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Дзякуем Вам за набыццё гэтага 
дадатковага аксэсуара Daikin. Уважліва 
прачытайце дадзенае кіраўніцтва па 
эксплуатацыі перад выкарыстаннем 
дадатковага аксэсуара. У кіраўніцве 
ўтрымліваецца інфармацыя пра тое, 
як правільна карыстацца прыладай, і яно 
дапаможа ў выпадку ўзнікнення праблем. 
Прачытаўшы кіраўніцтва, захоўвайце яго 
для атрымання магчымай даведкі ў 
будучыні.

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ
Дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі 
прызначана выключна для інструкцый 
па выкарыстанні бесправаднога пульта 
дыстанцыйнага кіравання.
Таксама неабходна прачытаць кіраўніцтва 
па эксплуатацыі, якое прыкладаецца да 
ўнутранага блока для бяспечнага 
выкарыстання сістэмы і тэхнічнага 
абслугоўвання.

Каб атрымаць максімальную карысць 
ад функцый кандыцыянера і пазбегнуць 
няспраўнасці з-за няправільнай 
эксплуатацыі, мы рэкамендуем уважліва 
прачытаць дадзенае кіраўніцтва па 
эксплуатацыі перад выкарыстаннем 
прылад.
Гэты кандыцыянер класіфікаваны як 
"прылада, недаступная для шырокай 
грамадскасці".
Меры засцярогі, апісаныя ў гэтым 
дакуменце, класіфікуюцца як УВАГА 
і ПАПЯРЭДЖВАННЕ. Гэтыя тэрміны 

1. Меры бяспекі
Беларуская
пазначаюць важную інфармацыю 
адносна бяспекі. Абавязкова 
выконвайце ўсе меры засцярогі. 

ПАПЯРЭ-
ДЖВАННЕ ......Невыкананне гэтых 

інструкцый можа 
прывесці да траўмаў 
або смерці.

УВАГА ..............Невыкананне гэтых 
інструкцый можа 
прывесці да 
матэрыяльнай шкоды 
або траўмаў, якія 
могуць быць сур'ёзнымі 
ў залежнасці ад 
абставін.

Пасля вывучэння гэта кіраўніцтва 
павінна захоўвацца ў зручным месцы, 
каб вы маглі звяртацца да яго пры 
неабходнасці. Калі абсталяванне 
перадаецца новаму карыстальніку, 
не забудзьцеся перадаць яму 
і кіраўніцтва.

ПАПЯРЭДЖВАННЕ
Памятайце, што працяглае прамое 
ўздзеянне халоднага або цёплага 
паветра ад кандыцыянера або 
занадта халоднага або занадта 
цёплага паветра можа нанесці шкоду 
вашаму фізічнаму стану і здароўю.
У выпадку няспраўнасці 
кандыцыянера (з'яўленне паху гару 
і г.д.) адключыце прыладу ад 
сілкавання і звярніцеся да 
мясцовага дылера. 
Працяг эксплуатацыі ў такіх умовах 
можа прывесці да няспраўнасці, 
паражэння электрычным токам або 
ўзгарання. 
Пракансультуйцеся з мясцовым 
дылерам наконт ўстаноўкі вашага 
абсталявання.
Выкананне работ самастойна можа 
прывесці да ўцечкі вады, паражэння 
электрычным токам або ўзгарання.
1
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Пракансультуйцеся з мясцовым 
дылерам адносна мадыфікацый, 
рамонту і абслугоўвання 
кандыцыянера або пульта 
дыстанцыйнага кіравання. 
Няправільнае выкананне можа прывесці 
да ўцечкі вады, паражэння электрычным 
токам або ўзгарання. 
Не размяшчайце прадметы, у тым 
ліку стрыжні, пальцы і г.д. у 
адтуліне для ўпуска або выпуску 
паветра. 
Кантакт з лопасцямі высакахуткаснага 
вентылятара кандыцыянера можа 
прывесці да траўмы. 
Перасцерагайцеся пажару ў 
выпадку ўцечкі холадагенту. 
Калі кандыцыянер працуе няправільна, 
гэта значыць не вырабляе халоднае або 
цёплае паветра, прычынай можа быць 
ўцечка холадагенту. Звярніцеся да 
свайго дылера па дапамогу. 
Хладагент ўнутры кандыцыянера 
бяспечны і звычайна не працякае. 
Аднак у выпадку ўцечкі кантакт з 
адкрытай гарэлкай, абагравальнікам 
або плітой можа прывесці да 
выдзялення атрутнага газу. 
Не выкарыстоўвайце кандыцыянер 
больш, пакуль кваліфікаваны 
спецыяліст не пацвердзіць, што ўцечка 
была ліквідаваная. 
Пракансультуйцеся з вашым 
мясцовым дылерам адносна таго, 
што рабіць у выпадку ўцечкі 
холадагенту.
Калі кандыцыянер усталёўваецца ў 
невялікім памяшканні, неабходна 
прыняць адпаведныя меры, каб 
колькасць выліўшагася холадагенту 
была менш за мяжу дапушчальнай 
канцэнтрацыі ў выпадку уцечкі. У 
адваротным выпадку гэта можа 
прывесці да аварыі з-за недахопу 
кіслароду. 
Звярніцеся да прафесійнага 
персаналу з нагоды ўстаноўкі 
аксесуараў і абавязкова 
выкарыстоўвайце толькі 
аксэсуары, вызначаныя 
вытворцам.
2

