "شاشة العرض "
" (وضع التشغيل)"

تعرض شاشة العرض هذه وضع التشغيل الجاري. لنوع 
" (تلقائي) التبريد فحسب، ال يتم تثبيت الوضع "

" (التسخين).و"

" (ضبط درجة الحرارة)شاشة العرض "3

تعرض شاشة العرض هذه درجة الحرارة المضبوطة.

4
" شاشة العرض "
(وقت البرمجة)

تعرض هذه الشاشة الوقت المضبوط من أجل بدء النظام 
أو إيقافه.

" (لسان دفق الهواء)شاشة العرض "5
.9راجع الصفحة 

" (سرعة المروحة)شاشة العرض "6
تعرض شاشة العرض هذه سرعة المروحة المضبوطة.

7
" شاشة العرض "

(تشغيل الفحص/االختبار)
عند الضغط على زر تشغيل الفحص/االختبار، تظهر 

شاشة العرض الوضع المضبوط حاليًا.

8
زر التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على هذا الزر وسيبدأ تشغيل النظام. اضغط على 
هذا الزر مرة أخرى وسيتم إيقاف تشغيل النظام.

9

زر التحكم في سرعة المروحة
اضغط على هذا الزر لتحديد سرعة المروحة، عالية أو منخفضة، 

)BRC7EA628/29 أو عالية/متوسطة/منخفضة (
)BRC7EA630.حسب اختيارك (

MH L

C

hr. hr.

TEST
العربية
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10
زر ضبط درجة الحرارة

استخدم هذا الزر لضبط درجة الحرارة (يعمل أثناء قفل 
الغطاء األمامي لوحدة التحكم عن بُعد.)

11
زر برمجة المؤقت

استخدم هذا الزر لبرمجة وقت "البدء و/أو اإليقاف". 
(يعمل أثناء فتح الغطاء األمامي لوحدة التحكم عن بُعد.)

12
زر تشغيل/إيقاف وضع المؤقت

.9راجع الصفحة 

13
زر إبقاء/إلغاء المؤقت

.10راجع الصفحة 

14
زر ضبط اتجاه تدفق الهواء

.8راجع الصفحة 

15
زر محدد وضع التشغيل

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع التشغيل.

16
زر إعادة ضبط الفلتر

ارجع إلى قسم الصيانة في دليل التشغيل المرفق بالوحدة 
الداخلية.

17
زر عملية الفحص/االختبار

ال يُستخًدم هذا الزر إال من خالل أفراد الصيانة المؤهلين 
ألغراض الصيانة.

18
مفتاح تشغيل الطوارئ

يُستخَدم هذا المفتاح بسهولة إذا كانت وحدة التحكم عن 
بُعد ال تعمل.

19
ُمستقبل

يستقبل ذلك اإلشارات من وحدة التحكم عن بُعد.

20
مصباح مؤشر التشغيل (أحمر اللون)

يبقى هذا المصباح مضاًء أثناء تشغيل تكييف الهواء
. ويومض عندما تواجه الوحدة مشكالت.

21
مصباح مؤشر المؤقت (أخضر اللون)

يبقى هذا المصباح مضاًء أثناء ضبط المؤقت.

22
مصباح مؤشر 

وقت تنظيف فلتر الهواء (أحمر اللون)
يضئ عندما يحين وقت تنظيف فلتر الهواء.

23
مصباح إزالة الصقيع (برتقالي اللون)

يضئ عند بدء تشغيل إزالة الصقيع. (لنوع التبريد 
فحسب، ال يتم تشغيل هذا المصباح.)

24
المفتاح المحدد للمروحة/تكييف الهواء

" (المروحة) لتشغيل المروحة اضبط المفتاح على "
" (تكييف الهواء) للتدفئة أو التبريد.و"
االحتياطات عند التعامل مع وحدة التحكم عن بُعد
ه جزء اإلرسال من وحدة التحكم عن بُعد لجزء االستقبال من  وّجِ

تكييف الهواء.
إذا كان هناك ما يعيق مسار اإلرسال واالستقبال بالوحدة الداخلية 

ووحدة التحكم عن بُعد، مثل الستائر، فلن يعمل.

