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1 Загальні заходи безпеки
Перед встановленням обладнання для кондиціонування повітря
уважно ознайомтеся з наступними загальними заходами безпеки
та забезпечте вірність встановлення.

Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може
призвести до пошкодження майна або травм, ступінь тяжкості
яких залежить від обставин.

Значення попереджень та символів
Ці повідомлення стосовно безпеки застосовуються для
привертання вашої уваги. Далі наведене значення кожного
повідомлення стосовно безпеки:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Вказує на ситуацію, яка може призвести до загибелі
або небезпечних травм.

ОБЕРЕЖНО
Вказує на ситуацію, яка може призвести до невеликих
або помірних травм.

НЕБЕЗПЕКА
Вказує на ситуацію, яка призводить до загибелі або
небезпечних травм.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ
Вказує на ситуацію, яка може призвести до вибуху.

ІНФОРМАЦІЯ
Вказує на корисні поради або додаткову інформацію.

УВАГА
Вказує на ситуацію, яка може призвести до
пошкодження обладнання або майна.

1.1 Для користувача

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати
органічні розчинники, такі як
розчинники для фарби для чищення
пульту ДК.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати
легкозаймисті матеріали (напр., лак
для волосся або інсектицид) поряд з
пультом ДК.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Для запобігання ураженню
електричним струмом або пожежі:
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися

пульту ДК вологими руками.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати

пульт ДК та торкатися внутрішніх
вузлів. Зверніться за допомогою до
продавця.
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▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати та
ремонтувати пульт ДК. Зверніться
за допомогою до продавця.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переставляти
та встановлювати пульт ДК
самостійно. Зверніться за
допомогою до продавця.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з
пристроєм або його пультом ДК.
Випадкова активація пристрою може
призвести до шкоди для здоров'я
дитини.

1.2 Для спеціалістів з встановлення
Заходи безпеки, викладені у цьому документі, стосуються дуже
важливих тем, їх потрібно уважно дотримуватися.

ІНФОРМАЦІЯ
Пульт ДК є додатковим приладдям та не може
використовуватися самостійно. Див. також інструкцію зі
встановлення та експлуатації внутрішнього та
зовнішнього блоків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
При неналежному встановленні або підключенні
обладнання або комплектуючих можливе ураження
електричним струмом, пожежа, коротке замикання,
протікання або інші пошкодження обладнання.
Застосовуйте ЛИШЕ комплектуючі, додаткове
обладнання та запасні частини виробництва, вироблені
або затверджені Daikin.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Вся проводка й компоненти МАЮТЬ бути прокладені
ліцензованим електриком та МАЮТЬ відповідати
застосовному законодавству.

УВАГА
Пульт ДК НЕОБХІДНО встановлювати у приміщенні.

УВАГА
При застосуванні пульту ДК у якості термостата оберіть
місце встановлення, у якому можна визначити середню
температуру у приміщенні.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати пульт ДК у наступних місцях:

▪ У місцях, де він піддається впливу прямого сонячного світла.

▪ У місцях, де він знаходитиметься поруч із джерелом тепла.

▪ У місцях, у яких є потік повітря з зовні або тяга повітря, напр.,
при відчинянні або закритті дверей.

▪ У місцях, у яких екран легко забруднюється.

▪ У місцях, у яких пульт ДК важко дістати.

▪ У місцях з температурою <–10°C та >50°C.

▪ У місцях з відносною вологістю >95%.

▪ У місцях із обладнанням, яке створює електромагнітні хвилі.
Електромагнітні хвилі можуть порушити роботу системи
керування та призвести до несправності обладнання.

▪ У місцях, у яких можливе потрапляння вологи, або у вологих
місцях.

Якщо ви НЕ знаєте, як встановлювати пристрій або керувати
ним, зверніться до дилера.

Після завершення встановлення:

▪ Виконайте пробний пуск та переконайтеся, що все працює як
треба.

