العربية

دليل التركيب

تكييف الھواء

يرجى قراءة دليل التركيب ھذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
يجب تنفيذ أعمال التركيب وفًقا لمواصفات توصيل األسالك الوطنية من قبل فني
متخصص.
يرجى االحتفاظ بدليل التركيب ھذا كمرجع في المستقبل بعد قراءته جيًدا.
كاسيت سقفي رباعي االتجاه

www.lg.com
حقوق النشر  2018إل جي لاللكترونيات .كل الحقوق محفوظة.
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نصائح لتوفير استھالك الطاقة

نصائح لتوفير استھالك الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استھالك الطاقة عند استخدام جھاز تكيف الھواء.
ُيمكن استخدام جھاز تكيف الھواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

• ال تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد .فقد يضر ذلك بصحتك ويستھلك قدر أكبر من الكھرباء.
• أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• حافظ على إغالق النوافذ واألبواب بإحكام عند تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• قم بتعديل اتجاه تدفق الھواء رأسًيا أو أفقًيا لتدوير الھواء الداخلي.
• ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الھواء داخل المكان بسرعة.
• افتح النوافذ بانتظام للتھوية ألن نقاء الھواء في األماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدام جھاز تكيف الھواء لعدة ساعات.
• نظف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين .قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الھواء وتعيق تدفق الھواء أو ُتضعف
وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

معلومات للتسجيل
قم بتدوين المعلومات المھمة من الفاتورة في ھذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل ھنا :
رقم الموديل :
الرقم التسلسلي :
سوف تجدھم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة
اسم البائع :
تاريخ الشراء :

تعليمات السالمة المھمة
يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجھاز.
التزم دائًما باالحتياطات التالية لتفادي التعرض لمواقف خطيرة ولضمان أقصى أداء للمنتج

! تحذير
قد يتسبب تجاھل االتجاھات في التعرض إلصابة خطيرة أو حدوث وفاة

! تنبي ه
قد يتسبب تجاھل االتجاھات في التعرض إلصابة طفيفة أو تلف المنتج

! تحذير
• قد يؤدي التركيب أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤھلين في تعرضك أنت واآلخرين للخطر.
• يجب إجراء التركيب بما يتفق مع قوانين البناء المحلية أو ،في حال عدم وجود قوانين محلية ،مع قانون الكھرباء الوطني
 NFPA 70/ANSI C1-1003أو النسخة الحالية والقانون الكھربائي الكندي رقم .CSA C.22.1 1
• الھدف من المعلومات المتضمنة في الدليل ھو استخدامھا من قبل فني خدمة مؤھل على علم باإلجراءات ومزود
باألدوات المناسبة وأدوات االختبار.
• اإلخفاق في قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في ھذا الدليل يمكن أن تتسبب في تعطل المعدات ،وأضرار في
الممتلكات واإلصابة الشخصية و/أو الوفاة.

التركيب
• قم دائًما بتأريض الجھاز - .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية.
• ال تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم وتالف - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.
• لتركيب الجھاز ،اتصل دائًما بمركز الخدمة أو وكالة التركيب المتخصصة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع
انفجار أو حدوث صدمة كھربائية.
• قم بتركيب غطاء الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام - .في حال عدم تركيب غطاء
الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام ،قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربية بسبب الغبار ،الماء ،وما إلى ذلك.
• قم دائًما بتركيب قاطع تسرب الھواء ولوحة التحويل المخصصة - .فقد يتسبب عدم التركيب في نشوب حريق أو التعرض
لصدمة كھربائية.
• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من جھاز تكييف الھواء - .وإال ،سيتسبب
ذلك في نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.
• تأكد أن إطار تركيب الوحدة الخارجية غير تالف بسبب االستخدام لفترة طويلة - .من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث
إصابة أو حادث.
• ال تقم بفك المنتج أو إصالحه عشوائيًا - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تقم بتركيب المنتج في مكان ُيخشى سقوطه - .وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية.
• كن حذًرا عند فك التغليف والتركيب - .قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات.

التشغيل
• ال تشارك نفس منفذ التيار مع أجھزة أخرى - .فقد يتسبب ذلك في صدمة كھربائية أو نشوب حريق نتيجة للحرارة
المفرطة.
• ال تستخدم كابل الطاقة تالف - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
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تعليمات السالمة المھمة

٣

العربية

٤

تعليمات ھامة للسالمة

• ال تقم بتغيير كابل الكھرباء أو زيادة طوله عشوائًيا - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• انتبه حتى ال يتم سحب كابل الطاقة أثناء التشغيل - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• افصل الطاقة في الحال إذا سمعت أصوات غريبة أو صدور روائح أو دخان من الوحدة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب
حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• أبق اللھب بعيًدا - .وإال سيتسبب ذلك في حدوث حريق.
• افصل قابس الطاقة إذا لزم األمر ،حامالً رأس القابس وال تلمسھا بأيدي مبللة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق
أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تستخدم سلك التيار الكھربائي بالقرب من أدوات التسخين - .وإال قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كھربية.
• ال تفتح مدخل الشفط الخاص بالوحدة الداخلية  /الخارجية أثناء التشغيل - .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية أو عطل.
• ال تسمح بدخول الماء إلى األجزاء الكھربية - .وإال قد يتسبب في حدوث عطل باآللة أو التعرض لصدمة كھربائية.
• أمسك بالقابس من الرأس عند نزعه من المقبس - .يمكن أن يسبب الصدمة الكھربية والتلف.
• ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح - .فھي حادة وقد تسبب إصابة.
• ال تخطو على الوحدة الداخلية  /الخارجية وال تضع أي شيء عليھما - .فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة عن طريق
إسقاط الوحدة أو السقوط.
• ال تضع أي أجسام ثقيلة على السلك الكھربائي - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• عند غمر المنتج بالماء ،اتصل دائًما بمركز الخدمة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• احرص على عدم خطو األطفال على الوحدة الخارجية - .وإال ،قد يتعرض األطفال إلى إصابة خطيرة بسبب السقوط.

