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احتياطات السالمة

لقد ُكتبت اإلرشادات األصلية باللغة اإلنجليزية .وجميع اللغات األخرى مجرد ترجمات لإلرشادات األصلية.
هذا الجهاز غير معد لالستخدام بواسطة أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة ،بما في ذلك األطفال ،أو أشخاص يفتقدون إلى
الخبرة والمعرفة دون توفير إشراف أو إرشادات حول االستخدام من شخص مسؤول عن سالمتهم.
ينبغي مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

يرجى قراءة احتياطات السالمة هذه بعناية قبل تركيب وحدة التحكم عن ُبعد.
• •يصنف هذا الدليل احتياطات السالمة إلى "تحذير" و"تنبيه".
وكالهما يحتوي على معلومات مهمة بشأن السالمة .تأكد من اتباع جميع احتياطات السالمة الواردة أدناه.

تحذير
تنبيه

قد ينجم عن عدم اتباع هذه اإلرشادات بشكل صحيح التعرض إلصابة بدنية أو الوفاة.
قد يؤدي عدم مراعاة اإلرشادات بشكل صحيح إلى التسبب في تلفيات في الممتلكات أو إصابات بدنية،
يمكن أن تكون خطيرة حسب الظروف المحيطة.

• •تم استخدام الرسوم التخطيطية التالية في هذا الدليل.
يحظر إجراء ذلك.

اتبع دائمًا التعليمات المقدمة.

تأكد من توصيل الوحدة بطرف أرضي.

أبعد يديك المبتلتين تمامًا.

ابتعد تمامًا عن الماء والرطوبة.

حول وحدة التحكم عن ُبعد
•ال تركب وحدة التحكم عن ُبعد بنفسك.

تحذير

فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل .Daikin

•ال تعدل وحدة التحكم عن ُبعد أو تحاول إصالحها.

قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل .Daikin

•ال تنقل وحدة التحكم عن ُبعد وال تعِد تركيبها بنفسك.

فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل .Daikin

•ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال (رذاذ الشعر أو مبيد الحشرات مثالً) بالقرب من المنتج.

ال تنظف المنتج باستخدام مذيبات عضوية مثل سائل تخفيف الطالء (التنر).
قد يؤدي استخدام المذيبات العضوية إلى تلف المنتج بفعل الشقوق أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
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العناصر الالزم مالحظتها بعناية
•ال تعبث بالوحدة أو بوحدة التحكم عن ُبعد.

تنبيه

قد يؤدي تشغيل الوحدة عن غير قصد بواسطة األطفال إلى تعرضهم إلعاقة بدنية واإلضرار بالحالة الصحية.

•تجنب دائ ًما فك وحدة التحكم عن بعد.

قد يؤدي لمس األجزاء الداخلية إلى التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل  Daikinلديك أو المتعهد المعتمد للفحوصات الداخلية والتعديالت.

•لتجنب الصدمات الكهربائية ،ال تشغل الوحدة ويداك مبتلتان.
•ال تغسل وحدة التحكم عن ُبعد.

حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب كهربائي وينتج عنه صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

•ال تترك وحدة التحكم عن ُبعد في مكان معرض للبلل.

إذا دخلت المياه إلى وحدة التحكم عن بُعد ،فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الكهرباء وتلف المكونات اإللكترونية.

الوحدة الداخلية والخارجية

تحذير

•ضع في حسبانك أن التعرض بشكل مباشر ولفترة زمنية طويلة للهواء الساخن أو البارد الصادر عن جهاز
ضررا على جسدك وصحتك.
تكييف الهواء أو التعرض للهواء شديد البرودة أو السخونة قد يش ِّكل
ً
•ال تضع أشياء ،مثل العصي وأصابعك وما إلى ذلك ،على مدخل أو مخرج الهواء.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإلصابة جراء تالمسها مع شفرات المروحة ذات السرعة العالية الخاصة بجهاز تكييف الهواء.

•اتصل بعاملين 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.

•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 المنتج 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.

•احذر نشوب حريق في حالة تسرب غاز التبريد.

إذا لم يعمل جهاز تكييف الهواء بشكل سليم ،أي ال يُصدر هوا ًء بار ًدا أو ساخ ًنا ،فقد يرجع ذلك إلى تسرب غاز التبريد.
اطلب المساعدة من الوكيل .مادة التبريد الموجودة بداخل جهاز 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 .ال تستخدم جهاز تكييف
الهواء بعدئ ٍذ حتى يتم التأكد من إصالح التسرب على يد فني صيانة مؤهل.
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انعب اهتظحالم مزاللا رصانعلا

تحذير
•في حالة استخدام قاطع الحمل المقدم مع منصهر ،تأكد من أن قدرة المنصهر صحيحة.
قد يؤدي استخدام سلك توصيل عادي إلى حدوث عطل أو نشوب حريق.

•ال تستخدم قاطع مصدر اإلمداد بالطاقة لتشغيل جهاز تكييف الهواء أو إيقاف تشغيله.

وإال نشب حريق أو حدث تسرب مياه.
وباإلضافة إلى ذلك ،تدور المروحة على نحو مفاجئ إذا لم يتم تعويض انقطاع التيار الكهربائي ،األمر الذي قد يؤدي إلى
التعرض لإلصابة.

•احرص على توصيل الوحدة بطرف أرضي.

ال توصل الوحدة بطرف أرضي من خالل أنبوب توصيل مرافق أو مانعة صواعق أو سلك هاتف أرضي .فقد 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 جهاز تكييف الهواء.

•عند حدوث ّ
عطل لجهاز تكييف الهواء (انبعاث رائحة حريق ،وما إلى 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 بشأن اإلجراء المطلوب اتخاذه في حالة تسرب غاز التبريد.

في حالة تركيب جهاز 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 نفاد األكسجين.

•تأكد من تركيب مانع تسرب أرضي.

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

•استشر الوكيل في حالة غمر جهاز تكييف الهواء في المياه بسبب كارثة طبيعية ،كفيضان أو إعصار.

ال تشغل جهاز تكييف الهواء في هذه الحالة ،لئال يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب
حريق.

•احرص على استخدام مصدر اإلمداد بالطاقة المخصص لجهاز تكييف الهواء.

قد يؤدي استخدام أي مصدر آخر لإلمداد بالطاقة إلى صدور سخونة أو نشوب حريق أو ظهور أعطال بالمنتج.
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انعب اهتظحالم مزاللا رصانعلا

تنبيه

•بعد االستخدام لفترة طويلة ،افحص حامل الوحدة ودعامات تركيبها بح ًثا عن وجود تلف.
في حالة وجود تلف ،قد تسقط الوحدة مما يؤدي إلى التعرض لإلصابة.

•ال تسمح لألطفال بالتعلق على الوحدة الخارجية ،وتجنب 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 كفاءة األداء أو ظهور مشكالت.

•لتجنب اإلصابة ،ال تلمس منفذ إدخال الهواء أو الريش المصنوعة من األلومنيوم الخاصة بالوحدة.
•ال تزل واقي مروحة الوحدة الخارجية.

حيث يوفر ذلك الواقي الحماية من مروحة الوحدة ذات السرعة العالية التي قد تؤدي إلى التعرض لإلصابة.

•ال تضع أشياء ُعرضة للرطوبة أسفل الوحدات الداخلية أو الخارجية مباشرة.

في حاالت معينة ،قد يؤدي حدوث تكثيف في الوحدة الرئيسية أو أنابيب التبريد أو يتسخ فلتر الهواء أو ينسد أنبوب
التصريف إلى سقوط قطرات مياه؛ األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تلوث أو تعطل لهذا العنصر.

•ال تضع أوعية بها مياه (أواني زهور وغيرها) على الوحدة؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية
أو نشوب حريق.
•ال تستخدم جهاز تكييف الهواء ألغراض بخالف األغراض المخصص لها.

ال تستخدم جهاز تكييف الهواء لتبريد أدوات دقيقة أو أطعمة أو نباتات أو حيوانات أو أعمال فنية؛ فقد يؤثر ذلك سلبًا على
األداء و/أو الجودة و/أو العمر االفتراضي للشيء الذي يتم تبريده.

•ال تضع أجهزة ذات ألسنة لهب مكشوفة في أماكن معرضة لتدفق الهواء من الوحدة ألن ذلك قد يعوق
إشعال الموقد.
•ال تضع المدافئ أسفل الوحدة مباشر ًة ألن الحرارة الناتجة قد تؤدي إلى تشوهها.
•احرص على عدم تعرض األطفال أو النباتات أو الحيوانات لتدفق الهواء الصادر من الوحدة بشكل مباشر
فقد يؤثر ذلك سل ًبا عليهم.
•ال تضع حاويات سريعة االشتعال ،مثل علب رش الطالء ،على مسافة  1متر من فتحة نفث الهواء.
فقد تنفجر العبوات بسبب تأثير الهواء الدافئ الصادر عن الوحدة الداخلية أو الخارجية عليها.

•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 جهاز تكييف الهواء إلى التعرض لمخاطر نشوب حريق.
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تنبيه

•ال تقعد أو تقف على أي قاعدة غير مستقرة في وقت تشغيل أو صيانة جهاز تكييف الهواء.
فقد تنقلب القاعدة ،ما قد يعرِّ ضك إلصابة.

•ال تلمس المحرك عند استبدال الفلتر.

فقد يكون المحرك ساخ ًنا للغاية ،مما يؤدي إلى حدوث حروق.

•ال تغسل جهاز تكييف الهواء بالمياه؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
•قم بإجراء التهوية من وقت آلخر.

تو َّخ الحذر عند استخدام جهاز تكييف الهواء مع جهاز تدفئة آخر.
فقد تؤدي التهوية غير الكافية إلى حدوث نقص في األكسجين.

•دائ ًما قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء وقاطع مصدر اإلمداد بالطاقة عند التنظيف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لإلصابة.

•ال تغسل الجزء الداخلي للوحدة الداخلية والخارجية بنفسك .استشر دائ ًما وكيل .Daikin

فقد يؤدي استخدام طريقة غسيل غير صحيحة أو منظف غير مناسب إلى تلف األجزاء المعالجة بالراتنج للوحدة الداخلية أو
حدوث تسرب مياه.
عالوة على ذلك ،قد تحدث األعطال أو ينبعث دخان أو ينشب حريق في حالة مالمسة المنظف أو الماء لألجزاء الكهربائية
أو المحرك في الوحدة الداخلية.

•ال تضع أي شيء بالقرب من الوحدة الخارجية مباشرة وال تسمح بتراكم أوراق الشجر وأي رواسب أخرى
حول الوحدة.
فأوراق الشجر بمثابة مرتع للحيوانات الصغيرة التي قد تتسلل إلى الوحدة .عند دخول هذه الحيوانات إلى الوحدة ،قد يؤدي
ذلك إلى ظهور أعطال أو انبعاث دخان أو نشوب حريق أثناء مالمستها لألجزاء الكهربائية.

•قم بتثبيت الوحدات بشكل آمن.

إذا لم يتم تثبيت الوحدات بشكل آمن ،فقد تسقط أو تنقلب مما يؤدي إلى حدوث إصابة بدنية.

•احرص على الترتيب لعملية التصريف لضمان إجراء عملية تصريف كاملة.

إذا لم يتم التصريف من أنبوب التصريف الخارجي بطريقة سليمة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء ،فربما يوجد انسداد
بسبب األتربة والرواسب المتراكمة في األنبوب.
قد يؤدي ذلك إلى تسرب مياه من الوحدة الداخلية .وحينئذٍ ،يجب إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء وطلب المساعدة من
الوكيل.
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األسماء والوظائف
.1زر محدد وضع التشغيل
.11شاشة ( LCDمزودة بإضاءة خلفية)

.4الزر ألعلى
.5الزر ألسف ل
.6الزر يمين
.7الزر يسار
.9لمبة التشغيل
.8زر التشغيل/إيقاف التشغيل
.3زر القائمة/اإلدخال
.10زر اإللغاء

.2زر /Fan Speed
Airflow Direction

يتم ضبط الوظائف بخالف عناصر التشغيل األساسية (مثل ،إعدادات التشغيل/إيقاف التشغيل
وتحديد وضع التشغيل وسرعة المروحة/اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة) من شاشة القائمة.
مالحظة
•ال تركب وحدة التحكم عن بُعد في أماكن معرَّ ضة ألشعة الشمس المباشرة.
وذلك حتى ال تتغير األلوان على شاشة  LCDوقد ال يتم عرض أي شيء.
•احذر سحب أو ثني سلك وحدة التحكم عن بُعد.
وإال ،فقد يحدث عطل بوحدة التحكم عن بُعد.
•ال تضغط على أزرار وحدة التحكم عن بُعد باستخدام أشياء ذات أطراف حادة.
وإال ،فقد تتلف وحدة التحكم عن بُعد أو يحدث بها عطل.

