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Ďakujeme vám za nákup tohto voliteľného 
príslušenstva od spoločnosti Daikin. Pred 
použitím voliteľného príslušenstva si 
dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. 
Povie vám, ako túto jednotku správne 
používať, a pomôže vám v prípade možných 
problémov. Po prečítaní tohto návodu ho 
uschovajte na použitie v budúcnosti.

PRED POUŽÍVANÍM
Tento návod na obsluhu obsahuje výlučne 
pokyny na používanie bezdrôtového 
diaľkového ovládača.
Prečítajte si tiež informácie o bezpečnom 
používaní systému a údržbe v návode na 
obsluhu dodanom s vnútornou jednotkou.

Ak chcete získať úplné výhody z funkcií 
klimatizácie a vyhnúť sa poruchám v dôsledku 
nesprávnej obsluhy, odporúčame, aby ste si 
pred použitím dôkladne prečítali návod na 
obsluhu.
Táto klimatizácia sa klasifikuje ako 
"zariadenie, ktoré nie je prístupné verejnosti".
Opísané bezpečnostné opatrenia 
sú klasifikované ako VAROVANIE 
a UPOZORNENIE. Obidve obsahujú 
dôležité informácie týkajúce sa 
bezpečnosti. Ubezpečte sa, že ste 
dodržali všetky bezpečnostné opatrenia. 

VAROVANIE ... Nedodržanie týchto 
pokynov môže mať za 
následok zranenie osôb 
alebo straty na životoch.

1. Bezpečnostné opatrenia
Slovenčina
UPOZORNENIE ...Nedodržanie týchto 
pokynov môže 
spôsobiť škodu na 
majetku a zranenie 
osôb, ktoré môže byť 
vážne v závislosti od 
okolností.

Po prečítaní uschovajte tento návod na 
vhodnom mieste tak, aby ste si ho mohli 
v prípade potreby preštudovať. Ak sa 
zariadenie odovzdá inému používateľovi, 
nezabudnite odovzdať aj návod.

VAROVANIE
Nezabudnite, že dlhé priame 
pôsobenie studeného alebo teplého 
vzduchu z klimatizácie alebo vzduchu, 
ktorý je studený alebo príliš teplý môže 
poškodiť váš fyzický a zdravotný stav.
Ak má klimatizácia poruchu (vychádza 
z nej zápach ako po spálení atď.), 
vypnite elektrické napájanie jednotky 
a obráťte sa na miestneho predajcu. 
Pokračujúca prevádzka za takýchto 
okolností môže mať za následok zlyhanie, 
zásahy elektrickým prúdom alebo riziko 
požiaru. 
Pred inštaláciou zariadenia sa poraďte 
s miestnym predajcom.
Ak sa do inštalácie pustíte sami, môže 
dôjsť k úniku vodu, zásahu elektrickým 
prúdom alebo požiaru.
V prípade zmeny, opravy a údržby 
klimatizácie alebo diaľkového ovládača 
sa poraďte s miestnym predajcom. 
Nesprávna inštalácia môže mať za 
následok únik vody, zásah elektrickým 
prúdom alebo požiar. 
Do vstupu alebo výstupu vzduchu 
nestrkajte žiadne predmety vrátane 
tyčí, prstov atď. 
Kontakt s lopatkami vysokorýchlostného 
ventilátora klimatizácie môže mať za 
následok zranenie. 
1
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Chráňte sa pred požiarom v prípade 
úniku chladiacej zmesi. 
Ak klimatizácia nefunguje správne, t.j. 
nevytvára chladný alebo teplý vzduch, 
príčinou môže byť únik chladiva. Ak 
potrebujete pomoc, informujte sa 
u svojho predajcu. 
Chladiaca zmes v klimatizácii je 
bezpečná a bežne nedochádza k jej 
úniku. Avšak v prípade úniku, kontaktu 
s obnaženým horákom, ohrievačom 
alebo sporákom môže dôjsť k tvorbe 
škodlivého plynu. 
Klimatizáciu nepoužívajte dovtedy, 
kým kvalifikovaný servisný pracovník 
nepotvrdí, že je únik opravený. 
Poraďte sa s vašim miestnym 
predajcom, čo máte robiť v prípade 
úniku chladiva.
Keď sa klimatizácia nainštaluje v malej 
miestnosti, je potrebné urobiť správne 
opatrenia, aby množstvo presakujúcej 
chladiacej zmesi neprekročilo limit 
koncentrácie v prípade úniku. Inak by to 
mohlo viesť k vzniku nehody v dôsledku 
nedostatku kyslíka. 
Požiadajte profesionálnych pracovníkov 
o poskytnutie príslušenstva a zaistite, 
aby sa používalo len príslušenstvo 
určené výrobcom.
Ak bude výsledkom vašich opráv 
poškodenie, môže to mať za následok 
únik vody, zásah elektrickým prúdom 
alebo požiar. 
V prípade premiestnenia a opätovnej 
inštalácie klimatizácie sa poraďte 
s miestnym predajcom. 
Nesprávna inštalácia môže mať 
za následok únik chladiva, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar. 
Zaistite, aby sa používali poistky so 
správnou ampérovou hodnotou. 
Nepoužívajte nesprávne poistky alebo 
iné vedenia ako náhradu, keďže by to 
mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým 
prúdom, vznik požiaru, zranenie alebo 
poškodenie jednotky. 
Zabezpečte inštaláciu prúdového 
chrániča. 
Keď nenainštalujete prúdový chránič, 
môže to mať za následok zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
2