! تنبي ه
التركيب
• قم بتركيب خرطوم التصريف لضمان القيام بالتصريف بإحكام - .وإال ،قد يتسبب ذلك في تسرب المياه.
• قم بتركيب المنتج بحيث ال تتسبب الضوضاء أو الھواء الساخن الناتج من الوحدة الخارجية في حدوث أي تلف للجيران.
 وإال ،قد يتسبب ذلك في حدوث نزاع مع الجيران.• تفقد دائًما تسرب الغاز بعد تركيب وإصالح المنتج - .وإال ،سيتسبب ذلك في حدوث عطل بالمنتج.
• حافظ على استواء مستوى عند تركيب المنتج - .وإال ،قد يتسبب ذلك في االھتزاز أو تسرب المياه.

التشغيل
• تجنب التبريد المفرط وق بالتھوية في بعض األحيان - .وإال ،فقد تتضرر صحتك.
• استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .ال تستخدم الشمع ،الثنر ،أو المنظفات القوية - .فقد يتدھور شكل جھاز تكييف
الھواء ،أو يتغير لونه ،أو ظھور عيوب سطحية.
• ال تستخدم الجھاز ألغراض خاصة مثل االحتفاظ بخضروات الحيوانات ،آلة دقيقة أو قطع فنية - .وإال ،فقد تتسبب في
تلف ممتلكاتك.
• ال تضع عوائق حول مدخل أو مخرج التدفق - .وإال قد يتسبب في حدوث عطل بالجھاز أو حدوث إصابة.
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جدول المحتويات

جدول المحتويات
٢

نصائح لتوفير استھالك
الطاقة

٣

تعليمات السالمة المھمة

 ١٦اختبار التشغيل
 ١٧عملية اختيارية
١٧

الضبط الخاص بالتركيب -وضع اختبار التشغيل

٦

أماكن التثبيت

١٨

الضبط الخاص بالتركيب -عنوان الضبط للتحكم
المركزي

٧

تثبيت الوحدة الداخلية

٨

أنبوب تصريف الوحدة الداخلية

٩

توصيل األسالك

 ١١تركيب جھاز التحكم عن
بعد السلكي
١٣

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي

 ١٤تثبيت لوحة التزيين
)ملحق(

٥

١٩

الضبط الخاص بالتركيب -المقاوم الحراري

٢٠

الضبط الخاص بالتركيب -اختيار ارتفاع السقف

٢١

ضبط مرّكب ضبط المجموعة

٢٢

ضبط مرّكب وضعية مالمسة ضبط الجفاف

٢٣

مرّكب ضبط التبديل بين المئوية/فھرنھايت

٢٤

الضبط الخاص بالتركيب  -ضبط وظيفة الخيارات
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٦

أماكن التثبيت

أماكن التثبيت
 ينبغي أال يكون ھناك أي مصادر حرارة أو بخار بالقرب من الوحدة. يجب إزالة أي عوائق تمنع دوران الھواء. المكان الذي يوفر مستوى جيد لتدوير الھواء في الغرفة. يتم التركيب في مكان يتم فيه التصريف بسھولة ويسر. يجب الوضع في االعتبار وضع الجھاز في مكان بحيث ال يسبب إزعاج. ال تثبت الوحدة بالقرب من الباب. تأكد من الحفاظ على المسافات المشار إليھا باألسھم من الحائط ،ومن السقف ،أو السور أو العوائق األخرى. -يجب الحفاظ على مسافة تسمح بإجراء الصيانة للوحدة الداخلية.

 800أو أكثر

لوحة السقف

 10أو أكثر

 300أو أقل

أكثر من 1800
 3600أو أقل)(TP
 4200أو أقل)(TN

الوحدة :ملم

لوحة السقف

 1000أو أكثر

 500أو
أكثر

السقف

 500أو
أكثر

األرضية

يرجى استخدام اللوحة المرفقة أو قطعة الورق المقوى
المتموجة في قاع العبوة كلوحة تثبيت.

أو
قطعة الورق المقوى
المتموجة في قاع العبوة

اللوحة المرفقة

* عند استخدام لوحة القاع ،يرجى استخدامھا بعد فصل
لوحة التثبيت من أرضية عبوة المنتج باستخدام سكين
أو ما إلى ذلك كما ھو موضح في الصورة أدناه.
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تثبيت الوحدة الداخلية

تثبيت الوحدة الداخلية
!

السقف

تنبي ه

• جھاز التكييف ھذا يستخدم مضخة تصريف.
مقياس المستوى

• ثبت الوحدة بشكل أفقي باستخدام مقياس
مستوى.
• خالل التثبيت ،يجب االنتباه لعدم التسبب في تلف
األسالك الكھربائية.

لوحة السقف

!

