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Ми вдячні вам за те, що ви зупинили свій 
вибір на цьому допоміжному обладнанні 
компанії Daikin. Перед початком його 
експлуатації уважно прочитайте цей 
посібник. Із нього ви дізнаєтеся, як 
правильно поводитися з приладом і як 
діяти у разі виникнення несправностей. 
Після прочитання збережіть посібник, щоб 
в майбутньому до нього можна було 
звертатися для довідок.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОРИСТУВАННЯ
Цей посібник з експлуатації призначений 
виключно для надання інструкцій 
з експлуатації бездротового пульта 
дистанційного управління.
Щоб забезпечити безпечну експлуатацію й 
обслуговування системи, прочитайте 
також посібник з експлуатації 
внутрішнього блока.

Щоб повною мірою скористатися 
перевагами можливостей кондиціонера 
і щоб уникнути несправностей, які можуть 
виникнути в результаті неправильної 
експлуатації, рекомендуємо уважно 
прочитати цей посібник перед 
використанням системи.
Даний кондиціонер повітря належить 
до категорії "прилади, недосяжні для 
широкого кола осіб".
Наведені тут заходи безпеки позначені 
помітками ПОПЕРЕДЖЕННЯ і 
ОБЕРЕЖНО. Вони обидва містять 

1. Правила техніки безпеки
Українська
важливу інформацію щодо безпеки. 
Обов'язково дотримуйтеся всіх без 
виключення вказівок із забезпечення 
безпеки. 

ПОПЕРЕ-
ДЖЕННЯ ... Недотримання 

цих інструкцій може 
призвести до травми 
або смерті.

УВАГА........ Недотримання цих 
інструкцій може 
призвести до 
пошкодження майна 
або отримання травми, 
в тому числі тяжкої 
залежно від обставин.

Після вивчення даного посібника 
зберігайте його у зручному місці, де 
ви зможете звернутися до нього за 
необхідності. При передачі обладнання 
новому користувачу також передайте 
йому даний посібник з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Пам'ятайте, що тривала постійна дія 
холодного чи теплого повітря від 
кондиціонера, або надто холодного 
чи теплого повітря, може зашкодити 
фізичному стану і здоров'ю людини.
При несправності кондиціонера 
(поява запаху гару тощо) вимкніть 
живлення приладу та зверніться до 
свого місцевого дилера. 
Подальша експлуатація за даних 
обставин є небезпечною, оскільки може 
призвести до поломки, ураження 
електричним струмом і пожежі. 
Для виконання монтажу обладнання 
звертайтеся до свого дилера.
Проведення робіт власноруч може 
призвести до витоку води, ураження 
електричним струмом або пожежі.
Для внесення змін, ремонту й 
обслуговування кондиціонера або 
пульта дистанційного управління 
звертайтеся до свого дилера. 
Неякісне проведення робіт може 
призвести до витоку води, ураження 
електричним струмом або пожежі. 
1
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Не поміщайте свої пальці, а також 
палиці й будь-які інші предмети, 
у повітрозабірний або 
повітровипускний отвір. 
Зіткнення з лопатями вентилятора 
кондиціонера, який обертається з 
великою швидкість, може призвести 
до травми. 
Стережіться займання у випадку 
витоку холодоагенту. 
Якщо кондиціонер не працює належним 
чином, наприклад, не виробляє 
охолоджене або нагріте повітря, це 
може бути спричинене витоком 
холодоагенту. Зверніться до свого 
дилера по допомогу. 
Холодоагент всередині кондиціонера 
безпечний і зазвичай не витікає. Однак у 
випадку витоку контакт холодоагенту з 
відкритим пальником, обігрівачем або 
плитою може призвести до появи 
токсичного газу. 
Вмикайте кондиціонер тільки після того, 
як кваліфікований фахівець підтвердить, 
що витік усунено. 
Дізнайтеся у свого дилера, 
як правильно діяти у випадку витоку 
холодоагенту.
При встановленні кондиціонера у 
невеликому приміщенні необхідно вжити 
належних заходів для запобігання 
перевищенню граничних концентрацій 
холодоагенту у випадку його витоку. У 
протилежному випадку можливі нещасні 
випадки внаслідок нестачі кисню. 
Для встановлення додаткового 
обладнання звертайтеся до технічних 
фахівців і використовуйте лише 
додаткове обладнання, зазначене 
виробником кондиціонер.
Дефекти, які виникли внаслідок 
самостійного виконання робіт, можуть 
призвести до витоків води, ураження 
електричним струмом або пожежі. 
З питань переміщення й повторного 
монтажу кондиціонера звертайтеся 
до свого дилера. 
Неправильний монтаж може призвести 
до витоків, ураження електричним 
струмом або пожежі. 
Використовуйте запобіжники лиже 
належного номіналу. 
2