Калі дэфект выкліканы вашай уласнай 
работай, гэта можа прывесці да ўцечкі 
вады, паражэння электрычным токам 
або ўзгарання. 
Пракансультуйцеся з вашым 
мясцовым дылерам з нагоды 
перамяшчэння і паўторнай 
ўстаноўкі кандыцыянера. 
Неадпаведная ўстаноўка можа прывесці 
да ўцечкі, паражэння электрычным 
токам або ўзгарання. 
Абавязкова выкарыстоўвайце 
засцерагальнікі з правільным 
паказаннем сілы току. 
Не выкарыстоўвайце замест іх 
неадпаведныя засцерагальнікі, медныя 
або іншыя правады, так як гэта можа 
прывесці да паражэння электрычным 
токам, узгарання, траўмы або 
пашкоджання абсталявання. 
Абавязкова ўстанавіце 
перарывальнік току ўцечкі на зямлю. 
Калі не ўстанавіць перарывальнік току 
ўцечкі на зямлю, гэта можа прывесці да 
параджэння электрычным токам альбо 
пажару.
Абавязкова зазямліце прыладу. 
Не зазямляйце прыладу да камунальнай 
трубы, раздыму асвятлення або 
тэлефоннага зазямлення. Недасканалае 
зазямленне можа прывесці да паражэння 
электрычным токам альбо пажару. 
Моцны ўдарны ток ад маланкі або іншых 
крыніц можа прывесці да пашкоджання 
кандыцыянера.
Пракансультуйцеся з дылерам, калі 
кандыцыянер пагружаецца ў ваду 
з-за стыхійнага бедства, напрыклад 
паводкі або тайфуна.
У гэтым выпадку не эксплуатуйце 
кандыцыянер, інакш можа ўзнікнуць 
няспраўнасць, паражэнне электрычным 
токам альбо пажар.
Не запускайце і не спыняйце працу 
кандыцыянера з уключаным або 
выключаным пераключальнікам 
у становішцы ВКЛ або ВЫКЛ.
У адваротным выпадку можа ўзнікнуць 
пажар або ўцечка вады. Акрамя таго, 
вентылятар рэзка круціцца, калі ўключана 
кампенсацыя адключэння сілкавання, 
што можа прывесці да траўмы.
Беларуская
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Не выкарыстоўвайце прыладу ў 
атмасферы, забруджанай парамі 
алею, напрыклад, раслінным алеем 
або парамі машыннага алею.
Алейныя пары могуць прывесці да 
пашкоджання, паражэння электрычным 
токам альбо пажару.
Не выкарыстоўвайце выраб у 
месцах з празмерным тлустым 
дымам, такіх як кухонныя пакоі, 
альбо ў месцах з лёгкаўзгаральным 
газам, агрэсіўным газам або 
металічным пылам.
Карыстанне вырабам у такіх месцах 
можа прывесці да пажару альбо выхаду 
вырабу за ладу.
Не выкарыстоўвайце побач 
з вырабам лёгкаўзгаральныя 
матэрыялы (напрыклад, лак для 
валасоў або інсектыцыд).
Не чысціце выраб арганічнымі 
растваральнікамі, такімі як 
разбаўляльнік фарбы.
Выкарыстанне арганічных 
растваральнікаў можа прывесці да 
пашкоджання вырабу, параджэнню 
электрычным токам альбо пажару.
Абавязкова выкарыстоўвайце 
спецыяльны блок сілкавання для 
кандыцыянера.
Выкарыстанне любой іншай крыніцы 
сілкавання можа выклікаць 
выпрацоўку цяпла, пажар альбо выхад 
прылады з ладу.

УВАГА
Не выкарыстоўвайце кандыцыянер
не па прызначэнні. 
Не выкарыстоўвайце кандыцыянер для 
астуджэння дакладных інструментаў, 
прадуктаў харчавання, раслін, жывёл 
або твораў мастацтва, так як гэта можа 
адмоўна паўплываць на 
прадукцыйнасць, якасць і/або 
даўгавечнасць адпаведнай прылады.
Не размяшчайце прадметы, 
схільныя ўздзеянню вільгаці, 
непасрэдна пад унутраным або 
вонкавым блокамі. 
Беларуская
Пры пэўных умовах кандэнсат на 
асноўным блоку або трубах холадагенту, 
бруд у паветраным фільтры або 
засмечаны дрэнаж могуць выклікаць 
капанне, што прывядзе да 
забруджвання або паломкі адпаведнай 
прылады. 
Каб пазбегнуць кіслароднага 
знясілення, неабходна пераканацца, 
што пакой досыць вентылюецца, 
калі разам з кандыцыянерам 
выкарыстоўваецца такое 
абсталяванне, як гарэлка.
Пасля працяглага выкарыстання 
праверце падстаўку прылады і яе 
мацавання на прадмет 
пашкоджанняў. 
Калі пакінуць прыладу у пашкоджаным 
стане, яна можа ўпасці і нанесці траўму.
Не размяшчайце лёгкаўзгаральныя 
аэразольныя балончыкі і не 
выкарыстоўвайце кантэйнеры для 
распылення побач з прыладай, так 
як гэта можа прывесці да ўзгарання. 
Перад ачысткай абавязкова 
спыніце работу, выключыце 
перарывальнік або адлучыце шнур 
сілкавання. 
У адваротным выпадку магчыма 
паражэнне электрычным токам 
і траўмы.
Каб пазбегнуць паражэння 
электрычным токам не выконвайце 
ніякіх прац мокрымі рукамі. 
Не размяшчайце прыборы, якія 
выкарыстоўваюць адкрыты агонь, 
у месцах, схільных паветранаму 
патоку ад блока, так як гэта можа 
пагоршыць гарэнне гарэлкі. 
Не размяшчайце абагравальнікі 
непасрэдна пад прыладай, так як 
якое цяпло можа выклікаць 
дэфармацыю. 
Не дазваляйце дзецям садзіцца на 
вонкавы блок і не стаўце на яго 
якія-небудзь прадметы.
Падзенне або перакульванне можа 
прывесці да траўмы.
3
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Не закрывайце ўваходныя і 
выходныя адтуліны для паветра.
Парушэнне паветранага патоку можа 
прывесці да недастатковай 
прадукцыйнасці або непаладак.
Сачыце за тым, каб дзеці, расліны 
або жывёлы не падвяргаліся 
прамому ўздзеянню патоку паветра 
з прылады, бо гэта можа прывесці 
да неспрыяльных наступстваў. 
Не мойце кандыцыянер або пульт 
дыстанцыйнага кіравання вадой, 
так як гэта можа прывесці да 
параджэння электрычным токам 
або ўзгарання. 
Не стаўце ёмістасці з вадой (вазы 
для кветак і г.д.) на прыладу, так як 
гэта можа прывесці да параджэння 
электрычным токам або ўзгарання. 
Не ўстанаўлівайце кандыцыянер у 
любым месцы, дзе існуе небяспека 
ўцечкі гаручага газу. 
У выпадку ўцечкі газу, збірання газу 
побач з кандыцыянерам можа прывесці 
да небяспекі ўзгарання.
Не размяшчайце лёгкаўзгаральныя 
ёмістасці, такія як аэразольныя 
балончыкі, бліжэй 1 м ад 
выпускнога адтуліны.
Кантэйнеры могуць узарвацца, паколькі 
на іх будзе ўздзейнічаць цёплае 
паветра, якое выходзіць з ўнутранага 
або вонкавага блока.
Батарэі павінны быць вынятыя 
з прыбора перад тым, як ён будзе 
утылізаваны, і яны павінны быць 
бяспечна ўтылізаваныя.
Арганізуйце сліў, каб забяспечыць 
поўны дрэнаж.
Калі падчас працы кандыцыянера 
не адбываецца належнага дрэнажу 
з вонкавай дрэнажнай трубы, гэта 
можа азначаць закупорку з-за вялікай 
колькасці бруду і смецця ў трубе.
Гэта можа прывесці да ўцечкі вады 
з ўнутранага блока. У гэтым выпадку 
неабходна спыніць кандыцыянер 
і звярнуцца па дапамогу да свайго 
дылера.
4

