العربية

دليل التركيب

جھاز 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.

النوع :تكييف الھواء المعلق في السقف

www.lg.com
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نصائح لتوفير استھالك الطاقة

نصائح لتوفير 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.
• 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
• ال تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم وتالف.
 وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكھرباء عليك االتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤھلين أو أحد مراكز الخدمة
المرخص لھم.
 ال تقم بفك المنتج أو إصالحه .ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• احرص دائًما على تأريض المنتج.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• قم بتنصيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• احرص دائما على استخدام دائرة كھربائية ومصاھر مخصصين.
 قد يتسبب تركيب األسالك أو توصيلھا بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• استخدم قاطع أو مصاھر من فئة مناسبة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تقم بتعديل أو إطالة كابل التوصيل بالطاقة.
 ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• ال تدع جھاز تكييف الھواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جدا ً مع ترك النافذة أو الباب
مفتوحاً.
 فقد تتكثف الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض األثاث للتلف أو البلل.• توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.
 قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات .توخ الحذر السيما عند التعامل مع حواف الصندوق والزعانف الموجودةعلى المكثف والمبخر.
• وفيما يتعلق بعملية التركيب ،يرجى دائماً االتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.
 -ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو انفجار أو التعرض إلصابة.

العربية

تعليمات السالمة المھمة

٣

العربية

٤

تعليمات ھامة للسالمة

• ال تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.
 فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإلصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.• تأكد من أن منطقة التركيب ال تتدھور مع مرور األيام.
 في حالة تعرض قاعدة الجھاز للسقوط فقد يسقط معھا جھاز تكييف الھواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوثعطل بالمنتج والتعرض إلصابة شخصية.

التشغيل
• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من المنتج.
 -ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

! تنبي ه
التركيب
• تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز )غاز التبريد( بعد تركيب المنتج أو إصالحه.
 قد يؤدي انخفاض مستويات غاز التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.• قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيدا ً بشكل صحيح.
 قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
 لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.• ال تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الھواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق
الضرر بالجيران.
 قد يتسبب ھذا األمر في حدوث مشكلة لجيرانك.• استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
 تجنب اإلصابة الشخصية.• ال تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر )الملوحة( مباشرًة.
 فقد يؤدي ھذا األمر إلى تآكل المنتج .قد يتسبب تآكل المنتج والسيما تآكل زعانف المكثف والمبخر في حدوث خللبوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج.
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جدول المحتويات

٥

جدول المحتويات
 ٢نصائح لتوفير الطاقة

 ١٤اختبار التشغيل

 ٣تعليمات السالمة المھمة

 ١٦تعليمات التركيب

 ٦أماكن التثبيت
 ٧تثبيت الوحدة الداخلية
٨
٩
١٠
١١
١١
١٢

افتح الغطاء الجانبي
تثبيت صمولة ومسمار التثبيت
أنبوب تصريف الوحدة الداخلية
أنبوب التصريف
اختبار التصريف
العزل الحراري

١٦

الضبط الخاص بالتركيب -عنوان الضبط للتحكم
المركزي

١٧

الضبط الخاص بالتركيب -التحقق من عنوان التحكم
المركزي

١٨

الضبط الخاص بالتركيب -كيف يمكن الدخول إلى
وضع الضبط الخاص بعامل التركيب.

١٩

الضبط الخاص بالتركيب – جدول أكواد الضبط
الخاص بالتركيب

 ٢٠دليل التركيب في المناطق
الساحلية

العربية

٦

أماكن التثبيت

أماكن التثبيت
الوحدة الداخلية
النوع المعلق في السقف
 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.

أكثر من  700ملم

أكثر من  300ملم
أكثر من  700ملم
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تثبيت الوحدة الداخلية

تثبيت الوحدة الداخلية
جھاز تكييف الھواء

احرص على توفير
المسافة الكافية

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

!

تنبي ه

• ثبت الوحدة بشكل أفقي باستخدام مقياس
مستوى.
• خالل التثبيت ،يجب االنتباه لعدم التسبب في تلف
األسالك الكھربائية.
• قم باختيار وتمييز مكان براغي التثبيت وفتحة
األنابيب.
• حدد مكان براغي التثبيت بحيث تكون الوحدة مائلة
قلي ً
ال في اتجاه التصريف بعد أخذ اتجاه خرطوم
التصريف بعين االعتبار.
• قم بعمل ثقب لبرغي التثبيت في الحائط.

٧

!