Не використовуйте запобіжники 
неправильного номіналу або замінники 
запобіжників у вигляді мідного або 
іншого дроту, оскільки це може 
призвести до ураження електричним 
струмом, пожежі, травми або 
пошкодження приладу. 
Обов'язково встановіть 
автоматичний вимикач із захистом 
від витоку на землю. 
Відсутність автоматичного вимикача 
із захистом від витоку на землю може 
призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі.
Необхідно обов'язково заземлити 
прилад. 
Забороняється заземлювати прилад на 
труби водопроводу, громовідвід або 
провід заземлення телефонної лінії. 
Неправильне заземлення може 
призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі. 
Сильні імпульси струму, які виникають 
внаслідок блискавок та інших причин, 
можуть призвести до пошкодження 
кондиціонера.
Зверніться до дилера, якщо 
кондиціонер був занурений у воду 
внаслідок стихійного лиха, як от 
повінь або ураган.
У такому випадку не користуйтеся 
кондиціонером, оскільки це може 
призвести до несправності, ураження 
електричним струмом або пожежі.
Не вмикайте або вимкніть 
кондиціонер, установивши 
автоматичний вимикач 
електроживлення із положення 
УВІМК. У положення ВИМК.
У протилежному випадку можливі витоки 
води й займання. Крім 
того, при активації резервного 
живлення можливе різке ввімкнення 
вентилятора, що може призвести 
до травми.
Не експлуатуйте виріб в атмосфері, 
забрудненій парами мастила, 
як от пари кухарського жиру 
або машинної оливи.
Пари мастила можуть призвести 
до розтріскування, ураження 
електричним струмом тощо.
Українська
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Не експлуатуйте виріб у місцях 
з великою концентрацією масляного 
диму, як от як кухня, або в місцях 
скупчення металевого пилу, 
горючих або агресивних газів.
Експлуатація виробу в таких місцях 
може призвести до займання або 
несправностей кондиціонера.
Не розпилюйте горючі речовини (як 
от лак для волосся або інсектицид) 
поблизу кондиціонера.
Не використовуйте для чищення 
кондиціонера органічні розчинники, 
як от розчинник для фарби.
Використання органічних розчинників 
може призвести до розтріскування, 
ураження електричним струмом або 
пожежі.
Для живлення кондиціонера 
обов'язково використовуйте тільки 
спеціально виділену лінію 
електроживлення.
Використання інших джерел 
електроживлення може призвести до 
перегріву, пожежі або пошкодження 
виробу.

УВАГА
Використовуйте кондиціонер тільки
за його прямим призначенням. 
Не використовуйте кондиціонер для 
охолоджування вимірювальних приладів, 
продуктів харчування, рослин, тварин і 
витворів мистецтва, оскільки це може 
негативно вплинути на продуктивність, 
якість і/або довговічність указаних 
об'єктів.
Не розташовуйте піддатливі волозі 
предмети безпосередньо під 
внутрішнім або зовнішнім блоком. 
За певних умов конденсація в основному 
блоці або в трубах з холодоагентом, 
забруднений повітряний фільтр або 
засмічений дренаж можуть викликати 
крапання, що призведе до забруднення 
або виходу із ладу вказаних об'єктів. 
Щоб запобігти дефіциту кисню, 
забезпечте належну вентиляцію 
приміщення, якщо разом із 
кондиціонером в ньому 
Українська
використовуються прилади, в яких 
застосовується відкрите полум'я.
Після тривалого користування 
перевірте підставку приладу і її 
кріплення на предмет можливого 
пошкодження. 
Якщо пошкодження не усунути, прилад 
може впасти й завдати травм.
Забороняється розміщувати поблизу 
кондиціонера ємності з горючими 
речовинами або розпорошувати ці 
речовини, оскільки ці дії можуть 
призвести до займання. 
Перед чищенням зупиніть роботу 
кондиціонера, вимкніть вимикач або 
вийміть шнур живлення із розетки. 
У протилежному випадку може статися 
ураження електричним струмом або 
травма.
Щоб уникнути ураження електричним 
струмом, не користуйтеся 
кондиціонером з мокрими руками. 
Не розташовуйте прилади, які 
виробляють відкрите полум'я, у 
місцях, куди потрапляє потік повітря 
від кондиціонера, оскільки це може 
зашкодити роботі пальника. 
Не слід розміщувати нагрівальні 
пристрої безпосередньо під приладом, 
оскільки вироблюване ними тепло 
може викликати його деформацію. 
Не дозволяйте дітям забиратися 
на зовнішній блок та не поміщайте 
на нього сторонні предмети.
Падіння або обвалення блока може 
спричинити травму.
Не закривайте отвори впуску 
й випуску повітря.
Порушення потоку повітря може 
призвести до зниження продуктивності 
або неправильної роботи.
Не піддавайте дітей, рослини і тварин 
безпосередньому впливу потоку 
повітря, що надходить із приладу, 
оскільки це може призвести до 
негативних наслідків. 
3
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Не мийте кондиціонер або пульт 
дистанційного управління водою, 
оскільки це може призвести до 
ураження електричним струмом або 
пожежі. 
Не ставте ємності з водою (вази для 
квітів тощо) на прилад, оскільки це 
може призвести до ураження 
електричним струмом або пожежі. 
Не встановлюйте кондиціонер у місці, 
де існує небезпека витоку горючого 
газу. 
У випадку витоку й скупчування газу 
поблизу кондиціонера можливе 
займання.
Ємності з горючими речовинами, як 
от аерозольні балончики, слід 
розміщувати не ближче 1 м від отвору 
випуску повітря.
Ємності можуть вибухнути під впливом 
потоку теплого повітря з внутрішнього 
або зовнішнього блока.
Перш ніж утилізувати непридатний 
прилад, обов'язково вийміть із нього 
батарейки, які підлягають безпечній 
утилізації окремо від приладу.
Установіть дренажну трубу так, щоб 
забезпечити безперешкодний злив.
Якщо під час роботи кондиціонера не 
відбувається належний злив із зливної 
трубки зовнішнього блока, можливе 
засмічення через накопичення бруду 
й сміття в трубці.
Це може призвести до витоку води із 
внутрішнього блока. Якщо це сталося, 
зупиніть роботу кондиціонера та 
зверніться до свого дилера по допомогу.
Прилад не призначений для 
використання малими дітьми або 
інвалідами без нагляду.
Це може призвести до тілесних 
ушкоджень і заподіяння шкоди здоров'ю. 
Необхідно стежити, щоб діти не 
гралися з приладом і його пультом 
дистанційного управління. 
Ненавмисне ввімкнення дитиною може 
призвести до травми або тілесного 
ушкодження. 
4