Прыбор не прызначаны для 
выкарыстання маленькімі дзецьмі 
або інвалідамі без нагляду.
Такое выкарыстанне можа прывесці 
да парушэння функцый арганізма 
і прычыненні шкоды здароўю. 
Дзеці павінны знаходзіцца пад 
наглядам, каб яны не гулялі 
з прыладай або пультам 
дыстанцыйнага кіравання. 
Выпадковая аперацыя з боку дзіцяці 
можа прывесці да парушэння функцый 
арганізма і нанесці шкоду здароўю. 
Не дазваляйце дзецям гуляць на 
вонкавым блоку або вакол яго.
Калі яны неасцярожна дакрануцца да 
прылады, гэта можа прывесці да 
траўмы. 
Звярніцеся да свайго дылера 
наконт таго, як прачысціць 
ўнутраную частку кандыцыянера. 
Неадпаведная ачыстка можа прывесці 
да паломкі пластыкавых дэталяў, уцечкі 
вады і іншых пашкоджанняў, а таксама 
да параджэення электрычным токам. 
Каб пазбегнуць траўмаў, не 
дакранайцеся да паветразаборніка 
альбо алюмініевых рэбраў 
прылады. 
Не размяшчайце прадметы 
ў непасрэднай блізкасці ад 
вонкавага блока і не дазваляйце 
лісцю і іншаму смеццю 
накоплівацца вакол блока. 
Лісце – гэта ачаг для дробных жывёл, 
якія могуць патрапіць у прыладу. 
Патрапіўшы ў прыладу, такія жывёлы 
могуць выклікаць няспраўнасці, 
прывесці да задымлення альбо 
згарання пры кантакце з электрычнымі 
часткамі.
Ніколі не дакранайцеся да 
ўнутраных частк кантралёра. 
Не здымайце пярэднюю панэль. Дотык 
да пэўных унутраных частак можа 
прывесці да параджэння электрычным 
токам і пашкоджання абсталявання. 
Пракансультуйцеся са сваім дылерам 
з нагоды праверкі і рэгулявання 
ўнутраных частак. 
Беларуская
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Не пакідайце пульт дыстанцыйнага 
кіравання там, дзе ёсць небяспека 
намакання.
Трапленне вады ў пульт дыстанцыйнага 
кіравання можа прывесці да ўцечкі 
электрычнага току і пашкоджання 
электронных кампанентаў.
Пры выкарыстанні бесправаднога 
пульта дыстанцыйнага кіравання 
не накіроўвайце моцны светлавы 
прамень і не ўстанаўлівайце 
інвертарныя люмінесцэнтныя 
лямпы побач з прыёмнай секцыяй 
на асноўным блоку.
Магчымая няспраўнасць.
Сачыце за сваімі крокамі падчас 
чысткі або агляду паветранага 
фільтра.
Патрабуецца праца на вышыні, якой 
трэба надаваць самую пільную ўвагу.
Калі лесвіца няўстойлівая, вы можаце 
зваліцца або перакуліцца, што 
прывядзе да траўмы.

2. Назвы і функцыі рабочай 
часткі (мал. 1, 2)

1
ДЫСПЛЭЙ " " 
(СІГНАЛ ПЕРАДАЧЫ)
Загараецца, калі перадаецца сігнал.

2

ДЫСПЛЭЙ " " " " " " " " 
" " (РЭЖЫМ ЭКСЛУАТЦЫІ)
На дысплэі вызначаны бягучы 
РЭЖЫМ ЭКСЛУАТЦЫІ. Толькі для 
астуджэння, тып " " (аўта) і " " 
(абаграванне) не ўстаноўлены.

3

ДЫСПЛЭЙ " " (НАСТРОЙКА 
ТЭМПЕРАТУРЫ)
На гэтым дысплэі вызначаецца 
настройка тэмпературы.

4

ДЫСПЛЭЙ " " 
(ЗАПРАГРАМАВАНЫ ЧАС)
На гэтым дысплэі вызначаецца 
ЗАПРАГРАМАВАНЫ ЧАС пуску або 
супынку сістэмы.

MH L

C

hr. hr.
Беларуская
5
ДЫСПЛЭЙ " " (КЛАПАН 
ПАВЕТРА)
Гл. стар. 9.

6
ДЫСПЛЭЙ " " (ХУТКАСЦЬ 
ВЕНТЫЛЯТАРА)
На дысплэі вызначана хуткасць 
вентылятара.

7

ДЫСПЛЭЙ " " 
(ПРАВЕРКА/ ТЭСТАВАЯ 
ЭКСЛУАТАЦЫЯ)
Калі націснута КНОПКА ПРАВЕРКА/ 
ТЭСТАВАЯ ЭКСЛУАТАЦЫЯ, на 
дысплеі адлюстроўваецца 
ўсталяваны ў цяперашні час рэжым.

8

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
Націсніце кнопку, і сістэма 
запусціцца. Націсніце кнопку яшчэ 
раз, і сістэма спыніцца.

9

КНОПКА КАНТРОЛЮ 
ВЕНТЫЛЯТАРА
Націсніце на гэтую кнопку, каб 
выбраць хуткасць вентылятара 
ВЫСОКУЮ/НІЗКУЮ (BRC7EA628/29) 
або ВЫСОКУЮ/СЯРЭДНЮЮ/НІЗКУЮ 
(BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632) па вашаму выбару.

10

КНОПКА НАСТРОЙКІ 
ТЭМПЕРАТУРЫ
Выкарыстоўвайце гэтую кнопку для 
НАСТРОЙКІ ТЭМПЕРАТУРЫ (працуе 
пры закрытай пярэдняй вечке пульта 
дыстанцыйнага кіравання).

11

КНОПКА ПРАГРАМАВАННЯ 
ТАЙМЕРА
Выкарыстоўвайце гэтую кнопку для 
праграмавання часу "СТАРТ і/або 
СТОП". (Працуе з адкрытай 
пярэдняй вечкай пульта 
дыстанцыйнага кіравання.)

12
КНОПКА СТАРТ/ СТОП РЭЖЫМА 
ТАЙМЕРА
Гл. стар. 9.

TEST
5
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13
КНОПКА НАСТРОЙКІ ТАЙМЕРА/ 
АДМЕНЫ ТАЙМЕРА
Гл. стар. 10.

14
КНОПКА НАСТРОЙКІ НАПРАМКА 
ПАВЕТРА
Гл. стар. 8.

15

КНОПКА ВЫБАРА РЭЖЫМУ 
РАБОТЫ
Націсніце гэтую кнопку, каб выбраць 
РЭЖЫМ РАБОТЫ.

16

КНОПКА СКІДАННЯ ЗНАКА 
ФІЛЬТРА
Звярніцеся да раздзела ТЭНІЧНАЕ 
АБСЛУГОЎВАННЕ ў кіраўніцтве па 
эксплуатацыі, якое прыкладаецца да 
ўнутранага блока.

17

КНОПКА ПРАВЕРКІ/ ТЭСТАВАЙ 
ЭКСПЛУАТАЦЫІ
Гэтая кнопка выкарыстоўваецца 
толькі кваліфікаванымі 
спецыялістамі ў мэтах тэхнічнага 
абслугоўвання.

