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Про документацію

1.1

Про цей документ

Дякуємо за придбання цього виробу. Будь ласка:
▪ збережіть документацію для довідок у майбутньому.
Цільова аудиторія
Кінцеві користувачі
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ІНФОРМАЦІЯ
9
9
9
9
9
9
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Цей пристрій мають використовувати компетентні або
навчені користувачі у магазинах, на підприємствах
легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у
комерційних та побутових цілях.
Комплект документації
Цей документ входить до комплекту документації. Повний
комплект містить наступні матеріали:
▪ Загальні заходи безпеки
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▪ Інструкції з техніки безпеки, які необхідно прочитати перед
експлуатацією системи
▪ Формат: паперовий (у коробці внутрішнього блока)
▪ Посібник з експлуатації:
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▪ Короткий посібник із застосування основних функцій
▪ Формат: паперовий (у коробці внутрішнього блока)
▪ Довідковий посібник користувача:
▪ Детальні покрокові інструкції та довідкова інформація із
застосування основних та розширених функцій
▪ Формат:
цифрові
файли
на
веб‑сторінці
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Останні версії документації з комплекту поставки можуть бути
доступними на регіональному веб‑сайті Daikin, або ж їх можна
отримати за посередництвом вашого монтажника.
Оригінальну документацію складено англійською мовою.
Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.
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Заходи безпеки при
експлуатації

Обов'язково дотримуйтеся наступних правил і вказівок з техніки
безпеки.

2.1

Загальні відомості
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо ви НЕ знаєте, як керувати
пристроєм, зверніться до спеціаліста
з встановлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей пристрій не призначено для
використання особами, включаючи
дітей, з обмеженими фізичними,
сенсорними або психічними
можливостями, або особами, які не
мають достатнього досвіду та знань,
за виключенням випадків, коли таке
використання відбувається під
наглядом або керівництвом особи,
відповідальної за безпеку таких осіб.
Слідкуйте за дітьми та не
дозволяйте їм гратися з пристроєм.
Чищення та обслуговування
забороняється виконувати дітям без
нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для запобігання ураженню
електричним струмом або пожежі:
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати
пристрій водою.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати
пристрій вологими руками.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на
пристрій будь-які речі, які містять
воду.
ОБЕРЕЖНО
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на
пристрій будь-які речі або
обладнання.

▪ Пристрої позначені наступним символом:

Це означає, що електричні та електронні пристрої
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
утилізувати
разом
із
загальними
побутовими
відходами.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
розбирати
пристрій власноруч: демонтаж системи й роботу з
холодоагентом, мастилом та іншими вузлами повинен
виконувати спеціаліст з встановлення згідно з відповідним
законодавством.
Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв
здійснюються у спеціалізованому закладі з обробки.
Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти
можливим
шкідливим
наслідкам
для
навколишнього
середовища та здоров'я людей. За більш докладною
інформацією звертайтеся до вашого спеціаліста з
встановлення або місцевих органів влади.
▪ Батареї позначені наступним символом:

Це означає, що батареї ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом
із загальними побутовими відходами. Якщо під цим символом
знаходиться символ хімічної речовини, це означає, що
батарея містить важкий метал понад певної концентрації.
Можливі хімічні символи: Pb: свинець (>0,004%).
Переробка відпрацьованих батарей повинна виконуватися у
спеціалізованому закладі з обробки. Забезпечивши правильну
утилізацію батарей, ви допоможете запобігти можливим
шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та
здоров'я людей.

2.2

Техніка безпеки при експлуатації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО
ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ
Холодоагент у цьому пристрої є
помірно вогненебезпечним.
ОБЕРЕЖНО
У внутрішньому блоці знаходиться
радіообладнання, мінімальна
відстань між випромінюючою
частиною обладнання та
користувачем становить 10 см.
ОБЕРЕЖНО
НЕ вставляйте пальці, стрижні або
інші предмети у вхід або вихід
повітря. Вентилятор обертається з
великою швидкістю та може
призвести до травм.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сидіти, стояти
на пристрої або підніматися на
нього.
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2 Заходи безпеки при експлуатації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
▪ НЕ модифікуйте, не розбирайте, не
знімайте, не збирайте та не
ремонтуйте пристрій самостійно,
оскільки невірне розбирання або
встановлення може призвести до
ураження електричним струмом
або пожежі. Зверніться до свого
дилера.
▪ У разі випадкових витоків
холодоагенту переконайтеся у
відсутності джерел відкритого
вогню. Холодоагент сам по собі є
безпечним, нетоксичним та помірно
вогненебезпечним, але він може
виділяти токсичні гази у разі
випадкового витоку в приміщення,
в якому є джерела горючого
повітря, такі як нагрівачі, кухонні
плити та інше. Перш ніж
продовжити використання, завжди
звертайтеся до кваліфікованої
особи за підтвердженням того, що
точка витоку відремонтована або
виправлена.
ОБЕРЕЖНО
Регулювання позиції горизонтальних
та вертикальних жалюзі ЗАВЖДИ
здійснюється за допомогою пульта
користувача. Спроба примусового
руху горизонтальних та
вертикальних жалюзі рукою, коли
вони рухаються, призведе до
несправності механізму.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте
легкозаймисті аерозолі біля
кондиціонеру повітря. Це може
призвести до пожежі.
ОБЕРЕЖНО
НЕ вмикайте систему, якщо в
приміщенні розпилено фумігаційний
інсектицид. Хімікати можуть
накопичуватися в пристрої та
шкодити здоров'ю людей, чутливих
до них.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Холодоагент всередині цього блока
є помірно вогненебезпечним, але в
нормальних умовах НЕ витікає.
Якщо холодоагент витікає в
приміщення і вступає в контакт з
полум'ям від горілки, нагрівача або
плити, це може призвести до пожежі
або утворенню шкідливого газу.
Вимкніть будь‑які пожежонебезпечні
нагрівальні пристрої, провентилюйте
приміщення та зв'яжіться з дилером,
у якого придбали блок.
НЕ використовуйте блок, доки
спеціаліст з обслуговування не
підтвердить, що деталь, з якої витік
холодоагент, відремонтована.

ОБЕРЕЖНО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАПОБІГАЙТЕ потрапляння прямого
потоку повітря на малих дітей,
рослини або тварин.

▪ НЕ допускайте проколювання або
обпалювання деталей контуру з
холодоагентом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ ставте під внутрішнім та/або
зовнішнім блоком предмети, які
можуть намокнути. У протилежному
випадку накопичення конденсату на
пристрої або трубках холодоагенту,
бруду у повітряних фільтрах або
засмічення зливного отвору може
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спричинити появу крапель та
забруднення або несправність такого
предмету.

▪ НЕ використовуйте матеріали для
чищення або засоби для
прискорення процесу відтаювання
крім тих, що рекомендовані
виробником.
▪ Майте на увазі, що холодоагент
всередині системи не має запаху.
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3 Про систему
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обладнання необхідно зберігати у
приміщенні без безперервно
працюючих джерел займання
(наприклад, відкрите полум'я,
працюючий газовий прилад або
електрообігрівач).

Якщо відбувається щось незвичне
(відчувається запах горілого та
інше), зупиніть роботу й вимкніть
живлення.
Якщо ви залишите пристрій
працювати за таких обставин, може
статися несправність, ураження
електричним струмом або пожежа.
Зверніться до свого дилера.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
При чищенні кондиціонеру або
повітряного фільтру зупиніть роботу
пристрою та вимкніть будь-яке
живлення. У протилежному випадку
може статися ураження електричним
струмом або травма.

3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ
МАТЕРІАЛ
Холодоагент
у
вогненебезпечним.

ОБЕРЕЖНО

цьому

пристрої

є

помірно

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання
перевірте стійку та кріплення
пристрою на предмет пошкоджень.
Якщо пошкоджений, пристрій може
заламатися та призвести до травм.

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання,
мінімальна відстань між випромінюючою частиною
обладнання та користувачем становить 10 см.
УВАГА
НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб
запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій
для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин,
тварин або витворів мистецтва.

ОБЕРЕЖНО
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер
теплообмінника. Ці ребра гострі та
можуть спричинити травми.

Про систему

3.1

Внутрішній блок
ОБЕРЕЖНО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будьте обережні при роботі на
драбині у високих місцях.

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід
або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою
швидкістю та може призвести до травм.
ІНФОРМАЦІЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Неналежні миючі засоби чи
процедури очищення можуть
пошкодити пластикові компоненти та
призвести до протікання води.
Розбризкування миючих засобів на
електричні компоненти, такі як
мотори, може призвести до їх
поломки, появи диму чи займання.
НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Перш ніж виконати чищення,
зупиніть пристрій, вимкніть живлення
перемикачем або від'єднайте шнур
живлення. У протилежному випадку
може статися ураження електричним
струмом або травма.
CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
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Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
▪ НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не
збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно,
оскільки невірне розбирання або встановлення
може призвести до ураження електричним струмом
або пожежі. Зверніться до свого дилера.
▪ У
разі
випадкових
витоків
холодоагенту
переконайтеся у відсутності джерел відкритого
вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним,
нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він
може виділяти токсичні гази у разі випадкового
витоку в приміщення, в якому є джерела горючого
повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше.
Перш ніж продовжити використання, завжди
звертайтеся
до
кваліфікованої
особи
за
підтвердженням
того,
що
точка
витоку
відремонтована або виправлена.
ІНФОРМАЦІЯ
Наступні ілюстрації є прикладами та можуть НЕ
ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАТИ конфігурації вашої системи.

Інструкція з експлуатації
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4 До початку роботи
3.1.1

Дисплей внутрішнього блоку

3.2.1

Компоненти: Інтерфейс користувача
(пульт)
a

a
b
c
d
e

ON/
OFF

a
b
c
d
e

b

Приймач сигналів пульта користувача
Індикатор роботи
Індикатор таймеру
Індикатор режиму INTELLIGENT EYE
Кнопка ON/OFF

Кнопка УВМК/ВИМК

p

Якщо інтерфейс користувача відсутній, для початку та зупинки
роботи можна застосовувати кнопку УВМК/ВИМК внутрішнього
блоку. При запуску роботи за допомогою цієї кнопки
застосовуються наступні налаштування:

n

▪ Режим роботи = автоматичний

l

▪ Налаштування температури = 25°C

d
e

m

f

k

▪ Налаштування швидкості повітря = автоматичне

3.2

c

o

Про інтерфейс користувача

h

j

i

▪ Пряме сонячне світло. ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого
сонячного світла на пульт користувача.
▪ Пил. Накопичення пилу на передавачі або приймачі сигналу
погіршує якість обміну даними. Витирайте пил м'якою
тканиною.

a
b
c
d
e
f
g

▪ Флуоресцентне освітлення. Якщо в приміщенні знаходяться
флуоресцентні лампи, передача сигналу може припинитися. У
такому разі зверніться до особи, відповідальної за
встановлення.

h
i

▪ Інші електроприлади. Якщо від сигналів пульта користувача
працюють інші електроприлади, перенесіть такі прилади або
зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
▪ Завіси. Обміну
користувача на
предмети.

j
k
l

сигналами між пристроєм та пультом
мають перешкоджати завіси або інші

м
n
o
p

УВАГА
▪ Бережіть інтерфейс користувача від падіння.
▪ НЕ допускайте потрапляння води на інтерфейс
користувача.

g

Передавач сигналу
РК-екран
Кнопка регулювання температури
Кнопка УВМК/ВИМК
Кнопка режиму вертикального коливання
Кнопка режиму горизонтального коливання
Кнопка комфортного потоку повітря та роботи за
допомогою датчика INTELLIGENT EYE
Кнопка вибору
Кнопка годинника та яскравість екрану внутрішнього
блока
Кнопки режиму ТАЙМЕР УВМК/ВИМК
Кнопки режиму тижневого таймеру
Кнопка режиму іонізаційного фільтру Flash Streamer
(очищення повітря)
Кнопка режиму ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього
блоку
Кнопка вибору режиму роботи
Кнопка ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ
Кнопка ВЕНТИЛЯТОР

4

До початку роботи

4.1

Вставлення батарей

Строк експлуатації батарей складає близько 1 року.
1

Зніміть передню кришку.

2

Вставте одразу обидві батареї.

3

Встановіть передню кришку на місце.

2

AAA.LR03
3

1
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5 Експлуатація
ІНФОРМАЦІЯ

4.5

▪ Малий заряд батареї показує мерехтіння РК-екрану.
▪ ЗАВЖДИ міняйте обидві батареї водночас.

4.2

1

Вмикання живлення
Увімкніть вимикач.

Результат: Жалюзі внутрішнього блока відкриються
закриються для встановлення початкового положення.

та

Монтаж тримача пульта

2×

5

Експлуатація

5.1

Експлуатаційний діапазон

Безпечна й ефективна робота пристрою гарантується
наступних діапазонах температури та вологості.

у

Разом із зовнішнім блоком RZAG

Зовнішня температура

a

b

c
a
b
c

Кімнатна температура

Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти блоку.

2

Закріпіть тримач на стіні або в іншому місці відповідними
гвинтами.

3

Помістіть пульт користувача на тримач.

1

Натисніть

Кімнатна вологість

(b)

,

та

.

.

3

Натисніть
тижня.
Натисніть

або

.

Кімнатна вологість

(b)

або

для встановлення вірного часу.

Примітка: Утримання
або
зменшує налаштування часу.
5

Натисніть

Охолодження та
осушення(a)(b)

Обігрів(a)

від −10 до
46 °C DB

від −15 до
24 °C DB

від 18 до 37 °C DB від 10 до 30 °C DB
від 14 до
28 °C WB

.

Натисніть

—

від −15 до
18 °C WB

(a)

4

≤80%(b)

для встановлення поточного дня
Кімнатна температура

Результат: Блимає

від 17 до 38 °C DB від 10 до 27 °C DB

Можливі комбінації зовнішніх блоків: RXM71R, 2MXM,
3MXM, 4MXM, 5MXM

Зовнішня температура

2

від −20 до
24 °C DB

Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону,
захисний пристрій може зупинити роботу системи.
При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону
можлива конденсація та поява крапель.

та

Результат: Блимає

від −20 до
52 °C DB

від 12 до
28 °C WB
(a)

Встановлення годинника

Примітка: Якщо час не задано, мерехтять

Обігрів(a)

від −21 до
18 °C WB

Пульт користувача
Гвинти (слід придбати окремо)
Тримач пульта користувача

1

4.3

Охолодження та
осушення(a)(b)

—

Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону,
захисний пристрій може зупинити роботу системи.
При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону
можлива конденсація та поява крапель.

У комбінації з іншими зовнішніми блоками

швидко збільшує або

.

≤80%(b)

Зовнішня температура

Результат: Налаштування завершене. Блимає .