Не дозволяйте дітям гратися на 
зовнішньому блоці або поруч із ним.
Необережне торкання приладу може 
призвести до травми. 
З питань чищення внутрішніх 
поверхонь кондиціонера звертайтеся 
до дилера. 
Неправильне чищення може призвести 
до поломки пластикових деталей, 
витоків води та інших пошкоджень, а 
також до ураження електричним 
струмом. 
Щоб уникнути травм, не торкайтеся 
отвору забору повітря або 
алюмінієвих пластин приладу. 
Не розміщуйте у безпосередній 
близькості до зовнішнього блока 
сторонні предмети та не допускайте 
накопичення біля нього листя та 
іншого сміття. 
Листя — поживне середовище для 
дрібних тварин, які можуть проникнути 
всередину приладу. Опинившись 
усередині приладу, такі тварини можуть 
викликати порушення в його роботі, 
задимлення або займання при контакті з 
електричними частинами.
Забороняється торкатися внутрішніх 
частин контролера. 
Не знімайте передню панель. Торкання 
деяких внутрішніх частин може 
спричинити ураження електричним 
струмом та пошкодження приладу. З 
питань перевірки та регулювання 
внутрішніх частин звертайтеся до свого 
дилера. 
Не залишайте пульт дистанційного 
управління в місцях, де існує 
ймовірність потрапляння на нього 
вологи.
При потраплянні вологи в пульт 
дистанційного управління існує 
небезпека витоку струму й пошкодження 
електронних компонентів.
Якщо ви користуєтеся бездротовим 
пультом дистанційного управління, 
не направляйте яскравий промінь 
світла та не встановлюйте інверторну 
флуоресцентну лампу поруч із 
приймальною частиною основного 
блока.
Українська
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Це може призвести до порушень у 
роботі.
Дивіться під ноги, проводячи 
очищення або огляд повітряного 
фільтра.
Ці роботи проводяться на висоті, тому 
потрібно бути надзвичайно уважними.
Якщо драбина стоїть нестійко, ви
можете впасти або перекинутися й
отримати травми.

2. Назви й функції секції 
управління (мал. 1, 2)

1

ПІКТОГРАМА " " 
(ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ)
Загоряється під час передачі 
сигналу.

2

ПІКТОГРАМА " " " " " " 
" " " " (РЕЖИМ РОБОТИ)
Дана піктограма відображає 
поточний РЕЖИМ РОБОТИ. У 
кондиціонері, призначеному тільки 
для охолодження, індикатори " " 
(автоматичний режим) і " " (обігрів) 
не задіяні.

3

ПІКТОГРАМА " " (ЗАДАНА 
ТЕМПЕРАТУРА)
Даний індикатор показує задану 
температуру.

4

ПІКТОГРАМА " " 
(ЗАПРОГРАМОВАНИЙ ЧАС)
Дана піктограма показує 
ЗАПРОГРАМОВАНИЙ ЧАС запуску 
або зупинки системи.

5
ПІКТОГРАМА " " (ПОВІТРЯНЕ 
ЖАЛЮЗІ)
Див. стор. 9.

6
ПІКТОГРАМА " " (ШВИДКІСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА)
Дана піктограма показує задану 
швидкість вентилятора.

MH L

C

hr. hr.
Українська
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ПІКТОГРАМА " " 
(ПЕРЕВІРКА/ТЕСТ)
За натиснутої кнопки ПЕРЕВІРКА/
ТЕСТ дисплей відображає поточний 
заданий режим роботи системи.

8

КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ
Натискання кнопки викликає запуск 
системи. Повторне натискання 
кнопки викликає зупинку системи.

9

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ 
ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА
Натисніть цю кнопку для вибору 
потрібної швидкості вентилятора: 
ВИСОКА/НИЗЬКА (BRC7EA628/29) 
або ВИСОКА/СЕРЕДНЯ/НИЗЬКА 
(BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632).

10

КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ 
ТЕМПЕРАТУРИ
Дана кнопка використовується для 
НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 
(працює при закритій лицьовій 
кришці пульта дистанційного 
управління).

11

КНОПКА ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ
Використовуйте цю кнопку для 
програмування часу ЗАПУСКУ і / або 
ЗУПИНКИ. (Працює при відкритій 
лицьовій кришці пульта 
дистанційного управління.)

12
КНОПКА ЗАПУСКУ / ЗУПИНКИ 
РЕЖИМУ ТАЙМЕРА
Див. стор. 9.

13
КНОПКА АКТИВАЦІЇ/СКАСУВАННЯ 
ТАЙМЕРА
Див. стор. 10.

14

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ 
НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО 
ПОТОКУ
Див. стор. 8.

15

КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ 
РОБОТИ
Натисніть цю кнопку для вибору 
РЕЖИМУ РОБОТИ.

TEST
5
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16

КНОПКА СКИДАННЯ ІНДИКАТОРА 
ФІЛЬТРА
Зверніться до розділу ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ посібника з 
експлуатації внутрішнього блока.

17

КНОПКА ПЕРЕВІРКА/ТЕСТ
Дана кнопка призначена для 
використання тільки кваліфікованим 
обслуговуючим персоналом з метою 
технічного обслуговування.

18

ПЕРЕМИКАЧ АВАРІЙНОЇ РОБОТИ
Даний перемикач готовий до 
використання при непрацюючому 
пульті дистанційного управління.

19
ПРИЙМАЧ
Приймає сигнали від пульта 
дистанційного управління.

20

ЛАМПОЧКА ІНДИКАЦІЇ РОБОТИ 
(червона)
Дана лампочка безперервно 
світиться при нормально 
працюючому кондиціонері. 
Порушення роботи кондиціонера 
позначається миготінням цієї 
лампочки.

21

ІНДИКАТОРНА ЛАМПОЧКА 
ТАЙМЕРА (зелена)
Дана лампочка безперервно 
світиться під час перебування 
таймера в активному стані.

