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РОЗДІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР HITACHI

ВНУТРІШНІЙ БЛОК/ЗОВНІШНІЙ БЛОК
МОДЕЛЬ

Цей кондиціонер призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте його для зберігання продуктів харчування, тварин, рослин, точних приладів, творів мистецтва, 
медикаментів тощо.

Інструкція з експлуатації Стор. 81~90
Щоб забезпечити найвищі експлуатаційні характеристики та тривалу безперебійну роботу, уважно прочитайте цю інструкцію.

RAC-50WED

RAC-18WED
RAC-25WED
RAC-35WED

ЗОВНІШНІЙ БЛОК ВНУТРІШНІЙ БЛОК

L.H

RAK-18PED/RAC-18WED
RAK-25PED/RAC-25WED
RAK-35PED/RAC-35WED
RAK-50PED/RAC-50WED

RAK-18PED
RAK-25PED
RAK-35PED
RAK-50PED



– 82 –

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

• Звертайте особливу увагу на символи «  Увага!» та «  Попередження». Розділ «Увага!» містить інструкції, 
невиконання яких може призвести до смерті або важких травм. Розділ «Попередження» містить інструкції, 
невиконання яких може призвести серйозних наслідків. Точно дотримуйтеся цих указівок, щоб гарантувати 
безпечну роботу.

• Нижче наведено приклади символів і їх значення.

Обов’язково приєднайте лінію заземлення. Цей символ на рисунку означає заборону.

Указує на інструкції, які слід виконати.
• Збережіть цей посібник після прочитання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС МОНТАЖУ

УВАГА!

• Не переробляйте блок.
Самостійна переробка може призвести до витоків води, порушень у роботі, короткого 
замикання або пожежі. ЗАБОРОНА

• Зверніться до свого агента з продажу або кваліфікованого техніка по допомогу з монтажем пристрою. 
Самостійний монтаж може призвести до витоків води, короткого замикання або пожежі.

• Використовуйте лінію заземлення.
Не розташовуйте лінію заземлення поблизу водопроводу, газових труб, громовідводу або 
проводу заземлення телефонної лінії. Неналежний монтаж лінії заземлення може призвести 
до ураження електричним струмом або пожежі.

ПРИЄДНАЙТЕ ЛІНІЮ 
ЗАЗЕМЛЕННЯ

• Обов’язково використовуйте зазначені труби для фреону R32. Інакше це може призвести до пошкодження 
мідних труб або інших несправностей.

• Під час монтажу, переміщення або ремонту використовуйте лише фреон, зазначений на зовнішньому блоці 
(R32).
Використання іншого фреону може спричинити порушення в роботі, пошкодження блока та травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Залежно від місця монтажу може знадобитися встановити вимикач. Без вимикача існує 
ризик ураження електричним струмом.

ЗАБОРОНА
• Не встановлюйте блок у місцях, де можлива наявність займистих газів.

За наявності займистого газу зовнішній блок може спалахнути.
• Під час установлення зливного шланга подбайте про рівномірний потік води.
• Використовуйте однофазне джерело живлення з напругою 220–230 В.

Використання джерел живлення з іншими характеристиками може спричинити перегрівання 
електричних компонентів і призвести до пожежі. ЗАБОРОНА

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

• У разі виникнення нештатної ситуації (наприклад, поява запаху горіння) зупиніть блок і вимкніть 
живлення системи, скориставшись вимикачем. Зверніться до свого агента. Продовження 
роботи може призвести до порушень у роботі, короткого замикання або пожежі.

• Зверніться до свого агента для технічного обслуговування. Неналежне самостійне обслуговування може 
призвести до ураження електричним струмом і пожежі.

• Якщо необхідно демонтувати та встановити кондиціонер в іншому місці, заверніться до свого агента. 
Самостійний демонтаж і повторний монтаж можуть призвести до короткого замикання або пожежі.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ

УВАГА!

• Уникайте тривалого перебування під прямим потоком повітря; це може зашкодити здоров’ю.
ЗАБОРОНА

• Не вставляйте такі предмети, як тонкі прутики, у панель на стороні видування та всмоктування, 
оскільки високошвидкісний вентилятор усередині може становити небезпеку.