 من الصافرات من الُمستقبل إلى أن اإلرسال قد تم بشكٍل 2تشير 
صحيح.

 متر تقريبًا.7تبلغ مسافة اإلرسال 
ال تُسقطها أو تجعلها تبتل.

فقد تتلف.

25
مفتاح التحويل للتبريد/التدفئة

" (تبريد) لتشغيل التبريد اضبط المفتاح على "
" (التدفئة) للتدفئة.و"

مالحظة
لغرض التوضيح، جميع المؤشرات الموضحة في شاشة •

 مخالفة لظروف التشغيل الفعلي.1العرض في الشكل 
 وحدة التحكم عن بُعد أثناء فتح الغطاء 2-1يُظهر الشكل •

األمامي.
 أنه يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد 3-1يُظهر الشكل •

دة مع نظام  .VRVباالقتران مع الوحدة المزوَّ
إذا كان مصباح مؤشر وقت تنظيف فلتر الهواء مضيئًا، •

فنظف فلتر الهواء كما هو ُموضَّح في دليل التشغيل الموفَّر 
مع الوحدة الداخلية.

بعد تنظيف فلتر الهواء وإعادة تثبيته، اضغط على زر إعادة 
ضبط عالمة الفلتر الموجود في وحدة التحكم عن بُعد. 

وسيخرج مصباح مؤشر وقت تنظيف فلتر الهواء الموجود 
في الُمستقبل.

ستومض لمبة إزالة الصقيع عند تشغيل الطاقة. وال يعد هذا •
عطالً.

التعامل مع وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية.3
4
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ال تضغط مطلقًا على زر وحدة التحكم عن بُعد بجسم صلب 
مستدق.

فقد يتسبب ذلك في تلف وحدة التحكم عن بُعد.

موقع التركيب
من المحتمل أال يتم استقبال اإلشارات في الغرف التي تحتوي •

على إضاءة إلكترونية بالمصابيح الفلورية. يُرى استشارة البائع 
قبل شراء مصابيح فلورسنت جديدة.

إذا شغَّلت وحدة التحكم عن بُعد أجهزة كهربائية أخرى، فانقل •
هذه اآللة بعيًدا أو استشر الوكيل لديك.

وضع وحدة التحكم عن بُعد في الحامل الخاص بها
ثبت حامل وحدة التحكم عن بُعد بحائط أو عمود بالبراغي 

الُمرفَقة. (تأكد من أنه ينقل)

كيفية وضع البطاريات الجافة
أزل الغطاء الخلفي من وحدة التحكم )1(

عن بُعد لالتجاه الذي تشير إليه 
عالمة السهم.

ضع البطاريات)2(
استخدم بطاريتي خلية جافتين 

)AAA.LR03 (قلوية)). ضع 
البطاريتين الجافتين بشكٍل صحيح 

بحيث تالئم عالمات (+) و(-) بهما.

أغلق الغطاء.)3(

وضع وحدة التحكم 
عن بُعد

قم بزلقه من األعلى

حامل وحدة التحكم 
عن بُعد

إزالة وحدة التحكم 
عن بُعد

اسحبه لألعلى
متى يجب تغيير البطاريات
في ظل االستخدام الطبيعي، تستمر البطاريات لحوالي سنة. لكن، 
يمكنك تغييرها في حالة عدم استجابة الوحدة الداخلية أو استجابتها 

على نحٍو بطئ لألوامر، أو إذا أصبحت شاشة العرض داكنة.

[تنبيه]
استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت، وال تستخدم •

بطاريات جديدة وقديمة معًا.
في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة، أِزل •

جميع البطاريات لمنع تسرب سائل البطارية.