Охолодження та
осушення(a)(b)

Обігрів(a)

від −10 до
50 °C DB

від −20 до
24 °C DB
від −21 до
18 °C WB

Кімнатна температура

4.4
1

Налаштування яскравості екрану
внутрішнього блоку
та утримуйте її натиснутою протягом
Натисніть кнопку
не менше 2 секунд при кожній зміні налаштування.

від 18 до 37 °C DB від 10 до 30 °C DB
від 14 до
28 °C WB

Кімнатна вологість
(a)

(b)

≤80%(b)

—

Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону,
захисний пристрій може зупинити роботу системи.
При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону
можлива конденсація та поява крапель.

Результат: Яскравість перемикається у такому порядку: висока,
низька, вимкнено.
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5 Експлуатація
5.2

Режим роботи та уставка
температури

2

Умови. Налаштування режиму роботи системи та встановлення
температури здійснюються, коли потрібно:

Результат:
екрані.
3

▪ Нагріти або охолодити приміщення
▪ Подати потік
охолодження

повітря

у

приміщення

без

обігріву

або

Натисніть кнопку

для запуску роботи.
та обраний режим відображено на РК-

Натисніть кнопку
або
один або декілька разів для
зменшення або збільшення температури.

Режимі
Режимі
охолодження нагрівання

Автоматична
робота

Осушування
або робота в
режимі тільки
вентилятора

18~32°C

18~30°C

–

▪ Зменшити вологість у приміщенні
Функції. Залежно від обраних параметрів система працює порізному.

Примітка: У режимі осушування або тільки вентилятора
встановлювати температуру не можна.

ІНФОРМАЦІЯ
Режими
роботи:
охолодження,
осушення
та
автоматичний НЕДОСТУПНІ для версії пристрою
тільки для нагрівання.
Налаштування

Опис
Система охолоджує або нагріває
приміщення до вказаної температури.
При потребі система автоматично
перемикатиметься між охолодженням
та обігрівом.

Автоматичний
режим

Осушування

Система зменшує вологість у
приміщенні.

Обігрів

Система нагріває приміщення до
вказаної температури.

Охолодження

Система охолоджує приміщення до
вказаної температури.

4

Натисніть кнопку

5.3
1

Натисніть

Запуск/зупинка режиму роботи та
встановлення температури

для вибору:

5 рівнів швидкості повітря, від «

» до «

»

Автоматичне регулювання швидкості повітряного
потоку
Тихий режим роботи внутрішнього блока. При
встановленні значення швидкості повітря на «
робота пристрою стає тихішою.

»

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Якщо блок зареєструє встановлене значення
температури в режимі обігріву або охолодження,
вентилятор вимкнеться.

Додаткова інформація:

▪ Режим розморожування. Під час обігріву на зовнішньому
блоці може утворюватися лід, що зменшує потужність обігріву.
У такому разі система автоматично переходить у режим
розморожування для видалення льоду. При розморожуванні
гаряче повітря у внутрішній блок НЕ подається.

. Індикатор

Швидкість повітря

Система НЕ регулює температуру.

▪ Зовнішня температура. Ефективність охолодження або
обігріва зменшується при занадто високій або низькій
зовнішній температурі.

для припинення роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне
роботи згасне.

Система керує лише потоком повітря
(швидкість та напрямок потоку
повітря).

Вентилятор

5.2.1

10~30°C

▪ У режимі осушування параметр швидкості повітря
регулювати НЕ МОЖНА.

5.3.1
1

Регулювання швидкості повітря

Натисніть
повітря:

5.4

для наступної зміни налаштування швидкості

Напрямок потоку повітря

Умови. Налаштуйте потрібний напрямок потоку повітря.
: Пристрій працює.
: Режим роботи = автоматичний
: Режим роботи = осушування
: Режим роботи = охолодження
: Режим роботи = нагрівання
: Режим роботи = лише вентилятор
: Відображається встановлена
температура.
1

Натисніть кнопку
режим роботи.

один або декілька разів та оберіть

Функції. Система змінює напрямок потоку повітря залежно від
обраного значення (коливання або фіксоване положення). Це
здійснюється завдяки руху горизонтальних або вертикальних
лопаток (жалюзі).
Параметр
Автоматичне
вертикальне коливання
Автоматичне
горизонтальне
коливання
+

3D-потік
[—]

Напрямок потоку повітря
Рухається вгору та вниз.
Рухається з боку в бік.

Рух по черзі вгору, вниз та з боку в бік
Залишається в одному положенні.

Результат: Режим встановлюється наступним чином:
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8

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Настінний кондиціонер повітря Daikin
3P485919-11S – 2020.06

5 Експлуатація
ОБЕРЕЖНО

5.5.1

Регулювання позиції горизонтальних та вертикальних
жалюзі ЗАВЖДИ здійснюється за допомогою пульта
користувача. Спроба примусового руху горизонтальних
та вертикальних жалюзі рукою, коли вони рухаються,
призведе до несправності механізму.

Цю операцію можна застосовувати у режимах Нагрівання або
Охолодження. Це створює подачу комфортного потоку повітря,
який не потрапляє безпосередньо на людей. Система
автоматично обирає фіксований напрямок потоку повітря вгору у
режимі охолодження та вниз у режимі нагрівання.

Діапазон переміщення горизонтальних жалюзі залежить від
режиму роботи. Якщо протягом коливання вгору та вниз
швидкість повітря змінюється на малу, горизонтальна лопатка
зупиняється у верхньому положенні.

5.4.1
1

Натисніть

.
. Горизонтальні

Результат: На РК-екрані при цьому
Горизонтальні жалюзі перестають рухатися.

1

.

5.5.2

Регулювання горизонтального
напрямку потоку повітря

Натисніть

.
. Вертикальні

Система визначає рух у приміщенні та автоматично регулює
напрямок потоку повітря та температуру для запобігання
потрапляння потоку повітря на людей. Якщо протягом 20 хвилин
руху не визначається, система переходить у режим економії
енергії:

, коли

зникне

УВАГА
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ бити або штовхати датчик
INTELLIGENT
EYE.
Це
може
спричинити
несправність.

.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити великі об'єкти біля
датчика INTELLIGENT EYE.

ІНФОРМАЦІЯ
Якщо пристрій встановлений в куті приміщення, жалюзі
мають бути повернуті від стіни. Якщо стіна перекриває
хід повітря, падає ефективність роботи.

5.4.3
1

ІНФОРМАЦІЯ
Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ або нічний режим
не можуть використовуватися одночасно з режимом
INTELLIGENT EYE. Пріоритет отримує остання обрана
функція.

Застосування напрямку 3D-потоку
повітря

Натисніть

та

.

Результат: На РК-екрані відображується
та
.
Горизонтальні та вертикальні жалюзі (лопатки) починають
коливатися.
2

Для застосування фіксованої позиції натисніть
та
, коли горизонтальні та вертикальні жалюзі будуть у
бажаній позиції.
та
Результат: На РК-екрані при цьому зникнуть
Горизонтальні та вертикальні жалюзі зупиняються.

5.5

Робота у режимі INTELLIGENT EYE

Про датчик Intelligent Eye

Для застосування фіксованої позиції натисніть
вертикальні жалюзі будуть у бажаній позиції.
Результат: На РК-екрані при цьому
Вертикальні жалюзі перестають рухатися.

Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та КОМФОРТНИЙ
ПОТІК не можуть використовуватися одночасно.
Пріоритет отримує остання обрана функція. При виборі
автоматичного вертикального коливання функція
комфортного потоку повітря вимикається.

, коли

зникне

Результат: На РК-екрані відображується
жалюзі (лопатки) починають коливатися.
2

Режим нагрівання

ІНФОРМАЦІЯ

Для застосування фіксованої позиції натисніть
горизонтальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

5.4.2

Режим охолодження

Регулювання вертикального напрямку
потоку повітря

Результат: На РК-екрані відображується
жалюзі (лопатки) починають коливатися.
2

Функція комфортного потоку повітря

потоку

▪ Помилки виявлення. Датчик може помилково реагувати на
тварин, сонячне світло, рух портьєр та ін.

5.5.3

.
1

Початок та припинення роботи у
режимах комфортного потоку повітря
та INTELLIGENT EYE

Натисніть кнопку

один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:

Комфортний потік повітря та
робота за допомогою датчика
INTELLIGENT EYE

Можна застосовувати функції комфортного
INTELLIGENT EYE незалежно або комбінувати їх.

▪ Чутливість виявлення. Змінюється залежно від місця
встановлення, кількості осіб у приміщенні, діапазону
температур тощо.

Екран
та

Експлуатація
Комфортний потік повітря
INTELLIGENT EYE

+

–
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Комфортний потік повітря та
робота за допомогою датчика
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Обидві функції вимкнені
Інструкція з експлуатації

9

5 Експлуатація
Примітка: Якщо люди знаходяться поблизу від передньої
частини внутрішнього блоку або у приміщенні забагато людей,
застосовуйте обидві функції одночасно.
2

Аби припинити роботу, натисніть
символи не зникнуть з РК-екрану.

5.6

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ТИХА
РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ не можуть
використовуватися одночасно. Пріоритет отримує
остання обрана функція.

, доки обидва

▪ Ця функція доступна лише у режимах автоматичної
роботи, охолодження та нагрівання.

Режим ПІДВИЩЕНОЇ
ПОТУЖНОСТІ

▪ Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
обмежує частоту обертів компресора. Якщо частота
обертів компресора низька, режим ТИХА РОБОТА
ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ не зменшить частоту
обертів компресора.

Ця операція швидко збільшує ефективність охолодження/
нагрівання у будь-якому режимі роботи. Можна отримати
максимальну ефективність.
ІНФОРМАЦІЯ
Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не можна
застосовувати
разом
із
режимами
ЕКОНОМ,
комфортного потоку повітря, INTELLIGENT EYE та
тихої роботи зовнішнього блоку. Пріоритет отримує
остання обрана функція.

5.7.3

1

Натисніть кнопку

1

Початок та припинення роботи у режимі
ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Натисніть кнопку

Натисніть кнопку

Екран

Режим
ЕКОНОМ
ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО
БЛОКА

для запуску роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється
. Режим
ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ працює протягом 20 хвилин;
після цього вмикається останній налаштований режим.
2

один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.

Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не збільшує
потужність пристрою, якщо він вже працює з
максимальною потужністю.

5.6.1

Початок та припинення роботи у
режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА
ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Результат: На РК-екрані при цьому зникне

.

режиму робота припиняється;

Обидві функції вимкнені
Аби припинити роботу, натисніть
символи не зникнуть з РК-екрану.

, доки обидва

Примітка: Режим ЕКОНОМ можна увімкнути лише під час

Примітка: Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ можна увімкнути
лише під час роботи пристрою. При натисканні

—
2

для припинення роботи.

Режими ЕКОНОМ та ТИХА
РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

+

чи при зміні

пропадає з РК-екрану.

5.7

Режими ЕКОНОМ та тихої роботи
зовнішнього блоку

5.7.1

Режим ЕКОНОМ

Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження
максимального споживання електроенергії. Ця функція корисна
у випадках, коли важливе значення має попередження
спрацювання вимикача, якщо одночасно з пристроєм працюють
інші електроприлади.

роботи пристрою. Щоб скасувати налаштування, натисніть
При цьому на РК-екрані зникне повідомлення
.

.

Примітка:
залишається на РК-екрані, навіть при вимиканні
пристрою за допомогою інтерфейсу користувача або вимикача
ON/OFF внутрішнього блока.

5.8

Функція Flash Streamer
(очищення повітря)

Streamer утворює високошвидкісний потік електронів з високою
окислювальною здатністю, що допомагає боротися з
небажаними запахами. Ця функція забезпечує очищення повітря
у приміщенні за допомогою фільтра видалення запаху з
титанового апатиту, срібного очисного фільтра для усунення
алергенів та інших фільтрів.

ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ

▪ Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ЕКОНОМ не
можуть використовуватися одночасно. Пріоритет
отримує остання обрана функція.

▪ Високошвидкісний потік електронів утворюється та
зникає всередині пристрою для забезпечення
безпеки при роботі.

▪ Режим
ЕКОНОМ
зменшує
споживання
електроенергії
зовнішнього
блоку
шляхом
обмеження кількості обертів компресора. Якщо
рівень споживання електроенергії низький, режим
ЕКОНОМ не знизить цей показник.

5.7.2

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО
БЛОКУ

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА застосовується,
коли потрібно зменшити рівень шуму зовнішнього блока.
Приклад: Вночі.

▪ При розряді Streamer заряд може утворювати звук
шипіння.
▪ Якщо знижується потік повітря, розряд Streamer
може бути тимчасово припинений для запобігання
появі озонового запаху.

5.8.1

Початок та припинення роботи
іонізаційного фільтра Flash Streamer
(очищення повітря)

Необхідні умови: Впевніться, що пристрій працює (на РКдисплеї відображується

Інструкція з експлуатації
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5 Експлуатація
1

Натисніть

.

5.9.2

Результат: На РК-дисплеї відображується
, та повітря у
приміщенні очищується, коли пристрій працює.
2

Аби припинити роботу, натисніть
Результат: На РК-екрані зникає

5.9

1

Початок та припинення роботи таймеру
ВМИКАННЯ
для запуску роботи.

Натисніть кнопку

.
, а

Результат: На РК-дисплеї відображується
блимає. та день тижня зникають з РК-екрана.

, та робота зупиняється.

Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК

Функції таймера корисні для автоматичного вмикання/вимикання
кондиціонера повітря вночі або вранці. Також можна
застосовувати таймер ВИМИКАННЯ та таймер ВМИКАННЯ
водночас.

2

Натисніть

3

Натисніть

або

для зміни налаштування часу.
ще раз.

та встановлений час відображено на РК-екрані.
Результат:
Світиться індикатор ТАЙМЕР.

ІНФОРМАЦІЯ
Програмування таймерів
наступних випадках:

потрібно

повторити

у
ІНФОРМАЦІЯ

▪ Автоматичний вимикач вимкнув пристрій.

При кожному натисканні
10 хвилин. Утримання
налаштування.

▪ Зникнення живлення.
▪ Після заміни батарей інтерфейсу користувача.
4

або
час змінюється на
кнопки швидко змінює

Аби припинити роботу, натисніть

.

Результат: На РК-екрані зникають
вимикається індикатор таймеру.
відображено на РК-екрані.

та

ІНФОРМАЦІЯ
Перед використанням будь-яких функцій таймеру
НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ
"4.3 Встановлення годинника" 4
[ 7].

5.9.1
1

Початок та припинення роботи таймеру
ВИМИКАННЯ

Натисніть кнопку

1

для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується
блимає. та день тижня зникають з РК-екрана.

5.9.3

, а

та
день

, та
тижня

Комбінована робота таймера
ВИМИКАННЯ та таймера ВМИКАННЯ

Для інформації про встановлення таймерів див. розділ
"5.9.1
Початок
та
припинення
роботи
таймеру
ВИМИКАННЯ" 4
[ 11] та "5.9.2 Початок та припинення
роботи таймеру ВМИКАННЯ" 4
[ 11].

