
• The precautions described herein are classified as WARNING and CAUTION. They both contain important information 
regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

• Meaning of WARNING and CAUTION notices

WARNING

• The safety marks shown in this manual have the following meanings:

• After completing installation, conduct a trial operation to check for faults and explain to the customer how to operate 
the air conditioner and take care of it with the aid of the operation manual.

• Ask your dealer or qualified personnel to carry out installation work. 
Do not attempt to install the air conditioner yourself. Improper installation may result in water leakage, electric shocks or fire.

• Install the air conditioner in accordance with the instructions in this installation manual. Improper installation may result in water leakage, electric shocks or fire.

Safety Precautions (1)

WARNING

CAUTION

Failure to follow these instructions properly may result in personal injury or loss of life.

Failure to follow these instructions properly may result in property damage or personal injury, which may be serious depending on the circumstances.

Be sure to follow the instructions. Be sure to establish an earth connection. Never attempt.

DAIKIN AIR CONDITIONER
3P384095-2  M14B149

The two-dimensional bar code
is a manufacturing code.

• Be sure to use only the specified accessories and parts for installation work. Failure to use the specified parts may result in the unit falling, water leakage, electric shocks or fire.

• Electrical work must be performed in accordance with relevant local and national regulations and with the instructions in this installation manual. 
Be sure to use a dedicated power supply circuit only. Insufficient power supply and improper workmanship may result in electric shocks or fire.

• Use a cable of suitable length. Do not use tapped wires or an extension lead, as this may cause overheating, electric shocks or fire.

• When wiring the power supply and connecting the wiring between the indoor and outdoor units, position the wires so that the 
control box lid can be securely fastened. Improper positioning of the control box lid may result in electric shocks, fire or overheating terminals.

• Make sure that all wiring is secured, the specified wires are used, and that there is no strain on the terminal 
connections or wires. Improper connections or securing of wires may result in abnormal heat build-up or fire.

• Install the air conditioner on a foundation strong enough to hold the weight of the unit. 
A foundation of insufficient strength may result in the equipment falling and causing injury.

• When installing or relocating the air conditioner, do not let any other substances besides R32, such as air, enter the refrigerant circuit. 
The presence of air or other foreign matter in the refrigerant circuit causes an abnormal pressure rise, which may result in equipment damage and even injury.

• If refrigerant gas leaks during installation, ventilate the area immediately.
Toxic gas may be produced if the refrigerant comes into contact with fire.

• Be sure to earth the air conditioner.  
Do not earth the unit to a utility pipe, lightning conductor or telephone earth lead. Imperfect earthing may result in electric shocks.

• Be sure to install an earth leakage circuit breaker. Failure to install an earth leakage circuit breaker may result in electric shocks or fire.

• Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
• The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, 

an operating gas appliance or an operating electric heater).

• Do not pierce or burn.
• Be aware that refrigerants may not contain an odour.
• The appliance must be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 3.9m2.
• Comply with national gas regulations.

• During installation, attach the refrigerant piping securely before operating the compressor. If the refrigerant pipes are not attached and the stop valve is 
open when the compressor is operated, air will be sucked in, causing abnormal pressure in the refrigeration cycle, which may result in equipment damage and even injury.

• During pump down, stop the compressor before removing the refrigerant piping. If the compressor is still operating and the stop valve is open during pump down, 
air will be sucked in when the refrigerant piping is removed, causing abnormal pressure in the refrigeration cycle, which may result in equipment damage and even injury.

Read the precautions in this manual 
carefully before operating the unit. This appliance is filled with R32.

• After completing installation, check for refrigerant gas leakage. Toxic gas may be produced if the refrigerant gas 
leaks into the room and comes into contact with a source of fire, such as a fan heater, stove or cooker.

Safety Precautions (2)
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Mounting plate

Dry batteries AAA. LR03 
(alkaline)

Operation manual

Mounting plate fixing 
screws M4 × 25L

Indoor unit fixing screws
M4 × 12L

Remote controller holder Fixing screws for remote 
controller holder M3 × 20L

Screw cover

J Insulation tape

Wireless remote controller

Titanium apatite photocatalytic
air-purifying filters 3

Installation manual

Accessories

Installation Tips (1)
1. Removing and installing the front panel

• Removal method
Hook fingers on the tabs on the left and right of the main body, and open until the 
panel stops. Slide the front panel sideways to disengage the front panel shaft. 
Then pull the front panel toward you to remove it.

• Installation method
Align the tabs of the front panel with the grooves, and push all the way in. Then close slowly. 
Push the centre of the lower panel surface firmly to engage the tabs.

2. Removing and installing the front grille
• Removal method

1) Remove the front panel to remove the air filter.
2) Remove 6 screws from the front grille.
3) In front of the           mark on the front grille, there are 4 upper hooks. 

Lightly pull the front grille toward you with one hand, and push down on the hooks with the fingers of your other hand.

<When there is insufficient work space because the unit is close to ceiling>
Place both hands under the centre of the front grille, and while pushing up, 
pull it toward you.

• Installation method
1) Install the front grille and firmly engage the upper hooks (4 locations).
2) Install 6 screws of the front grille.
3) Install the air filter and then mount the front panel.

Be sure to wear protection 
gloves.

CAUTION

• Before choosing the installation site, obtain user approval.

1. Indoor unit
• The indoor unit should be positioned in a place where:
1) the restrictions on the installation requirements specified 

in the indoor unit installation drawings are met,
2) both the air inlet and air outlet are unobstructed,
3) the unit is not exposed to direct sunlight,
4) the unit is away from sources of heat or steam,
5) there is no source of machine oil vapour (this may 

shorten the indoor unit service life),
6) cool (warm) air is circulated throughout the room,

7) the unit is away from electronic ignition type 
fluorescent lamps (inverter or rapid start type) as 
they may affect the remote controller range,

8) the unit is at least 1m away from any television or radio set 
(the unit may cause interference with the picture or sound),

9) the unit can be installed at the recommended height (2.5m),
10) no laundry equipment is located.

2. Wireless remote controller
• Turn on all the fluorescent lamps in the room, if any, 

and find a location where the remote controller signals 
are properly received by the indoor unit (within 7m).

Choosing an Installation Site

 mark area 
(4 locations)

Upper hook

1) Push up.

2) Pull toward you.

CAUTION
• Do not install the air conditioner at any place where there is a danger of flammable gas leakage. 

In the event of a gas leakage, build-up of gas near the air conditioner may cause a fire to break out.

• Tighten the flare nut as specified, such as with a torque wrench. 
If the flare nut is too tight, it may crack after prolonged use, causing refrigerant leakage.

• Only qualified personnel can handle, fill, purge and dispose of the refrigerant.
N004

• While following the instructions in this installation manual, install drain piping to ensure proper drainage and insulate 
the piping to prevent condensation. Improper drain piping may result in indoor water leakage and property damage.

 This product is not designed for re-packing. In case of re-packing contact to Daikin dealer.

Push the front panel 
shaft of the front panel 
into the groove.

Push
down.

Upper hook

Indoor Unit Installation Drawings

INTELLIGENT EYE sensor

• Do not hit or forcefully push the intelligent-eye sensor. This can lead to damage and malfunction.
• Do not place large objects near the sensor. Also keep heating units or humidifiers outside the sensor’s detection area.

CAUTION

30mm or more 
from ceiling

INTELLIGENT EYE 
sensor

50mm or more 
from walls 
(on both sides)

Front panel

M4 × 16L
M4 × 16L

M4 × 16L

Screw cover (3 pcs)M

Wrap the thermal insulation 
pipe with the finishing tape 
from bottom to top.

Cut thermal insulation 
pipe to an appropriate 
length and wrap it with 
tape, making sure that no 
gap is left in the insulation 
pipe’s cut line.

Caulk pipe 
hole gap 
with putty. 

A Mounting plate

Mounting plate fixing 
screws M4 × 25L (9 pcs)

B

The mounting plate 
should be installed on a 
wall which can support the 
weight of the indoor unit.

Air filters

The service lid is 
removable.

Opening method
1) Remove the service 

lid screws.
2) Pull out the service 

lid diagonally down 
in the direction of 
the arrow.

3) Pull down.

Service lid

The flare connection should 
be installed outdoors.