الدليل المرجعي للمستخدم
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ئاظولاو ءامسألا

1.1زر محدد وضع التشغيل
• •اضغط على هذا الزر لتحديد وضع التشغيل المفضل لديك.
(انظر " "Cool/Heat/Auto/Fan Operationفي
الصفحة )13
• •قد تختلف األوضاع المتاحة عن الطراز المتصل.

2.2زر Fan Speed/Airflow Direction
• •يُستخدم لتغيير سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء.
• •قد تختلف سرعات المروحة المتاحة عن الطراز المتصل.

3.3زر القائمة/اإلدخال
• •يُستخدم لعرض القائمة الرئيسية أو إدخال العنصر المحدد
(انظر "نظرة عامة على عناصر  ".Main Menuفي
الصفحة .)24

4.4الزر ألعلى
• •يُستخدم لرفع درجة الحرارة المعيَّنة.
• •سيتم تمييز العنصر التالي على الجانب العلوي.
(استمر في الضغط على الزر لوضع دائرة حول القيم أو
العناصر).
• •يُستخدم لتغيير العنصر المحدد.

5.5الزر ألسفل
• •يُستخدم لخفض درجة الحرارة المعيَّنة.
• •سيتم تمييز العنصر التالي على الجانب السفلي.
(استمر في الضغط على الزر لوضع دائرة حول القيم أو
العناصر).
• •يُستخدم لتغيير العنصر المحدد.

7.7الزر يسار
• •يُستخدم لتمييز العناصر التالية على الجانب األيسر.
• •يتم تغيير محتويات شاشة العرض إلى الشاشة السابقة.

8.8زر التشغيل/إيقاف التشغيل
• •اضغط لبدء جهاز تكييف الهواء أو إيقافه.

9.9لمبة التشغيل

(خضراء)

• •تضيء هذه اللمبة أثناء التشغيل.
• •ال تضيء هذه اللمبة عند إيقاف تشغيل الوحدة.
• •تومض هذه اللمبة في حالة حدوث خطأ.

1010زر اإللغاء
• •يُستخدم للرجوع إلى الشاشة السابقة.

1111شاشة LCD

(مزودة بإضاءة خلفية)

• •ستضيء اإلضاءة الخلفية لمدة  30ثانية تقريبًا عند الضغط
على أحد األزرار.
• •ال يتم تنفيذ اإلجراءات المرتبطة باألزرار ،باستثناء زر
التشغيل/إيقاف التشغيل ،عند عدم تشغيل اإلضاءة الخلفية.
• •عند استخدام وحدتي تحكم عن بُعد للتحكم في وحدة داخلية
واحدة ،ستضيء اإلضاءة الخلفية لوحدة التحكم عن بُعد األول
تشغيالً.
• •تتيح وظيفة  Auto Display Offإطفاء شاشة العرض
تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة (انظر "إيقاف تشغيل الشاشة
تلقائيًا" في الصفحة .)44

6.6الزر يمين
• •يُستخدم لتمييز العناصر التالية على الجانب األيمن.
• •يتم تغيير محتويات شاشة العرض إلى الشاشة التالية.

BRC1E53
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شاشة البلور السائل
• •توجد طريقتا عرض لشاشة البلور السائل ( .)LCDالعرض القياسي وهو المستخدم بشكل افتراضي ،والعرض التفصيلي.
• •لتغيير طريقة العرض النشطة ،حدد طريقة العرض المطلوبة من شاشة ( Display Modeانظر " "Displayفي
الصفحة .)56
• •قد تختلف المحتويات المعروضة على الشاشة عن وضع تشغيل الطرز المتصلة( .مثال ،ستظهر شاشة العرض التالية عندما
يكون جهاز تكييف الهواء في عملية التدفئة التلقائية).
العرض القياسي
باأليقونات والنص (افتراضي)

باأليقونات
12
16
8
3
21

10
17

12
16
8

1

28°C

2
13
18

10
17
Set to

3
4

28°C

Heat

Error: Push Menu button

1
2
13
5

العرض التفصيلي

تظهر الساعة وعناصر التحديد التفصيلية على العرض التفصيلي باإلضافة إلى العناصر التي تظهر
على العرض القياسي.
باأليقونات
9
7

11:03

Fri

باأليقونات والنص
11
14

3
15
21
20

الدليل المرجعي للمستخدم
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9
3
15

6
19

4

11:03

Room

Fri

Set to

Heat

14
2

Error: Push Menu button
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1.1وضع التشغيل
• •يشير إلى وضع التشغيل الحالي.
وضع التشغيل
Cool

Heat

Vent

Air Clean

Fan

Dry

)Auto (Cool

)Auto (Heat

6.6التهوية/التطهير

2.2سرعة المروحة
• •يشير إلى سرعة المروحة المعينة لجهاز تكييف الهواء.
• •لن يتم عرض سرعة المروحة إذا لم يكن جهاز تكييف الهواء
مزو ًدا بوظيفة تحكم في سرعة المروحة.

3.3عرض درجة الحرارة المعينة/التراجع عنها
• •أثناء تشغيل الوحدة ،يتم عرض درجة الحرارة المعينة لجهاز
تكييف الهواء.
• •أثناء إيقاف تشغيل الوحدة وتعطيل  ،Setbackيتم عرض
درجة الحرارة المعينة لجهاز تكييف الهواء.
• •أثناء إيقاف تشغيل الوحدة وتمكين  ،Setbackيتم عرض
درجة الحرارة المعينة لوظيفة التراجع.
• •وبشكل افتراضيُ ،تعد طريقة العرض هي وضع Dual
 .Setpointللحصول على تعليمات حول كيفية تمكين وضع
 ،Dual Setpointانظر الدليل المرجعي لفني التركيب.

4.4إزالة التجمد/البدء الساخن "

"

• •يشير إلى تنشيط عملية إزالة التجمد/البدء الساخن.
• •تكون عملية إزالة التجمد/البدء الساخن ممكنة فقط عند توصيل
وحدة التهوية باسترداد الحرارة ( .)HRVللحصول على
تفاصيل ،انظر دليل تشغيل وحدة التهوية باسترداد الحرارة.

5.5الرسائل
يمكن عرض الرسائل التالية:
• •هذه الوظيفة غير متاحة.
ثوان عند الضغط على زر التشغيل إذا
	–يتم عرضها لعدة
ٍ
كانت الوحدة الداخلية غير مزودة بالوظيفة المناظرة.
	–في حالة وجود العديد من الوحدات الداخلية قيد التشغيل،
لن تظهر الرسالة إال إذا كان أي من الوحدات الداخلية
مزو ًدا بالوظيفة المناظرة ،أي لن يتم عرض الرسالة في
حالة وجود وحدة داخلية واحدة على األقل مزودة بالوظيفة
المناظرة.

BRC1E53
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• •خطأ :اضغط على زر القائمة.
• •تحذير :اضغط على زر القائمة.
	–يُعرض عند اكتشاف خطأ أو تحذير.
• •( Quick Startلطرز  Sky Airفقط)
	–يُعرض عند تنشيط وظيفة .Quick Start
• •وقت تنظيف الفلتر
• •وقت تنظيف التوصيالت
• •وقت تنظيف الفلتر والتوصيالت
	–يُعرض عند حلول وقت تنظيف الفلتر و/أو التوصيالت.

"
• •أيقونات وضع التهوية".
تشير إلى وضع التهوية الحالي ( AUTOMATICو
 ENERGY RECLAIM VENTILATIONو
.)BYPASS
" تشير إلى أن مجموعة تنقية الهواء
• •أيقونة تنقية الهواء "
(االختيارية) قيد التشغيل.

7.7قفل المفتاح "

"

• •يُعرض عند تنشيط قفل المفتاح.

8.8تمكين المؤقت "

"

• •يشير إلى أنه تم تمكين مؤقت الجدولة أو مؤقت إيقاف
التشغيل.

9.9مشكلة بالمؤقت "

"

• •يشير إلى أنه يتعين ضبط الساعة مرة أخرى.
• •لن تعمل وظيفة مؤقت الجدولة حتى يتم ضبط الساعة مرة
أخرى.

1010التحكم المركزي " "
• •يشير إلى أن جهاز تكييف الهواء يخضع إلدارة جهاز تحكم
مركزي (الملحقات االختيارية) مع منع تشغيل النظام من
خالل وحدة التحكم عن بُعد.

1111التحويل ضمن التحكم المركزي "

"

• •تشير إلى أن تحويل الجهاز يقع تحت تأثير التحكم المركزي
المعين لوحدة داخلية أخرى أو محدد تبريد/تدفئة اختياري
متصل بالوحدة الخارجية (= وحدة تحكم عن بعد رئيسية).

الدليل المرجعي للمستخدم
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" Setback1212

"

• •يشير إلى أنه تم ضبط الساعة.
• •إذا لم يتم ضبط الساعة ،فسيتم عرض " ." -- : --

Airflow direction1313
• •يتم عرضه عند ضبط اتجاه تدفق الهواء والتأرجح.
• •ال يتم عرض هذا العنصر إذا لم يكن النظام مزو ًدا بوظيفة
لضبط اتجاهات تدفق الهواء.

Clock1414

2020تنظيف التوصيالت "

"

• •يشير إلى حلول وقت تنظيف التوصيالت.

2121تشغيل الفلتر ذاتي التنظيف "

"

• •يشير إلى أن الفلتر ذاتي التنظيف قيد العمل.

(ساعة حقيقية بنظام  24/12ساعة)

• •يشير إلى أنه تم ضبط الساعة.
• •إذا لم يتم ضبط الساعة ،فسيتم عرض " ." -- : --

1515تحديد تفصيلي
• •يتم عرضه عندما يتم تحديد وضع العرض التفصيلي.
• •ال يتم تحديد عناصر تفصيلية بشكل افتراضي.

" " Rotation1616
• •يشير إلى أنه تم تعيين وحدة إلى وضع االستعداد وتم تمكين
التدوير.

1717تشغيل منخفض الضوضاء/تقييد استهالك الطاقة/
إيقاف التشغيل اإللزامي للوظيفة الحرارية
(" " )BACnet

• •يشير إلى أن النظام يعمل تحت الضوضاء المنخفضة أو تحت
تقييد استهالك الطاقة أو يتلقى األمر "إيقاف تشغيل الوظيفة
الحرارية" من واجهة  .BACnetانظر دليل الخدمة للوحدة
الخارجية أو اتصل بالوكيل المحلي.

1818خطأ "

"

• •يشير إلى خطأ أو تحذير خاص بالوحدة.

1919تنظيف الفلتر " "
• •يشير إلى حلول وقت تنظيف الفلتر.

الدليل المرجعي للمستخدم
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طريقة التشغيل األساسية
وظائف وحدة التحكم عن بعد

إجراء التشغيل

عرض لألزرار

ش ّغل األزرار وف ًقا لإلجراء.

يعرض أماكن األزرار التي
سيجري تشغيلها.

طريقة التشغيل

عرض الشاشة
الشاشات التي س ُتعرَ ض على
وحدة التحكم عن بعد.


1

2

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

Setting

Schedule
Clock has not been set.
?Would you like to set it now

No

Yes

Setting

Return

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Setting

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال "Main Menu
في الصفحة .)29
•اضغط على زري
(ألعلى/ألسفل)
لتحديد  Scheduleواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Yes
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.
•ستظهر شاشة .Date & Time
•اضبط العام والشهر واليوم والوقت الحاليين.
(انظر " "Clock & Calendarفي الصفحة .)59

مالحظة
•قبل ضبط الجدول ،يجب ضبط الساعة أوالً.
•وإذا لم يتم ضبط الساعة ،فستظهر شاشة كالمبينة على اليسار.

Return

اإلعداد
•ألغراض الحماية الميكانيكية ،قم بتشغيل النظام لمدة  6ساعات على األقل قبل بدء عمل النظام.
•وال توقف تشغيل النظام أثناء الموسم حتى تضمن البداية السلسة لعمل النظام.
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يساسألا ليغشتلا ةقيرط

Cool/Heat/Auto/Fan Operation

(لطرز  SkyAirو)VRV

طريقة التشغيل


1

Set to

28°C

Cool

•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" عدة مرات حتى يتم تحديد الوضع
المطلوب ( Coolأو  Dryأو  Fan Onlyأو  Dryأو .)Auto

مالحظة
•أوضاع التشغيل غير المتاحة ال تظهر لديك.
•بينما يمكن فقط تحديد وضع  Coolأو  Dryأو  Fan Onlyإذا كان جهاز تكييف الهواء
من طراز للتبريد فقط.
•وقبل أن تغير الوضع ،تأكد من عدم عرض "التحويل تحت التحكم" على وحدة التحكم عن
بعد.
وال يمكن تحديد وضع التبريد أو التدفئة إذا كان الخيار المذكور أعاله معروضًا على وحدة
التحكم عن بُعد .انظر "إعداد صالحية تحديد التبريد/التدفئة" في الصفحة  20إذا كانت
أيقونة التحويل تحت التحكم تومض أم ال.


2

3

4

•اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
وستضيء لمبة التشغيل (الخضراء) وسيبدأ جهاز تكييف الهواء في
العمل.