22

ЛАМПОЧКИ ІНДИКАЦІЇ ЧАСУ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО 
ФІЛЬТРА (червона)
Загоряється при настанні терміну 
очищення повітряного фільтра.

23

ЛАМПОЧКА РОЗМОРОЖУВАННЯ 
(оранжева)
Загоряється при запуску режиму 
розморожування. (У моделях тільки з 
охолодженням дана лампочка не 
вмикається.)
6

24

ПЕРЕМИКАЧ ВИБОРУ РЕЖИМУ 
КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ / 
ВЕНТИЛЯЦІЇ
Даний перемикач установлюють 
у положення " " (ВЕНТИЛЯТОР) 
для вибору режиму ВЕНТИЛЯТОРА 
і в положення " " (A/C) для вибору 
режиму ОБІГРІВУ або 
ОХОЛОДЖЕННЯ.

25

ВИМИКАЧ ПЕРЕМИКАННЯ 
ОХОЛОДЖЕННЯ/ОБІГРІВ
Даний перемикач установлюють 
у положення " " (ОХОЛОДЖЕННЯ) 
для вибору режиму ОХОЛОДЖЕННЯ 
і в положення " " (ОБІГРІВ) для 
вибору режиму ОБІГРІВУ.

ПРИМІТКА
• Представлені на малюнку 1 варіанти 
індикації призначені для пояснення і не 
характеризують фактичні робочі 
ситуації.

• На малюнку 1-2 показаний пульт 
дистанційного управління зі знятою 
лицьової панеллю.

• На малюнку 1-3 показано, як цей пульт 
дистанційного управління може 
використовуватися разом із пультом 
системи VRV.

• Якщо загоряється лампа індикатора 
часу для очищення повітряного 
фільтра, очистіть повітряні фільтри, як 
показано в посібнику з експлуатації 
внутрішнього блока.
Після очищення й установлення 
повітряного фільтра натисніть кнопку 
скидання індикатора фільтра на пульті 
дистанційного управління. Лампа 
індикатора часу для очищення 
повітряного фільтра на приймачі 
згасне.

• При ввімкненні живлення починає 
мигати лампочка розморожування. 
Це не є несправністю.
Українська



3PUK505118-3C.book  Page 7  Wednesday, July 28, 2021  3:41 PM
Запобіжні заходи при роботі з 
пультом дистанційного управління
Передавальна частина пульта 
дистанційного управління повинна 
бути спрямована на приймальну 
частину кондиціонера.
Якщо в передавальному й приймальному 
тракті внутрішнього блока й пульта 
дистанційного управління є перешкоди, 
як от фіранка, пульт дистанційного 
управління не працює.

2 коротких сигнали із приймача свідчать 
про те, що передача пройшла успішно.
Дальність передачі становить 
приблизно 7 м.
Не допускайте падіння або намокання 
цього приладу.
Це може призвести до його пошкодження.
У жодному разі не натискайте кнопки 
пульта дистанційного управління 
твердим загостреним предметом.
Це може призвести до пошкодження 
пульта дистанційного управління.

Місце встановлення
• Прийом сигналів може виявитися 
неможливим в приміщеннях 
з електронним люмінесцентним 
освітленням. Перед покупкою нових 
люмінесцентних ламп 
проконсультуйтеся з продавцем.

• Якщо пульт дистанційного управління 
управляє також іншими електричними 
приладами, перемістіть цей прилад на 

3. Правила роботи 
з бездротовим пультом 
дистанційного управління
Українська
більшу відстань або проконсультуйтеся 
зі своїм дилером.

Установлення пульта дистанційного 
управління у тримач пульта 
дистанційного управління
Приєднайте тримач пульта дистанційного 
управління до стіни або до колони 
за допомогою монтажних гвинтів. 
(Перевірте, чи надсилає пульт сигнали)

Спосіб установлення сухих 
батарейок
(1) Зніміть задню кришку 

пульта дистанційного 
управління 
переміщенням її в 
напрямку, указаному 
стрілкою.

(2) Установіть батарейки
Використовуйте 
дві сухі батарейки 
(AAA.LR03 (лужні)). 
Установлюючи 
батарейки, 
дотримуйтеся 
полярності (+) і (–).

(3) Закрийте кришку.

Установлення пульта 
дистанційного 
управління

Вставити й 
перемістити 
зверху вниз

Тримач 
пульта 
дистанційного 
управління

Виймання пульта 
дистанційного 
управління

Потягнути вгору
7
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Коли міняти батареї
За звичайного користування батарейок 
вистачає приблизно на рік. Однак якщо 
дисплей тьмяніє та за відсутності або 
уповільненні реакції внутрішнього блока 
на команди слід відразу замінювати 
батарейки.

[УВАГА]
• Замінюйте всі батарейки одночасно, не 
перемішуйте старі і нові батарейки.

• Якщо пульт дистанційного управління 
вилучається з роботи на тривалий час, 
вийміть всі батарейки, щоб уникнути 
витоку рідкого електроліту.

У РАЗІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Якщо внутрішній блок управляється 
централізовано, необхідно налаштувати 
установчі параметри пульта дистанційного 
управління.
У цьому випадку зверніться до свого 
дилера DAIKIN.

Системи VRV і Sky Air
Див. інструкцію з експлуатації відповідного 
кондиціонера повітря.

 Див. мал. 1 на стор. [1] 
• Порядок експлуатації відрізняється для 
кондиціонерів з тепловим насосом і 
тільки з охолодженням. За уточненням 
типу придбаної системи зверніться до 
свого дилера Daikin. 

• Для захисту приладу встановлюйте 
основний вимикач живлення в робоче 
положення за 6 годин до початку 
роботи.