▪ Поясніть користувачеві, як користуватися пультом ДК.

▪ Попросіть користувача зберегти інструкцію для подальшого
використання.

ІНФОРМАЦІЯ
З питань перевстановлення пульту ДК звертайтеся до
постачальника.

2 Про цей документ
Цільова аудиторія
Компетентні спеціалісти з встановлення + кінцеві користувачі

Комплект документації
Цей документ входить до комплекту документації. Повний
комплект містить наступні матеріали:

▪ Інструкція зі встановлення та експлуатації:
▪ Інструкції з встановлення

▪ Основні вказівки з експлуатації

▪ Довідник з встановлення та експлуатації:
▪ Докладна інформація про встановлення та експлуатацію

▪ Сертифікат відповідності:

ІНФОРМАЦІЯ: Сертифікат відповідності
У документі Daikin Europe N.V. засвідчується, що
радіообладнання BRC1H відповідає вимогам
Директиви 2014/53/EU. Оригінал сертифікату
відповідності доступний на сторінках виробу BRC1H.

Комплект документації доступний на сторінках виробу BRC1H:

▪ BRC1H52W: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

▪ BRC1H52K: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K

▪ BRC1H52S: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S
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ІНФОРМАЦІЯ: Документація у додатку Madoka
Assistant
Пульт ДК керує лише налаштуванням основних
параметрів та функцій. Налаштування розширених
параметрів та функцій виконується за допомогою
додатку Madoka Assistant. Для більш докладної
інформації див. додаток та його внутрішню
документацію. Додаток Madoka Assistant доступний у
Google Play та Apple Store.

Найновіші редакції документації, яка надається, можуть бути в
наявності на регіональному веб-сайті Daikin або у дилера.

Оригінальну документацію складено англійською мовою.
Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.

Для користувача

3 Пульт ДК: огляд

3.1 Про пульт ДК
Залежно від налаштування пульт ДК може працювати в одному
з трьох режимів. У кожному режимі доступні окремі функції
пульту ДК.

Режим Функція
Нормальна робота Пульт ДК працює у повному

обсязі.

Доступні всі функції у розділі
"4 Режим" [4 5].

Пульт ДК може виступати у
ролі головного або підлеглого.

Тільки сигналізація Пульт ДК налаштований лише
для попередження про витік

холодоагенту одного
внутрішнього блоку.

Функції у розділі
"4 Режим" [4 5] недоступні.

Інформацію про попередження
про витік холодоагенту див. у
розділі "6.2 Виявлення витоку

холодоагенту" [4 8].

Пульт ДК може виступати у
ролі головного або підлеглого.

Контроль Пульт ДК налаштований лише
для попередження про витік
холодоагенту всієї системи,
тобто декількох блоків та їх

відповідних пультів. Цей режим
призначений для пульту ДК,
який має застосовуватися у

місці нагляду, напр., на стійці
реєстрації готелю.

Функції у розділі
"4 Режим" [4 5] недоступні.

Інформацію про попередження
про витік холодоагенту див. у
розділі "6.2 Виявлення витоку

холодоагенту" [4 8].

Пульт ДК може виступати лише
у ролі підлеглого.

3.2 Кнопки

+-

c b d

a

a  УВІМК/ВИМК
▪ Натисніть УВІМК для вмикання системи.
▪ Натисніть ВИМК для вимикання системи.

b  ВХІД / ВМИКАННЯ / ВСТАНОВЛЕННЯ
▪ На домашньому екрані увійдіть у головне меню.
▪ З головного меню увійдіть у підменю.
▪ З підменю увімкніть режим роботи або вентиляції.
▪ В підменю підтвердіть налаштування.

c  ПЕРЕМИКАННЯ/ЗМІНА
▪ Перемикання ліворуч.
▪ Зміна параметру (за замовчанням: зменшення).

d  ПЕРЕМИКАННЯ/ЗМІНА
▪ Перемикання праворуч.
▪ Зміна параметру (за замовчанням: збільшення).