Set to

Cool

28°C

28°C

الدليل المرجعي للمستخدم

 3
1

Set to

Cool

•سترتفع درجة الحرارة المعينة بمقدار  1درجة مئوية حين الضغط على
(ألعلى) وستنخفض بمقدار  1درجة مئوية حين الضغط على
زر
(ألسفل).
زر
مالحظة
إعدادات درجة الحرارة غير متاحة على وضع  Dryأو .Fan Only

•لتغيير سرعة المروحة أو اتجاه تدفق الهواء ،اضغط على زر Fan
.Speed/Airflow Direction

BRC1E53
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Airflow level /direction
level
Direction1
)Lv. 1 (L
Swing stop

Setting

ﻣﺗوﺳطﺔ  -ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﻣﺗوﺳطﺔ

ﻣﺗوﺳطﺔ  -ﻋﺎﻟﯾﺔ

ﻋﺎﻟﯾﺔ

Airflow level /direction
Direction1

Setting
Setting

level

)Lv. 1 (L

Setting

Air Volume
High

Return

إعداد اتجاه تدفق الهواء
(ألعلى/ألسفل)

Air Volume/direction
Direction
Swing

Setting

•واضغط على زري
المطلوب.

مالحظة
•قد يكون جهاز تكييف الهواء في وضع التحكم التلقائي في سرعة المروحة ألغراض
الحماية الميكانيكية.
•وقد يكون جهاز تكييف الهواء في وضع التحكم التلقائي في سرعة المروحة وفق درجة
حرارة الغرفة.
•وقد تتوقف المروحة عن العمل ،وال يعد ذلك عطالً.
•قد يستغرق األمر بعض الوقت حتى يجري تنفيذ التغييرات في سرعة المروحة فعليًا.
•وفي الوضع  ،Autoيجري تعديل سرعة المروحة تلقائيًا وف ًقا لنقطة الضبط ولدرجة
الحرارة بالداخل.
•في حالة تحديد وضع  ،Fan Onlyستكون سرعة المروحة عالية.
•وبنا ًء على نوع الوحدة الداخلية ،تتوفر سرعتان للمروحة (منخفضة ومرتفعة) ،أو ثالث
سرعات للمروحة (منخفضة ومتوسطة ومرتفعة) أو خمس سرعات للمروحة (منخفضة
وشبه منخفضة ومتوسطة وشبه مرتفعة ومرتفعة) .كما تدعم بعض الوحدات الداخلية أيضًا
سرعة المروحة التلقائية.
•وبعد تحديد تدفق الهواء ،حدد اتجاه تدفق الهواء المرغوب من
بين  No Ind Setو  Position 0و Position 1
و  Position 2و  Position 3و  Position 4و Swing
(ألعلى/ألسفل).
و  Autoباستخدام زري

Return

Air Volume/direction
Direction
Swing

(ألعلى/ألسفل) لتحديد المستوى أو الموضع

Return
Return

ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ

Swing stop

•ولتحديد إعداد مستوى تدفق الهواء أو اتجاه تدفق الهواء ،اضغط على
(يسار/يمين).
زري

Air Volume
High

Return

مالحظة
•يظهر اتجاه تدفق الهواء على الشاشة كما يلي.

3 4

2

0
1

اتجاه األعلى/األسفل

4

0
3

2

1

اتجاه يسار/يمين

0
1
2
3
4

0:
1:
2:
3:
4:

Position
Position
Position
Position
Position

•مع العلم أن تحديد أحد الـ  5مواضع (من  0إلى  )4يثبّت شفرات اتجاه تدفق الهواء على
موضع ثابت.
•كما أن تحديد  Swingيجعل شفرات اتجاه تدفق الهواء تتأرجح للخلف ولألمام  .

• الضغط على زر القائمة/إدخال يؤكد اإلعدادات ويعيدك إلى الشاشة
األساسية.

إعداد اتجاه تدفق الهواء
(يسار/يمين)
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5

•عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى ،سيتوقف جهاز
تكييف الهواء عن العمل وستنطفئ لمبة التشغيل.

مالحظة
•عند إيقاف النظام أثناء تشغيل التدفئة ،ستستمر المروحة في العمل لمدة  1دقيقة تقريبًا
للقضاء على الحرارة المتبقية في الوحدة الداخلية.
•لمنع تسرب المياه أو تعطل النظام ،ال توقف تشغيل الطاقة مباشر ًة بعد توقف جهاز
تكييف الهواء عن العمل .وال تنسَ االنتظار لمدة  5دقائق على األقل حتى تنتهي مضخة
التصريف من تفريغ المياه المتبقية من الوحدة الداخلية.

مالمح تشغيل التبريد
•في حالة استخدام عملية التبريد عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية ،سيتكون التجمد على
المبادل الحراري الخاص بالوحدة الداخلية مما قد يقلل من القدرة على التبريد .وفي هذه الحالة ،يتحول
جهاز تكييف الهواء تلقائيًا إلى تشغيل وظيفة إزالة التجمد لفترة وجيزة.
وأثناء تشغيل وظيفة إزالة التجمد ،يجري استخدام نسبة قليلة من تدفق الهواء أو هواء خفيف للحيلولة
دون تصريف المياه الذائبة( .تعرض وحدة التحكم عن بعد سرعة المروحة المضبوطة).
•عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجي عالية ،قد يستغرق األمر بعض الوقت حتى تصل درجة
حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المضبوطة.

مالمح تشغيل التدفئة
بدء التشغيل

الدليل المرجعي للمستخدم
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•يتطلب تشغيل التدفئة في العموم وق ًتا أطول من الذي يستغرقه تشغيل التبريد للحصول على درجة
الحرارة المضبوطة.
ويوصى ببدء تشغيل جهاز تكييف الهواء مسب ًقا عن طريق استخدام المؤقت.
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قم بالعملية التالية حتى تحول دون تدهور القدرة على التدفئة أو تيارات الهواء البارد.
تشغيل وظيفة إزالة التجمد
•سيتحول جهاز تكييف الهواء تلقائيًا إلى تشغيل وظيفة إزالة التجمد لمنع تراكم الثلوج على الوحدة

الخارجية؛ وهو ما يؤدي إلى فقدان القدرة على التدفئة.
•وستتوقف مروحة الوحدة الداخلية ،وتظهر "
التحكم عن بُعد.
•كما سيعود جهاز تكييف الهواء إلى التشغيل العادي بعد مرور  6إلى  8دقائق تقريبًا ( 10دقائق كحد
أقصى).
"  (إزالة التجمد/البدء الساخن) على وحدة

البدء الساخن
(ألجهزة  VRVفقط)

•عندما يتحول جهاز تكييف الهواء إلى تشغيل التدفئة أو تشغيل إزالة التجمد ،ستتوقف مروحة الوحدة
" سيظهر خيار إزالة
الداخلية حتى تحول دون دخول تيار هواء بارد( .وفي هذه الحالة" ،
التجمد /البدء الساخن) على وحدة التحكم عن بُعد.

درجة الحرارة الخارجية
والقدرة على التدفئة

•ستقل قدرة جهاز تكييف الهواء على التدفئة عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج.
وإذا كان تأثير التدفئة غير كافٍ ،فيوصى باستعمال جهاز تدفئة آخر بجانب جهاز تكييف الهواء.
(عند استخدام جهاز إشعال ،يجب تهوية الغرفة بانتظام).
ال تستخدم جهاز التدفئة في أماكن يتعرض فيها لتدفق الهواء من جهاز تكييف الهواء.
•حيث إن جهاز تكييف الهواء من النوع الذي يدوّ ر الهواء الساخن .لذلك ،ستستغرق تدفئة الغرفة
بعض الوقت بعد بدء تشغيل جهاز تكييف الهواء.
وستعمل المروحة الداخلية تلقائيًا حتى ترتفع درجة الحرارة الداخلية للنظام إلى مستوى معين.
•وإذا كان الهواء الساخن يستقر حول السقف وقدماك تشعران بالبرد ،فيوصى باستعمال وحدة تدوير.
ولمعرفة التفاصيل ،استشر وكيل  Daikinالخاص بك.
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برمجة التشغيل الجاف
اإلعداد
•ألغراض الحماية الميكانيكية ،قم بتشغيل جهاز تكييف الهواء لمدة  6ساعات على األقل قبل بدء عمل جهاز تكييف الهواء.
•وال توقف تشغيل جهاز تكييف الهواء أثناء الموسم حتى تضمن البداية السلسة لعمل جهاز تكييف الهواء.
•قد ال يتم تحديد الوضع الجاف إذا كانت وحدة التحكم عن بُعد غير مهيَّأة لتحديد وضع التبريد/التدفئة (انظر "إعداد صالحية تحديد
التبريد/التدفئة" في الصفحة  20لمعرفة التفاصيل).

طريقة التشغيل


1

Dry

•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" عدة مرات حتى يتم تحديد
الوضع .Dry
مالحظة
قد ال يتوفر وضع  Dryحسب نوع الوحدة الداخلية.


2

•اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
وستضيء لمبة التشغيل وسيبدأ جهاز تكييف الهواء في العمل.
مالحظة
جهاز تكييف الهواء مضبوط على وضع التحكم التلقائي في درجة الحرارة وفي سرعة
المروحة .لذا ،ال يمكن تغيير درجة الحرارة أو سرعة المروحة طالما كان جهاز تكييف الهواء
يعمل.

3

4

•لضبط اتجاه تدفق الهواء ،انظر " "Airflow Directionفي الصفحة .30

•عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى ،سيتوقف جهاز
تكييف الهواء عن العمل وستنطفئ لمبة التشغيل.

مالحظة
لمنع تسرب المياه أو تعطل النظام ،ال توقف تشغيل الطاقة مباشر ًة بعد توقف جهاز تكييف
الهواء عن العمل .وال تنسَ االنتظار لمدة  5دقائق على األقل حتى تنتهي مضخة التصريف من
تفريغ المياه المتبقية من الوحدة الداخلية.

الدليل المرجعي للمستخدم
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مالمح تشغيل وضع Dry
في تشغيل وضع  ،Dryستنخفض رطوبة الهواء من خالل تشغيل جهاز تكييف الهواء على وضع
التبريد ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى على فترات متقطعة لجعل انخفاض درجة الحرارة عند الحد
األدنى.
مالحظة
•يتم التحكم في درجة الحرارة وسرعة المروحة تلقائيًا وال يمكن التحكم بهما بواسطة وحدة
التحكم عن بعد.
•لن يعمل وضع تشغيل  Dryإذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية.

Setback
نطاق معين عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بُعد .ويتم هذا من خالل بدء تشغيل
ستحافظ وظيفة  Setbackعلى درجة حرارة الغرفة في
ٍ
جهاز تكييف الهواء مؤق ًتا بعد أن سبق إيقافه بواسطة المستخدم أو وظيفة الجدولة أو مؤقت إيقاف التشغيل.
تشغيل التبريد

إيقاف التشغيل
 35درجة مئوية

 33درجة مئوية
 12درجات مئوية  10درجة مئوية

تشغيل
التدفئة

على سبيل المثال:
[ نقطة ضبط درجة حرارة  :Setbackبارد على  35درجة مئوية ،ودافئ على  10درجات مئوية ]
[  :Recovery differentialبارد  -2درجة مئوية ،ودافئ  +2درجة مئوية ]
• •إذا انخفضت درجة حرارة الغرفة دون  10درجات مئوية ،فتبدأ التدفئة تلقائيًا .وإذا زادت درجة الحرارة بعد مرور نصف ساعة
إلى  12درجة مئوية أو أكثر ،فسيعود جهاز التحكم إلى حالته األصلية.
• •إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة ألكثر من  35درجة مئوية ،فيبدأ التبريد التلقائي .وإذا انخفضت درجة الحرارة بعد مرور نصف ساعة
إلى  33درجة مئوية أو أقل ،فسيعود جهاز التحكم إلى حالته األصلية.
مالحظة
•هذه الوظيفة مم َّكنة افتراضيًا .ال يمكن تمكين/تعطيل هذه الوظيفة إال من Energy Saving List
(انظر " "Energy Saving Optionsفي الصفحة .)38
•ويمكن تعديل الفارق من قائمة ( Setback Conditionانظر " "Setback Conditionفي الصفحة .)40
•ويمكن ضبط درجة حرارة التراجع أثناء إيقاف تشغيل الوحدة على (الشاشة األساسية) أو يتم ضبطها في وظيفة الجدولة.
•وستؤدي وظيفة  Setbackإلى تشغيل الوحدة لمدة  30دقيقة على األقل إال إذا جرى تغيير نقطة ضبط درجة حرارة التراجع أو تم
تشغيل الوحدة باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
•وحينما تؤدي وظيفة  Setbackإلى تشغيل جهاز تكييف الهواء وهو على الوضع  ،Autoستتحول وحدة التحكم عن بعد إلى  Coolأو
 Heatفقط ،وف ًقا لما هو مناسب ولن تظهر سوى درجة حرارة التراجع المخصصة لذلك.
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طريقة التشغيل


1

ال يجب تمكين وظيفة التراجع عند توصيل وحدة تحكم مركزية.
تومض أيقونة التراجع "

Setback
Cool 35°C

تشغيل التهوية

" عند تشغيل الوحدة تحت عنصر تحكم التراجع.