18

АВАРЫЙНЫ ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК
Гэты пераключальнік лёгка 
выкарыстоўваецца, калі пульт 
дыстанцыйнага кіравання не працуе.

19
ПРЫЁМНІК
Прымае сігналы ад пульта 
дыстанцыйнага кіравання.

20

СВЯТЛОДЫЁДНЫ ІНДЫКАТАР 
(чырвоны)
Гэты індыкатар працягвае гарэць, 
пакуль работае кандыцыянер. Ён 
міргае, калі прылада мае праблемы.

21

СВЯТЛОДЫЁДНЫ ІНДЫКАТАР 
ТАЙМЕРА (зялёны)
Гэты індыкатар гарыць, пакуль 
настроены таймер.

22

СВЯТЛОДЫЁДНЫ ІНДЫКАТАР 
ЧАСУ АЧЫСТКІ ПАВЕТРАНАГА 
ФІЛЬТРА (чырвоны)
Загараецца, калі прыйшоў час 
чысціць паветраны фільтр.
6

23

СВЯТЛОДЫЁДНЫ ІНДЫКАТАР 
РАЗМАРОЖВАННЯ (аранжавы)
Загараецца, калі пачалася аперацыя 
размарожвання. (Толькі пры 
астуджэнні гэты індыкатар не 
ўключаецца.)

24

ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
ВЕНТЫЛЯТАРА/ ПАВЕТРАНАГА 
КАНДЫЦЫЯНЕРА

Устанавіце пераключальнік " " 
(ВЕНТЫЛЯТАР) на ВЕНТЫЛЯТАР 
і " " (КАНДЫЦЫЯНЕР) на 
АБАГРАВАННЕ або АСТУДЖЭННЕ.

25

ПЕРАХОД ПАМІЖ АСТУДЖЭННЕМ/ 
АБАГРАВАННЕМ

Устанавіце пераключательнік " " 
(АСТУДЖЭННЕ) на АСТУДЖЭННЕ 
і " " (АБАГРАВАННЕ) на 
АБАГРАВАННЕ.

ЗАЎВАГА
• Дзеля тлумачэння на малюнку 1 на 
дысплеі адлюстраваны ўсе значэнні, 
якія супярэчаць рэальнай рабочай 
сітуацыі.

• Мал. 1-2 паказвае пульт 
дыстанцыйнага кіравання з адкрытай 
пярэдняй вечкай.

• Мал. 1-3 паказвае, што гэты пульт 
дыстанцыйнага кіравання можна 
выкарыстоўваць сумесна з пультам, 
які забяспечваецца сістэмай VRV.

• Калі загараецца індыкатар часу 
ачысткі паветранага фільтра, ачысціце 
паветраны фільтр, як тлумачыцца ў 
інструкцыі па эксплуатацыі, якая 
прыкладаецца да ўнутранага блока.
Пасля ачысткі і ўстаноўкі паветранага 
фільтра націсніце кнопку скіду знака 
фільтра на пульце дыстанцыйнага 
кіравання. Індыкатар часу ачысткі 
паветранага фільтра на прыёмніке 
згасне.

• Індыкатар размарожвання будзе 
міргаць пры ўключэнні сілкавання. 
Гэта не з'яўляецца няспраўнасцю.
Беларуская
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Меры засцярогі пры выкарыстанні 
пульта дыстанцыйнага кіравання
Накіруйце перадавальную частку 
пульта на прыёмную частку 
кандыцыянера.
Калі што-небудзь перакрывае шлях 
перадачы і прыёму ўнутранага блока 
і пульта дыстанцыйнага кіравання, 
напрыклад, шторы, ён не будзе 
працаваць.

2 кароткіх гукавых сігнала ад прыёмніка 
сведчаць аб правільнай перадачы.
Адлегласць перадачы складае 
прыблізна 7 м.
Не кідайце і не мачыце яго.
Ён можа пашкодзіцца.
Ні ў якім разе не націскайце кнопку 
пульта дыстанцыйнага кіравання 
цвёрдым завостраным прадметам.
Пульт дыстанцыйнага кіравання можа 
быць пашкоджаны.

Месца мантажу
• Магчыма, сігналы не будуць паступаць 
у памяшканні, у якім электроннае 
люмінесцэнтнае асвятленне. Перш чым 
купляць люмінесцэнтныя лямпы, 
пракансультуйцеся з прадаўцом.

• Калі пульт дыстанцыйнага кіравання 
кіраваў якім-небудзь іншым 
электрычным прыборам, перанясіце 
гэты апарат альбо пракансультуйцеся 
з дылерам.

3. Выкарыстанне 
бесправаднога пульта 
дыстанцыйнага кіравання
Беларуская
Размяшчэнне пульта дыстанцыйнага 
кіравання ў трымальніку пульта
Устанавіце трымальнік пульта 
дыстанцыйнага кіравання на сцяну 
або калону з дапамогай шрубоў. 
(Пераканайцеся, што ён перадае сігнал)

Як уставіць сухія батарэі
(1) Зніміце заднюю вечку 

пульта дыстанцыйнага 
кіравання ў кірунку, 
вызначаным стрэлкай.

(2) Пастаўце батарэі
Выкарыстоўвайце 
дзве акумулятарныя 
батарэі (AAA.LR03 
(шчолачныя)). 
Устанавіце сухія 
батарэі правільна, 
каб яны адпавядалі 
(+) і (-).

(3) Закройце вечку.

Калі мяняць батарэі
Пры звычайным выкарыстанні батарэі 
служаць каля года. Аднак мяняйце іх, калі 
ўнутраны блок не рэагуе альбо павольна 
рэагуе на каманды, альбо калі дысплей 
становіцца цёмным.

Размяшчэнне пульта 
дыстанцыйнага 
кіравання

Ссунуць зверху

Трымальнік 
пульта 
дыстанцыйнага 
кіравання

Выдаленне пульта 
дыстанцыйнага 
кіравання

Пацягнуць яго 
ўверх
7
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[УВАГА]
• Замяняйце ўсе батарэі адначасова, не 
выкарыстоўвайце адначасова новыя 
і старыя батарэі.

• У выпадку, калі пульт дыстанцыйнага 
кіравання не выкарыстоўваецца 
доўгі час, дастаньце ўсе батарэі, 
каб прадухіліць уцечку вадкасці.

У ВЫПАДКУ ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЙ 
СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ
Калі ўнутраны блок знаходзіцца пад 
цэнтралізаваным кіраваннем, неабходна 
пераключыць настройкі пульта.
У гэтым выпадку звярніцеся да дылера 
DAIKIN.

Сістэма VRV і Sky Air
Глядзіце кіраўніцтва па эксплуатацыі, якое 
пастаўляецца з кандыцыянерам.

 Гл. мал 1 на старонцы [1] 
• Працэдура эксплуатацыі залежыць ад 
тыпу цеплавой помпы і тыпу астуджэння. 
Звярніцеся да дылера Daikin, каб 
пацвердзіць тып вашай сістэмы. 

