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Inside you will find many helpful hints on how to install and test the air conditioner properly

 

   Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
   Contact an authorised installer for installation of this unit.
   The air conditioner is not intended for use by young children or infirmed persons 
   without supervision.
   Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air 
   conditioner.
   If the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by 
   authorised personnel only .
   Installation work must be performed in accordance with the national wiring Standards
   by authorised personnel only . 

! CAUTION

Read This Manual

! WARNING

Read the follow SAFETY PRECAUTIONS carefully before installation.
Electrical work must be installed by a licensed electrician. Be sure to use the correct rating and
main circuit for the model to be installed.
Incorrect installation due to ignoring of the instruction will cause harm or damage, and the seriousness
is classified by the following indications.

This symbol indicates the possibility of death or serious injury .

The items to be followed are classified by the symbols:

Symbol will background white denotes item that is PROHIBITED from doing.

! CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage to property .

WARNING!

1)  Engage dealer or specialist for installation. If installation done by the user is defective, it will cause water
     leakage, electrical shock , or fire.
2)  Install according to this installation instructions strictly. If installation is defective, it will cause water
     leakage, electrical shock , or fire.
3) Use the attached accessories parts and specified parts for installation. otherwise, it will cause the set to fall, 
     water  leakage, electrical shock , or fire.

4)  Install at a strong and firm location which is able to withstand the set s weight. If the strength is not enough
     or installation is not properly done, the set will drop and cause injury .

,

5)  For electrical work, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions. An 
     independent circuit and single outlet must be used. If electrical circuit capacity is not enough or defect found
     in electrical work, it will cause electrical shock , or fire.

6)  Use the specified cable and connect tightly and clamp the cable so that no external force will be acted on
     the terminal. If connection or fixing is not perfect, it will cause heat-up or fire at the connection.

7)  Wiring routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly. If control board cover 
     is not fixed perfectly, it will cause heat-up at connection point of terminal, fire or electrical shock.

8)  When carrying out piping connection, take care not to let air substances other than the specified 
     refrigerant go into refrigeration cycle. Otherwise, it will cause lower capacity , abnormal high pressure 
     in the refrigeration cycle, explosion and injury .

9)  Do not modify the length of the power supply cord or use of extension cord, and do not share the 
     single outlet with other electrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock.

! CAUTION

1)  This equipment must be earthen and installed with earth leakage current breaker. It may cause electrical
     shock if grounding is not perfect.

2)  Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and 
     accumulates at surrounding of the unit, it may cause fire.
3)  Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water 
      may enter the room and damage the furniture.

4)  The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

5)  Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

6)  An all-pole disconnection device which has at least 3mm clearances in all poles , and have a 
    leakage current that may exceed 10mA, the residual current device (RCD) having a rated residual 
    operating current not exceeding 30mA, and disconnection must be incorporated in the fixed wiring 
    in accordance with the wiring rules.
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1

2

Bushing-Sleeve Cover

Sound/Heat Insulation Sleeves

Seal (for the Cooling & Heating unit) 1

1

NO . 

2

Part  Name

Flat W ashers

Quantity Illustrations

Remote Battery

Remote Control

Connection Cables

2

1

1

     Before installing, please check the available accessories according to the list given below
     Please carefully keep the temporarily useless parts.

If there is any difference between the above table and the Packing List, the Packing List shall prevail. 

Accessories

1

Drain joint ( for the Cooling & Heating unit )

16

17

Refrigerant Pipe (optional)

Name
capacity(Btu/h) 30000-20000NO . 

Liquid Side Size

Gas Side Size

Diam.: 9.52mm

Diam.: 15.8mm

Diam.: 12.7mm

Diam.: 19mm

Diam.: 6.35mm

Diam.: 12.7mm

1 8 0 0 0 55000-30000

Installation manual

User's manual

Remote controller manual

Remote controller holder

Self-tapping Screw B ST2.9 × 10 

1

1

1

1
Optional
parts 2

on some 
models

Ratproof board

3

4

5

9

8

6

7

10

11

12

13

14

15

3
Self-tapping Screw  
ST3.9 × 12 Used to fix the cord clamp of 

indoor unit after wire connection.

on some models
1

2
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1-1  Indoor Unit

2-1  Outdoor Unit

Ensure the spaces indicated by arrows from the wall, ceiling, fence or other obstacles.
There should not be any heat source or steam near the unit.
There should not be any obstacles blocking the air circulation.
A place where air circulation in the room is good.
A place where drainage can be easily done.
Do not install the unit near the door way .

( wall or obstacle )

4cm
(min)

>30(cm)
  (min)

50cm(min) 50cm(min)

Front
>200cm

Rear

5c
m

(m
in

)

(1)       Please stand the unit in hard and flat ground;
           Please reserve space for installation and maintenance.

(1) Before installing the outdoor unit, you should:
     If an awning is built over the unit to prevent direct sunlight 
     or rain, be careful that heat radiation from the condenser is not obstructed.
     Select a place that is easy to connect indoor unit's pipe and electric wires.
     Avoid a place where combustible gas may leak or stay.
     Keep it in mind that water may drain out of the outdoor unit while in "Heat" mode.
     Ensure the proper space around the back and sides and the front of the unit.
     Take the air conditioner weight into account and select a place where noise and vibration
     are minimum.

.

.

.

.

.

.

( Ceiling)

     The outdoor unit should be put in a position that guarantees the minimum space for sufficient
      air circulation and to allow maintenance work and the connections of electrical and refrigerant
      circuit lines. It may be installed on a floor or flat roof or wall-mounted, provided its weight is
      properly supported and there is no transmission of vibration to the adjacent rooms.

Selecting installation place

(2) Please check the elevation difference  between the indoor unit and the outdoor unit, the length
     of the refrigerant pipe, and the curved places (bend) of the pipe are no more than the following
     numbers:
     Elevation difference: no more than 10 M (if the elevation difference between indoor and outdoor
                                       unit is more than 10  meters, the outdoor unit must be located lower than the 

indoor unit.)
     Pipe length: no more than 20 M
     Bends: no more than 5 places
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION INSTRUCTIONS

 

 

(2) If the outdoor unit is to be installed on a roof or where no constructions are around, you should
     avoid  hard  wind blows  directly  to  the air  outlet,  because  it may cause  trouble  for  air-flow
     shortage.

(3)    Reserve enough space for installation, maintenance and unit-functioning.
        Remove as many obstacles as possible nearby.

When the air-in surface is facing a wall When the air-out surface is facing a wall

Maintenance
Side

Air Out

Air Out

Air In

Air In

Air In

Air In

(Wall or Obstacle)

(Wall or Obstacle)

>300cm

>30cm >30cm

>50cm

>50cm

Maintenance
SideMaintenance

Side

For example:

Let the air outlet face a wall (if there is one)
with a distance about 300 centimeters bet-
ween them.