Cool

ً
ونتيجة لهذا لن تظهر سرعة
وال يمكن تغيير سرعة المروحة حال تنشيط وظيفة التراجع،
المروحة.

( HRVفقط)

اإلعداد
•ألغراض الحماية الميكانيكية ،قم بتشغيل جهاز تكييف الهواء لمدة  6ساعات على األقل قبل بدء عمل النظام.
•وال توقف تشغيل جهاز تكييف الهواء أثناء الموسم حتى تضمن البداية السلسة لعمل جهاز تكييف الهواء.
•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" عدة مرات حتى يتم تحديد وضع التهوية.

طريقة التشغيل


1

2

3

الدليل المرجعي للمستخدم
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Vent

•يُستخدم الوضع  Ventilationفي وحدات التهوية باسترداد الحرارة
( )HRVعندما ال يلزم تشغيل وضع تبريد أو تدفئة.

•ويمكن تغيير الوضع  Ventilationمن Main Menu
(انظر "وضع التهوية" في الصفحة .)37
مالحظة
أوضاع التهوية Auto :و Energy Reclaim VentilationوBypass

•يمكن تغيير معدل  Ventilationمن Main Menu
(انظر "معدل التهوية" في الصفحة .)36
مالحظة
معدالت التهوية Low :أو High
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4

•اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
ستضيء لمبة التشغيل ،وسيبدأ عمل التهوية باسترداد الحرارة.


5

•عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مجد ًدا ،ستتوقف "التهوية
باسترداد الحرارة" عن العمل ،كما ستنطفئ لمبة التشغيل.

إعداد صالحية تحديد التبريد/التدفئة
(ألجهزة  VRVفقط)
تغييرات الضبط


1

انظر "صالحية تحديد  "Cool/Heatفي الصفحة  22للحصول على تفسير لصالحية تحديد التبريد/التدفئة.

Set to

Cool

Set to

Cool

28°C

28°C

•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" في وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4
ثوان على األقل (أثناء تشغيل اإلضاءة الخلفية).
ٍ
" (التحويل تحت التحكم) إذا
ولن تعرض وحدة التحكم عن بعد "
تم منح صالحية تحديد التبريد/التدفئة لوحدة التحكم عن بُعد.
" (التحويل تحت التحكم) في كل وحدة تحكم عن بُعد بالوحدات الداخلية
•وستبدأ أيقونة "
المتصلة بالوحدة الخارجية نفسها أو مربع (تحديد الفرع) في الوميض.
•عيّن صالحية تحديد التبريد/التدفئة كما هو مبيَّن أدناه.

مالحظة
•تغييرات وضع التهوية ممكنة بصرف النظر عن صالحية تحديد التبريد/التدفئة.
•إذا تم تعيين صالحية تحديد التبريد/التدفئة في "وحدة التحكم عن بعد لتحديد التبريد/التدفئة"
" (التحويل تحت التحكم) .وفي
( ) ,فستعرض وحدات التحكم عن بعد األخرى "
هذه الحالة ،ال يمكن تغيير وضع التشغيل بالتبعية إلى التبريد أو التدفئة عند تعيين التدفئة أو
التبريد على "وحدة التحكم عن بُعد لتحديد التبريد أو التدفئة".
يرجى الرجوع إلى "دليل التشغيل" المتوفر الخاص بالوحدة الخارجية لمعرفة التفاصيل حول
"وحدة التحكم عن بُعد لتحديد التبريد/التدفئة".

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

الدليل المرجعي للمستخدم

20

يساسألا ليغشتلا ةقيرط

إعدادات التحديد


2

سيومض الشكل المعروض "

Set to

Cool

Set to

Cool

28°C

28°C

" (التحويل تحت التحكم) عند تشغيل الطاقة للمرة األولى.

•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" في وحدة التحكم عن بُعد
المطلوب تعيين صالحية التحديد لها.
وهكذا سيتم تعيين صالحية تحديد التبريد/التدفئة ،وستختفي أيقونة
" (التحويل تحت التحكم).
"
" (التحويل تحت التحكم) على وحدات التحكم
ستظهر أيقونة "
عن بُعد األخرى.

طريقة التشغيل


3

Set to

28°C

Cool

•اضغط على زر "محدد وضع التشغيل" في وحدة التحكم عن بُعد التي لها
"
صالحية تحديد التبريد/التدفئة (أو وحدة التحكم بدون أيقونة "
(التحويل تحت التحكم)) عدة مرات حتى يتم تحديد الوضع المرغوب
فيه .وستتغير الشاشة إلى أيقونة وضع " "Fanأو " "Dryأو ""Auto
أو " "Coolأو " "Heatكلما ضغطت على الزر.
•وفي الوقت نفسه ،ستتبعها وحدات التحكم عن بُعد األخرى التي ليس لها
حق التحديد وتغير المعروض تلقائيًا.
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صالحية تحديد Cool/Heat
•ال يمكن تعيين الوضع " "Coolأو " "Heatأو " "Autoإال بواسطة وحدة التحكم عن بُعد التي تم تعيين صالحية تحديد التبريد/التدفئة لها.

.1

وحدة التحكم ذات صالحية التحديد
(التي ال يظهر عليها "
(التحويل تحت التحكم))

"

اضبطها على الوضع ""Cool
أو " "Heatأو " "Dryأو
"."Auto

وحدات التحكم عن بُعد األخرى
(التي يظهر عليها "
(التحويل تحت التحكم))

"

•سينتقل جهاز تكييف الهواء إلى الوضع المعين في وحدة
التحكم عن بُعد ذات صالحية التحديد .ال تتوفر أي
أوضاع أخرى.
•ولكن بإمكان جهاز تكييف الهواء التحوّ ل إلى وضع
 Fan Onlyأو من الوضع  Coolإلى .Dry

.2

وحدة التحكم ذات صالحية التحديد
(التي ال يظهر عليها "
(التحويل تحت التحكم))

"

اضبط على وضع "."Fan

وحدات التحكم عن بُعد األخرى
(التي يظهر عليها "
(التحويل تحت التحكم))

"

•ال يمكن ضبط جهاز تكييف الهواء على أوضاع
أخرى باستثناء وضع .Fan Only
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ئاظولاو ءامسألا

االحتياطات الالزمة لضبط صالحية تحديد التبريد/التدفئة
•يجب عدم ضبط صالحية تحديد التبريد/التدفئة ألكثر من وحدة تحكم عن بُعد واحدة في الحالة التالية.
)ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺣرارة(

)ﻧظﺎم اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ(

ﺻﻧدوق ) BSﺗﺣدﯾد اﻟﻔرع(:
ﯾُﺳﺗﺧدم ﺻﻧدوق  BSﻟﺗﺣدﯾد وﺿﻊ اﻟﺗﺑرﯾد أو
اﻟﺗدﻓﺋﺔ.
اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ

اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ

ﺻﻧدوق  BSواﺣد ﻣوﺻول ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑوﺣدة ﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﺣدة.

ﺿﺑط ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺑرﯾد/اﻟﺗدﻓﺋﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ/
اﻟﻣروﺣﺔ ﻓﻲ إﺣدى وﺣدات اﻟﺗﺣﻛم.

ﺿﺑط ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺑرﯾد/اﻟﺗدﻓﺋﺔ/اﻟﻣروﺣﺔ ﻓﻲ إﺣدى
وﺣدات اﻟﺗﺣﻛم.

قفل المفاتيح
ي ّ
ُعطل استخدام جميع األزرار.

طريقة التشغيل


1

2

Set to

28°C

Cool

ثوان على األقل( .أثناء تشغيل
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية)
•وسيظهر "

".

•مع العلم أن جميع األزرار س ُت ّ
عطل عند قفل المفاتيح.
Buttons have been locked.
Press the menu button for
4 seconds to release.

•وعند الضغط على أحد األزرار ،ستظهر الرسالة المعروضة على
اليسار.

Return


3
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•إللغاء قفل المفاتيح ،استمر في الضغط على زر القائمة/اإلدخال
ثوان على األقل( .أثناء تشغيل اإلضاءة الخلفية)
لمدة 4
ٍ
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مرجع سريع لعناصر Main Menu
نظرة عامة على عناصر .Main Menu
مالحظة
•قد تختلف العناصر المتاحة عن الطراز المتصل.
•وستظهر العناصر المتاحة فقط في القائمة.
عناصر الضبط والعرض

الصفحة
المرجعية

الوصف

Airflow Direction

لتغيير اتجاه تدفق الهواء.
•يمكن تشغيل شفرات اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا لألعلى ولألسفل
ولليسار ولليمين.
•وتوجد خمسة مواضع محددة يمكن ضبطها لتدفق الهواء.
•وال تتوفر هذه الوظيفة في بعض الطرز.

30

Individual Setting Individual Air

لضبط اتجاه تدفق الهواء لكل جناح بشكل منفرد.
•في حالة طرز  ،SkyAirعدد  4وحدات كحد أقصى
(الوحدة  Aو Bو Cو.)D
•وفي حالة طرز  ،VRVعدد  16وحدة كحد أقصى
(من الوحدة  0حتى .)15

31

)Direction(1

(فقط في حالة تركيب
وظيفة تدفق الهواء
الفردية)

Individual
Setting List

هي جدول لكل وحدة باإلعدادات المخصصة لكل جناح من
الـ  4أجنحة.

32

Reset All Indivi
Setting

لمسح جميع اإلعدادات الفردية.

33

Airflow Direction
Range

يمكن تحديد اتجاه التأرجح التلقائي من بين ثالثة أنماط بما يالئم
تصميم الغرفة.
 Standardأو  Right blowأو Left blow
لتغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة إلى درجة حرارة مناسبة (إال إذا
كان النظام مضبو ًطا على الوضع الجاف أو وضع تشغيل المروحة).
•والحد األقصى لفترة تشغيل وضع البدء السريع هو  30دقيقة.

34

Ventilation Rate

لضبط معدل التهوية على " "Lowأو "."High

36

Ventilation Mode

لضبط وضع التهوية على " "Autoو
" "Energy Reclaim Ventilationو"."Bypass

37

)Quick Start(1

(طرز  SkyAirفقط)

Ventilation
( HRVفقط)

35

1)1غير مدعوم عند توصيل وحدات  SkyAir RR+RQالخارجية.
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رصانعل عيرس عجرمعيرس عجرم

عناصر الضبط والعرض

Energy
Saving
)Options(1

Energy
Saving List
Setpoint Range

الصفحة
المرجعية

الوصف

38

لتمكين أو تعطيل "."Energy Saving Options

يمكن تقييد نطاق درجة حرارة نقطة الضبط على وضعيّ التبريد
والتدفئة.
 Setback Conditionلضبط درجة حرارة فارق التراجع ،التي تتوقف بعدها الوحدة عن
التشغيل.
عند عدم اكتشاف وجود أشخاص خالل فترة معينة ،ستغيّر هذه
Sensing
الوظيفة تلقائيًا درجة الحرارة المستهدفة من تكييف الهواء.
)Sensor(Low)(²)(³
وإذا اك ُتشِ ف وجود أشخاص ،فسترجع درجة الحرارة إلى درجة
(فقط في حالة تركيب أداة
حرارة نقطة الضبط العادية.
االستشعار)
عند عدم اكتشاف وجود أشخاص خالل فترة معينة ،ستوقف هذه
Sensing
الوظيفة جهاز تكييف الهواء عن العمل تلقائيًا.
)Sensor(Stop)(²)(³
(فقط في حالة تركيب أداة
االستشعار)
ُتغيّر نقطة ضبط درجة الحرارة إلى نقطة ضبط درجة حرارة
Setpoint Auto
مضبوطة مسب ًقا بعد العمل لفترة معينة ،حتى لو تم تغيير نقطة ضبط
Reset
درجة الحرارة.
•يمكن ضبط المدة من  30إلى  120دقيقة بمعدل تزايدي بمقدار
 30دقيقة.

39
40
41

42

43

Off Timer

يتوقف تشغيل النظام تلقائيًا بعد مرور الوقت المحدد كلما تم تنشيط
النظام.
•يمكن ضبط المدة من  30إلى  180دقيقة بمعدل تزايدي بمقدار
 10دقائق.

44

Auto Display Off

عند إيقاف تشغيل النظام ،يمكن ضبط الشاشة بحيث تتوقف عن
التشغيل تلقائيًا بعد وقت معين.
•يمكن تحديد خيار " "Offأو " "10minأو " "30minأو
"."60min

44

1)1ال يجب استخدام الوظائف  Setbackو Setpoint Rangeو Setback Conditionو Setpoint Auto Resetعند توصيل وحدة تحكم مركزية.
2)2غير مدعوم عند توصيل وحدات  SkyAir RR+RQالخارجية.
ً
نشطا.
3)3ال يمكن تشغيل هذه الوظيفة حين يكون التحكم بالمجموعة
في حالة نظام التشغيل المتزامن ،يتم التحكم في النظام بواسطة جهاز االستشعار المركب على الوحدة الرئيسية الداخلية.