Результат: На РК-екрані відображається

та

.

Приклад:
Екран
2

Натисніть

3

Натисніть

Результат:

або

для зміни налаштування часу.
ще раз.

Поточний час Встановлено
на…

Експлуатація

6:00

пристрій
працює.

Зупинка
роботи о 7:00
та відновлення
о 14:00.

пристрій НЕ
працює.

Початок
роботи о 14:00.

та встановлений час відображено на РК-екрані.

Результат: Світиться індикатор ТАЙМЕР.
ІНФОРМАЦІЯ
При кожному натисканні
10 хвилин. Утримання
налаштування.
4

або
час змінюється на
кнопки швидко змінює

Аби припинити роботу, натисніть

.

та
, та
Результат: На РК-екрані зникають
вимикається індикатор таймеру.
та день тижня відображено
на РК-екрані.
ІНФОРМАЦІЯ
При
встановленні
таймеру
вмикання/вимикання
налаштування часу зберігається у пам'яті. Пам'ять
скидається при заміні батарей інтерфейсу користувача.
Застосування налаштованого режиму вночі разом
із таймером ВИМИКАННЯ
Кондиціонер
повітря
автоматично
регулює
налаштування температури (підвищення на 0,5°C при
охолодженні, зменшення на 2,0°C при нагріванні) для
запобігання надмірного охолодження/нагрівання та
створення комфортної температури для сну.

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
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Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час
НЕ відображується на РК-екрані.

5.10

Функція тижневого таймеру

Ця функція дозволяє зберегти до 4 налаштувань таймера на
кожен день тижня.
Приклад: Можна створити одне налаштування для робочих днів
та інше для вихідних.
День тижня

Приклад налаштування
1
ON

Понеділок

2
OFF

3
ON

6:00

8:30

17:30

1
ON

2
OFF

3
ON

8:30

17:30

до

25°C

режим
▪ Застосуйте
копіювання,
якщо
налаштування
такі
як
і
для
самі,
понеділка.

25°C

▪ Зробіть
4 налаштувань.
Вівторок~П'ятниця

25°C

25°C

6:00

4
OFF

27°C

22:00
4
OFF

27°C

22:00

Інструкція з експлуатації

11

5 Експлуатація
День тижня

Приклад налаштування

Субота

—

Результат: Встановлено режим таймера ВИМК/УВМК.
та встановлений час.
Блимає

налаштування
▪ Без
таймера
Неділя
▪ Зробіть
4 налаштувань.

до

1
ON

2
OFF

25°C

8:00 10:00

3
OFF
27°C

4
ON
27°C

19:00 21:00

▪ Налаштування УВМК-УВМК-УВМК-УВМК. Дозволяє обирати
режим роботи та температуру.
▪ Налаштування ВИМК-ВИМК-ВИМК-ВИМК. Для кожного дня
можна налаштувати лише час вимкнення.

Примітка: Натисніть
для повернення до попереднього
екрану. При виборі пустого значення перейдіть до етапу 9.
6
7

Натисніть
або
для вибору часу. Час можна
встановити у діапазоні 0:00~23:50 з інтервалом у 10 хвилин.
Натисніть

.

Результат: Задається час, та блимає
температури.

Примітка:
При налаштуванні тижневого таймера наведіть
інтерфейс користувача на внутрішній блок та дочекайтеся
сигналу отримування.

та значення

ІНФОРМАЦІЯ
Перед використанням будь-яких функцій таймеру
НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ
"4.3 Встановлення годинника" 4
[ 7].

Примітка: Натисніть
для повернення до попереднього
екрану. При виборі ТАЙМЕР ВИМК перейдіть до етапу 9.

ІНФОРМАЦІЯ

Примітка: Встановлена температура тижневого таймеру
відображається лише при налаштуванні режиму тижневого
таймеру.

▪ Тижневий таймер та ТАЙМЕР ВИМК/УВМК НЕ
МОЖУТЬ використовуватися одночасно. Пріоритет
отримує таймер ВИМК/УВМК. Тижневий таймер
залишається у режимі очікування, на РК-екрані
. По завершенню роботи таймера
зникає
ВИМК/УВМК активним стає тижневий таймер.

8

Натисніть

1

Налаштування функції тижневого
таймеру

Температуру можна встановити на пульті користувача у
діапазоні 10~32°C, проте:
▪ у режимах охолодження та автоматичної роботи
пристрій працює при температурі мінімум 18°C,
навіть якщо встановлено налаштування 10~17°C;
▪ у режимі нагрівання пристрій працює при
температурі
максимум
30°C,
навіть
якщо
встановлено налаштування 31~32°C.
9

.

Натисніть

Результат: Температура та час встановлюються у
ТАЙМЕРІ УВМК. Час встановлюється у ТАЙМЕРІ ВИМК.
Індикатор таймера світиться помаранчевим.

.

Натисніть

для вибору температури.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Для тижневого таймера можна налаштувати день
тижня, режим таймера ВИМК/УВІМК, час і
температуру (лише для таймера УВМК). Інші
налаштування
засновані
на
попередніх
налаштуваннях ТАЙМЕРА УВМК.

5.10.1

або

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на
поточний день.

Результат: Відображається екран нового запису.
10 Повторіть наведену процедуру для налаштування нового
запису або натисніть
для завершення налаштування.
Результат: На РК-екрані при цьому з'являється

2

Натисніть
запису.

3

Натисніть

або

для вибору дня тижня та номеру
.

5.10.2

Результат: День тижня встановлений. Блимає
.

4

Натисніть

або

та

Копіювання записів

Запис можна копіювати на інший день. Відбудеться повне
копіювання налаштувань для обраного дня тижня.
1

Натисніть

2

Натисніть
копіювання.

3

Натисніть

для зміни режиму.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:

.

Примітка: Запис можна копіювати з такими ж налаштуваннями
на інший день. Див. розділ "5.10.2 Копіювання записів" 4
[ 12].

.
або

для вибору дня тижня для

.

Результат: Відбудеться копіювання обраного дня тижня.

Екран

Функція
ТАЙМЕР ВМИКАННЯ
ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ

Пустий
5

Натисніть

Інструкція з експлуатації
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Видалення запису
.
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4

Натисніть

5

Натисніть

або

для вибору цільового дня.
.

Результат: Відбувається копіювання всього запису на обраний
день, та індикатор таймера світиться помаранчевим.

5

Натисніть

.

Результат: Обраний запис буде видалений.
6

для виходу.

Натисніть

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення записів для кожного дня тижня
Застосовуйте цю функцію для видалення всіх налаштувань
записів для одного дня тижня. Це можна застосовувати у режимі
перевірки або налаштування.
Примітка: Для копіювання на інший день повторіть процедуру.
6

1

Натисніть

2

Натисніть
видалення.

3

Утримуйте

.

для завершення налаштування.

Натисніть

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється

.

Примітка: Для зміни налаштування запису після копіювання
див. "5.10.1 Налаштування функції тижневого таймеру" 4
[ 12].

або

для вибору дня тижня для
близько 5 с.

Результат: Усі записи для вибраного дня видаляються.

5.10.3

Перевірка записів

4

1

Натисніть

.

Видалення всіх записів

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на
поточний день.

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх записів для всіх
днів тижня разом. Цю процедуру НЕ МОЖНА застосовувати у
режимі налаштування.
1

2

Натисніть
або
для вибору дня тижня та номеру
запису для перевірки та перевірте дані запису.

Примітка: Для зміни налаштування запису див.
"5.10.1 Налаштування функції тижневого таймеру" 4
[ 12].
3

для виходу.

Натисніть

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Можна перевірити, чи всі записи відповідають потребам.

розділ

близько 5 секунд у стандартному

Утримуйте
меню.

Результат: Всі записи будуть видалені.

5.11

З'єднання з бездротовою
локальною мережею

для виходу з режиму перевірки.

Натисніть

Надається клієнтом:

5.10.4
1

Вимикання та повторна активація
роботи тижневого таймеру

Для деактивації тижневого таймеру натисніть
коли на РК-екрані відображається
.

Результат:
2

▪ Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною
підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за
адресою http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
,

зникає та вимикається індикатор таймеру.

Для повторної активації тижневого таймеру знову натисніть
.

Результат: Застосовується останній налаштований режим
запису.

5.10.5

Видалення записів

Застосовуйте цю функцію для видалення одного налаштування
запису.
Натисніть

.

Результат: Відображаються день тижня та номер запису.
2

Натисніть
видалення.

3

Натисніть

або

Натисніть

▪ Встановлений
Controller

5.11.1

безкоштовний

для вибору дня тижня для

додаток

Daikin

Residential

Заходи безпеки при використанні
бездротової мережі
застосування

поблизу

наступного

▪ Медичне обладнання. Напр. особи з кардіостимуляторами
або дефібриляторами. Даний виріб може викликати
електромагнітні перешкоди.
▪ Обладнання автоматичного керування. Напр. автоматичні
двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб
може викликати несправності у роботі обладнання.
▪ Мікрохвильові печі. Вони можуть впливати на роботу
бездротових локальних мереж.

.

Результат: Блимає
4

▪ Точка доступу бездротової локальної мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
обладнання:

Видалення окремих записів

1

▪ З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як
модем, маршрутизатор тощо.

або

,

та

.

5.11.2

та оберіть «Пустий».

Результат: Параметр змінюється наступним чином:

1

Встановлення додатка Daikin
Residential Controller

Відкрийте
▪ Google Play для приладів з системою Android.
▪ App Store для приладів з системою iOS.
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5 Експлуатація
2

У рядок пошуку введіть Daikin Residential Controller.

3

Встановіть згідно з вказівками на екрані.

5.11.3

Встановлення бездротового з'єднання

Якщо LEDіндикатор
роботи…

…та LEDіндикатор
таймера…

…а потім і бездротової
мережі…

вимкнено

блимає кожні
півсекунди

працює та готовий до
з'єднання з домашньою
мережею за допомогою
кнопки WPS на
маршрутизаторі.

вимкнено

блимає один раз
на секунду

▪ з'єднано з домашньою
мережею через SSID +
КЛЮЧ.

Є дві можливості для з'єднання бездротового адаптера з
інтелектуальним пристроєм.
▪ Безпосереднє з'єднання бездротової мережі з вашим
смарт-пристроєм.
▪ З'єднання бездротової мережі з домашньою мережею.
Бездротова мережа з'єднується зі смарт-пристроєм через
локальну мережу за допомогою модема, маршрутизатора чи
подібного пристрою.

або
▪ з'єднано з домашньою
мережею за допомогою
кнопки
WPS
на
маршрутизаторі.

Додаткову інформацію та часті питання див. за адресою:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
1

Перед налаштуванням бездротового з'єднання вимкніть
пристрій.

2

На пульті користувача
бездротової мережі.

виберіть

меню

налаштування

Примітка: При роботі з пультом користувача завжди націлюйте
його на приймач сигналів на блоці.
Меню

4

для виходу з меню.

Натисніть

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

З'єднання бездротової мережі з домашньою
мережею
Бездротовий адаптер можна з'єднати з локальною мережею за
допомогою наступного:

Опис
Перевірка стану з'єднання

▪ Кнопка WPS на маршрутизаторі (якщо наявна),

Налаштування з'єднання WPS
Налаштування з'єднання в режимі AP/режимі
RUN (SSID + KEY)

▪ SSID та ПАРОЛЬ на пристрої.
З'єднання за допомогою кнопки WPS

Відновлення заводських налаштувань
1

Бездротова мережа ВИМКНЕНА

Підтвердження стану з'єднання з бездротовою
мережею
1

У домашньому меню натисніть і утримуйте
5 секунд, коли пристрій вимкнено.
Результат: Відобразиться SP
бездротової мережі). Блимає .

(меню

У домашньому меню утримуйте
пристрій вимкнено.

Результат: Відобразиться меню SP . Блимає .
2

мінімум

Відкрийте меню SP , натиснувши
разів.

один або

(5 sec.)

3

Натисніть

для підтвердження вибору.

Результат: Блимає
. LED-індикатор блимає
0,5 секунди, LED-індикатор роботи вимкнено.
2

Натисніть

для підтвердження вибору.

4

Результат: Блимає .
3

кілька

1×

налаштування

(5 sec.)

мінімум 5 секунд, коли

Перевірте LED-індикатори роботи й таймера на дисплеї
внутрішнього блока.

кожні

Натисніть кнопку WPS на пристрої для зв'язку (напр.,
маршрутизаторі) протягом приблизно 1 хвилини. Див.
інструкцію для пристрою для зв'язку.
Результат: Якщо з'єднання з вашим мережевим пристроєм
вдале, LED-індикатор блимає кожні 1,0 секунди, LEDіндикатор роботи вимкнено.
ІНФОРМАЦІЯ

a
b

Якщо підключення до маршрутизатора неможливе,
можна виконати процедуру "З'єднання за допомогою
SSID та ПАРОЛЮ" 4
[ 14].

ON/
OFF

5
a
b

LED-індикатор роботи
LED-індикатор таймера

Якщо LEDіндикатор
роботи…

…та LEDіндикатор
таймера…

…а потім і бездротової
мережі…

блимає

блимає

немає з'єднання

14

для виходу з меню.

З'єднання за допомогою SSID та ПАРОЛЮ
1

У домашньому меню утримуйте
пристрій вимкнено.

мінімум 5 секунд, коли

Результат: Відобразиться меню SP . Блимає .
2

Інструкція з експлуатації

Натисніть

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

Відкрийте меню SP
разів.

, натиснувши

два чи

кілька
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Результат: Блимає
. LED-індикатори режиму роботи й
таймера блимають по черзі раз на 1 секунду. Обмін
сигналами ВИМКНЕНО.

2×

(5 sec.)

4

Натисніть

для виходу з меню.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.
3

Натисніть

для підтвердження вибору.

Результат: Блимає . LED-індикатор таймера та LEDіндикатор роботи блимають одночасно.
4

5

Відкрийте додаток Daikin Residential Controller на своєму
смарт-пристрої та виконуйте інструкції на екрані.

Натисніть

▪ При увімкненні живлення після втрати живлення
робота відновлюється у попередньо обраному
режимі.

для виходу з меню.

Можна встановити параметри
налаштування, якщо потрібно:

ОБЕРЕЖНО

з'єднання

на

заводські

▪ повторити налаштування, якщо спроба з'єднання не вдалася.
У домашньому меню утримуйте
пристрій вимкнено.

мінімум 5 секунд, коли

Результат: Відобразиться меню SP . Блимає .
Відкрийте меню SP
разів.

, натиснувши

два чи

кілька

та

Результат: Блимає . LED-індикатори режиму роботи й
таймера блимають одночасно раз на 1 секунду. Параметр
буде встановлено на заводське налаштування.
для виходу з меню.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

Вимикання бездротового з'єднання

У домашньому меню утримуйте
пристрій вимкнено.