T ry  to make  the  air outlet  vertical to wind
direction if it is known in the season you use
the system.

In directions    , ,    , leave open two of
the three directions.

C

Strong Wind

Strong Wind Air Out

A          B     

A B 

C 

Caution

(1) A place full of machine oil.
 A saline place such as coast.
Hot-spring resort.

A place full of sulfide gas.
A place where there are high frequency machines such as wireless installation, welding
machine, medical facility.
A place of special environment conditions.

(2) 
) (3

(4) 
(5) 

(6) 

Installation in the following places may cause trouble. If it is unavoidable to use in such places,
please consult with the dealer .

Drain Pipe/
Refrigerant pipe

Vent  Pipe

Air-inlet Grid

(1) Dismounting the air-inlet grid
     Please take off the air-inlet grid before connecting
     the pipes/wires.
     The grid is tied by a rope inside. To dismount the 
     air-inlet grid, hold both sides of the grid and pull it up,
     let it slant downwards until the rope become  straight.
     Then removing the screws fastened the rope with the 
     grid, and the grid goes free.

(2) Remove the electrical box cover before connecting the pipes and wiring; fit it when these finished.
         

1  Indoor Unit

Pipe hole position on both sides

Refrigerant/drain

Pipe hole φ 80

Pipe/wire-hole position on back side

Wiring

Hole φ 35

Refrigerant/drain

Pipe hole
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PIPE CONNECTION PIPE CONNECTION

 

Ship the  to the installation place originally packed;
Be careful while hanging the unit because the center of gravity of the unit is not centralized;
Do not make the angle of inclination more than 45 degrees while shipping; (Avoid horizontal storage)
Be sure the electric insulation work is well done if installed on metal ceiling / wall.

air conditioner

Fix the unit feet with bolts (M10). Be sure the unit is fixed strongly enough to against blast 
or earthquake.

Make a concrete basement to the unit by the above references.

Wide enough

Fit with screws

Deep Base

2  Outdoor Unit

The refrigerant pipe and the drain pipe should be heat-insulated to avoid condensing and 
water-dropping.
A reamer joint is adopted to connect the indoor unit with the outdoor unit.
The refrigerant pipe is used to connect indoor and outdoor units, showed as below .

The bendable pipe must not be curved
for more than 3 times.

Cover all exposed reamer joint pipes and 
refrigerant pipes with heat-insulation material.

NOTE

Refrigerant Pipe Connection

Polythene pipe
Heat-insulation cover

Bendable

Reamer Joint Outdoor
Unit

Outdoor unit dimension
          mm(WxHxD) A(mm)

640
590
624
590
634
540
673
673
634
634

B(mm)
405
333
366
378
404
350
403
403
404
404

Mounting d ime ns ions

900x860x315

990x965x345
900x1170x350
938x1369x392
845x702x363
946x810x420
946x810x410
952x1333x410
952x1333x415

945x810x395

Air inlet 

Air inlet 

Air outlet 

B
H

D

A
W

A
B

C

D
Indoor unit 
check point 

Outdoor unit 
check point 

Electrical box 

(2) The cut-off valves are completely closed before ex-work. Before connecting the refrigerant 
      pipe, be careful to check whether the valves are completely close.
(3) The connecting procedure of refrigerant pipe: first, unscrew the two valves on the outdoor 
      unit and the pipe-jointing nut on the indoor unit(please keep them care fully). 
      Please connect the refrigerant pipe according to the manual, the pipe-jointing nut should be 
      screw tightly and no leakage. Note: you need two wrenches to make balance.
(4)  When the connecting of refrigerant pipe is finished, before power on the system, you should
      vacuum the indoor unit through the maintenance port on the cut-off valves, or open the high-
      pressure valve, and exhaust the air through the maintenance  port on the low-pressure 
      valve(closed). It will take  about ten seconds. Then screw tightly the  maintenance port. 
      (When supplement the refrigerant, fill through the maintenance port of the  low-pressure 
      valves on the outdoor unit ).
(5)  Open all the valves completely before power on the system, or it will be sick for low efficiency.
(6)  Gas leak check.  

(1) Only the correctly installing of indoor and outdoor unit done, can the refrigerant pipe 
      be connected.

1. Connecting Of Refrigerant Pipe

Make sure no gas from connections with leak detector or soap water.

A: Lo packed valve B: Hi packed valve
C and D are ends of indoor unit connection.

Caution

Caution in Handling the Packed Valve

Outdoor unit Refrigerant      Indoor unit
Flare nut

Stopper
Cap

Valve stem
Valve body

Packed valve Half union

A C

D
B

Open the valve stem until it hits against the stopper . Do not try to open it further.
Securely tighten the valve  stem cap with a spanner or the link.

The bendable pipe should be used on the indoor side;
Bend angel may not exceed 90 degrees;
The bend location should be made on the center of the pipe if possible, as for bend radius,
 the bigger the better;
The bendable pipe may not be bent for more than 3 times.

Notes for the bendable pipe

Liqued side

Gas side

While bending, expose the pipe by cutting the concave gap on the bending heat-insulation
pipe(roll it with soft band after bent).
To avoid pipe deformation, the radius is the bigger the better .
Use a pipe-bending device to make the compact bending pipe.

Bend the thin pipe
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Completely  shut the cut-off valves of  the outdoor unit (as ex-work status).  After the refrigerant
pipe has been connected  with both the indoor and  outdoor unit, let the air exhaust out from the
maintenance gap on the  low-pressure cut-off  valves of the outdoor unit.  Screw the nuts tightly
on the maintenance gap  after the air has been drained.

you should keep the cut-off valves of the outdoor unit completely open after you have finished
the above steps (step1 or step2)

Before screwing  the reamer nut, smear the pipe  and the connecting surface with refrigerant oil;
Check and make sure there is no leakage by soap-water or leakage-checker after connecting;
Be sure the connecting joint on the indoor side is insulated.
Use two wrenches to connecting the pipes.

NOTE:

2. Using bronze pipe selling in market

3. To make the refrigerant pipe unblocked completely

Use thumb to curve the pipe

Min. Radius 100 mm

Untie the pipe,
make is straight

Torque wrench

Spanner

Outdoor unit

Indoor unit

The correct refrigerant quantity filled in the 5-meter-long pipe of the outdoor un it is marked on
the Product Data Plate. If you have to use longer pipe for every meter plus pipe, the refrigerant
should be added according to the following calculation.

NOTE:  If you are using a pipe purchased in the market, please make sure the
             heat-insulation material is the same as what we supply (at least 12mm in thickness).

4.  Filling Refrigerant

Connective
pipe length

Less than 5m

More than 5m

Air purging
method

Use vacuum
pump. 