الدليل المرجعي للمستخدم

 5
2

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

رصانعل عيرس عجرمعيرس عجرم

عناصر الضبط والعرض

Energy
Saving
)Options(1

Energy
)Consumption(²

الصفحة
المرجعية

الوصف
حتى اآلن يتم عرض مؤشر على استهالك الطاقة .ويتيح ذلك للعميل
تقييم توجّ ه استهالك الطاقة.

45

مالحظة
•يعتمد تو ّفر هذه الوظيفة على نوع الوحدة الداخلية
•وال تتوفر هذه الوظيفة حين يتم توصيل أكثر من  1وحدة داخلية
بوحدة التحكم عن بُعد.
•وبهذا ال يعبِّر استهالك الطاقة المعروض عن نتيجة قياس عدد
وحدات الكيلوواط/ساعة ،وإنما يعبِّر عن نتائج حسابات قائمة
على بيانات عمل الوحدة.
•تتسم بعض العوامل في هذه الحسابات بأنها قيم مُطلقة ،بينما تعد
عوامل أخرى نتائج زيادات بها هامش تسامح .ويفسّر ذلك السبب
وراء انحراف القراءة عن استهالك الطاقة الفعلي.

1)1ال يجب استخدام الوظائف  Setbackو Setpoint Rangeو Setback Conditionو Setpoint Auto Resetعند توصيل وحدة تحكم مركزية.
2)2غير مدعوم عند توصيل وحدات  SkyAir RR+RQالخارجية.
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رصانعل عيرس عجرمعيرس عجرم

عناصر الضبط والعرض

)Schedule(1

الصفحة
المرجعية

الوصف

Enable/Disable

لتمكين أو تعطيل وظيفة الجدول.

Select Schedule

لتحديد رقم الجدول النشط ( ،schedule nr 1أو  2أو .)3
لتحديد أيام األسبوع التي سيجري فيها تعطيل الجدول .و ُتستخدم
هذه الوظيفة حين ال تدعو الحاجة لتنشيط الجدول ،حينما تكون في
عطلة مثالً.
لتحديد وقت بدء أوضاع التشغيل و/أو توقفه لكل يوم من أيام
األسبوع .وذلك وصوالً إلى  5إجراءات يمكن تعيينها لكل يوم.
لضبط الوقت الذي يجب تنظيف الفلتر فيه تلقائيًا .لمعرفة كيفية
التشغيل بالتفصيل ،يُرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص باللوحة
التزيينية ذاتية التنظيف.
لعرض جهة اتصال الصيانة ومعلومات الطراز.

Quiet Operation Configuration
Mode

لتحديد موعد يتم فيه تشغيل الوحدة الخارجية بهدوء أكثر ،لئال تزعج
الجيران ليالً مثالً.
مالحظة
•يعتمد تو ّفر هذه الوظيفة على نوع الوحدة الخارجية

Holidays
Settings

Filter Auto Clean
Maintenance Information

)Draft Prevention(²
(فقط في حالة تركيب أداة
االستشعار)
Display

Contrast
Adjustment

Current Settings
& Clock
Calendar

Language

يمنع األشخاص من التأثر بتدفق الهواء الصادر عن الوحدة الداخلية.
ويمكن تمكين أو تعطيلوظيفة .Draft Prevention
•:Display
ينتقل بين العرض  Standardأو .Detailed
•إعدادات العرض المفصّل:
لتحديد ما إذا كان سيتم عرض درجة حرارة الغرفة أو درجة
حرارة الهواء الخارجي أو النظام أو لن يتم عرض أي شيء.

46
47
48
49
51
52
53

53
56

لضبط تباين شاشة .LCD

58

لعرض قائمة باإلعدادات الحالية للعناصر المتوفرة.

58
59

Date & Time

لتهيئة إعدادات التاريخ والوقت.
•طريقة عرض الوقت االفتراضية هي .24H
•وستظل الساعة دقيقة بمقدار زيادة أو نقص  30ثانية في الشهر.
•وإذا انقطع التيار لمدة ال تتجاوز  48ساعة ،فستستمر الساعة في
العمل عن طريق مصدر الطاقة االحتياطي المدمج.

12H/24H Clock

يمكن عرض الوقت إما بتنسيق  12ساعة أو  24ساعة.
الختيار اللغة بنا ًء على حزمة اللغات المُثبتة.

60
61

1)1لن يكون  Scheduleمتوفرً ا أثناء توصيل وحدة تحكم مركزية أو مهايئ اإلدخال الرقمي .BRP7A51
2)2غير مدعوم عند توصيل وحدات  SkyAir RR+RQالخارجية.
ً
نشطا.
3)3ال يمكن تشغيل هذه الوظيفة حين يكون التحكم بالمجموعة
في حالة نظام التشغيل المتزامن ،يتم التحكم في النظام بواسطة جهاز االستشعار المركب على الوحدة الرئيسية الداخلية.
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عناصر القائمة في وحدة التحكم عن ُبعد الفرعية
في حالة تحكم  2من وحدات التحكم عن بُعد في وحدة داخلية واحدة ،ال يتم تعيين
عناصر القائمة التالية في وحدة التحكم الفرعية .لذا ،عيِّنها في وحدة التحكم عن بُعد
الرئيسية.
•Individual Air Direction
•Energy Saving Options
•Schedule
•Filter Auto Clean
•نقاط ضبط Setback Temperature
•Quiet Operation Mode
•Draft Prevention

BRC1E53
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اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ

وﺣدﺗﺎ ﺗﺣﻛم ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺗﺣﻛم

اﻟوﺣدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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استعمال القائمة
Main Menu
استعمال Main Menu
طريقة التشغيل


1

• اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Set to

28°C

Cool

الشاشة األساسية


2

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

Return

•وستظهر .Main Menu

 ستظهر إرشادات استعمال األزرار.

Main Menu


3

•تحديد العناصر من .Main Menu
(ألعلى/ألسفل) لتحديد العنصر
 .1اضغط على زري
المطلوب.
 .2اضغط على زر القائمة/اإلدخال لعرض شاشة اإلعدادات المحددة.


4

•وللعودة إلى الشاشة األساسية من  ،Main Menuاضغط على زر
اإللغاء.

تنبيه
•عند ظهور  Main Menuوعدم الضغط على زر خالل  5دقائق ،ستعود الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة األساسية.

الدليل المرجعي للمستخدم
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Airflow Direction
لتغيير اتجاه تدفق الهواء
طريقة التشغيل


1

Main Menu

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting


2

Direction2
Swing

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Airflow Directionواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Airflow Direction
Direction1
Swing

Setting

•اعرض ( Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة )29

Return

إعداد اتجاه تدفق الهواء
(ألعلى/ألسفل)

•حدد اتجاه تدفق الهواء المرغوب من بين  No Ind Setأو
 Position 0أو  Position 1أو Position 2
أو  Position 3أو  Position 4أو  Swingأو Auto
(ألعلى/ألسفل).
باستخدام زري
•حدد اتجاه ألعلى/ألسفل أو اتجاه يسار/يمين باستخدام زري
(يسار/يمين).
•واضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Airflow Direction
Direction2
Swing

Setting

Direction1
Swing

مالحظة
•تظهر اتجاهات تدفق الهواء على الشاشة كما يلي:

Return

إعداد اتجاه تدفق الهواء
(يسار/يمين)
مالحظة :تظهر فقط إذا كانت
متوفرة.

3 4

2

0
1

اتجاه األعلى/األسفل

0

4
3

2

1

اتجاه يسار/يمين

0
1
2
3
4

0:
1:
2:
3:
4:

Position
Position
Position
Position
Position

•سيؤدي تحديد  Swingإلى تأرجح شفرات اتجاه تدفق الهواء للخلف ولألمام .وعند
تحديد  ، Swingستظهر جميع اتجاهات تدفق الهواء في الوقت نفسه.
•وحينما تحدد أحد المواضع من  0إلى  ،4ستظل شفرات اتجاه تدفق الهواء في موضع
ثابت.
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ةمئاقلا لامعتسا

حركة شفرات اتجاه تدفق الهواء
حين يتم تنشيط شروط التشغيل التالية ،فسيتم التحكم في اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا .ولهذا فقد يختلف التشغيل الفعلي عما هو معروض على
وحدة التحكم عن بُعد.
•درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المُعينة على وحدة التحكم عن بُعد (في وضع التدفئة).
•حين تكون إزالة التجمد نشطة (في وضع التدفئة).
(يتحرك تدفق الهواء أفقيًا بحيث ال يكون األشخاص الموجودون في الغرفة على نفس خط الهواء البارد
المباشر).
•في ظل التشغيل المستمر مع حركة تدفق الهواء أفقيًا.

حالة التشغيل

مالحظة
يشمل وضع التدفئة التشغيل التلقائي.

Individual Air Direction

(فقط في حالة تركيب وظيفة تدفق الهواء الفردية)

اإلعداد الفردي
طريقة التشغيل


1

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting


2

•حدد  Individual Settingواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Return

Individual Setting
Direction

No Ind Set

Outlet

Unit A
Outletmark

Setting
Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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•حدد  Individual Air Directionواضغط على زر القائمة/
اإلدخال.

Return

Individual Air Direction

Setting


3

•اعرض ( Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29

Return

•استخدم زري

(ألعلى/ألسفل) لتحديد الوحدة وعالمة المخرج.

•في حالة طرز  ،SkyAirيمكن تحديد  4وحدات كحد أقصى
(الوحدة  Aو Bو Cو.)D
وفي حالة طرز  ،VRVيمكن تحديد  16وحدة كحد أقصى
(من الوحدة  0حتى .)15
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مالحظة
في حالة وجود أربعة مخارج (نوع كاسيت) ،يمكنك التحكم في كل جناح من األجنحة األربعة
بشكل منفرد (وتوجد العالمات التالية بجانب كل مخرج للهواء ،□ :و□□ ،و□□□ ،و□□□□).


4

Individual Setting
Air Volume

Direction

Unit A

No Ind Set

Outletmark
Setting

Return

•اضغط على زر

(يمين) لتحديد اتجاه تدفق الهواء.
(ألعلى/ألسفل) لتغيير اتجاه تدفق الهواء إلى

•استخدم زري
ما يلي:
 No Ind Setأو  Position 0أو  Position 1أو
 Position 2أو  Position 3أو  Position 4أو  Swingأو
. Blocked
 : No Ind Setال يوجد إعداد فردي.
 : Blockedتدفق الهواء الفردي محظور.
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.


5

Set to

28°C

Cool

•إذا تم تعيين اتجاه تدفق الهواء الفردي ،فستظهر أيقونة اتجاه تدفق الهواء
الفردي على الشاشة األساسية.

الشاشة األساسية

قائمة اإلعداد الفردي
طريقة التشغيل


1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Setting

BRC1E53
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•اعرض قائمة Individual Air Direction
(انظر "اإلعداد الفردي" في الصفحة .)31
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Individual Setting Listواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

الدليل المرجعي للمستخدم
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2

Individual Setting List
Indiv.

Air direc.

OFF
OFF
OFF
OFF

Position
Position
Position
Position

0
0
0
0

Unit A
Outletmark

•وسيظهر جدول يبين اإلعدادات الحالية .اضغط على زري
(ألعلى/ألسفل) لالنتقال إلى الوحدة التالية.
•ثم اضغط على زر اإللغاء للرجوع إلى القائمة السابقة.

Return

إعادة ضبط كل اإلعدادات الفردية
طريقة التشغيل


1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Setting


2

Clear individual
?air flow setting

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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3

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Reset All Indivi Settingواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Reset All Indivi Setting

No

•اعرض قائمة Individual Air Direction
(انظر "اإلعداد الفردي" في الصفحة .)31

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•واضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد إعادة الضبط والعودة إلى
الشاشة األساسية.

Return
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نطاق اتجاه تدفق الهواء
(لنوع الوحدات الداخلية ذات الحامل فقط)

•يمكن تحديد  Airflow Direction Rangeبوحدة التحكم عن بُعد حسب مكان تركيب جهاز تكييف الهواء.
ويأتي  Airflow Direction Rangeباألنماط الـ  3التالية:
Standard
التأرجح الكامل بالعرض

Left Blow
التأرجح على الجانب األيسر

Right Blow
التأرجح على الجانب األيمن

•تتوافق هذه األنماط مع المواقف الموضحة أدناه:
Standard
التأرجح الكامل بالعرض
4

Left Blow
التأرجح على الجانب األيسر

0
3

2

1

3 4

2

Right Blow
التأرجح على الجانب األيمن
4
3

0
1

2

0 1

طريقة التشغيل


1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Setting


2

0
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(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Airflow Direction Rangeواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Airflow Direction Range
Unit select
Air range
Unit No.
Standard

Setting

•اعرض قائمة Individual Air Direction
(انظر "اإلعداد الفردي" في الصفحة .)31

Return

•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لتحديد رقم الوحدة.