C Titanium apatite photocatalytic 
air-purifying filter (3 pcs)

Titanium apatite photocatalytic 
air-purifying filter

Filter frame

Air filterTab

 D  Wireless 
remote controller

 E  
Remote 
controller holder

Fixing screws for 
remote controller 
holder M3 × 20L 
(2 pcs)

F

Before screwing 
the remote 
controller holder 
to the wall, make 
sure that control 
signals are 
properly received 
by indoor unit.

1) Insert the tool into the groove of the front grille fixture.
How to remove front grille fixture

2) Turn the tool 90° in the direction of the arrow.

3) Take out the front grille fixture.

Bottom of indoor unit
Front grille fixture

Front grille fixture

How to attach the indoor unit.
Hook the tabs of the bottom frame
to the      mounting plate.
If the tabs are difficult to hook,
remove the front grille.

How to remove the indoor unit.
Push up the marked area (at the
lower part of the front grille) to
release the tabs. If it is difficult to
release, remove the front grille. Front grille

A Mounting
plate

Tab

Bottom frame

Mark (rear side)

A

Unit dimensions 

Height

Width

Depth

340mm

1200mm

240mm

1. Installing the mounting plate
• The mounting plate should be installed on a wall which can support the weight of the indoor unit.

1) Temporarily secure the mounting plate to the wall, make sure that the panel is completely level, and 
mark the boring points on the wall.

2) Secure the mounting plate to the wall with screws.

Recommended mounting plate retention spots and dimensions

Indoor Unit Installation (1)

2. Drilling a wall hole and installing wall embedded pipe
• For metal frame or metal board walls, be sure to use a wall embedded 

pipe and wall hole cover in the feed-through hole to prevent possible heat, 
electrical shock, or fire.

• Be sure to caulk the gaps around the pipes with caulking material to 
prevent water leakage.

1) Drill a feed-through hole with a 80mm diameter through the wall at a 
downward angle toward the outside.

2) Insert a wall embedded pipe into the hole.
3) Insert a wall hole cover into wall pipe.
4) After completing refrigerant piping, wiring, and drain piping, caulk the pipe hole gap with putty.

3. Installing the indoor unit
3-1. Right-side, right-back, or right-bottom piping

1) Attach the drain hose to the underside of the refrigerant pipes 
with an adhesive vinyl tape.

2) Wrap the refrigerant pipes and drain hose together with  
     insulation tape.

3) Pass the drain hose and refrigerant pipes through the wall hole, 
then set the indoor unit on the mounting plate hooks by using the 
   markings at the top of the indoor unit as a guide.

4) Open the front panel, then open the service lid. 
(Refer to Installation Tips.)

5) Pass the inter-unit wire from the outdoor unit through the feed-
through wall hole and then through the back of the indoor unit. 
Pull them through the front side. 

 Bend the ends of cable tie wires upward for easier work in advance. 
(If the inter-unit wire ends are to be stripped first, bundle the wire 
lead ends with adhesive tape.)

6) Press the bottom frame of the indoor unit with both hands to set it 
on the mounting plate hooks. Make sure that the wire leads do 
not catch on the edge of the indoor unit.

J

Inside Outside

Caulking(field supply)

Wall embedded pipe 
(field supply)

φ80

Right-bottom 
piping

Right-back piping

Right-side piping

Bind refrigerant 
pipe and drain 
hose together with 

insulation tape.J

Remove pipe port cover 
here for right-side piping.

Remove pipe port cover 
here for right-bottom piping.

Mounting plateA

45
19

0
53

134131
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34

0

65.3

φ80

161 182.5 89

φ80

1200
47554

unit: mm

Use a tape 
measure 
as shown.
Position 
the end of 
the tape 
measure 
at    .Gas pipe end 

Liquid pipe end

Place the pipe port cover 
in this pocket.

Through-the-wall 
hole φ80mm

Drain hose 
position

Removed pipe 
port cover 

The removed pipe port 
cover can be kept in the 
mounting plate pocket.

Recommended mounting plate 
retention spots (9 spots in all)

(Bolt size: M10) (Bolt size: M10) (Bolt size: M10)

Place a leveler on these tabs.

A Mounting 
plate

Wire guide

When stripping the 
ends of inter-unit 
wire in advance, 
bundle the wire 
lead ends with tape.

Hang indoor unit’s hook here.

Inter-unit 
wiring

Mounting 
plate

A

Wall hole cover
(field supply)

Indoor Unit Installation (2)

3-2. Left-side, left-back, or left-bottom piping
1) Attach the drain hose to the underside of the refrigerant 

pipes with adhesive vinyl tape.
2) Be sure to connect the drain hose to the drain port in 

place of the drain plug.

3) Shape the refrigerant pipes along the pipe path 
marking on the mounting plate.

4) Pass the drain hose and refrigerant pipes through 
the wall hole, then position the indoor unit on the 
mounting plate hooks, using the    markings at 
the top of the indoor unit as a guide.

5) Pull in the inter-unit wire.
6) Connect the refrigerant pipes.
7) In case of pulling the drain hose through the back of the indoor 

unit, wrap the refrigerant pipes and drain hose together with 
 J  insulation tape as shown in the right figure.

8) While exercising care so that the inter-unit wiring does not catch the 
indoor unit, press the bottom edge of the indoor unit with both hands until 
it is firmly caught by the mounting plate hooks.  Secure the indoor unit to 
the mounting plate with the  H  indoor unit fixing screws (M4 × 12L).

3-3. Wall embedded piping
Follow the instructions given under left-side, left-back, or 
left-bottom piping.
1) Insert the drain hose to this depth so it won’t be pulled out of 

the drain pipe.

4. Wiring
 1) Strip wire ends (20mm).

2) Match wire colours with terminal numbers on the indoor and 
outdoor unit’s terminal blocks and firmly secure the wires in 
the corresponding terminals with the screws.

3) Connect the earth wires to the corresponding terminals.
4) Pull the wires lightly to make sure they are securely 

connected, then secure them with the wire retainer.
5) In case of connecting to an adapter system, run the remote 

controller cable and attach the S21. 
(Refer to “5. When connecting to an HA system”.)

6) Shape the wires so that the service lid fits securely, then close the 
service lid.

• Do not use tapped wires, extension cords, or starburst connections, as they may cause overheating, electrical 
shock,or fire.

• Do not use locally purchased electrical parts inside the product. (Do not branch the power for the drain pump, 
etc., from the terminal block.) Doing so may cause electric shock or fire.

• Do not connect the power wire to the indoor unit. Doing so may cause electric shock or fire.

WARNING

How to set the drain hose.
• Insert drain hose and tighten fixing screw.
 Forgetting to attach this may cause water leakages.
 The drain hose is on the back of the unit.

How to set the drain plug.

Front side of unit

Drain hose attachment positionAttachment on the left side

Drain hose

Fixing screw

Attachment on the right side (factory default)

Drain hose

Fixing screw

Remove pipe port cover here for left-bottom piping.

Remove pipe port 
cover here for 
left-side piping.

Left-bottom piping

Left-side 
piping

Left-back 
piping

No gap

Insert a hexagon 
wrench (4mm)

Wrap     insulation tape 
around the bent portion of the 
refrigerant pipe. 
Overlap at least half the width 
of the     insulation tape with 
each turn.

Drain 
hose

Caulk this hole 
with putty or 
caulking material. Bind with vinyl 

tape.

Mounting plate

Refrigerant
pipes

Drain hose

Bottom frame
M4 × 12L (3 locations)

Inter-unit wire
Mounting
plate

Inner wall

Vinyl chloride 
drain pipe 
(VP-30)

Drain hose50mm 
or more

Insert drain hose to this 
depth so it won’t be 
pulled out of drain pipe.

Outer wall

Shape wires so 
that the service 
lid will fit securely.

Terminal block

Electrical wiring box

Wire retainer

Firmly secure the wire 
retainer so that wires 
sustain no external stress.Use the 

specified 
wire type.

Do not apply 
lubricating oil 
(refrigerant oil) to 
the drain plug when 
inserting it.
The application of 
lubrication oil to the 
drain plug will 
deteriorate the plug 
to cause drain 
leakage from the 
plug.

A

A

H

J

J

1
2
3

1 2 3 L N
Inter-unit wire 
4-core 1.5mm² or more 
60245 IEC 57

Firmly fix the wires with 
the terminal screws. Outdoor unit

Indoor 
unit

Firmly fix the wires with 
the terminal screws.

