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Ви благодариме што го купивте овој 
незадолжителен додаток за Daikin. 
Внимателно прочитајте го овој прирачник 
за работа пред да го користите 
незадолжителниот додаток. Во него ќе 
дознаете како соодветно да ја користите 
единицата, а ќе ви помогне и ако дојде до 
некаков проблем. Откако ќе го прочитате 
прирачникот, зачувајте го на безбедно 
место за идна употреба.

ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО
Овој прирачник за работа содржи 
исклучиво упатства за тоа како се користи 
безжичниот далечински управувач.
Прочитајте го и прирачникот за работа 
прикачен на внатрешната единица за 
безбедно користење на системот и за 
одржување.

За целосно да ги искористите функциите на 
клима уредот и да избегнете несоодветно 
работење поради неправилно ракување, ви 
препорачуваме внимателно да го прочитате 
овој прирачник со упатства пред употребата.
Овој клима уред е класифициран како 
"апарати кои не се достапни за широката 
јавност".
Мерките на претпазливост опишани во 
овој документ можат да се препознаат 
под ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ и ВНИМАНИЕ. 
И двата назива содржат важни 
информации во однос на безбедноста. 
Следете ги сите мерки на 
претпазливост, без исклучок. 

1. Безбедносни мерки на 
претпазливост
Македонски
ПРЕДУПРЕ-
ДУВАЊЕ ........Ако упатствата не 

се следат правилно, 
може да дојде до 
лична повреда или 
загуба на животот.

ВНИМАНИЕ ...Ако не ги следите овие 
упатства правилно, 
може да дојде до 
оштетување на имот 
или лична повреда 
што може да биде 
сериозна во зависност 
од околностите.

Откако ќе го прочитате, чувајте го 
прирачникот на лесно достапно место 
за да може да го искористите кога и да 
ви притреба. Ако опремата се предава 
на нов корисник, не заборавајте да го 
предадете и прирачникот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Имајте предвид дека продолжената, 
директна изложеност на ладен или 
топол воздух од клима уредот или 
на воздух којшто е премногу ладен 
или премногу топол, може да биде 
штетна за вашата физичка состојба 
и за здравјето.
Ако клима уредот не работи 
соодветно (се чувствува мирис 
на изгорено и сл.), исклучете го 
напојувањето до единицата 
и контактирајте со локалниот 
снабдувач. 
Ако продолжите да го користите во 
вакви околности, може да дојде до 
дефект, струен удар и опасност од 
пожар. 
Консултирајте се со локалниот 
снабдувач за да ја инсталирате 
опремата.
Ако го направите тоа сами, може да 
дојде до протекување на вода, струен 
удар или опасност од пожар.
1
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Консултирајте се со локалниот 
снабдувач во однос на измените, 
поправките и одржувањето на клима 
уредот или далечинскиот управувач. 
Несоодветното ракување може да 
предизвика истекување на вода, струен 
удар или опасност од пожар. 
Не поставувајте предмети, 
вклучувајќи и шипки или прсти итн. 
во местата каде што воздухот влегува 
или излегува. 
Може да дојде до повреда како резултат 
на контакт со перките на вентиралотор 
што се движат со голема брзина. 
Внимавајте да не дојде до пожар во 
случај да истече ладилно средство. 
Ако клима уредот не работи правилно, 
односно не испушта ладен или топол 
воздух, можеби има истекување на 
ладилно средство. Консултирајте 
се со снабдувачот за помош. 
Ладилното средство во клима уредот 
е безбедно и обично не истекува. Сепак, 
во случај да истече, ако дојде во допир 
со незаштитена печка, греалка или 
шпорет, може да предизвика сoздавање 
на штетен гас. 
Не користете го клима уредот додека 
обучено лице за сервис не ви потврди 
дека истекувањето е поправено. 
Консултирајте се со локалниот 
снабдувач во однос на тоа што 
да правите во случај да истече 
ладилно средство.
Кога клима уредот треба да се 
инсталира во мала просторија, 
неопходно е да се преземат соодветните 
мерки за количината на истечено 
ладилно средство да не го надмине 
ограничувањето за концентрација во 
случај на истекување. Во спротивно, 
би можело да дојде до незгода поради 
осиромашување на кислород. 
Контактирајте со стручен персонал 
за прикачување на додатоците 
и погрижете се да ги користите 
само додатоците наведени од 
производителот.
Ако се појави дефект поради тоа што 
сами сте презеле нешто, може да дојде 
до протекување на вода, струен удар 
или пожар. 
2

Консултирајте се со локалниот 
снабдувач во однос на преместување 
или повторно инсталирање на клима 
уредот. 
Несоодветното инсталирање може да 
предизвика протекување, струен удар 
или опасност од пожар. 
Погрижете се да користите 
осигурувачи со соодветното 
отчитување на јачината на струјата во 
ампери. 
Не користете несоодветни осигурувачи, 
бакар или други жици како замена, 
бидејќи тоа може да предизвика струен 
удар, пожар, повреда или оштетување 
на единицата. 
Не заборавајте да инсталирате 
осигурувач за заземјување. 
Ако не инсталирате осигурувач за 
заземјување, може да дојде до струен 
удар или пожар.
Не заборавајте дека уредот мора 
да биде заземјен. 
Не заземјувајте го уредот со цевка за 
гас, громобран или телефонски вод 
во земја. Ако заземјувањето не 
е совршено, може да дојде до струен 
удар или пожар. 
Големите напливи на струја од гром или 
други извори може да предизвикаат 
штета на клима уредот.
Консултирајте се со снабдувачот ако 
клима уредот се поплави поради 
природна непогода, како на пример 
поплава или тајфун.
Во таков случај, не вклучувајте го клима 
уредот затоа што, во спротивно, може да 
дојде до неправилно работење, струен 
удар или пожар.
Не вклучувајте го и не запирајте го 
работењето на клима уредот кога 
прекинувачот за напојување со 
електрична енергија е ВКЛУЧЕН 
или ИСКЛУЧЕН.
Во спротивно, може да дојде до пожар 
или протекување на вода. Освен тоа, 
вентилаторот ќе ротира посилно ако 
е овозможено компензирање за 
снемувањето струја, што би можело 
да предизвика повреда.
Македонски
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Не користете го производот во 
атмосфера контаминирана со пареа 
од масла, како на пример пареа од 
масло за готвење или од масло за 
машини.
Пареата од масло може да предизвика 
оштетување со пукнатини, струјни удари 
или пожар.
Не користете го производот на места 
каде што има прекумерно мрсен чад, 
како на пример во простории за 
готвење или на места со запалив гас, 
корозивен гас или метален прав.
Користењето на производот на такви 
места може да предизвика пожар или 
расипување на производот.
Не користете запаливи материјали 
(на пр., лак за коса или инсектицид) 
во близина на производот.
Не чистете го производот со органски 
растворувачи како на пример 
разредувач на боја.
Користењето органски растворувачи 
може да предизвика оштетување со 
пукнатини на производот, струјни удари 
или пожар.
Погрижете се да користите посебно 
наменето напојување со електрична 
енергија за клима уредот.
Користењето на друго напојување со 
електрична енергија може да генерира 
топлина, пожар или расипување на 
производот.