في حالة نظام التحكم المركزي
إذا كانت الوحدة الداخلية في إطار نظام تحكم مركزي، فمن الالزم تغيير 

إعداد وحدة التحكم عن بُعد.
.DAIKINفي هذه الحالة، اتصل بوكيل 

VRVنظام 
د مع تكييف الهواء. راجع دليل التشغيل الُمزوَّ

] 1 في الصفحة [1 ارجع إلى الشكل 
يختلف إجراء التشغيل مع نوع مضخة التدفئة ونوع التبريد •

 لتأكيد نوع النظام لديك. Daikinفحسب. اتصل بوكيل 
 6لحماية الوحدة، قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي قبل •

ساعات من تشغيلها.
يتم إيقاف مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل، •

ومع ذلك يتم إعادة تشغيل هذه العملية تلقائيًا بعد عودة التيار 
الكهربائي مرة أخرى.

يلزم التشغيل بالترتيب التالي.

ال يمكن تحديد التشغيل التلقائي إال من خالل نظام انقسام •
 الستعادة التدفئة.VRVمضخة التدفئة أو نظام 

لنوع التبريد فحسب، يُتاح تحديد وظائف تشغيل "التبريد" •
و"المروحة" و"التجفيف".

 لألنظمة التي ال تحتوي على مفتاح للتحكم عن بُعد في
التحويل للتبريد/التدفئة

] 1 في الصفحة [2، 1-1 ارجع إلى الشكل 

نطاق التشغيل.4

إجراء التشغيل.5

تشغيل وظائف التبريد والتدفئة والضبط التلقائي 
والمروحة والتجفيف المبرمج
العربية
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اضغط على زر محدد وضع التشغيل عدة مرات، وحدد 
وضع التشغيل، حسب اختيارك، على النحو التالي.

"".......................................... تشغيل التبريد ■
""............................................ تشغيل التدفئة■
""......................................... التشغيل التلقائي■

في وضع التشغيل هذا، يتم االنتقال إلى وضع •
التدفئة/التبريد تلقائيًا.

""......................................... تشغيل المروحة■
"".......................................... التشغيل الجاف■

تُستخدم هذه الوظيفة من البرنامج لخفض مستوى الرطوبة •
في غرفتك مع خفض درجة الحرارة إلى الحد األدنى.

يحدد الكمبيوتر الصغير تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة •
المروحة.

ال يعمل هذا النظام إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل •
 درجة مئوية.16من

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل
يضيء مصباح التشغيل أو ينطفئ ويبدأ تشغيل النظام أو يتوقف 

تشغيله.

مالحظة
ال تقم بإيقاف الطاقة على الفور بعد توقف الوحدة. بعد ذلك، •

 دقائق.5انتظر لما ال يقل عن 
فقد تتسرب المياه أو تحدث مشكالت أخرى.

 لألنظمة التي تحتوي على مفتاح للتحكم عن بُعد في
التحويل للتبريد/التدفئة

] 1 في الصفحة [1,3-1 ارجع إلى الشكل 

حدد وضع التشغيل من خالل مفتاح التحكم عن بُعد في )1(
التحويل للتبريد/التدفئة كما يلي.

""................................... تشغيل التبريد ■

محدد وضع التشغيل

 التشغيل/إيقاف التشغيل

محدد وضع التشغيل

MODE

ON OFF
"".....................................تشغيل التدفئة ■

"".................................. تشغيل المروحة■

""................................... التشغيل الجاف■

لألنظمة التي ال تحتوي على مفتاح للتحكم عن بُعد في راجع "•
" للحصول على تفاصيل حول التشغيل التحويل للتبريد/التدفئة

الجاف.

اضغط على زر محدد وضع التشغيل عدة مرات )2(
""وحدد

)ال يتوفر هذا التشغيل إال أثناء التشغيل الجاف.(

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل
يضيء مصباح التشغيل أو ينطفئ ويبدأ تشغيل النظام أو يتوقف 

تشغيله.

مالحظة
ال تقم بإيقاف الطاقة على الفور بعد توقف الوحدة. بعد ذلك، •

 دقائق.5انتظر لما ال يقل عن 
فقد تتسرب المياه أو تحدث مشكالت أخرى.