5. When connecting to an HA system
1) Remove the front grille. 

(6 screws, 3 front grille 
fixtures)

2) Remove the electrical 
wiring box. (1 screw)

3) Remove the metal plate 
electrical wiring box cover. 
(4 tabs)(See Fig.1)

4) Attach the connection 
cord to the S21 connector 
and pull the harness out 
through the notched part in the figure. (See Fig.2)

5) Replace the electrical wiring box cover as it was, and pull the harness around, as shown in the figure.(See Fig.3)

Indoor Unit Installation (3)

Refrigerant Piping Work (1)

6. Drain piping
1) Connect the drain hose, as described below.

2) Remove the air filters and pour some water 
into the drain pan to check the water flows 
smoothly.

3) When drain hose requires extension, obtain an 
extension hose with an inner diameter of 16mm.
Be sure to thermally insulate the indoor
section of the extension hose.

4) When connecting a rigid polyvinyl chloride pipe 
(nominal diameter 13mm) directly to the drain 
hose attached to the indoor unit as with embedded 
piping work, use any commercially available drain 
socket (nominal diameter 13mm) as a joint.

1. Flaring the pipe end
1) Cut the pipe end with a pipe cutter.
2) Remove burrs with the cut surface facing 

downward so that the chips do not enter the 
pipe.

3) Put the flare nut on the pipe.
4) Flare the pipe.
5) Check that the flaring is properly made.

• Do not use mineral oil on flared part.
• Prevent mineral oil from getting into the system as this would reduce the lifetime of the units.
• Never use piping which has been used for previous installations. Only use parts which are delivered with the unit.
• Never install a drier to this R32 unit in order to guarantee it’s lifetime.
• The drying material may dissolve and damage the system.
• Incomplete flaring may cause refrigerant gas leakage.

WARNING

(Cut exactly at 
right angles.)  Remove burrs

Set exactly at the position shown below.

A

Flaring

Die A 0-0.5mm

Clutch-type

Flare tool for R32 or R410A

1.0-1.5mm

Clutch-type (Rigid-type)

1.5-2.0mm

Wing-nut type (Imperial-type)

Conventional flare tool

Check
Flare’s inner 
surface must 
be flaw-free.

The pipe end must 
be evenly flared in 
a perfect circle.

Make sure that the 
flare nut is fitted.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

The drain hose should 
be inclined downward.

No trap is permitted.

Do not put the end 
of the hose in water.

Indoor unit 
drain hose φ1

6 Extension drain hose

Heat insulation tube
(field supply)

Drain hose supplied with 
the indoor unit

Commercially available drain 
socket 
(nominal diameter 13mm)

Commercially available rigid 
polyvinyl chloride pipe
(nominal diameter 13mm)

φ1
6

Screw

Pull Pull

Slide

Tab

Tab

Slide

Metal plate 
electrical cover

Main body

HA connector
(S21)

HA connector
(S21)

Lay the HA cord as 
shown in the figure.

Refrigerant Piping Work (2)

2. Refrigerant piping

2-1. Caution on piping handling
1) Protect the open end of the pipe against dust and moisture.
2) All pipe bends should be as gentle as possible. Use a pipe 

bender for bending. 

2-2. Selection of copper and heat insulation materials
• When using commercial copper pipes and fittings, observe the following:

1) Insulation material:  Polyethylene foam
Heat transfer rate:  0.041 to 0.052W/mK (0.035 to 0.045kcal/mh°C)

 Refrigerant gas pipe’s surface temperature reaches 110°C max.
 Choose heat insulation materials that will withstand this temperature.
2) Be sure to insulate both the gas and liquid piping and observe the

insulation dimensions as below.

3) Use separate thermal insulation pipes for gas and liquid refrigerant pipes.

• Align the centres of both flares and tighten the flare nuts 3 or 4 turns by hand.  Then tighten them fully 
with the torque wrenches.

• Refrigerant oil for R410A can also be used for application to the inner flare.

• Use the flare nut fixed to the main unit.
   (This is to prevent cracking of the flare nut as a result of deterioration over time.)
• To prevent gas leakage, apply refrigeration oil only to the inner surface of the flare.
   (Use refrigeration oil for R32.)
• Use a torque wrench when tightening the flare nuts to prevent damage to the flare nuts and gas leakage.

CAUTION

Wall

If no flare cap is 
available, cover 
the flare mouth 
with tape to keep 
dirt or water out.

Be sure to 
place a cap.

Rain

Flare nut tightening torque

Gas side Liquid side

61.8-75.4N  m
(630-770kgf  cm)

14.2-17.2N  m
(144-175kgf  cm)

15.9mm 6.4mm

Do not apply refrigeration 

oil to the outer surface.

Flare nut

Apply refrigeration oil to the 

inner surface of the flare.

Do not apply refrigeration 

oil to the flare nut to avoid tightening 

with excessive torque.

Apply oil Torque wrench

Piping union

Flare nut
Spanner

Tighten

Gas pipe Inter-unit wire

Liquid pipe

Gas pipe 
insulation

Liquid pipe 
insulation

Finishing tape Drain hose

Gas side

Piping size

O.D. 15.9mm

O.D. 6.4mm

50mm or more

30mm or more

1.0mm (C1220T-O)

0.8mm (C1220T-O)

I.D. 16-20mm

I.D. 8-10mm
10mm Min.

Minimum bend radius Piping thickness Thermal insulation size Thermal insulation
thickness

Liquid side

Trial Operation and Testing

Test items

Incomplete cooling/heating functionNo refrigerant gas leaks.

Draining line is properly installed.

Indoor and outdoor units are installed properly on 
solid bases.

Refrigerant gas and liquid pipes and indoor drain 
hose extension are thermally insulated.

Fall, vibration, noise

Water leakage

Water leakage

System is properly earthed. Electrical leakage

Indoor unit properly receives remote controller 
commands.

No operation

Incomplete cooling/heating function

Incomplete cooling/heating function

The specified wires are used for inter-unit wiring 
connections.

No operation or burn damage

Symptom Check

     will appear when the MODE button is pressed.* No heating

Indoor or outdoor unit’s air inlet or air outlet are 
unobstructed.

* Check that the jumper (J8) has not been cut. If it has been 
cut, contact the service shop.

Stop valves are opened.

1. Trial operation and testing
• Trial operation should be carried out in either COOL or HEAT operation.

 1-1 Measure the supply voltage and make sure that it is within the specified range.
 1-2 In COOL operation, select the lowest programmable temperature; in HEAT operation,

select the highest programmable temperature.
1-3 Carry out the trial operation in accordance with the operation manual to ensure that all 

functions and parts, such as louvres movement, are working properly.
• For protection, the system disables restart operation for 3 minutes after it is turned off.

• When trial operation is conducted in the HEAT operation directly after the circuit breaker is turned on, in 
some cases no air will be output for about 10 minutes in order to protect the air conditioner.

1-4 After trial operation is complete, set the temperature to a normal level (26°C to 28°C in COOL 
operation, 20°C to 24°C in HEAT operation).

• When operating the air conditioner in COOL operation in winter, or HEAT operation in summer, set it to the trial 
operation mode using the following method.

1) Press         and select the trial operation (COOL or HEAT).

2) Press         to turn on the system.

3) Press both of      and         at the same time. 

4) Press      , select “    ”,and press         for confirmation.

• Trial operation will stop automatically after about 30 minutes.

 To stop the operation, press        .

• Some of the functions cannot be used in the trial operation mode.

• The air conditioner draws a small amount of power in its standby mode. If the system is not to be used for some 
time after installation, shut off the circuit breaker to eliminate unnecessary power consumption.

• If the circuit breaker trips to shut off the power to the air conditioner, the system will restore the original operation 
mode when the circuit breaker is opened again.

Jumper (J8)

2. Test items
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HA عند توصيله بنظام  .5
انزع الشبكة األمامية.   (1

(6 براغي، 3 مثبتات للشبكة 
األمامية)

انزع صندوق متديد األسالك   (2
الكهربائية. (1 برغي)

انزع اللوحة املعدنية من غطاء   (3
صندوق متديد األسالك الكهربائية. 

(4 ألسنة) (انظر الشكل 1)
قم بتثبيت سلك التوصيل   (4

باملوصل S21 واسحب املربط من 
خالل اجلزء املشار إليه في الشكل. 