3.3 Знаки стану
Значок Опис

Робота системи УВІМКНЕНА. Вказує, що система
працює.

Робота системи ВИМКНЕНА. Вказує, що систему
вимкнено.

Bluetooth.(1) Вказує, що пульт ДК з'єднаний з
мобільним пристроєм, для використання з
додатком Madoka Assistant.
Блокування. Вказує, що ця функція або режим
роботи заблокований, тож його не можна
використовувати або обирати.

(1) Назва та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc. та використовуються у документі
Daikin Europe N.V. за ліцензією. Інші товарні знаки та назви є власністю їхніх відповідних власників.
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Значок Опис
Централізоване керування. Вказує, що
керування системою виконує обладнання
централізованого керування (комплектуючі,
придбання яких здійснюється окремо) та що
можливості керування системою за допомогою
пульту ДК обмежені.
Перемикання під централізованим керуванням.
Вказує, що перемикання між охолодженням та
нагріванням знаходиться під централізованим
керуванням іншого внутрішнього блоку або
додаткового перемикача охолодження/нагрівання,
який підключено до зовнішнього блоку.
Розморожування / гарячий запуск. Вказує, що
працює режим розморожування / гарячого запуску.

Розклад/таймер. Вказує, що система працює за
розкладом або що встановлений таймер
ВИМИКАННЯ.
Час не задано. Вказує, що на пульті ДК не
встановлено час.

Працює очищення фільтру. Вказує, що працює
режим очищення фільтру.

Швидкий запуск. Вказує, що працює режим
швидкого запуску (лише Sky Air).

Пробний запуск. Вказує, що працює режим
пробного запуску (лише Sky Air).

Перевірка. Вказує, що відбувається перевірка
внутрішнього або зовнішнього блоку.

Періодична перевірка. Вказує, що відбувається
перевірка внутрішнього або зовнішнього блоку.

Резерв. Вказує, що один із внутрішніх блоків
системи обраний у якості резервного.

Індивідуальний напрямок потоку повітря.
Вказує, що увімкнено параметр індивідуального
напрямку потоку повітря.
Інформація. Вказує, що у системі є повідомлення
для перегляду. Для перегляду повідомлення
перейдіть на екран інформації.
Попередження. Вказує, що виникла помилка або
що компонент внутрішнього блоку потребує
обслуговування.
Обмеження споживання енергії. Вказує, що
споживання енергії системи обмежене та що
система працює з обмеженою потужністю.
Кінець обмеження споживання енергії. Вказує,
що споживання енергії системи більше не
обмежене та що система більше не працює з
обмеженою потужністю.
Обертання. Вказує, що працює режим обертання.

Утримання. Вказує, що внутрішній блок працює в
умовах утримання.

Вентиляція. Вказує, що підключено вентиляційний
пристрій з відновленням тепла.

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Інформацію про значки режиму роботи та режиму

вентиляції див. у відповідних розділах "4.2  Режим
роботи" [4 6] та "4.6.1 Режим вентиляції" [4 7].

▪ Більшість значків відносяться до параметрів, які
задаються у додатку Madoka Assistant. Для
отримання більш докладної інформації дивіться
додаток та довідник зі встановлення та
експлуатації.

3.4 Індикатор стану

+-

a

a Індикатор стану

ІНФОРМАЦІЯ
Повний опис роботи індикатора стану див. у довіднику
зі встановлення та експлуатації.

4 Режим

4.1 Застосування основних функцій

4.1.1 Початковий екран
Залежно від конфігурації, пульт ДК має стандартний або
розширений домашній екран. У більшості випадків стандартний
домашній екран показує лише поточний режим роботи,
повідомлення (за наявності) та задане значення температури
(для режимів «Охолодження», «Обігрів» або «Авто»).
Розширений екран показує різноманітну інформацію за
допомогою значків стану.

