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Перад мантажом неабходна уважліва прачытаць гэтыя інструкцыі. Гэта кіраўніцтва павінна 
захоўвацца ў зручным месцы для далейшага выкарыстання.
Тэкст на англійскай мове з'яўляецца арыгінальнай інструкцыяй. Іншыя мовы – гэта пераклады 
арыгінальных інструкцый.

1. МЕРЫ БЯСПЕКІ
Перш чым манціраваць абсталяванне для кандыцыянавання паветра, неабходна уважліва прачытаць 
гэтыя "МЕРЫ БЯСПЕКІ" і пераканацца, што абсталяванне манціруецца правільна. Пасля завяршэння 
манціравання неабходна пераканацца ў тым, што абсталяванне працуе належным чынам. Калі ласка, 
праінструктуйце кліента, як эксплуатаваць прыладу і як ажыцяўляць тэхнічнае абслугоўванне.

Значэнне сімвалаў перасцярогі 

УВАГА .................. Калі не прытрымлівацца перасцярогі, гэта можа прывесці да траўмаў альбо 
пашкоджання абсталявання.

ЗАЎВАГА ...... Гэтыя інструкцыі забяспечаць правільнае выкарыстанне абсталявання.

УВАГА
• Звярніцеся таксама да кіраўніцтва па манціраванню, якое прыкладаецца да ўнутранага блока.
• Перад манціраваннем неабходна пераканацца, што выконваюцца наступныя ўмовы:

• Нішто не перашкаджае рабоце бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання. (побач 
з прыёмнікам няма ні крыніцы святла, ні люмінесцэнтнай лямпы. Таксама неабходна 
пераканацца, што прыёмнік не падвяргаецца ўздзеянню прамых сонечных прамянёў.)

• Лямпа дысплея работы і іншыя індыкатары добра бачны.
1 Беларуская
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2. ПЕРАД МАНЦІРАВАННЕМ
2-1 ДАПАМОЖНЫХ ПРЫСТАСАВАННЯЎ
Неабходна праверыць, ці ўваходзяць у камплект наступныя дапаможныя прыстасаванні.

2-2 ЗАЎВАГА ДЛЯ МАНТАЖНІКА
• Неабходна абавязкова праінструктаваць кліента, як правільна кіраваць сістэмай, паказаўшы яму 
прыкладзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі.

3. УСТАНОЎКА ПУЛЬТА ДІСТАНЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ
Устаноўка бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання
• Не кідаць пульт дыстанцыйнага кіравання і не наносіць моцных удараў. Акрамя таго, не захоўваць 
ў месцах, дзе ён можа знаходзіцца пад уздзеяннем вільгаці і прамых сонечных прамянёў.

• Падчас працы накіроўваць частку пульта дыстанцыйнага кіравання ў бок прыёмніка.
• Прамая адлегласць перадачы пульта дыстанцыйнага кіравання складае прыблізна 7 метраў.
• Сігнал нельга перадаць, калі што-небудзь (напрыклад, шторы) блакуе прыёмнік і пульт 
дыстанцыйнага кіравання.

Назва

Прыёмнік
(3) Жгут 

рэле – дліны
(4) Жгут 

рэле – кароткі

Бесправадны 
пульт 

дыстанцыйнаг
а кіравання

Шруб(1) Камплект 
прыёмніка 
святла

(2) ПК-плата 
передачы

Коль-
касць 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Форма

Назва

Трымальнік 
пульта 

дыстанцыйнага 
кіравання

(5) Блок № 
шыльдзік (6) Панель кіравання (з этыкеткай) (7) Заціск

Коль-
касць 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Форма

Назва Ушчыльняючы матэрыял (8) Сухая батарэя 
LR03 (AM4)

Кіраўніцтва па 
эксплуатацыі

Кіраўніцтва па 
мантажу

Коль-
касць 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Форма

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Устаноўка на сцяну або калону
1. Неабходна зафіксаваць трымальнік пульта 

дыстанцыйнага кіравання шрубамі.

2. Уставіць пульт дыстанцыйнага кіравання ў трымальнік 
пульта зверху.