(انظر الشكل 2)
قم بإرجاع غطاء صندوق متديد األسالك الكهربائية كما كان عليه، واسحب املربط من حوله،   (5

كما هو موضح في الشكل. (انظر الشكل 3)

تركيب الوحدة الداخلية (3)

متديد أنبوب التصريف  .6
قم بتوصيل خرطوم التصريف، كما هو محدد أدناه.  (1

انزع مرشحات الهواء واسكب القليل من املياه داخل وعاء   (2
التصريف للتحقق من تدفق املاء بسالسة.

عندما يتطلب خرطوم التصريف وجود جزء إضافي، احصل   (3
على وصلة متديد للخرطوم بقطر داخلي يبلغ 16 مم.

تأكد من عزل اجلزء الداخلي من وصلة متديد اخلرطوم   
حراريًا.

عند توصيل األنبوب املصنوع من مادة كلوريد الفينيل   (4
الصلبة (قطر اسمي يبلغ 13 مم) بشكلٍ مباشر في 

خرطوم التصريف املثبت بالوحدة الداخلية أثناء القيام 
بأعمال متديد األنابيب املدمجة، استعمل أيًا من مقابس 

التصريف املتوفرة جتاريًا (قطر اسمي يبلغ 13 مم) كوصلة.

أعمال متديد أنابيب سائل التبريد (1)
توسعة طرف األنبوب  .1

1) اقطع طرف األنبوب باستعمال قاطع أنابيب.
2) انزع النتوءات والسطح املقطوع املتجه لألسفل بحيث 

ال تدخل الرقاقات داخل األنبوب.
3) قم بوضع صامولة التوسعة على األنبوب.

4) قم بتوسعة األنبوب.
5) حتقق من أنه قد متت التوسعة بشكلٍ صحيح.

• ال تعمد إلى استعمال زيت معدني على جزء التوسعة.
• تفادى دخول الزيت املعدني إلى النظام فقد يتسبب ذلك في تقليل العمر التشغيلي للوحدات.

ا إلى استعمال أنابيب مت استعمالها في عمليات تركيب سابقة. قم باستعمال القطع املرفقة مع الوحدة فقط. • ال تعمد أبدً
ا إلى تركيب مجفف على هذه الوحدة التي تعبأ بغاز R32 وذلك لضمان العمر التشغيلي للوحدة. • ال تعمد إبدً

• قد تعمل مواد التجفيف على تفكيك النظام وتلفه.
• عدم إمتام التوسعة قد يتسبب في تسريب غاز التبريد.

حتذير

(اقطع عند الزوايا 
ا.)  اليمنى متامً انزع النتوءات

ا. قم بوضعها في املوضع املوضح أدناه متامً

A

التوسعة

0-0.5 ممAقالب

طراز القابض
R410A أو R32 أداة التوسعة اخملصصة لغاز

1.0-1.5 مم

طراز القابض (الطراز الصلب)

1.5-2.0 مم

طراز الصامولة اجملنحة (من الطراز االمبراطوري)

أداة توسعة تقليدية

حتقق
ينبغي توسعة طرف 
األنبوب بشكلٍ دائري 

منتظم وكامل.

تأكد من أنه قد مت تثبيت 
صامولة التوسعة.

ينبغي أن يكون السطح 
الداخلي من التوسعة 

خالٍ من العيوب.

الشكل 3الشكل 2الشكل 1

ينبغي إمالة خرطوم 
التصريف نحو األسفل.

مينع القيام بصنع شبكة.

ال تعمد إلى وضع طرف 
اخلرطوم في املاء.

خرطوم تصريف 
الوحدة الداخلية 16

طر 
ق وصلة متديد خرطوم التصريف

أنبوب العزل احلراري 
(نطاق اإلمداد)

خرطوم التصريف مرفق مع 
الوحدة الداخلية

مقبس التصريف املتوفر جتاريًا
(قطر اسمي يبلغ 13 مم)

األنبوب املصنوع من مادة كلوريد 
الفينيل الصلبة املتوفر جتاريًا

(قطر اسمي يبلغ 13 مم)

16
طر 

ق

(S21) HA املوصل

 HA قم بتمديد السلك
كما هو موضح في الشكل.

 HA املوصل
(S21)

اسحب اسحب

قم بزلقه

اللسان

اللسان

قم بزلقه
غطاء اللوح 

املعدني 
الكهربائي

الهيكل األساسي

البرغي

أعمال متديد أنابيب سائل التبريد (2)
متديد أنابيب سائل التبريد  .2

• قم مبحاذاة األجزاء املركزية في كال األجزاء املوسعة واعمل على شد صواميل التوسعة بلفها 3 أو 4 مرات بيدك. ومن ثم قم بشدها 
بشكلٍ كامل مبفاتيح العزم.

ا استعمال زيت سائل التبريد R410A لتطبيقه على السطح الداخلي من جزء التوسعة. • ميكن أيضً

• استعمل صامولة التوسعة املثبتة بالوحدة الرئيسية. 
ا لتفادي حدوث تشقق في صامولة التوسعة كنتيجة لتدهور األداء مع مرور الوقت.) (يُعد هذا مهمً
• لتفادي تسريب الغاز، قم بوضع زيت سائل التبريد على السطح الداخلي فقط من جزء التوسعة. 

(.R32 استعمل زيت سائل التبريد)
• استعمل مفتاح العزم عند شد صواميل التوسعة لتفادي حدوث تلف في صواميل التوسعة وتفادي تسرب الغاز.

تنبيه

تنبيه حول التعامل مع األنابيب  .1-2
قم بحماية الطرف املفتوح من األنبوب من الغبار والرطوبة.  (1

ينبغي التعامل مع جميع انثناءات األنبوب برفق قدر املستطاع. استعمل   (2
أداة ثني األنبوب للقيام بالثني.

اختيار مواد نحاسية ومواد عزل حرارية  .2-2
عند استعمال أنابيب النحاس وأدوات التركيب التجارية، اتبع التالي:  •

مواد عازلة: رغوة البولي إثيلني   (1
معدل نقل احلرارة: من 0.041 إلى 0.052 واط/ميللي كلفن 

(من 0.035 إلى 0.045 كيلو كالوري/ساعة/متر/درجة مئوية) 
تصل درجة حرارة سطح أنبوب غاز التبريد إلى 110°م كحد أقصى. 

قم باختيار مواد عزل حرارية تتحمل درجة احلرارة هذه.
احرص على عزل كلٍ من أنابيب الغاز والسائل وقم بالتقيد في تنفيذ أبعاد العزل   (2

كما هو موضح أدناه.

مفتاح العزم لشد صامولة التوسعة
جانب السائل جانب الغاز

14.2-17.2 ن  م
(144-175 كجم ق  سم)

61.8-75.4 ن  م
(630-770 كجم ق  سم)

6.4 مم 15.9 مم

صامولة التوسعة

مفتاح العزم

وحدة متديد األنابيب

مفتاح ربط

قم بشده

ال تعمد إلى وضع زيت سائل التبريد 
على السطح اخلارجي.

صامولة التوسعة

قم بوضع زيت سائل التبريد في السطح 
الداخلي فقط من جزء التوسعة.

ال تعمد إلى وضع زيت سائل التبريد على 
صامولة التوسعة لتفادي شده بشكلٍ مفرط 

باستعمال مفتاح العزم.

وضع الزيت

اجلدار

في حال عدم توفر غطاء 
التوسعة، قم بتغطية 

فتحة التوسعة بشريط 
حلفظها من األوساخ أو 

املياه.

احرص على 
وضع غطاء.

املطر

أنبوب الغاز  سلك الوحدة الداخلي

أنبوب السائل

عزل أنبوب الغاز عزل أنبوب السائل

شريط التجهيز النهائي  خرطوم التصريف

استعمل أنابيب عزل حراري منفصلة ألنابيب غاز التبريد وسائل التبريد.  (3

50 مم أو أكثر األبعاد اخلارجية 15.9 ممجانب الغاز

30 مم أو أكثراألبعاد اخلارجية 6.4 ممجانب السائل

(C1220T-O) 1.0 مم

(C1220T-O) 0.8 مم

األبعاد الداخلية 16-20 مم
10 مم كحد أدنى

األبعاد الداخلية 8-10 مم

سماكة أنابيب العزل احلراريمقاس أنابيب العزل احلراريسماكة متديدات األنابيباحلد األدنى لنصف قطر الثنيمقاس متديدات األنابيب

• ينبغي أن يتم التشغيل التجريبي عند التشغيل في الوضع التبريد أو التدفئة.
قم بقياس اإلمداد بالفولطية وتأكد من أنها ضمن النطاق احملدد.  1-1

عند التشغيل في الوضع التبريد، قم باختيار أقل درجة حرارة قابلة للبرمجة؛ وعند التشغيل في الوضع التدفئة،   2-1
قم باختيار أعلى درجة حرارة قابلة للبرمجة.