Стандартний Розширений

a

b

c

19a

b

c

a Повідомлення
b Поточний режим роботи
c Задане значення температури

Коли Режим головного екрана докладний (Розширений), можна
виводити температуру чи вміст CO2 всередині приміщення.
Останній показник вимірюється встановленим датчиком CO2.
Для більш докладної інформації дивіться довідник зі
встановлення та експлуатації.
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Кімнатна температура Значення вмісту CO2

19

ІНФОРМАЦІЯ
Пульт ДК має функцію енергозбереження, яка вимикає
екран у разі бездіяльності впродовж певного часу. Щоб
увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку.

4.1.2 Головне меню

На домашньому екрані натисніть  для входу у головне меню.
Перехід між меню здійснюється за допомогою  та . Знову
натисніть  для входу в меню.

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Залежно від типу внутрішнього блоку може бути

різна кількість пунктів меню.

▪ У головному меню значок кожного меню позначає
поточний активний параметр або режим. При роботі
з пультом ДК меню може виглядати не так, як
показано у цій інструкції.

▪ Пульт ДК керує лише основними режимами роботи
системи. Для керування розширеними функціями
(значення утримання, таймер розкладу тощо) див.
додаток Madoka Assistant.

4.2 Режим роботи
Внутрішній блок може працювати у декількох режимах.

Значок Режим роботи
Охолодження. У цьому режимі охолодження
вмикається згідно з заданим значенням або
значенням утримання.
Нагрівання. У цьому режимі нагрівання
вмикається згідно з заданим значенням або
значенням утримання.
Лише вентилятор. У цьому режимі відбувається
циркуляція повітря без охолодження або
нагрівання.
Осушування. У цьому режимі зменшується
вологість повітря при мінімальному зменшенні
температури.

Температура та швидкість обертання вентилятора
задаються автоматично та не змінюються з пульту
користувача.

При занадто низькій температурі в приміщенні
режим осушування не працює.
Вентиляція. У цьому режимі приміщення
провітрюється, але не охолоджується та не
нагрівається.
Очищення повітря. У цьому режимі працює
додатковий пристрій для очищення повітря.

Вентиляція + очищення повітря. Одночасна
робота у режимі вентиляції та очищення повітря.

Авто. У режимі «Авто» внутрішній блок
автоматично перемикається між режимами
нагрівання та охолодження залежно від заданого
значення.

ІНФОРМАЦІЯ
Для різних внутрішніх блоків доступно більше або
менше режимів роботи.

4.2.1 Встановлення режиму роботи
1 Перейдіть до меню режиму роботи.

2 Для виділення потрібного меню використовуйте  та .

3 Натисніть  для вибору.

Результат: Внутрішній блок змінює режим роботи, на пульті ДК
вмикається домашній екран.

4.3 Задане значення
Заданим значенням є цільова температура для режимів
охолодження, нагрівання та автоматичної роботи.

4.3.1 Встановлення заданого значення
Необхідні умови: Поточним режимом роботи має бути
«Охолодження», «Нагрівання» або «Авто».

1 На домашньому екрані змініть задане значення за
допомогою  та .

Результат: Задане значення температури у приміщенні
змінюється.

4.4 Дата та час
Встановіть дату та час для внутрішніх блоків, підключених до
пульту ДК.

4.4.1 Встановлення дати та часу
1 Перейдіть у меню дати та часу.

2 Натисніть  для вмикання .

Результат: Тепер можна змінювати значення у полях.
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3 Встановіть дату та час. Встановлюйте налаштування за
допомогою  та . Підтвердіть налаштування за
допомогою . Переходьте по меню, доки всі поля не
будуть встановлені належним чином.

Результат: Дату та час користувач встановлює самостійно.

ІНФОРМАЦІЯ
При підтвердженні значення у будь-якому полі
відбувається автоматичний перехід до наступного
поля. Для завершення змін та виходу з меню перейдіть
до значення в останньому полі та підтвердіть його.