• Каб забяспечыць добрую работу прылады, 
уключыце галоўны выключальнік 
сілкавання за 6 гадзін да працы.

• Калі асноўная крыніца сілкавання 
падчас работы адключана, пасля 
паўторнага ўключэння сілкаванне 
аўтаматычна перазапусціцца.

Выконвайце праграмы ў наступным парадку.

• АЎТАМАТЫЧНЫ РЭЖЫМ можа 
быць выбрана толькі спліт-сістэмай 
с цеплавой помпай або сістэмай VRV 
з рэгенерацыяй цяпла.

• Для астуджэння можна выбраць толькі 
рэжым "АСТУДЖЭННЕ", а таксама 
"ВЕНТЫЛЯТОР" і "СУХАЯ".

4. Рабочы дыяпазон

5. Працэдура экслуатацыі

АХАЛАДЖЕННЕ, АБАГРАВАННЕ, 
АЎТАМАТЫЧНЫ, ВЕНТІЛЯЦЫЯ 
І ПРАГРАМА СУХАЯ РАБОТА
8

ДЛЯ СІСТЭМ БЕЗ ПЕРАХОДУ ПАМІЖ 
АХАЛОДЖВАННЕМ/ АБАГРАВАННЕМ 
ПРЫ ДАПАМОЗЕ ПУЛЬТА 
ДІСТАНЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ

 Гл. мал. 1-1, 2 на старонцы [1] 

Націсніце кнопку ВЫБАР РЭЖЫМА 
РАБОТЫ некалькі разоў і выберыце 
абраны РЭЖЫМ РАБОТЫ 
наступным чынам.

■ АХАЛОДЖВАННЕ ........................... " "
■ АБАГРАВАННЕ................................ " "
■ АЎТАМАТЫЧНЫ РЭЖЫМ .............. " "

• У гэтым рэжыме працы пераход паміж 
АХАЛАДЖЭННЕМ/АБАГРАВАННЕМ 
ажыццяўляецца аўтаматычна.

■ РЭЖЫМ ВЕНТЫЛЯТАРА ............... " "
■ СУХІ РЭЖЫМ .................................. " "

• Функцыя гэтай праграмы заключаецца 
ў зніжэнні вільготнасці ў пакоі пры 
мінімальным зніжэнні тэмпературы.

• Мікракампутар аўтаматычна вызначае 
ТЭМПЕРАТУРУ і СКОРАСЦЬ 
ВЕНТЫЛЯТАРА.

• Гэтая сістэма не працуе, калі 
тэмпература ў памяшканні ніжэйшая 
за 16°C.

Націсніце кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Індыкатар ЭКСЛУАТАЦЫІ загараецца 
альбо гасне, і сістэма запускае або 
спыняе ЭКСЛУАТАЦЫЮ.

ЗАЎВАГА
• Не адключаць сілкаванне адразу пасля 
спынення прылады. Затым пачакаць не 
менш за 5 хвілін.
Вада можа выцячы альбо могуць 
узнікнуць іншыя праблемы.

ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ

 ВКЛ/ВЫКЛ

MODE

ON OFF
Беларуская
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ДЛЯ СІСТЭМ З ПЕРАХОДАМ ПАМІЖ 
АХАЛОДЖВАННЕМ/ АБАГРАВАННЕМ 
З ВЫКАРЫСТАННЕМ ПУЛЬТА 
ДІСТАНЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ

 Гл. мал 1-1,3 на старонцы [1] 

(1) Выбярыце РЭЖЫМ РАБОТЫ пры 
дапамозе дыстанцыйнага 
пераключальніка АХАЛОДЖВАННЯ / 
АБАГРАВАННЯ.

■ АХАЛОДЖВАННЕ .................... " "

■ АБАГРАВАННЕ ......................... " "

■ РЭЖЫМ ВЕНТЫЛЯТАРА......... " "

■ СУХІ РЭЖЫМ ........................... " "

• Гл. "ДЛЯ СІСТЭЕМ БЕЗ ПЕРЕХОДУ 
ПАМІЖ АХАЛОДЖВАННЕМ/ 
АБАГРАВАННЕМ " больш падрабязная 
інфармацыя прадстаўлена для сухога 
рэжыму.
(2) Націсніце кнопку 

ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІКА РЭЖЫМУ 
ЭКСЛУАТАЦЫІ некалькі разоў 
і выберыце " "
(Гэтая функцыя даступна толькі 
падчас сухога рэжыму.)

Націсніце кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Індыкатар ЭКСЛУАТАЦЫІ загараецца 
альбо гасне, і сістэма запускае або 
спыняе ЭКСЛУАТАЦЫЮ.

ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ

 ВКЛ/ВЫКЛ
ON OFF
Беларуская
ЗАЎВАГА
• Не адключаць сілкаванне адразу пасля 
спынення прылады. Затым пачакаць не 
менш за 5 хвілін.
Вада можа выцячы альбо могуць 
узнікнуць іншыя праблемы.

[ТЛУМАЧЭННЕ ЭКСПЛУАТАЦЫІ 
Ў РЭЖЫМУ АБАГРАВАННЯ]
РЭЖЫМ РАЗМАРОЖВАННЯ
• Па меры павелічэння марозу на 
змеявіку вонкавага блока эфект нагрэву 
памяншаецца, і сістэма пераходзіць 
у рэжым размарожвання.

• Работа вентылятара спыняецца 
і загараецца лямпа РАЗМАРОЖВАННЕ 
унутранага блока.
Праз 6 - 8 хвілін (максімум 10 хвілін) 
РАБОТЫ РЭЖЫМА РАЗМАРОЖВАННЯ 
сістэма вяртаецца да РЭЖЫМУ 
АБАГРАВАННЯ.

Награвальная здольнасць 
і тэмпература паветра на вуліцы
• Награвальная здольнасць зніжаецца па 
меры паніжэння тэмпературы вонкавага 
паветра. Калі вам холадна, 
выкарыстоўвайце іншы абагравальнік 
адначасова з гэтым кандыцыянерам.

• Гарачае паветра цыркулюе для 
абагрэву памяшкання. З першага 
запуску кандыцыянера пройдзе 
некаторы час, пакуль увесь пакой не 
стане цёплым. Унутраны вентылятар 
аўтаматычна ўключаецца на нізкай 
хуткасці, пакуль кандыцыянер не 
дасягне пэўнай тэмпературы знутры. 
Пачакайце, пакуль тэмпература ў пакоі 
дасягне патрэбнай. 

• Калі пад столлю накопліваецца гарачае 
паветра, а над падлогай халодна, 
рэкамендуецца скарыстацца 
цыркулятарам. Для атрымання больш 
падрабязнай інфармацыі неабходна 
звязвацца з прадаўцом.
9
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Для праграмавання ТЭМПЕРАТУРЫ, 
СКОРАСЦІ ВЕНТЫЛЯТАРА І НАПРАМКУ 
ПАВЕТРА неабходна выканаць тую 
працэдуру, якая паказана на наступным 
малюнку.