ا لدليل التشغيل لضمان عمل جميع الوظائف والقطع على نحوٍ صحيح، مثل  قم بالتشغيل التجريبي وفقً  3-1
حركة فتحات التهوية.

• كإجراء وقائي، يعمل النظام على تعطيل عملية إعادة التشغيل ملدة 3 دقائق بعد إيقاف التشغيل.
• عند القيام بالتشغيل التجريبي في الوضع التدفئة مباشرة بعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية، في بعض احلاالت لن يتم 

خروج الهواء ملدة 10 دقائق تقريبًا وذلك حلماية مكيف الهواء.
بعد إمتام التشغيل التجريبي، قم بضبط درجة احلرارة عند مستوى عادي (26°م إلى 28°م عند التشغيل في   4-1

الوضع التبريد، و 20°م إلى 24°م عند التشغيل في الوضع التدفئة).
• عند تشغيل مكيف الهواء في الوضع التبريد في فصل الشتاء، أو عند تشغيله في الوضع التدفئة في فصل الصيف، قم بضبطه على وضع 

التشغيل التجريبي من خالل اتباع الطريقة التالية.
اضغط          وقم باختيار التشغيل التجريبي (التبريد أو التدفئة).  (1

اضغط          لتشغيل النظام.  (2

اضغط كالً من      و          في نفس الوقت.  (3
اضغط       وقم باختيار ”    “ واضغط          للتأكيد.  (4

• سيتوقف التشغيل التجريبي تلقائيًا بعد 30 دقيقة تقريبًا.

إليقاف التشغيل، اضغط          .  
• يتعذر استعمال بعض الوظائف في وضع التشغيل التجريبي.

ًا ضئيالً من الكهرباء حتى في وضع االستعداد. في حال عدم استعمال النظام لفترة من الوقت بعد التركيب،  ا مقدار • يستهلك مكيف الهواء دائمً
قم بإيقاف قاطع الدائرة الكهربائية للحد من استهالك التيار غير الضروري.

• إذا امتنع قاطع الدائرة الكهربائية عن إيقاف التيار عن مكيف الهواء، سيعمل النظام على استعادة وضع التشغيل األصلي عند تشغيل قاطع 
الدائرة الكهربائية مرة أخرى.

حتقق من عدم انقطاع وصلة التخطي (J8). في حال وجود قطع، اتصل   *  
مبركز اخلدمة.

بنود االختبار  .2

وظيفة التبريد/التدفئة غير مكتملة ال يوجد تسريب لغاز التبريد. 

مت تركيب خط التصريف بشكلٍ صحيح.

مت تركيب الوحدات الداخلية واخلارجية على قاعدة صلبة بشكلٍ صحيح.

مت إجراء العزل احلراري ألنابيب سائل التبريد وأنابيب غاز التبريد 
ووصلة متديد خرطوم التصريف الداخلية.

سقوط، اهتزاز، ضوضاء

تسرب املاء

تسرب املاء
تسرب كهربائيمت تأريض النظام بشكلٍ صحيح.

تقوم الوحد الداخلية باستقبال أوامر وحدة التحكم عن بعد 
ال توجد عملية تشغيلبشكلٍ صحيح.

وظيفة التبريد/التدفئة غير مكتملة

وظيفة التبريد/التدفئة غير مكتملة

يتم استعمال األسالك اخملصصة لتوصيالت األسالك الداخلية 
للوحدة.

ال توجد عملية تشغيل أو يوجد تلف بسبب 
االحتراق

ال توجد تدفئة ستظهر      عند ضغط زر الوضع.*

حتققاألعراضبنود االختبار

ال توجد عوائق في كلٍ من مدخل الهواء أو مخرج الهواء للوحدات 
الداخلية واخلارجية.

صمامات اإليقاف مفتوحة.

التشغيل التجريبي واالختبار

التشغيل التجريبي واالختبار  .1

(J8) وصلة التخطي

تركيب الوحدة الداخلية (2)
متديد األنبوب اجلانبي األيسر أو اخللفي األيسر أو السفلي األيسر  .2-3
قم بتثبيت خرطوم التصريف في اجلانب السفلي من أنابيب سائل   (1

التبريد بشريط فينيل الصق.
تأكد من توصيل خرطوم التصريف مبنفذ التصريف في مكان قابس   (2

التصريف.

ال توجد فجوة

كيفية وضع قابس التصريف.

أدخل مفتاح شد سداسي (4 مم)

ال تعمد إلى إضافة زيت 
تشحيم (زيت سائل 

التبريد) إلى قابس 
التصريف عند إدخاله.

إن وضع زيت التشحيم 
على قابس التصريف 

سيعمل على تلف القابس 
بسبب تسرب مواد 

التصريف من القابس.

التثبيت على اجلانب األيسر 

خرطوم التصريف

برغي التثبيت

كيفية وضع خرطوم التصريف.
أدخل خرطوم التصريف وقم بشد برغي التثبيت.  •

إن نسيان القيام بالتثبيت قد يؤدي إلى حدوث تسربات للمياه.  
خرطوم التصريف موجود في اجلزء اخللفي من الوحدة.  

اجلانب األمامي من الوحدة

موضع تثبيت خرطوم التصريف التثبيت على اجلانب األمين 
(الضبط املبدئي في املصنع)

خرطوم التصريف

برغي التثبيت

قم بوضع أنابيب سائل التبريد على طول مسار األنبوب   (3
املوضح على لوحة التعليق.

قم بتمرير خرطوم التصريف وأنابيب سائل التبريد من خالل   (4
ثقب اجلدار، ثم قم بوضع الوحدة الداخلية على خطافات 
لوحة التعليق باستعمال العالمات     املوجودة على اجلزء 

العلوي من الوحدة الداخلية باعتبارها دليل إرشادي.
اسحب السلك الداخلي للوحدة.  (5
قم بتوصيل أنابيب سائل التبريد.  (6

في حال مت سحب خرطوم التصريف من خالل اجلهة اخللفية للوحدة الداخلية، قم   (7
ا بشريط عازل  J   كما هو موضح  بلف أنابيب سائل التبريد وخرطوم التصريف معً

في الشكل على اليسار.
بينما يتم القيام بالصيانة يجب توخي احلذر لعدم مالمسة متديدات األسالك   (8

الداخلية للوحدة الداخلية، اضغط على احلافة السفلية من الوحدة الداخلية بكلتا 
يديك حتى يعلق بإحكام بواسطة خطافات لوحة التعليق. قم بإحكام تثبيت 

الوحدة الداخلية على لوحة التعليق باستعمال براغي التثبيت اخلاصة بالوحدة 
.(12L × M4 مقاس)  H  الداخلية

متديد األنبوب املدمج في اجلدار  .3-3
اتبع التعليمات املعطاة واخلاصة بتمديد األنبوب اجلانبي األيسر أو اخللفي األيسر أو 

السفلي األيسر.
أدخل خرطوم التصريف لهذا العمق بحيث ال يتم سحب أنبوب التصريف للخارج.  (1

متديد األسالك  .4
قم بتعرية أطراف السلك (20 مم).  (1

قم مبطابقة ألوان السلك مع أرقام أطراف التوصيل املوجودة على الكتل   (2
الطرفية للوحدات الداخلية واخلارجية وإحكام تثبيت األسالك في أطراف 

التوصيل املطابقة للبراغي.
قم بتوصيل أسالك تأريض بأطراف التوصيل املطابقة لها.  (3

اسحب األسالك بخفة للتأكد من توصيلها بإحكام، ومن ثم قم بتثبيتها في   (4
حافظة األسالك.