[توضيح تشغيل التدفئة]
تشغيل إزالة الصقيع

مع تزايد الصقيع على ملف وحدة خارجية، ينخفض تأثير •
التدفئة ويقوم النظام بتشغيل وظيفة إزالة الصقيع.

يتوقف تشغيل المروحة ويتم تشغيل مصباح إزالة الصقيع •
بالوحدة الداخلية.

 دقائق كحد أقصى) من تشغيل 10 دقائق (8 إلى 6بعد مرور 
وظيفة إزالة الصقيع، يعود النظام إلى تشغيل وضع التدفئة.

سعة التدفئة ودرجة حرارة الهواء الخارجي
تنخفض سعة التدفئة مع انخفاض درجة حرارة الهواء •

الخارجي. في حالة الشعور بالبرودة، استخدم سخانًا آخر في 
نفس وقت استخدام تكييف الهواء هذا.

يتم تدوير الهواء الساخن لتدفئة الغرفة. سيتم استغراق بعض •
الوقت من بدء تشغيل تكييف الهواء ألول مرة حتى تصبح 

الغرفة دافئة بالكامل. يتم تشغيل المروحة الداخلية تلقائيًا 
بسرعة منخفضة حتى يصل تكييف الهواء إلى درجة حرارة 
ُمعيَّنة بالداخل. انتظر حتى تصل درجة حرارة الغرفة إلى 

درجة الحرارة المطلوبة. 

 التشغيل/إيقاف التشغيل
ON OFF
6
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إذا تراكم الهواء الساخن على السقف وتراكم الهواء باألسفل، •
فيوصى باستخدام جهاز توزيع. لمعرفة التفاصيل، اتصل 

بمكان الشراء.

لبرمجة درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء، 
اتبع اإلجراء الموضَّح في الشكل التوضيحي التالي.

اضغط على زر ضبط درجة الحرارة، وقم ببرمجة ضبط 
درجة الحرارة.

في كل مرة يتم الضغط على هذا الزر، تزداد 
 درجة مئوية.°1درجة الحرارة بمعدل 

في كل مرة يتم الضغط على هذا الزر، تنخفض 
 درجة مئوية.°1درجة الحرارة بمعدل 

في حالة التشغيل التلقائي
في كل مرة يتم الضغط على هذا الزر، تتحول 

".Hدرجة الحرارة إلى الجانب "

في كل مرة يتم الضغط على هذا الزر، تتحول 
".Lدرجة الحرارة إلى الجانب "

درجة مئوية]°[

ال يمكن استخدام هذا اإلعداد من أجل تشغيل المروحة.•

مالحظة
يتراوح إعداد نطاق درجة الحرارة الخاص بوحدة التحكم عن •

 درجة مئوية.32 إلى 16بُعد بين 

اضغط على زر التحكم في سرعة المروحة.
يمكن تحديد سرعة مروحة عالية أو منخفضة 

)BRC7EA628/29.(
يمكن تحديد سرعة مروحة عالية أو متوسطة أو منخفضة 

)BRC7EA630.(
في بعض األحيان، قد تتحكم الرقائق الصغيرة في سرعة 

المروحة من أجل حماية الوحدة.

الضبط

ضبط درجة الحرارة

H■M■L
ضبط 

2523222119درجة الحرارة

التحكم في سرعة المروحة

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

FAN
اضغط على زر ضبط اتجاه تدفق الهواء لتحديد اتجاه 
الهواء كما هو موضَّح في الشكل التوضيحي التالي.

تظهر شاشة العرض ويختلف اتجاه 
تدفق الهواء باستمرار (ضبط التأرجح 

التلقائي).

اضغط على زر ضبط اتجاه تدفق 
الهواء لتحديد اتجاه الهواء الذي تختاره.

تختفي شاشة العرض ويتم تثبيت اتجاه 
تدفق الهواء (ضبط اتجاه تدفق الهواء 

الثابت).

ضبط اتجاه تدفق الهواء لأليسر/األيمن
اضبط زاوية األلسنة لليسار/اليمين من المقبض، حسبما هو 

مطلوب أو الزم لحالة الهواء في الغرفة.