• Якщо основне джерело 
електроживлення відмовляє під час 
роботи, перезапуск виконується 
автоматично після відновлення 
живлення.

4. Робочий діапазон

5. Порядок експлуатації
8

Виконуйте операції в наступному порядку.

• АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ може бути 
обраний лише в системі з тепловим 
насосом або в системі VRV 
з рекуперацією тепла.

• В системі тільки з охолодженням 
можливий вибір режимів 
"ОХОЛОДЖЕННЯ", 
"ВЕНТИЛЯТОР" і "ОСУШЕННЯ".

ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПЕРЕМИКАЧА 
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ/
ОБІГРІВ

 Див. мал. 1-1, 2 на стор. [1] 

Натисніть КНОПКУ ВИБОРУ 
РЕЖИМУ РОБОТИ стільки разів, 
скільки потрібно для вибору 
потрібного РЕЖИМУ РОБОТИ.

■ РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ .............. " "
■ РЕЖИМ ОБІГРІВУ ........................... " "
■ АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ............. " "

• У цьому режимі перемикання 
ОХОЛОДЖЕННЯ / ОБІГРІВ 
виконується автоматично.

■ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА ................ " "
■ РЕЖИМ ОСУШЕННЯ ...................... " "

• Функція даної програми полягає 
в зменшенні вологості в приміщенні 
за мінімального зниження 
температури.

• Мікрокомп'ютер автоматично 
визначає ТЕМПЕРАТУРУ й 
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.

РЕЖИМИ ОХОЛОДЖЕННЯ, 
ОБІГРІВУ, АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ, РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА 
І РЕЖИМ ОСУШЕННЯ 
ЗА ТАЙМЕРОМ

СЕЛЕКТОР РЕЖИМУ 
РОБОТИ

MODE
Українська



3PUK505118-3C.book  Page 9  Wednesday, July 28, 2021  3:41 PM
• Якщо температура в приміщенні 
нижче 16°C, система не включається 
в роботу.

Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
Загоряється або гасне індикатор РОБОТА 
й система відповідно починає або 
припиняє роботу.

ПРИМІТКА
• Не вимикайте живлення одразу після 
зупинки приладу. Витримайте паузу не 
менше 5 хвилин.
Можливі витоки води та інші 
несправності.

ДЛЯ СИСТЕМ З ПЕРЕМИКАЧЕМ 
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ/
ОБІГРІВ

 Див. мал. 1-1,3 на стор. [1] 

(1) Оберіть РЕЖИМ РОБОТИ 
за допомогою ПЕРЕМИКАЧА 
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ/ОБІГРІВ.

■ РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ ....... " "

■ РЕЖИМ ОБІГРІВУ .................... " "

■ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА.......... " "

■ РЕЖИМ ОСУШЕННЯ ............... " "

• Режим осушення детально описаний в 
розділі "ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПЕРЕМИКАЧА 
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ/ОБІГРІВ".

 УВІМК./ВИМК.

СЕЛЕКТОР РЕЖИМУ 
РОБОТИ

ON OFF
Українська
(2) Кілька разів натисніть КНОПКУ 
ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ 
й оберіть " "
(Ця операція доступна лише під час 
роботи в режимі осушення.)

Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
Загоряється або гасне індикатор РОБОТА 
й система відповідно починає або 
припиняє роботу.

ПРИМІТКА
• Не вимикайте живлення одразу після 
зупинки приладу. Витримайте паузу не 
менше 5 хвилин.
Можливі витоки води та інші 
несправності.

[ОПИС РОБОТИ В РЕЖИМІ ОБІГРІВУ]
РОБОТА В РЕЖИМІ 
РОЗМОРОЖУВАННЯ
• У міру обморожування змійовика 
зовнішнього блока послаблюється 
нагрівальний ефект і система 
переходить в режим 
РОЗМОРОЖУВАННЯ.

• Робота вентилятора припиняється 
і загоряється лампочка 
РОЗМОРОЖУВАННЯ внутрішнього 
блока.
За 6 - 8 хвилин (не більше 10 хвилин) 
роботи в режимі РОЗМОРОЖУВАННЯ 
система повертається до роботи 
в режимі ОБІГРІВУ.

Нагрівальна здатність і температура 
зовнішнього повітря
• Нагрівальна здатність знижується в міру 
зниження температури зовнішнього 
повітря. Якщо відчувається холод, 
використовуйте разом з даним 
кондиціонером інший нагрівальний 
прилад.

 УВІМК./ВИМК.
ON OFF
9
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• Для обігріву приміщення циркулює 
гаряче повітря. Для прогрівання всього 
приміщення після першого ввімкнення 
кондиціонера потрібен деякий час. 
Внутрішній вентилятор автоматично 
вмикається на низьку швидкість, 
яка підтримується до тих пір, поки 
кондиціонер не досягне певної 
температури в приміщенні. Зачекайте, 
поки температура в приміщенні 
досягне потрібного значення. 

• Якщо гаряче повітря скупчується 
на стелі, а на підлозі при цьому 
відчувається холод, рекомендується 
використання циркуляційного насоса. 
За детальними відомостями зверніться 
за місцем придбання приладу.

Для програмування ТЕМПЕРАТУРИ, 
ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА й 
НАПРЯМКИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ виконайте 
наступні дії, як показано на ілюстрації 
нижче.

Натисніть кнопку УСТАНОВКА 
ТЕМПЕРАТУРИ й запрограмуйте 
необхідну температуру.

За кожного натискання цієї 
кнопки задана температура 
підвищується на 1°C.

За кожного натискання цієї 
кнопки задана температура 
знижується на 1°C.

У випадку автоматичної роботи
За кожного натискання цієї 
кнопки задана температура 
зсувається в бік "H".

За кожного натискання цієї 
кнопки задана температура 
зсувається в бік "L".