• Не використовуйте провідник як провід плавкого запобіжника; це може призвести до 
нещасного випадку.

ЗАБОРОНА

• Під час грози вимкніть живлення системи (витягніть вилку з розетки або скористайтеся 
вимикачем).

• Не розташовуйте аерозольні балони та інші вибухонебезпечні предмети в радіусі одного 
метра від повітровипускних отворів внутрішнього та зовнішнього блоків.
Оскільки тиск усередині аерозольного балона може зростати під дією гарячого повітря, це 
може спричинити вибух.

ЗАБОРОНА

«ВИМК.»

«ВИМК.»

ЗАБОРОНА

Щоб забезпечити належне використання пристрою, перед початком 
його експлуатації уважно прочитайте розділ «Запобіжні заходи».

Цей пристрій заповнено 
фреоном R32.
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Цей виріб слід експлуатувати відповідно до специфікацій виробника; будь-яке інше 
використання заборонено.

ЗАБОРОНА

НЕ ПІДДАВАЙТЕ 
ДІЇ ВОЛОГИ

• Не торкайтеся пристрою мокрими руками; це може призвести до нещасного випадку.

• Під час експлуатації пристрою поряд з опалювальними пристроями регулярно 
провітрюйте приміщення, щоб уникнути нестачі кисню.

ЗАБОРОНА

• Не спрямовуйте струмінь холодного повітря від панелі кондиціонера безпосередньо на 
нагрівальні прилади, розташовані в приміщенні, оскільки це може негативно позначитися 
на роботі цих приладів, наприклад електричного чайника, духової шафи тощо.

• Подбайте про те, щоб монтажна рама зовнішнього блока була надійно закріплена та не 
мала дефектів. Інакше зовнішній блок може впасти та спричинити небезпеку.

ЗАБОРОНА

ЗАБОРОНА

• Не мийте внутрішній блок водою та не ставте на нього ємності з водою, наприклад вази.
Можливий витік струму може спричинити ураження електричним струмом.

• Не розміщуйте рослини безпосередньо під струменем повітря, оскільки це може 
зашкодити їм.

ЗАБОРОНА

• Під час очищення обов’язково вимикайте кондиціонер за допомогою пульта дистанційного 
керування та вимикача, оскільки швидкісний вентилятор усередині блока може становити 
небезпеку.

• Якщо пристрій не експлуатуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його за 
допомогою вимикача.

ЗАБОРОНА

• Не ставайте на зовнішній блок й не ставте на нього будь-які предмети.

• Якщо кондиціонер працює в приміщенні з відкритими дверима й вікнами (вологість у 
приміщенні завжди вище 80%), а повітряна заслінка спрямована вниз або рухається 
автоматично протягом тривалого часу, на ній може утворюватися конденсат. Краплі 
конденсату, що стікатимуть, можуть намочити меблі. Тому не використовуйте кондиціонер 
за таких умов упродовж тривалого часу.

ЗАБОРОНА

ЗАБОРОНА

• Якщо кількість теплоти в приміщенні перевищує охолоджувальну або нагрівальну здатність 
пристрою (наприклад, багато людей у приміщенні, увімкнено багато нагрівальних приладів 
тощо), задану температуру в приміщенні може не бути досягнуто.

• Очищення внутрішнього блока має виконувати лише кваліфікований персонал. Зверніться 
до свого агента з продажу.
Використання поширених мийних засобів може спричинити пошкодження пластикових 
деталей або закупорення зливної трубки, що призведе до стікання крапель води та, як 
наслідок, можливого ураження електричним струмом.

ЗАБОРОНА

    
НЕ ТОРКАТИСЯ

• Не торкайтеся повітровипускного отвору, нижньої поверхні та алюмінієвих ребер 
зовнішнього блока.
Ви можете травмуватися.

• Не торкайтеся фреонових трубок і з’єднувального клапану.
Ви можете отримати опіки.

 
НЕ ТОРКАТИСЯ

• Цей пристрій не призначено для використання дітьми або людьми з обмеженими фізичними, сенсорними 
чи розумовими можливостями або браком досвіду та знань без належного нагляду чи інструктажу. 
Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

«ВИМК.»