مالحظة
قم بإيقاف األلسنة عن التأرجح قبل محاولة ضبط زواياها. •

فالعمل أثناء تحرك األلسنة قد يتسبب في حشر أصابعك.

ضبط اتجاه تدفق الهواء SWING
العربية
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حركة لسان تدفق الهواء
بالنسبة للحاالت التالية، يتحكم كمبيوتر دقيق في اتجاه تدفق 

الهواء لذا قد يختلف عن شاشة العرض.

مالحظة
إذا جربت التبريد أو برمجة التجفيف أثناء مواجهة األلسنة •

لألسفل، فقد يتغير اتجاه تدفق الهواء على نحٍو مفاجئ. ال توجد 
ن على  مشكلة في المعدات. يعمل ذلك على منع الندى المكوَّ

أجزاء منفذ تفريغ الهواء من التقطر.
يتضمن وضع التشغيل •

التلقائي.

يلزم التشغيل بالترتيب التالي.
يتم تشغيل المؤقت في الوضعين التاليتين.•

) برمجة وقت اإليقاف (
.... يتوقف النظام عن التشغيل بعد انقضاء الفترة المضبوطة.

) برمجة وقت البدء (
.... يبدأ تشغيل النظام بعد انقضاء الفترة المضبوطة. 

ساعة بحٍد أقصى.72يمكن برمجة المؤقت على •
يمكن برمجة وقت البدء واإليقاف معًا.•

اضغط على زر تشغيل/إيقاف وضع المؤقت عدة مرات 
وحدد الوضع على الموجود شاشة العرض.

تومض شاشة العرض.
"لضبط موضع توقف المؤقت .... "

"لضبط موضع بدء المؤقت .... "

التدفئةالتبريدوضع التشغيل

حاالت 
التشغيل

عند التشغيل بشكٍل •
مستمر في اتجاه تدفق 

الهواء لألسفل

عندما تكون درجة •
حرارة الغرفة أعلى من 

درجة الحرارة 
المضبوطة

عند تشغيل إزالة الصقيع•
 (تتطاير األلسنة أفقيًا 
لتجنب هبوب الهواء 
البارد مباشرةً على 
المقيمين بالغرفة.)

تشغيل مؤقت البرمجة

تشغيل/إيقاف 
وضع المؤقت

TIMER
اضغط على زر برمجة الوقت، ثم اضبط الوقت المطلوب 
إليقاف النظام أو لبدء تشغيله.

عند الضغط على هذا الزر، يتم تقديم الوقت 
  ساعة.1بمعدل 

عند الضغط على هذا الزر، يتم تأخير الوقت 
 ساعة.1بمعدل 

اضغط على زر إبقاء المؤقت.
ينتهي إجراء ضبط المؤقت. 

تتغير شاشة العرض من ضوء وميض إلى ضوء ثابت.

 اضغط زر إيقاف تشغيل المؤقت إللغاء
البرمجة. وعندئٍذ، تختفي هذه الشاشة.

على سبيل المثال.
عند برمجة المؤقت على 

 ساعات 3إيقاف النظام بعد 
 ساعات، 4وبدء النظام بعد 

 3سيتوقف النظام بعد 
 1ساعات، ثم يبدأ تشغيله بعد 

ساعة من بدء تشغيل النظام.

مالحظة
بعد برمجة المؤقت، تعرض شاشة العرض الوقت المتبقي.•

عند تثبيت النظام كما هو موضَّح في الصورة التالية، من •
الضروري تعيين وحدة التحكم عن بُعد.

وقت البرمجة

إبقاء المؤقت

إلغاء المؤقت

كيفية ضبط وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية
)VRV(لنظام 
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لنظام مضخة التدفئة ■
عند توصيل وحدة خارجية واحدة بالعديد من الوحدات الداخلية.

لنظام استعادة التدفئة ■
 واحدة بالعديد من الوحدات الداخلية. BSعند توصيل وحدة 

ال يمكن تحديد تشغيل التدفئة أو التبريد •
أو الضبط التلقائي (نظام استعادة التدفئة فقط) إال من خالل 

وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية.