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:
 تأكد من أن مروحة التھوية كافية لتغطية جميعالغازات الضارة المنبعثة من ھذا المكان.
 تأكد من وجود مسافة كافية من غرفة الطھيلتركيب جھاز التكييف في المكان المالئم بحيث ال
يقوم بشفط بخار الزيت.
 .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

افتح الغطاء الجانبي

!

الخطوة ١

تنبي ه

أمسك الغطاء الجانبي باليد األخرى أثناء التثبيت
لتفادي وقوعه.

 أزل المسامير الربعة من الغطاء الجانبي.الخطوة ٢
غطاء الجانب األيمن

الجانب الخلفي
غطاء الجانب
األيسر
الجانب الخلفي

 قم بفك الغطاء الجانبي من اللوحة الجانبية برفق )ثبتالغطاء الجانبي براحة يدك على الجانب الخلفي(
الخطوة ٣

 افتح فتحة األنبوب من الجانب األيسر باستخدامكماشة/زرادية.

تثبيت صمولة ومسمار التثبيت
 أعد أربع مسامير للتعليق )يجب أن يكون طول المساميرواحد(.
 قم بقياس وتعليم الوضع الخاصة بمسامير التعليقوفتحة األنبوب.
 اثقب فتحة صمولة التثبيت على السقف. قم بإدخال حلقة الزنق وأداة التثبيت في مساميرالتعليق لتثبيت مسامير التعليق في السقف.
 قم بتثبيت مسامير التعليق بمسمار التثبيت بإحكام. قم بتثبيت ألواح التركيب في مسامير التعليق )بصورةمستوية تماما( باستخدام الصواميل وحلقة الزنق وحلقة
الزنق اللولبية.
 قم بتعديل المستوى باستخدام مقياس المستوى فياالتجاه اليسار – اليمين ،الخلف – األمام عن طريق
تعديل مسامير التعديل.
 قم بتعديل المستوى في االتجاه األعلى  -األسفل عنطريق تعديل مسامير التعديل .ثم سيتم خفض الوحدة
إلى الجانب السفلي للتصريف بشكل جيد.

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

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

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

 القطع التالية خياريه.مسمار أداة التعليق  W3/8 -أو M10
صامولة  W3/8 -أو M10
حلقة الزنق اللولبية M10 -
حلقة زنق األلواح M10 -

)وحدة :ملم(

!

األبعاد

A

B

1655
1255
855

320
320
320

الطراز
VL
VK
VJ

تنبي ه

أحكم ربط الصمولة والمسمار لتفادي سقوط الوحدة.
قم بثقب فتحة األنبوب على الحائط برفق بحيث
تميل إلى الجانب الخارجي باستخدام مثقب فتحة
محوري .Ø70

صمولة التثبيت

الحائط
الوحدة الخارجية
السقف

B
A

مسامير التعليق
صامولة
حلقة
معدنية

حلقة الزنق اللولبية
أداة التعليق
 12ملم
كحد أقصى

من  5إلى  7ملم

مسامير التعليق

حلقة
معدنية

صامولة
مسامير
التعليق

الوحدة الداخلية

العربية

تثبيت الوحدة الداخلية

٩
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 ١٠تثبيت الوحدة الداخلية

!

تنبي ه

معلومات التركيب الخاصة باإلمالة
 من المھم للغاية تركيب الوحدة الداخلية بميل لتسھيل عملية الصرف بالنسبة لتكييف الھواء المزود بقناة. الحد األدنى لسمك المادة العازلة ألنبوب التوصيل يجب أن يكون  10ملم. -في حال تثبيت لوحات التركيب في خط أفقي ،تتم إمالة الوحدة الداخلية بعد التركيب نحو الجانب السفلي.

منظر أمامي
 يجب أن تكون الوحدة أفقية أو مائلة بزاوية. يجب أن يكون الميل أقل من أو مساوي لدرجة واحدة أو بين  10إلى  20ملم في اتجاه الصرف كما ھو موضح بالشكل.السقف
 20 ~ 10ملم

منظر جانبي
 يجب إمالة الوحدة نحو الجانب السفلي من الوحدة عند االنتھاء من التركيب.السقف

 10 ~ 5ملم

أنبوب تصريف الوحدة الداخلية
 يجب أن تكون أنابيب التصريف منحدرة إلى أسفل )من 50/1إلى  :(100/1تأكد من عدم التثبيت بشكل مائل
في االتجاه الخطأ لمنع التدفق العكسي.
 أثناء توصيل أنابيب الصرف ،يجب االنتباه لتفادي الضغطأكثر من الالزم على منفذ التصريف الموجود بالوحدة
الداخلية.
 قم بإزالة السدادة المطاط قبل توصيل خرطوم التصريف. ثبت الدعامة بعد توصيل خرطوم التصريف على النحوالمبين أدناه.