4.5 Потік повітря

4.5.1 Напрямок потоку повітря
Напрямок потоку повітря є напрямком, у якому внутрішній блок
подає повітря.

ІНФОРМАЦІЯ
Для більш докладної інформації дивіться довідник з
встановлення та експлуатації.

Встановлення напрямку потоку повітря
1 Перейдіть у меню встановлення напрямку потоку повітря.

2 Встановіть напрямок потоку повітря за допомогою  та .

3 Натисніть  для підтвердження.

Результат: Внутрішній блок змінює напрямок потоку повітря, та
пульт ДК повертається до домашнього екрану.

4.5.2 Швидкість обертання вентилятора
Швидкість обертання вентилятора позначає потужність потоку
повітря з внутрішнього блоку.

ІНФОРМАЦІЯ
Для більш докладної інформації дивіться довідник з
встановлення та експлуатації.

Встановлення швидкості обертання
вентилятора
1 Перейдіть у меню швидкості обертання вентилятора.

2 Встановіть швидкість обертання вентилятора за допомогою
 та .

3 Натисніть  для підтвердження.

Результат: Внутрішній блок змінює швидкість обертання
вентилятора, та пульт ДК повертається до домашнього екрану.

4.6 Вентиляція
ІНФОРМАЦІЯ
Налаштування вентиляції можна змінювати ЛИШЕ для
вентиляційних пристроїв з рекуперацією.

4.6.1 Режим вентиляції
Вентиляційний пристрій з рекуперацією може працювати у
декількох режимах.

Значок Режим вентиляції
Вентиляція з рекуперацією. Зовнішнє повітря
подається у приміщення після проходження через
теплообмінник.
Обхід. Зовнішнє повітря подається у приміщення
без проходження через теплообмінник.

Авто. Для найбільш ефективної вентиляції
приміщення вентиляційний пристрій з
рекуперацією автоматично перемикається між
режимами «Обхід» та «Вентиляція з
рекуперацією» (згідно зі власними розрахунками).

ІНФОРМАЦІЯ
Для різних вентиляційних пристроїв з рекуперацією
доступно більше або менше режимів вентиляції.

Встановлення режиму вентиляції
1 Перейдіть у меню режиму вентиляції.

2 Оберіть режим вентиляції за допомогою  та .

3 Натисніть  для вибору.

Результат: Вентиляційний пристрій з рекуперацією змінює
режим роботи, та на пульті ДК висвічується домашній екран.

4.6.2 Потужність вентиляції
Потужність вентиляції означає швидкість обертання
вентилятора під час роботи у режимі вентиляції.

Встановлення потужності вентиляції
1 Перейдіть у меню потужності вентиляції.
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2 Встановіть потужність вентиляції за допомогою  та .

3 Натисніть  для підтвердження.

Результат: Вентиляційний пристрій з рекуперацією змінює
потужність вентиляції, та пульт ДК повертається до домашнього
екрану.

4.7 Застосування розширених
функцій

Пульт ДК дозволяє налаштовувати лише основні функції.
Налаштування розширених функцій виконується за допомогою
додатку Madoka Assistant.

ІНФОРМАЦІЯ
Для більш докладної інформації дивіться довідник з
встановлення та експлуатації.

5 Обслуговування та сервіс

5.1 Огляд: Обслуговування та сервіс
Коли вузли системи потребують технічного обслуговування,
звертайтеся до постачальника. Коли потрібне технічне
обслуговування, на домашньому екрані пульту ДК
відображається  та/або попередження на екрані при
натисканні  для входу у головне меню з домашнього екрану.

До обслуговування внутрішнього блоку мають відношення
наступні попередження на екрані:

Очистіть фільтр внутрішнього
блоку

Замініть фільтр внутрішнього
блоку

Очистіть коробку для пилу
внутрішнього блоку

—

6 Пошук та усунення
несправностей

6.1 Огляд: Пошук та усунення
несправностей

У разі виникнення помилки системи звертайтеся до
постачальника. Для повідомлення про помилку системи на
домашньому екрані пульту ДК відображається  та/або екран
помилки при натисканні  для входу у головне меню з
домашнього екрану.