Ubezpečte sa, že je jednotka uzemnená. 
Jednotku uzemnite k úžitkovému potrubiu, 
bleskozvodu alebo uzemnenému 
telefónnemu vedeniu. Nedokonalé 
uzemnenie môže mať za následok zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar. 
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo 
iného zdroja môže spôsobiť poškodenie 
klimatizačného zariadenia.
Prekonzultujte s predajcom, ak dôjde 
k zatopeniu klimatizácie v dôsledku 
prírodnej pohromy, ako napr. záplava 
alebo tajfún.
V takom prípade klimatizáciu nepoužívajte, 
inak to môže mať za následok poruchu, 
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Klimatizáciu nespúšťajte ani 
nezastavujte pomocou zapnutia 
alebo vypnutia ističa.
V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku 
požiaru alebo úniku vody. Okrem toho 
sa môže ventilátor náhle roztočiť, ak je 
kompenzácia zlyhania aktivovaná, čo 
môže spôsobiť zranenie.
Výrobok nepoužívajte v atmosfére, 
ktorá je kontaminovaná olejovými 
výparmi, ako napr. výpary oleja na 
varenie alebo strojového oleja.
Olejové výpary môžu spôsobiť zlomenie, 
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Výrobok nepoužívajte na miestach, 
kde je prílišný výskyt olejového dymu, 
ako napr. kuchyne, alebo na miestach 
s horľavými plynmi, korozívnymi 
plynmi alebo kovovým prachom.
Použitie výrobku na takýchto miestach 
môže spôsobiť požiar alebo zlyhanie 
výrobku.
Nepoužívajte horľavé materiály 
(napr. lak na vlasy alebo insekticídy) 
v blízkosti výrobku.
Nečistite produkt organickými 
rozpúšťadlami, ako napr. riedidlo 
na farby.
Použitie organických rozpúšťadiel môže 
spôsobiť zlomenie výrobku, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
Slovenčina
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Nezabudnite pre klimatizáciu použiť 
samostatné elektrické napájanie.
Použitie iného napájacieho zdroja môže 
spôsobiť vytváranie tepla, požiar alebo 
zlyhanie výrobku.

UPOZORNENIE
Klimatizáciu nepoužívajte na iný účel,
než je ten, na ktorý je určená. 
Klimatizáciu nepoužívajte na chladenie 
presných prístrojov, potravín, rastlín, 
zvierat alebo umeleckých diel, keďže 
by to mohlo mať vplyv na výkon, kvalitu 
a životnosť príslušných predmetov.
Priamo pod vnútornú alebo vonkajšiu 
jednotku neumiestňujte predmety, 
ktoré sú náchylné na vlhkosť. 
Za určitých podmienok sa môže vyskytnúť 
kondenzácia na hlavnej jednotke alebo 
potrubí s chladiacou zmesou, znečistenie 
filtra alebo blokovanie odvodnenia môže 
spôsobiť odkvapkávanie, čo môže mať za 
následok znečistenie alebo zlyhanie 
príslušného predmetu. 
Aby nedochádzalo k vyčerpaniu 
kyslíka, zabezpečte, aby miestnosť 
bola dostatočne vetraná, ak sa spolu 
s klimatizáciou používa zariadenie 
ako je napr. horák.
Po dlhšom používaní skontrolujte 
jednotku a jej uchytenie, či nie je 
poškodené. 
Ak ste jednotku nechali v poškodenom 
stave, jednotka môže spadnúť a spôsobiť 
zranenie.
V blízkosti jednotky neumiestňujte 
horľavé spreje alebo neprevádzkujte 
striekacie nádoby, lebo by to malo za 
následok vznik požiaru. 
Pred čistením jednotku vypnite. 
Vypnite istič alebo vytiahnite napájací 
kábel zo zásuvky. 
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu 
elektrickým prúdom a zraneniu osôb.
Aby nedošlo k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom, zariadenie 
neobsluhujte vlhkými rukami. 
Slovenčina
Spotrebiče, ktoré produkujú otvorené 
plamene nedávajte na miesta vystavené 
prúdeniu vzduchu zo zariadenia, pretože 
to môže zhoršiť spaľovanie horáka. 
Ohrievače nikdy neumiestňujte 
priamo pod zariadenie, pretože 
teplo môže spôsobiť deformáciu. 
Vonkajšiu jednotku chráňte pred 
deťmi a zabráňte im ukladať na 
jednotku nejaké predmety.
Spadnutie alebo prevrátenie jednotky 
môže mať za následok vznik úrazu.
Nezakrývajte otvory pre vstup 
a výstup vzduchu.
Znížené prúdenie vzduchu môže 
spôsobiť nedostatočný výkon alebo 
problémy.
Ubezpečte sa, že deti, rastliny alebo 
zvieratá nie sú priamo vystavené 
prúdeniu vzduchu z jednotky, pretože 
sa môžu vyskytnúť nepriaznivé účinky. 
Klimatizáciu neumývajte vodou, lebo 
by to mohlo spôsobiť zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. 
Na zariadenie neklaďte nádoby 
s vodou (vázy s kvetmi atď.), pretože 
to môže spôsobiť zásah elektrickým 
prúdom alebo požiar. 
Klimatizáciu neinštalujte na miesta, 
kde hrozí nebezpečenstvo úniku 
horľavých plynov. 
V prípade úniku plynu sa v blízkosti 
klimatizácie vytvára plyn, čo môže mať 
za následok nebezpečenstvo požiaru.
Horľavé nádoby, napríklad plechovky 
spreju, neumiestňujte do vzdialenosti 
menšej ako 1 m od vyfukovacieho 
otvoru.
Nádoby môžu vybuchnúť, pretože ich 
môže zasiahnuť výstup teplého vzduchu 
z vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
Pred odstránením a bezpečnou 
likvidáciou sa musia zo zariadenia 
vybrať batérie.
3
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Zabezpečte odtok, aby sa zabezpečilo 
úplné odvodnenie.
Ak sa nezabezpečí počas prevádzky 
klimatizácie správne odvodnenie, 
môže dôjsť k zablokovaniu v dôsledku 
nahromadenia nečistôt a odpadkov 
v potrubí.
To môže mať za následok únik vody 
z vnútornej jednotky. V tomto prípade 
zastavte prevádzku klimatizácie 
a prekonzultujte to s predajcom.
Zariadenie nie je určené na používanie 
deťmi bez dozoru ani zdravotne 
nespôsobilými osobami.
Môže dôjsť k zhoršeniu telesných funkcií 
a poškodeniu zdravia. 
Deti musia byť pod dozorom, aby sa 
zabezpečilo, že sa nehrajú s jednotkou 
alebo jej diaľkovým ovládačom. 
Náhodná prevádzka deťmi môže mať za 
následok zhoršenie telesných funkcií 
a poškodenie zdravia. 
Nenechajte deti hrať sa s vonkajšou 
jednotkou alebo okolo nej.
Pokiaľ by sa neopatrne dotkli zariadenia, 
mohlo by to mať za následok vznik úrazu. 
S vašim predajcom prejednajte 
vyčistenie vnútra klimatizácie. 
Nesprávne čistenie môže spôsobiť 
porušenie plastových dielov, únik vody 
a iné poškodenie alebo zasiahnutie 
elektrickým prúdom. 
Ak chcete predísť poraneniu, 
nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani 
hliníkových rebier na jednotke. 
Predmety neumiestňujte do priamej 
blízkosti vonkajšej jednotky a zabráňte 
hromadeniu listov a iných predmetov 
okolo jednotky. 
Listy predstavujú teplý úkryt pre malé 
živočíchy, ktoré sa môžu dostať do jednotky. 
Keď sú v jednotke takéto zvieratá, môže to 
spôsobiť poruchu, dym alebo požiar pri 
kontakte s elektrickými časťami.
Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí 
ovládača. 
Neodoberajte predný panel. Dotyk 
určitých interných súčastí spôsobí zásah 
elektrickým prúdom a poškodí jednotku. 
Kontrolu a úpravu interných súčastí 
prekonzultujte so svojím predajcom. 
4