Use vacuum
pump. 

Additional amount of refrigerant to be charged
                           

R22: (Pipe length5-)x30g/m
R410A: (Pipe length5-)x20g/m        

L iquid s ide:    6 . 35
R22: (Pipe length5-)x60g/m
R410A: (Pipe length5-)x40g/m        

L iquid s ide:    9 . 52
R22: (Pipe length5-)x80g/m
R410A: (Pipe length5-)x60g/m        

L iquid s ide:    1 2. 7

5.  Air Purging (Using the Vacuum Pump)

(For method  of using a  manifold valve, refer to its operation manual.)
1. Completely tighten the flare nuts A, B, C, D, connect the manifold valve charge hose to, 
    a charge port of the low-pressure valve on the gas pipe side.
2. Connect the charge hose connection to the  vacuum pump.
3. Fully open the handle Lo of the manifold valve.
4. Operate the vacuum pump to evacuate. After starting evacuation, slightly loose the flare 
    nut of the Lo valve on the gas pipe side and check that the air is entering.(Operation 
    noise of  the vacuum  pump changes  and  a  compound meter indicates 0 instead of minus)
5. After  the  evacuation is complete, fully close the 
    handle Lo of the manifold valve and  stop the 
    operation of the vacuum pump.
    Make evacuation  for  15  minutes or more and 
    check that the compound meter indicates  76-cmHg
    (1-x10 Pa).

o6. T urn the stem of the packed valve B about 45  
    counterclockwise for 7~6 seconds after the gas 
    coming out, then tighten the flare nut again. Make sure 
    the pressure display in the pressure indicator is a little 
    higher than the atmosphere pressure.
7. Remove the charge hose from the Low pressure charge hose.
8. Fully open the packed valve stems B and A. 
9. Securely tighten the cap of the packed valve.

Manifold valve
Compound meter

76-cmHg

Handle Lo Handle Hi
Charge hose Charge hose

Vacuum pump

Pressure gauge

Low pressure valve

1. Dismount  the air inlet grid, then remove the 
    Electrical control box cover by loosening the
    screws.
2. Attach the Vent pipe to the pipe connector,
    then run the vent pipe downward and place it 
    under the scroll bracket.
3. Bundle the vent pipe and drain pipe together
    with tape securely and evenly

. 4. Confirm the drainage place and cut the plastic
    cover on one side of the cabinet.
5. Be careful not to let the drain hose slack.
6. Heat insulated both of the auxiliary piping.
7. Be sure that the drain hose is located at 
    the lowest side of the bundle. 

    
   

Drain Pipe and Vent Pipe Connection

5

E lectrical control 
box cover

Drain pipe

Vent pipe connector

S croll assembly

Vent pipe

S croll bracket
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ELECTRICAL WORK TEST RUNNING

 

Note:  The power supply of the air conditioner is different according to the models. Please refer to the
WIRING DIAGRAM pasted on the indoor and outdoor units before wire connection. 

1. Wire connecting

CAUTION

1. Remove the right-side front panel from the unit .

2. Connect the connective  cables to the terminals as

    identified  with their  respective matched  numbers on

    the terminal block of  indoor and outdoor units. 

3. Secure the cable onto the control board with the cord clamp.

4. Reinstall the right-side front panel to its original position after

    finishing the wire connection.

5.Wiring connection must be done strictly according to the 

   " Wiring Diagram" located on the side panel of  air conditioner .

5. Follow the instructions of wiring connection in this manual, never 

   attempt to modify the wiring by yourself.

Wrong wiring connections may cause some electrical parts to  malfunction.

The air conditioner must be grounded well.

NOTE: The supply voltage must be consistent with  the rate voltage of the air conditioner.

Connective Cable

Connective Pipe 

Right-side
front panel

Model Power supply
Input Rated Amp
(Switch/Fuse)

Power Cord Size
Power Cord Size

25/32A

2

2
2.5mm

240-220V~ 50Hz
       or 
230-208V~60Hz

30000Btu/h

48000~30000Btu/h

>48000Btu/h

<

30000Btu/h<

2
6mm

2
6mm

>

>

>

>

>

420-380V~ 50Hz
       

16/16A
2

1.5mm

50/63A

50/63A

(
)

For unit adopts electrical 
heater device only

 Test Running

Perform test running operation after finishing gas leak and electrical safety check. The test 

operation time should last more than 30 minutes.

1. T urn on the unit.

2. Press the TEST RUN button on control panel, the unit will begin TEST RUNNING 

    operation.

3. Check if all the functions works well while in testing operation. Especially check whether 

     the water drainage of indoor unit is smoothly or not.

4. Press the TEST RUN button again till the operation indicator turns dark after finishing 

    the  test operation and the unit stops operation.

Perform the electric safe check after completing installation:

1. Insulated resistance

    The insulated resistance must be more than 2M .

2. Grounding work 

    After finishing grounding work, measure the grounding resistance by visual detection and 

    grounding resistance tester . Make sure the grounding resistance is less than 4

3. Electrical leakage check (performing during test running)

    During test operation after finishing installation, the serviceman can use the electro probe 

    and millimeter to perform the electrical leakage check. Turn off the unit immediately if 

    leakage happens. Check and find out the solution ways till the unit operate properly.

3-5. Electrical safety check

The length of the power wire and connecting-wire which connects the indoor unit to the outdoor
unit. (The figure given below shows a suitable length)

Indoor

Unit
Outdoor

Unit

120cm 100cmDistance between indoor/outdoor unit

Entrance
of the Indoor Unit

Entrance
of the outdoor Unit

1. Please pay attention to the surroundings (environmental temperature, direct sunlight, rain etc.)
2. W e consider the minimal  size of the  metal core as  the wire size. So it is recommended you
    adopt a thicker one as the power conducting wire so as to avoid power decrease;
3. Connect the grounded wire to both indoor and outdoor units;
4. This table  is just  an on-site  wire-connecting example.  For details,  please refer to  relative
    National criteria.

NOTE:

.
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 : حظة مال

3 فحــص الســالمة الكهربائية -5

ــغيل اختبار التش

ا�سالك توصيل 
1- أزل اللوحة ا�مامية الموجودة في الجانب ا�يمن من الوحدة.

ل كابالت التوصيل با�طراف على النحو المحدد مع ا�رقام  2- صِّ
المطابقة ذات الصلة المجموعة على الوصلة الطرفية للوحدات 

الداخلية والخارجية.
3- ثبت الكابل على لوحة التحكم باستخدام مشبك أسالك.

4- أعد تركيب اللوحة ا�مامية الموجودة على الجانب ا�يمن في 
مكانها ا�صلي بعد االنتهاء من توصيل ا�سالك الكهربائية.