Екран помилки (приклад)

ІНФОРМАЦІЯ
Якщо пульт ДК встановлено у режимі «Контроль», на
екран помилки додається «адреса контрольованого
приміщення» несправного внутрішнього блоку. У
режимі «Контроль» необхідно встановити унікальну
«адресу керованого приміщення» для кожного
внутрішнього блоку. «Адресу контрольованого
приміщення» можна встановити у додатку Madoka
Assistant. Зауважте, що у разі декількох витоків
холодоагенту відображається адреса лише першого
несправного пристрою.

CH-02
1234

Додаткову інформацію про режими роботи пульту ДК
див. у розділі "3.1 Про пульт ДК" [4 4].

6.2 Виявлення витоку холодоагенту
У разі виявлення витоку холодоагенту подається сигнал тривоги.
Вимкніть сигнал тривоги та зверніться до постачальника.

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Сигнал тривоги при витоку холодоагенту можна

зупинити з пульту ДК та з додатку. Для отримання
більш докладної інформації про додаток дивіться
довідник зі встановлення та експлуатації.

▪ Залежно від встановленого режиму роботи пульту
ДК на екрані виявлення витоку холодоагенту
відображається більше або менше інформації. Для
більш докладної інформації дивіться довідник з
встановлення та експлуатації.

6.2.1 Припинення сигналу тривоги про виток
холодоагенту

A0-11
Unit  00

1 Для припинення сигналу тривоги натисніть кнопку  та
утримуйте її натиснутою протягом 3 секунд.

Результат: Сигнал тривоги припиняється.
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A0-11
Unit  00

2 Зверніться до постачальника.

ІНФОРМАЦІЯ
Якщо пульт ДК знаходиться у режимі «Контроль», на
пульті вказується адреса керованого приміщення
внутрішнього блоку, для якого увімкнувся сигнал
тривоги про виток холодоагенту. Проте припинити
сигнал тривоги пульту ДК внутрішнього блоку (у режимі
«Нормальна робота» або «Тільки сигналізація») з
пульту ДК у режимі «Контроль» не можна. Сигнал
тривоги пульту ДК, який підключено до внутрішнього
блоку, треба припинити окремо.

Для спеціалістів зі встановлення

7 Про паковання

7.1 Розпакування пульту ДК
1 Відкрийте коробку.

2 Розберіть комплектуючі.
a b

1× 2×

a Інструкція з встановлення та експлуатації
b Гвинти для дерева + дюбелі (Ø4,0×30)

8 Підготовка

8.1 Вимоги до проводки
Вся проводка має відповідати наступним вимогам:

Характеристики кабелю Значення
Тип Шнур або кабель з вініловою

оболонкою (2 дроти)
Частина 0,75~1,25 мм2

Максимальна довжина 500 м

9 Монтаж
УВАГА
На етапі встановлення пульту ДК місце встановлення
має бути вільним від пилу для запобігання потрапляння
будь-яких дрібних частинок на сторону плати пульту
ДК.

9.1 Встановлення пульту ДК
Перед встановленням пульту ДК потрібно визначити схему
прокладення проводки та зняти відповідну частину корпусу
задньої частини пульту ДК.

Проводку можна підвести згори, ззаду, зліва або справа. Зніміть
частину корпусу задньої частини пульту ДК згідно з ілюстрацією:

a

b

c

a Проводка згори
b Проводка зліва
c Проводка знизу

При підведенні проводки ззаду нічого знімати не треба.

9.1.1 Встановлення пульту ДК
1 Дістаньте гвинти та дюбелі з упаковки для комплектуючих.