Diaľkový ovládač nenechávajte bez 
dozoru, ak je riziko jeho navlhnutia.
Ak sa voda dostane do diaľkového 
ovládača, vzniká riziko prerazenia 
elektrického prúdu a poškodenia 
elektronických komponentov.
Pri používaní bezdrôtového 
diaľkového ovládača neumiestňujte do 
blízkosti prijímača na hlavnej jednotke 
zariadenie so silným lúčom svetla 
ani v blízkosti prijímača neinštalujte 
fluorescenčné svietidlo invertora.
Môže dôjsť k poruche.
V čase čistenia alebo inšpekcie 
vzduchového filtra dávajte pozor 
na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej 
je nutné venovať najvyššiu pozornosť.
Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť
a tým si spôsobiť zranenie.

2. Názvy a funkcie 
prevádzkových častí 
(obr. 1, 2)

1
ZOBRAZENIE IKONY " " 
(PRENOS SIGNÁLU)
Rozsvieti sa pri prenose signálu.

2

ZOBRAZENIE IKON " ", " ", 
" ", " ", " " 
(PREVÁDZKOVÝ REŽIM)
Na displeji sa zobrazuje aktuálny 
PREVÁDZKOVÝ REŽIM. V prípade 
jednotky len s funkciou chladenia nie 
sú nainštalované funkcie " " 
(Automaticky) a " " (Ohrev).

3

ZOBRAZENIE IKONY " " 
(NASTAVENIE TEPLOTY)
Na displeji sa zobrazuje nastavená 
teplota.

4

ZOBRAZENIE IKONY " " 
(NAPROGRAMOVANÝ ČAS)
Na displeji sa zobrazuje 
NAPROGRAMOVANÝ ČAS 
spustenia alebo zastavenia systému.

MH L

C

hr. hr.
Slovenčina
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5
ZOBRAZENIE IKONY " " 
(KLAPKA PRÚDENIA VZDUCHU)
Pozrite si stranu 9.

6
ZOBRAZENIE IKONY " " 
(OTÁČKY VENTILÁTORA)
Na displeji sa zobrazujú nastavené 
otáčky ventilátora.

7

ZOBRAZENIE IKONY " " 
(KONTROLA/SKÚŠOBNÁ 
PREVÁDZKA)
Po stlačení TLAČIDLA KONTROLY/
SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY sa na 
displeji zobrazuje aktuálne nastavený 
režim.

8

TLAČIDLO ZAP./VYP.
Stlačením tohto tlačidla sa spustí 
systém. Opätovným stlačením tohto 
tlačidla sa systém zastaví.

9

TLAČIDLO OVLÁDANIA OTÁČOK 
VENTILÁTORA
Stlačením tohto tlačidla vyberiete 
otáčky ventilátora podľa svojho výberu, 
VYSOKÉ/NÍZKE (BRC7EA628/29) 
alebo VYSOKÉ/STREDNÉ/NÍZKE 
(BRC7EA630).

10

TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLOTY
Toto tlačidlo používajte na NASTAVENIE 
TEPLOTY (Funguje so zatvoreným 
predným krytom diaľkového ovládača.)

11

TLAČIDLO PROGRAMOVANIA 
ČASOVAČA
Toto tlačidlo slúži na naprogramovanie 
času "SPUSTENIA alebo ZASTAVENIA". 
(Funguje s otvoreným predným krytom 
diaľkového ovládača.)

12
TLAČIDLO SPUSTENIA/
ZASTAVENIA REŽIMU ČASOVAČA
Pozrite si stranu 9.

13
TLAČIDLO REZERVA ČASOVAČA/
ZRUŠIŤ
Pozrite si stranu 10.

14
TLAČIDLO NASTAVENIA SMERU 
PRÚDENIA VZDUCHU
Pozrite si stranu 8.

TEST
Slovenčina
15

TLAČIDLO VOĽBY REŽIMU 
PREVÁDZKY
Stlačením tohto tlačidla vyberiete 
PREVÁDZKOVÝ REŽIM.

16

TLAČIDLO RESETOVANIA ZNAČKY 
FILTRA
Pozrite si časť venovanú ÚDRŽBE 
v návode na obsluhu dodanom 
s vnútornou jednotkou.

17

TLAČIDLO KONTROLY/SKÚŠOBNEJ 
PREVÁDZKY
Toto tlačidlo používajú len kvalifikovaní 
servisní technici na účely údržby.