5- يتعين إجراء توصيل ا�سالك الكهربائية بدقة ووفقًا لـ"مخطط 
توصيل ا�سالك الكهربائية" الموجود على اللوحة الجانبية للجهاز. 

6- اتبع التعليمات الخاصة بتوصيل ا�سالك الكهربائية الواردة في هذا 
الدليل، ال تحاول تعديل ا�سالك الكهربائية بنفسك.

1- يرجى االنتباه إلى العوامل المحيطة (درجة الحرارة البيئية، وأشعة الشمس المباشرة، وا�مطار، وغير 
ذلك).

2- نحن نعد الحجم ا�دنى للموصل المعدني المعزول مثل حجم السلك؛ لذا يوصى
بأن تستخدم سلكًا أكثر سمكًا مثل السلك الموصل للكهرباء لتجنب انخفاض الطاقة.

3- قم بتوصيل السلك المؤرض بالوحدتين الداخلية والخارجية.
4- هذا الجدول مثال على توصيل ا�سالك في الموقع. فيما يتعلق بالتفاصيل يرجى الرجوع إلى

المعايير الوطنية ذات الصلة.

1- مقاومة العزل
يجب أن تكون مقاومة العزل أكبر من 2 ميجا أوم.

2- أعمال التأريض
بعد االنتهاء من أعمال التأريض، قم بقياس مقاومة التأريض من خالل الكشف البصري وجهاز اختبار 

مقاومة التأريض. وتأكد أن مقاومة التأريض أقل من 4 ميجا أوم.
3- فحص التسريب الكهربائي (إجراؤه أثناء اختبار التشغيل)

أثناء اختبار التشغيل بعد االنتهاء من التركيب، يمكن لفني الصيانة استخدام المسبار الكهربائي 
والملليمتر Åجراء فحص التسريب الكهربائي. أوقف تشغيل الوحدة على الفور في حال وجود تسريب. 

تحقق من أساليب الحل واكتشفها لحين تشغيل الوحدة على نحو مالئم.

ل الوحدة. 1- شغِّ
2- اضغط على زر "اختبار التشغيل" الموجود على لوحة التحكم، وسيبدأ "اختبار التشغيل" على الفور.

3- تحقق مما إذا كانت جميع الوظائف تعمل بشكل جيد أثناء اختبار التشغيل. تحقق مما إذا كان تصريف 
المياه بالوحدة الداخلية يتم بسهولة أم ال.

4- اضغط على زر "اختبار التشغيل" مرة ثانية حتى يصبح مؤشر التشغيل قاتمًا بعد االنتهاء من اختبار 
التشغيل وتوقف الوحدة عن العمل.

أجرِ اختبار التشغيل بعد االنتهاء من فحص تسريب الغاز والسالمة الكهربائية. يجب أن يستمر اختبار التشغيل 
لمدة تزيد على 30 دقيقة.

أجِر فحص السالمة الكهربائية بعد االنتهاء من التركيب:

طول سلك الكهرباء والسلك الموصل للكهرباء الذي يربط الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية (يوضح 
الشكل التالي الطول المناسب)

تنبيه
قد يتسبب توصيل ا�سالك الكهربائية بصورة غير سليمة في حدوث 

عطل لبعض ا�جزاء الكهربائية؛ لذا يتعين تأريض جهاز التبريد بشكل 
جيد.

مالحظة: يختلف مصدر اÅمداد بالطاقة لجهاز التبريد حسب الطراز. يرجى الرجوع إلى مخطط توصيل 
ا�سالك الكهربائية الموجود على الوحدات الداخلية والخارجية قبل توصيل ا�سالك.

مالحظة: يجب أن يكون الجهد الكهربائي لËمداد متوافقًا مع الجهد الكهربائي المقدر للجهاز. 

الوحــدة الداخليــة الوحــدة الخارجيــة

مدخــل الوحــدة الداخليــة مدخــل الوحــدة الداخليــة

سمالمســافة بيــن الوحدتيــن الداخليــة/ الخارجيــة  120 سم  100

ز ا لطر ا

30000 وحــدة حراريــة بريطانيــة /  >
ســاعة

25 أمبيــر /32

50 أمبيــر /63

50 أمبيــر /63

16 أمبيــر /16

2 2.5 ملــم <

2 4 ملــم <2 6 ملــم <

2 6 ملــم <

2 1.5 ملــم <

48000 وحــدة حراريــة بريطانيــة / ســاعة <

30000 وحــدة حراريــة بريطانيــة / ســاعة <

48000 وحــدة حراريــة بريطانيــة/ ~30000
 ســاعة

50 هرتــز أو  240 فولــت~  -220
60 هرتــز 230 فولــت ~ -208

50 هرتــز  ~ 420 فولــت  -380

ــة الكهربائية ــدر با�مبير مصدر الطاق الدخل المق
ــاح/ المصهر) حجم ســلك الطاقة(المفت

حجم ســلك الطاقة 
(فيمــا يتعلق بالوحــدات التي تحتوي 

علــى جهاز تدفئــة كهربائي فقط)

       

Connective Cable

Connective Pipe 

Right-side
front panel
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5- تطهيــر الهواء (باســتخدام مضخــة تفريغ الهواء)
(فيما يتعلق بطريقة استخدام صمام مشعب، يرجى الرجوع إلى 

دليل التشغيل الخاص به).
ل خرطوم شحن  1- اربط الصواميل المفلجة أ، ب، ج، د بإحكام، وصِّ

صمام المشعب بمنفذ الشحن الخاص بالصمام المنخفض 
الضغط على خط أنبوب الغاز.

ل خرطوم الشحن بمضخة تفريغ الهواء. 2- صِّ
3- افتح المقبض المنخفض لصمام المشعب تمامًا.

ل مضخة تفريغ الهواء لتفريغ الهواء. بعد بدء عملية  4- شغِّ
التفريغ، حرر الصامولة المفلجة الخاصة بالصمام المنخفض 

الضغط على خط أنبوب الغاز برفق وتحقق من دخول الهواء. 
(تتغير ضوضاء التشغيل الناتجة عن مضخة تفريغ الهواء وتتباين 

قراءة العداد المشترك لتصبح (0) بدًال من سالب).
5- بعد االنتهاء من عملية التفريغ أغلق المقبض المنخفض 

لصمام المشعب تمامًا، ثم أوقف تشغيل مضخة تفريغ الهواء.
استمر في عملية التفريغ لمدة 15 دقيقة أو أكثر وتحقق أن قراءة 

العداد المشترك 76- سم زئبقي (1- × 105 باسكال).
6- أدر ساق الصمام المزود (ب) نحو 45  درجة في عكس اتجاه حركة 

عقارب الساعة بعد خروج الغاز، ثم اربط الصامولة المفلجة مرة 
ثانية بإحكام. تأكد أن معلومات الضغط المعروضة في مؤشر 

بيان الضغط أعلى قليًال من الضغط الجوي.
7- أزل خرطوم الشحن من خرطوم الشحن المنخفض الضغط.

