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INSTALLATION MANUAL --- Installation of the indoor unit

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT 
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INSTALLATION MANUAL --- Installation of the outdoor unit
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تماشيًا مع سياسة الشركة للتحسين المستمر للمنتج، قد يتم تغيير المظهر الجمالي للجهاز وأبعاده والبيانات 
الفنية والملحقات الخاصة به دون إشعار مسبق.

شروط السالمة ونصائح عامة حول تركيب الجهاز المحتويات

اقرأ هذا الدليل قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

إذا اسُتخدم الجهاز في مناطق ال يوجد بها تهوية، فيجب 
اتخاذ التدابير االحتياطية لمنع بقاء أي تسريبات لغاز التبريد 

داخل هذه المنطقة ومن ثَمَّ التسبب في خطر حدوث 
حريق.

مواد التعبئة والتغليف قابلة ¸عادة التدوير؛ لذا يجب 
التخل�ص منها في سلة قمامة منفصلة. خذ الجهاز عند 

انتهاء عمره االفتراضي إلى مركز خاص لتجميع النفايات 
للتخل�ص منه.

التزم باستخدام الجهاز وفقًا للتعليمات الموضحة في 
ي هذه التعليمات جميع الحاالت والمواقف  الكتيِّب. ال تغطِّ

المحتملة؛ لهذا يُوصى دائمًا باتخاذ الحيطة والحذر مع أي 
أجهزة كهربائية منزلية أثناء تركيبها وتشغيلها وصيانتها.

• يجب تركيب الجهاز بما يتوافق مع المعايير المحلية 
المعمول بها.

يجب تركيب الجهاز بما يتوافق مع المعايير المحلية 
المعمول بها.

قبل الوصول إلى النهايات الطرفية، يجب فصل جميع 
الدوائر الكهربائية من مصدر الطاقة.

يجب تركيب الجهاز بما يتوافق مع المعايير والقوانين 
المحلية الخاصة با�سالك.  

يمكن لÂطفال الذين يبلغون من العمر 8 سنوات أو أكثر، 
وا�شخاص الذي يعانون من اضطرابات في القدرات البدنية 

أو الحسية أو العقلية، وا�شخاص قليلي الخبرة والمعرفة 
استخدام هذا الجهاز تحت إشراف غيرهم، أو إعطائهم 
التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز على نحو آمن 

وإيضاح المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز. يجب 
على ا�طفال عدم العبث بالجهاز. ال يُسمح لÂطفال 

بتنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.

أثناء تركيب الوحدتين الداخلية والخارجية، يُمنع دخول 
ا�طفال إلى منطقة العمل. قد تقع حوادث غير 

متوقعة.

تأكد من تثبيت قاعدة الوحدة الخارجية بإحكام.

تأكد من منع دخول الهواء إلى نظام وسيط التبريد 
وتحقق من عدم وجود أي تسرب في وسيط التبريد عند 

نقل الجهاز.
ْل  قم بإجراء تشغيل تجريبي بعد تركيب الجهاز، وسجِّ

بيانات التشغيل.

يجب أن تكون قيمة صمام قاطع التيار (الفيوز) لوحدات 
.T 5A/ 250V التحكم المدمجة

تأكد من مناسبة المقبس للقابس، وإن لم يكن كذلك 
فغيِّر المقبس.

ْب الجهاز على بُعٍد يقل عن 50 سم من أي مواد قابلة  ال تُركِّ
لالشتعال (الكحول، غير ذلك) أو من أي حاويات 

مضغوطة (مثل عبوات البخاخات).

يجب على المستخدم حماية الوحدة الداخلية بمصهر 
ل أقصى تيار داخل أو باستخدام  ذي سعة مناسبة؛ لتحم�

أي جهاز حماية من الحمل الزائد.

يجب تجهيز الوحدة بوسائل لفصلها عن مصدر الكهرباء 
الرئيسي مع وجود وسيلة فصل في جميع ا�قطاب التي 

تتيح إمكانية الفصل في حالة زيادة الجهد الكهربائي 
وفقًا لشروط الفئة الثالثة، كما ينبغي دمج هذه الوسائل 

بالتوصيالت الثابتة وفقًا لقواعد توصيالت ا�سالك.
ينبغي أن يتولى تركيب السبلت فني مختص. 

الت  د من تناسب الجهد الكهربائي الخاص بالموصِّ تأكَّ
الرئيسية مع الجهد المحدد في لوحة التصنيف. حافظ 

على نظافة المفتاح أو قابس الطاقة. ثبِّْت قابس الطاقة 
بصورة صحيحة وُمحَكمة في المقبس؛ لتجنب خطر 

حدوث صدمة كهربائية أو حريق بسبب عدم فاعلية 
االتصال.