مالحظة

تجنب التثبيت في األماكن التالية:
 ١أي مكان مثل المطاعم والمطابخ حيث يوجد بھا بخار
الزيت والدقيق بقدر كبير .يمكن أن تتسبب ھذه
العناصر في انخفاض فعالية تبديل الحرارة ،أو حدوث
قطرات الماء ،أو تعطل مضخة التصريف .وفي ھذه
الحاالت ،يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:

السلسلة TP/TN/TM
) 875فتحة السقف(
) 787برغي التعليق(

) 875فتحة السقف(

حجم الوحدة 840

671

) 684برغي التعليق(

 تأكد من أن مروحة التھوية كافية لتغطية جميعالغازات الضارة المنبعثة من ھذا المكان.
حجم الوحدة 840

 تأكد من وجود مسافة كافية من غرفة الطھيلتركيب جھاز التكييف في المكان المالئم بحيث ال
يقوم بشفط بخار الزيت.
جھاز تكييف الھواء

الوحدة :ملم
السلسلة TQ/TR

احرص على توفير
المسافة الكافية

585~660
517
طاولة الطھي

319

517
585~660

570

523

570

461
الوحدة :ملم

 قم باختيار وتمييز مكان براغي التثبيت وفتحة األنابيب. حدد مكان براغي التثبيت بحيث تكون الوحدة مائلة قليالًفي اتجاه التصريف بعد أخذ اتجاه خرطوم التصريف بعين
االعتبار.
 -قم بعمل ثقب لبرغي التثبيت في الحائط.

٧

استخدم مروحة تھوية لغطاء
تجميع الدخان بحيث تكون ذات
سعة كافية.

 ٢تجنب تثبيت جھاز التكييف في األماكن التي تحتوي
على زيت الطھي أو مسحوق الحديد.
 ٣تجنب األماكن المحتوية على غاز قابل لالشتعال.
 ٤تجنب األماكن المحتوية على الغازات الضارة.
 ٥تجنب األماكن القريبة من المولدات عالية التردد.

العربية

٨

تثبيت الوحدة الداخلية

السقف
 150ملم

احرص على أن يكون طول
البرغي من الدعامة  40ملم
لوحة
السقف

ھيكل جھاز التكييف

لوحة
السقف

احرص على أن يكون الطول يساوي
 15إلى  18ملم بين السطح السفلي
لجھاز التكييف وسطح السقف

مسمار لولبي لتثبيت
النموذج الورقي ) 4قطع(
افتح لوحة السقف على طول
الحافة الخارجية للنموذج الورقي

نموذج ورقي للتركيب

حلقة تثبيت مسطحة
تناسب ) M10ملحق(

برغي التعليق
) W3/8أو (M10
صمولة
) W3/8أو (M10
صامولة الزنبرك
)(M10

حلقة تثبيت مسطحة
تناسب ) M10ملحق(
صمولة
) W3/8أو (M10

اضبط نفس االرتفاع

األجزاء التالية اختيارية.
① برغي تعليق –  W 3/8أو M10
② صامولة  W 3/8 -أو M10
③ حلقة تثبيت زنبركية M10 -
④ حلقة تثبيت صفائحية M10 -
اثقب فتحة األنابيب في الحائط بحيث تكون مائلة قليالً إلى الجانب الخارجي مع الثقب بقطر  70للفتحة الداخلية.

!

تنبي ه

أحكم ربط الصامولة والبرغي لتجنب سقوط الوحدة.

 يجب أن تكون أنابيب التصريف منحدرة إلى أسفل )من 50/1إلى  :(100/1تأكد من عدم التثبيت بشكل مائل
في االتجاه الخطأ لمنع التدفق العكسي.

الحائط
الوحدة الخارجية

أنبوب تصريف الوحدة الداخلية

الوحدة الداخلية

 أثناء توصيل أنابيب الصرف ،يجب االنتباه لتفادي الضغطأكثر من الالزم على منفذ التصريف الموجود بالوحدة
الداخلية.

من  5إلى  7ملم

 يكون القطر الخارجي لوصلة التصريف بالوحدة الداخلية 32مم.
مادة األنابيب :أنبوب بالستيكي من البولي فينيل
كلورايد  VP-25ولوازم األنبوب
 تأكد من إجراء العزل الحراري على أنبوب الصرف. قم بتركيب أنابيب رفع الصرف بالزاوية اليمنى للوحدةالداخلية على بعد ال يزيد عن  300ملم من الوحدة.
ال يسمح
بالتوجيه ألعلى

قامطة أنابيب
الوحدة الداخلية

صيانة منفذ
تصريف

العزل الحراري
من  1إلى  1.5م

 استخدم مادة العزل الحراري ألنابيب غاز التبريد التيتتميز بمقاومتھا الممتازة لدرجات الحرارة المرتفعة )أكثر
من  120درجة مئوية(.

 300ملم أو أقل

 700ملم أو أقل

أنبوب رفع الصرف
خرطوم صرف )مثبت(

مشبك معدني )مثبت(

مادة العزل الحراري :رغوة البولي إيثيلين بسمك يزيد
عن  8ملم.
اختبار التصريف
يستخدم جھاز التكييف مضخة تصريف لتصريف الماء.
اتبع اإلجراءات التالية الختبار تشغيل مضخة التصريف:
 صل أنبوب التصريف الرئيسي بالجانب الخارجي واتركهمؤقًتا حتى ينتھي االختبار.
 قم بتغذية المياه إلى خرطوم التصريف المرن وافحصاألنابيب للتأكد من عدم وجود تسرب.