8- افتح ساقي الصمام المزود (ب) و(أ) تمامًا.
9- اربط غطاء الصمام المزود بإحكام.

توصيل أنبــوب التصريف وأنبــوب التهوية
1- فك شبكة مدخل الهواء ثم أزل غطاء صندوق التحكم 

الكهربائي عن طريق فك البراغي.
ل أنبوب التهوية بوصلة اÃنبوب، ثم أدر أنبوب التهوية  2- صِّ

Ãسفل وضعه تحت الدعامة الحلزونية.
ل أنبوب التهوية بأنبوب التصريف باستخدام شريط بإحكام  3- صِّ

وبالتساوي.
4- تحقق من مكان الصرف واقطع الغطاء البالستيكي على أحد 

جانبي الحاوية.
5- احرص على عدم السماح بارتخاء خرطوم التصريف.

6- اعزل اÃنبوبين اÈضافيين حراريًا.
7- تأكد أن خرطوم التصريف يوجد في الجانب السفلي للحزمة.

صمــام المشــعب
العــداد المشــتركعــداد الضغــط

76- ســم زئبقــي
المرتفــع المقبــض 

خرطــوم الشــحن
مضخــة تفريــغ الهــواء

صمــام الضغــط المنخــض 

غطــاء صنــدوق التحكــم الكهربائــي

أنبــوب التصريــف

وصلــة أنبــوب التهويــة

الحلزونيــة المجموعــة 

أنبــوب التهويــة

الحلزونيــة الدعامــة 

خرطــوم الشــحن

المنخفــض المقبــض 

اســتخدم اÈبهــام لثنــي اÃنبــوب

100 ملــم الحــد اÃدنــى لنصــف القطــر 

فــك اÃنبوب، 
مســتقيمًا واجعلــه 

2- اســتخدام ا�نبوب البرونزي المتوفر في ا�ســواق 

أغلق صمامات اÈيقاف الخاصة بالوحدة الداخلية تمامًا (مثل حالة اÃعمال السابقة). بعد توصيل 
أنبوب وسيط التبريد

بالوحدتين الداخلية والخارجية، اسمح بخروج الهواء من
فجوة الصيانة الموجودة على صمامات اÈيقاف المنخفضة الضغط للوحدة الخارجية. اربط 

الصواميل بإحكام
على فجوة الصيانة بعد تصريف الهواء.

3- لجعــل أنبوب وســيط التبريد ســالك تمامًا

: حظة مال

يتعين عليك إبقاء صمامات اÈيقاف الخاصة بالوحدة الخارجية مفتوحة تمامًا بعد االنتهاء من 
الخطوات الموضحة آنفًا (الخطوة 1 أو الخطوة 2)

ــيط التبريد 4- تعبئة وس

يتم توضيح كمية وسيط التبريد السليمة التي يتم تعبئتها في أنبوب الوحدة الخارجية الذي 
يبلغ طوله 5 أمتار على لوحة بيانات المنتج. إذا كان يتعين عليك استخدام أنبوب أطول لكل 

أنبوب زائد في عدد اÃمتار، فأضف وسيط التبريد وفقًا للحساب التالي.

مالحظة: إذا كنت تستخدم أنبوبًا تم شراؤه من السوق، يرجى التأكد من أن مادة العزل الحراري 
هي نفس المادة التي نوفرها (سمك ال يقل عن 12 ملم).

• بعد ربط الصامولة الموسعة، قم بإسالة زيت وسيط التبريد على اÃنبوب والسطح المتصل.
• تحقق وتأكد من عدم وجود أي تسريب باستخدام المياه بالصابون أو جهاز الكشف عن 

التسريب بعد التوصيل.
• تأكد من عزل وصلة التوصيل الموجودة في الجزء الداخلي.

• استخدم مفتاحين لتوصيل اÃنابيب.

مفتــاح العــزم

الوحــدة الداخليــة

الوحــدة الخارجيــة

مفتــاح الربــط

طــول أنبوب 
التوصيــل

5 أمتــار اســتخدام مضخــة أقــل مــن 
تفريــغ الهــواء.

اســتخدام مضخــة 
تفريــغ الهــواء. 5 أمتــار أكثــر مــن 

طريقــة تطهيــر 
كميــة وســيط التبريــد اÈضافيــة المقــرر شــحنهاالهــواء

                           

6.35 خــط الســائل:     
30 جرامــًا/ متــر  × (5 R22: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 

20 جرامــًا/ متــر  × (5 R410A: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 

9.52 خــط الســائل:      
60 جرامــًا/ متــر  × (5 R22: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 

40 جرامــًا/ متــر  × (5 R410A: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 

    12.7 خــط الســائل:     
80 جرامــًا/ متــر  × (5 R22: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 

60 جرامــًا/ متــر  × (5 R410A: (طــول اÃنبــوب- وســيط التبريــد 



الوحــدة الخارجية

ــيط التبريد وصالت أنبوب وس
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• انقل جهاز التبريد في كرتونته اصلية إلى مكان التركيب.
• كن حذراً عند تعليق الوحدة؛ نظراً ن مركز الثقل للوحدة غير مركزي.

• ال تجعل زاوية الميل أكبر من 45 درجة أثناء الشحن؛ (تجنب التخزين افقي).
• تأكد من إجراء أعمال العزل الكهربائي بشكل جيد في حال التركيب في سقف/ جدار 

معدني.

1- توصيــل أنبوب وســيط التبريد

تنبيــه خاص بمناولــة الصمام المزود

(1) ال يمكن توصيل أنبوب وسيط التبريد إال في حال تركيب الوحدتين الداخلية والخارجية بشكل سليم.
(2) يتم إغالق صمامات ا®يقاف تمامًا قبل إجراء اعمال السابقة. قبل القيام بتوصيل أنبوب وسيط التبريد، 

احرص على فحص ما إذا كانت الصمامات مغلقة تمامًا.
(3) إجراء التوصيل الخاص بأنبوب وسيط التبريد: أوًال: فك الصمامين الموجودين على الوحدة الخارجية 

وصامولة توصيل انبوب الموجودة على الوحدة الداخلية (يرجى االحتفاظ بها بعناية).
يرجى توصيل أنبوب وسيط التبريد وفقًا للدليل، ويتعين ربط صامولة توصيل انبوب بإحكام وأال يكون 

هناك أي تسريب. مالحظة: تحتاج إلى مفتاحين لتحقيق االتزان.
(4) عند االنتهاء من توصيل أنبوب وسيط التبريد وقبل تشغيل الجهاز، يتعين عليك تفريغ الوحدة الداخلية 

من خالل منفذ الصيانة الموجود على صمامات ا®يقاف، أو فتح صمام الضغط العالي وإخراج الهواء من 
خالل منفذ الصيانة الموجود على صمام الضغط المنخفض.