2 Встановіть задню частину пульту ДК на рівну поверхню.
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ІНФОРМАЦІЯ
Якщо потрібно (напр., при встановленні у встановлений
в потай блок для електрообладнання), закріпіть задню
частину пульту ДК за допомогою технологічних отворів.

УВАГА
При кріпленні задньої частини пульту ДК у
встановленому в потай у стіні блоку для
електрообладнання переконайтеся, що стіна є повністю
рівною.

УВАГА
Не допускайте перекручення задньої частини пульту ДК
внаслідок перевищення моменту затягування
монтажних гвинтів.

9.2 Підключення електропровідні
УВАГА
Дроти для підключення у комплект поставки НЕ
входять.

УВАГА
Прокладайте проводку окремо від проводки живлення
для запобігання приймання електричного шуму
(зовнішній шум).

9.2.1 Підключення електричної проводки
Підключіть з'єднувачі пульту ДК P1/P2 до роз'ємів внутрішнього
блоку P1/P2.

Згори

P1P2

Ззаду

P1P2

Зліва

P1P2

Знизу

P1P2

9.3 Закривання пульту ДК
ОБЕРЕЖНО
НІКОЛИ не торкайтеся внутрішніх компонентів
контролера.

ОБЕРЕЖНО
При закриванні пульту ДК не допускайте затискання
проводки.

УВАГА
Для запобігання пошкодження переконайтеся, що
передню частину пульту ДК надійно встановлено на
задню частину до клацання.

9.3.1 Фіксація пульту ДК
1 Встановіть передню частину на задню частину пульту ДК до

клацання.
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10 Запуск системи
Пульт ДК отримує живлення від внутрішнього блоку. Він
вмикається при підключенні. Для роботи з пультом ДК
внутрішній блок має бути увімкнений.

Коли пульт ДК отримує живлення, він автоматично запускається.
Якщо це перший та єдиний пульт ДК, який підключається до
внутрішнього блоку, він автоматично встановлюється як
головний пульт ДК у режимі «Нормальна робота».

ІНФОРМАЦІЯ
Додаткову інформацію про вибір іншого режиму пульту
ДК (напр. «Нормальна робота», «Тільки сигналізація»
або «Контроль», режим головного або підлеглого
пульту ДК) див. у довіднику з встановлення та
експлуатації.

11 Технічне обслуговування

11.1 Заходи безпеки при
обслуговуванні

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед виконанням будь-якого обслуговування або
ремонту припиніть роботу системи за допомогою
пульту ДК та вимкніть автоматичний вимикач
живлення. Можливі наслідки:  ураження електричним
струмом або травма.

УВАГА
Для чищення пульту ДК НЕ застосовуйте органічні
розчинники, такі як розчинники для фарби. Можливі
наслідки:  пошкодження, ураження електричним
струмом або пожежа.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мити пульт ДК. Можливі наслідки: 
витік струму, ураження електричним струмом або
пожежа.

ІНФОРМАЦІЯ
Якщо при чищенні пульту ДК забруднення на його
поверхні важко видалити, замочіть тканину у
нейтральному миючому засобі, розведеному у воді,
злегка відіжміть тканину та протріть поверхню. Після
цього протріть насухо сухою тканиною.

11.2 Чищення пульту ДК
1 Протріть екран та інші частини поверхні пульту ДК сухою

тканиною.

11.3 Повідомлення про час почистити
фільтр

Коли фільтр внутрішнього блоку забруднюється та потребує
чищення, пульт ДК повідомляє про це шляхом відображення 
у лівому верхньому куті домашнього екрану та відображенням
екрану «Час почистити фільтр» при спробі увійти до головного
меню з домашнього екрану.

11.3.1 Видалення повідомлення про час
почистити фільтр

Необхідні умови: При спробі увійти до головного меню з
домашнього екрану відображається екран «Час почистити
фільтр».

1 Очистіть фільтр.

2 Натисніть , щоб приховати повідомлення «Час почистити
фільтр».
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