18

PREPÍNAČ NÚDZOVEJ PREVÁDZKY
Tento prepínač je pripravený na 
používanie, ak nefunguje diaľkový 
ovládač.

19
PRIJÍMAČ
Prijíma signály z diaľkového ovládača.

20

INDIKÁTOR PREVÁDZKY (červený)
Tento indikátor svieti, kým je spustená 
klimatizácia. Keď sa v jednotke 
vyskytne porucha, bliká.

21
INDIKÁTOR ČASOVAČA (zelený)
Tento indikátor svieti, keď je nastavený 
časovač.

22

INDIKÁTOR ČASU ČISTENIA 
VZDUCHOVÉHO FILTRA (červený)
Rozsvieti sa, keď je čas vyčistiť 
vzduchový filter.

23

INDIKÁTOR ODMRAZOVANIA 
(oranžový)
Rozsvieti sa po spustení prevádzky 
odmrazovania. (V prípade jednotky len 
s funkciou chladenia sa tento indikátor 
nerozsvieti.)

24

PREPÍNAČ VOĽBY VENTILÁTOR/
KLIMATIZÁCIA
Ak chcete vybrať prevádzku 
VENTILÁCIE, nastavte prepínač do 
polohy " " (VENTILÁCIA). Ak chcete 
vybrať prevádzku OHREVU alebo 
CHLADENIA, nastavte ho do polohy 
" " (KLIMATIZÁCIA).
5
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25

PREPÍNAČ VOĽBY CHLADENIA/
VYKUROVANIA
Ak chcete vybrať prevádzku 
CHLADENIA, nastavte prepínač do 
polohy " " (CHLADENIE). Ak chcete 
vybrať prevádzku OHREVU alebo 
CHLADENIA, nastavte ho do polohy 
" " (OHREV).

POZNÁMKA
• Na vysvetlenie sú všetky indikátory 

zobrazené na displeji na obrázku 1 
v porovnaní s reálnymi situáciami.

• Na obrázku 1-2 je zobrazený diaľkový 
ovládač s otvoreným predným krytom.

• Na obrázku 1-3 sa zobrazuje, ako možno 
tento diaľkový ovládač používať spolu 
s ovládačom dodaným so systémom VRV.

• Keď sa rozsvieti indikátor času čistenia 
vzduchového filtra, vyčistite vzduchový 
filter podľa pokynov vysvetlených 
v návode na obsluhu dodanom 
s vnútornou jednotkou.
Po vyčistení a opätovnom vložení 
vzduchového filtra stlačte tlačidlo 
resetovania značky filtra na diaľkovom 
ovládači. Indikátor času čistenia 
vzduchového filtra na prijímači zhasne.

• Indikátor odmrazovania bude blikať po 
zapnutí napájania. Nejde o chybu.
6

Preventívne opatrenia týkajúce sa 
používania diaľkového ovládača
Časť s vysielačom diaľkového ovládača 
namierte na časť s prijímačom klimatizácie.
Ak niečo blokuje vysielaný a prijímaný signál 
vnútornej jednotky a diaľkového ovládača, 
napríklad záclony, zariadenie nebude 
fungovať.

2 krátke pípnutia z prijímača signalizujú 
správny prenos signálu.
Prenosová vzdialenosť je približne 
7 metrov.
Zabráňte pádu alebo obliatiu ovládača.
Môže sa poškodiť.
Nikdy nestláčajte tlačidlo na diaľkovom 
ovládači pomocou tvrdého predmetu 
s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

Miesto inštalácie
• Môže sa stať, že sa signály nebudú 

prijímať v miestnostiach s elektronickými 
fluorescenčnými svietidlami. Pred kúpou 
nových fluorescenčných svietidiel sa 
poraďte s predajcom.

• Ak diaľkový ovládač zapínal iné elektrické 
zariadenie, presuňte zariadenie ďalej od 
jednotky alebo sa obráťte na predajcu.

3. Používanie bezdrôtového 
diaľkového ovládača
Slovenčina
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Umiestnenie diaľkového ovládača do 
držiaka diaľkového ovládača
Držiak diaľkového ovládača nainštalujte 
na stenu alebo stĺp pomocou dodaných 
skrutiek. (Ubezpečte sa, že ovládač 
vysiela signál)

Vloženie suchých batérií
(1) Zložte zadný kryt 

diaľkového ovládača 
posunutím krytu 
v smere šípky.

(2) Vložte batérie.
Použite dve suché 
batérie (AAA.LR03 
(alkalické)). Suché 
batérie vložte správne 
tak, aby sa zhodovali 
s označeniami (+) a (–).

(3) Zatvorte kryt.

Čas výmeny batérií
Pri bežnom používaní je životnosť batérií 
približne rok. Ak však vnútorná jednotka 
nereaguje na príkazy alebo na ne reaguje 
pomaly, prípadne ak displej stmavne, 
vymeňte batérie.

Umiestnenie 
diaľkového 
ovládača

Zasuňte zhora

Držiak 
diaľkového 
ovládača

Vybratie 
diaľkového 
ovládača

Potiahnite nahor
Slovenčina
[UPOZORNENIE]
• Vymeňte všetky batérie naraz. 

Nepoužívajte naraz nové a staré batérie.
• Ak sa diaľkový ovládač dlhšie nepoužíva, 

vyberte všetky batérie, aby ste predišli 
úniku kvapaliny z batérií.

V PRÍPADE POUŽÍVANIA CENTRÁLNEHO 
RIADIACEHO SYSTÉMU
Ak sa vnútorná jednotka ovláda pomocou 
centrálneho riadiaceho systému, musí sa 
prepnúť nastavenie diaľkového ovládača.
V takom prípade sa obráťte na predajcu 
spoločnosti DAIKIN.

Systém VRV
Pozrite si návod na obsluhu dodaný 
s klimatizáciou.

 Pozrite si obrázok 1 na strane [1] 
• Postup pri prevádzke sa mení podľa typu 

vykurovacieho čerpadla alebo typu len 
chladenie. Spojte sa s vašim predajcom 
spoločnosti Daikin, aby ste si potvrdili váš 
typ systému. 