ВНИМАНИЕ
Не користете го клима уредот за 
други цели, освен за оние за коишто 
е наменет. 
Не користете го клима уредот за 
разладување на инструменти, храна, 
растенија, животни или уметнички дела 
бидејќи тоа би можело негативно да 
влијае на работата, квалитетот и/или 
животниот век на засегнатиот предмет.
Не ставајте предмети коишто се 
подложни на влага директно под 
внатрешната или надворешната 
единица. 
Во одредени услови, кондензацијата на 
главната единица или цевките со 
ладилно средство, нечистотии во 
Македонски
филтерот за воздух или блокирање на 
одводот може да предизвика капење, а 
со тоа и наталожување на нечистотии 
или расипување на засегнатиот 
предмет. 
За да се избегне осиромашување на 
кислородот, осигурајте се дека 
просторијата соодветно се 
проветрува ако заедно со клима 
уредот се користи и опрема како на 
пример печка.
По подолго користење, проверете 
дали има оштетувања на потпората и 
држачите. 
Ако се остави во оштетена состојба, 
единицата може да падне и да 
предизвика повреда.
Не ставајте запаливи спрејови и не 
користете садови кои содржат спреј 
во близина на единицата, бидејќи тоа 
може да предизвика пожар. 
Пред да го чистите, не заборавајте 
да ги исклучите единицата, 
прекинувачот на колото или да го 
отстраните струјниот кабел. 
Во спротивно, може да дојде до струен 
удар и повреда.
За да избегнете струен удар, не 
работете со влажни раце. 
Не ставајте уреди коишто 
произведуваат отворен пламен на 
места каде што би биле изложени на 
протокот на воздух од единицата 
бидејќи тоа може да го попречи 
согорувањето во печката. 
Не ставајте греалки директно под 
единицата, бидејќи топлината што 
ја испуштаат може да предизвика 
деформација. 
Не дозволувајте деца да се качуваат 
на надворешната единица 
и избегнувајте поставување на 
какви било предмети на неа.
Ако падне или се истркала, може да 
предизвика повреда.
Не блокирајте ги влезовите 
и излезите за воздух.
Ако се попречи протокот на воздух, може 
да дојде до работење со намален 
интензитет или проблем.
3
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Погрижете се децата, растенијата 
и животните да не бидат директно 
изложени на протокот на воздух од 
единицата, бидејќи тоа би можело да 
доведе до несакани ефекти. 
Не мијте ги со вода клима уредот и 
далечинскиот управувач, бидејќи тоа 
може да доведе до струен удар или 
пожар. 
Не ставајте садови со вода (вазни и 
сл.) на единицата, бидејќи тоа може 
да доведе до струен удар или пожар. 
Не инсталирајте го клима уредот на 
кое било место каде што има опасност 
од истекување на опасен гас. 
Во случај на истекување на гас, 
наталожувањето на гас во близина 
на клима уредот може да доведе 
до опасност од пожар.
Не ставајте запаливи садови, 
како што се лименките за спреј, на 
помалку од 1 метар од издувниот 
отвор.
Садовите може да експлодираат поради 
тоа што топлиот воздух што излегува од 
внатрешната или надворешната 
единица ќе влијае на нив.
Батериите мора да се отстранат од 
апаратот пред тој да престане да се 
употребува и безбедно да се фрлат.
Наместете го цревото за цедење за 
да осигурате целосен одлив.
Ако нема соодветен одлив од 
надворешната цевка за цедење за 
време на работењето на клима уредот, 
може да има блокирање поради 
наталожени нечистотии и остатоци 
во цевката.
Тоа може да доведе до истекување на 
водата од внатрешната единица. Во 
вакви околности, запрете ја работата 
на клима уредот и консултирајте се 
со снабдувачот за да ви помогне.
Уредот не е наменет за користење од 
страна на мали деца без надзор или 
кревки лица.
Може да дојде до попречување на 
телесните функции и наштетување на 
здравјето. 
4