 احتياطات يجب اتخاذھا عند ارتفاع مستوى الرطوبة :تمإجراء اختبار وفًقا لمعيار ” KS Standard Conditions
 ” with Mistعلى جھاز التكييف وتم التأكد من خلوه من
العيوب .ولكن ،إذا تم تشغيله لفترة طويلة في مستوى
رطوبة مرتفع )درجة الحرارة التي يتكاثف عندھا بخار
الماء :أكثر من  23درجة( ،من المحتمل سقوط قطرات
المياه .في تلك الحالة ،ضع مادة العزل الحراري وفًقا
لإلجراءات التالية:
شريط الربط
)ملحق(
أنابيب غاز
التبريد
العازل الحراري
)ملحق(

الوحدة
الداخلية

 احرص على فحص مضخة التصريف للتأكد من التشغيلبشكل طبيعي وعدم انبعاث ضوضاء عند استكمال
توصيل األسالك الكھربائية.

 سيتم تجھيز مادة العزل الحراريEPDM ...أو  NBRثابتالحرارة بسمك من  10إلى  20ملم.

 عند اكتمال االختبار ،وصل خرطوم التصريف المرن بمنفذالتصريف في الوحدة الداخلية.

 الصوف الزجاجي السميك على كل أجھزة تكييف الھواءالمثبتة في بيئة السقف.

خرطوم تصريف مرن
)ملحق(
أنبوب التصريف
الرئيسي

تغذية المياه

منفذ
التصريف

مضخة صرف

قم بتغرية الوصلة
المفصلية

 افتح غطاء صندوق التحكم وقم بتوصيل سلك وحدةالتحكم عن بعد وأسالك طاقة الوحدة الداخلية.
 قم بإزالة غطاء صندوق التحكم لتوصيل األسالك بينالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية) .أزل المسامير ①(.

توصيل خرطوم التصريف
استخدم المشبك )ملحق(
علبة التصريف

!

توصيل األسالك

 -استخدم الكالبات لتثبيت السلك.

تنبي ه

خرطوم التصريف المرن المزود ال يجب طيه أو ليه.
في حال طي الخرطوم أو ليه فقد يتسبب ذلك في
تسرب الماء.
حامل التعليق
ميل دعامة الحمالة
 50/1إلى 100/1

المسافة  300 1ملم كحد أقصى
إلى 15م

 700ملم كحد أقصى

مشبك
معدني
خرطوم تصريف مرن
العزل

سلك وحدة التحكم
عن بعد

1
غطاء صندوق التحكم
)حيث يتم وضع توصيالت
األسالك الكھربية(

1

توصيل األسالك بين
الوحدة الداخلية
والوحدة الخارجية

العربية

تثبيت الوحدة الداخلية

٩

العربية

 ١٠تثبيت الوحدة الداخلية

!

تنبي ه

يجب أن يلبي كابل التوصيل الموصول بالوحدة
الداخلية والوحدة الخارجية المواصفات التالية
)يجب توصيل ھذا الجھاز بمجموعة أسالك تتوافق مع
اللوائح المحلية() .عازل من المطاط ،النوع H05RN-F
المعتمد بواسطة  HARو.(SAA
 3 ± 10ملم

35

5±

أخ

ملم

صفر
ضر /أ

 20ملم
المساحة المستعرضة
2
العادية  0.75ملم

في حال تعرض السلك الكھربائي للتلف ،يجب
استبداله بسلك كھربائي من نوع خاص أو بمجموعة
متاحة من المصنع أو وكيل الخدمة التابع له.

!

احتياطات الزمة عند وضع أسالك
الطاقة
استخدام أطراف ضغط مستديرة للتوصيالت بأطراف الطاقة
الرئيسية.
طرف ضغط مستدير
أسالك الطاقة

عندما ال يتوفر أي منھا ،اتبع التعليمات التالية.
 ال تقم بتوصيل أسالك ذات سماكة مختلفة بطرفالطاقة الرئيس) .قد يتسبب الترھل في أسالك الطاقة
في حرارة غير طبيعية(.
 عند توصيل أسالك بنفس السمك ،افعل كما ھو مبينفي الشكل أدناه.
وصل األسالك ذات السماكة
المتساوية بكال الجانبين.

تنبي ه

يجب تحديد سلك الطاقة الموصل بالوحدة وفقا
للمواصفات التالية.
وممنوع أيًضا توصيل أسالك
بسمك مختلف.

ممنوع توصيل سلكين بنفس
السمك بجانب واحد.

 لتوصيل األسالك ،استخدم سلك الطاقة المعين وقمبتوصيله بحزم ،ثم أّمنه لتمنع ھدر الضغط الخارجي في
طرف الكابل.
 استخدم مفك مسامير مناسب إلحكام ربط مساميرالطرف .مفتاح المسامير ذو الرأس الصغير سينحت
الرأس وسيجعل إحكام ربط المسامير أمًرا مستحيالً.
 اإلفراط في إحكام المسامير الطرفية قد يؤدي إلىكسرھا.

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي
يرجى التثبيت بإحكام باستخدام المسمار اللولبي المزود بعد وضع لوحة
إعداد جھاز التحكم عن بعد على المكان الذي ترغب في إعداده.
 يرجى إعدادھا بحيث ال يتم طيھا ألن اإلعداد يمكن أن يكون ضعيًفا إلى تم طي لوحة اإلعداد.يرجى إعداد لوحة جھاز التحكم عن بعد المثبتة في صندوق اإلصالح إذا كان ھناك صندوق إصالح.
 -ركب المنتج بحيث ال تترك أي فجوات على جانب الحائط ولمنع االھتزاز بعد التركيب.