عند ضبط الوحدة الداخلية ذات وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية 
على "تبريد"، يمكنك تغيير وضع التشغيل بين "المروحة" 

و"التجفيف" و"التبريد".
عند ضبط الوحدة الداخلية ذات وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية على 
"التدفئة"، يمكنك تغيير وضع التشغيل بين "المروحة" و"التدفئة".
عند ضبط الوحدة الداخلية ذات وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية 

على "المروحة"، ال يمكنك تغيير وضع التشغيل. 
عند تجربة إعدادات بخالف 

المقبولة أعاله، تنبعث "صافرة" كتحذير.

يلزم تعيين واحدة من وحدات التحكم عن بُعد هذه 
كوحدة رئيسية للتحكم عن بُعد.

الوحدة الخارجية

الوحدات الداخلية

يلزم تعيين واحدة من وحدات التحكم عن بُعد هذه 
كوحدة رئيسية للتحكم عن بُعد.

الوحدة الخارجية

الوحدات الداخلية

BS وحدة
فقط مع نظام استعادة التدفئة، يمكنك ضبط الوحدة الداخلية على 
الوضع تلقائي. عند محاولة إجراء ذلك، ستنبعث "صافرة 

كتحذير".

كيفية تعيين وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية
يلزم التشغيل بالترتيب التالي.

 ثواٍن.4اضغط باستمرار على زر محدد وضع التشغيل لمدة 
" جميع الوحدات ستومض شاشة العرض التي تعرض "

.BSالداخلية التابعة المتصلة بنفس الوحدة الخارجية أو وحدة 

اضغط على زر محدد وضع التشغيل للوحدة الداخلية التي 
ترغب في تعيينها كوحدة رئيسية للتحكم عن بُعد. ومن ثم 
يكتمل التعيين. تُعيَّن الوحدة الداخلية كوحدة رئيسية للتحكم 

".عن بُعد وتختفي شاشة العرض التي تعرض "
. و لتغيير اإلعدادات، كرر الخطوتين •

في حالة عدم عمل وحدة التحكم عن بُعد بسبب فشل البطاريات أو 
عدم وجودها، استخدم هذا المفتاح الذي يقع بجانب شبكة التفريغ 
في الوحدة األساسية. وفي حالة عدم عمل وحدة التحكم عن بُعد 
مع عدم إضاءة مؤشر انخفاض البطارية، اتصل بالوكيل لديك.

[بدء التشغيل]

يعمل الجهاز في الوضع السابق.
يعمل النظام مع اتجاه تدفق الهواء الذي تم ضبطه مسبقًا.

[إيقاف التشغيل]

التشغيل في حالة الطوارئ

اضغط على مفتاح 
التشغيل في حالة الطوارئ.

اضغط على مفتاح التشغيل في حالة 
الطوارئ مرة أخرى.

MODE

MODE
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يوفر هذا النظام نظامي تحكم إضافيين إلى جانب نظام 
التحكم الفردي (وحدة تحكم عن بُعد واحدة تتحكم في وحدة داخلية 
واحدة). تأكد مما يلي إذا كانت وحدتك مجهزة بأحد نظامي التحكم 

التاليين.
نظام التحكم الجماعي ■

 وحدة 16وحدة تحكم عن بُعد واحدة تتحكم فيما يصل إلى 
داخلية.

جميع الوحدات الداخلية مضبوطة بشكل متساٍو.
نظام التحكم من خالل وحدتي تحكم عن بُعد ■

وحدتا تحكم عن بُعد تتحكمان في وحدة داخلية واحدة (بالنسبة 
لنظام التحكم الجماعي، يتم التحكم في مجموعة واحدة من 

الوحدات الداخلية).
تتبع الوحدة التشغيل الفردي.