Децата мора да бидат под надзор за 
да се осигури дека не си играат со 
единицата или далечинскиот 
управувач. 
Случајното ракување од страна на дете 
може да предизвика попречување на 
телесните функции и до нарушување на 
здравјето. 
Не им дозволувајте на децата да 
играат на или околу надворешната 
единица.
Ако невнимателно ја допрат единицата, 
може да дојде до повреда. 
Консултирајте се со снабдувачот во 
однос на чистењето на внатрешноста 
на клима уредот. 
Несоодветното чистење може да 
предизвика кршење на пластичните 
делови, истекување на вода и други 
штети, како и струен удар. 
За да се избегне повреда, не 
допирајте ги доводот на воздух и 
алуминиумските перки на единицата. 
Не ставајте предмети во непосредна 
близина на надворешната единица 
и не дозволувајте да се насоберат 
лисја и други наноси околу 
единицата. 
Лисјата се како легло за мали животни 
коишто можат да влезат во уредот. 
Откако ќе влезат во уредот, таквите 
животни може да предизвикаат 
несоодветно работење, чадење или 
пожар кога ќе дојдат во допир со 
електричните делови.
Никогаш не допирајте ги внатрешните 
делови на управувачот. 
Не отстранувајте го предниот панел. 
Притискањето на одредени внатрешни 
делови ќе предизвика струен удар 
и оштетување на единицата. 
Консултирајте се со снабдувачот за 
проверка и приспособување на 
внатрешните делови. 
Македонски
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Не оставајте го далечинскиот 
управувач каде што има ризик 
од навлажнување.
Ако влезе вода во далечинскиот 
управувач, постои ризик од истекување 
на струја и оштетување на 
електронските компоненти.
При користење на безжичниот 
далечински управувач, не ставајте 
силен светлосен зрак и не 
инсталирајте инвертер флуоресцентна 
светилка во близина на делот за 
приемникот на главната единица.
Може да дојде до несоодветно 
работење.
Внимавајте каде газите при чистење 
или проверка на филтерот за воздух.
Потребно е да се работи на голема 
висина, што значи дека мора да се 
обрне многу внимание.
Ако скелето е нестабилно, може да 
паднете или да се сопнете, што ќе 
предизвика повреда.

2. Имиња и функции на 
оперативниот дел (Сл. 1, 2)

1

ЕКРАН " " 
(ПРЕНОС НА СИГНАЛ)
Ова светнува кога се пренесува 
сигнал.

2

ЕКРАН " " " " " " " " 
" " (РЕЖИМ НА РАБОТА)
На овој екран се прикажува тековниот 
РЕЖИМ НА РАБОТА. За видот којшто 
работи само за разладување, не се 
инсталирани режимите " " 
(Автоматски) и " " (Греење).

3

ЕКРАН " " (ПОСТАВЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА)
На овој екран се прикажува 
поставената температура.

MH L

C

Македонски
4

ЕКРАН " " 
(ПРОГРАМИРАНО ВРЕМЕ)
На овој екран се прикажува 
ПРОГРАМИРАНОТО ВРЕМЕ на 
вклучувањето или запирањето на 
системот.

5
ЕКРАН " " (ПОКЛОПКА ЗА 
ПРОТОК НА ВОЗДУХ)
Видете на страница 9.

6
ЕКРАН " " (БРЗИНА НА 
ВЕНТИЛАТОРОТ)
На екранот се прикажува поставената 
брзина на вентилаторот.

7

ЕКРАН " " 
(ПРОВЕРКА/ПРОБНО РАБОТЕЊЕ)
Кога е притиснато КОПЧЕТО ЗА 
ПРОВЕРКА/ПРОБНО РАБОТЕЊЕ, 
на екранот се прикажува тековно 
поставениот режим.

8

Копче ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ
Притиснете на копчето и системот ќе 
започне со работа. Притиснете на 
копчето уште еднаш и системот ќе 
запре со работа.

9

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА 
БРЗИНАТА НА ВЕНТИЛАТОРОТ
Притиснете на ова копче за да ја 
изберете брзината на вентилаторот 
што ја сакате: ВИСОКА/НИСКА 
(BRC7EA628/29) или ВИСОКА/
СРЕДНА/НИСКА (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).

10

КОПЧЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА
Користете го ова копче за да ја 
ПОСТАВИТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА 
(работи со затворен преден капак 
на далечинскиот управувач.)

hr. hr.

TEST
5
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11

КОПЧЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ
Користете го ова копче за да го 
програмирате времето за "ПОЧЕТОК 
и/или ЗАПИРАЊЕ". (Работи со 
отворен преден капак на 
далечинскиот управувач.)

12
КОПЧЕ ЗА ПОЧЕТОК/ЗАПИРАЊЕ 
НА РЕЖИМОТ СО ОДБРОЈУВАЧ
Видете на страница 9.

13
КОПЧЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ/
ОТКАЖУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ
Видете на страница 10.

14

КОПЧЕ ЗА ПРИСПОСОБУВАЊЕ 
НА НАСОКАТА НА ПРОТОКОТ НА 
ВОЗДУХ
Видете на страница 8.

15

КОПЧЕ ЗА ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ 
НА РАБОТА
Притиснете на ова копче за да 
изберете РЕЖИМ НА РАБОТА.

16

КОПЧЕ ЗА РЕСЕТИРАЊЕ НА 
ЗНАКОТ ЗА ФИЛТЕРОТ
Видете во делот ОДРЖУВАЊЕ во 
прирачникот за работа прикачен 
на внатрешната единица.

17

КОПЧЕ ЗА ПРОВЕРКА/ПРОБНО 
РАБОТЕЊЕ
Ова копче го користат само обучени 
сервисери за одржување.

18

ПРЕКИНУВАЧ ЗА РАБОТА ВО 
ИТЕН СЛУЧАЈ
Овој прекинувач се користи ако не 
функционира далечинскиот управувач.

19
ПРИЕМНИК
Ги прима сигналите од далечинскиот 
управувач.

20

СВЕТЛО КОЕ ПОКАЖУВА ДЕКА 
УРЕДОТ РАБОТИ (црвено)
Ова светло останува вклучено додека 
клима уредот работи. Трепка кога има 
некаков проблем со единицата.

21

СВЕТЛО ШТО ГО ПОКАЖУВА 
ОДБРОЈУВАЧОТ (зелено)
Ова светло останува вклучено 
додека е поставен одбројувачот.
6

22

СВЕТЛО ШТО ПОКАЖУВА 
ДЕКА Е ВРЕМЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА 
ФИЛТЕРОТ ЗА ВОЗДУХ (црвено)
Се вклучува кога е време да се 
исчисти филтерот.