мінімум 5 секунд, коли

Результат: Відобразиться меню SP . Блимає .
2

Відкрийте меню SP
кілька разів.

(5 sec.)

3

, натиснувши

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено
фумігаційний
інсектицид.
Хімікати
можуть
накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей,
чутливих до них.
Дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб забезпечити
правильне функціонування системи.
▪ Уникайте проникання прямого сонячного проміння в
приміщення в режимі охолодження за допомогою штор або
жалюзі.
▪ Потрібна
добра
загальна
вентиляція
пристрою.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перекривати вентиляційні отвори.
▪ Часто виконуйте вентиляцію. При тривалому використанні
приділяйте особливу увагу вентиляції.

Вимкнути бездротове з'єднання можна так:
1

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ОБЕРЕЖНО

2×

Для підтвердження вибору натисніть кнопку
утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Натисніть

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком
предмети, які можуть намокнути. У протилежному
випадку накопичення конденсату на пристрої або
трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або
засмічення зливного отвору може спричинити появу
крапель та забруднення або несправність такого
предмету.

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті
аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести
до пожежі.

(5 sec.)

4

ЗАПОБІГАЙТЕ потрапляння прямого потоку повітря на
малих дітей, рослини або тварин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

▪ від'єднати бездротову мережу та пристрій для зв'язку (напр.,
маршрутизатор) або смарт-пристрій,

3

ІНФОРМАЦІЯ
▪ Навіть коли пристрій ВИМКНЕНО, він споживає
електроенергію.

Скидання параметру з'єднання на заводські
налаштування

2

Економія енергії та
оптимізація роботи

Результат: Якщо з'єднання з вашим смарт-пристроєм
вдале, LED-індикатор блимає кожні 1,0 секунди, LEDіндикатор роботи вимкнено.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

1

6

один або

▪ Дійте обережно, щоб повітря не стало занадто холодним або
теплим. Для економії енергії встановіть середній рівень
температури.
▪ НІКОЛИ не розміщуйте предмети поблизу від отвору для
входу або виходу повітря пристрою. Це може знизити
ефективність нагрівання або охолодження або спричинити
зупинку пристрою.

1×

Для підтвердження вибору натисніть кнопку
утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.
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▪ Тримайте двері та вікна закритими. Якщо двері та вікна
залишаються відкритими, повітря буде виходити з
приміщення, що призведе до зниження ефективності
охолодження або нагрівання.

та

▪ Поверніть головний перемикач живлення пристрою у
положення
вимикання,
якщо
пристрій
НЕ
БУДЕ
використовуватися тривалий час. Якщо головний перемикач
живлення знаходиться у положенні увімкнення, пристрій
Інструкція з експлуатації
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7 Регламентне та технічне обслуговування
споживає електроенергію. Перш ніж перезапустити пристрій,
увімкніть головний перемикач живлення за 6 годин
заздалегідь для забезпечення безперебійної роботи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
▪ НЕ допускайте проколювання або обпалювання
деталей контуру з холодоагентом.

▪ Якщо рівень вологи перевищує 80% або зливний отвір
заблоковано, може виникнути конденсат.
▪ Відрегулюйте температуру в приміщенні так, щоб отримати
комфортне середовище. Уникайте надмірного нагрівання або
охолодження. Зауважте, що досягнення заданого значення
температури приміщення може зайняти певний час. Може
знадобитися застосувати таймер.
▪ Відрегулюйте напрямок потоку повітря, аби уникнути
накопичення холодного повітря біля підлоги або теплого під
стелею. (Вгору у режимі охолодження або осушення та вниз у
режимі нагрівання.)

▪ НЕ використовуйте матеріали для чищення або
засоби для прискорення процесу відтаювання крім
тих, що рекомендовані виробником.
▪ Майте на увазі, що холодоагент всередині системи
не має запаху.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Обладнання необхідно зберігати у приміщенні без
безперервно працюючих джерел займання (наприклад,
відкрите полум'я, працюючий газовий прилад або
електрообігрівач).

▪ Уникайте прямих потоків повітря на людей, що знаходяться у
приміщенні.

УВАГА

▪ Для економії електроенергії вмикайте систему
рекомендованому діапазоні температур (26~28°C
охолодження та 20~24°C для нагрівання).

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа,
яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного
обслуговування.

7
7.1

при
для

Регламентне та технічне
обслуговування
Огляд: Обслуговування та сервіс

Спеціаліст з монтажу має виконувати обслуговування раз на рік.
Про холодоагент

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше
ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство
може вимагати проведення обслуговування через
менші інтервали.
НЕБЕЗПЕКА:
СТРУМОМ

РИЗИК

УРАЖЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру
зупиніть роботу пристрою та вимкніть будь-яке
живлення. У протилежному випадку може статися
ураження електричним струмом або травма.

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу
потрапляти в атмосферу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тип холодоагенту: R32

Для запобігання ураженню електричним струмом або
пожежі:

Значення потенціалу глобального потепління (ПГП): 675

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.

УВАГА

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
руками.

Чинне
законодавство
щодо
фторовмісних
парникових газів вимагає, щоб заправка холодоагенту
приладу була вказана як в одиницях ваги, так і в
еквіваленті CO2.
Формула для обрахунку кількості тонн еквіваленту
CO2: Значення ПГП холодоагенту × Повна заправка
холодоагенту [у кг] / 1000

пристрій

вологими

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які
речі, які містять воду.
ОБЕРЕЖНО

За більш докладною інформацією зверніться до вашого
установника.

Після тривалого використання перевірте стійку та
кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо
пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести
до травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ОБЕРЕЖНО

Холодоагент всередині цього блока є помірно
вогненебезпечним, але в нормальних умовах НЕ
витікає. Якщо холодоагент витікає в приміщення і
вступає в контакт з полум'ям від горілки, нагрівача або
плити, це може призвести до пожежі або утворенню
шкідливого газу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці
ребра гострі та можуть спричинити травми.

Вимкніть
будь‑які
пожежонебезпечні
нагрівальні
пристрої, провентилюйте приміщення та зв'яжіться з
дилером, у якого придбали блок.
НЕ
використовуйте
блок,
доки
спеціаліст
з
обслуговування не підтвердить, що деталь, з якої витік
холодоагент, відремонтована.

Інструкція з експлуатації
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тримати

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будьте обережні при роботі на драбині у високих
місцях.
На внутрішньому блоці можуть трапитись такі символи:
Символ

Пояснення
Перед обслуговуванням виміряйте напругу на
клемах головних мережевих конденсаторів або
електричних компонентів.
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7 Регламентне та технічне обслуговування
7.2

Очищення внутрішнього блоку
та інтерфейсу користувача
a

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Неналежні миючі засоби чи процедури очищення
можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести
до протікання води. Розбризкування миючих засобів на
електричні компоненти, такі як мотори, може призвести
до їх поломки, появи диму чи займання.
УВАГА
▪ НЕ
застосовуйте
газ,
бензин,
розчинники,
полірувальні порошки або рідкі інсектициди.
Можливі наслідки: Знебарвлення та деформація.

a

Держак передньої панелі

7.5

Чищення повітряних фільтрів

1

Натисніть на виступ у центрі кожного повітряного фільтру та
потягніть його вниз.

2

Витягніть повітряні фільтри.

▪ НЕ застосовуйте воду або повітря температурою
40°C або вище. Можливі наслідки: Знебарвлення
та деформація.
▪ НЕ застосовуйте полірувальні суміші.
▪ НЕ застосовуйте жорстку щітку. Можливі наслідки:
Відходить покриття поверхні.
▪ Як кінцевому користувачеві, вам НІКОЛИ не слід
чистити внутрішні частини блока самостійно; цю
роботу
має
бути
виконано
кваліфікованим
персоналом. Зверніться до свого дилера.
НЕБЕЗПЕКА:
СТРУМОМ

РИЗИК

УРАЖЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій,
вимкніть живлення перемикачем або від'єднайте шнур
живлення. У протилежному випадку може статися
ураження електричним струмом або травма.
1

7.3

1

7.4

2

1

Примітка: (класи 50~71) Перед очисткою повітряного фільтра
фільтр видалення запаху з титанового апатиту та срібний
очисний фільтр для видалення алергенів НЕОБХІДНО зняти.
3

Зніміть фільтр видалення запаху з титанового апатиту та
срібний очисний фільтр для видалення алергенів з усіх 4
гачків.

4

Промийте повітряні фільтри водою або очистіть пилососом.

5

Замочіть у теплій воді протягом біля 10–15 хвилин.

Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити,
користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

Очищення передньої панелі

Очистіть передню панель м'якою тканиною. Якщо бруд
складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними
миючими засобами.

a

Фіксатор

Зняття передньої панелі

1

Утримуйте передню панель за виступи з обох боків та
відкрийте її.

2

Зніміть передню панель, зсунувши її вліво або вправо та
потягнувши на себе.
Результат: Буде від'єднаний держак передньої панелі на 1
стороні.

3

Від'єднайте держак передньої панелі з іншого боку у такий
самий спосіб.
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8 Пошук та усунення несправностей
ІНФОРМАЦІЯ

7.7

Заміна фільтра видалення
запаху з титанового апатиту та
срібного очисного фільтра для
видалення алергенів

▪ Якщо бруд не видаляється легко, промийте фільтри
нейтральним миючим засобом, розведеним у теплій
воді. Просушуйте повітряні фільтри в тіні.
▪ Рекомендується чистити повітряні фільтри раз на 2
тижні.

7.6

Очищення фільтра видалення
запаху з титанового апатиту та
срібного очисного фільтра для
видалення алергенів

ІНФОРМАЦІЯ
Міняйте фільтр кожні 3 роки.
1

Вийміть фільтр з виступів (клас 15~42) або рами (клас
50~71) та замініть на новий.

Клас 15~42

Клас 50~71

ІНФОРМАЦІЯ
Промивайте фільтр водою раз на 6 місяців.
1

Зніміть:

▪ для класів 15~42: срібний очисний фільтр для видалення
алергенів з виступів

ІНФОРМАЦІЯ
▪ НЕ викидайте
повторно.

раму

фільтру,

а

застосовуйте

▪ Утилізуйте використаний фільтр як нелегкозаймисті
відходи.
Для замовлення фільтра видалення запаху з титанового апатиту
та срібного очисного фільтра для видалення алергенів
зверніться до свого дилера.
▪ для класів 50~71: фільтр видалення запаху з титанового
апатиту та срібний очисний фільтр для видалення алергенів з
усіх 4 гачків.

Елемент

Артикул

Фільтр видалення запаху
титанового апатиту –
1 комплект

KAF970A46

Срібний очисний фільтр для
усунення алергенів – 1
комплект

KAF057A41

7.8

a

Встановлення передньої панелі

1

Закріпіть передню панель. Встановіть держаки у пази та
вставте до упору.

2

Повільно закрийте передню панель та натисніть на обидві
сторони та по центру.

Фіксатор

2

Видаліть пил з фільтру за допомогою пилососу.

3

Замочіть фільтр у теплій воді протягом 10~15 хвилин.

Примітка: (класи 50~71) НЕ виймайте фільтр з рами.
Класи 15~42

Класи 50~71

8

Пошук та усунення
несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до
заходів, наведених нижче, та зверніться до свого дилера.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
4

Після миття струсіть залишки води та просушіть фільтр у
затіненому місці. НЕ викручуйте фільтр при видаленні води.

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається
запах горілого та інше), зупиніть роботу й вимкніть
живлення.
Якщо ви залишите пристрій працювати за таких
обставин, може статися несправність, ураження
електричним струмом або пожежа. Зверніться до свого
дилера.

Інструкція з експлуатації

18

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Настінний кондиціонер повітря Daikin
3P485919-11S – 2020.06

9 Утилізація
Ремонт системи ПОВИНЕН
сервісний спеціаліст.

виконувати

Несправність

кваліфікований

Захід з усунення

Якщо захисний пристрій, такий як
Встановіть головний
запобіжник, вимикач або реле витоку перемикач в положення
на землю, часто спрацьовує або
ВИМИКАННЯ.
перемикач вмикання/вимикання
працює НЕВІРНО.
Якщо з пристрою витікає вода.

Зупиніть роботу.

Перемикач роботи працює НЕВІРНО. Вимкніть живлення.
Блимає індикатор роботи, код
помилки можна подивитися на пульті
користувача. Для відображення коду
помилки див. довідник із
встановлення та експлуатації.

Повідомте особу,
відповідальну за
встановлення, та вкажіть
код помилки.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює
так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не
було знайдено, перевірте систему згідно з наступною
процедурою.
ІНФОРМАЦІЯ
Додаткові поради з пошуку несправностей див. у
довіднику з встановлення та експлуатації за адресою
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.
Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів
самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до особи,
відповідальної за встановлення, та вкажіть прояви, повну назву
моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо
можливо) та датою встановлення (може бути вказана у
гарантійній картці).

9

Утилізація
УВАГА
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч:
демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою
та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з
відповідним законодавством. Повторне застосування,
утилізація та відновлення пристроїв здійснюються
ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.
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Информация о
документации
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Информация о настоящем
документе
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Благодарим вас за
Убедительная просьба:
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▪ Хранить документацию для использования в будущем в
качестве справочника.

9

Целевая аудитория
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приобретение

данного

Конечные пользователи
ИНФОРМАЦИЯ
Данное
устройство
может
использоваться
специалистами или обученными пользователями в
магазинах, на предприятиях легкой промышленности,
на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и
бытовых нужд.

10
10
10

Комплект документации

11
11

▪ Общие правила техники безопасности:

11
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14

устройства.

Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:

▪ Инструкции по технике безопасности, которые необходимо
прочитать перед эксплуатацией системы
▪ Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)
▪ Руководство по эксплуатации:
▪ Краткое руководство для стандартного использования
▪ Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)
▪ Руководство по применению для пользователя:
▪ Подробные
пошаговые
инструкции
и
справочная
информация
для
стандартного
и
расширенного
использования
веб-странице
▪ Формат:
Файлы
на
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Последние редакции предоставляемой документации доступны
на региональном веб-сайте Daikin или у монтажника.
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2 Меры предосторожности при эксплуатации
Язык оригинальной документации английский. Документация на
любом другом языке является переводом.

▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на
блок, сидеть и стоять на нем.
▪ Блоки помечены следующим символом:

2

Меры предосторожности
при эксплуатации

Обязательно соблюдайте
безопасности.

2.1

следующие

правила

техники

Общие положения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если возникли СОМНЕНИЯ по
поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к монтажнику.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство не
предназначено к эксплуатации
лицами (включая детей) с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
возможностями, а равно и теми, у
кого нет соответствующего опыта и
знаний. Такие лица допускаются к
эксплуатации устройства только под
наблюдением или руководством
лица, несущего ответственность за
их безопасность.
За детьми необходим присмотр во
избежание игр с устройством.
Без квалифицированного
руководства дети к чистке и
повседневному обслуживанию
устройства категорически не
допускаются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы предотвратить поражение
электрическим током или пожар:
▪ НЕ промывайте блок струей воды.
▪ НЕ эксплуатируйте блок с
влажными руками.
▪ НЕ устанавливайте никакие
предметы, содержащие воду, на
блок.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать
любые предметы и оборудование
на агрегате.