مياه تصريف
متراكمة
ھواء

تمويج

العربية

تثبيت الوحدة الداخلية ١١

ال ترفع

تسرب الماء

تسرب الماء

طرف خرطوم
التصريف مغمور
في الماء

فجوة أقل من
 50ملم

قناة
تصريف

تسرب الماء

 تأكد من إجراء العزل الحراري على أنبوب الصرف.خرطوم
التصريف

مادة العزل الحراري :رغوة البولي إيثيلين بسمك يزيد
عن  8ملم.
الدعامة

اختبار التصريف
اتبع اإلجراءات التالية الختبار تشغيل مضخة التصريف:

أنبوب التصريف
 يجب أن يشير خرطوم التصريف إلى األسفل لسھولةتدفق التصريف.
منحدر إلى
األسفل

 اضبط ريش توجيه الھواء ألعلى وألسفل على الوضع)أفقًيا( باستخدام يديك.
 -ال تجعل أنبوب التصريف مثل الشكل المبين أدناه.

 صب زجاجة ماء على المبخر باستخدام غالية. تأكد من أن الماء يتدفق عبر خرطوم التصريف الخاصبالوحدة الداخلية بدون أي تسرب ويخرج من مخرج
التصريف.

العربية

 ١٢تثبيت الوحدة الداخلية

العزل الحراري

توصيل األسالك

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

وصل األسالك بالوصالت الطرفية في لوحة التحكم كل
على حدة وفًقا لتوصيل الوحدة الخارجية.

 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:

3

)1(L) 2(N

3

)1(L) 2(N

شريط الربط)ملحق(

أنابيب غاز التبريد

الوحدة
الداخلية

!

العازل الحراري
)ملحق(

 سيتم تجھيز مادة العزل الحراري ...صوف زجاجي ثابتالحرارة بسمك من  10إلى  20ملم.
 الصوف الزجاجي السميك على كل أجھزة تكييف الھواءالمثبتة في بيئة السقف.

تنبي ه

• يجب أن يتوافق كابل التوصيل الموصل بالوحدتين
الداخلية والخارجية مع المواصفات التالية )عزل
مطاط ،النوع  H05RN-Fمعتمد من  HARأو .(SAA
المساحة
المستعرضة العادية
2
 0.75ملم

أخ

صفر
ضر /أ

كابالت التوصيل إلى الوحدة الداخلية

 20ملم

 قم بإزالة غطاء مجموعة الوصالت الطرفية إلجراءالتوصيالت الكھربائية بين الوحدتين الداخلية والخارجية.

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

 -استخدم الكالبات لتثبيت السلك.

غطاء مجموعة
الوصالت الطرفية

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

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.

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.

العربية

تثبيت الوحدة الداخلية ١٣

العربية

 ١٤اختبار التشغيل

اختبار التشغيل
احتياطات اختبار التشغيل

توصيل مصدر الطاقة

 يجب أن يوفر مصدر الطاقة األولي  %90على األقل منالجھد الكھربي المقدر.

قم بتوصيل سلك مصدر الطاقة بمصدر طاقة مستقل.
 -قاطع الدائرة مطلوب.

وإال فال يجب تشغيل جھاز التكييف.

شغل الوحدة لمدة  15دقيقة أو أكثر.

!

تنبي ه

• 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(

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

 -إللغاء اختبار التشغيل ،اضغط على أي زر.

افحص العناصر التالية عند اكتمال
التثبيت
بعد اكتمال العمل ،تأكد من قياس وتسجيل خواص
التشغيل التجريبي ،وتخزين البيانات المقاسة...إلخ.
عناصر القياس تشمل درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة
الخارجية 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.
* ھل يتم تدوير الھواء بالشكل المالئم؟
* ھل يتم التصريف بسالسة؟
* ھل اكتمل العزل الحراري )أنابيب التبريد والصرف(؟
* 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؟

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

الترمومتر

!