يمكن إعداد كابل جھاز التحكم عن بعد السلكي في ثالثة اتجاھات.
 اتجاه اإلعداد :سطح إصالح الحائط ،علوي ،يمين في حال إعداد كابل جھاز التحكم عن بعد في الجانب العلوي واأليمن ،يرجى اإلعداد بعد فك حزوز األداة الدليلية لكابلجھاز التحكم عن بعد.
* فك الحزوز الدليلية ذات األنف الطويل.
① إصالح سطح الحائط
② حزوز األداة الدليلية للجزء العلوي
③ حزوز األداة الدليلية للجزء األيمن

2

2
3
3

1

>حزوز األداة الدليلية السلكية<

العربية

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي ١١

العربية

 ١٢تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي

يرجى تثبيت الجزء العلوي لجھاز التحكم عن
بعد في لوحة اإلعداد المربوطة على سطح
الحائط ،كما ھو موضح في الصورة أدناه ،ثم
التوصيل باستخدام لوحة اإلعداد بالضغط
على الجزء السفلي.

>ترتيب التوصيل<

جانب
الحائط

 يرجى الحرص عند التوصيل على عدم فجوة في جھاز التحكم عنبعد والجزء العلوي والسفلي واأليمن واأليسر من لوحة اإلعداد .قبل
التجميع مع لوحة التركيب ،قم بترتيب الكابل بحيث ال يتداخل مع
أجزاء الدائرة الكھربائية.

عند فصل جھاز التحكم عن بعد عن لوحة
اإلعداد ،كما ھو موضح في الصورة أدناه،
بعد اإلدخال في فتحة الفصل السفلى
باستخدام مفك مسامير لولبية ثم التدوير
في اتجاه عقارب الساعة ،يتم فصل جھاز
التحكم عن بعد.

جانب
الحائط

>ترتيب الفصل<

جانب
الحائط

جانب
الحائط

 توجد فتحتين للفصل .يرجى فصل كل عنصر على حدة في المرةالواحدة.
 -يرجى االنتباه لعدم التسبب في تلف المكونات الداخلية عند الفصل.

يرجى توصيل الوحدة الداخلية وجھاز التحكم عن بعد باستخدام كابل توصيل.
 12فولط من
تيار مباشر

أحمر

اإلشارة

أصفر

أرضي

أسود

!

يرجى التحقق من توصيل الموصل بشكل عادي.
جانب
الوحدة
الداخلية

كابل التوصيل

تنبي ه

• يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل األسالك ومن قبل األفراد المصرح لھم فقط.
• يجب إجراء عمليات التركيب وفًقا للمعايير المحلية/الوطنية أو الدولية المطبقة.
• استخدم أنبوب مغلق تماًما غير قابل لالشتعال )أنبوب معدني( إذا كان قانون الكھرباء والبناء المحلي يتطلب
استخدام كابل مكتمل.

يرجى استخدام كابل امتداد إذا كانت المسافة بين جھاز التحكم عن بعد
السلكي والوحدة الداخلية أكثر من 10سم.

!

تنبي ه

عندما تقوم بتوصيل جھاز التحكم السلكي عن بعد ،ال تقوم بدفنه في الحائط) .يمكن أن يسبب تلفا في مستشعر درجة
الحرارة( .يجب أال يتجاوز الطول اإلجمالي للكابل  50متًرا) .يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث خطأ في االتصال(.
• عند تركيب كابل اإلطالة ،افحص اتجاه توصيل وصلة جانب جھاز التحكم عن بعد وجانب المنتج من أجل التركيب الصحيح.
• إذا قمت بتركيب كابل اإلطالة في االتجاه المعاكس ،لن يتم توصيل الموصل.
• مواصفات كابل االمتداد ،AWG 22 :موصالن ،عازل واحد أو أكثر.

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي
بما أن مستشعر درجة حرارة الغرفة يوجد في جھاز التحكم عن بعد يجب أن يكون صندوق جھاز التحكم عن بعد مرّكباً
في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة العالية وتيار الھواء البارد المباشر للحفاظ على درجة حرارة مالئمة
للمكان.
قم بتركيب جھاز التحكم عن بعد فوق األرض بارتفاع  5قدم ) 1.5متر( في مساحة جيدة التھوية بدرجة حرارة متوسطة
ال تقم بتركيب جھاز التحكم عن بعد في مكان قد يتأثر فيه بما يلي:
 تيارات الھواء أو المواقع الميتة خلف األبواب وفي الزوايا الھواء البارد أو الساخن من األنابيب الحرارة العالية من الشمس أو األجھزة األنابيب والمداخن المخفية المناطق غير المتحكم بھا مثل الجدار الخارجي خلف جھاز التحكم عن بعد إن جھاز التحكم عن بعد ھذا مزّود بسبعة أقسام عرض  .LEDلعرض مالئم من جھاز التحكم عن بعد  LEDيجب تركيبجھاز التحكم عن بعد بالشكل المناسب كما ھو موضح في الشكل ) .1االرتفاع القياسي ھو  1.2إلى  1.5متر عن
مستوى األرض(

منطقة تعرض مباشر ألشعة
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العربية

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي ١٣

العربية

 ١٤تثبيت لوحة التزيين )ملحق(

تثبيت لوحة التزيين )ملحق(
يجب تركيب لوحة التزيين في االتجاه الُمحدد لھا.
وقبل تركيب لوحة التزيين ،احرص دائًما على إزالة
القالب الورقي.