• Na ochranu jednotky zapnite 6 hodín pred 
spustením prevádzky hlavný vypínač 
napájania.

• Ak sa počas prevádzky vypne elektrické 
napájanie, prevádzka sa opäť automaticky 
spustí po opätovnom zapnutí.

Postupujte v nasledujúcom poradí.

• AUTOMATICKÚ PREVÁDZKU možno 
vybrať len v systéme Split s tepelným 
čerpadlom alebo v systéme VRV 
obnovenia tepla.

• V prípade jednotky len s funkciou 
chladenia možno vybrať len prevádzkové 
režimy "CHLADENIE", "VENTILÁCIA" 
a "ODVLHČOVANIE".

4. Prevádzkový rozsah

5. Prevádzkový postup

CHLADENIE, OHREV, AUTOMATICKY, 
VENTILÁCIA A PROGRAM 
PREVÁDZKY ODVLHČOVANIA
7
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� �� SYSTÉMY BEZ PREPÍNANIA 
CHLADENIA/OHREVU NA 
DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

 Pozrite si obrázky 1-1, 2 na strane [1] 

Stlačte niekoľkokrát PREPÍNAČ 
PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU 
a nasledujúcim spôsobom vyberte 
požadovaný PREVÁDZKOVÝ REŽIM.

■ CHLADENIE ..................................... " "
■ OHREV............................................. " "
■ AUTOMATICKY................................ " "

• V tomto prevádzkovom režime sa 
zmena CHLADENIA/OHREVU 
riadi automaticky.

■ VENTILÁCIA..................................... " "
■ ODVLHČOVANIE ............................. " "

• Funkciou tohto programu je zníženie 
vlhkosti v miestnosti pri minimálnom 
znížení teploty.

• Mikropočítač automaticky určuje 
TEPLOTU a OTÁČKY VENTILÁTORA.

• Tento systém nespustí prevádzku 
v prípade, ak je izbová teplota 
nižšia ako 16°C.

Stlačenie tlačidla ZAP./VYP.
Dióda PREVÁDZKY sa rozsvieti alebo 
zhasne a systém spustí alebo zastaví 
PREVÁDZKU.

POZNÁMKA
• Napájanie NEVYPÍNAJTE ihneď po 

zastavení jednotky. Potom počkajte 
minimálne 5 minút.
Môže dôjsť k úniku vody alebo výskytu 
iných problémov.

PRE SYSTÉMY S PREPÍNANÍM 
CHLADENIA/OHREVU NA 
DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

PREPÍNAČ 
PREVÁDZKOVÉHO 
REŽIMU

 ZAP./VYP.

MODE

ON OFF
8

 Pozrite si obrázok 1-1,3 na strane [1] 

(1) Pomocou PREPÍNANIA CHLADENIA/
OHREVU NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI 
vyberte PREVÁDZKOVÝ REŽIM 
nasledujúcim spôsobom.

■ CHLADENIE ..............................." "

■ OHREV ......................................." "

■ VENTILÁCIA..............................." "

■ ODVLHČOVANIE ......................." "

• Podrobnosti o odvlhčovaní nájdete 
v časti "PRE SYSTÉM BEZ PREPÍNANIA 
CHLADENIA/OHREVU NA DIAĽKOVOM 
OVLÁDAČI".
(2) Niekoľkokrát stlačte PREPÍNAČ 

PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU 
a vyberte ikonu " "
(Táto prevádzka je dostupná len počas 
odvlhčovania.)

Stlačenie tlačidla ZAP./VYP.
Dióda PREVÁDZKY sa rozsvieti alebo 
zhasne a systém spustí alebo zastaví 
PREVÁDZKU.

POZNÁMKA
• Napájanie NEVYPÍNAJTE ihneď po 

zastavení jednotky. Potom počkajte 
minimálne 5 minút.
Môže dôjsť k úniku vody alebo výskytu 
iných problémov.

PREPÍNAČ 
PREVÁDZKOVÉHO 
REŽIMU

 ZAP./VYP.
ON OFF
Slovenčina
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[VYSVETLENIE PREVÁDZKY OHREVU]
PREVÁDZKA ODMRAZOVANIA
• Ak sa rozširuje mráz na cievke potrubia 

vonkajšej jednotky, poklesne efektívnosť 
kúrenia a systém prechádza do 
PREVÁDZKY ODMRAZOVANIA.

• Prevádzka ventilácie sa zastaví a rozsvieti 
sa indikátor ODMRAZOVANIA vnútornej 
jednotky.
Po 6 až 8 minútach (maximálne 10 minút) 
PREVÁDZKY ODMRAZOVANIA, systém 
sa vráti do PREVÁDZKY KÚRENIA.

Kapacita ohrevu a teplota vonkajšieho 
vzduchu
• Kapacita ohrevu klesne, keď sa zníži 

teplota vonkajšieho vzduchu. Ak cítite 
chlad, použite s touto klimatizáciou 
ešte iný ohrievač.

• V miestnosti cirkuluje teplý vzduch, aby ju 
zahrial. Od prvého spustenia klimatizácie 
až po úplné zahriatie miestnosti uplynie 
určitý čas. Interný ventilátor sa 
automaticky otáča pri nižších otáčkach, 
kým klimatizácia nedosiahne vnútri určitú 
teplotu. Počkajte, kým teplota v miestnosti 
nedosiahne požadovanú teplotu. 

• Ak sa teplý vzduch nahromadí pri strope 
a pri nohách cítite chlad, odporúča sa použiť 
cirkulátor. Podrobnosti získate v predajni.

Pri programovaní TEPLOTY, OTÁČOK 
VENTILÁTORA a SMERU PRÚDENIA 
VZDUCHU sa riaďte krokmi uvedenými 
na nasledujúcom obrázku.

Stlačte tlačidlo NASTAVENIA 
TEPLOTY a naprogramujte 
nastavenie teploty.

NASTAVENIE

NASTAVENIE TEPLOTY
DOWN

UP
Slovenčina
Po každom stlačení tohto tlačidla 
sa nastavenie teploty zvýši 
o 1�C.