مالحظة
ال يمكن وجود نظام للتحكم يحتوي على وحدتين للتحكم عن •

بُعد بوحدات تحكم عن بُعد السلكية فحسب. (فسيكون نظام 
تحكم يحتوي على وحدتين للتحكم عن بُعد واحدة سلكية 

وأخرى السلكية.)
في ظل نظام التحكم الذي يحتوي على وحدتين للتحكم عن •

بُعد، ال يمكن لوحدة التحكم الالسلكية عن بُعد التحكم في 
تشغيل المؤقت. 

 لمبات األخرى 3ال تعمل سوى لمبة مؤشر تشغيل واحدة من الـ •
على شاشة عرض الوحدة الداخلية.

مالحظة
 لديك في حالة تغيير المجموعة أو Daikinاتصل بوكيل •

ضبط نظام التحكم الجماعي ونظام التحكم من خالل وحدتي 
تحكم عن بُعد.

ال تشير العالمات التالية إلى تعّطل تكييف الهواء
النظام ال يعمل.1
ال تتم إعادة تشغيل النظام على الفور بعد الضغط على زر •

التشغيل/إيقاف التشغيل.
في حالة إضاءة مصباح التشغيل، يكون النظام في حالة 

طبيعية. ال تتم إعادة التشغيل على الفور بسبب تشغيل أحد 
 3أجهزة األمان من أجل منع التحميل الزائد على النظام. بعد 

دقائق، يتم تشغيل النظام مرة أخرى تلقائيًا.
ال تتم إعادة تشغيل النظام على الفور عند رجوع زر ضبط •

درجة الحرارة إلى الوضع السابق بعد الضغط على هذا الزر.
ال تتم إعادة التشغيل على الفور بسبب تشغيل أحد أجهزة 

 دقائق، 3األمان من أجل منع التحميل الزائد على النظام. بعد 
يتم تشغيل النظام مرة أخرى تلقائيًا.

احتياطات بشأن نظام التحكم الجماعي أو نظام التحكم من 
خالل وحدتي تحكم عن بُعد

عالمات ال تشير إلى تعطل تكييف الهواء.6
 مرات (ال تُصِدر صوتًا 3إذا تكررت صافرة االستقبال سريعًا •
إال مرتان عند التشغيل على نحٍو طبيعي).

يتم ضبط التحكم على وحدة التحكم االختيارية للتحكم 
المركزي.

إذا أضاءت لمبة إزالة الصقيع الموجودة على شاشة عرض •
الوحدة الداخلية عند بدء التدفئة.

تكون اإلشارة للتحذير من هبوب الهواء البارد من الوحدة. ال 
توجد مشكلة في المعدات.

I.اإليقاف في حالة الطوارئ 
عندما يتوقف تكييف الهواء عن التشغيل في حالة الطوارئ، تبدأ لمبة 

التشغيل الموجودة في الوحدة الداخلية في الوميض. 
اتخذ الخطوات التالية بنفسك لقراءة رمز العطل الذي يظهر على 

شاشة العرض. اتصل بالوكيل لديك باستخدام هذا الرمز. 
فسيساعد ذلك على تحديد سبب المشكلة واإلسراع بالحل.

اضغط على زر الفحص/االختبار لتحديد وضع 
"."الفحص

" يظهر على الشاشة الرئيسية ويومض. تضئ "الوحدة"."

اضغط على زر برمجة المؤقت وغيِّر رقم الوحدة.

اضغط لتغيير رقم الوحدة حتى تُطِلق الوحدة الداخلية صافرة 
وتُجري التشغيل التالي حسب عدد الصافرات.

عدد الصافرات
 قم بإجراء جميع الخطوات من ..... صافرات قصيرة3

.إلى 

 وقم بإجراء الخطوتين ....... صافرة قصيرة1
الحالة الطبيعية......... صفارة طويلة1

اضغط على زر محدد وضع التشغيل.

" في الجانب األيسر من رمز العطل يومض. "

كيفية تشخيص األماكن التي تحتوي على .7
مشكالت

 TEST
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اضغط على زر برمجة المؤقت وغيِّر رمز العطل.
اضغط حتى تُصِدر الوحدة الداخلية صافرة مرتين.