23

СВЕТЛО ЗА ОДМРЗНУВЊЕ 
(портокалово)
Се вклучува кога ќе почне функцијата 
за одмрзнување. (Кај видот што 
работи само за разладување, ова 
светло не се вклучува.)

24

ПРЕКИНУВАЧ ЗА ИЗБОР НА 
ВЕНТИЛАТОР/КЛИМА УРЕД

Поставете го прекинувачот на " " 
(ВЕНТИЛАТОР) за ВЕНТИЛАТОР 
и на " " (К/У) за ГРЕЕЊЕ или 
РАЗЛАДУВАЊЕ.

25

ПРЕКИНУВАЧ ЗА МЕНУВАЊЕ 
ПОМЕЃУ РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ

Поставете го прекинувачот на " " 
(РАЗЛАДУВАЊЕ) за РАЗЛАДУВАЊЕ 
и на " " (ГРЕЕЊЕ) за ГРЕЕЊЕ.

ЗАБЕЛЕШКА
• За да биде појасно, на екранот на 
Слика 1 се прикажани сите 
показатели, што не е случај во реални 
ситуации кога уредот работи.

• На Сл. 1-2 е прикажан далечинскиот 
управувач со отворен преден капак.

• На Сл. 1-3 е прикажано дека овој 
далечински управувач може да се 
користи заедно со оној што бил даден 
со системот VRV.

• Ако се вклучи светлото што покажува 
дека е време за чистење на филтерот 
за воздух, исчистете го филтерот 
за воздух како што е објаснето во 
прирачникот за работа што се дава 
со внатрешната единица.
Откако ќе го исчистите и повторно 
ќе го наместите филтерот за воздух, 
притиснете на копчето за ресетирање 
на знакот за филтерот на 
далечинскиот управувач. Светлото 
што покажува дека е време за чистење 
на филтерот за воздух ќе се исклучи.

• Светлото за одмрзнување ќе трепка 
кога се вклучува напојувањето. Ова не 
е знак за несоодветно работење.
Македонски



3PMK505118-3C.book  Page 7  Wednesday, July 28, 2021  3:41 PM
Мерки на претпазливост за ракување 
со далечинскиот управувач
Насочете го делот за пренос на 
далечинскиот управувач кон делот со 
приемникот на клима уредот.
Ако нешто го попречува патот на преносот 
и приемникот на внатрешната единица и 
далечинскиот управувач, како на пример 
завеси, тој нема да работи.

2 кратки звука од приемникот означуваат 
дека преносот е соодветно завршен.
Растојанието за пренос е приближно 7 м.
Не дозволувајте да падне и не 
натопувајте го.
Може да се оштети.
Никогаш не притискајте на копчето на 
далечинскиот управувач со тврд, остар 
предмет.
Далечинскиот управувач може да се 
оштети.

Место за инсталирање
• Можно е сигналот да не се прима во 
простории во коишто има електронско 
флуоресцентно светло. Консултирајте 
се со продавачот пред да купите нови 
флуоросцентни светла.

• Ако далечинскиот управувач вклучил 
некој друг електричен апарат, 
преместете ја таа машина подалеку или 
консултирајте се со снабдувачот.

3. Ракување со безжичниот 
далечински управувач
Македонски
Поставување на далечинскиот 
управувач во држачот за далечински 
управувач
Поставете го држачот за далечински 
управувач на ѕид или столб со вклучените 
завртки. (Проверете дали сигналот се 
пренесува)

Како да ги поставите сувите батерии
(1) Отстранете го задниот 

капак на далечинскиот 
управувач во насоката 
што е дадена со 
знакот во форма 
на стрелка.

(2) Ставете ги батериите
Користете две 
батерии со сува ќелија 
(AAA.LR03 (алкални)). 
Ставете ги сувите 
батерии соодветно, 
така што ќе се 
совпаѓаат со знаците (+) и (-).

(3) Затворете го капакот.

Поставување на 
далечинскиот 
управувач

Лизнете одгоре

Држач за 
далечински 
управувач

Отстранување на 
далечинскиот 
управувач

Повлечете нагоре
7
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Кога да ги смените батериите
При нормална употреба, батериите траат 
околу една година. Сепак, променете ги 
ако внатрешната единица не реагира или 
реагира бавно на командите или, пак, ако 
екранот се затемни.

[ВНИМАНИЕ]
• Заменете ги сите батерии во исто 
време, не користете нови и стари 
батерии истовремено.

• Во случај далечинскиот управувач да не 
се користи подолго време, извадете ги 
сите батерии за да спречите 
истекување на течност од батеријата.

ВО СЛУЧАЈ НА ЦЕНТРАЛЕН 
КОНТРОЛЕН СИСТЕМ
Ако внатрешната единица спаѓа во 
централна контрола, неопходно е да се 
промени поставката на далечинскиот 
управувач.
Во тој случај, контактирајте со 
снабдувачот на DAIKIN.

Системи VRV и Sky Air
Видете го прирачникот за работа што се 
доставува со клима уредот.

 Видете ја сликата 1 на страница [1] 
• Постапката за работа се разликува во 
зависност од видот на топлотната 
пумпа и видот што работи само за 
разладување. Контактирајте со 
снабдувачот на Daikin за да потврдите 
каков систем имате. 

• За да ја заштитите единицата, вклучете 
го главниот прекинувач за напојување 
6 часа пред работењето.

• Ако главното напојување со струја се 
исклучи за време на работењето, 
работењето автматски ќе продолжи кога 
повторно ќе се вклучи главното 
напојување.

4. Досег на работа

5. Постапка за работа
8

Работете според следниов редослед.

• АВТОМАТСКОТО РАБОТЕЊЕ може да 
се избере само кај сплит системите со 
топлотна пумпа или системите за 
враќање на топлината VRV.