 ٣ثبت اللوحة على الوحدة عن طريق إدخال
الخطافات كما ھو موضح في الصورة.

 ١قم بإزالة مواد التغليف وانزع شبكة دخول الھواء من
اللوحة األمامية.
مشبك
خطافي
خطاف

 ٤ادخل برغيين على الزوايا القطرية للوحة .ال تحكم ربط
المسامير اللولبية بشكل كامل) .المسامير اللولبية
للتثبيت مزودة في صندوق الوحدة الداخلية(.
تحقق من محاذاة اللوحة مع السقف .يمكن ضبط
االرتفاع باستخدام براغي التعليق كما ھو موضح في
الصورة .ادخل المسمارين اللولبيين اآلخرين واحكم
ربط كل المسامير اللولبية بالكامل.

افصل الوصلة من الشبكة األمامية
 ٢قم بإزالة أغطية زوايا اللوحة.

غطاء
الزاوية

حبل

 ٩ثبت شبكة فتحة دخول الھواء والمرشح على اللوحة.

 ٥ثبت أغطية الزوايا.

 ٦افتح المسمارين اللولبيين لغطاء لوحة التحكم.

تركيب وصلة الشبكة على ھيكل اللوحة

المسمار اللولبي

 ٧صل موصل عرض واحد وموصلين للتحكم بالريشة من
اللوحة األمامية إلى لوحة الدائرة المطبوعة للوحدة
الداخلية.
عالمة المكان على لوحة الدائرة المطبوعة تكون
كالتالي:
موصل الشاشةCN-DISPLAY :
موصل التحكم في الريشةCN-VANE 1,2 :

إدخال الحافة في ھيكل اللوحة

إغالق قفل الباب

CN_DISPLAY

CN_VANE 1,2

 ٨اغلق غطاء علبة التحكم.

تحقق من الجزء األيسر واأليمن واألوسط

العربية

تثبيت لوحة التزيين )ملحق( ١٥

العربية

 ١٦اختبار التشغيل

!

افحص العناصر التالية عند اكتمال التركيب

تنبي ه

ركب لوحة التزيين بإحكام.
يتسبب تسرب الھواء البارد في االرتشاح.
تتساقط قطرات الماء.

مثال جيد
وحدة جھاز
التكييف
لوحة
السقف
لوحة تزيين

 بعد اكتمال العمل ،تأكد من قياس وتسجيل خواصالتشغيل التجريبي ،وتخزين البيانات المقاسة...إلخ.
 عناصر القياس تشمل درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارةالخارجية ودرجة حرارة الشفط ودرجة حرارة النفخ
وسرعة الدوران وحجم الدوران والجھد الكھربائي والتيار
ومدى وجود اھتزازات وضوضاء غير طبيعية وضغط
التشغيل ودرجة حرارة األنابيب والضغط االنضغاطي.
 فيما يتعلق بالھيكل والشكل ،تحقق من العناصر التالية.* ھل يتم تدوير الھواء بالشكل المالئم؟
* ھل يتم التصريف بسالسة؟
* ھل اكتمل العزل الحراري )أنابيب التبريد والصرف(؟

ركب العازل )ھذا الجزء( وانتبه
إلى تسرب الھواء البارد.

مثال سيء

وحدة جھاز التكييف
تسرب الھواء
البارد )سيء(

* ھل يوجد أي تسرب لغاز التبريد؟
* ھل تم تشغيل مفتاح جھاز التحكم عن بعد؟
* ھل توجد أي توصيالت خاطئة لألسالك؟
* ھل المسامير اللولبية الطرفية مفكوكة؟

ھواء

لوحة
السقف
لوحة تزيين

 118......M4نيوتن/سم } 12كيلوجرام قوة/سم{
 196......M5نيوتن /سم } 20كجم /قوة{
 245......M6نيوتن /سم } 25كجم قوة/سم{
 588......M8نيوتن /سم } 60كجم قوة/سم
توصيل مصدر الطاقة

اختبار التشغيل

 قم بتوصيل سلك مصدر الطاقة بمصدر طاقة مستقل.قاطع الدائرة مطلوب.
 -شغل الوحدة لمدة  15دقيقة أو أكثر.

احتياطات اختبار التشغيل
 يجب أن يوفر مصدر الطاقة األولي  % 90على األقل منالجھد الكھربي المقدر.
وإال فال يجب تشغيل جھاز التكييف.

!

تنبي ه

تقييم األداء
 قم بقياس درجة حرارة الھواء الداخل والمنصرف. تأكد من أن الفرق بين درجة حرارة الھواء الداخل والھواءالمنصرف أكثر من  8درجات مئوية )التبريد( أو العكس
)التدفئة({.

• الختبار التشغيل ،قم بتشغيل التبريد أو ً
ال حتى
خالل المواسم الحارة .وفي حال تشغيل التدفئة أو ً
ال
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في الضاغط.
وبعدئذ يجب االنتباه.
• قم بإجراء اختبار التشغيل ألكثر من  5دقائق بدون
توقف) .سيتم إلغاء اختبار التشغيل تلقائًيا بعد 18
دقيقة(
 إللغاء اختبار التشغيل ،اضغط على أي زر.الترمومتر

العربية

عملية اختيارية ١٧

عملية اختيارية
الضبط الخاص بالتركيب -وضع اختبار التشغيل
يجب إجراء اختبار التشغيل بعد التركيب.
انظر دليل المنتج للحصول على مزيد من التفاصيل عن اختبارالتشغيل.