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
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Это значит, что электрические и электронные изделия
НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ демонтировать систему самостоятельно:
демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и
других компонентов должны проводиться уполномоченным
монтажником
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Блоки
необходимо
сдавать
на
специальную
перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и
вторичного
использования.
Обеспечивая
надлежащую
утилизацию
настоящего
изделия,
вы
способствуете
предотвращению
наступления
возможных
негативных
последствий для окружающей среды и здоровья людей. За
дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику
или в местные органы власти.
▪ Батареи отмечены следующим символом:

Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с
несортированным бытовым мусором. Если под значком
размещен символ химического вещества, значит, в батарейке
содержится тяжелый металл с превышением определенной
концентрации.
Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец
(>0,004%).
Использованные
батареи
необходимо
сдавать
на
специальную перерабатывающую станцию для утилизации.
Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных
батарей, Вы способствуете предотвращению наступления
возможных негативных последствий для окружающей среды и
здоровья людей.

2.2

Техника безопасности при
эксплуатации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЛАБО
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
МАТЕРИАЛ
Залитый в блок хладагент R32
умеренно горюч.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во внутренний блок встроена
радиоаппаратура, пользователям
нельзя приближаться к излучателю
на расстояние менее 10 см.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ вставляйте пальцы, а также
палки и другие предметы в
отверстия для забора и выпуска

Руководство по эксплуатации
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2 Меры предосторожности при эксплуатации
воздуха. Когда вентилятор
вращается на высокой скорости, это
может привести к травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно
вносить изменения в конструкцию,
разбирать, передвигать,
перестанавливать и
ремонтировать блок.
Неправильный демонтаж и
установка могут привести к
поражению электрическим током
или возгоранию. Обратитесь к
своему поставщику оборудования.
▪ При случайной утечке хладагента
проследите за тем, чтобы
поблизости не было открытого
огня. Сам хладагент совершенно
безопасен, не ядовит и умеренно
горюч, однако при случайной
протечке в помещение, где
используются калориферы,
газовые плиты и другие источники
горячего воздуха, он будет
выделять ядовитый газ. Прежде
чем возобновить эксплуатацию,
обязательно обратитесь к
квалифицированному специалисту
сервисной службы для устранения
протечки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Угол отклонения заслонок и жалюзи
регулируется ТОЛЬКО с помощью
пользовательского интерфейса.
Если ухватиться за заслонку и
жалюзи, когда она находится в
движении, механизм легко сломать.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Дети, растения и животные НЕ
должны находиться под прямым
потоком воздуха из кондиционера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ размещайте под внутренним и/
или под наружным блоком
предметы, которые могут быть
повреждены водой. В противном
случае конденсат на блоке или
Руководство по эксплуатации
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трубах хладагента, грязь в
воздушном фильтре или засор
дренажа могут вызвать
каплепадение, что может привести к
загрязнению или поломке
предметов, находящихся под
блоком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ держите рядом с кондиционером
аэрозольные упаковки с
воспламеняющимися веществами и
НЕ пользуйтесь возле блока
пульверизаторами с огнеопасным
содержимым. Это может привести к
возгоранию.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ включайте систему во время
работы комнатного инсектицидного
средства курительного типа. Это
может привести к скоплению
испаряемых химикатов в блоке, что
чревато угрозой здоровью лиц с
повышенной чувствительностью к
таким веществам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хладагент в блоке умеренно горюч и
обычно НЕ вытекает. В случае
утечки в помещении контакт
хладагента с пламенем горелки,
нагревателем или кухонной плитой
может привести к возгоранию или
образованию вредного газа.
Выключите все огнеопасные
нагревательные устройства,
проветрите помещение и свяжитесь
с дилером, у которого вы приобрели
агрегат.
НЕ пользуйтесь блоком до тех пор,
пока специалист сервисной службы
не подтвердит восстановление
исправности узлов, в которых
произошла утечка хладагента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать
отверстия в элементах контура
хладагента и подвергать их
воздействию огня.
CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
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3 О системе
▪ НЕ допускается применение любых
чистящих средств или способов
ускорения разморозки, помимо
рекомендованных изготовителем.

элементам или спровоцировать
протечку воды. Брызги моющего
средства, попав на такие элементы
электросистемы, как, например,
электромотор, могут привести к
отказу оборудования, задымлению
или возгоранию.

▪ Учтите, что хладагент, которым
заправлена система, запаха НЕ
имеет.

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудование размещается в
помещении без постоянно
действующих источников возгорания
(напр., открытого огня,
оборудования, работающего на газе,
или действующих
электрообогревателей).

Перед началом чистки убедитесь в
том, что система выключена, а
штепсель извлечен из розетки. В
противном случае может произойти
поражение электрическим током или
нанесение травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Остановите систему и отключите
питание, если произойдет чтолибо необычное (почувствуется
запах гари и т.п.).

Перед очисткой кондиционера или
воздушного фильтра обязательно
остановите кондиционер и
выключите все источники
электропитания. В противном случае
возможны поражение электрическим
током или травма.

Продолжение работы системы при
таких обстоятельствах может
привести к ее поломке, к поражению
электрическим током или пожару.
Обратитесь к дилеру.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После длительной работы блока
необходимо проверить его
положение на крепежной раме, а
также крепежные детали на предмет
повреждения. Такие повреждения
могут привести к падению блока и
стать причиной травмы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во внутренний блок встроена радиоаппаратура,
пользователям нельзя приближаться к излучателю на
расстояние менее 10 см.

НЕ прикасайтесь к ребрам
теплообменника. Эти ребра имеют
очень острые края, о которые легко
порезаться.

ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ пользуйтесь системой в целях, отличных от ее
прямого назначения. Во избежание снижения качества
работы блока НЕ пользуйтесь им для охлаждения
высокоточных измерительных приборов, продуктов
питания, растений, животных и предметов искусства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применяя неподходящие моющие
средства или методику ухода за
оборудованием, можно нанести
ущерб его пластмассовым
CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Комнатный кондиционер производства компании Daikin
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СЛАБО

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При проведении высотных работ
соблюдайте осторожность.

О системе

3.1

Внутренний блок
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие
предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха.
Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это
может привести к травме.
ИНФОРМАЦИЯ
Уровень звукового давления: менее 70 дБA.

Руководство по эксплуатации
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4 Приступая к эксплуатации...
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
самостоятельно
вносить
изменения в конструкцию, разбирать, передвигать,
перестанавливать
и
ремонтировать
блок.
Неправильный демонтаж и установка могут
привести к поражению электрическим током или
возгоранию. Обратитесь к своему поставщику
оборудования.

▪ НЕ роняйте интерфейс пользователя.
▪ Ни в коем случае НЕ допускайте намокания
интерфейса пользователя.

3.2.1

Компоненты: интерфейс пользователя
a

▪ При случайной утечке хладагента проследите за
тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам
хладагент совершенно безопасен, не ядовит и
умеренно горюч, однако при случайной протечке в
помещение,
где
используются
калориферы,
газовые плиты и другие источники горячего
воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде
чем возобновить эксплуатацию, обязательно
обратитесь к квалифицированному специалисту
сервисной службы для устранения протечки.

b

ИНФОРМАЦИЯ

p

Иллюстрации приводятся далее для примера и могут в
той или иной мере НЕ соответствовать схеме вашей
системы.

n

3.1.1

Дисплей внутреннего блока

l

b
c
d
e
a
b
c
d
e

d
e

m

f

h

j

Приемник сигналов пользовательского интерфейса
Индикатор работы
Лампочка таймера
Индикатор работы в режиме «Умный глаз»
Кнопка ON/OFF

i

a
b
c
d
e
f
g

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
В отсутствие пользовательского интерфейса запускать и
останавливать внутренний блок можно кнопкой включения/
выключения.
Когда
блок
запускается
этой
кнопкой,
активируются следующие настройки:

h
i
j
k
l

▪ рабочий режим = автомат
▪ Заданная температура = 25°C

m

▪ Воздухоток = автомат

3.2

g

k

a

ON/
OFF

c

o

n
o
p

Информация об интерфейсе
пользователя

Передатчик сигналов
ЖК-дисплей
Кнопки регулировки температуры
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка перемещения заслонки по вертикали
Кнопка перемещения заслонки по горизонтали
Кнопка включения режимов комфортного обдува и
«Умный глаз»
Кнопка выбора
Кнопка установки времени и регулировки яркости
дисплея внутреннего блока
Кнопочные выключатели таймера
Кнопки настройки таймера на недельный график
Кнопка запуска очистки воздуха устройством Flash
Streamer
Кнопка включения экономичного режима и тихого
режима работы наружного блока
Кнопка «Режим»
Кнопка включения режима повышенной мощности
Кнопка «Вентилятор»

▪ Прямые солнечные лучи. Держите интерфейс пользователя
там, где на него НЕ попадают прямые лучи солнца.

4

Приступая к эксплуатации...

▪ Пыль. Пыль, попавшая на передатчик или приемник
сигналов, снижает чувствительность. Вытирайте пыль мягкой
тканью.

4.1

Вставка батареек

▪ Люминесцентное освещение. Установленные в помещении
люминесцентные лампы могут препятствовать передаче и
приему сигналов. В таких случаях обращайтесь к монтажнику
оборудования.

Срок службы батарей составляет примерно 1 год.
1

Снимите переднюю крышку.

2

Вставьте сразу обе батарейки.

3

Установите переднюю крышку на место.

▪ Прочие устройства. Если сигналы, передающиеся с
интерфейса пользователя, влияют на работу других
устройств, уберите эти устройства из помещения или
обратитесь к монтажнику оборудования.
▪ Шторы. Проследите за тем, чтобы шторы и прочие предметы
НЕ препятствовали обмену сигналами между блоком и
интерфейсом пользователя.
Руководство по эксплуатации
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5 Эксплуатация
5
2

AAA.LR03

Нажмите

.

Результат: Установка завершена. Мигает значок .

3

1

4.4
1

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Мигающий ЖК-дисплей предупреждает о падении
заряда батареек.
▪ ОБЯЗАТЕЛЬНО вставляяйте сразу обе батарейки.

4.2

Монтаж держателя
пользовательского интерфейса

Чтобы задать яркость дисплея
внутреннего блока
Всякий раз, когда нужно изменить настройку, удерживайте
в нажатом положении не менее 2 секунд.

Результат: Яркость меняется в следующем порядке: сильная,
слабая, выкл.

4.5
1

Включение электропитания
Включите автомат защиты.

Результат: Воздушная заслонка внутреннего блока откроется и
сразу же закроется, приняв исходное положение.

2×

5

Эксплуатация

5.1

Рабочий диапазон

Для надежной и эффективной работы системы температура и
влажность воздуха должны находиться в указанных ниже
пределах.

a

b

В сочетании с наружным блоком RZAG

c
a
b
c

Пользовательский интерфейс
Винты (приобретаются по месту установки)
Держатель пользовательского интерфейса

Наружная температура

1

Выберите
такое
место,
откуда
сигналы
смогут
беспрепятственно распространяться в направлении блока.

2

Закрепите винтами держатель на стене или в аналогичном
месте.

3

Подвесьте интерфейс пользователя к держателю.

4.3

1

Нажмите

Температура в
помещении

Влажность в помещении
и

Результат: Мигают значки

(a)

(b)

2

3

Нажмите
недели.
Нажмите

или

, чтобы установить текущий день

4

Нажмите
время.

или

.

, чтобы установить правильное

–20~24°C по
сухому
термометру

17~38°C по
сухому
термометру

10~27°C по
сухому
термометру

≤80%(b)

—

Если блок вышел за пределы рабочего диапазона, защитное
устройство должно прекратить работу системы.
Выход блока за пределы рабочего диапазона может привести
к образованию конденсата и выпадению капель воды.

В сочетании с наружными блоками: RXM71R, 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5MXM

.

Результат: Мигает значок

–20~52°C по
сухому
термометру

12~28°C по
влажному
термометру

,

.

Обогрев(a)

–21~18°C по
влажному
термометру

Чтобы установить время

Внимание! когда время НЕ установлено, мигают значки
и
.

Охлаждение и
сушка(a)(b)

Наружная температура

Охлаждение и
сушка(a)(b)

Обогрев(a)

–10~46°C по
сухому
термометру

–15~24°C по
сухому
термометру
–15~18°C по
влажному
термометру

Внимание! если удерживать кнопку
или
в нажатом
положении, время быстро меняется в сторону увеличения или
уменьшения.
CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Комнатный кондиционер производства компании Daikin
3P485919-11S – 2020.06

Руководство по эксплуатации

7

5 Эксплуатация
В сочетании с наружными блоками: RXM71R, 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5MXM

Температура в
помещении

Охлаждение и
сушка(a)(b)

Обогрев(a)

18~37°C по
сухому
термометру

10~30°C по
сухому
термометру

Настройка

Описание

Обогрев

Система обогревает помещение до
заданной температуры.

Охлаждение

Система охлаждает помещение до
заданной температуры.
Система регулирует только
воздухоток (его интенсивность и
направление).

Вентиляция

14~28°C по
влажному
термометру
≤80%(b)

Влажность в помещении
(a)

(b)

Температуру система НЕ регулирует.
Дополнительная информация:

—

Если блок вышел за пределы рабочего диапазона, защитное
устройство должно прекратить работу системы.
Выход блока за пределы рабочего диапазона может привести
к образованию конденсата и выпадению капель воды.

В сочетании с другими наружными блоками

Наружная температура

Охлаждение и
сушка(a)(b)

Обогрев(a)

–10~50°C по
сухому
термометру

–20~24°C по
сухому
термометру

▪ температура снаружи Слишком высокая или низкая
температура снаружи снижает эффективность работы
системы на охлаждение или обогрев помещения.
▪ Оттаивание. При работе системы на обогрев на наружном
блоке кондиционера может образоваться иней, что приводит к
снижению теплопроизводительности. В такой ситуации
система переключается на оттаивание. Во время оттаивания
горячий воздух из внутреннего блока НЕ поступает.

5.2.1

–21~18°C по
влажному
термометру
Температура в
помещении

18~37°C по
сухому
термометру

Пуск-остановка рабочего режима
системы и установка нужной
температуры
: Блок работает.

10~30°C по
сухому
термометру

: рабочий режим = автомат
: рабочий режим = сушка

14~28°C по
влажному
термометру
≤80%(b)

Влажность в помещении
(a)

(b)

: рабочий режим = охлаждение
: рабочий режим = обогрев

—

: рабочий режим = только вентиляция

Если блок вышел за пределы рабочего диапазона, защитное
устройство должно прекратить работу системы.
Выход блока за пределы рабочего диапазона может привести
к образованию конденсата и выпадению капель воды.