• Як уставіць батарэі
1. Адкрыць заднюю вечку пульта дыстанцыйнага кіравання, 

ссунуўшы яе ў кірунку, вызначанам стрэлкай.

2. Пасля гэтага ўставіць прыкладзеныя сухія батарэі. Батарэі 
неабходна ўвесці, супастаўляючы знакі палярнасці (+) і (-), 
як паказана. Затым закрыць заднюю вечку.

4. УСТАНАЎКА ПРЫЁМНІКА
(1) Падрыхтоўка да ўстаноўкі

Зняць вечку абслугоўвання і пярэднюю рашотку. Падрабязныя звескі пра выдаленне гл. 
у кіраўніцтве па мантажу, якое ўваходзіць у камплект асноўнага ўнутранага блока.

(2) Вызначэнне адраса і асноўнага/дататковага (АСНОЎНЫ/ДАЧ) пульта дыстанцыйнага 
кіравання.
Калі трэба наладзіць працу некалькіх бесправадных пультаў дыстанцыйнага кіравання ў адным 
пакоі, выканайце настройку адраса для прыёмніка і пульта дыстанцыйнага кіравання.
Калі манціруюцца некалькі правадных пультаў дыстанцыйнага кіравання ў адным пакоі, неабходна 
змяніць пераключальнік АСНОЎНЫ/ДАЧ на прыёмніку.

�

�

Задняя крышка
3 Беларуская
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ПРАЦЭДУРА НАСТРОЙКІ
1. Настройка прыёмніка

Неабходна настроіць бесправадны пераключальнiк адраса (SS2) на плаце ПК (2) у адпаведнасці 
з табліцай ніжэй.

Пры выкарыстанні як праваднога, так і бесправаднога 
пульта дыстанцыйнага кіравання для 1 унутранага 
блока, правадны кантролер павінен быць настроен як 
АСНОЎНЫ. Такім чынам, устанавіце пераключальнiк 
АСНОЎНЫ/ДАЧ (SS1) прыёмніка на ДАЧ.
(Правадны пульт дыстанцыйнага кіравання будзе 
"АСНОЎНЫ").

2. Настройка адраса бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання (на заводзе ўстаноўлена "1")
Настройка з дапамогай дістанцыйнага пульта 
кіравання
1. Утрымліваць  і  кнопку 4 секунды, 

каб увайсці ў рэжым "Набліднае поле".
(Пазначана на малюнку справа.)

2. Націсніце кнопку  і кнопку выбярыце 
некалькі параметраў (A/b). Кожны раз пры націску 
кнопкі дысплей пераключаецца паміж "A" і "b".

3. Націсніце кнопку " " і " " кнопку, каб 
настроіць адрас.

Адрас можна настроіць ад 1 да 6, але настроіць 
яго на 1 ~ 3 і пазначаць той самы адрас, што і на 
прыёмніку. (Прыёмнік не працуе з адрасам 4 ~ 6.)

4. Націснуць  кнопку, каб увайсці ў наладу.
5. Утрымліваць  кнопку 1 секунду, каб выйсці 

з рэжыму "Набліднае поле" і вярнуцца да 
звычайнага дысплея.

Блок № 1 2 3

Бесправадны 
пераключальнiк 
адраса (SS2)

АСНОЎНЫ ДАЧ

Пераключальнік 
АСНОЎНЫ/ДАЧ 

(SS1)

Бок, афарбаваны ў чорны колер, 
паказвае становішча ручкі 
пераключальніка.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Плата ПК 
перадачы (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

Рэжым 3

2

4

1

Адрас

Некалькі 
параметраў

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����
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Некалькі настроек A/b
Калі ўнутраным блокам кіруе знешняе кіраванне (цэнтральны пульт дыстанцыйнага кіравання і г.д.), ён 
часам не рэагуе на ўключэнне/выключэнне і каманды налады тэмпературы з гэтага пульта. Неабходна 
праверыць, якую настройку хоча кліент, і ўвесці некалькі параметраў, як паказана ніжэй.