Po každom stlačení tohto tlačidla 
sa nastavenie teploty zníži 
o 1�C.

V prípade automatickej prevádzky
Po každom stlačení tohto tlačidla 
sa nastavenie teploty posunie do 
strany "H".

Po každom stlačení tohto tlačidla 
sa nastavenie teploty posunie do 
strany "L".

[�C]

• Toto nastavenie nemožno použiť 
v prevádzke ventilácie.

POZNÁMKA
• Rozsah nastavenia teploty na diaľkovom 

ovládači je 16°C–32°C.

Stlačte tlačidlo OVLÁDANIA OTÁČOK 
VENTILÁTORA.
Vybrať možno vysoké alebo nízke otáčky 
ventilátora (BRC7EA628/29).
Vybrať možno vysoké, stredné alebo nízke 
otáčky ventilátora (BRC7EA630).
Mikročip môže niekedy ovládať otáčky 
ventilátora, aby chránil jednotku.

H ■ M ■ L
Nastavenie 
teploty 25 23 22 21 19

OVLÁDANIE OTÁČOK 
VENTILÁTORA

NASTAVENIE SMERU 
PRÚDENIA VZDUCHU

DOWN

UP

DOWN

UP

FAN

SWING
9
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Stlačte tlačidlo NASTAVENIA SMERU 
PRÚDENIA VZDUCHU a vyberte smer 
prúdenia vzduchu podľa uvedeného 
obrázka.

Zobrazí sa DISPLEJ a smer 
prúdenia vzduchu sa 
neustále mení (nastavenie 
automatického otáčania).

Stlačte tlačidlo 
NASTAVENIA SMERU 
PRÚDENIA VZDUCHU 
a vyberte smer prúdenia 
vzduchu podľa svojich 
preferencií.

DISPLEJ zmizne a smer 
prúdenia vzduchu je fixný 
(nastavenie fixného smeru 
prúdenia vzduchu).

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu 
vľavo/vpravo
Nastavte uhol klapiek vľavo/vpravo od 
gombíka podľa svojich preferencií alebo 
podľa toho, ako to vyžaduje stav miestnosti.

POZNÁMKA
• Pred sklopením zastavte otáčanie klapiek. 

Pri práci počas pohybu klapiek si môžete 
priškripnúť prsty.
10
POHYB KLAPKY PRÚDENIA VZDUCHU
V nasledujúce podmienkach mikropočítač 
ovláda smer prúdenia vzduchu, ktorý sa 
môže líšiť od zobrazenia na displeji.

POZNÁMKA
• Ak skúšate používať chladenie alebo 

programované odvlhčovanie, keď sú klapky 
otočené nadol, smer prúdenia vzduchu 
sa môže neočakávane zmeniť. Nejde 
o poruchu zariadenia. Cieľom tohto postupu 
je predchádzať tvoreniu rosy na častiach 
výstupu vzduchu, z ktorých kvapká voda.

• Prevádzkový režim zahŕňa automatickú 
prevádzku.

Postupujte v nasledujúcom poradí.
• Časovač sa používa nasledujúcimi dvoma 

spôsobmi.
Programovanie času zastavenia ( ) 
... Systém sa zastaví po uplynutí 
nastaveného času.
Programovanie času spustenia ( ) 
... Systém sa spustí po uplynutí 
nastaveného času. 

• Časovač možno naprogramovať 
maximálne na 72 hodín.

• Čas spustenia a zastavenia možno 
programovať súčasne.

Režim pre-
vádzky Chladenie Kúrenie

Prevádz-
kové 
podmienky

• Pri súvislej 
prevádzke so 
smerom prúde-
nia vzduchu 
nadol

• Keď je izbová 
teplota vyššia 
než nastavená 
teplota

• Pri prevádzke 
odmrazovania
(Klapky sú 
nastavené tak, 
aby vzduch prú-
dil horizontálne, 
čím sa predchá-
dza fúkaniu stu-
deného vzduchu 
priamo na osoby 
v miestnosti.)

PROGRAMOVANIE REŽIMU 
ČASOVAČA
Slovenčina
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Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
SPUSTENIA/ZASTAVENIA REŽIMU 
ČASOVAČA a vyberte na displeji 
príslušný režim.
Obrazovka bliká.
Nastavenie zastavenia časovača... " "
Nastavenie spustenia časovača... " "

Stlačením tlačidla PROGRAMOVANIA 
ČASU nastavte čas zastavenia alebo 
spustenia systému.
Po stlačení tohto tlačidla sa 
nastavenie času posunie 
dopredu o 1 hodinu.

Po stlačení tohto tlačidla sa 
nastavenie času posunie 
dozadu o 1 hodinu.

Stlačte tlačidlo REZERVY 
ČASOVAČA.
Nastavenie časovača je dokončené. 
Displej prestane blikať a bude svietiť.

Stlačením tlačidla ČASOVAČA VYPNUTIA 
zrušíte programovanie. Obrazovka zmizne.

SPUSTENIE/
ZASTAVENIE 
REŽIMU ČASOVAČA

PROGRAMOVANIE 
ČASU

REZERVA ČASOVAČA

Tlačidlo

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL
Slovenčina
Príklad.
Keď je časovač 
naprogramovaný na 
zastavenie systému 
po 3 hodinách 
a spustenie 
systému po 
4 hodinách, systém 
sa zastaví po 
3 hodinách 
a o 1 hodinu sa 
zasa spustí.

POZNÁMKA
• Po naprogramovaní časovača sa na 

obrazovke zobrazí zostávajúci čas.

• Keď sa systém nainštaluje podľa 
nasledujúceho obrázka, musí sa 
určiť hlavný diaľkový ovládač.

■ Pre systém s tepelným čerpadlom
Keď je jedna vonkajšia jednotka pripojená 
k viacerým vnútorným jednotkám.

NASTAVENIE HLAVNÉHO 
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
(pre systém VRV)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

Jeden z týchto diaľkových 
ovládačov sa musí priradiť 
ako hlavný diaľkový ovládač.