اضغط مع االستمرار على زر B

ألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.

 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
 بالنسبة للمنتجات المثبتة على الحائط ،قم بإلغاء اتجاه تيارات الھواء يسارا /يمينا.ستومض القيمة المضبوطة “ ”01في أسفل نافذة العرض.

قيمة الضبط

قيمة الكود

حدد وضع اختبار التشغيل باستخدام زر . G F
※ قيمة وضع اختبار التشغيل
 :00اختبار تشغيل التبريد
 :01اختبار تشغيل التدفئة
قيمة الضبط

اضغط على زر K

قيمة كود اختبار التشغيل

لبدء اختبار التشغيل.

>عند التدفئة<

>عند التبريد<

خالل اختبار التشغيل ،اضغط على الزر أدناه إللغاء اختبار التشغيل.
 -اختيار التشغيل ،زيادة /خفض درجة الحرارة ،سرعة المروحة ،تدفق الھواء ،زر تشغيل /إيقاف

العربية

 ١٨عملية اختيارية

الضبط الخاص بالتركيب -عنوان الضبط للتحكم المركزي
يجب استخدام ھذه الوظيفة عند التوصيل بجھاز تحكم مركزي.
راجع دليل جھاز التحكم المركزي للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن الوظائف.

اضغط مع االستمرار على زر B

ألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.

 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
بمجرد دخول وضع ضبط العنوان باستخدام زر  ، Bتظھر الشاشة على النحو المبين أدناه.

رقم الوحدة الداخلية
رقم المجموعة

قيمة الكود

اضبط رقم المجموعة باستخدام زر (F~0) . F G

انتقل إلى القيمة المضبوطة لرقم الوحدة الداخلية باستخدام زر . H I

اضبط قيمة رقم الوحدة الداخلية باستخدام زر (F~0) . F G

اضغط على زر K

الستكمال ضبط العنوان.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hإذا لم تحدد زر  Kقبل الخروج ،فلن يتم تطبيق التغييرات.

العربية

عملية اختيارية ١٩

الضبط الخاص بالتركيب– المقاوم الحراري
تستخدم ھذه الوظيفة الختيار مستشعر درجة الحرارة لتحديد درجة الحرارة الداخلية.

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
انتقل إلى “تحديد مستشعر درجة الحرارة )الترمستور(” في القائمة
باستنخدام زر  Bوستكون الشاشة المعروضة كما يلي.
حدد مكان مستشعر درجة الحرارة
الداخلية )الترمستور( باستخدام زر
. FG

اضغط على زر K

※ القيمة المضبوطة بالنسبة
لمستشعر المكان
 :01جھاز التحكم عن بعد
 :02الوحدة الداخلية
TH2 :03

قيمة الضبط

قيمة الكود بالنسبة
لمستشعر درجة حرارة
الغرفة )الترمستور(

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hإذا لم تحدد زر  Kقبل الخروج ،فلن يتم تطبيق التغييرات.
مكان تحديد مستشعر درجة
الحرارة
 01جھاز التحكم عن بعد التشغيل بواسطة مستشعر درجة الحرارة في جھاز التحكم عن بعد
التشغيل بواسطة مستشعر لدرجة الحرارة في الوحدة الداخلية
الوحدة الداخلية
02
الوظيفة

03

التبريد

التشغيل على درجة حرارة أعلى بعد مقارنة درجات الحرارة بين الوحدة الداخلية وجھاز
التحكم عن بعد الموصل بالكابل )بعض المنتجات تعمل على درجة حرارة أقل(.

التدفئة

التشغيل على درجة حرارة أقل بعد مقارنة درجات الحرارة بين الوحدة الداخلية وجھاز
التحكم عن بعد الموصل بالكابل

2TH

 hتختلف وظائف /ميزات  TH2حسب المنتج.

العربية

 ٢٠عملية اختيارية

الضبط الخاص بالتركيب– اختيار ارتفاع السقف
تستخدم ھذه الوظيفة لضبط مستوى سرعة المروحة حسب ارتفاع السقف بالنسبة للمنتجات المثبتة في السقف.

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
انتقل إلى “تحديد ارتفاع السقف” في القائمة باستخدام  Bوسيتم
عرض ما يلي.
حدد ارتفاع السقف باستخدام زر . F G
※ قيمة الضبط بالنسبة الرتفاع السقف
 :01منخفض
 :02متوسط
 :03مرتفع
 :04مرتفع جًدا
قيمة الضبط

اضغط على زر K

قيمة الكود بالنسبة
الرتفاع السقف

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hإذا لم تحدد زر  Kقبل الخروج ،فلن يتم تطبيق التغييرات.
الوظيفة
مستوى ارتفاع السقف
شغل سرعة المروحة الداخلية على مستوى واحد أقل من متوسط سرعة المروحة.
منخفض
01
شغل سرعة المروحة الداخلية على متوسط سرعة المروحة.
متوسط
02
شغل سرعة المروحة الداخلية على مستوى واحد أعلى من متوسط سرعة المروحة.
عالي
03
شغل سرعة المروحة الداخلية على مستويين أعلى من متوسط سرعة المروحة.
عالي جًدا
04
• إعدادات تحديد ارتفاع السقف مقيدة بالنسبة لبعض المنتجات.
• وظيفة ارتفاع السقف العالي جدا قد ال تكون متاحة بالنسبة لبعض الوحدات الداخلية.
• انظر دليل المنتج للحصول على مزيد من التفاصيل.