في حال مت توصيله بنظام محول، قم بوضع كبل وحدة التحكم عن بعد وتثبيت   (5
 .S21 املوصل

(.«HA راجع «5. عند توصيله بنظام)
قم بوضع األسالك بحيث يتم تركيب غطاء الصيانة بإحكام، ومن ثم قم   (6

بإغالق غطاء الصيانة.

• ال تعمد إلى استعمال أسالك متفرعة أو سلك متديد أو موصالت جنمية الشكل، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسخني زائد أو حدوث صدمة 
كهربائية أو نشوب حريق.

ً داخل املنتج. (ال تعمد إلى تقسيم سلك التيار اخلاص مبضخة التصريف، إلخ، من الكتلة  • ال تعمد إلى استعمال قطع كهربائية مت شراؤها محليا
الطرفية.) قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

• ال تعمد إلى توصيل سلك التيار بالوحدة الداخلية. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

حتذير

1
2
3

1 2 3 L N

انزع غطاء منفذ األنبوب لتمديد األنبوب السفلي األيسر هنا.

انزع غطاء منفذ 
األنبوب لتمديد األنبوب 

اجلانبي األيسر هنا.

متديد األنبوب السفلي األيسر

متديد األنبوب 
اجلانبي األيسر
متديد األنبوب 
اخللفي األيسر

خرطوم التصريف

قم بسد هذا الثقب 
باستعمال معجون أو 

مادة لسد الشقوق.  قم بربطه بشريط 
الفينيل.

لوحة التعليق A

J قم بلف الشريط العازل      حول
األجزاء املنحنية من أنبوب سائل 

التبريد.
قم مبداخلة نصف عرض الشريط 

العازل      على األقل أثناء القيام بكل 
لفة.

J

أنابيب سائل 
التبريد

خرطوم التصريف

اإلطار السفلي

سلك الوحدة الداخلي لوحة التعليق A

مقاس 12L × M4 (3 مواقع) H

اجلدار الداخلي

أنبوب التصريف 
املصنوع من مادة 

كلوريد الفينيل 
(VP-30)

50 مم خرطوم التصريف
أو أكثر

أدخل خرطوم التصريف لهذا 
العمق بحيث ال يتم سحب 

أنبوب التصريف للخارج.

اجلدار اخلارجي

قم بوضع األسالك 
بحيث يتم تركيب 

غطاء الصيانة بإحكام.

الكتلة الطرفية
صندوق متديد األسالك الكهربائية

حافظة األسالك

قم بتثبيت حافظة األسالك بإحكام 
بحيث حتافظ على األسالك لضمان 

استعمل عدم تعرضها لضغط إضافي.
نوع السلك 

اخملصص لذلك.

سلك الوحدة الداخلي
اللب-4 1.5 مم2 أو أكثر

IEC 57 60245

قم بتثبيت األسالك بإحكام 
باستعمال براغي أطراف التوصيل.  الوحدة اخلارجية

الوحدة 
الداخلية

قم بتثبيت األسالك بإحكام 
باستعمال براغي أطراف التوصيل.

• مت تصنيف التنبيهات االحتياطية الواردة هنا إلى نوعني وهما حتذير و تنبيه. يحتوي كالهما على معلومات هامة تتعلق بالسالمة. احرص على اتباع جميع 
التنبيهات االحتياطية دون إخفاق.

• ملحوظات حول معنى حتذير وتنبيه

حتذير

• حتمل عالمات السالمة املبينة في هذا الدليل املعاني التالية:

• بعد اإلنتهاء من التركيب، قم بإجراء تشغيل جتريبي للتأكد من عدم وجود عيوب واشرح للمستخدم كيفية تشغيل مكيف الهواء واالعتناء به من خالل 
دليل التشغيل.

• اطلب من الوكيل لديك أو الفني املؤهل القيام بعملية التركيب.
ال تعمد إلى محاولة تركيب مكيف الهواء بنفسك. التركيب اخلاطئ قد يؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.

ا للتعليمات املذكورة في دليل التركيب هذا. التركيب اخلاطئ قد يؤدي إلى تسرب املياه أو حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق. • قم بتركيب مكيف الهواء وفقً

تنبيهات احتياطية حول السالمة (1) 

حتذير

تنبيه

إن اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات بشكلٍ صحيح قد يتسبب في اإلصابة بجروح شخصية أو حتى حدوث وفاة.

ا للظروف احمليطة. ًا تبعً إن اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات بشكلٍ صحيح قد يتسبب في حدوث تلف للممتلكات أو اإلصابة بجروح شخصية، والذي قد يكون خطير

ا.احرص على تأسيس توصيل تأريضي.احرص على اتباع التعليمات. ال حتاول أبدً

مكيف الهواء من دايكن
3P384095-2  M14B149

• احرص على استعمال الكماليات واألجزاء احملددة فقط من أجل عملية التركيب. اإلخفاق في استعمال األجزاء احملددة قد ينتج عنه سقوط الوحدة، أو تسرب املياه أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

ا لألنظمة احمللية والوطنية ذات الصلة والتعليمات املذكورة في دليل التركيب هذا. • ينبغي القيام باألعمال الكهربائية وفقً
احرص على استعمال دائرة اإلمداد بالتيار اخملصصة لذلك فقط. اإلمداد غير الكافي للتيار والقيام بأعمال التركيب بشكلٍ غير صحيح قد ينتج عنهما حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.

• قم باستعمال كبل بطول مناسب. ال تعمد إلى استعمال أسالك متفرعة أو سلك متديد، فقد يتسبب ذلك في التسخني الزائد أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

• عند متديد أسالك إمداد التيار وتوصيل األسالك بني الوحدات الداخلية واخلارجية، قم بوضع األسالك بحيث ميكن إحكام شد غطاء صندوق التحكم. 
وضع غطاء صندوق التحكم بشكل غير صحيح قد ينتج عنه حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التسخني الزائد أطراف التوصيل.

• تأكد من سالمة جميع األسالك ومن استعمال األسالك اخملصصة لذلك، ومن عدم وجود شد مفرط على املوصالت الطرفية أو األسالك.
التوصيالت اخلاطئة أو تثبيت األسالك قد ينتج عنها تزايد غير طبيعي في احلرارة أو نشوب حريق.

ل وزن الوحدة. • قم بتركيب مكيف الهواء على قاعدة قوية بشكل كافي لتحمّ
عند القيام بتركيب قاعدة غير قوية بشكلٍ كافٍ قد ينتج عنها سقوط املعدات والتسبب بحدوث إصابة.

• عند تركيب مكيف الهواء أو إعادة تغيير موقع التركيب، ال تدع أية مواد أخرى إلى جانب غاز R32 مثل الهواء بالدخول إلى دائرة سائل التبريد.
إن وجود هواء أو مواد غريبة أخرى في دائرة سائل التبريد قد تسبب في رفع الضغط بشكلٍ غير طبيعي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تلف املعدات وحتى إلى اإلصابة بجروح.

• إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، قم بتهوية املنطقة على الفور.
قد يتم انتاج غازات سامة في حال مالمسة غاز التبريد ألي مصدر نار.

• احرص على تأريض مكيف الهواء.
ال تعمد إلى تأريض الوحدة بأنبوب اخلدمات أو مبوصالت البرق أو بالسلك األرضي اخلاص بالهاتف. التأريض غير الكامل قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية.

• احرص على تركيب قاطع دائرة التسرب األرضي. اإلخفاق في تركيب قاطع دائرة التسرب األرضي قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.
• ال تعمد إلى اتباع وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة اجلليد أو للتنظيف غير تلك املوصى بها من قبل الصانع.

• ينبغي تخزين اجلهاز في غرفة دون القيام بتشغيل مصادر اإلشعال بشكلٍ مستمر (على سبيل املثال: ألسنة اللهب املكشوفة أو تشغيل جهاز يعمل 
بالغاز أو تشغيل دفاية كهربائية).

ا عند  • أثناء القيام بالتركيب، قم بتثبيت أنبوب سائل التبريد بإحكام قبل تشغيل الكمبريسور. إذا لم يتم تثبيت أنابيب سائل التبريد وكان صمام اإليقاف مفتوحً
تشغيل الكمبريسور، سيتم شفط الهواء إلى الداخل، متسببًا في حدوث ضغط غير طبيعي في دائرة سائل التبريد، والذي قد ينجم عنه تلف املعدات وحتى إلى اإلصابة بجروح.