(مغلق). ستستغرق هذه العملية عشر ثواٍن. بعد ذلك ثبت منفذ الصيانة بإحكام.
(عند استكمال وسيط التبريد، امÅه من خالل منفذ الصيانة بالصمامات المنخفضة الضغط على الوحدة 

الخارجية).
(5) افتح جميع الصمامات تمامًا قبل تشغيل الجهاز، وإال ستنخفض كفاءته.

(6) فحص تسريب الغاز. تأكد من عدم خروج غاز من الوصالت باستخدام جهاز كشف التسريب أو مياه 
بصابون.

• ثبت أقدام الوحدة بمسامير (M10). تأكد أن الوحدة مثبتة بقوة تكفي لمقاومة 
االنفجار أو الزلزال.

• وفر قاعدة خرسانية للوحدة وفقًا للمراجع الموضحة آنفًا.

أ: صمام مزود منخفض الضغط، ب: صمام مزود عالي الضغط
"ج" و"د" أطراف التوصيالت الخاصة بالوحدة الداخلية.

•  يجب أن يكون أنبوب وسيط التبريد وأنبوب التصريف معزولين حراريًا 
لتجنب التكاثف وتقاطر المياه. 

•  يتم استخدام وصلة موسعة لتوصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية.
•  يستخدم أنبوب وسيط التبريد لتوصيل الوحدتين الداخلية والخارجية، 

على النحو الموضح فيما يلي.

• افتح ساق الصمام حتى ترتطم بالسدادة. ال تحاول فتحها مرة أخرى.
• اربط غطاء ساق الصمام بإحكام باستخدام مفتاح ربط أو حلقة.

مالحظات خاصــة با�نبوب القابــل لالنحناء

ــاء ا�نبوب الرفيع انحن

• يجب استخدام انبوب القابل لالنحناء على الجزء الداخلي.
• يجب أال تتجاوز زاوية االنحناء 90 درجة.

• يجب أن يكون مكان االنحناء على منتصف انبوب متى أمكن، فيما يتعلق بنصف قطر 
االنحناء كلما كان أكبر حجمًا كان أفضل.

• يجب أال يكون انبوب القابل لالنحناء منحنيًا أكثر من 3 مرات.

• رغم االنحناء، اكشف انبوب عن طريق قطع الفجوة المقعرة على أنبوب االنحناء العازل للحرارة
(لفه برباط ناعم بعد ثنيه).

• كلما كان نصف القطر أكبر حجمًا كان أفضل؛ لتجنب تشوه انبوب.
• استخدم جهاز انحناء انابيب لتوصيل أنبوب االنحناء الصغير.

• يجب أال يكون انبوب القابل لالنحناء منحنيًا أكثر من 3 
مرات.

• غطِّ جميع أنابيب الوصالت الموسعة المكشوفة وأنابيب 
وسيط التبريد بمادة عازلة للحرارة.

بالبراغــي ثبتهــا 

مدخــل هواء

البوليثيــن أنبــوب 
غطــاء العــزل الحــراري

وصلــة موســعة

قابــل لالنحنــاء

الوحــدة 
الخارجيــة

 : حظة مال

مدخــل هواء

مدخــل هواء

الوحــدة الداخليــة
نقطــة الفحــص

عريــض بحجــم كاٍف

القاعــدة اساســية

أبعــاد الوحــدة الخارجيــة ملــم 
(العــرض × االرتفــاع × العمــق)

أبعــاد التثبيــت

ب (ملــم)أ (ملــم)
640
590
624
590
634
540
673
673
634
634

405
333
366
378
404
350
403
403
404
404

900x860x315

990x965x345
900x1170x350
938x1369x392
845x702x363
946x810x420
946x810x410
952x1333x410
952x1333x415

945x810x395

B
H

D

A
W

 : حظة مال

A
B

C

D

الوحــدة الخارجيــة

صنــدوق الكهربــاء

وســيط التبريــد الخــاص بالوحــدة الخارجيــة الوحــدة الداخليــة صامولــة مفلجــة

هيــكل الصمــام
ســاق الصمــام

سدادة
غطــاء

الصمــام المــزودوصلــة نصفيــة

خــط الســائل

خــط الغاز

A

B

نقطــة الفحــص

C

D



1- الوحــدة الداخلية 2) إذا كان يتعيــن تركيــب الوحــدة الخارجيــة فــي ســقف أو فــي مــكان ال يوجــد حولــه أي  )
إنشــاءات يتعيــن عليــك تجنــب دخــول هبــات الريــاح القويــة مباشــرًة إلــى منفــذ الهــواء؛ �نهــا 

قــد تتســبب فــي حــدوث مشــكالت لنقــص تدفــق الهــواء.
1) تفكيــك شــبكة مدخــل الهــواء. يرجــى فــك  )

شــبكة مدخــل الهــواء قبــل توصيــل ا�نابيــب/ ا�ســالك.

ــر قــدر  3)  احتفــظ بمســافة كافيــة لتركيــب الوحــدة وصيانتهــا وتشــغيلها. أزل أكب )
ممكــن مــن المعوقــات الموجــودة بالقــرب مــن الوحــدة.

1) مــكان ممتلــئ بزيــت المعــدات. )
2) مــكان مالــح مثــل الســاحل. )

ــاه الحــارة.  3) منتجعــات المي )
4) مــكان ممتلــئ بغــاز كبريتيــد الهيدروجيــن. )

5) مــكان يحتــوي علــى أجهــزة ذات تــردد مرتفــع؛ مثــل: ا�جهــزة الالســلكية، وآالت اللحــام، )
 والمرافــق الطبيــة.

6) مــكان ذي ظــروف بيئيــة خاصــة. )

قــد يــؤدي التركيــب فــي ا�ماكــن التاليــة إلــى حــدوث مشــكالت؛ 
لــذا يرجــى الرجــوع إلــى المــوزع الستشــارته.

علــى ســبيل المثــال:

تنبيه

اجعــل منفــذ الهــواء مواجهــًا للجــدار 
300 ســم بينهمــا. (إذا كان هنــاك جــدار) مــع تــرك مســافة تصــل إلــى 

حــاول أن يكــون منفــذ الهــواء فــي وضــع عمــودي التجــاه الريــاح إذا 
كان معروفــًا خــالل الموســم الــذي تســتخدم فيــه الجهــاز.