3. Неабходна прымацаваць шыльдзік 
з нумарам (5) да пярэдняй рашоткі 
ўнутранага блока і задняй часткі 
бесправаднога пульта дыстанцыйнага 
кіравання.

[МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ]
Устанавіце нумар прыёмніка і бесправаднога 
пульта дыстанцыйнага кіравання. Калі 
настройкі адрозніваюцца, сігнал з пульта 
дыстанцыйнага кіравання не можа быць 
перададзены.

Пульт дыстанцыйнага кіравання
Рух, калі праца кантралюецца іншымі 
кандыцыянерамі і абсталяваннемНекалькі параметраў

Дысплей 
дыстанцыйнага 
кантралёра

А: Стандартны Усе пункты 
адлюстроўваюцца.

Калі з пульта дыстанцыйнага кіравання 
ажыццяўляецца пераключэнне, настройка 
тэмпературы і таму падобнае, унутраны блок 
адхіляе інструкцыю.
(Сігнал, які прымае гук "біп" або "бі-бі-бі")
у выніку ўзнікае разыходжанне паміж станам 
працы ўнутранага блока і індыкацыяй дысплея 
дыстанцыйнага кіравання.

b: Мультысістэма

Аперацыі 
адлюстроўваюцца 
неўзабаве пасля 
выканання.

Усе каманды прыняты. 
(Гук атрымання сігналу "бі-бі")
Паколькі індыкацыя пульта дыстанцыйнага 
кіравання адключана, ніякіх разыходжанняў, 
як было згадана вышэй, не ўзнікае.

Пярэдняя рашотка

Блок № шыльдзік (5)

Бесправадны пульт 
дыстанцыйнага кіравання
5 Беларуская
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(3) Мацаванне прыёмніка
1. Падлучыць прыкладаемы жгуты рэле – доўгі (3), а жгут рэле – кароткі (4) 

да раздыма на плаце ПК перадачы (2).

2. На падставе малюнка ўстаўце плату ПК (2) у порт 1, а потым у перамычку металу 2, націснуўшы на 
перамычку металу 1 у адпаведнасці са стрэлкай.

3. Далучыць камплект прыёмніка святла (1) да 2 перамычак металу ўнутранага блока, як паказана на 
наступным малюнку.

CN1/X1A

CN2/X2A

Плата ПК перадачы (2)
Надзейна падключыць 
да раздыма.

Жгут рэле – кароткі (4)

Жгут рэле – доўгі (3)

Перамычка 
металу 2

Перамычка 
металу 2

Перамычка 
металу 1

Перамычка 
металу 1

Плата ПК 
перадачы (2)

Плата ПК 
перадачы (2)

Пры ўстаноўцы плыты ПК 
перадачы (2) трэба сачыць 
за тым, каб не пагнуць плату.

Пры ўстаноўцы платы ПК 
перадачы (2) неабходна быць 
асцярожным, каб не змяніць 
якія-небудзь настройкі 
устаноўленых пераключальнікаў.

Перамычка металу

Перамычка металу Камплект прыёмніка святла (1)
Беларуская 6
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4. Падлучыць жгуты рэле, якія былі падлучаныя да платы ПК перадачы (2) на этапе 1. наступным 
чынам.
• Жгут рэле – доўгі (3) да раздыма X24A на плаце ПК унутранага блока
• Жгут рэле – кароткі (4) да раздыма CN1/X1A на прыёмніку святла (1)
Пасля злучэння прыцісніце жгут рэле – доўгі (3), а жгут рэле – кароткі (4), выкарыстоўваючы заціск 
(7), які ўваходзіць у камплект.

BRC7EA628/29
7 Беларуская
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BRC7EA632
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(4) Мацаванне панэлі кіравання 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Зняць ушчыльняльны матэрыял і падрыхтаваць новы запасны ўшчыльняльны матэрыял 

(дадатковую прыладу).
Выгляд знутры на пярэднюю рашотку

ЗАЎВАГА
• Палажэнні кручка аднолькавыя як для прадусталяванай вечкі, так і для панэлі кіравання.