Націсніце кнопку НАСТРОЙКА 
ТЭМПЕРАТУРЫ і задайце 
тэмпературу.

Кожны раз, калі націскаецца 
гэтая кнопка, тэмпература 
настройкі павышаецца на 1°C.

Кожны раз, калі націскаецца 
гэтая кнопка, тэмпература 
настройкі паніжаецца на 1°C.

У выпадку аўтаматычнага рэжыму
Кожны раз, калі націскаецца 
гэтая кнопка, тэмпературы 
настройкі перамяшчаецца 
ў бок "H".

Кожны раз, калі націскаецца 
гэтая кнопка, тэмпературы 
настройкі перамяшчаецца 
ў бок "L".

[°C]

• Настройка не магчыма для работы 
вентылятара.

ЗАЎВАГА
• Дыяпазон настройкі тэмпературы 
дыстанцыйнага кантралёра складае 
ад 16°C да 32°C.

НАСТРОЙКІ

НАСТРОЙКА 
ТЭМПЕРАТУРЫ

H ■ M ■ L
Настройка 
тэмпературы 25 23 22 21 19

КАНТРОЛЬ ХУТКАСЦІ 
ВЕНТЫЛЯТАРА

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

FAN
10
Націсніце кнопку КАНТРОЛЬ 
ХУТКАСЦІ ВЕНТЫЛЯТАРА.
Можна выбраць высокую або нізкую 
хуткасць вентылятара (BRC7EA628/29).
Можна выбраць высокую, сярэднюю або 
нізкую хуткасць вентылятара 
(BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).
Мікрачып можа часам кіраваць хуткасцю 
вентылятара для аховы прылады.

Націсніце кнопку НАСТРОЙКА 
НАКІРУНКУ ПАВЕТРА, каб выбраць 
накірунак паветра, як паказана на 
наступным малюнку.

З'яўляецца ДЫСПЛЭЙ, 
і накірунак паветранага 
патоку бесперапынна 
змяняецца 
(аўтаматычная 
настройка павароту).

Націсніце кнопку 
НАСТРОЙКА НАКІРУНКУ 
ПАВЕТРА, каб выбраць 
накірунак паветра па 
вашаму выбару.

ДЫСПЛЭЙ знікае, 
і накірунак паветранага 
патоку фіксуецца 
(фіксаваны накірунак 
паветранага патоку).

НАСТРОЙКА 
НАКІРУНКУ ПАВЕТРА

SWING
Беларуская
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Настройка левага/правага накірунку 
паветранага патоку
Нахіліце засланкі налева/направа ад 
ручкі, як хочаце альбо па меры 
неабходнасці для кандыцыянавання 
памяшкання.

ЗАЎВАГА
• Спыніце хістанне засланак, перш чым 
спрабаваць нахіляць іх. Выкананне 
дзянняў, пакуль засланкі рухаюцца, 
можа прывесці да таго, што пальцы 
могуць быць заціснутыя.

РУХ ПАВЕТРАНАЙ ЗАСЛАНКІ
Пры наступных умовах мікракампутар кіруе 
накірункам паветранага патоку, таму ён 
можа адрознівацца ад паказанняў дысплея.

Рэжым 
экслуа-
тацыі

Ахаладжэнне Абаграванне

Умовы 
эксплуа-
тацыі

• Пры беспера-
пыннай працы 
ў сыходным 
накірунку 
паветранага 
патоку

• Калі 
тэмпература ў 
памяшканні 
вышэй задад-
зенай тэмпе-
ратуры

• Падчас раз-
марожвання 
(створкі адр-
крыты гары-
зантальна, 
каб пазбягаць 
накірунку 
халоднага 
паветра непа-
срэдна на 
людзей 
у пакоі).
Беларуская
ЗАЎВАГА
• Калі вы паспрабуеце астудзіць або 
запраграмаваць сушку, калі засланкі 
звернутыя ўніз, накірунак паветранага 
патоку можа нечакана змяніцца. 
З абсталяваннем усё ў парадку. Гэта 
служыць для прадухілення ўтварэння 
расы на дэталях у выпускной адтуліне 
пры сцяканні.

• Рэжым працы ўключае аўтаматычны 
рэжым.

Выконвайце праграмы ў наступным 
парадку.
• Таймерам можна кіраваць двума 
спосабамі.
Праграмаванне часу супыну ( ) 
.... Сістэма спыняе працу па заканчэнні 
зададзенага часу.
Праграмаванне часу пачатку ( ) 
.... Сістэма пачынае працаваць пасля 
заканчэння зададзенага часу. 

• Таймер можна запраграмаваць 
максімум на 72 гадзіны.

• Час пачатку і заканчэння можна 
запраграмаваць адначасова.

Некалькі разоў націсніце кнопку 
РЭЖЫМ ТАЙМЕРА СТАРТ/ СТОП 
і выбярыце рэжым на дысплеі.
Дысплей міргае.
Для ўстаноўкі таймера супынку... " "
Для ўстаноўкі таймера пуску... " "

Націсніце кнопку ПРАГРАМАВАННЕ 
ЧАСУ і ўстанавіце час супынку або 
пуску сістэмы.

ПРАГРАМАВАННЕ ТАЙМЕРУ 
ЭКСПЛУАТАЦЫІ

РЭЖЫМ ТАЙМЕРА 
СТАРТ/ СТОП

ПРАГРАМАВАННЕ 
ЧАСУ

TIMER

DOWN
UP
11
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Пры націску гэтай кнопкі 
ўстаноўка часу павялічваецца 
на 1 гадзіну.

Пры націску гэтай кнопкі 
ўстаноўка часу вяртаецца 
на 1 гадзіну.

Націсніце кнопку НАСТРОЙКА 
ТАЙМЕРА.
Працэдура настройкі таймера завяршаецца. 
Дысплэй перастае міргаць, і пачынае 
свяціцца несупынна.

Націсніце кнопку ТАЙМЕР ВЫКЛ, 
каб адмяніць праграмаванне. 
Дысплей знікае.

Напрыклад.
Калі таймер 
запраграмаваны 
на супынак сістэмы 
праз 3 гадзіны 
і запуск сістэмы 
праз 4 гадзіны, 
сістэма спыніцца 
праз 3 гадзіны, 
а затым праз 
1 гадзіну сістэма 
запусціцца зноў.

ЗАЎВАГА
• Пасля праграмавання таймера на 
дысплее адлюстроўваецца 
застаўшыся час.

• Калі сістэма зманціравана, як паказана 
на наступным малюнку, неабходна 
прызначыць галоўны пульт 
дыстанцыйнага кіравання.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

АДМЕНА ТАЙМЕРА

ЯК НАСТРОІЦЬ ГАЛОЎНЫ ПУЛЬТА 
ДЫСТАНЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ
(Для сістэмы VRV)

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
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■ Для сістэмы цеплавой помпы
Калі адзін вонкавы блок злучаны 
з некалькімі ўнутранымі блокамі.