ريــاح قوية 

ريــاح قوية 

عندمــا يكــون ســطح مدخــل الهــواء مواجهــًا لجــدار عندمــا يكــون ســطح مخــرج الهــواء مواجهــًا لجــدار

(الحائــط أو العائــق)

شــبكة مدخــل الهــواء

أنبــوب التهويــة

مــكان ثقــب ا�نبــوب علــى الجانبيــن

 80 ثقــب أنبــوب وســيط التبريــد/ التصريــف     
35 ثقــب ا�ســالك      

مــكان ثقــب ا�نبــوب/ الســلك علــى الجانــب الخلفــي

أنبــوب التصريــف/ 
أنبــوب وســيط التبريــد

(الحائــط أو العائــق)

مدخــل الهــواء
مدخــل الهــواء

مدخــل الهــواء

مدخــل الهــواء

مخــرج الهــواء

مخــرج الهــواء

جانــب الصيانــة
جانــب الصيانــة

جانــب الصيانــة

فــي االتجاهــات (أ) و(ب) و(ج)، اتــرك اتجاهيــن مــن
االتجاهــات الثالثــة فــي وضــع مفتــوح.

الهــواء الخــارج

ــات التركيب ــات التركيبتعليم تعليم
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>300cm

>30cm >30cm

>50cm

>50cm

يتــم ربــط الشــبكة بحبــل مــن الداخــل. لتفكيــك شــبكة 
مدخــل الهــواء أمســك بجانبــي 

الشــبكة واســحبهما �علــى، واجعلهمــا مائليــن 
ــتقيمًا.  ــل مس ــح الحب ــى يصب ــفل حت لÈس

أزل البراغــي التــي تثبــت الحبــل بالشــبكة، ومــن ثــم 
تصبــح الشــبكة غيــر مقيــدة.

2) أزل غطــاء صنــدوق الكهربــاء قبــل توصيــل  )
ا�نابيــب وا�ســالك وركبــه عنــد االنتهــاء مــن ذلــك.

φ
φ

ثقــب أنبــوب وســيط التبريــد/
 التصريــف



ــكان التركيباحتياطات الســالمة تحديد م
1-1 الوحــدة الداخلية

1-2 الوحــدة الخارجية

قبــل إجــراء عمليــة التركيــب، يرجــى التحقــق مــن الملحقــات المتوفــرة وفقــًا للقائمــة الــواردة فيمــا يلــي. 
يرجــى االحتفــاظ با�جــزا ء غيــر المســتخدمة لفتــرة مؤقتــة بعنايــة.

الرقــم

سمالرقــم ال ا

6,35 ملــمحجــم خــط الســائل القطــر: 

12,7 ملــم القطــر: 

9,52 ملــم 12,7 ملــمالقطــر:  القطــر: 

15,8 ملــم 19 ملــمالقطــر:  القطــر:  حجــم خــط الغــاز

القــدرة (وحــدة حراريــة بريطانيــة/ ســاعة)

اســم القطعــة

أنبــوب وســيط التبريد (اختياري)

وردة عاديــة

غطــاء جلبــة 

جلــب عــزل الصــوت/ الحــرارة

وصلــة تصريــف (للوحــدات التــي تضــم خاصيتــي التدفئــة والتبريــد)

لــوح مضــاد للفئــران

بطاريــة وحــدة التحكــم عــن بعــد

وحــدة التحكــم عــن بُعــد

دليــل التركيــب

دليــل المســتخدم

دليــل وحــدة التحكــم عــن بعــد

ا�جــزاء االختياريــة

فــي بعــض الطــرز

حامــل وحــدة التحكــم عــن بُعــد

10 ×B ST2.9 برغــي ذاتــي الحفــر 

كابــالت التوصيــل

ســدادة (للوحــدات التــي تضــم خاصيتــي التبريــد والتدفئــة)

فــي بعــض الطــرز
ــاص ــلك الخ ــبك الس ــت مش ــتخدم لتثبي يس
 بالوحــدة الداخليــة بعــد توصيــل ا�ســالك.

برغــي ذاتــي الحفــر 
12 ×ST3.9  3

التوضيحيــةالكميــة الرســوم 

ــات التركيب ــات التركيبتعليم تعليم
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• تأكد من ا�ماكن المشار إليها با�سهم بالجدار، أو السقف، أو السياج، أو الحواجز ا�خرى.
• يجب أال يكون هناك أي مصدر للحرارة أو البخار بالقرب من الوحدة.

• يجب أال يكون هناك أي معوقات تعوق دوران الهواء.
• مكان يكون فيه دوران الهواء في الغرفة جيداً.

• مكان يمكن إجراء التصريف فيه بسهولة.
• ال تركب الوحدة بالقرب من المدخل.

(1) يرجى وضع الوحدة على أرض صلبة ومستوية.
يرجى توفير مساحة للتركيب والصيانة.

(2) يرجى التحقق من أن مسافات االرتفاع بين الوحدتين الداخلية والخارجية، وطول أنبوب وسيط 
التبريد، وا�ماكن المنحنية (الملتوية) من ا�نبوب ال تزيد على ا�رقام التالية:

• في حال بناء مظلة على الوحدة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة أو سقوط ا�مطار، 
احرص على عدم إعاقة اÊشعاعات الحرارية المنبعثة من المكثف.

• تحديد مكان يسهل فيه توصيل ا�نبوب وا�سالك الكهربائية الخاصة بالوحدة الداخلية.
• تجنب المكان الذي قد يتسرب فيه الغاز القابل لالحتراق أو يبقى فيه.

• الوضع في االعتبار أن المياه قد تُصرَف من الوحدة الخارجية أثناء تشغيلها في وضع "التدفئة".
• ضمان توفير المساحة المناسبة حول الجزء الخلفي، والجوانب، والجزء ا�مامي للوحدة.

• الوضع في االعتبار وزن جهاز التبريد وتحديد مكان تقل فيه الضوضاء واالهتزازات إلى أدنى حد.

(1) قبل تركيب الوحدة الخارجية، يتعين عليك القيام بما يلي:

مسافات االرتفاع: ال يزيد على 10 أمتار (إذا كانت مسافة االرتفاع بين الوحدتين الداخلية والخارجية 
ال تزيد على 10 أمتار، حينئٍذ يجب أن تكون الوحدة الخارجية موجودة على ارتفاع أقل من الوحدة 

الداخلية).

يتعين وضع الوحدة الخارجية في مكان يضمن توفير أقل مساحة لدوران الهواء بشكل كاٍف، 
فضًال عن السماح بإجراء أعمال الصيانة والتوصيالت الخاصة بخطوط الدوائر الكهربائية ووسيط 

التبريد. قد تركب الوحدة الخارجية في أرضية أو سقف مستٍو أو تثبت في الحائط شريطة أن يتم 
دعم وزنها وعدم انتقال االهتزازات إلى الغرف المجاورة.