2. Трэба ссунуць вечку ў бок, націскаючы на яе ў становішчы A з тыльнага боку і ў становішчы B 
з пярэдняга боку. Крукі 1 і 2 будуць зняты са сваіх пазіцый.

3. Зняць вечку, адцягнуўшы левы бок вечку ад пярэдняй рашоткі, зняўшы кручкі 3a, 3b і 4 з іх гнёзд.

4. Размясціць кручок 4 на панэлі кіравання ў патрэбным месцы на пярэдняй рашотцы.
5. Прымацавааць кручкі 3a і 3b, прыціснуўшы іх да пярэдняй рашоткі. 

6. Пасунуць панэль кіравання, як паказана, каб прымацаваць кручкі 1 і 2 у патрэбнае гняздо.

1

B

A

2a 2b 3

4 65
9 Беларуская
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7. Панэль кіравання павінна быць размешчана ў пярэдняй рашотцы, як паказана на наступным 
малюнку.

8. Прымацаваць новы ўшчыльняючы матэрыял у зыходным становішчы (дадатковая прылада (8)).

9. Прымацаваць пярэднюю рашотку і вечку для абслугоўвання да ўнутранага блока ў адпаведнасці 
з інструкцыяй па ўстаноўцы ўнутранага блока.

BRC7EA632
1. Зняць ушчыльняльны матэрыял і падрыхтаваць новы запасны ўшчыльняльны матэрыял 

(дадатковую прыладу).
Выгляд знутры на пярэднюю рашотку

ЗАЎВАГА
• Палажэнні кручка аднолькавыя як для прадусталяванай вечкі, так і для панэлі кіравання.

2. Каб зняць загадзя ўсталяваную вечку, злёгку трэба адцягнуцьчастку пярэднюю рашотку 
(як паказана ніжэй), каб адлучыць яе ад кручка (1) і ссунуць вечку на знешні бок, каб зняць яе 
з кручкоў (2). 

87

1

2b2a
Беларуская 10
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3. Устанавіце панэль кіравання, ссунуўшы, як паказана ніжэй. Трэба злёгку націснуць і пераканацца, 
што панэль выраўнавана па ўсіх кручках. Панэль шчоўкне ў становішчы кручка (1).

4. Прымацаваць новы ўшчыльняючы матэрыял у зыходным становішчы (дадатковая прылада (8)).

5. Прымацаваць пярэднюю рашотку і вечку для абслугоўвання да ўнутранага блока ў адпаведнасці 
з інструкцыяй па ўстаноўцы ўнутранага блока.

5. НАСТРОЙКА НА МЕСЦЫ
Калі на ўнутраным блоку ўстаноўлены дадатковыя 
прылады, магчыма, прыйдзецца змяніць настройку 
ўнутранага блока. Глядзіце інструкцыі па эксплуатацыі 
(дадатковы даведнік) для кожнай дадатковай прылады 
альбо інструкцыі па ўстаноўцы, якая прыкладаецца да 
ўнутранага блока.

Працэдура
1. У звычайным рэжыме націсніце  кнопку 

і ўтрымлівайце яе на працягу мінімум чатырох 
секунд, пасля чаго будзе ўключаны рэжым 
НАБЛІДНАЕ ПОЛЕ.

2. Выбярыце патрэбны нумар РЭЖЫМА з дапамогай 
кнопкі.

3. Націсніце кнопку " " і выбярыце нумар 
ПЕРШАГА КОДА.

4. Націсніце кнопку " " і выберыце нумар ДРУГОГА 
КОДА.

5. Націсніце кнопку, і сапраўдныя налады будуць усталяваны.
6. Націсніце кнопку, каб вярнуцца ў ЗВЫЧАЙНЫ РЭЖЫМ.

3a 3b 4

РЭЖЫМ №

3

2

5

4

1, 6

РЭЖЫМ НАБЛІДНАЕ ПОЛЕ

ПЕРШЫ КОД №

ДРУГІ КОД №
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(Прыклад)
Калі час ачысткі паветранага фільтра ўстаноўлены на "Моцнае забруджванне фільтра", устанавіце 
нумар РЭЖЫМА "10", нумар ПЕРШАГА КОДА – "0", а нумар ДРУГОГА КОДА – "02".