تنبي ه

بعد تھيئة الظروف السابقة ،قم بتجھيز األسالك كما
يلي:
• احرص دائًما على توفير مصدر تيار فردي ُمخصص
لجھاز التكييف .وفيما يتعلق بطريقة توصيل األسالك،
استخدم الرسم البياني للدائرة الكھربائية المطبوع
على السطح الداخلي لعلبة التحكم.
• قم بتوفير مفتاح قاطع دائرة كھربائية بين مصدر
الطاقة والوحدة.
• المسمار اللولبي المستخدم في تثبيت األسالك
الموجودة في علبة اللوازم الكھربائية يمكن أن ينفك
بسبب االھتزازات التي تتعرض لھا الوحدة خالل
عملية النقل .افحصھا وتأكد من ربطھا بإحكام) .وفى
حالة تعرضھا لالرتخاء ،فإن ذلك قد يؤدي إلى احتراق
األسالك(.
• مواصفات مصدر الطاقة.
• تأكد من أن القدرة الكھربية كافية.
• تأكد من أن الجھد الكھربي عند بداية التشغيل
يتجاوز نسبة  % 90من الجھد الكھربي المحدد
على لوحة االسم.
• تأكد من أن سمك الكابل كما ھو ُمحدد في
مواصفات مصدر الطاقة) .الحظ على وجه الخصوص
العالقة بين طول الكابل وسمكه(.
• احرص دائًما على تركيب قاطع للتسرب في حالة
الرطوبة أو االبتالل.
• قد يتسبب انخفاض الجھد الكھربي في حدوث
المشاكل التالية.
 اھتزاز المفتاح المغناطيسي ،وحدوث تلف بنقطةاالتصال ،وكسر الصمامات ،واضطراب األداء
الطبيعي لجھاز الوقاية من الحمل الزائد.
 ال يتم إمداد الضاغط بطاقة بدء التشغيل المالئمة.• استخدم وحدة التحكم عن بعد المزودة في الوحدة
الداخلية فقط ،عندما تجمع بين استخدام الوحدة
الداخلية من نوع العلبة ومجموعات الوحدات
الداخلية المختلفة كما ھو موضح أدناه.

التسليم
قم بتعليم العميل حول إجراءات التشغيل والصيانة
واستخدام دليل التشغيل )تنظيف فلتر الھواء والتحكم في
درجة الحرارة...إلخ(.

العربية

اختبار التشغيل ١٥
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 ١٦تعليمات التركيب

تعليمات التركيب
الضبط الخاص بالتركيب -عنوان الضبط للتحكم المركزي

١

عندما يكون زر ) MODEالوضع( مضغو ً
طأ ،اضغط على زر ) RESETإعادة الضبط(.

٢

اضبط عنوان الوحدة الداخلية باستخدام زر ضبط درجة الحرارة.
 نطاق الضبطFF ~ 00 :رقم المجموعة

رقم الوحدة الداخلية

٣

بعد ضبط العنوان ،اضغط زر تشغيل /إيقاف
التشغيل في اتجاه الوحدة الداخلية مرة واحدة.

٤

ستعرض الوحدة الداخلية العنوان المضبوط الستكمال ضبط العنوان.
 -يمكن أن يختلف وقت وطريقة عرض العنوان حسب نوع الوحدة الداخلية.

٥

أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد الستدخدام وضع التشغيل العام.

الضبط الخاص بالتركيب -التحقق من عنوان التحكم المركزي

١

عندما يكون زر ) FUNCTIONالوظيفة( مضغو ً
طا ،اضغط زر ) RESETإعادة الضبط(.

٢

اضغط زر ) ON/OFFتشغيل /إيقاف التشغيل( في اتجاه الوحدة الداخلية مرة واحدة ،وستعرض الوحدة
الداخلية العنوان المضبوط في نافذة العرض.

 -يمكن أن يختلف وقت وطريقة عرض العنوان حسب نوع الوحدة الداخلية.

٣

أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد الستدخدام وضع التشغيل العام.

العربية

تعليمات التركيب ١٧

العربية

١٨

الضبط الخاص بالتركيب -كيف يمكن الدخول إلى وضع الضبط
الخاص بعامل التركيب.
!

تنبي ه

نمط الضبط الخاص بالتركيب ھو إعداد الوظيفة المفصلة لجھاز التحكم عن بعد.
إذا لم يتم إعداد نمط الضبط الخاص بالتركيب بشكل صحيح ،من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل في المنتج،
أو إصابة المستخدم أو أضرار في الممتلكات.
فيجب أن يقوم بإعداد ذلك عامل تركيب معتمد ،وإال ستكون مسؤوال عن النتائج المترتبة على أي تركيب أو تغيير يقوم
به عامل تركيب غير معتمد.
وفي ھذه الحالة ،لن يتم توفي الخدمة المجانية.

١

عندما يكون زر ) JET COOLتبريد سريع( مضغو ً
طا ،اضغط زر
) RESETإعادة الضبط(

٢

وعن طريق استخدام زر ) TEMPERATURE SETTINGضبط درجة الحرارة(،
اضبط كود الوظيفة وقيمة الضبط) .يرجى الرجوع إلى جدول أكواد الضبط للقائم
بالتركيب(.
كود الوظيفة
كود الضبط

٣

اضغط زر ) ON/OFFتشغيل /إيقاف التشغيل( في اتجاه الوحدة الداخلية مرة
واحدة.