طول ا�نبوب: ال يزيد على 20 متراً
االنحناءات: ال تزيد على 5 أماكن

(السقف)
(الحائط أو العائق)

الجزء الخلفي



احتياطات الســالمة

ــات التركيب تعليم

تحذيــر
تنبيــه 

ت لملحقــا ا
تحديــد مــكان التركيــب 

توصيــل ا�نابيب
توصيــل أنبــوب وســيط التبريــد 

توصيــل أنبــوب التصريــف وأنبــوب التهويــة
ــال الكهربائية ا�عم

توصيــل ا�ســالك 
ــغيل اختبار التش
التشــغيل  اختبــار 

الدليل هذا  اقرأ 

تنبيه

ســتجد داخــل الدليــل العديــد مــن النصائــح المفيــدة الخاصــة بكيفيــة تركيــب
 الجهــاز واختبــاره بشــكل ســليم.

ت يا لمحتو احتياطات الســالمةا

2 1
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• يرجى االتصال بمركز الخدمة المعتمد أو فني مؤهل �جراء أعمال ا�صالح أو الصيانة لهذا 
الجهاز.

• يرجى االتصال بمركز الخدمة المعتمد أو فني مؤهل من أجل تركيب هذا الجهاز.
• هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قِبل ا�طفال الصغار أو ا�شخاص العاجزين ما لم 

يكونوا خاضعين للمراقبة وا�شراف.
• يجب أن يخضع ا�طفال الصغار للمراقبة وا�شراف لضمان عدم عبثهم بالجهاز. 

• إذا تطلب ا�مر استبدال سلك الكهرباء، يتعين استبداله من قِبل فنيين معتمدين فقط.
• يجب إجراء أعمال التركيب بما يتوافق مع معايير توصيل ا�سالك الكهربائية المحلية من قِبل 

الفنيين المعتمدين فقط.

• يرجى قراءة احتياطات السالمة التالية بعناية قبل التركيب.
• يتعين تنفيذ ا�عمال الكهربائية من قِبل فني كهرباء معتمد. تأكد من استخدام التصنيف 

السليم والدائرة الكهربائية الرئيسية للطراز المقرر تركيبه.
• سيؤدي التركيب بصورة غير سليمة نتيجة تجاهل التعليمات إلى حدوث أذى أو ضرر، يتم 

تصنيف الخطورة وفقًا للمؤشرات التالية.

!

!

تحذير

يشير هذا الرمز إلى احتمال حدوث الوفاة أو التعرض �صابة شديدة الخطورة.

يشير هذا الرمز إلى احتمال التعرض �صابة أو حدوث ضرر يلحق بالممتلكات.

سيشير الرمز ذو الخلفية البيضاء إلى العنصر المحظور القيام به.

يتم تصنيف العناصر المقرر اتباعها حسب الرموز:

تنبيه

تحذير

!

تنبيه !

1) اتصل بمركز الخدمة المعتمد أو فني متخصص للتركيب. إذا كان التركيب الذي قام به المستخدم معيبًا فسيؤدي ذلك إلى تسريب المياه، 
أو حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

2) ركب الجهاز وفقًا لتعليمات التركيب وبدقة. إذا كان التركيب معيبًا فسيؤدي ذلك إلى تسريب المياه، أو حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

3) استخدم الملحقات، وا�جزاء المرفقة، وا�جزاء المحددة للتركيب؛ حتى ال يسقط الجهاز، أو تتسرب المياه، أو تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

4) رّكب الجهاز في مكان قوي وثابت يمكنه تحمل وزن الجهاز. إذا كانت القوة غير كافية أو إذا لم يتم التركيب بشكل سليم، 
فسيتعرض الجهاز للسقوط وحدوث إصابة.

له وثبته بإحكام؛ حتى ال تعمل أي قوة خارجية على الوصلة الطرفية. إذا لم يكن التوصيل أو التثبيت مثاليًا،  6) استخدم الكابل المحدد وصِّ
فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة أو حدوث حريق في الوصلة.

7) يجب ترتيب تمديدات ا�سالك بشكل سليم بحيث يتم تثبيت غطاء لوحة التحكم على نحو مناسب. إذا لم يتم تثبيت غطاء 
لوحة التحكم بشكل مثالي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة في نقطة االتصال الخاصة بالوصلة الطرفية أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

8) عند إجراء توصيل ا�نابيب، احرص على عدم السماح بمرور المواد الهوائية باستثناء وسيط التبريد المحدد إلى دورة التبريد؛ حتى 
ال تنخفض القدرة وارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في دورة التبريد، أو يحدث انفجار أو إصابة.

9) ال تعدل الطول الخاص بسلك ا�مداد بالطاقة، وال تستخدم سلك ا�طالة، وال توصل أجهزة كهربائية أخرى في نفس المقبس. 
وإال فسيؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

1) يجب تأريض هذا الجهاز وتركيبه مع قاطع تيار التسريب ا�رضي. إذا لم تتم عملية التأريض بشكل مثالي، فقد تحدث صدمة كهربائية.

2) ال تركب الجهاز في مكان قد يحدث فيه تسريب للغاز القابل لالشتعال. في حال تسريب الغاز وتراكمه في محيط الجها، فقد يحدث حريق.

ل أنابيب التصريف على النحو الموضح في تعليمات التركيب. إذا لم يكن التصريف مثاليًا فقد تدخل المياه إلى الغرفة ومن ثم يتلف ا�ثاث. 3) صِّ

4) يتعين تركيب الجهاز بما يتوافق مع اللوائح والمعايير الخاصة بتوصيل ا�سالك.

5) ال تشغل الجهاز في الغرف الرطبة مثل دورات المياه وغرف غسيل المالبس.

6) جهاز فصل يعمل على جميع ا�قطاب ويحتوي على مسافة خلوص تبلغ 3 ملم على ا�قل في جميع ا�قطاب، 
وتحمل تسرب تيار كهربائي يتجاوز 10 مللي أمبير، علمًا بأن الجهاز الذي يعمل بالتيار المتبقي (RCD) يمر به تيار متبٍق ال تتجاوز شدته 30 مللي أمبير فقط، 

يجب التأسيس لنظام الفصل هذا عند تركيب ا�سالك الثابتة وبما يتفق مع قواعد تركيب ا�سالك الكهربائية.

5) فيما يتعلق با�عمال الكهربائية، اتبع المعايير والتعليمات المحلية الخاصة بتوصيل ا�سالك الكهربائية، إضافة إلى تعليمات التركيب هذه. 
يجب استخدام دائرة كهربائية مستقلة ومقبس خاص بهذا الجهاز. إذا لم تكن قدرة الدائرة الكهربائية كافية أو اكتشف عيب في ا�عمال 

الكهربائية فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.