• За системите што работат само за 
разладување, достапни се функциите 
"РАЗЛАДУВАЊЕ" и "ВЕНТИЛАТОР" 
и "СУШЕЊЕ".

ЗА СИСТЕМИ ШТО НЕМААТ 
ПРЕКИНУВАЧ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ 
УПРАВУВАЧ ЗА МЕНУВАЊЕ 
ПОМЕЃУ РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ

 Видете слика 1-1, 2 на страница [1] 

Притиснете на копчето за 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА 
неколкупати и изберете го 
РЕЖИМОТ НА РАБОТА што го 
сакате, како што следува.

■ ФУНКЦИЈА ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ ..... " "
■ ФУННКЦИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ .............. " "
■ АВТОМАТСКО РАБОТЕЊЕ ............ " "

• Во овој режим на работа, менувањето 
помеѓу РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ се 
спроведува автоматски.

■ ФУНКЦИЈА ВЕНТИЛАТОР.............. " "
■ ФУНКЦИЈА ЗА СУШЕЊЕ................ " "

• Функцијата на оваа програма е да ја 
намали влажноста во просторијата 
со минимално намалување на 
температурата.

• Микрокомпјутерот автоматски 
одлучува на која ТЕМПЕРАТУРА 
и БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОРОТ 
ќе работи.

• Овој систем не се вклучува ако темпе-
ратурата во просторијата е под 16°C.

ФУНКЦИИ ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ, 
ГРЕЕЊЕ, АВТОМАТСКО 
РАБОТЕЊЕ, ВЕНТИЛАТОР 
И ПРОГРАМА ЗА СУШЕЊЕ

ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ 
НА РАБОТА

MODE
Македонски
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Притиснете на копчето ВКЛУЧИ/
ИСКЛУЧИ
Светлото за РАБОТЕЊЕ се вклучува или 
се исклучува и системот започнува или 
запира со РАБОТА.

ЗАБЕЛЕШКА
• Не ИСКЛУЧУВАЈТЕ го напојувањето 
веднаш откако единицата ќе запре. 
Потоа, почекајте не помалку од 5 минути.
Може да истече вода или да се појават 
други проблеми.

ЗА СИСТЕМИ ШТО ИМААТ 
ПРЕКИНУВАЧ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ 
УПРАВУВАЧ ЗА МЕНУВАЊЕ 
ПОМЕЃУ РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ

 Видете слика 1-1,3 на страница [1] 

(1) Изберете РЕЖИМ НА РАБОТА 
со ПРЕКИНУВАЧОТ НА 
ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ 
ЗА МЕНУВАЊЕ ПОМЕЃУ 
РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ 
како што следува.

■ ФУНКЦИЈА ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ..... " "

■ ФУННКЦИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ........ " "

■ ФУНКЦИЈА ВЕНТИЛАТОР ....... " "

■ ФУНКЦИЈА ЗА СУШЕЊЕ......... " "

• Видете "ЗА СИСТЕМ БЕЗ 
ПРЕКИНУВАЧ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ 
УПРАВУВАЧ ЗА МЕНУВАЊЕ ПОМЕЃУ 
РАЗЛАДУВАЊЕ/ГРЕЕЊЕ" за детали 
околу функцијата за сушење.

 ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ

ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ 
НА РАБОТА

ON OFF
Македонски
(2) Притиснете на копчето за 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА 
неколкупати и изберете " "
(Оваа функција е достапна само при 
функцијата за сушење.)

Притиснете на копчето ВКЛУЧИ/
ИСКЛУЧИ
Светлото за РАБОТЕЊЕ се вклучува или 
се исклучува и системот започнува или 
запира со РАБОТА.

ЗАБЕЛЕШКА
• Не ИСКЛУЧУВАЈТЕ го напојувањето 
веднаш откако единицата ќе запре. 
Потоа, почекајте не помалку од 
5 минути.
Може да истече вода или да се појават 
други проблеми.

[ОБЈАСНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
ЗА ГРЕЕЊЕ]
ФУНКЦИЈА ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ
• Колку што има повеќе мраз на калемот 
на надворешната единица, толку 
повеќе се намалува ефектот на греење 
и системот се префрла на 
ФУНКЦИЈАТА ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ.

• Работењето на вентилаторот запира 
и светлото за ОДМРЗНУВАЊЕ на 
внатрешната единица се вклучува.
По 6 до 8 минути (најмногу 10 минути) 
по вклучување на ФУНКЦИЈАТА ЗА 
ОДМРЗНУВАЊЕ, системот се враќа на 
ФУНКЦИЈАТА ЗА ГРЕЕЊЕ.

Капацитет за греење и температура 
на надворешниот воздух
• Капацитетот за греење опаѓа како што 
се намалува температурата на 
надворешниот воздух. Ако ви е ладно, 
користете дополнителна греалка 
истовремено со клима уредот.

 ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ
ON OFF
9
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• Топлиот воздух циркулира за да се 
затопли просторијата. Ќе биде потребно 
некое време по вклучувањето на клима 
уредот додека целата просторија не се 
затопли. Внатрешниот вентилатор 
автоматски врти на ниска брзина 
додека клима уредот не достигне 
одредена температура во 
внатрешноста. Почекајте додека 
температурата во просторијата не ја 
достигне онаа што ви одговара. 

• Ако се насобере топол воздух на 
таванот, а стапалата ви се ладни, се 
препорачува користење на циркулатор. 
За детали, контактирајте со местото од 
каде што сте го купиле уредот.

За програмирање на ТЕМПЕРАТУРАТА, 
БРЗИНАТА НА ВЕНТИЛАТОРОТ и 
НАСОКАТА НА ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХ, 
следете ја постапката како што е 
прикажано на следната илустрација.

Притиснете на копчето за 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
и програмирајте ја поставката за 
температура.

Секогаш кога ќе притиснете 
на ова копче, поставката за 
температура се покачува 
за 1°C.

Секогаш кога ќе притиснете 
на ова копче, поставката за 
температура се намалува 
за 1°C.