ا أثناء الضخ لألسفل،  • أثناء الضخ لألسفل، قم بإيقاف تشغيل الكمبريسور قبل نزع أنابيب سائل التبريد. إذا استمر الكمبريسور بالتشغيل وكان صمام اإليقاف مفتوحً
سيتم شفط الهواء إلى الداخل عند نزع أنابيب سائل التبريد، متسببًا في حدوث ضغط غير طبيعي في دائرة سائل التبريد، والذي قد ينجم عنه تلف املعدات وحتى إلى اإلصابة بجروح.

اقرأ التنبيهات االحتياطية املوجودة في هذا 
متت تعبئة هذا اجلهاز بغاز R32.الدليل بعناية قبل تشغيل الوحدة.

• حتقق من عدم وجود أي تسرب لغاز التبريد بعد اإلنتهاء من التركيب.
قد يتم انتاج غازات سامة إذا تسرب غاز التبريد إلى الغرفة ومتت مالمسته ألي مصدر نار، مثل مروحة الدفاية أو موقد أو فرن.

• ال تعمد إلى ثقبه أو إحراقه.
ًا فسوائل التبريد قد ال تصدر منها رائحة. • كن حذر

• ينبغي أن يتوافق مع أنظمة الغاز الوطنية.
• ينبغي أن يتم تركيب اجلهاز وتشغيله وتخزينه في غرفة ذات أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 3.9 متر2.

دليل التركيب

مستشعر العني الذكية
ال تعمد إلى االرتطام مبستشعر العني الذكية أو دفعه بقوة. ميكن أن يؤدي هذا إلى حدوث تلف أو عطل.  •

ال تضع أشياء ذات حجم كبير بالقرب من املستشعر. باإلضافة إلى ذلك، احتفظ بوحدات التدفئة أو أجهزة ترطيب الهواء خارج منطقة رصد املستشعر.  •

تنبيه

مخططات تركيب الوحدة الداخلية

أبعاد الوحدة
340 مماالرتفاع

1200 ممالعرض

240 ممالعمق

30 مم أو أكثر 
من السقف

اللوحة األمامية

مقاس 
 16L × M4

 16L × M4 مقاس

50 مم أو أكثر من اجلدار
(من كال اجلانبني)

مقاس 
 16L × M4

غطاء البرغي (3 قطع) M

مستشعر العني الذكية

قم بلف أنبوب العزل احلراري بشريط 
التجهيز النهائي من األسفل إلى 

األعلى.

اقطع أنبوب العزل احلراري 
للحصول على طول مناسب وقم 

بلفه بشريط، وتأكد من عدم وجود 
أي فجوات في اخلط املقطوع من 

أنبوب العزل.

قم بسد الفجوة 
املوجودة في 

فتحة األنبوب 
باستعمال 

املعجون.

ينبغي تركيب وصلة التوسعة في 
األماكن اخلارجية.

قبل تثبيت حامل 
وحدة التحكم عن 

بعد على اجلدار، تأكد 
من أنه يتم استقبال 

إشارات التحكم 
بواسطة الوحدة 
الداخلية بشكلٍ 

صحيح.

كيفية تثبيت الوحدة الداخلية.
قم بربط األلسنة اخلاصة باإلطار السفلي 

إلى أن تصل إلى لوحة التعليق        .
إذا كان من الصعب ربط األلسنة، انزع 

الشبكة األمامية.

كيفية نزع الوحدة الداخلية.
ادفع املنطقة التي حتمل عالمة لألعلى 

(عند اجلزء السفلي من الشبكة األمامية) 
لتحرير األلسنة. إذا كان من الصعب القيام 

بتحريره، انزع الشبكة األمامية.

A

الشبكة األمامية

Aلوحة التعليق

اللسان

اإلطار السفلي

العالمة (اجلانب اخللفي) 

غطاء الصيانة قابل للنزع.
طريقة الفتح

1) انزع براغي غطاء الصيانة.
2) اسحب غطاء الصيانة 

للخارج بشكل مائل نحو 
األسفل باجتاه السهم.

3) اسحب لألسفل.

غطاء الصيانة

ينبغي تركيب لوحة التعليق على 
ل وزن  جدار بحيث تتمكن من حتمّ

الوحدة الداخلية.

Aلوحة التعليق

براغي التثبيت اخلاصة بلوحة 
التعليق مقاس 25L × M4 (9 قطع)

B

براغي تثبيت حامل وحدة 
التحكم عن بعد مقاس
20L × M3  (2 قطعة)

F

وحدة التحكم عن 
بعد الالسلكية

D

حامل وحدة التحكم 
عن بعد

E

مرشحات الهواء

1) قم بإدخال األداة داخل جتويف مثبت الشبكة األمامية.
كيفية نزع مثبت الشبكة األمامية

2) قم بتدوير األداة 90° باجتاه السهم.

3) انزع مثبت الشبكة األمامية.

اجلزء السفلي للوحدة الداخلية
مثبت الشبكة األمامية

مرشح تنقية الهواء املصنوع من مادة أباتيت التيتانيوم 
والذي يعمل بالتحفيز الضوئي (3 قطع)

C

مرشح تنقية الهواء املصنوع من 
مادة أباتيت التيتانيوم والذي يعمل 

بالتحفيز الضوئي

إطار املرشح

مرشح الهواء
اللسان

مثبت الشبكة األمامية

تركيب لوحة التعليق  .1
ل وزن الوحدة الداخلية. ينبغي تركيب لوحة التعليق على جدار بحيث تتمكن من حتمّ  •

1) قم بتثبيت لوحة التعليق على اجلدار بشكلٍ مؤقت، تأكد من وضع اللوحة بطريقة مستوية بشكلٍ كامل، وقم بوضع عالمة 
على نقاط الثقب على اجلدار.

2) قم بتثبيت لوحة التعليق على اجلدار باستعمال البراغي.

نقاط تثبيت لوحة التعليق املوصى بها واألبعاد

تركيب الوحدة الداخلية (1)

حفر ثقب في اجلدار وتركيب األنبوب املدمج في اجلدار  .2
فيما يخص اإلطار املعدني أو اللوح املعدني اجلداري، تأكد من استعمال أنبوب مدمج في اجلدار   •

وغطاء لثقب اجلدار في ثقب ليتم من خالله التلقيم وذلك لتفادي التسخني الزائد  أو حدوث 
صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

احرص على سد الفجوات املوجودة حول األنابيب مبادة لسد الشقوق وذلك لتفادي تسرب املياه.  •
قم بحفر ثقب ليتم من خالله التلقيم بقطر يبلغ 80 مم داخل اجلدار بزاوية سفلية باجتاه   (1

اخلارج.
أدخل األنبوب املدمج في اجلدار داخل الثقب.  (2

أدخل غطاء ثقب اجلدار داخل أنبوب اجلدار.  (3
بعد االنتهاء من متديد أنابيب سائل التبريد ومتديد األسالك ومتديد أنابيب التصريف، قم   (4

بسد الفجوة املوجودة في فتحة األنبوب باستعمال املعجون.

تركيب الوحدة الداخلية  .3
متديد األنبوب اجلانبي األمين أو اخللفي األمين أو السفلي األمين  .1-3

قم بتثبيت خرطوم التصريف في اجلانب السفلي من أنابيب سائل التبريد   (1
بشريط فينيل الصق.

ا بشريط عازل      . قم بلف أنابيب سائل التبريد وخرطوم التصريف معً  (2

قم بتمرير خرطوم التصريف وأنابيب سائل التبريد من خالل ثقب اجلدار، ثم قم   (3
بوضع الوحدة الداخلية على خطافات لوحة التعليق باستعمال العالمات     

املوجودة على اجلزء العلوي من الوحدة الداخلية باعتبارها موجه.
افتح اللوحة األمامية، ومن ثم افتح غطاء الصيانة.   (4

(راجع توجيهات حول التركيب.)
قم بتمرير السلك الداخلي للوحدة من الوحدة اخلارجية عبر ثقب يتم من خالله   (5

التلقيم ومن ثم من خالل اجلهة اخللفية من الوحدة الداخلية. 
اسحبها من خالل اجلانب األمامي. 

قم بثني أطراف عروة سلك الكبل نحو األعلى لتسهيل القيام بالعمل بشكلٍ 
مسبق. 