■ Для сістэмы рэгенерацыі цяпла
Калі адзін BS-блок злучаны з некалькімі 
ўнутранымі блокамі. 

• Толькі на галоўным пульце 
дыстанцыйнага кіравання можна 
выбраць рэжым АБАГРАВАННЯ, 
АСТУДЖЭННЯ або АЎТАМАТЫЧНЫ 
(толькі сістэма рэгенерацыі цяпла) 
РЭЖЫМ.

Калі ўнутраны блок з галоўным пультам 
дыстанцыйнага кіравання настроены на 
"АСТУДЖЭННЕ", вы можаце пераклчаць 
рэжым работы паміж "ВЕНТЫЛЯТАР", 
"СУХІ" і "АСТУДЖЭННЕ".

Адзін з гэтых пультаў дыстанцыйнага 
кіравання павінен быць прызначаны як 
галоўны пульт дыстанцыйнага кіравання.

Вонкавыя блокі

Унутраныя 
блокі

Адзін з гэтых пультаў дыстанцыйнага 
кіравання павінен быць прызначаны як 
галоўны пульт дыстанцыйнага кіравання.

Вонкавыя блокі

Унутраныя 
блокі

Блок BS
Беларуская
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Калі ўнутраны блок з галоўным пультам 
дыстанцыйнага кіравання настроены 
на "АБАГРАВАННЕ", вы можаце 
пераключыць рэжым работы паміж 
"ВЕНТЫЛЯТАР" і "АБАГРАВАННЕ".
Калі ўнутраны блок з галоўным пультам 
дыстанцыйнага кіравання настроены 
на "ВЕНТЫЛЯТАР", вы не можаце 
пераключаць рэжым работы. 
Пры спробе настроіць параметры, 
якія адрознівацюцца ад дазволеных 
вышэй, у якасці папярэджання раздаецца 
гукавы сігнал.
Толькі з сістэмай рэгенерацыі цяпла вы 
можаце настроіць унутраны блок на 
АЎТАМАТЫЧНЫ рэжым. Пры спробе 
зрабіць гэта у якасці папярэджання 
раздасца гукавы сігнал.

Як прызначыць галоўны пульт 
дыстанцыйнага кіравання
Выконвайце праграмы ў наступным 
парадку.

Несупынна націскайце кнопку 
ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК РЭЖЫМУ 
РАБОТЫ на працягу 4 секунд.
На дысплеі будзе адлюстроўвацца 
паказанне " " усіх падпарадкаваных 
унутраных блокаў, падлучаных да аднаго 
і таго ж вонкавага блока або блока BS.

Націсніце кнопку ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ на ўнутраны 
блок, які вы хочаце прызначыць 
галоўным пультам дыстанцыйнага 
кіравання. Пасля гэтага 
прызначэнне будзе завершана. 
Гэты ўнутраны блок прызначаны 
як галоўны пульт дыстанцыйнага 
кіравання, і дысплей з надпісам 
" " знікае.
• Каб змяніць настройкі, паўтарыце 
крокі  і .

MODE

MODE

1 2
Беларуская
Калі пульт дыстанцыйнага кіравання не 
працуе з-за праблем з батарэяй альбо яе 
адсутнасці, выкарыстоўвайце гэты 
пераключальнік, які знаходзіцца побач з 
нагнятальнай рашоткай на галоўным 
блоку. Калі пульт дыстанцыйнага 
кіравання не працуе, і індыкатар разраду 
батарэі на ім не свеціцца, неабходна 
звярнуцца да дылера.

[СТАРТ ]

Прылада працуе ў папярэднім рэжыме.
Сістэма працуе з зададзеным раней 
напрамкам паветранага патоку.

[СТОП]

Гэтая сістэма забяспечвае дзве іншыя 
сістэмы кіравання, акрамя індывідуальнай 
сістэмы кіравання (адзін пульт 
дыстанцыйнага кіравання кіруе адным 
унутраным блокам). Пацвердзіце 
наступнае, калі ваш прыбор мае наступны 
тып сістэмы кіравання.
■ Сістэма групавога кіравання
Адзін пульт дыстанцыйнага кіравання 
кіруе максімум 16 унутранымі блокамі.
Усе ўнутраныя блокі настроены 
аднолькава.

АВАРЫЙНЫ РЭЖЫМ

Націсніце пераключальнік 
аварыйнага рэжыму.

Зноў націсніце 
пераключальнік 
АВАРЫЙНЫ РЭЖЫМ.

МЕРЫ ЗАСТЯРОГІ ДЛЯ СІСТЭМЫ 
ГРУПАВОГА КІРАВАННЯ АБО ДВУХ 
ПУЛЬТАЎ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ

1 2
13
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■ Два пульта дыстанцыйнага кіравання
Два пульта дыстанцыйнага кіравання 
кіруюць адным унутраным блокам 
(у выпадку групавой сістэмы кіравання –
адной групай унутраных блокаў).
Прылада ажыцяўляе асобную работу.

ЗАЎВАГА
• Нельга мець дзве сістэмы кіравання 
пультам дыстанцыйнага кіравання 
з ужываннем толькі бесправадных 
пультаў дыстанцыйнага кіравання. 
(Гэта будзе сістэма кіравання з двума 
пультамі дыстанцыйнага кіравання –
з адным правадным і адным 
бесправадным.)

• З ужываннем дзвюх сістэмам кіравання 
пультамі дыстанцыйнага кіравання 
бесправадны пульт не можа 
кантраляваць работу таймера. 

• Падчас работы двух кантролераў, 
падлучаных да аднаго блока, 
бесправадны пульт дыстанцыйнага 
кіравання адлюстроўвае толькі РЭЖЫМ 
РАБОТЫ.

• Калі для работы выкарыстоўваецца 
правадны пульт дыстанцыйнага 
кіравання, дысплей на бесправадным 
пульце дыстанцыйнага кіравання не 
мяняецца.

• Функцыянуе толькі індыкатар работы 3 
іншых лямпаў на ўнутраным блоку.

ЗАЎВАГА
• У выпадку змены камбінацыі альбо 
наладкі групавога кіравання і дзвюх 
сістэм дыстанцыйнага кіравання 
звяжыцеся са сваім дылерам Daikin.
14
Наступныя прызнакі не сведчаць аб 
няспраўнасці кандыцыянера
I.СІСТЭМА НЕ РАБОТАЕ
• Сістэма не перазапускаецца адразу 
пасля націску кнопкі ўключэння/
выключэння.
Калі загараецца індыкатар 
ЭКСПЛУАТАЦЫЯ, сістэма знаходзіцца 
ў нармальным стане. Яна 
перазапускаецца не адразу, бо прылада 
бяспекі работае, каб прадухіліць 
перагрузку сістэмы. Праз 5 хвілін 
сістэма зноў уключыцца аўтаматычна.