العربية

عملية اختيارية ٢١

ضبط مرّكب ضبط المجموعة
تستخدم ھذه الوظيفة لضبط اإلعدادات عند التحكم بجھازين للتحكم عن بعد أو التحكم الجماعي.

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

انتقل إلى تحديد الوحدة الرئيسية /التابعة في القائمة باستخدام زر B

وسيتم عرض ما يلي.

حدد إعداد الوحدة الرئيسية /التابعة للتحكم عن بعد باستخدام زر . F G
※ اضبط القيمة بالنسبة للتحكم عن بعد
 :00تابعة
 :01رئيسية
قيمة الضبط

اضغط على زر K

قيمة الكود بالنسبة
الرتفاع السقف

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hإذا لم تحدد زر  Kقبل الخروج ،فلن يتم تطبيق التغييرات.
جھاز التحكم عن بعد
01

رئيسية

02

تابعة

الوظيفة
تشغيل الوحدة الداخلية باستخدام جھاز التحكم عن بعد في حالة التحكم الجماعي) .الضبط
على الوحدة الرئيسية في الوضع االفتراضي(
ضبط كل أجھزة التحكم عن بعد كوحدات تابعة باستثناء جھاز تحكم عن بعد رئيسي للتحكم
الجماعي.

 hانظر قسم “التحكم الجماعي” للحصول على مزيد من المعلومات عن الوحدة الرئيسية /التابعة.
• بعض الوظائف قد ال تكون متاحة أثناء التحكم الجماعي باستثناء إعدادات التشغيل األساسية وسرعة المروحة
المنخفضة  /المتوسطة  /العالية وإعدادات قفل التحكم عن بعد وضبط الوقت.

العربية

 ٢٢عملية اختيارية

الضبط الخاص بالتركيب– ضبط نمط االتصال الجاف
ھذه الوظيفة ال تكون متاحة إال بالنسبة للمنتجات المزودة بجھاز للتالمس الجاف.

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

انتقل إلى “إعدادات وضع التالمس الجاف” في القائمة باستخدام زر B

وسيتم عرض ما يلي.

حدد “وضع التالمس الجاف” باستخدام زر . F G
※ قيمة الضبط بالنسبة للتالمس الجاف
 :00يدوي
 :01تلقائي
قيمة الضبط

اضغط على زر K

قيمة الكود بالنسبة
للتالمس الجاف

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hإذا لم تحدد زر  Kقبل الخروج ،فلن يتم تطبيق التغييرات.
• انظر دليل التالمس الجاف للتعرف على مزيد من الوظائف التفصيلية عن وضع التالمس الجاف.
◀ ما ھو التالمس الجاف؟
يقصد به إشارة التالمس التي يتم استقبالھا عند تشغيل تكييف الھواء في تداخل مع بطاقة مفاتيح الفندق أو
المستشعر.

الضبط الخاص بالتركيب– التحول ما بين مئوية وفھرنھايت
ُتستخدم ھذه الوظيفة لتحويل الشاشة ما بين مئوية وفھرنھايت.
)مخصص للواليات المتحدة األمريكية فقط(

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
انتقل إلى “التبديل بين درجة مئوية ودرجة فھرنھايت” في القائمة
باستخدام زر  Bوسيتم عرض ما يلي.

حدد “التبديل بين درجة مئوية ودرجة فھرنھايت” باستخدام زر . F G
※ ضبط درجات فھرنھايت
 :00درجة مئوية
 :01درجة فھرنھايت
قيمة وضع التحويل

اضغط على زر K

كود الوظيفة

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد
تلقائيا.

عندما تضغط على زر  F Gفي وضع الفھرنھايت ،سوف تزداد/تقل درجة الحرارة بمقدار درجتين.

العربية

عملية اختيارية ٢٣

العربية

 ٢٤عملية اختيارية

الضبط الخاص بالتركيب – ضبط وظيفة الخيارات
تستخدم ھذه الوظيفة عند التثبيت اإلضافي لمنظف الھواء أو المدفئة أو المرطب أو شبكة االرتفاع أو مجموعة التھوية أو
إزالة المجموعة المثبتة.

اضغط مع االستمرار على زر  Bألكثر من  3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
اضغط على زر  Bلالنتقال إلى الوظيفة المطبقة في القائمة على النحو التالي.
الوظيفة
تنقية البالزما
السخان الكھربي
المرطب
شبيكة الرفع
صندوق التھوية
السخان اإلضافي

الرمز
20
21
22
23
24
25

اختر قيمة الكود وقيمة الضبط بالنسبة لكل وظيفة باستخدام زر . F G
※ قيمة الضبط لكل وظيفة
 :00غير مثبت
 :01مثﱠبت
قيمة الضبط

قيمة الكود

* في حالة الوحدة الداخلية ذات األكثر من مرحلة إضافية واحدة في إعداد المدفئة اإلضافية.
 :00غير مثبت
 :01مثبت  -عام
 :02مثبت  -النوع المزود بقناة

اضغط على زر K

لحفظ اإلعداد.

اضغط زر  Lللخروج.
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
 hفي حال عدم تحديد زر  Kقبل الخروج ،ال تطبق التغييرات.