مالحظة
•لتشغيل النظام على نحو متزامن ،يمكن اإلعداد الفردي لكل وحدة داخلية بتوصيل وحدة
التحكم عن بُعد بكل وحدة أثناء التركيب.
•وبالنسبة لوحدات التحكم عن بُعد المتصلة في مجموعة ،فيمكن تهيئة  16وحدة (رقم الوحدة
من  0إلى  )15كحد أقصى.

الدليل المرجعي للمستخدم
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3

Airflow Direction Range
Air range
Standard

Unit select
Unit No.

0
Setting

Return

Quick Start

•اضغط على زر

(يمين) لتحديد إعداد .Air range

•حدد نطاق الهواء المطلوب من بين  Standardأو
 Right blowأو  Left blowباستخدام زري
(ألعلى/ألسفل).
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

(طرز  SkyAirفقط)

 Quick Startقيد التشغيل
طريقة التشغيل


1

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

Return

Set to

Cool

28°C

•أثناء التشغيل في وضع  ،Coolأو  Heatأو الوضع  ،Autoاعرض
( Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي الصفحة .)29
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Quick Startواضغط على زر القائمة/اإلدخال للعودة إلى الشاشة
األساسية.
• Quick Startاآلن قيد التشغيل.
ً
نشطا ،ال يمكن تغيير سرعة المروحة .ولن
•حين يكون Quick Start
يتم عرض أيقونات سرعة المروحة.

Quick Start

إيقاف Quick Start


2

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

Return

Set to

Cool

ً
نشطا ،اعرض Main Menu
•بينما يكون خيار Quick Start
(انظر "استعمال  "Main Menuفي الصفحة .)29
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•ثم اضغط على زري
 Quick Startواضغط على زر القائمة/اإلدخال للعودة إلى الشاشة
األساسية.
• Quick Startاآلن قيد إيقاف التشغيل.

28°C
الدليل المرجعي للمستخدم
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3

•ويمكن تغيير سرعة المروحة مجد ًدا وتعود أيقونات سرعة المروحة
للظهور مرة أخرى.
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Quick Start
Quick Start

يتم التحكم تلقائيًا في معدل تدفق الهواء الناشئ عن الوحدة الداخلية ،مما يزيد من قدرة الوحدة
الخارجية ويغير درجة حرارة الغرفة بسرعة لدرجة حرارة مناسبة.

• •تختفي رموز سرعة المروحة وال يمكن تغيير سرعة المروحة.
• •وال يمكن تعيين هذه الوظيفة في وضع  Fan Onlyووضع .Dry
• •وستعمل وظيفة  Quick Startلمدة  30دقيقة كحد أقصى قبل أن تعود الوحدة تلقائيًا إلى التشغيل الطبيعي.
• •باستخدام زر "محدد وضع التشغيل" سيعود جهاز تكييف الهواء إلى التشغيل الطبيعي.
• •وفي وضع التدفئة ،قد تزيد سرعة المروحة وتقل درجة الحرارة.
لذا عدّل التشغيل حسب الرغبة.

Ventilation

( HRVفقط)

معدل التهوية
طريقة التشغيل


1

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting


2

Return

Ventilation

2/2

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Setting


3

Ventilation Rate

High

High
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(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Ventilationثم
•اضغط على زري
اضغط على زر القائمة/اإلدخال (بالنسبة للطرز التي ليس فيها وظيفة
التهوية ،فلن يظهر الخيار  Ventilationفي .)Main Menu

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Ventilation Rateواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Ventilation

Setting

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29

•اضغط على زري
إلى  Lowأو . High

(ألعلى/ألسفل) لتغيير اإلعداد

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.
Return

Low

*س ُتعرض األوضاع التي يمكن تعيينها فقط.

الدليل المرجعي للمستخدم
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وضع التهوية
طريقة التشغيل


1

2/2


2

2/2

Ventilation
Ventilation Rate
Ventilation Mode

Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Ventilation Modeواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Ventilation
Ventilation mode

Bypass
Setting

•اعرض قائمة .Ventilation
(انظر "معدل التهوية" في الصفحة .)36

• •اضغط على زري
هو موضح باألسفل.
Auto

(ألعلى/ألسفل) لتغيير اإلعدادات كما

Energy Reclaim Vent.

Bypass

Return

*س ُتعرض األوضاع التي يمكن تعيينها فقط.


3

•حدد وضع التهوية المطلوب.
Set to

28°C

Cool

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.
•سيظهر حينئ ٍذ الوضع المناظر.

Ventilation Mode
الوضع " Auto

"

باستخدام المعلومات من جهاز تكييف الهواء (التبريد والتدفئة والمروحة ودرجة الحرارة
المضبوطة) ومن وحدة ( Heat Reclaim Ventilationدرجات الحرارة بالداخل
والخارج) ،يتم تغيير الوضع تلقائيًا بين  Energy Reclaim Ventilationو.Bypass

وضع التهوية باسترداد
الطاقة " "
وضع " Bypass

الدليل المرجعي للمستخدم
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3

يتم فيه إمداد الغرفة بالهواء الخارجي بعد مروره عبر مبادل حراري.

"

يتم فيه إمداد الغرفة بالهواء الخارجي دون مروره عبر المبادل الحراري.
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Energy Saving Options
قائمة توفير الطاقة
.ال يجب تمكين بعض الوظائف عند توصيل وحدة تحكم مركزية
.Main Menu •اعرض
.)29 " في الصفحةMain Menu (انظر "استعمال
ألسفل) لتحديد/(ألعلى
•اضغط على زري
.اإلدخال/ واضغط على زر القائمةEnergy Saving Options

طريقة التشغيل

Return

ألسفل) لتحديد/(ألعلى
•اضغط على زري
.اإلدخال/ واضغط على زر القائمةEnergy Saving List

.)يمين/(يسار

•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

 وستظهر.اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات/•اضغط على زر القائمة
.شاشة التأكيد

. Yes يمين) لتحديد/(يسار

•اضغط على زري

اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة/•اضغط على زر القائمة
.األساسية

38

1/2

Setpoint Range :
Setback Condition :
Sensing Sensor(Low) :
Sensing Sensor(Stop) :
Setpoint Auto Reset :
Off Timer :
Return


2

Setting

Energy Saving List
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON


3

Setting

Energy Saving List
Save the settings?

Yes
Return

الدليل المرجعي للمستخدم

Setting

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Return

ألسفل) لتغيير اإلعداد/(ألعلى
•اضغط على زري
. إلى تشغيل أو إيقاف التشغيل


1

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

No


4

Setting

BRC1E53
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إعداد Setpoint Range
طريقة التشغيل


1

1/2

يجب عدم استخدام هذه الوظيفة عند توصيل وحدة تحكم مركزية.
Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
)Sensing Sensor(Low
)Sensing Sensor(Stop
Setpoint Auto Reset
Setting


2

16°C – 32°C
Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Setpoint Rangeواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Setpoint Range
16°C – 32°C

•اعرض ( Energy Saving Optionsانظر "قائمة توفير الطاقة"
في الصفحة .)38

Cool

(ألعلى/ألسفل) لتغيير نطاق نقطة ضبط
•اضغط على زري
درجة حرارة التبريد أو التدفئة.
(يسار/يمين).

Heat

•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

Return

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.

مالحظة
•القيد االفتراضي المفروض على نطاق نقطة الضبط هو [ 16درجة مئوية إلى  32درجة مئوية] .ويمثل نطاق نقطة الضبط النطاق
ً
ونتيجة لهذا فهو نشط دائمًا بصرف النظر عما إذا كان خيار  Setpoint Rangeمم ّك ًنا أو معطالً.
العام لنقطة الضبط
•نطاق نقطة الضبط االفتراضي لتشغيل التراجع هو [ 33درجة مئوية إلى  37درجة مئوية] للتبريد و[ 10درجات مئوية إلى  15درجة
مئوية] للتدفئة .وال يمكن تغيير نطاق نقطة الضبط هذه.


3

Setpoint Range
?Save the settings

No

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return
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Setback Condition
طريقة التشغيل


1

1/2

يجب عدم استخدام هذه الوظيفة عند توصيل وحدة تحكم مركزية.
Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
)Sensing Sensor(Low
)Sensing Sensor(Stop
Setpoint Auto Reset
Setting


2

Recovery Differential

Setting


3

Cool
-2°C

Return

Setback Condition
?Save the settings

No

Yes

Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Setback Conditionواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Setback Condition

Heat
+2°C

•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38

•اضغط على زري
بتشغيل وظيفة التراجع.

(ألعلى/ألسفل) لتغيير الفارق الخاص

•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

(يسار/يمين).

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

مالحظة
•القيد االفتراضي المفروض على نطاق نقطة الضبط هو [ 16درجة مئوية إلى  32درجة مئوية] .ويمثل نطاق نقطة الضبط النطاق
ً
ونتيجة لهذا فهو نشط دائمًا بصرف النظر عما إذا كان خيار  Setpoint Rangeمم ّك ًنا أو معطالً.
العام لنقطة الضبط
•نطاق نقطة الضبط االفتراضي لتشغيل التراجع هو [ 33درجة مئوية إلى  37درجة مئوية] للتبريد و[ 10درجات مئوية إلى  15درجة
مئوية] للتدفئة .وال يمكن تغيير نطاق نقطة الضبط هذه.
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مستشعر اإلحساس (منخفض)
ً
نشطا.
ال يمكن تشغيل هذه الوظيفة حين يكون التحكم بالمجموعة
في حالة نظام التشغيل المتزامن ،يتم التحكم في النظام بواسطة جهاز االستشعار المركب على الوحدة الرئيسية الداخلية.

طريقة التشغيل


1

1/2

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
)Sensing Sensor(Low
)Sensing Sensor(Stop
Setpoint Auto Reset
Setting


2

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
) Sensing Sensor(Lowواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

)Sensing Sensor(Low
Adjust Cool SP: 1.0°C
Adjust Time Cool: 15 min
Limit Cool SP: 35°C
Adjust Heat SP: 1.0°C
Adjust Time Heat: 15 min
Limit Heat SP: 15°C
Setting

•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38

(ألعلى/ألسفل) لتعيين تشغيل توفير الطاقة
•اضغط على زري
حين يكتشف المستشعر غياب األشخاص.
•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

Return

(يسار/يمين).

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.
•مثال (تطبيق اإلعدادات الموضحة على اليسار):
إذا تبين للمستشعر عدم وجود أي شخص في الغرفة أثناء تشغيل التبريد،
فستزيد درجة حرارة نقطة الضبط المعينة للتبريد تلقائيًا بمقدار 1
درجة مئوية كل  15دقيقة حتى تصل درجة حرارة نقطة الضبط إلى
 35درجة مئوية .ولن تتغير درجة حرارة نقطة الضبط على الشاشة
األساسية.


3

)Sensing Sensor(Low
?Save the settings

No

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return
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مستشعر اإلجساس (توقف)
ً
نشطا.
ال يمكن تشغيل هذه الوظيفة حين يكون التحكم بالمجموعة
في حالة نظام التشغيل المتزامن ،يتم التحكم في النظام بواسطة جهاز االستشعار المركب على الوحدة الرئيسية الداخلية.

طريقة التشغيل


1

1/2

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
)Sensing Sensor(Low
)Sensing Sensor(Stop
Setpoint Auto Reset
Setting


2

)Sensing Sensor(Stop
Unocc Stop On/Off: OFF
Unocc Stop Time: 1 hours

Setting


3

Return

Return

)Sensing Sensor(Stop
?Save the settings

No

Yes

Setting

BRC1E53
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•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38
(ألعلى/ألسفل)
•اضغط على زري
لتحديد ) Sensing Sensor(Stopواضغط على زر القائمة/
اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتعيين تشغيل توفير الطاقة
•اضغط على زري
حين يكتشف المستشعر غياب األشخاص.
•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

(يسار/يمين).

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

الدليل المرجعي للمستخدم

42

ةمئاقلا لامعتسا

إعادة الضبط التلقائي لنقطة الضبط
طريقة التشغيل


1

1/2


2

2/2

يجب عدم استخدام هذه الوظيفة عند توصيل وحدة تحكم مركزية.
Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
)Sensing Sensor(Low
)Sensing Sensor(Stop
Setpoint Auto Reset
Setting

Set temp.: 20°C
Set Time: 30 min
Setting


3

Heat
Return

?Save the settings

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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4

Cool

Setpoint Auto Reset

No

(ألعلى/ألسفل)
•اضغط على زري
لتحديد  Setpoint Auto Resetواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Setpoint Auto Reset

Set temp.: 28 °C
Set Time: 30 min

•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38

(ألعلى/ألسفل) لتعيين درجة الحرارة والتوقيت
•اضغط زري
اللذين سبق ضبطهما إلعادة الضبط التلقائي لنقطة الضبط.
•وحرّ ك المؤشر باستخدام زري

(يسار/يمين).