«ВИМК.»

ОБОВ’ЯЗКОВО ВЖИВАЙТЕ 
ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
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 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТІВ

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

Режим роботи Охолодження/зниження вологості Нагрівання
Зовнішня температура Від –10 до 43°C Від –15 до 21°C

Повітряний фільтр
Запобігає потраплянню пилу до внутрішнього блока.
(Див. сторінку 86)
Передня панель
(Див. сторінку 87)

Індикатори внутрішнього блока
Індикатор режиму роботи. (Див. сторінку 85)

Горизонтальна заслінка Вертикальна заслінка
(випуск повітря)
Пульт дистанційного керування
Передає сигнал керування на внутрішній блок. 
Слугує для управління всією системою.

НАЗВА МОДЕЛІ ТА РОЗМІРИ

МОДЕЛЬ ШИРИНА (мм) ВИСОТА (мм) ГЛИБИНА (мм)
RAK-18/25/35/50PED 780 280 215
RAC-18/25/35WED 660 530 278

RAC-50WED 792 600 299

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

RAC-18WED
RAC-25WED
RAC-35WED

RAC-50WED

Випуск повітря
Під час роботи в режимі 
нагрівання виходить холодне, 
а в режимах охолодження та 
зниження вологості  — тепле 
повітря.

Зливний шланг
Виводить конденсат назовні під час роботи в режимах 
охолодження та зниження вологості повітря.
Трубопровід і проводка
Впускні отвори для повітря (на задній і лівій 
панелях)

Зливний отвір

Випуск повітря
Під час роботи в режимі 
нагрівання виходить холодне, 
а в режимах охолодження та 
зниження вологості  — тепле 
повітря.

Зливний шланг
Виводить конденсат назовні під час роботи в режимах 
охолодження та зниження вологості повітря.
Трубопровід і проводка
Впускні отвори для повітря (на задній і лівій 
панелях)

Зливний отвір

Інформація про зовнішній блок
• Якщо натиснути вимикач «Стоп» під час 

роботи внутрішнього блока, вентилятор 
зовнішнього блока продовжить працювати 
протягом 10–60  секунд для охолодження 
електричних компонентів.

• У режимі нагрівання відбувається витікання 
конденсату або води, яка утворюється під 
час розморожування. Не закривайте зливний 
отвір зовнішнього блока, оскільки в регіонах 
із холодним кліматом ця вода може замерзати.

• Якщо зовнішній блок підвішено на стіні, 
установіть втулку та зливну трубку в зливний 
отвір, щоб забезпечити відведення води.
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ІНДИКАТОР РОБОТИ (жовтий)
Цей індикатор світиться під час роботи. 
ІНДИКАТОР РОБОТИ блимає під час 
нагрівання в таких випадках:
(1) під час попереднього нагрівання;

протягом 2–3 хвилин після запуску.
(2) під час розморожування.

Розморожування проводиться 
протягом 5–10 хвилин приблизно 
один раз на годину за умови 
намерзання інею на теплообміннику 
зовнішнього блока.

ІНДИКАТОР ТАЙМЕРА 
(помаранчевий)
Цей індикатор світиться 
під час роботи таймера.

 ІНДИКАТОРИ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА

 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТІВ

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ
Цей перемикач слугує для запуску та зупинки системи 
у випадках, коли пульт дистанційного керування не 
працює.

• Тимчасовий перемикач запускає систему в 
автоматичному режимі.

• Якщо використовується тимчасовий перемикач, 
після вимкнення та наступного ввімкнення живлення 
система запускається в автоматичному режимі.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо пристрій не експлуатуватиметься 
протягом тривалого часу, вимкніть його 
за допомогою вимикача.

✩ Якщо живлення залишається ввімкненим, коли система не працює, блок керування споживає 
невелику кількість енергії. Для заощадження енергії вимикайте систему за допомогою мережевого 
вимикача (або автоматичного вимикача, якщо живлення подається із зовнішнього блока).

х 

х 
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Очищення та технічне обслуговування має виконувати лише кваліфікований персонал. Перш ніж 
почати очищення, зупиніть систему й вимкніть живлення.

1 Зніміть передню панель і обережно витягніть фільтр.