Во случај на автоматско работење
Секогаш кога ќе притиснете 
на ова копче, поставката за 
температура се префрла на 
страната означена како "В".

Секогаш кога ќе притиснете 
на ова копче, поставката за 
температура се префрла на 
страната означена како "Н".

ПРИСПОСОБУВАЊЕ

ПОСТАВУВАЊЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
10
[°C]

• Поставката не е возможна за работење 
на вентилаторот.

ЗАБЕЛЕШКА
• Опсегот на далечинскиот управувач за 
поставката за температура е помеѓу 
16°C и 32°C.

Притиснете на копчето за 
КОНТРОЛА НА БРЗИНАТА 
НА ВЕНТИЛАТОРОТ.
Може да се избере висока или ниска 
брзина на вентилаторот (BRC7EA628/29).
Може да се избере висока, средна или 
ниска брзина на вентилаторот 
(BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).
Микрочипот понекогаш ја контролира 
брзината на вентилаторот за да ја 
заштити единицата.

Притиснете на копчето за 
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАСОКАТА 
НА ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХ за да ја 
изберете насоката на воздухот, како 
што е прикажано на следната 
илустрација.

Се појавува "ЕКРАН" и 
насоката на воздушниот 
проток постојано се 
менува (поставка за 
автоматско нишање).

В ■ С ■ Н
Поставување на 
температурата 25 23 22 21 19

КОНТРОЛА НА БРЗИНАТА 
НА ВЕНТИЛАТОРОТ

ПРИСПОСОБУВАЊЕ 
НА НАСОКАТА НА 
ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХ

FAN

SWING
Македонски
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Притиснете на копчето 
за ПРИСПОСОБУВАЊЕ 
НА НАСОКАТА НА 
ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХ 
за да ја изберете 
насоката на воздухот, 
по ваш избор.

Исчезнува "ЕКРАН" 
и насоката на протокот 
на воздух се фиксира 
(поставка за фиксна 
насока на протокот 
на воздух).

Приспособување на насоката на 
протокот на воздух лево/десно
Приспособете го аголот на поклопките 
налево или надесно од рачката како што 
ви одговара или како што е потребно за да 
ја приспособите состојбата на воздухот во 
просторијата.

ЗАБЕЛЕШКА
• Запрете го нишањето на поклопките 
пред да им го приспособите аголот. Ако 
работите додека поклопките се движат, 
може да си ги стиснете прстите.

ДВИЖЕЊЕ НА ПОКЛОПКАТА 
ЗА ПРОТОК НА ВОЗДУХ
Во следните услови, микрокомпјутерот 
ја контролира насоката на протокот на 
воздух, така што може да се разликува 
од екранот.
Македонски
ЗАБЕЛЕШКА
• Ако се обидете да вклучите 
разладување или програмирано 
сушење додека поклопките се насочени 
надолу, насоката на протокот на воздух 
може ненадејно да се промени. Сѐ е во 
ред со опремата. Целта е да се спречи 
капење од кондензацијата што се 
создала на деловите од каде што 
излегува и се испушта воздухот.

• Во овој режим на работа е вклучено 
и автоматско работење.

Работете според следниов редослед.
• Одбројувачот работи на следните два 
начина.
Програмирање на времето за запирање 
( ) ... Системот запира со работа 
откако ќе истече поставеното време.
Програмирање на времето за почеток 
( ) ... Системот започнува со 
работа откако ќе истече поставеното 
време. 

• Одбројувачот може да се програмира 
до најмногу 72 часа.

Режим на 
работа Разладување Греење

Услови 
за работа

• При постојана 
работа кога 
протокот 
на воздух 
е насочен 
надолу

• Кога 
температурата 
во просторијата 
е повисока од 
поставената 
температура

• При функцијата 
за одмрзнување 
(поклопките 
дуваат 
хоризонтално 
за да се избегне 
дување на 
ладен воздух 
директно кон 
лицата коишто 
се наоѓаат во 
просторијата.)

РАБОТЕЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ 
ЗА ПРОГРАМИ
11
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• Може истовремено да бидат 
програмирани време за почеток и време 
за запирање со работа.

Притиснете на копчето за ПОЧЕТОК/
ЗАПИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ СО 
ОДБРОЈУВАЧ неколкупати и 
изберете го режимот на екранот.
Екранот трепка.
За поставување на запирањето 
со одбројувач .... " "
За поставување на почетокот 
со одбројувач .... " "

Притиснете на копчето за 
ПРОГРАМИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО 
и поставете го времето за запирање 
или за почеток на работата на 
системот.
Кога ќе се притисне ова копче, 
поставката за време се 
зголемува за 1 час.

Кога ќе се притисне ова копче, 
поставката за време се 
намалува за 1 час.

Притиснете на копчето за 
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ.
Постапката за поставување на 
одбројувачот ќе заврши. 
Екранот се менува од трепкање на 
постојано светење.

Притиснете на копчето ИСКЛУЧИ 
ОДБРОЈУВАЧ за да го откажете 
програмирањето. Екранот ќе исчезне.

РЕЖИМ СО 
ОДБРОЈУВАЧ 
ПОЧЕТОК/ЗАПИРАЊЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ НА 
ВРЕМЕТО

ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ

ОТКАЖУВАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL
12
На пример.
Кога одбројувачот 
е програмиран да 
го запре системот 
по 3 часа и да го 
вклучи системот по 
4 часа, системот ќе 
запре по 3 часа и 
потоа, 1 час 
подоцна, системот 
ќе започне со 
работа.

ЗАБЕЛЕШКА
• Откако ќе се програмира одбројувачот, 
на екранот ќе се прикажува 
преостанатото време.

• Кога системот е инсталиран како што 
е прикажано на следната слика, 
неопходно е да се назначи главен 
далечински управувач.

■ За системи со топлотна пумпа
Кога една надворешна единица е 
поврзана со неколку внатрешни единици.