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إتمام جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

ةمئاقلا لامعتسا

OFF Timer
طريقة التشغيل


1

2/2

Energy Saving Options
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Setting


2

After you turn on the unit,
it will automatically turn
off in

60

minutes.


3

Return

Off Timer
?Save the settings

No

Yes

Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Off Timerواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Off Timer

Setting

•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38

(ألعلى/ألسفل) لضبط الوقت الذي بعد انقضائه
•استخدم زري
ستتوقف الوحدة عن العمل مرة أخرى تلقائيًا.
ويمكن تحديد الخيارات من  30إلى  180دقيقة بمعدل تزايدي بمقدار
 10دقائق.
ويؤدي الضغط المستمر على الزر إلى تغير الرقم باستمرار.
وستظهر شاشة تأكيد اإلعدادات عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

•اضغط على زر

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

إيقاف تشغيل الشاشة تلقائ ًيا
طريقة التشغيل


1

2/2

Energy Saving Options
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Setting

BRC1E53
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•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Auto Display Offواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

الدليل المرجعي للمستخدم
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2

Auto Display Off

•اضغط على زري

Off

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد ضبط المؤقت .وستظهر شاشة
التأكيد.

Settings

Setting


3

Return

Auto Display Off
?Save the settings

No

(ألعلى/ألسفل) لضبط المؤقت.

Yes

Setting

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

استهالك الطاقة
طريقة التشغيل


1

2/2

Energy Saving Options
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Setting


2

Today

24

18

12

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Energy Consumptionواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Energy consumption
Total
10.5 kWh

•اعرض Energy Saving Options
(انظر "قائمة توفير الطاقة" في الصفحة .)38

6

1
kWh

0

Return

(يسار/يمين):
•غيّر الشاشات باستخدام زري
 Today > Yesterday > This week( 1أسبوع) > Last
 week( 1أسبوع) >  This year( 1عام) > .Last year
•غيّر النطاق المعروض في أعلى يمين الشاشة باستخدام زري
(ألعلى/ألسفل).
•اضغط على زر اإللغاء للرجوع إلى الشاشة السابقة.

Energy consumption
This week

Total
60.2 kWh

10
kWh

S M T W T F S

Return

Energy consumption
This year

Total
150 kWh

12

الدليل المرجعي للمستخدم

 5
4

9

6

3

1
kWh

0

Return
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Schedule
تمكين/تعطيل
ال يظهر الجدول ويكون معطالً أثناء توصيل وحدة تحكم مركزية أو مهايئ اإلدخال الرقمي .BRP7A51

طريقة التشغيل


1

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting


2

Clock has not been set.
?Would you like to set it now

Yes

Setting

Return

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Setting


3

مالحظة
•قبل ضبط الجدول ،يجب ضبط الساعة أوالً.
•وإذا لم يتم ضبط الساعة ،فستظهر شاشة كالمبينة على اليسار.
•اضغط على زري
زر القائمة/اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Yesواضغط على

•ستظهر شاشة .Date & Time
•اضبط قيم العام والشهر واليوم والوقت الحالية.
(انظر " "Clock & Calendarفي الصفحة .)59

Return

Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Setting


4

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Scheduleواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Schedule

No

•اعرض .Main Menu
(انظر "استعمال  "Main Menuفي الصفحة .)29

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Enable/Disableواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Schedule
Enable/Disable

Disable
Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Enableأو . Disable
•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

مالحظة
تم تمكين  .Scheduleولتعديل رقم الجدول المحدد ،انظر
"تحديد جدول" في الصفحة .47

BRC1E53
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5

Schedule
?Save the settings

Yes

No

Setting

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

تحديد جدول
من الممكن برمجة الجداول وصوالً إلى ثالثة جداول مختلفة.

طريقة التشغيل


1

Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Setting


2

Select Schedule

Schedule nr 1


3

?Save the settings

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم

 7
4

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Schedule nr 1
•اضغط على زري
أو  Schedule nr 2أو . Schedule nr 3
•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Schedule

No

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Select Scheduleواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Schedule

Setting

•اعرض قائمة .Schedule
(انظر "تمكين/تعطيل" في الصفحة .)46

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return
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Holidays
طريقة التشغيل

سيتم عرض مؤقت الجدول لأليام التي تم ضبطها كعطالت.


1

Schedule
Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Setting


2

•اعرض قائمة .Schedule
(انظر "تمكين/تعطيل" في الصفحة .)46
•اضغط على زري
على زر القائمة/اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Holidaysواضغط

Return

Schedule
Holidays
Multiple selection
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Setting

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد اليوم المطلوب.

•اضغط على زري
هذا اليوم كعطلة.

(ألعلى/ألسفل) لعرض " " لتعيين

Return

مالحظة
•يمكن تعيين أيام متعددة كعطالت.
•إلعادة تمكين مؤقت الجدول لليوم المحدد كعطلة ،يجب تحرير إعداد العطلة.


3

Schedule
Holidays
Multiple selection

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة تأكيد اإلعدادات.

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Setting


4

Return

Schedule
?Save the settings

No

Yes

Setting

Return

Schedule nr 1
Heat

Cool

Act

Time

Sun
Hol

Setting

BRC1E53
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•اضغط على زر

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

مالحظة
ستظهر كلمة " "Holعلى شاشة إعدادات الجدول لأليام التي تم تعيينها
كعطالت.

Return
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إعدادات الجدول
طريقة التشغيل


1

بعد حفظ جدول ،يتم تمكين هذا الجدول تلقائيًا.
Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Setting

•اعرض قائمة .Schedule
(انظر "تمكين/تعطيل" في الصفحة .)46
•اضغط على زري
على زر القائمة/اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Settingsواضغط

Return

مالحظة
يمكن تعديل  Schedule Settingsالخاصة بالجدول المحدد .ولتعديل الجدول المحدد ،انظر "تحديد جدول" في الصفحة .47


2

Schedule nr 1
Heat

Cool

Heat

Cool

Heat

Cool

Act

Setting


3

Time

Mon

Return

Schedule nr 1
Time
Act
– 6 :00

Setting

•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لتحديد اليوم المطلوب تعيينه.

Mon

Return

•اضبط الوقت الخاص باليوم المحدد.
(يسار/يمين) لنقل العنصر المميز واضغط
•اضغط على زري
(ألعلى/ألسفل) إلدخال الوقت المرغوب لبدء
على زري
(ألعلى/ألسفل) تغيّر
التشغيل .مع العلم أن كل ضغطة على زري
األرقام بمقدار  1ساعة أو  1دقيقة.

Schedule nr 1
Time
Act
– 6 :00

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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Mon

Return
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4

Schedule nr 1
Heat

Cool

Heat
16°C

Cool
32°C

Heat
21°C

Cool
24°C

Heat
21°C
10°C
21°C

Cool
24°C
29°C
24°C

Heat
21°C
10°C
21°C
17°C

Cool
24°C
29°C
24°C
28°C

Heat
21°C
10°C
21°C
17°C

Cool
24°C
29°C
24°C
28°C

Time
Act
– 6 :00

Mon

(يسار/يمين) لنقل العنصر المميز واضغط
•اضغط على زري
(ألعلى/ألسفل) لتهيئة إعدادات التشغيل/إيقاف
على زري
التشغيل.--/
عمود ":"Act

Return

Setting

( ONتشغيل) 	:تعني هذه اإلشارة إمكانية تهيئة درجة حرارة
نقاط الضبط.

Schedule nr 1
Time
Act
– 6 :00 ON

Setting

Mon

Return

Schedule nr 1
Time
Act
– 6 :00 ON
– 8 :00 OFF

Setting

Mon

Return

( OFFإيقاف التشغيل) 	:تعني هذه اإلشارة إمكانية تهيئة نقاط ضبط
درجة حرارة التراجع.
– – 	:سيتم تعطيل نقطة ضبط درجة الحرارة
ونقطة ضبط درجة حرارة التراجع.
(يسار/يمين) لنقل العنصر المميز واضغط
•اضغط على زري
(ألعلى/ألسفل) إلدخال نقاط ضبط درجة حرارة
على زري
لكل من تشغيل وإيقاف تشغيل .Setback
التبريد والتدفئة ٍ
عمود " "Coolو":"Heat
"__"	:تشير هذه العالمة إلى أنّ درجة الحرارة ونقطة ضبط درجة
الحرارة لهذه الفترة الزمنية غير محددة .سوف يتم استخدام
نقطة الضبط النشطة األخيرة.
"– –"	:تشير هذه العالمة إلى أنه تم تعطيل وظيفة التراجع لهذه
الفترة الزمنية.


5

Schedule nr 1
Act
ON
OFF
ON

Setting

Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Mon

Return

Schedule nr 1
Act
ON
OFF
ON
OFF
Setting

Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Mon

Return

مالحظة
يمكن تعيين  5إجراءات في اليوم كحد أقصى.
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.
مالحظة
لنسخ اإلعدادات من اليوم السابق ،اضغط على زر محدد وضع التشغيل.
مثال :لنسخ محتويات يوم  Mondayإلى يوم  ،Tuesdayحدد
 Tuesdayواضغط على زر محدد وضع التشغيل.

Schedule nr 1
Act
ON
OFF
ON
OFF
Setting

BRC1E53
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Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Tue

Return
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6

Schedule
?Save the settings

No

Yes

Setting

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

Filter Auto Clean

(فقط في حالة تركيب اللوحة التزيينية ذاتية التنظيف)

•لمعرفة كيفية التشغيل بالتفصيل ،يُرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص باللوحة التزيينية ذاتية التنظيف.

وقت التنظيف التلقائي للفلتر
طريقة التشغيل


1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Filter Auto Cleanواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

مالحظة
حين تعطيل وظيفة  ،filter Auto Cleanستظهر رسالة
"."Auto Filter Clean is disabled


2

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00 - 3:00
Setting


3

?Save the settings

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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5

•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Filter Auto Clean

No

(ألعلى/ألسفل) لضبط الوقت الذي سيلزم فيه تنفيذ
•استخدم زري
وظيفة التنظيف التلقائي للفلتر.

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return
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Maintenance Information
عرض Maintenance Information
طريقة التشغيل


1

2/2


2

R32

Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Maintenance Informationواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Maintenance Information
Contact Info
0123–4567–8900
–––/000
–––/000

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29

Indoor Model
Outdoor Model
Return

•سيظهر رقم هاتف عنوان جهة االتصال أعلى الشاشة.
(إذا لم تكن قد سجلت منتجك بعد ،فلن يظهر رقم الهاتف).
•ستظهر معلومات طراز الوحدتين الداخلية والخارجية لمنتجك في أسفل
الشاشة.
(قد يظهر رمز المنتج في بعض الطرز).
•اضغط على زر اإللغاء للرجوع إلى الشاشة السابقة.
مالحظة
•لن يظهر اسم الطراز إذا استبدلت لوحة الدائرة الكهربية.
•في حالة حدوث خطأ في الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية ،ستظهر
أيقونة خطأ وستبدأ لمبة التشغيل في الوميض.
فإذا لم تومض لمبة التشغيل ،فإن الوحدة تعمل على ما يرام.
•سيختفي سجل أيقونة الخطأ إذا ضغطت على زر التشغيل/إيقاف التشغيل
ثوان.
لمدة تزيد عن 4
ٍ
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ةمئاقلا لامعتسا

Configuration
وضع التشغيل الهادئ
تعطيل/تمكين
طريقة التشغيل
.Main Menu •اعرض
.)29 (انظر الصفحة
Configuration ألسفل) لتحديد/(ألعلى
•اضغط على زري
.اإلدخال/واضغط على زر القائمة

Main Menu

Return

ألسفل) لتحديد/(ألعلى
•اضغط على زري
.اإلدخال/ واضغط على زر القائمةQuiet Operation Mode

 واضغط علىYes ألسفل) لتحديد/(ألعلى

•اضغط على زري
.اإلدخال/زر القائمة

.Date & Time •ستظهر شاشة
.•اضبط قيم العام والشهر واليوم والوقت الحالية
.)59 " في الصفحةClock & Calendar" (انظر

Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

4P419251-1 – 2015.10

Setting


3

Quiet Operation Mode
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Yes
Return

No

Setting

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Setting

Quiet Operation Mode
Enable/Disable
Settings

Return

BRC1E53


2

Configuration

Return

ألسفل) لتحديد/(ألعلى
•اضغط على زري
.اإلدخال/ واضغط على زر القائمةEnable/Disable


1

Setting

Return

مالحظة
Quiet Operation •قبل التمكن من القيام بتغييرات في إعدادات
.ً يجب ضبط الساعة أوال،Mode
. فستظهر شاشة كالمبينة على اليسار،•وإذا لم يتم ضبط الساعة

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2


4

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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5

Quiet Operation Mode
Enable/Disable

•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Disable
Setting


6

Return

Quiet Operation Mode
?Save the settings

No

Yes

Setting

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Enableأو . Disable

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

مالحظة
لضبط الوقت لوضع  ،Quiet Operation Modeانظر "إعدادات
وضع التشغيل الهادئ" في الصفحة .54

إعدادات وضع التشغيل الهادئ
طريقة التشغيل
بعد حفظ التغييرات المُطبّقة على اإلعدادات ،يتم تمكين  Quiet Operation Modeتلقائيًا


1

2/2

Quiet Operation Mode
Enable/Disable
Settings

•اضغط على زري
على زر القائمة/اإلدخال.
Setting


2

•اعرض قائمة .Quiet Operation Mode
(انظر الصفحة .)53

Return

Quiet Operation Mode
Configuration
The system will operate
in Quiet Operation Mode
from
to
22:00
8:00
Setting

BRC1E53
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(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Settingsواضغط

Return

•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لضبط الوقت.