(في حال تعرية أطراف السلك الداخلي للوحدة أوالً، قم بربط أطراف السلك بشريط 
الصق.)

اضغط على اإلطار السفلي للوحدة الداخلية بكلتا يديك لوضعه على خطافات   (6
لوحة التعليق. تأكد من األسالك ال تالمس حافة الوحدة الداخلية.
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غطاء منفذ األنبوب 
الذي مت نزعه

ميكن االحتفاظ بغطاء منفذ 
األنبوب الذي مت نزعه في جيب 

لوحة التعليق.

Aلوحة التعليق

(M10 :مقاس البرغي) (M10 :مقاس البرغي) (M10 :مقاس البرغي)

نقاط تثبيت لوحة التعليق املوصى بها 
(9 نقاط ككل)

قم بوضع املمهد على هذه األلسنة. 

الوحدة: مم

قم باستعمال 
شريط قياس 

كما هو موضح.
قم بوضع طرف 
شريط القياس 
عند العالمة    .

قم بوضع غطاء منفذ األنبوب 
في هذا اجليب.

من خالل فتحة في 
اجلدار قطرها 80 مم

موضع خرطوم التصريف

طرف أنبوب الغاز

طرف أنبوب السائل

في الداخل في اخلارج

سد الشقوق (نطاق اإلمداد)
األنبوب املدمج في 

اجلدار (نطاق اإلمداد)

غطاء ثقب اجلدار 
(نطاق اإلمداد)

قطر 80

متديد األنبوب 
السفلي األمين

متديد األنبوب اخللفي األمين

متديد األنبوب اجلانبي األمين

قم بلف أنبوب سائل 
التبريد وخرطوم 

ا بشريط  التصريف معً
Jعازل       .

انزع غطاء منفذ األنبوب لتمديد 
األنبوب اجلانبي األمين هنا.

لوحة التعليق A

موجه السلك

عند تعرية أطراف 
السلك الداخلي 

للوحدة بشكلٍ مسبق، 
قم بربط أطراف السلك 

بشريط.

قم بتعليق خطاف الوحدة الداخلية هنا.

أسالك الوحدة 
الداخلية

لوحة 
التعليق

A

انزع غطاء منفذ األنبوب لتمديد 
األنبوب السفلي األمين هنا.

A

D

G

K
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E
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لوحة التعليق

 AAA. LR03 بطاريات جافة مقاس
(قلوية)

دليل التشغيل

براغي التثبيت اخلاصة بلوحة 
25L × M4 التعليق مقاس

براغي التثبيت اخلاصة بالوحدة 
12L × M4 الداخلية مقاس

براغي تثبيت حامل وحدة التحكم حامل وحدة التحكم عن بعد
20L × M3 عن بعد مقاس

غطاء البرغي

Jشريط عازل

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية

مرشحات تنقية الهواء املصنوعة من مادة 
3أباتيت التيتانيوم والتي تعمل بالتحفيز الضوئي

دليل التركيب

الكماليات

توجيهات حول التركيب (1)
نزع اللوحة األمامية وتركيبها  .1

طريقة النزع  •
قم بتثبيت أصابعك على األلسنة املوجودة على يسار وميني الهيكل األساسي، وافتحها إلى أن تتوقف اللوحة. 

قم بزلق اللوحة األمامية من اجلوانب لفك ربط عمود اللوحة األمامية.
ومن ثم اسحب اللوحة األمامية باجتاهك لنزعها.

طريقة التركيب  •
قم مبحاذاة األلسنة اخلاصة باللوحة األمامية مع التجويفات، وادفعها إلى الداخل بالكامل. ثم قم بإغالقها 

ببطء.
ادفع اجلزء الوسطي لسطح اللوحة السفلية بشكلٍ محكم لربط األلسنة.

نزع الشبكة األمامية وتركيبها  .2
طريقة النزع  •

انزع اللوحة األمامية لنزع مرشح الهواء.  (1
انزع البراغي 6 من الشبكة األمامية.  (2

في اجلزء األمامي من العالمة             املوجودة على الشبكة األمامية، يوجد 4 خطافات علوية.   (3
اسحب الشبكة األمامية باجتاهك بخفة بيد واحدة، وادفع اخلطافات لألسفل بأصابع اليد األخرى.

<عند عدم وجود مساحة كافية للعمل بسبب وجود الوحدة في مكان قريب من السقف>
قم بوضع كلتا يديك حتت اجلزء الوسطي من الشبكة األمامية، وفي أثناء دفعها لألعلى، 

اسحبها باجتاهك.
طريقة التركيب  •

قم بتركيب الشبكة األمامية وتثبيت اخلطافات العلوية بإحكام (4 مواقع).  (1
قم بتركيب البراغي 6 من الشبكة األمامية.  (2

قم بتركيب مرشح الهواء ومن ثم قم بتعليق اللوحة األمامية.  (3

احرص على ارتداء قفازات واقية.
تنبيه

• قبل اختيار موقع التركيب، احصل على موافقة املستخدم.

الوحدة الداخلية  .1
• ينبغي أن يتم وضع الوحدة الداخلية في مكان:

يستوفي القيود املفروضة على متطلبات التركيب احملددة في   (1
مخططات تركيب الوحدة الداخلية،

ال توجد عوائق في كلٍ من مدخل الهواء ومخرج الهواء،  (2
ال تكون فيه الوحدة معرضة ألشعة الشمس املباشرة،  (3

تكون فيه الوحدة بعيدة عن مصادر احلرارة أو البخار،  (4
ال يوجد فيه بخار زيت اآللة (ميكن أن يؤدي هذا إلى تقليل العمر   (5

التشغيلي للوحدة الداخلية)،
يتم فيه تدوير الهواء البارد (الدافئ) عبر الغرفة،  (6

في مكان تكون فيه الوحدة بعيدة عن أي نوع من أنواع املصابيح   (7
الفلورسنتية ذات منط اإلضاءة اإللكترونية (مثل طراز العاكس أو طراز 

بادىء التشغيل السريع) فقد تؤثر على نطاق وحدة التحكم عن بعد،
يتم فيه وضع الوحدة على مسافة تبعد 1 متر على األقل عن أجهزة   (8

التلفزيون أو الراديو (قد تتداخل الوحدة مع الصورة أو الصوت)،
ميكن فيه تركيب الوحدة على االرتفاع املوصى به (2.5 متر)،  (9

ال يوجد فيه معدات للغسيل.  (10
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية  .2

قم بتشغيل جميع املصابيح الفلورسنتية في الغرفة، في حال وجود   •
أي منها، وقم بإيجاد موقع يتم فيه استقبال إشارات وحدة التحكم عن 

بعد بشكلٍ صحيح بواسطة الوحدة الداخلية (ضمن مسافة 7 متر).

اختيار موقع التركيب

تنبيهات احتياطية حول السالمة  (2)
تنبيه

• ال تعمد إلى تركيب مكيف الهواء في أي مكان ميكن أن يؤدي إلى خطر تسرب الغازات القابلة لالشتعال.
في حال حدوث تسرب للغاز، قد يؤدي تراكم الغاز بالقرب من مكيف الهواء إلى اندالع حريق.

• قم بشد صامولة التوسعة كما هو محدد، مبفتاح العزم على سبيل املثال.
إذا مت شد صامولة التوسعة بشكلٍ مفرط، قد تتشقق بعد فترة طويلة من االستعمال، متسببةً في تسرب سائل التبريد.

• ميكن لفنيّ مؤهل فقط التعامل مع سائل التبريد وتعبئته وتنظيفه والتخلص منه.

• بينما تقوم باتباع التعليمات في دليل التركيب هذا، قم بتركيب أنبوب التصريف لضمان تصريف صحيح وقم بعزل األنبوب ملنع حدوث تكاثف. 
التركيب اخلاطىء ألنبوب التصريف قد يؤدي إلى تسريب داخلي للمياه وتلف للممتلكات.

1) ادفعه لألعلى.

  منطقة العالمة
(4 مواقع)

اخلطاف العلوي

ادفع عمود اللوحة األمامية 
اخلاص باللوحة األمامية داخل 

التجويف.

اخلطاف العلوي

N004  لم يتم تصميم هذا املنتج من أجل إعادة التغليف. اتصل بوكيل دايكن في حالة إعادة التغليف.

ادفعه 
لألسفل.

2) اسحبه باجتاهك.
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