٤

أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد الستدخدام وضع التشغيل العام.

* ارجع إلى جدول أكواد الضبط للقائم بالتركيب في الصفحة التالية.

الضبط الخاص بالتركيب – جدول أكواد الضبط الخاص بالتركيب
جدول أكواد الضبط الخاص بالتركيب
رقم

الوظيفة

كود الوظيفة

0

إلغاء الوضع

0

1

اختيار ارتفاع
السقف

1

التحكم الجماعي

2

قيمة الضبط
 : 0اضبط على رئيسي
 : 1اضبط على تابع
 : 1قياسي
 : 2منخفض
 : 3عالي
 : 4مرتفع جدا
 : 0اضبط على رئيسي
 : 1اضبط على تابع
 : 2افحص الوحدة الرئيسية /التابعة

2

 : 3اضبط على سخان إضافي
سخان إضافي

2

 : 4إلغاء السخان اإلضافي
 : 2تحقق من تثبيت السخان اإلضافي

شاشة البلور السائل
لوحدة التحكم عن بعد

00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25

إلغاء الوضع
ھذه الوظيفة متاحة بالنسبة لطراز  H/Pغير المزود بمبدل تلقائي فقط.

اختيار ارتفاع السقف
تعمل الوحدة الداخلية المتصلة بوحدة التحكم عن بعد السلكية على إعداد جھاز التحكم عن بعد السلكي.

التحكم الجماعي
تستخدم ھذه الوظيفة في التحكم الجماعي فقط .يرجى عدم ضبط ھذه الوظيفة في حال التحكم غير الجماعي.
بعد ضبط التحكم الجماعي في الجھاز ،أوقف تشغيل الجھاز ثم شغله مرة أخرى بعد دقيقة واحدة.

السخان اإلضافي
تطبق ھذه الوظيفة على الطرازات التي تنشط بھا وظيفة السخان اإلضافي فقط.

العربية
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 ٢٠دليل التركيب في المناطق الساحلية

دليل التركيب في المناطق الساحلية
!

تنبي ه

• ال يجب تركيب أجھزة تكييف الھواء في أي أماكن
توجد بھا غازات آكالة مثل الغازات الحمضية أو
القلوية.

في حال تركيب الوحدة الخارجية على الجانب المواجه
لشاطئ البحر ،قم بعمل حاجز للرياح بحيث ال يتعرض
المنتج للرياح البحرية.

• ال تركب المنتج حيث يمكن أن يتعرض لرياح البحر
)الرياح الملحية( بشكل مباشر .يمكن أن يتسبب
ذلك في تآكل المنتج .ويمكن أن يتسبب التآكل،
خاصة في زعانف المكثف والمبخر ،في تعطل المنتج
أو في انخفاض كفاءة األداء.

حاجز الرياح

الرياح البحرية

• في حال تركيب الوحدة الخارجية بالقرب من شاطئ
البحر ،يجب تجنب التعرض للرياح البحرية بشكل
مباشر .وإال فقد تكون ھناك حاجة إلى المعالجة
اإلضافية لمبدل الحرارة ضد التآكل.

اختيار الموقع )الوحدة الخارجية(
إذا كانت ھناك حاجة إلى تركيب الوحدة الخارجية بالقرب
من شاطئ البحر ،في ھذه الحالة يجب تجنب التعرض
للرياح البحرية بشكل مباشر.
ركب الوحدة الخارجية في الجانب المعاكس التجاه الرياح
البحرية.

الرياح البحرية

الرياح البحرية

 يجب بناءه من مادة قوية بالدرجة الكافية مثل الخرسانةلمنع تعرض المنتج للرياح القادمة من البحر.
 ويجب أن يكون ارتفاعه وعرضه أكبر بنسبة  % 150منالوحدة الخارجية.
 كما يجب ترك مسافة  70سم على األقل بين الوحدةالخارجية وحاجز الرياح لسھولة تدفق الھواء.
اختر مكانًا جيد الصرف.

• احرص على التنظيف الدوري )أكثر من مرة
واحدة/سنة( لألتربة أو الجزيئات الملحية العالقة
على مبدل الحرارة باستخدام الماء.

٢١

العربية
االمارات العربيه المتحده – دبي
ميديا سيتي – برج شاذا
502535 ب. – ص34 الطابق
[MANUFACTURER] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA
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