РЕГУЛЮВАННЯ

УСТАНОВКА 
ТЕМПЕРАТУРИ

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
10
[°C]

• При роботі в режимі вентиляції 
установка температури не передбачена.

ПРИМІТКА
• Діапазон установки температури 
за допомогою пульта дистанційного 
управління становить 16°C - 32°C.

Натисніть кнопку РЕГУЛЮВАННЯ 
ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА.
Можливий вибір високої або низької 
швидкості вентилятора (BRC7EA628/29).
Можливий вибір високої, середньої або 
низької швидкості вентилятора 
(BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).
Іноді мікрокомп'ютер може керувати 
швидкістю вентилятора для захисту 
апарату.

В ■ M ■ L
Задана 
температура 25 23 22 21 19

РЕГУЛЮВАННЯ 
ШВИДКОСТІ 
ВЕНТИЛЯТОРА

FAN
Українська
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Натисніть кнопку РЕГУЛЮВАННЯ 
НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ 
для вибору напрямку повітряного 
потоку, як показано на ілюстрації 
нижче.

З'являється піктограма 
і напрямок повітряного 
потоку безперервно 
змінюється (установка 
автоматичного гойдання).

Натисніть кнопку 
РЕГУЛЮВАННЯ 
НАПРЯМКУ 
ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ 
для вибору потрібного 
напрямку повітряного 
потоку.
Піктограма згасне 
і потрібний напрямок 
потоку повітря фіксується 
(установка фіксованого 
напрямку потоку повітря).

Регулювання напрямку потоку 
повітря вліво/вправо
Установіть жалюзі під кутом, обертаючи 
вправо/вліво в бажаному або необхідному 
положенні для кондиціювання приміщення.

ПРИМІТКА
• Перед регулювання кута установки 
жалюзі зупиніть їх гойдання. Робота при 
рухомих жалюзі може призвести 
до защемлення пальців.

РЕГУЛЮВАННЯ 
НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО 
ПОТОКУ

SWING
Українська
ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВІТРЯНИХ 
ЖАЛЮЗІ
За зазначених нижче умов мікрокомп'ютер 
регулює напрямок повітряного потоку, 
який може відрізнятися від 
відображуваного.

ПРИМІТКА
• Якщо спробувати виконати 
охолодження або осушення в стані, 
коли жалюзі направлені вниз, напрямок 
потоку повітря може несподівано 
змінитися. Це не є несправністю 
обладнання. Це має на меті запобігання 
стіканню крапель роси, яка утворюється 
на деталях повітровипускної частини.

• Режим роботи включає в себе 
автоматичний 
режим.

Режим 
роботи Охолодження Обігрів

Умови 
експ-
луатації

• За безперерв-
ної роботи 
в напрямку 
низхідного 
потоку повітря

• За темпера-
тури 
в приміщенні 
вище заданої 
температури

• Під час роботи 
в режимі роз-
морожування 
(Жалюзі забез-
печують виду-
вання повітря 
в горизонталь-
ному напрямку 
для запобі-
гання обду-
ванню 
холодним 
повітрям при-
сутніх у примі-
щення осіб.)
11
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Виконуйте операції в наступному порядку.
• Таймер використовується у два 
наведених нижче способи.
Програмування часу зупинки ( ) 
.... Система припиняє роботу 
автоматично через певний час.
Програмування часу запуску ( ) 
.... Система починає роботу 
автоматично через певний час. 

• Таймер може бути запрограмований 
не більше ніж на 72 години.

• Передбачено програмування часу 
запуску й зупинки одночасно.

Послідовним натисканням кнопки 
ЗАПУСК/ЗУПИНКА РЕЖИМУ 
ТАЙМЕРА оберіть режим на дисплеї.
Піктограма мигає.
При налаштуванні таймера 
зупинки.... " "
При налаштуванні таймера 
запуску.... " "

Натисніть кнопку ПРОГРАМУВАННЯ 
ЧАСУ й налаштуйте час запуску 
й зупинки системи.
За натискання цієї кнопки час 
збільшується на 1 годину.

За натискання цієї кнопки час 
зменшується на 1 годину.

РЕЖИМ ПРОГРАМУВАННЯ ТАЙМЕРА

ЗАПУСК/ЗУПИНКА 
РЕЖИМУ ТАЙМЕРА

ПРОГРАМУВАННЯ 
ЧАСУ

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
12
Натисніть кнопку АКТИВАЦІЯ 
ТАЙМЕРА.
Процедура налаштування таймера 
завершується. 
Піктограма перестає мигати й далі 
світиться безперервно.

Натисніть кнопку TIMER OFF, щоб 
скасувати програмування. Уся індикація 
на дисплеї зникне.

Приклад.
Якщо таймер 
запрограмований 
на зупинку системи 
за 3 години й на 
запуск системи за 
4 години, система 
зупиняється за 
3 години, а потім 
запускається за 
1 годину.

ПРИМІТКА
• По закінченні програмування таймера 
на дисплеї висвічується час, що 
залишився для відліку.

• При монтажі системи за вказаною 
нижче схемою необхідно призначити 
головний пульт дистанційного 
управління.

АКТИВАЦІЯ ТАЙМЕРА

СКАСУВАННЯ 
ТАЙМЕРА

НАЛАШТУВАННЯ ГОЛОВНОГО 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО 
УПРАВЛІННЯ
(Для системи VRV)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Українська
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■ Для системи з тепловим насосом
Один зовнішній блок з'єднаний з кількома 
внутрішніми блоками.

■ Для системи з рекуперацією тепла
Один блок BS з'єднаний з кількома 
внутрішніми блоками. 

• Режим ОБІГРІВ ОХОЛОДЖЕННЯ або 
АВТОМАТИЧНИЙ (виключно для 
системи з рекуперацією тепла) може 
бути обраний тільки за допомогою 
головного пульта дистанційного 
управління.