2 Очистьте фільтр за допомогою пилососа. Якщо фільтр 
дуже забруднений, промийте його з мийним засобом і 
ретельно прополощіть. Після цього висушіть його в тіні.

• Установіть фільтр на місце так, щоб позначку FRONT 
(Перед) було повернуто вперед.

• Установивши фільтри, натисніть на передню панель у 
трьох місцях, позначених стрілками на рисунку, щоб 
закрити її.

3

 1. ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

Очищуйте фільтр приблизно один раз на два тижні. Це дає змогу заощадити енергію. Якщо повітряний 
фільтр заповнено пилом, потік повітря слабшає й охолоджувальна здатність знижується. Крім того, 
може виникати шум. Очищуйте фільтр, дотримуючись наведеної нижче процедури.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не використовуйте для миття гарячу воду з температурою вище 40 °C. Фільтр може зменшитися.
• Після миття повністю струсіть воду з фільтра та висушіть його в тіні; не піддавайте його дії прямих 

сонячних променів. Фільтр може зменшитися.
• Не використовуйте пристрій без фільтра. Це може призвести до несправності.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Під час очищення не допускайте потрапляння води на корпус блока, 
оскільки це може спричинити коротке замикання.

• Не використовуйте для очищення гарячу воду (вище 40 °C), бензин, кислоту, 
розчинник або щітки, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі 
та покриття.

 2. ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ
• Зніміть передню панель і промийте її чистою водою. 

Для миття використовуйте м’яку губку. 
Після застосування нейтрального мийного засобу 
ретельно промийте панель чистою водою.

• Якщо передня панель не знімається, протріть її 
м’якою сухою тканиною. Ретельно протріть пульт 
дистанційного керування м’якою сухою тканиною.

• Витріть насухо.
Якщо на індикаторах або приймачі сигналу 
внутрішнього блока залишиться вода, це може 
призвести до несправностей.

Спосіб зняття передньої панелі
Під час зняття та встановлення передньої панелі 
тримайте її обома руками.

12

Зняття передньої панелі Установлення передньої панелі

КріпленняНатисніть Кріплення

1. Натисніть на кінець правого кріплення назовні, 
щоб розблокувати фіксатор.

2. Зсуньте ліве кріплення назовні, щоб розблокувати 
фіксатор, і потягніть панель на себе.

1. Установіть вісь лівого кріплення в отвір в уступах 
блока.

2. Надійно встановіть вісь правого кріплення в отвір 
в уступах блока.

3. Переконайтеся, що передню панель закріплено, 
і закрийте її.

РОЗЧИННИК
КИСЛОТАБЕНЗИН
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ІНФОРМАЦІЯ

МОЖЛИВОСТІ

Нагрівальна здатність
• Кімнатний кондиціонер повітря працює за принципом теплового 

насоса, який поглинає тепло ззовні й подає його в опалюване 
приміщення. Коли навколишня температура знижується, нагрівальна 
здатність також знижується. У такій ситуації інвертор збільшує 
частоту обертання компресора, щоб зберегти нагрівальну здатність 
кондиціонера. Якщо нагрівальна здатність системи незадовільна, 
можна скористатись іншими опалювальними приладами.

• Кондиціонер призначено для обігрівання всього приміщення, тому може минути деякий час, перш ніж ви 
відчуєте тепло. Щоб заздалегідь прогріти приміщення, радимо використовувати режим таймера.

Охолоджувальна здатність і зниження вологості
• Якщо кількість теплоти в приміщенні перевищує охолоджувальну здатність пристрою (наприклад, у приміщенні 

багато людей або використовуються нагрівальні прилади), задана температура може не досягатися.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте 
печі або інші 
високотемпературні 
пристрої поблизу 
внутрішнього блока.

ЗАБОРОНА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФРЕОН

МОДЕЛЬ Фреон (кг)
Потенціал 

глобального 
потепління

т CO2-еквівалент

RAC-18WED
RAC-25WED R32: 0,530 675 0,358

RAC-35WED R32: 0,700 675 0,473

RAC-50WED R32: 0,930 675 0,628
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РЕГУЛЯРНА ПЕРЕВІРКА
ПЕРЕВІРЯЙТЕ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПУНКТИ ОДИН АБО ДВА РАЗИ НА РІК. ЯКЩО ЗНАДОБИТЬСЯ ДОПОМОГА, 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО АГЕНТА З ПРОДАЖУ.