5.2

: вывод заданной температуры на
экран дисплея.
1

Рабочие режимы и настройка
температуры

Результат:
Режимы
последовательности:

Когда? Установка нужного рабочего режима и настройка
температуры производятся, когда необходимо выполнить
следующие операции:
▪ Обогрев или охлаждение помещения
▪ Нагнетание воздуха
охлаждения

в

помещение

без

обогрева

или

2

можно
.

однократным

переключаются

Пуск блока производится нажатием на

в

или
такой

.

Результат: На экране ЖКД высвечиваются значок
выбранный режим.

▪ Снижение влажности в помещении
Что происходит? Система может работать по-разному в
зависимости от пользовательских настроек.

3

и

Снизить или поднять температуру можно однократным или
многократным нажатием кнопки

или

.

ИНФОРМАЦИЯ

Работа на
охлаждение

Работа на
обогрев

В варианте, работающем только на обогрев, режимы
работы на охлаждение, сушку и на автомате
НЕДОСТУПНЫ.

Автоматическ Сушка или
ий режим
только
вентиляция

18~32°C

10~30°C

18~30°C

Настройка

Обратите внимание: Во время работы в режиме сушки или
только вентиляции регулировать температуру нельзя.

Автомат

Сушка

Руководство по эксплуатации
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Задать рабочий режим
многократным нажатием на

Описание
Система охлаждает или обогревает
помещение до заданной
температуры. Переключение с
охлаждения на обогрев или наоборот
производится при необходимости
автоматически.
Система снижает влажность в
помещении.

4

Нажмите

Результат:
погаснет.

5.3
1

—

, чтобы остановить работу.
исчезнет с экрана ЖКД. Индикатор работы

Интенсивность воздухотока
Нажмите

, чтобы выбрать один из вариантов:

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Комнатный кондиционер производства компании Daikin
3P485919-11S – 2020.06

5 Эксплуатация
Любой из 5 уровней интенсивности воздухотока —
от

2

до

Когда заслонки примут нужное положение, нажмите кнопку
, чтобы зафиксировать их.
Результат:
остановятся.

Автоматическая регулировка воздухотока

исчезнет

с

экрана

ЖКД.

Заслонки

Работа внутреннего блока в тихом режиме. Когда
уровень воздухотока задан на «
тише.

», блок работает

ИНФОРМАЦИЯ

5.4.2
1

▪ Если достигнута заданная температура при работе
блока на охлаждение или обогрев, вентилятор
останавливается.

1

Нажмите

2

Когда жалюзи примут нужное положение, нажмите кнопку
, чтобы зафиксировать их.
Результат:
останавливаются.

Регулировка интенсивности
воздухотока

1

Когда? Направление воздухотока регулируется по желанию.
Что
происходит?
Система
регулирует
направление
воздухотока по-разному в зависимости от пользовательских
настроек (воздушная заслонка находятся в постоянном
движении или в неподвижном положении). Регулировка
производится смещением горизонтальных створок (заслонок)
или вертикальных створок (жалюзи).
Настройка

экрана

ЖКД.

Жалюзи

Чтобы использовать трехмерное
направление воздухотока

Нажмите кнопки

и

.

Результат: На экране ЖКД появятся символы
и
.
Заслонки
(горизонтальные
створки)
и
жалюзи
(вертикальные створки) начнут двигаться влево, вправо,
вверх или вниз.
2

Когда заслонки и жалюзи примут нужное положение,
нажмите кнопки
и
, чтобы зафиксировать
заслонки и жалюзи.

Направление воздухотока

Автоматическая
смена направления
воздухотока по
вертикали
Автоматическая
смена направления
воздухотока по
горизонтали
+

с

Если блок установлен в углу помещения, жалюзи не
должны быть направлены к стене. Эффективность
обдува падает, если стена препятствует воздухотоку.

5.4.3

Направление воздухотока

исчезнет

ИНФОРМАЦИЯ

Нажмите кнопку
, чтобы изменить настройку воздухотока
в следующем порядке:

5.4

.

Результат: На экране ЖКД появится
. Жалюзи
(вертикальные створки) начнут двигаться влево или вправо.

▪ Во время работы в режиме сушки регулировать
интенсивность воздухотока НЕЛЬЗЯ.

5.3.1

Чтобы отрегулировать направление
воздухотока по горизонтали

Трехмерное
направление
воздухотока
[—]

Результат: Символы
и
Заслонки и жалюзи остановятся.

Вверх-вниз.

5.5
Вправо и влево.

Попеременно вверх, вниз, вправо и
влево
Неподвижное положение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Угол отклонения заслонок и жалюзи регулируется
ТОЛЬКО с помощью пользовательского интерфейса.
Если ухватиться за заслонку и жалюзи, когда она
находится в движении, механизм легко сломать.

исчезнут с экрана ЖКД.

Работа в режимах комфортного
обдува и «Интеллектуальный
глаз»

Режимы «Комфортный обдув» и «Интеллектуальный глаз»
можно использовать отдельно или совмещать их.

5.5.1

Комфортный обдув

Этот режим применяется при работе системы как на обогрев,
так и на охлаждение. Воздухоток регулируется таким образом,
чтобы НЕ обдувать напрямую находящихся в помещении
людей. Система автоматически направляет воздухоток вверх
при работе на охлаждение или вниз при работе на обогрев.
Режим работы на
охлаждение

Режим работы на обогрев

Пределы перемещения воздушной заслонки зависят от
рабочего режима. При понижении интенсивности воздухотока до
минимальной во время непрерывного движения воздушной
заслонки она останавливается в крайнем верхнем положении.

5.4.1
1

Чтобы отрегулировать направление
воздухотока по вертикали

Нажмите

.

Результат: На экране ЖКД появится
. Заслонки
(горизонтальные створки) начнут двигаться вверх или вниз.

CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
Комнатный кондиционер производства компании Daikin
3P485919-11S – 2020.06

ИНФОРМАЦИЯ
Режимы повышенной мощности и комфортного обдува
НЕЛЬЗЯ включать одновременно. Приоритетным
является режим, выбранный последним. Если выбрать
автоматическую регулировку положения вертикальных
воздушных заслонок, то режим комфортного обдува
будет выключен.
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5.5.2

Работа в режиме «Интеллектуальный
глаз»

ИНФОРМАЦИЯ
Режимом
повышенной
мощности
НЕЛЬЗЯ
пользоваться одновременно с экономичном режимом,
режимом
комфортного
обдува,
режимом
«Интеллектуальный глаз» и тихим режимом работы
наружного блока. Приоритетным является режим,
выбранный последним.

Система автоматически корректирует направление воздухотока
и температуру в зависимости от обнаружения движения людей
во избежание прямого контакта воздуха с ними. Если в течение
20 минут движение не обнаруживается, система переход в
режим экономии электроэнергии:

Если
блок
уже
работает
с
максимальной
производительностью, с переключением в режим
повышенной
мощности
этот
показатель
НЕ
повышается.

Датчик «Умный глаз»
ПРИМЕЧАНИЕ
▪ Не стучите по датчику «Интеллектуальный глаз» и
не нажимайте на него. Это может вызвать сбои в
работе системы.
▪ Не размещайте крупные предметы
датчиком «Интеллектуальный глаз».

рядом

5.6.1

с
1

ИНФОРМАЦИЯ
Режим повышенной мощности или ночной режим
НЕЛЬЗЯ включать одновременно с режимом «Умный
глаз». Приоритетным является режим, выбранный
последним.

Пуск-остановка режима повышенной
мощности

Для запуска нажмите

.

Результат: На экране ЖКД появляется
режиме повышенной мощности 20
возвращается в ранее заданный режим.
2

Для остановки нажмите
Результат:

. Проработав в
минут, система

.

исчезнет с экрана ЖКД.

▪ Чувствительность обнаружения. Изменения в зависимости
от
местоположения,
количества
присутствующих
в
помещении, температурного диапазона и т.п.

Обратите внимание: Режим повышенной мощности можно

▪ Ошибки обнаружения. Датчик может ошибочно реагировать
на домашних животных, солнечный свет, шевелящиеся
занавески и т.д.

или сменить рабочий режим, то операция отменяется, а
исчезает с экрана ЖКД.

5.5.3

5.7

Экономичный режим и тихий
режим работы наружного блока

5.7.1

Экономичный режим

1

Чтобы начать или остановить работу в
режимах «Комфорт» и
«Интеллектуальный глаз»

Нажмите кнопку

один или несколько раз.

Результат: Настройка будет меняться в следующем
порядке:

Отображение

Работа

включить только тогда, когда блок работает. Если нажать

В
этом
режиме
максимальное
энергопотребление
ограничивается без снижения эффективности работы системы.
Переключать систему в этот режим рекомендуется, когда она
работает
одновременно
с
другими
потребителями
электроэнергии, во избежание срабатывания автомата защиты
электросети от перегрузок.

Комфортный обдув

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Режим повышенной мощности НЕЛЬЗЯ включать
одновременно
с
экономичным
режимом.
Приоритетным
является
режим,
выбранный
последним.

«Интеллектуальный глаз»
Комфортный обдув и
«Интеллектуальный глаз»

+
—

Оба выключены

▪ В
экономичном
режиме
энергопотребление
снижается
за
счет
ограничения
оборотов
компрессора
наружного
блока.
Если
энергопотребление и так низкое, переводом
системы в экономичный режим НЕЛЬЗЯ снизить его
еще больше.

Примечание. Если рядом с передней частью внутреннего блока
присутствуют люди или в помещении находится очень много
людей, используйте совместно оба режима.
2

5.6

Чтобы остановить работу, нажмите кнопку
и
удерживайте ее до тех пор, пока оба символа не исчезнут с
экрана ЖКД.

Режим повышенной мощности

Этот режим позволяет быстро охладить или обогреть
помещение в зависимости от заданного рабочего режима. В
этом
режиме
блок
работает
с
максимальной
производительностью.

Руководство по эксплуатации
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5.7.2

Тихий режим работы наружного блока

Используйте тихий режим работы наружного блока, когда
необходимо снизить уровень шума, издаваемый наружным
блоком. Пример: ночью.
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5.8.1

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Режим повышенной мощности и тихий режим
работы наружного блока НЕЛЬЗЯ включать
одновременно. Приоритетным является режим,
выбранный последним.

5.7.3
1

Предварительные условия: Проверьте, работает ли блок

1

▪ В тихом режиме работы наружного блока
ограничивается скорость вращения компрессора.
Если компрессор уже работает на малых оборотах,
то они больше НЕ снижаются при переходе
наружного блока на тихий режим работы.

2

Нажмите

Нажмите

экране

ЖКД

.

Результат: Когда блок работает, на экране ЖКД
, при этом начинается очистка
высвечивается значок
воздуха в помещении.
Чтобы остановить работу, нажмите
Результат: Символ
прекратится.

5.9

.

исчезнет с экрана ЖКД, а работа

Работа таймеров включения и
выключения

один или несколько раз.

Результат: Настройка будет меняться в следующем
порядке:

на

(высвечивается
ли
значок
пользовательского интерфейса).

▪ Эта функция доступна только при работе в
автоматическом режиме, при работе на охлаждение
и при работе на обогрев.

Чтобы включить или выключить тихий
режим работы наружного блока

Пуск-остановка очистки воздуха
устройством Flash Streamer

Таймером
удобно
пользоваться
для
автоматического
отключения и включения кондиционера на ночь и по утрам.
Таймер включения и таймер выключения можно использовать
одновременно.
ИНФОРМАЦИЯ

Вид

Рабочие параметры

Таймер
приходится
следующих случаях:

Экономичный режим

+
—
2

перепрограммировать

в

Тихий режим работы наружного
блока

▪ Отключение блока автоматом защиты электросети.

Экономичный режим и тихий
режим работы наружного блока

▪ Замена батареек в интерфейсе пользователя.

▪ Сбой электроснабжения.

Оба выключены

ИНФОРМАЦИЯ
Прежде чем использовать функции таймеров,
НЕОБХОДИМО правильно установить время. См.
параграф «4.3 Чтобы установить время» 4
[ 7].

Чтобы остановить работу, нажмите кнопку
и
удерживайте ее до тех пор, пока оба символа не исчезнут с
экрана ЖКД.

Внимание! экономичный режим можно включить только тогда,
эта
когда блок работает. В результате нажатия кнопки
исчезнет с экрана
настройка будет отменена, а символ
ЖКД.

5.9.1
1

остается на экране ЖКД, даже если
Внимание! Символ
выключить блок через пользовательский интерфейс или с
помощью выключателя ON/OFF внутреннего блока.

5.8

Пуск-остановка отключения системы
по таймеру
.

Для запуска нажмите

Результат: На экране ЖКД появляется значок
значок
мигает. С экрана ЖКД исчезнет символ
недели.

, а
и день

Очистка воздуха устройством
Flash Streamer

Устройство Streamer устраняет неприятные запахи с помощью
высокоскоростного потока электронов, который обладает очень
мощной окисляющей способностью. Совместное применение
титаново-апатитового дезодорирующего фильтра, серебряного
противоаллергенного фильтра тонкой очистки воздуха и
воздушных фильтров обеспечивает очистку воздуха в
помещении.

2

Нажмите

3

Нажмите

или

, чтобы изменить время.
еще раз.

Результат: На экране
установленное время.

ЖКД

появится

символ

и

Результат: Индикатор таймер включится.
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
С каждым нажатием кнопки
или
значение
времени увеличивается на 10 минут. Удерживая кнопку
в нажатом положении, процесс установки времени
можно ускорить.

▪ В целях безопасности высокоскоростные электроны
генерируются и выпускаются внутри блока.
▪ Своими разрядами Streamer может производить
шипящий звук.
▪ Если поток воздуха ослабевает, Streamer может
временно прекращать разряды во избежание
появления запаха озона.
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4

Чтобы остановить работу, нажмите

.

и
исчезнут с экрана ЖКД, а
Результат: Символы
лампа индикации таймера погаснет. На экране ЖКД появится
символ и день недели.
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ИНФОРМАЦИЯ

5.10

Заданное время включения-отключения системы по
таймеру сохраняется в запоминающем устройстве. При
замене батареек в интерфейсе пользователя
запрограммированное время сбрасывается.
Ночной режим в сочетании с отключением системы
по таймеру
Заданная температура автоматически регулируется
(повышается на 0,5°C в режиме охлаждения и
понижается на 2,0°C при работе кондиционера на
обогрев) во избежание переохлаждения или перегрева
и для поддержания температуры, комфортной для сна.

5.9.2
1

Пуск-остановка включения системы по
таймеру
.

Для запуска нажмите

, а
и день

Результат: На экране ЖКД появляется значок
значок
мигает. С экрана ЖКД исчезнет символ
недели.