Коли внутрішній блок з головним пультом 
дистанційного управління переведений у 
режим ОХОЛОДЖЕННЯ, можна в якості 
режиму роботи обирати ВЕНТИЛЯТОР, 
ОСУШЕННЯ й ОХОЛОДЖЕННЯ.

Один із цих пультів дистанційного 
управління повинен бути призначеним 
головним пультом дистанційного управління.

Зовнішній блок

Внутрішні 
блоки

Один із цих пультів дистанційного 
управління повинен бути призначеним 
головним пультом дистанційного управління.

Зовнішній блок

Внутрішні 
блоки

Блок BS
Українська
Коли внутрішній блок з головним пультом 
дистанційного управління переведений 
у режим ОБІГРІВ, можна в якості режиму 
роботи обирати ВЕНТИЛЯТОР і ОБІГРІВ.
Коли внутрішній блок з головним пультом 
дистанційного управління переведений 
у режим ВЕНТИЛЯТОР, перемикання 
режиму роботи користувачем не 
забезпечується. 
При спробі обрати режим, відмінний 
від зазначеного вище, лунає 
попереджувальний звуковий сигнал.
Переведення внутрішнього блока 
в АВТОМАТИЧНИЙ режим можливе тільки 
в складі системи з рекуперацією тепла. 
При спробі зробити це пролунає 
попереджувальний звуковий сигнал.

Спосіб призначення головного 
пульта дистанційного управління
Виконуйте операції в наступному порядку.

Натисніть і утримуйте КНОПКУ 
ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ 
впродовж 4 секунд.
На дисплеях всіх кімнатних блоків, 
підключених до одного й того самого 
зовнішнього блока або блока BS, буде 
відображатися й мигати " ".

Натисніть кнопку ВИБОРУ РЕЖИМУ 
РОБОТИ на внутрішньому блоці, 
який потрібно призначити головним 
пультом дистанційного управління. 
Операція призначення завершена. 
Цей внутрішній блок призначений 
головним пультом дистанційного 
управління й піктограма " " зникне.
• Для коригування налаштувань повторно 
виконайте кроки  і .

MODE

MODE

1 2
13
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Якщо пульт дистанційного управління 
не працює через розрядження або 
відсутність батарейки, використовуйте 
перемикач, розташований поруч із 
випускною решіткою внутрішнього блока. 
Якщо пульт дистанційного управління 
не працює за відсутності індикації 
розрядження батарейки, зверніться до 
свого дилера.

[ЗАПУСК]

Прилад працює в раніше заданому 
режимі.
Система працює з попередньо заданим 
напрямком повітряного потоку.

[ЗУПИНКА]

У даній системі разом з індивідуальним 
управлінням 
(один пульт дистанційного управління 
управляє одним внутрішнім блоком) 
забезпечуються два інших варіанти 
управління. Визначте можливу належність 
вашого блока до системи управління 
одного з двох зазначених нижче типів.

АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Натисніть перемикач 
аварійного режиму роботи.

Ще раз натисніть 
перемикач АВАРІЙНОГО 
РЕЖИМУ РОБОТИ.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
СИСТЕМИ З ГРУПОВИМ 
УПРАВЛІННЯМ АБО ДЛЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ З ДВОМА ПУЛЬТАМИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

1 2
14
■ Система групового управління
Один пульт дистанційного управління 
управляє багатьма (до 16) внутрішніми 
блоками.
Для всіх внутрішніх блоків установлені 
одні й ті самі налаштування.

■ Система управління з двома 
пультами дистанційного управління
Два пульти дистанційного управління 
управляють одним внутрішнім блоком 
(у випадку системи з груповим 
управлінням – однією групою 
внутрішніх блоків).
Блок працює за індивідуальними 
командами.

ПРИМІТКА
• У системі управління з двома пультами 
дистанційного управління не 
допускається наявність тільки 
бездротових пультів дистанційного 
управління. (У системі управління 
з двома пультами дистанційного 
управління потрібне використання 
одного дротового й одного бездротового 
пульта дистанційного управління.)

• У системі управління з двома пультами 
дистанційного управління не 
передбачено використання 
бездротового пульта дистанційного 
управління для управління роботою 
таймера. 

• Якщо до одного блока підключено два 
пульти управління, на бездротовому 
пульті дистанційного управління 
відображатиметься тільки РЕЖИМ 
РОБОТИ.

• Якщо для управління використовується 
дротовий пульт дистанційного 
управління, показання на дисплеї 
бездротового пульта дистанційного 
управління не змінюватимуться.

• Із 3 лампочок, наявних на дисплеї 
внутрішнього блока, функціонує тільки 
лампочка індикатора роботи.
Українська
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ПРИМІТКА
• Для створення або зміни складу систем 
з груповим управлінням або систем 
управління з двома пультами 
дистанційного управління зверніться 
до свого дилера Daikin.

Наведені нижче симптоми не 
є ознаками несправності 
кондиціонера
I.СИСТЕМА НЕ ПРАЦЮЄ
• Система не запускається повторно 
відразу після натискання кнопки 
УВІМК./ВИМК.
Якщо лампа індикації роботи світиться, 
система справна. Система не 
запускається повторно, тому що 
спрацював захисний пристрій, який 
запобігає перевантаженню системи. За 
5 хвилин система знову ввімкнеться 
автоматично.

• Система не відновлює роботу 
відразу після того, як відпустити 
натиснуту кнопку НАЛАШТУВАННЯ 
ТЕМПЕРАТУРИ.
Система не запускається повторно, 
тому що спрацював захисний пристрій, 
який запобігає перевантаженню 
системи. За 5 хвилин система знову 
ввімкнеться автоматично.