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لنقل العنصر المميز.

• اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إتمام جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.
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3

Quiet Operation Mode
?Save the settings

No

Yes

Setting

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

الوقاية من التيار الهوائي
طريقة التشغيل


1

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Setting


2

3

Enable/Disable

?Save the settings

الدليل المرجعي للمستخدم
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Return

Draft Prevention

Yes

Setting

•اضغط على زري
أو . Disable

(ألعلى/ألسفل) لتحديد   Enable

•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Disable

No

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Draft Preventionواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Draft Prevention

Setting

•اعرض قائمة .Configuration
(انظر الصفحة .)53

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return

BRC1E53
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Display
Display Mode
طريقة التشغيل


1

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Setting


2

Display Mode
Display Item

Setting


3

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Display Mode
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Display
Display Mode

Standard
Setting

•اضغط على زري
على زر القائمة/اإلدخال.

(ألعلى/ألسفل) لتحديد  Displayواضغط

Return

Display
Standard
None

•اعرض قائمة ( .Configurationانظر "الوقاية من التيار الهوائي"
في الصفحة .)55

•اضغط على زري
أو . Detailed

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Standard

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.
Return

مالحظة
لتحديد أي العناصر يجب عرضه في منطقة تحديد العرض المفصّل ،يُرجى الرجوع إلى "العنصر المفصل" في الصفحة .57

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

الدليل المرجعي للمستخدم

56

ةمئاقلا لامعتسا

العنصر المفصل
طريقة التشغيل


1

Display
Display Mode
Display Item

Standard
None

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Display Item
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.
Setting


2

•لعرض قائمة ( .Displayانظر " "Display Modeفي
الصفحة .)56

Return

Display
Display Item

None
Setting

•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لعرض التالي.

* Outside Air Temp
Room Temp

Return

None

* System

*قد ال تعرض بعض الطرز هذه العناصر حتى لو تم تحديدها.
•تأكد من قراءتك لما يلي الذي يخص عرض درجة حرارة الغرفة والهواء الخارجي.
Room Temp
	–درجة الحرارة القريبة من وحدة التحكم عن بعد.
	–قد تتأثر درجة الحرارة المُك َتشفة بموقع الوحدة.
	–من الممكن التحويل بين وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة الداخلية لالعتماد على
مستشعر قياس درجة الحرارة المستخدم .ولمزيد من المعلومات المفصّلة ،انظر Field
 Settingsفي الدليل المرجعي للمثبت.
Outside Air Temp
	–الحرارة المُكت َشفة بالقرب من الوحدة الخارجية.
	–قد تتأثر درجة الحرارة المُك َتشفة بعوامل مثل موقع الوحدة (أي إذا كانت معرضة
لضوء الشمس المباشر) وتشغيل الوحدة أثناء عملية إزالة التجمد.
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

الدليل المرجعي للمستخدم
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ضبط التباين
طريقة التشغيل


1

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Setting


2

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Contrast adjustmentواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Contrast Adjustment
Dark

•اضغط على زري
المطلوب.

(ألعلى/ألسفل) للوصول لمستوى التباين

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعداد والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Light
Setting

•اعرض قائمة ( .Configurationانظر "الوقاية من التيار الهوائي"
في الصفحة .)55

Return

Current Settings
نظرة عامة على اإلعدادات الحالية
طريقة التشغيل


1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting


2

1/2
Low
Auto
Disable
OFF
Standard
None

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Current Settingsواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Current Settings
Ventilation Rate
Ventilation Mode
Schedule
Quick Start
Display Mode
Display Item

•ستظهر قائمة توضح حالة اإلعدادات الحالية.
•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لالنتقال إلى الشاشة التالية.

•اضغط على زر اإللغاء للرجوع إلى .Main Menu

Return

عناصر العرض
Ventilation Rate
Ventilation Mode

Schedule
Quick Start

Display Mode
Display Item

Filter Auto Clean

*قد تختلف عناصر العرض حسب الطراز .وس ُتعرض األوضاع الممكن تعيينها فقط.
BRC1E53
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Clock & Calendar
التاريخ والوقت
طريقة التشغيل


1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting


2

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
 Clock & Calendarواضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Setting


3

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Date & Time
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Return

Setting

•استخدم زري

(ألعلى/ألسفل) لتغيير التاريخ والوقت.

•حرّ ك المؤشر باستخدام زري

(يسار/يمين).

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال بعد إجراء جميع التغييرات .وستظهر
شاشة التأكيد.

تنبيه
•يتم تنشيط  )Daylight Saving Time (DSTافتراضيًا .وتسري القواعد التالية:
	–البداية :آخر يوم أحد من شهر مارس الساعة 02:00
	–النهاية :آخر يوم أحد من شهر أكتوبر الساعة 03:00
•يُرجى استشارة وكيل  Daikinالخاص بك إذا احتاجت إعدادات  DSTإلى التغيير.
مالحظة
يتم تعيين اليوم من األسبوع تلقائيًا.


4

Date & Time
?Save the settings

No

Yes

Setting

الدليل المرجعي للمستخدم
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•اضغط على زر

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

Return
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الساعة بنظام 12س24/س
طريقة التشغيل


1

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

(ألعلى/ألسفل) لتحديد 12H/24H Clock
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.
Setting


2

Return

12H/24H Clock

Return

12H/24H Clock
?Save the settings

No

Yes

Setting

BRC1E53
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•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لتحديد  12Hأو . 24H

•وستظهر شاشة التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

24H
Setting


3

•اعرض قائمة ( Clock & Calendar.انظر "التاريخ والوقت" في
الصفحة .)59

مالحظة
يتم افتراضيًا تعيين عرض الوقت على تنسيق .24H

•اضغط على زري

(يسار/يمين) لتحديد . Yes

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعداد والعودة
إلى .Main Menu

Return

الدليل المرجعي للمستخدم
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Language
حدد اللغة
طريقة التشغيل


1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting


2

(ألعلى/ألسفل) لتحديد Language
•اضغط على زري
واضغط على زر القائمة/اإلدخال.

Return

Language

•اضغط على زري

(ألعلى/ألسفل) لتحديد اللغة المفضلة.

•اضغط على زر القائمة/اإلدخال لتأكيد اإلعدادات والعودة إلى الشاشة
األساسية.

English
Setting

•اعرض ( .Main Menuانظر "استعمال  "Main Menuفي
الصفحة .)29

Return

مالحظة
تعتمد اللغات الظاهرة على حزمة اللغات المثبتة.
وللحصول على المزيد من المعلومات المفصلة حول اللغات المتاحة وعن كيفية تغيير حزمة اللغة ،يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي
للمثبت.
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الصيانة
إعادة ضبط إشارة الفلتر
طريقة التشغيل


1

Cool

Set to

28°C

Time to clean filter


2

1/3

Main Menu
Reset Filter Indicator
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Setting

Return

Set to

Cool

•يحين وقت تنظيف الفلتر و/أو العنصر ،فستظهر إحدى الرسالتين/األيقونتين التاليتين بأسفل
الشاشة األساسية:
	–"" " / "Time to clean filter
"
	–"" + " " / "Time to clean filter & element
"
	–"" / "Time to clean element
•اغسل أو ّ
نظف أو استبدل الفلتر أو العنصر.
وللحصول على تفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص بالوحدة الداخلية.

•إلعادة ضبط عالمة الفلتر عند غسل الفلتر أو العنصر ،أو تنظيفهما أو
استبدالهما ،اعرض ( Main Menuانظر "استعمال "Main Menu
في الصفحة .) 29
(ألعلى/ألسفل) لتحديد
•اضغط على زري
. Reset Filter Indicator
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال إلعادة ضبط مؤشر الفلتر والعودة إلى
الشاشة األساسية.

28°C


3

Dust Collection Method

•األيقونات المعروضة في الخطوة  1ستختفي من الشاشة األساسية عند
إعادة ضبط عالمة الفلتر.

•عند تركيب وحدة داخلية بكاسيت (عليبة) ذاتي التنظيف ،سيُطلب منك
أوالً جمع الغبار من صندوق الغبار الموجود في الوحدة.
•اضغط على زر القائمة/اإلدخال للتأكيد وستظهر شاشة التأكيد.

Setting

Return

Dust Collection Method

(يسار/يمين) لتحديد . Yes
•اضغط على زري
اضغط على زر القائمة/اإلدخال للتأكيد والعودة إلى الشاشة األساسية.
•استكمل اإلجراء الطبيعي إلعادة ضبط مؤشر الفلتر.

?Dust Collected

No

Yes

Setting

BRC1E53
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Return
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ةنايصلا

تنبيه
•ال تغسل وحدة التحكم عن بُعد.
حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب كهربائي
وينتج عنه صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

•تحقق من إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء
وإيقاف تشغيل قاطع منبع الطاقة عند القيام
بأعمال الصيانة.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة
كهربائية أو التعرض لإلصابة.

صيانة الوحدة وشاشة LCD
مالحظة:
•امسح شاشة  LCDوبقية سطح وحدة التحكم عن بُعد بقطعة قماش جافة عند اتساخهما.
•إذا تعذرت إزالة األوساخ الموجودة على السطح ،فانقع قطعة القماش في منظف غير حامضي وال قاعدي مخفف بالماء واعصر قطعة
القماش بشدة ونظف السطح .ثم امسح السطح بقطعة قماش جافة بعد ذلك.
•ال تستخدم أي مخفف للدهان أو مذيبًا عضويًا أو حمضًا قويًا.

تحذير
ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال (رذاذ الشعر أو مبيد الحشرات مثالً) بالقرب من جهاز تكييف الهواء.
ال تنظف المنتج باستخدام مذيبات عضوية مثل البنزين أو سائل تخفيف الدهان (التنر).
قد يؤدي استخدام المذيبات العضوية إلى تلف المنتج بفعل الشقوق أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.

الدليل المرجعي للمستخدم
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المعلومات المرجعية
عرض رمز الخطأ
اتصل بوكيل  Daikinالخاص بك في الحاالت التالية
تحذير
عند حدوث عطل في جهاز تكييف الهواء (مثل صدور رائحة احتراق عنه) ،أوقف عمل جهاز تكييف الهواء وأوقف
تشغيل الكهرباء.
قد تؤدي متابعة التشغيل في ظل هذه الظروف إلى حدوث عطل أو التعرض لصدمات كهربائية أو لمخاطر نشوب حريق.
اتصل بوكيل  Daikinالخاص بك.

طريقة التشغيل


1

Cool

Set to

28°C

Error : Push Menu Button


2

Error Code:A1
Contact Info
0123–4567–8900
–––/000
–––/000

•إذا حدث خطأ ،فستظهر أيقونة الخطأ على الشاشة األساسية وستومض
لمبة التشغيل.

ﻟﻣﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل

•إذا صدر تحذير ،فستومض أيقونة الخطأ فقط ولن تومض لمبة التشغيل.
•لعرض رمز الخطأ ومعلومات جهة االتصال ،اضغط على زر القائمة/
اإلدخال.
•يومض رمز الخطأ وسيظهر عنوان جهة االتصال واسم الطراز.
•أعلِم وكيل  Daikinالخاص بك برمز الخطأ واسم الطراز.

Indoor Model
Outdoor Model
Return
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ةيعجرملا تامولعملا

خدمة ما بعد البيع
تحذير
•ال تفك الوحدة أو تعدّ لها أو تصلحها.
فقد يؤدي هذا إلى التعرض لصدمات
كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل .Daikin

•ال تنقل وحدة التحكم عن بُعد وال تعِد تركيبها بنفسك.
فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى التعرض
لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
استشر وكيل .Daikin

عرف المسئول عن اإلصالح بالعناصر التالية
 ّ
•اسم الطراز
•تاريخ التركيب
•حاالت األعطال :بأدق ما يمكن.
•عنوانك ،واسمك ورقم هاتفك

النقل

يتطلب نقل وحدة التحكم عن بعد معدات خاصة .استشر وكيل  .Daikinحيث إنك ستتحمل النفقات الفعلية المطلوبة لنقل
وحدة التحكم عن بعد.

اإلصالحات بعد مرور فترة الضمان
استشر وكيل .Daikin
قد تتوفر الخدمات معقولة السعر حسب طلب العميل.

االستفسار عن خدمة ما بعد البيع
اتصل بوكيل  Daikinالخاص بك.
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