اضغط على زر محدد وضع التشغيل.

" في الجانب األيمن من رمز العطل يومض."

اضغط على زر برمجة المؤقت وغيِّر رمز العطل.
اضغط حتى تُصِدر الوحدة الداخلية صافرة طويلة.

يتم تثبيت رمز العطل عندما تُصِدر الوحدة الداخلية صافرة 
طويلة.

اضغط على زر محدد وضع التشغيل إلعادة شاشة العرض 
للحالة الطبيعية.

إعادة ضبط شاشة العرض

DOWN
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MODE
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DOWN
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II.في الحاالت إلى جانب إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ 

إذا لم يعمل النظام على اإلطالق..1
تحقق مما إذا كان الُمستقبِل قد تعرَّض •

لضوء الشمس أو لضوء قوي. احتفظ بالمستقبِل بعيًدا عن 
الضوء.

تحقق مما إذا كانت هناك بطاريات في وحدة التحكم عن •
بُعد أم ال. أدِخل البطاريات في حالة عدم وجودها.

تحقق مما إذا كان رقم الوحدة الداخلية ورقم وحدة التحكم •
عن بُعد الالسلكية متساٍو.

قم بتشغيل الوحدة الداخلية باستخدام وحدة تحكم عن بُعد تحمل 
نفس الرقم.

ال يمكن قبول اإلشارة التي تم إرسالها من وحدة تحكم عن بُعد 
")1ذات رقم مختلف. (إذا لم يُذَكر الرقم، فسيُعتبَر الرقم "

النظام يعمل لكن ال يتم التبريد أو التدفئة بشكٍل كاٍف..2
إذا كانت درجة الحرارة غير مناسبة.•
في حالة ضبط سرعة المروحة على سرعة منخفضة.•
إذا كانت زاوية تدفق الهواء غير مالئمة.•

اتصل بمكان الشراء في الحالة التالية.

تحذير
عند اكتشاف رائحة احتراق، افصل الكهرباء على الفور 

واتصل بمكان الشراء. يمكن أن ينتج عن استخدام المعدات 
في أي شيء آخر بخالف حالة العمل المالئمة تلف المعدات، 

و/أو حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق.

الرقم

الرقم
العربية
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[المشكلة]
تومض لمبة التشغيل الموجودة بالوحدة الداخلية وال تعمل الوحدة 

على اإلطالق.

[اإلجراء التصحيحي]
) في وحدة التحكم عن بُعد A1 - UFتحقق من رمز العطل (

.)12واتصل بمكان الشراء. (راجع الصفحة 

رقم الوحدة التي رمز العطل
استشعرت المشكلة

شاشة الفحص
يأتي المنتج والبطاريات المرفقة مع وحدة 
التحكم عن بُعد مميزة بهذا الرمز. تعني هذه 

العالمة أنه ال ينبغي وضع المنتجات 
الكهربائية واإللكترونية والبطاريات مع 
النفايات المنزلية غير المصنفة. بالنسبة 

للبطاريات، يمكن طباعة الرمز الكيميائي أسفل الرمز. يقصد 
بهذا الرمز الكيميائي أن البطاريات تحتوي على معادن ثقيلة 

أعلى من نسبة تركيز معينة. والرموز الكيميائية المحتملة هي:

■ Pb<) 0,004: الرصاص(%

ال تحاول تفكيك النظام بنفسك. يجب تفكيك المنتج والتعامل مع 
غاز التبريد والزيوت واألجزاء األخرى من خالل عامل تثبيت 

مؤهَّل وفقًا للتشريعات المحلية والوطنية ذات الصلة. يجب 
معالجة الوحدات والبطاريات المستهلكة لدى أحد مرافق المعالجة 
المتخصصة وذلك إلعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومعالجتها. 
بضمان التخلص السليم من المنتج، تساعد في منع وقوع اآلثار 

السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان. يرجى االتصال 
بعامل التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من 

المعلومات.

متطلبات التخلص من الوحدة.8
12
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