Работа таймера недели

С помощью этого таймера можно запрограммировать до 4
событий на каждый день недели.
Пример: Создайте разные программы на каждый день с
понедельника по пятницу и отдельную программу для
выходных.
День недели

Пример настройки
1
ON

Понедельник
▪ Запрограммируйте
4 событий.

до

Вторник–пятница

Нажмите

3

Нажмите

или

и

Результат: На экране ЖКД появится символ
установленное время. Индикатор таймер включится.

С каждым нажатием кнопки
или
значение
времени увеличивается на 10 минут. Удерживая кнопку
в нажатом положении, процесс установки времени
можно ускорить.
Чтобы остановить работу, нажмите

1

6:00

17:30

27°C

22:00

не

до

1
ON

2
OFF

25°C

8:00 10:00

3
OFF
27°C

4
ON
27°C

19:00 21:00

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Одновременная
работа
таймеров
недели,
отключения
и
включения
НЕВОЗМОЖНА.
Приоритетной
является
работа
таймера
отключения и включения. Таймер недели перейдет
в состояние ожидания, а с экрана ЖКД исчезнет
. Когда заканчивается программа
символ
таймера отключения и включения, становится
активным таймер недели.
▪ Таймер недели позволяет задать день недели,
режим отключения и включения по таймеру, время
и температуру (только для таймера включения).
Основой для остальных параметров служит
предыдущая программа таймера включения.

.

Работа

блок работает. Прекращается
в 7:00 и
начинается в
14:00.
блок НЕ
работает.

8:30

25°C

6:00

Прежде чем использовать функции таймеров,
НЕОБХОДИМО правильно установить время. См.
параграф «4.3 Чтобы установить время» 4
[ 7].

Пример:
Задается,
когда…

4
OFF

ИНФОРМАЦИЯ

Настройте таймер в порядке, изложенном в параграфах
«5.9.1
Пуск-остановка
отключения
системы
по
таймеру» 4
[ 11] и «5.9.2 Пуск-остановка включения системы
по таймеру» 4
[ 12].

Отображение Текущее
время

3
ON

Внимание!
при
программировании
таймера
недели
обязательно направьте пользовательский интерфейс на
внутренний блок и проверьте по звуку прием сигнала.

.

и

2
OFF

27°C

▪ Программирование четырех включений. Позволяет задать
график изменения режима работы и заданной температуры.

Чтобы одновременно задействовать
таймер выключения и таймер
включения

Результат: На экране ЖКД появятся символы

22:00

1
ON

—

и
исчезнут с экрана ЖКД,
Результат: Символы
а лампа индикации таймера погаснет. На экране ЖКД
появится символ и день недели.

5.9.3

17:30

25°C

4
OFF

▪ Программирование четырех выключений. Для каждого дня
можно запрограммировать только время выключения.

ИНФОРМАЦИЯ

4

8:30

Суббота

▪ Запрограммируйте
4 событий.

еще раз.

6:00

25°C

25°C

▪ Таймер
программируется

, чтобы изменить время.

3
ON

▪ Если программа на дни
со вторника по пятницу
– такая же, что и на
понедельник,
воспользуйтесь
режимом копирования.

Воскресенье
2

2
OFF

5.10.1
1

Начинается в
14:00.

Чтобы настроить систему на работу по
таймеру недели

Нажмите

.

Результат: На экране дисплея появится текущий день
недели и номер его события.

Внимание! При включенном таймере на экране ЖКД НЕ
отображается текущее время.

2
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Нажмите
события.

или

, чтобы выбрать день недели и номер
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3

Нажмите

.

Результат: Будет задан день недели. Начнут мигать значки
и .

10 Чтобы создать еще одно событие, повторите описанную
выше процедуру. Чтобы закончить программирование,
.
нажмите кнопку
Результат: На экране ЖКД появляется

.

Внимание! событие можно копировать с теми же настройками
на другой день. См. параграф «5.10.2 Чтобы копировать
событие» 4
[ 13].
4

Нажмите

или

, чтобы выбрать режим.

Результат: Настройка будет меняться в следующем
порядке:

Вид

Функции

5.10.2

Событие можно копировать на другие дни. Полностью
копируются параметры события выбранного дня недели.
1

Нажмите

2

Нажмите
копирования.

3

Нажмите

Включение по таймеру
Выключение по таймеру
Пусто
5

Удаление события

Нажмите

Чтобы копировать событие

.
или

, чтобы выбрать неделю для

.

Результат:
Копируются
выбранного дня недели.

все

параметры

события

.

Результат: Система переходит в режим отключения и
и время мигают.
включения по таймеру.

Внимание! нажмите кнопку
для возврата к
предыдущему окну. Если был выбран вариант «Пусто»,
переходите к шагу 9.
6

7

Нажмите
или
, чтобы выбрать время. Время можно
задать в диапазоне от 0:00 до 23:50 с 10-минутными
интервалами.
Нажмите

4

Нажмите
или
, чтобы выбрать день недели, для
которого копируется программа.

5

Нажмите

.

Результат: Событие копируется в выбранный день, а индикатор
таймера светится оранжевым.

.

Результат: Будет задано время, начнут мигать значок
и температура.

Внимание! нажмите кнопку
для возврата к
предыдущему окну. Если был выбран вариант «Выключение по
таймеру», переходите к шагу 9.
8

Нажмите
температуру.

или

, чтобы выбрать необходимую

Внимание! температура, заданная для недельного таймера,
отображается только во время настройки недельного таймера.
ИНФОРМАЦИЯ
Температуру можно задать через пользовательский
интерфейс в диапазоне от 10 до 32°C, при этом:
▪ работая на охлаждение или на автомате, блок
поддерживает температуру не ниже 18°C, даже
если она задана в диапазоне 10~17°C;

Внимание! чтобы выполнить копирование в другой день,
повторите операцию.
6

Результат: На экране ЖКД появляется

Нажмите

.

Внимание! порядок изменения параметры события после
копирования настройки см. в параграфе «5.10.1 Чтобы
настроить систему на работу по таймеру недели» 4
[ 12].

5.10.3

Чтобы подтвердить событие

Можно подтвердить правильность всех событий.
1

▪ работая на обогрев или на автомате, блок
поддерживает температуру не выше 30°C, даже
если она задана в диапазоне 31~32°C.
9

Чтобы закончить программирование, нажмите кнопку
.

Нажмите кнопку

.

Результат: На экране дисплея появится текущий день
недели и номер его события.

.

Результат: Для таймера включения заданы температура и
время. Для таймера выключения задано время. Индикатор
таймера светится оранжевым.
Результат: Откроется окно ввода новой настройки.
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2

Нажмите кнопку
или
, чтобы выбрать день недели и
номер события, который нужно подтвердить, и просмотреть
сведения о событии.
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Внимание! Порядок изменения параметры события см. в
разделе «5.10.1 Чтобы настроить систему на работу по таймеру
недели» 4
[ 12].
3

Чтобы выйти из режима подтверждения, нажмите кнопку
.

Чтобы удалить все события
Используйте эту функцию, если необходимо удалить все
события на все дни недели. Эту процедуру НЕЛЬЗЯ
использовать в режиме настройки.
1

5.10.4

1

Чтобы деактивировать или
активировать работу по таймеру
недели

Результат: Все события будут удалены.

Чтобы деактивировать работу по таймеру недели, нажмите
, когда на экране ЖКД отображается
кнопку
символ
.

Результат:
таймера гаснет.

в нажатом положении в
Удерживайте кнопку
течение 5 секунд при обычном изображении на экране
дисплея.

исчезает с экрана ЖКД, а индикатор

5.11

Подключение к беспроводной
локальной сети

Заказчик отвечает за наличие:

Чтобы активировать работу по таймеру недели, еще раз
.
нажмите кнопку

▪ смартфона или планшета с минимально подходящей версией
ОС Android или iOS, указанной по адресу: http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com;

Результат: Будет использован режим события, заданный
последним.

▪ линии интернета и модема, маршрутизатора или другого
коммуникационного устройства;

2

5.10.5

▪ точки доступа в беспроводную локальную сеть;

Удаление событий

▪ установленного бесплатного приложения Daikin Residential
Controller.

Чтобы удалить одно событие
Используйте эту функцию, если необходимо удалить одно
событие.
1

Нажмите

5.11.1

.

Меры предосторожности при
использовании беспроводной
локальной сети

Результат: На экране ЖКД появится день недели и номер
события.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рядом с:

2

Нажмите
удаления.

3

Нажмите

▪ Медицинским
оборудованием.
Например,
лицам,
пользующимся
кардиостимуляторами
или
дефибрилляторами. Настоящее изделие может создавать
электромагнитные помехи.

или

, чтобы выбрать день недели для
.

Результат: Начнут мигать символы
4

Нажмите

или

,

и

.

и выберите вариант «Пусто».

Результат: Настройка будет меняться в следующем
порядке:

▪ Оборудованием
с
автоматическим
управлением.
Например, автоматически открывающимися дверями или
пожарной сигнализацией. Настоящее изделие может
вызывать сбои в работе оборудования.
▪ Микроволновыми печами. Возможны сбои при передачи
данных по беспроводной локальной сети.

5.11.2
5

Нажмите

.
1

Результат: Выбранное событие удалено.
6

Нажмите

Результат: Остальные события остаются активными.

Чтобы удалить событие на каждый день
недели
Используйте эту функцию, если необходимо удалить все
события за один день недели. Ее можно использовать как в
режиме подтверждения, так и в режиме настройки.
Нажмите

.

2

Нажмите
удаления.

или

3

, чтобы выбрать день недели для

Удерживайте кнопку
примерно 5 секунд.

в

нажатом

положении

Результат: Все события на выбранный день удаляются.
4

Нажмите

, чтобы выйти.

Результат: Остальные события остаются активными.

Откройте:
▪ Google Play для устройств, использующих Android.
▪ App Store для устройств, использующих iOS.

, чтобы выйти.

1

Для установки приложения Daikin
Residential Controller

2

Выполните поиск приложения Daikin Residential Controller.

3

Чтобы выполнить установку, руководствуйтесь указаниями
на экране.

5.11.3

Чтобы создать беспроводное
подключение

Существуют два способа подключения адаптера беспроводной
связи к смарт-устройству.
▪ Подключить
смарт-устройство
локальной сети напрямую.

к

беспроводной

▪ Подключить беспроводную локальную сеть к домашней
сети. Беспроводная локальная сеть будет обмениваться
данными со смарт-устройством в домашней сети с помощью
модема, маршрутизатора или их аналога.
Более подробную информацию и ответы на типичные вопросы
см. на сайте:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
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5 Эксплуатация
1

Остановите работу
подключения.

перед

настройкой

беспроводного

2

Откройте через пользовательский интерфейс
настройки беспроводной локальной сети.

меню

Внимание! работая с пользовательским интерфейсом,
обязательно направьте его на встроенный в блок приемник
сигналов.
Меню

Описание

Соединение беспроводной локальной сети с
домашней сетью
Адаптер беспроводной связи можно подключить к домашней
сети с помощью:
▪ кнопки WPS на маршрутизаторе (при наличии таковой);
▪ идентификатора SSID и пароля, нанесенных на блок.
Для подключения с помощью кнопки WPS

Проверка соединения
1

Настройка WPS-соединения
Настройка соединения в режиме AP/RUN
(идентификатор SSID + КЛЮЧ)

не менее
Открыв меню главного окна, удерживайте
5 секунд в нажатом положении, пока блок не работает.
Результат: Откроется меню SP . мигает.

2

Восстановление заводских настроек

Перейдите в меню SP
многократным

Отключение беспроводной локальной сети

однократным нажатием

или

.

Проверка соединения с беспроводной
локальной сетью

1×

(5 sec.)

1

Открыв меню главного окна, нажмите и удерживайте
менее 5 секунд, пока блок не работает.

не

Результат: Откроется меню настройки беспроводной связи
(SP). мигает.

3

Нажмите

, чтобы подтвердить выбор.

Результат:
мигает. Светодиодный индикатор таймера
мигает с периодичностью в 0,5 секунды, а индикатор
работы не светится.
4

(5 sec.)

2

Нажмите

, чтобы подтвердить выбор.

Результат: Если соединение с коммуникационным
устройством установлено, то светодиодный индикатор
таймера мигает с периодичностью в 1,0 секунду, а
индикатор работы не светится.

Результат: мигает.
3

Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе или другом
коммуникационном устройстве и удерживайте ее нажатой
примерно 1 минуту. См. руководство по эксплуатации
коммуникационного устройства.

Проверьте, мигают ли светодиодные индикаторы работы и
таймера на дисплее внутреннего блока.

ИНФОРМАЦИЯ
Если установить связь с маршрутизатором не удается,
попробуйте выполнить операцию, изложенную в
параграфе
«Для
подключения
с
помощью
идентификатора SSID и пароля» 4
[ 15].

a
b
ON/
OFF

5
a
b

Результат: На дисплее снова появится экран, отображаемый по
умолчанию.

Индикатор работы
Индикатор таймера

Если
индикатор
работы…

а индикатор
таймера…

значит, беспроводная
локальная сеть…

мигает

мигает

не подключена.

не светится

мигает с
работает и готова к
периодичностью в соединению с домашней
0,5 секунду
сетью нажатием кнопки
WPS на маршрутизаторе.

не светится

, чтобы выйти из меню.

Нажмите

Для подключения с помощью идентификатора SSID и
пароля
1

Открыв меню главного окна, удерживайте
не менее
5 секунд в нажатом положении, пока блок не работает.
Результат: Откроется меню SP . мигает.

2

Перейдите в меню SP
многократным

мигает с
▪ подключена к домашней
периодичностью в
сети
с
помощью
1 секунду
идентификатора SSID +
КЛЮЧА.

однократным нажатием

или

.
2×

(5 sec.)

либо
▪ подключена к домашней
сети нажатием кнопки
WPS на маршрутизаторе.
4

Нажмите

3
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, чтобы подтвердить выбор.

Результат: мигает. Одновременно мигают светодиодные
индикаторы работы и таймера.

, чтобы выйти из меню.

Результат: На дисплее снова появится экран, отображаемый по
умолчанию.

Нажмите

4

Открыв приложение Daikin Residential Controller на смартустройстве, выполните указания на экране.
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6 Экономия электроэнергии и оптимальные условия
работы
Результат: Если соединение со смарт-устройством
установлено, то светодиодный индикатор таймера мигает с
периодичностью в 1,0 секунду, а индикатор работы не
светится.
5

Нажмите

, чтобы выйти из меню.

Результат: На дисплее снова появится экран, отображаемый по
умолчанию.