КАКО ДА ГО ПОСТАВИТЕ ГЛАВНИОТ 
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
(За VRV системи)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

Еден од овие далечински 
управувачи треба да се назначи 
како главен далечински управувач.

Надворешна единица

Внатрешни 
единици
Македонски



3PMK505118-3C.book  Page 13  Wednesday, July 28, 2021  3:41 PM
■ За системи со враќање на топлината
Кога една надворешна единица-разделник 
е поврзана со неколку внатрешни единици. 

• Само со главниот далечински 
управувач може да се избере 
ФУНКЦИЈА за ГРЕЕЊЕ, 
РАЗЛАДУВАЊЕ или АВТОМАТСКО 
РАБОТЕЊЕ (само кај системи со 
враќање на топлината).

Кога внатрешната единица е поставена на 
"РАЗЛАДУВАЊЕ" со главниот далечински 
управувач, може да го менувате режимот 
на работа меѓу "ВЕНТИЛАТОР", 
"СУШЕЊЕ" и "РАЗЛАДУВАЊЕ".
Кога внатрешната единица е поставена 
на "ГРЕЕЊЕ" со главниот далечински 
управувач, може да го менувате режимот 
на работа меѓу "ВЕНТИЛАТОР" 
и "ГРЕЕЊЕ".
Кога внатрешната единица е поставена на 
"ВЕНТИЛАТОР" со главниот далечински 
управувач, не може да го менувате 
режимот на работа. 
Кога се обидувате да ги промените 
поставките како оние дадени погоре, 
се испушта краток звук како 
предупредување.
Само кај системите со враќање на 
топлината, може да ја поставите 
внатрешната единица на АВТОМАТСКО 
работење. Кога ќе се обидете да го 
сторите тоа, ќе чуете краток звук како 
предупредување.

Еден од овие далечински 
управувачи треба да се назначи 
како главен далечински управувач.

Надворешна единица

Внатрешни 
единици

Единица-разделник
Македонски
Како да го назначите главниот 
далечински управувач
Работете според следниов редослед.

Постојано притискајте на копчето за 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА 
4 секунди.
Екраните на кои се прикажува " " на 
сите внатрешни единици поврзани на 
истата надворешна единица или на 
единицата-разделник ќе трепкаат.

Притиснете на копчето за 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА на 
внатрешната единица што сакате 
да ја назначите како главен 
далечински управувач. Тогаш, 
назначувањето е завршено. Оваа 
внатрешна единица е назначена 
како главен далечински управувач 
и екранот на кој се прикажува " " 
исчезнува.
• За да ги промените поставките, 
повторете ги чекорите  и .

Кога далечинскиот управувач не 
функционира поради прекин на работата 
на батериите или поради отсуство на 
батерии, користете го овој прекинувач што 
се наоѓа покрај решетката за испуштање 
на главната единица. Кога далечинскиот 
управувач не функционира, но 
покажувачот за слаба батерија на него не 
свети, контактирајте со снабдувачот.

РАБОТА ВО ИТЕН СЛУЧАЈ

MODE

MODE

1 2
13
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[ПОЧЕТОК]

Машината работи во претходниот режим.
Системот работи со претходно 
поставената насока на протокот на воздух.

[ЗАПИРАЊЕ]

Овој систем нуди два други контролни 
система, покрај поединечните контролни 
системи (еден далечински управувач 
контролира една внатрешна единица). 
Потврдете го следново ако вашата 
единица има некој од следните видови 
на контролен систем.
■ Групен контролен систем
Еден далечински управувач контролира 
до 16 внатрешни единици.
Сите внатрешни единици се еднакво 
поставени.

■ Контролен систем со два далечински 
управувачи
Два далечински управувачи 
контролираат една внатрешна единица 
(во случај на групен контролен систем, 
една група внатрешни единици).
Единицата следи индивидуална работа.

Притиснете на прекинувачот за 
работа во итен случај.

Притиснете на 
прекинувачот за 
РАБОТА ВО ИТЕН 
СЛУЧАЈ уште еднаш.

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА 
ГРУПЕН КОНТРОЛЕН СИСТЕМ ИЛИ 
КОНТРОЛЕН СИСТЕМ СО ДВА 
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧИ

1 2
14
ЗАБЕЛЕШКА
• Не може да има контролен систем со 
два далечински управувачи само со 
безжични далечински управувачи. 
(Тоа би било контролен систем со два 
далечински управувачи од кои еден 
е со жица, а еден безжичен.)

• Во контролен систем со два далечински 
управувачи, безжичниот далечински 
управувач не може да го контролира 
работењето со одбројувач. 

• За време на работењето на двата 
управувачи поврзани со истата 
единица, безжичниот далечински 
управувач го прикажува само 
РЕЖИМОТ НА РАБОТА.

• Ако далечинскиот управувач со жица 
се користи за работење, екранот на 
безжичниот далечински управувач нема 
да се промени.

• Функционира само светлото-покажувач 
за работење од вкупно 3 други светла 
на екранот на внатрешната единица.

ЗАБЕЛЕШКА
• Контактирајте со снабдувачот за Daikin 
во случај да се промени комбинацијата 
или поставките на системите за групна 
контрола и со два далечински 
управувачи.
Македонски
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Следните симптоми не укажуваат 
на тоа дека нешто не е во ред со 
клима уредот
I.СИСТЕМОТ НЕ РАБОТИ
• Системот не почнува повторно со 
работа веднаш по притискање на 
копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ.
Ако свети светлото за РАБОТЕЊЕ, 
системот е во нормална состојба. Не 
почнува повторно со работа веднаш, 
бидејќи има безбедносен уред кој 
спречува преоптоварување на 
системот. По 5 минути, системот 
повторно автоматски ќе се вклучи.

• Системот не почнува повторно со 
работа веднаш кога копчето за 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
ќе се врати во претходната положба 
по притискање на копчето.
Не почнува повторно со работа веднаш, 
бидејќи има безбедносен уред кој 
спречува преоптоварување на 
системот. По 5 минути, системот 
повторно автоматски ќе се вклучи.