• Якщо звуковий сигнал прийому 
лунає 3 рази поспіль (за нормальної 
роботи він звучить тільки двічі).
Управління передано додатковому 
пульту для централізованого 
управління.

• Якщо при ввімкненні на обігрів на 
дисплеї внутрішнього блока 
загоряється лампа розморожування.
Ця індикація служить попередженням 
про те, що з блока надходить холодне 
повітря. Це не є несправністю 
обладнання.

6. Симптоми, які не є 
ознаками несправності 
кондиціонера
Українська
I. АВАРІЙНА ЗУПИНКА
Коли кондиціонер зупиняється екстреним 
способом, індикатор роботи на 
внутрішньому блоці починає мигати. 
Для зчитування коду несправності, який 
відображається на дисплеї, виконайте 
наступні кроки. Повідомте даний код 
несправності своєму дилеру. Це 
допоможе розпізнати причину 
несправності й прискорити ремонт.

Натисніть кнопку ПЕРЕВІРКА/ТЕСТ 
для вибору режиму перевірки " ".

На дисплеї висвічується й мигає " ". 
Загоряється "UNIT no.".

Натисніть КНОПКУ ПРОГРАМУВАННЯ 
ТАЙМЕРА й змініть номер блока.

Натискайте кнопку для заміни номера 
блока до тих пір, поки не прозвучить 
короткий сигнал внутрішнього блока, 
і виконайте наведену нижче операцію 
відповідно до кількості звукових сигналів.
Кількість звукових сигналів
3 короткі звукові 
сигнали ............. Виконайте всі кроки від 

 до .

1 короткий звуковий 
сигнал ............... Виконайте кроки  і 
1 довгий звуковий 
сигнал ............... Нормальний стан

7. Спосіб діагностування 
порушень у роботі

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6
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Натисніть КНОПКУ ВИБОРУ 
РЕЖИМУ РОБОТИ.

Ліворуч від коду несправності мигає " ". 

Натисніть КНОПКУ 
ПРОГРАМУВАННЯ ТАЙМЕРА 
й змініть код несправності.
Натискайте, поки внутрішній блок 
не видасть два звукових сигнали.

Натисніть КНОПКУ ВИБОРУ 
РЕЖИМУ РОБОТИ.
Праворуч від коду несправності 
мигає " ".

Натисніть КНОПКУ 
ПРОГРАМУВАННЯ ТАЙМЕРА 
й змініть код несправності.
Натискайте, поки внутрішній блок не 
видасть довгий звуковий сигнал.
За довгого звукового сигналу від 
внутрішнього блока фіксується код 
несправності.

Натисніть КНОПКУ ВИБОРУ 
РЕЖИМУ РОБОТИ для повернення 
дисплея у вихідний стан.

Скидання показань 
дисплея

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP

MODE
16
II. МОЖЛИВІ СТАНИ, СУПУТНІ 
АВАРІЙНІЙ ЗУПИНЦІ
1. Блок не працює взагалі.

• Перевірте, чи не перебуває приймач 
під дією сонячного випромінювання 
або сильного освітлення. Установіть 
приймач подалі від джерела світла.

• Перевірте, чи є батарейки в пульті 
дистанційного управління. Установіть 
батарейки, якщо вони відсутні.

• Перевірте, чи співпадають номери 
внутрішнього блока й бездротового 
пульта дистанційного управління.

Спільна робота внутрішнього блока й пульта 
дистанційного управління допускається 
тільки якщо їх номери однакові.
Сигнал, який передається пультом 
дистанційного управління, не може бути 
прийнятий блоком з номером, відмінним 

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

Номер

Номер
Українська
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від номера цього пульта дистанційного 
управління. (Якщо номер не вказано, 
його приймають рівним "1")

2. Система працює, але не забезпечує 
достатнє охолодження або обігрів.
• Якщо температура задана 
неправильно.

• Якщо ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
встановлена на НИЗЬКУ ШВИДКІСТЬ.

• Якщо неправильно заданий кут 
потоку повітря.

У зазначеному нижче випадку зверніться 
за місцем придбання приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо відчувається запах гару, негайно 
вимкніть живлення і зверніться за 
місцем придбання приладу. 
Експлуатація приладу з будь-якими 
порушеннями нормального робочого 
стану може призвести до пошкодження 
обладнання, електричного удару або 
пожежі.

[Несправність]
Мигає лампочка РОБОТА внутрішнього 
блока і блок взагалі не працює.

Код несправностіНомер блока, 
з якого надіслано 
код несправності

Дисплей 
ПЕРЕВІРКИ
Українська
[Спосіб усунення]
Перевірте код несправності (A1 - UF) 
на пульті дистанційного управління 
та зверніться за місцем придбання. 
(Див. стор. 12.)

Виріб і батарейки, які 
постачаються з пультом 
дистанційного управління, 
позначені цим символом. 
Цей символ означає, що 
електричні й електронні вироби, 
а також батарейки, не слід змішувати 
з несортованим побутовим сміттям. На 
батарейках під цим символом може бути 
надрукований хімічний символ. Цей 
хімічний символ означає, що в батарейці 
міститься важкий метал у концентрації, 
що перевищує певне значення. Можливі 
хімічні символи:

■ Pb: свинець (>0,004%)

Не намагайтеся демонтувати систему 
самостійно. Демонтаж виробу, видалення 
холодоагенту, масла й інших частин 
повинні проводитися кваліфікованим 
установником відповідно до місцевого 
й загальнодержавного законодавства. 
Прилади і використані батарейки 
необхідно здавати на спеціальну 
переробну станцію для утилізації, 
переробки і вторинного використання. 
Правильна утилізація допоможе запобігти 
потенційним негативним наслідкам для 
навколишнього середовища і здоров'я 
людини. За більш докладною інформацією 
звертайтеся до установника або в місцеву 
адміністрацію.

8. Утилізація
17
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