Vonkajšia jednotka

Vnútorné 
jednotky
11
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■ Pre systém obnovenia tepla
Keď je jedna jednotka BS pripojená 
k viacerým vnútorným jednotkám. 

• Len na hlavnom diaľkovom ovládači 
možno vybrať OHREV, CHLADENIE 
alebo AUTOMATICKÚ PREVÁDZKU 
(len v systéme obnovenia tepla).

Keď je vnútorná jednotka pomocou hlavného 
diaľkového ovládača nastavená na režim 
"CHLADENIE", môžete prepínať medzi 
prevádzkovými režimami "VENTILÁCIA", 
"ODVLHČOVANIE" a "CHLADENIE".
Keď je vnútorná jednotka pomocou hlavného 
diaľkového ovládača nastavená na režim 
"OHREV", môžete prepínať medzi 
prevádzkovými režimami "VENTILÁCIA" 
a "OHREV".
Keď je vnútorná jednotka pomocou hlavného 
diaľkového ovládača nastavená na režim 
"VENTILÁCIA", medzi prevádzkovými 
režimami nemožno prepínať. 
Pri pokuse o použitie nastavení, ktoré nie 
sú definované vyššie, sa ozve varovné 
"pípnutie".
Len v systéme obnovenia tepla môžete 
nastaviť vnútornú jednotku na režim 
AUTOMATICKY. Pri pokuse o použitie 
tejto funkcie sa ozve varovné "pípnutie".

Určenie nadradeného diaľkového 
ovládača
Postupujte v nasledujúcom poradí.

Jeden z týchto diaľkových 
ovládačov sa musí priradiť 
ako hlavný diaľkový ovládač.

Vonkajšia jednotka

Vnútorné 
jednotky

Jednotka BS
12
Stlačte a na 4 sekundy podržte 
PREPÍNAČ PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU.
Na displeji bliká ikona " " všetkých 
podriadených vnútorných jednotiek 
pripojených k rovnakej vonkajšej 
jednotke alebo jednotke BS.

Stlačte tlačidlo PREPÍNAČ 
PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU na vnútornú 
jednotku, ktorú chcete určiť ako 
nadradený diaľkový ovládač. Určenie je 
dokončené. Táto vnútorná jednotka je 
určená ako nadradený diaľkový ovládač 
a ikona " " na displeji zmizne.
• Ak chcete zmeniť nastavenia, zopakujte 

kroky  a .

Keď diaľkový ovládač nefunguje z dôvodu 
zlyhania alebo chýbajúcej batérie, použite 
tento prepínač nachádzajúci sa vedľa 
mriežky výstupu na hlavnej jednotke. Keď 
diaľkový ovládač nefunguje, no indikátor 
nízkej úrovne nabitia batérie nesvieti, obráťte 
sa na svojho predajcu.

[SPUSTENIE]

Stroj bude v prevádzke v predchádzajúcom 
režime.
Systém pracuje s predtým nastaveným 
smerom prúdenia vzduchu.

NÚDZOVÁ PREVÁDZKA

Stlačte prepínač 
núdzovej prevádzky.

MODE

MODE

1 2

1 2
Slovenčina
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[ZASTAVENIE]

Tento systém poskytuje okrem 
individuálneho ovládania (jeden diaľkový 
ovládač ovláda jednu vnútornú jednotku) dva 
iné systémy ovládania. Ak systém ovládania 
vašej jednotky zodpovedá nasledujúcemu 
typu, overte si nasledujúce informácie.
■ Skupinový systém ovládania

Jeden diaľkový ovládač ovláda až 
16 vnútorných jednotiek.
Všetky vnútorné jednotky sú nastavené 
rovnako.

■ Systém ovládania s dvomi diaľkovými 
ovládačmi
Dva diaľkové ovládače ovládajú jednu 
vnútornú jednotku (v prípade skupinového 
systému ovládania jednu skupinu 
vnútorných jednotiek).
Jednotka je v prevádzke v samostatnom 
režime.

POZNÁMKA
• Systém ovládania s dvomi diaľkovými 

ovládačmi nemožno používať len 
s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi. 
(Systém ovládania s dvomi diaľkovými 
ovládačmi bude mať jeden káblový a 
jeden bezdrôtový diaľkový ovládač.)

• V systéme ovládania s dvomi diaľkovými 
ovládačmi nemožno pomocou bezdrôtového 
diaľkového ovládača riadiť prevádzku 
časovača. 

• Na displeji vnútornej jednotky funguje len 
jeden z 3 troch indikátorov prevádzky.

POZNÁMKA
• V prípade potreby zmeny kombinácie 

alebo nastavenia skupinového systému 
ovládania a systému ovládania dvoma 
diaľkovými ovládačmi sa obráťte na svojho 
predajcu spoločnosti Daikin.

Znova stlačte prepínač 
NÚDZOVEJ PREVÁDZKY.

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA 
SKUPINOVÉHO SYSTÉMU 
OVLÁDANIA ALEBO SYSTÉMU 
OVLÁDANIA S DVOMI DIAĽKOVÝMI 
OVLÁDAČMI
Slovenčina
Nasledovné symptómy neoznačujú 
poruchu klimatizačného zariadenia
I.SYSTÉM NEFUNGUJE
• Po stlačení tlačidla ZAP./VYP. sa systém 

okamžite nespustí.
Ak sa kontrolka PREVÁDZKY rozsvieti, 
systém sa nachádza v bežnej prevádzke. 
Okamžite sa nespustí, lebo poistné 
zariadenie sa aktivuje, aby zabránilo 
preťaženiu systému. Po 3 minútach sa 
systém znovu automaticky zapne.

• Systém sa okamžite opätovne 
nespustí, ak sa tlačidlo TEMPERATURE 
SETTING (NASTAVENIE TEPLOTY) 
vráti do predchádzajúcej polohy po 
zatlačení tlačidla.
Okamžite sa nespustí, lebo poistné 
zariadenie sa aktivuje, aby zabránilo 
preťaženiu systému. Po 3 minútach 
sa systém znovu automaticky zapne.