• Ако звукот за прием брзо се повтори 
3 пати (при нормално работење, се 
огласува само двапати).
Контролата е поставена на 
опционалниот управувач за централна 
контрола.

• Ако свети светлото за одмрзнување 
на екранот на внатрешната единица 
кога започнува греење.
Ова е предупредување кое укажува 
дека ладен воздух дува од единицата. 
Сѐ е во ред со опремата.

I. ИТНО ЗАПИРАЊЕ
Кога клима уредот ќе запре во итен случај, 
светлото за работење на внатрешната 
единица почнува да трепка. 

6. Сѐ е во ред со клима 
уредот

7. Како да се 
дијагностицираат 
проблематичните точки
Македонски
Преземете ги следниве чекори самите за 
да ја протолкувате шифрата на 
несоодветното работење што ќе се појави 
на екранот. Контактирајте со снабдувачот 
за да му ја кажете шифрата. Тоа ќе 
помогне да се открие што го предизвикало 
проблемот, а со тоа и ќе ја забрза 
поправката.

Притиснете на копчето ПРОВЕРКА/
ПРОБА за да го изберете режимот за 
проверка " ".

" " се појавува на екранот и трепка. 
Светнува "UNIT no.".

Притиснете на КОПЧЕТО ЗА 
ПРОГРАМИРАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ и променете го 
бројот на единицата.

Притискајте за да се менува бројот на 
единицата додека внатрешната единица 
не испушти краток звук и не почне со 
следната функција според бројот на 
кратки звуци.
Број на кратки звуци
3 кратки звука... Извршете ги сите чекори 

од  до .

1 краток звук ..... Извршете ги чекорите 
 и 

1 долг звук ........ Нормална состојба

Притиснете на КОПЧЕТО ЗА 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА.

Трепка " " на левата страна од 
шифрата за несоодветно работење. 

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6

MODE
15
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Притиснете на КОПЧЕТО 
ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ и променете ја 
шифрата за несоодветно работење.
Притискајте додека внатрешната единица 
не испушти два кратки звука.

Притиснете на КОПЧЕТО ЗА 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА.

Трепка " " на десната страна од 
шифрата за несоодветно работење.

Притиснете на КОПЧЕТО 
ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА 
ОДБРОЈУВАЧОТ и променете ја 
шифрата за несоодветно работење.
Притискајте додека внатрешната единица 
не испушти еден долг звук.
Проблемот од шифрата за несоодветно 
работење е поправен кога внатрешната 
единица ќе испушти еден долг звук.

Притиснете на КОПЧЕТО ЗА 
ИЗБИРАЊЕ РЕЖИМ НА РАБОТА 
за екранот да се врати во нормална 
состојба.

Ресетирање на екранот

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP

MODE
16
II. ВО СЛУЧАЈ НА ЗАПИРАЊЕ КОГА НЕ 
Е ИТЕН СЛУЧАЈ
1. Единицата воопшто не работи.

• Проверете дали приемникот 
е изложен на сончева светлина или 
силно светло. Чувајте го приемникот 
подалеку од светлина.

• Проверете дали има батерии во 
далечинскиот управувач. Вметнете 
батерии ако нема.

• Проверете дали бројот на внатрешната 
единица и бројот на безжичниот 
далечински управувач се исти.

Ракувајте со внатрешната единица со 
далечинскиот управувач кој го има истиот 
број.
Не може да се прифати сигнал пренесен од 
далечински управувач со друг број. (Ако го 
нема бројот, тогаш се смета дека е "1")

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

Број

Број
Македонски
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2. Системот работи, но не лади или 
не топли доволно.
• Ако поставената температура не 
е соодветна.

• Ако БРЗИНАТА НА ВЕНТИЛАТОРОТ 
е поставена на НИСКА БРЗИНА.

• Ако аголот на протокот на воздух 
не е соодветен.

Контактирајте со местото од каде што 
сте го купиле уредот во следниот 
случај.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако забележите мирис на изгорено, 
веднаш ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето 
и контактирајте со местото од каде што 
сте го купиле уредот. Користењето на 
опремата во услови кои не се 
соодветни за работа може да доведе 
до оштетување на опремата, струен 
удар и/или пожар.

[Проблем]
Светлото за РАБОТЕЊЕ на внатрешната 
единица трепка, а единицата воопшто не 
работи.

Код за 
несоодветно 
работење

Бр. на единицата 
каде што има 
сомнеж за 
проблем

Екран за 
ПРОВЕРКА
Македонски
[Што може да преземете]
Проверете ја шифрата за несоодветно 
работење (A1 - UF) на далечинскиот 
управувач и контактирајте со местото од 
каде што сте го купиле уредот. (Видете 
страница 12.)

Производот и батериите што 
се испорачуваат со 
далечинскиот управувач се 
означени со овој симбол. 
Симболот значи дека 
електричните и електронските производи 
и батериите не треба да се мешаат со 
несортиран отпад од домаќинствата. Кај 
батериите, може да има и хемиски симбол 
под овој симбол. Хемискиот симбол значи 
дека батеријата содржи тежок метал над 
одредена концентрација. Можните 
хемиски симболи се:

■ Pb: олово (>0,004%)

Не обидувајте се сами да го расклопите 
системот. Расклопувањето на производот, 
ракувањето со ладилното средство, со 
маслото и со другите делови мора да 
го врши лице квалификувано за 
инсталирање, во согласност со 
соодветните локални и национални 
закони. Со уредите и со потрошените 
батерии мора да се ракува во 
специјализирана установа за повторно 
користење, рециклирање и собирање. 
Со правилно исфрлање помагате во 
спречувањето на можни негативни 
последици врз животната средина и 
човековото здравје. Контактирајте со 
монтерот или со локалните власти за 
повеќе информации.

8. Барања за фрлање во 
отпад
17
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