ЗАЎВАГА
• Завадская настройка нумара ДРУГОГА кода – "01".
Не выкарыстоўваць ніякія настройкі, не пазначаныя ў табліцы або ў кіраўніцтве па мантажу, 
прыкладаемым да ўнутранага блоку.
Для групавога кіравання з дапамогай бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання зыходныя 
настройкі для ўсіх унутраных блокаў групы аднолькавыя. (Для групавога кіравання гл. кіраўніцтва 
па мантажу, прыкладзенае да ўнутранага блоку для групавога кіравання.)

Нумар 
РЭЖЫМА

Нумар 
ПЕРШАГА 
КОДА

АПІСАННЕ НАСТРОЕК
Нумар ДРУГОГА КОДА

01 02 03

10

0

Забруджванне фільтра – моцнае/ 
лёгкае (Налада інтервалу часу 
адлюстравання для ачысткі 
паветранага фільтра) (Настройка, 
калі забруджванне фільтра 
моцнае, а інтервал 
адлюстравання часу для ачысткі 
паветранага фільтра 
памяншаецца ўдвая)

Лёгкае Прыблізна 
200 гадзін. Моцнае Прыблізна 

100 гадзін. –

3

Інтэрвал часу адлюстравання для 
падліку колькасці чыстых 
паветраных фільтраў 
(настройка, калі знак фільтра не 
павінен адлюстроўвацца)

Адлюстроўваецца Не 
адлюстроўваецца –

12 
(сістэма 

VRV)

1
Увод ВКЛ/ВЫКЛ звонку 
(настроіць магчымаць укл./ 
выключ. дістанцыйна)

Увод 
прымусовага 

ВЫКЛ.
ВКЛ/ВЫКЛ –

2

Дыферэнцыяльнае пераключэнне 
тэрмастата (задаецца пры 
выкарыстанні датчыка 
тэрмастата на пульце 
дыстанцыйнага кіравання).

1°C 0,5°C –

13 0
Рэжым павелічэння расходу 
паветра (задаецца па запыту 
карыстальніка)

Стандарт Невялікае 
павелічэнне

Павялі-
чваць
Беларуская 12
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6. ТЭСТАВАЯ ЭКСЛУАТАЦЫЯ
Для ўнутранага блока VRV
• Выканаць пробны запуск у адпаведнасці з інструкцыямі ў кіраўніцтве па мантажу, прыкладаемым да 
вонкавага блоку.

Для ўнутранага блока Sky Air
• Выканаць тэставую эксплуатацыю ўнутранага блока. Падчас выпрабавальнага запуску ўнутраны 
блок цыклічна пераключаецца паміж рознымі рэжымамі работы і функцыямі, каб праверыць, 
ці гатовыя яны да работы.

• Завяршыўшы настройку трубаправода хладагента, дрэнажнага трубаправода і электраправодкі, 
выканаць аперацыю ў адпаведнасці з працэдурай, прыведзенай у табліцы ніжэй, для аховы блока.

[МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ]
1. Звярніцеся да кіраўніцтва па мантажу, прыкладаемага да вонкавага блоку, для атрымання 

інфармацыі аб асобных тыпах сістэм.

Заказ Апісанне работы
(1) Цалкам адкрыць запорный вентыль з боку газа.
(2) Цалкам адкрыць запорный вентыль з баку вадкасці.
(3) Уключыць сілкаванне па меншай меры за 6 гадзін да ўключэння прылады.

(4) Задаць рэжым астуджэння з дапамогай пульта дыстанцыйнага кіравання, а затым 
запусціць работу, націснуўшы кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

(5) Націснуць кнопку 2 разы і даць паработаць 3 хвіліны ў рэжыме тэставай 
эксплуатацыі.

(6) Націснуць кнопку, каб праверыць спрацоўванне.
(7) Націснуць кнопку 1 раз, каб вярнуцца да нармальнага рэжыму работы.
(8) Праверыць функцыі ў адпаведнасці з кіраўніцтвам па эксплуатацыі.

�����

�����
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