• Ak sa 3-krát rýchlo za sebou ozve 
pípnutie signalizujúce príjem 
(v bežnej prevádzke znie len dvakrát).
Ovládanie je v prípade centrálneho 
ovládania nastavené na voliteľný ovládač.

• Ak indikátor odmrazovania na displeji 
vnútornej jednotky svieti po spustení 
ohrevu.
Tento indikátor varuje pred fúkaním 
studeného vzduchu z jednotky. Nejde 
o poruchu zariadenia.

I. NÚDZOVÉ ZASTAVENIE
Keď sa klimatizácia v núdzovom režime 
zastaví, na vnútornej jednotke začne blikať 
indikátor prevádzky. 
Vykonaním týchto krokov si prečítajte kód 
poruchy zobrazený na displeji. Tento kód 
nahláste svojmu predajcovi. Pomôže mu 
určiť príčinu problému, čím sa urýchli oprava.

6. Klimatizácia nemá poruchu

7. Diagnostikovanie 
problematických častí
13
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Stlačením tlačidla KONTROLA/
SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA vyberte 
režim kontroly " ".

Na displeji sa zobrazí blikajúca ikona " ". 
Rozsvieti sa ikona "JEDNOTKY".

Stlačte TLAČIDLO PROGRAMOVANIA 
ČASOVAČA a zmeňte číslo jednotky.

Stláčaním meňte číslo jednotky, kým 
vnútorná jednotka nezapípa, a podľa 
počtu pípnutí vykonajte nasledujúce kroky.
Počet pípnutí
3 krátke pípnutia.... Vykonajte všetky kroky 

od  do .

1 krátke pípnutie.... Vykonajte kroky  
a

1 dlhé pípnutie....... Bežný stav

Stlačte PREPÍNAČ PREVÁDZKOVÉHO 
REŽIMU.

Ikona " " naľavo od kódu poruchy bliká. 

Stlačte TLAČIDLO PROGRAMOVANIA 
ČASOVAČA a zmeňte kód poruchy.
Stláčajte, kým vnútorná jednotka dvakrát 
nepípne.

 TEST

DOWN
UP

3 6

3
6

MODE

DOWN
UP
14
Stlačte PREPÍNAČ PREVÁDZKOVÉHO 
REŽIMU.

Ikona " " napravo od kódu poruchy bliká.

Stlačte TLAČIDLO PROGRAMOVANIA 
ČASOVAČA a zmeňte kód poruchy.
Stláčajte, kým vnútorná jednotka raz dlho 
nepípne.
Kód poruchy sa vyrieši, keď vnútorná 
jednotka raz dlho pípne.

Stlačením PREPÍNAČA PREVÁDZKOVÉHO 
REŽIMU prepnite displej znova do 
normálneho stavu.

Resetovanie displeja

MODE

DOWN
UP

MODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Slovenčina
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II. PRÍPAD OKREM NÚDZOVÉHO 
ZASTAVENIA
1. Jednotka vôbec nepracuje.

• Skontrolujte, či nie je prijímač 
vystavený slnečnému žiareniu 
alebo silnému zdroju svetla. 
Prijímač uchovávajte mimo svetla.

• Skontrolujte, či sú v diaľkovom ovládači 
batérie. Ak v ňom nie sú, vložte ich.

• Skontrolujte, či sa zhoduje číslo 
vnútornej jednotky s číslom 
bezdrôtového diaľkového ovládača.

Vnútornú jednotku používajte s diaľkovým 
ovládačom s rovnakým číslom.
Signál prenášaný z diaľkového ovládača 
s iným číslom sa neprijíma. (Ak sa číslo 
neuvádza, platí číslo "1")

2. Systém funguje, ale chladí alebo kúri 
nedostatočne.
• Ak nastavená teplota nie je správna.
• Ak sú OTÁČKY VENTILÁTORA 

nastavené na NÍZKE OTÁČKY.
• Ak nie je uhol prúdenia vzduchu 

správny.
V nasledujúcom prípade sa obráťte na 
pracovníkov predajne.

Číslo

Číslo
Slovenčina
VAROVANIE
Keď zacítite zápach po spálení, ihneď 
VYPNITE napájanie a obráťte sa na 
pracovníkov predajne. Používanie 
zariadenia v inom ako správnom 
prevádzkovom stave môže spôsobiť 
poškodenie zariadenia, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.

[Problém]
Indikátor RUN vnútornej jednotky bliká 
a jednotka vôbec nefunguje.

[Náprava]
Skontrolujte kódy poruchy (A1 - UF) 
na diaľkovom ovládači a obráťte sa na 
pracovníkov predajne. (Pozrite si stranu 12.)

Kód poruchyČ. jednotky, 
ktorá zistila 
problém

Displej 
KONTROLY
15
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Produkt a batérie dodané 
s ovládačom sú označené 
týmto symbolom. Tento 
symbol znamená, že elektrické 
a elektronické produkty nie je 
možné likvidovať s netriedeným odpadom 
z domácností. V prípade batérií môže byť 
pod symbolom vytlačená chemická značka. 
Táto chemická značka znamená, že batéria 
obsahuje ťažký kov prekračujúci určitú 
koncentráciu. Možné chemické značky:

■ Pb: olovo (>0,004%)

Nepokúšajte sa systém demontovať sami. 
Demontáž produktu a likvidáciu chladiva, 
oleja a ostatných častí zariadenia musí 
vykonávať kvalifikovaný inštalatér v súlade 
s príslušnými miestnymi a národnými 
predpismi. Jednotky a použité batérie je 
nutné likvidovať v špeciálnych zariadeniach 
na spracovanie odpadu, čím je možné 
dosiahnuť ich opätovné využitie, recykláciu 
a obnovu. Zabezpečením správnej likvidácie 
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym 
vplyvom na životné prostredie a ľudské 
zdravie. Preto sa spojte s inštalatérom alebo 
miestnym úradom, kde môžete získať viac 
informácií.

8. Požiadavky na likvidáciu 
odpadu
16
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