Чтобы восстановить используемые по
умолчанию заводские значения параметров
подключения
Восстановите используемые по умолчанию заводские значения
параметров подключения, если необходимо:

6

Экономия электроэнергии и
оптимальные условия
работы
ИНФОРМАЦИЯ
▪ Блок потребляет электроэнергию даже в положении
ВЫКЛ.
▪ С восстановлением подачи электропитания после
сбоя система возобновляет работу в заданном до
сбоя режиме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

▪ отключить
маршрутизатор,
другое
коммуникационное
устройство или смарт-устройство от беспроводной локальной
сети;

Дети, растения и животные НЕ должны находиться под
прямым потоком воздуха из кондиционера.

▪ повторить настройку,
успешным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

если

подключение

не

оказалось

не менее
Открыв меню главного окна, удерживайте
5 секунд в нажатом положении, пока блок не работает.
Результат: Откроется меню SP . мигает.

2

Перейдите в меню SP
многократным

однократным нажатием

или

НЕ размещайте под внутренним и/или под наружным
блоком предметы, которые могут быть повреждены
водой. В противном случае конденсат на блоке или
трубах хладагента, грязь в воздушном фильтре или
засор дренажа могут вызвать каплепадение, что может
привести к загрязнению или поломке предметов,
находящихся под блоком.

.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(5 sec.)

3

НЕ держите рядом с кондиционером аэрозольные
упаковки с воспламеняющимися веществами и НЕ
пользуйтесь возле блока пульверизаторами с
огнеопасным содержимым. Это может привести к
возгоранию.

2×

Удерживайте нажатой кнопку
подтвердить выбор.

не менее 2 секунд, чтобы

Результат: мигает. Светодиодные индикаторы работы и
таймера одновременно мигают с периодичностью в
1 секунду. Восстановлены используемые по умолчанию
заводские значения параметров.
4

Нажмите

, чтобы выйти из меню.

Результат:
На
дисплее
отображаемый по умолчанию.

снова

появится

экран,

Если нужно отключить беспроводную локальную сеть:
Открыв меню главного окна, нажмите и удерживайте
менее 5 секунд, пока блок не работает.

не

Результат: Откроется меню SP . мигает.
2

Перейдите в меню SP
многократным

однократным нажатием

3

или

1×

Удерживайте нажатой кнопку
подтвердить выбор.

не менее 2 секунд, чтобы

Результат:
мигает. Светодиодные индикаторы работы
и таймера попеременно мигают с периодичностью в
1 секунду. Соединение разорвано.
4

Нажмите

, чтобы выйти из меню.

Результат: На дисплее снова появится экран, отображаемый по
умолчанию.
Руководство по эксплуатации
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Чтобы достичь оптимальных характеристик работы системы,
необходимо соблюдать определенные правила.

▪ Проследите
за
проветривалось.
отверстия.

тем,
НЕ

чтобы
пространство
хорошо
перекрывайте
вентиляционные

▪ Периодически проветривайте помещение. При интенсивной
эксплуатации системы особое внимание нужно уделять
вентиляции.
▪ Держите окна и двери закрытыми. Если они открыты,
циркуляция воздуха снизит эффективность охлаждения или
обогрева помещения.

.

(5 sec.)

НЕ включайте систему во время работы комнатного
инсектицидного средства курительного типа. Это
может привести к скоплению испаряемых химикатов в
блоке, что чревато угрозой здоровью лиц с
повышенной чувствительностью к таким веществам.

▪ При работе системы в режиме охлаждения не допускайте
попадания в помещение прямых солнечных лучей,
используйте занавески или жалюзи.

Выключение беспроводной локальной сети

1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

▪ ИЗБЕГАЙТЕ переохлаждения и перегрева помещений. В
целях экономии электроэнергии поддерживайте температуру
на среднем уровне.
▪ Ни в коем случае НЕ размещайте посторонние предметы
возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока. Это
может привести к снижению эффективности обогрева и
охлаждения снижается или к полному выходу системы из
строя.
▪ Отключайте
электропитание
блока
на
время
продолжительных
простоев.
Даже
неработающий
кондиционер потребляет электроэнергию, если питание
остается подключенным. Перед запуском системы подайте на
нее питание за 6 часов до начала работы – это создаст
наилучшие условия для включения кондиционера.
CTXM15+FTXM20~42R5V1B + CTXM15+FTXM20~71R2V1B
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7 Техническое и иное обслуживание
▪ При влажности воздуха более 80% и при засорении сливного
отверстия возможно образование конденсата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
проделывать
отверстия
в
элементах контура хладагента и подвергать их
воздействию огня.

▪ При установке температуры воздуха в помещении старайтесь
создать
наиболее
комфортные
условия.
Избегайте
переохлаждения и перегрева. Помните о том, что
температура в помещении достигнет заданной лишь через
некоторое время. Изучите возможность использования
вариантов установки таймера.

▪ НЕ допускается применение любых чистящих
средств или способов ускорения разморозки,
помимо рекомендованных изготовителем.
▪ Учтите, что хладагент,
система, запаха НЕ имеет.

▪ Регулируйте направление воздухотока во избежание
скопления прохладного воздуха у пола, а теплого — у
потолка. (Направляйте воздух вверх при работе на
охлаждение или в режиме просушки и вниз при работе на
обогрев).
▪ Избегайте прямого воздействия
находящихся в помещении людей.

потока

воздуха

которым

заправлена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудование размещается в помещении без
постоянно действующих источников возгорания (напр.,
открытого огня, оборудования, работающего на газе,
или действующих электрообогревателей).

на

▪ Рекомендованный
температурный
диапазон
энергосберегающей эксплуатации системы составляет
26~28°C в режиме охлаждения и 20~24°C при работе на
обогрев.

ПРИМЕЧАНИЕ
Техническое
обслуживание
может
проводиться
ТОЛЬКО
уполномоченным
монтажником
или
специалистом по обслуживанию.

7

Техническое и иное
обслуживание

Техническое обслуживание рекомендуется проводить
не реже раза в год. При этом следует учесть, что
действующим
законодательством
может
предписываться
сокращенная
периодичность
техобслуживания.

7.1

Обзор: Техническое и иное
обслуживание

ОПАСНО!
ТОКОМ

Монтажник должен
обслуживание.

производить

ежегодное

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Перед очисткой кондиционера или воздушного
фильтра обязательно остановите кондиционер и
выключите все источники электропитания. В противном
случае возможны поражение электрическим током или
травма.

техническое

О хладагенте
Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект
фторсодержащие газы. НЕ выпускайте газы в атмосферу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тип хладагента: R32

Чтобы предотвратить поражение электрическим током
или пожар:

Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675
ПРИМЕЧАНИЕ

▪ НЕ промывайте блок струей воды.

В соответствии с действующим законодательством в
отношениивыбросов фторированных парниковых
газов, общее количество заправленного хладагента
указывается как в весовых единицах, так и в
эквиваленте CO2.

▪ НЕ эксплуатируйте блок с влажными руками.
▪ НЕ устанавливайте никакие предметы, содержащие
воду, на блок.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Формула расчета объема выбросов парниковых
газов в тоннах эквивалента CO2: Значение GWP
хладагента × общее количество заправленного
хладагента [в кг] / 1000

После длительной работы блока необходимо
проверить его положение на крепежной раме, а также
крепежные детали на предмет повреждения. Такие
повреждения могут привести к падению блока и стать
причиной травмы.

За подробной информацией обращайтесь в
организацию, выполнявшую монтаж.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Эти ребра
имеют очень острые края, о которые легко порезаться.

Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ
вытекает. В случае утечки в помещении контакт
хладагента с пламенем горелки, нагревателем или
кухонной плитой может привести к возгоранию или
образованию вредного газа.
Выключите
все
огнеопасные
нагревательные
устройства, проветрите помещение и свяжитесь с
дилером, у которого вы приобрели агрегат.
НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист
сервисной службы не подтвердит восстановление
исправности узлов, в которых произошла утечка
хладагента.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проведении
осторожность.

высотных

работ

соблюдайте

Внутренний блок может маркироваться перечисленными ниже
значками:
Значок

Пояснения
Перед обслуживанием убедитесь в отсутствии
напряжения на контактах емкостей основной цепи
и электрических деталях.
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7 Техническое и иное обслуживание
7.2

Чистка внутреннего блока и
интерфейса пользователя

Результат: Высвобождается стержень лицевой панели с 1
стороны.
3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Таким же образом высвободите стержень лицевой панели с
другой стороны.

Применяя неподходящие моющие средства или
методику ухода за оборудованием, можно нанести
ущерб
его
пластмассовым
элементам
или
спровоцировать протечку воды. Брызги моющего
средства, попав на такие элементы электросистемы,
как, например, электромотор, могут привести к отказу
оборудования, задымлению или возгоранию.

a

a

Стержень лицевой панели

ПРИМЕЧАНИЕ
▪ НЕ
пользуйтесь
бензином,
керосином,
растворителями, абразивными материалами и
жидкими инсектицидами. Возможное следствие:
выцветание и деформация.
▪ НЕ пользуйтесь водой и воздухом, температура
которых достигает 40°C. Возможное следствие:
выцветание и деформация.

7.5

Порядок чистки воздушных
фильтров

1

Взявшись за выступ, находящийся посередине у каждого из
фильтров, потяните его вниз.

2

Выньте воздушные фильтры.

▪ НЕ пользуйтесь полирующими средствами.
▪ НЕ пользуйтесь жесткими щетками. Возможное
следствие: отслоение поверхностной отделки.
▪ Конечным
пользователям
категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно чистить что-либо
внутри блока. К таким работам допускаются только
квалифицированные
специалисты
по
обслуживанию. Обратитесь к своему поставщику
оборудования.
ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Перед началом чистки убедитесь в том, что система
выключена, а штепсель извлечен из розетки. В
противном случае может произойти поражение
электрическим током или нанесение травмы.
1

7.3

1

7.4

Внимание! (классы 50~71) перед чисткой воздушного фильтра
титаново-апатитовый дезодорирующий фильтр и серебряный
противоаллергенный
фильтр
тонкой
очистки
воздуха
НЕОБХОДИМО снять.
3

Снимите титаново-апатитовый дезодорирующий фильтр и
серебряный противоаллергенный фильтр тонкой очистки
воздуха, высвободив их из 4 зажимов.

4

Промойте фильтры водой или используйте пылесос для их
чистки.

5

Замочите фильтры в теплой воде на 10-15 минут.

Чистку следует производить с помощью мягкой ткани.
Смывайте пятна водой или нейтральным моющим
средством.

Чистка лицевой панели

Лицевую панель
Смывайте пятна
средством.

следует протирать мягкой тканью.
водой или нейтральным моющим

a

Зажим

Как снять лицевую панель

1

Возьмитесь за лицевую панель, удерживая ее за выступы с
обеих сторон.

2

Снимите лицевую панель, сдвигая ее влево или вправо и
подтягивая к себе.
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7 Техническое и иное обслуживание
Классы 15~42

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Если пыль удаляется С ТРУДОМ, промойте
фильтры в теплом растворе нейтрального моющего
средства. Просушите воздушные фильтры в тени.

4

После промывки стряхните остатки воды и просушите
фильтр в тени. НЕ выжимайте пропитанный водой фильтр.

7.7

Порядок замены титановоапатитового дезодорирующего
фильтра и серебряного
противоаллергенного фильтра
тонкой очистки воздуха

▪ Чистить воздушные фильтры рекомендуется раз в 2
недели.

7.6

Порядок чистки титановоапатитового дезодорирующего
фильтра и серебряного
противоаллергенного фильтра
тонкой очистки воздуха
ИНФОРМАЦИЯ

Классы 50~71

ИНФОРМАЦИЯ
Замена фильтра производится раз в 3 года.
1

Сняв фильтр с крепежных выступов (класс 15~42) или с
рамы (класс 50~71), замените его новым.

Классы 15~42

Классы 50~71

Промывка фильтра водой производится раз в полгода.
1

Снимите:

▪ если оборудование относится к классам 15~42,
серебряный противоаллергенный фильтр тонкой очистки
воздуха, высвободив его из крепежных выступов;
ИНФОРМАЦИЯ
▪ Не выбрасывайте рамку фильтра, используйте ее
повторно.
▪ Выбросьте отработанный
негорючим мусором.

▪ если оборудование относится к классам 50~71, титановоапатитовый
дезодорирующий
фильтр
и
серебряный
противоаллергенный фильтр тонкой очистки воздуха,
высвободив их из 4 зажимов.

Позиция

Номер детали

Титаново-апатитовый
дезодорирующий фильтр —
1 комплект

KAF970A46

Серебряный
противоаллергенный фильтр
тонкой очистки воздуха —
1 комплект

KAF057A41

Удалите пылесосом пыль из фильтра.

3

Опустите фильтр в теплую воду на 10-15 минут.

с

Как установить лицевую панель
на место

1

Поместите лицевую панель на место. Совместив стержни с
гнездами, вставьте их туда до упора.

2

Не торопясь, закройте лицевую панель, нажимая на нее по
бокам и посередине.

Зажим

2

вместе

Заказать титаново-апатитовый дезодорирующий фильтр и
серебряный противоаллергенный фильтр тонкой очистки
воздуха можно у своего поставщика оборудования.

7.8

a

фильтр

Внимание! (классы 50~71) НЕ снимайте фильтр с рамы.
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8 Поиск и устранение неполадок

8

Поиск и устранение
неполадок

В случае обнаружения сбоев в работе системы примите
указанные ниже меры и обратитесь к поставщику оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остановите систему и отключите питание, если
произойдет что-либо необычное (почувствуется
запах гари и т.п.).
Продолжение
работы
системы
при
таких
обстоятельствах может привести к ее поломке, к
поражению электрическим током или пожару.
Обратитесь к дилеру.
Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными
специалистами сервисной службы.
Неисправность

Способы устранения

При частом срабатывании защитных
устройств (автоматов защиты,
датчиков утечки на землю, плавких
предохранителей) или
НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера
включения/выключения.

Переведите главный
выключатель питания
положение ВЫКЛ.

Если из блока вытекает вода.

Остановите систему.

Выключатель работает
НЕКОРРЕКТНО.

Выключите
электропитание.

Если индикатор работы мигает,
Оповестите об этом
можно просмотреть код сбоя на
монтажника, сообщив
дисплее пользовательского
ему код сбоя.
интерфейса. Порядок просмотра
кодов сбоя на экране дисплея
пользовательского интерфейса см. в
справочном руководстве по
эксплуатации.
Если после выполнения перечисленных выше действий система
по-прежнему НЕ работает или работает некорректно, проверьте
ее работоспособность в изложенном далее порядке.
ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные
рекомендации
по
поиску
и
устранению неисправностей см. в справочном
руководстве,
размещенном
по
адресу:
http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.
Если после выполнения перечисленных выше действий решить
проблему самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику
и сообщите признаки неисправности, полное название модели
аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа
(может быть указана в гарантийной карточке).

9

Утилизация
ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно:
демонтаж системы, удаление холодильного агента,
масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в
соответствии с действующим законодательством.
Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную
перерабатывающую
станцию
для
утилизации,
переработки и вторичного использования.
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