• Сістэма не перазапускаецца адразу, 
калі кнопка НАСТРОЙКА 
ТЭМПЕРАТУРЫ вяртаецца ў ранейшае 
становішча пасля націску кнопкі.
Яна перазапускаецца не адразу, 
бо прылада бяспекі работае, каб 
прадухіліць перагрузку сістэмы. 
Праз 5 хвілін сістэма зноў уключыцца 
аўтаматычна.

• Калі гукавы сігнал хутка паўтараецца 
3 разы (пры нармальнай працы ён 
гучыць толькі два разы).
Кантроль настраіваецца на дадатковы 
кантролер для цэнтралізаванага 
кіравання.

• Калі пры запуску ацяплення 
на дысплеі ўнутранага блока 
загараецца лямпа размарожвання.
Гэта паказанне прадухіляе выдзяленне 
халоднага паветра з блока. 
З абсталяваннем усё ў парадку.

6. Не няспраўнасць 
кандыцыянера
Беларуская
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I. АВАРЫЙНЫ СУПЫНАК
Калі кандыцыянер спыняецца 
ў аварыйным стане, лямпачка руху 
на ўнутраным блоку пачынае міргаць. 
Неабходна выканаць наступныя дзеянні, 
каб прачытаць код няспраўнасці, які 
з'яўляецца на дысплеі. Звярніцеся з гэтым 
кодам да вашага дылера. Гэта дапаможа 
дакладна вызначыць прычыну праблемы, 
паскорыўшы рамонт.

Націсніце кнопку АГЛЯД/ПРАВЕРКА, 
каб выбраць рэжым праверкі " ".

" " з'явіцца на дысплеі і будзе міргаць. 
Загарыцца "UNIT no."

Націсніце КНОПКУ ПРАГРАМАВАННЯ 
ТАЙМЕРА і змяніце нумар блока.

Націсніце, каб змяніць нумар блока, 
пакуль унутраны блок не падасць гукавы 
сігнал, і выканайце наступную аперацыю ў 
залежнасці ад колькасці гукавых сігналаў.
Колькасць гукавых сігналаў
3 кароткіх гудка Выканайце ўсе крокі 

ад  да .

1 кароткі гудок .. Выканайце ўсе крокі 
ад  да 

1 доўгі гудок...... Нармальны стан

7. Як дыягнаставаць 
праблемы

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6
Беларуская
Націснуць КНОПКУ ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ.

" "злева міргае код няспраўнасці. 

Націсніце КНОПКУ ПРАГРАМАВАННЕ 
ТАЙМЕРА і змяніце код няспраўнасці.
Націскайце, пакуль двойчы не прагучыць 
сігнал унутранага блока.

Націснуць КНОПКУ ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ.

" " справа міргае код няспраўнасці.

Націсніце КНОПКУ ПРАГРАМАВАННЕ 
ТАЙМЕРА і змяніце код няспраўнасці.
Націскайце, пакуль не прагучыць доўгі 
сігнал унутранага блока.
Код няспраўнасці лічыцца ліквідаваным, 
калі гучычь доўгі сігнал ўнутранага блока.

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP
15



3PBE505118-3C.book  Page 16  Monday, August 9, 2021  9:21 AM
Націсніце КНОПКУ ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК 
РЭЖЫМУ РАБОТЫ, каб вярнуць 
дысплей у звычайны стан.

II. ВЫПАДКІ АПРАЧА АВАРЫЙНАГА 
СУПЫНКУ
1. Прылада наогул не працуе.

• Праверце, ці не знаходзіцца на 
прыёмніку 
сонечнае святло або моцнае святло. 
Трымайце прыёмнік як мага далей 
ад святла.

• Праверце, ці ёсць у пульце 
дыстанцыйнага кіравання батарэйкі. 
Устаўце батарэйкі, калі яны 
адсутнічаюць.

• Праверце, ці аднолькавы нумар 
унутранага блока і нумар 
бесправаднога пульта 
дыстанцыйнага кіравання.

Скід дысплеяMODE

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

16
Кіруйце ўнутраным блокам пры дапамозе 
пульта дыстанцыйнага кіравання з тым жа 
нумарам.
Сігнал, перададзены з пульта 
дыстанцыйнага кіравання з іншым 
нумарам, не можа быць прыняты. (Калі 
нумар не згадваецца, ён лічыцца "1")

2. Сістэма працуе, але недастаткова 
астуджае і абагравае.
• Калі зададзеная тэмпература 
не адпавядае патрабаванням.

• Калі ХУТКАСЦЬ ВЕНТІЛЯТОРА 
ўстаноўлена на НІЗКУЮ ХУТКАСЦЬ.

• Калі неадпаведны вугал паветранага 
патоку.

Звяжыцеся з месцам пакупкі 
ў наступным выпадку.

ПАПЯРЭДЖВАННЕ
Калі вы выявіце пах гарэння, неадкладна 
выключыце сілкаванне і звяжыцеся 
з месцам пакупкі. Выкарыстанне 
абсталявання ў любым стане, акрамя 
адпаведнага рабочага, можа прывесці да 
пашкоджання абсталявання, паражэння 
электрычным токам і/або пажару.

Нумар

Нумар
Беларуская
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[Праблема]
Лампа РУХ ўнутранага блока міргае, і блок 
не працуе ўвогуле.

[Меры выпраўлення]
Праверце код няспраўнасці (A1 - UF) 
на пульце дыстанцыйнага кіравання 
і звяжыцеся з месцам пакупкі. 
(Гл. старонку 12.)

Код няспраўнасці
Блок №, 
дзе былі 
зарэістраваны 
праблемы

ПРАВЕРКА 
дысплэя
Беларуская
Гэты прадукт і акумулятары, 
якія пастаўляюцца разам 
з кантролерам, пазначаны 
гэтым сімвалам. Гэты сімвал 
азначае, што электрычныя і 
электронныя вырабы і батарэі нельга 
змешваць з несартаванымі бытавымі 
адходамі. На батарэях пад сімвалам можа 
быць надрукаваны хімічны сімвал. Гэты 
хімічны сімвал азначае, што ў батарэі 
знаходзіцца цяжкі метал з пэўнай 
канцэнтрацыяй. Магчымыя хімічныя 
сімвалы:

■ Pb: свінец (>0,004%)

Не спрабуйце дэмантаваць сістэму 
самастойна. Дэмантаж вырабу, апрацоўка 
холадагенту, алею і іншых дэталяў 
павінны ажыццяўляцца кваліфікаваным 
мантажнікам у адпаведнасці з мясцовым 
і нацыянальным заканадаўствам. Блокі 
і адпрацаваныя батарэі павінны быць 
апрацаваны ў спецыялізаванай установе 
для паўторнага выкарыстання, 
перапрацоўкі і ўтылізацыі. Забяспечыўшы 
правільную ўтылізацыю, вы дапаможаце 
прадухіліць магчымыя негатыўныя 
наступствы для навакольнага асяроддзя 
і здароўя чалавека. Для атрымання 
дадатковай інфармацыі звяжыцеся 
з мантажнікам альбо мясцовым органам 
улады.

8. Патрабаванні да 
ўтылізацыі
17
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