1
УВАГА!

Перевірте правильність приєднання лінії заземлення.
Якщо лінія заземлення від’єднана або несправна, 
існує ризик пошкодження обладнання або ураження 
електричним струмом.

2
УВАГА!

Перевірте, чи не має монтажна рама ознак надмірної 
корозії та чи не нахилився або не втратив стабільність 
зовнішній блок.
Він може впасти та призвести до травмування.

СТАН ПЕРЕВІРТЕ ТАКЕ:

Якщо пульт дистанційного керування 
не передає сигнал.
(Дисплей пульта дистанційного 
керування темний або пустий).

• Чи потрібно замінити елементи живлення?
• Чи правильна полярність вставлених елементів живлення?

Коли система не працює.

• Чи справні запобіжники?
• Чи напруга не занадто висока або низька?
• Чи встановлено вимикач у положення ON (УВІМК.)?
• Чи підключено електричну вилку?
• Чи подається електроенергія?

Коли система недостатньо охолоджує.
Коли система недостатньо нагріває.

• Чи заповнено фільтр пилом?
• Чи задана температура відповідає умовам?
• Чи відрегульовано горизонтальні повітряні заслінки відповідно 

до вибраного режиму роботи?
• Чи засмічено впускні повітряні отвори зовнішнього або 

внутрішнього блока?
• Чи працює вентилятор у режимі «НИЗЬКА» або «БЕЗШУМНО»?

ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕВІРТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ПУНКТИ.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

■ Ці явища не вказують на несправність:

У режимі нагрівання індикатор роботи 
блимає та потік повітря зупиняється

<Початок роботи>
Система готується до випуску теплого повітря. Зачекайте.
<Під час роботи>
Виконується розморожування зовнішнього блока. Зачекайте.

Свист або шипіння Звук перетікання фреону в трубці або клапані під час регулювання швидкості потоку.

Скрип Цей звук виникає, коли блок розширюється або стискається через змінення 
температури.

Шелест Цей звук виникає, коли змінюється частота обертання вентилятора внутрішнього 
блока, наприклад під час запуску.

Клацання Звук механічного клапана під час ввімкнення блока.
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Булькання
Цей звук виникає, коли вентилятор усмоктує повітря зі зливного шланга та видуває 
конденсат, який накопичився в колекторі конденсату. Щоб отримати докладні 
відомості, зверніться до свого агента з продажу.

Змінення робочого шуму Робочий шум змінюється, коли змінюється потужність через коливання температури.

Утворення туману Туман утворюється в разі швидкого охолодження повітря в приміщенні з 
кондиціонером.

Із зовнішнього блока виділяється пара Вода, яка утворилася під час розморожування, випаровується, і утворюється пара.

Запахи Утворюються, коли часточки диму, харчових продуктів, косметики тощо втягуються 
до системи з приміщення та знову надходять у приміщення.

Зовнішній блок продовжує працювати, 
навіть якщо роботу зупинено

Виконується розморожування (після виходу з режиму нагрівання мікрокомп’ютер 
перевіряє зовнішній блок на наявність накопичень інею та в разі потреби подає на 
блок команду розморожування).

ІНДИКАТОР РОБОТИ блимає

Виконується попереднє нагрівання або розморожування.
Оскільки захисна схема або датчик попереднього нагрівання працюють, коли робота 
повністю припиняється під час попереднього нагрівання й подальшого перезапуску 
або коли режим роботи змінюється з охолодження на нагрівання, індикатор 
продовжує блимати.

Задану температуру не досягнуто
Фактична температура може дещо відхилятися від заданої на пульті дистанційного 
керування. Це залежить від кількості людей у приміщенні, а також умов у приміщенні 
та ззовні нього.

• Якщо після виконання 
описаних вище перевірок 
пристрій не працює 
належним чином, припиніть 
його живлення за допомогою 
вимикача й негайно 
зверніться до свого агента з 
продажу.

Негайно зверніться до свого агента з продажу, якщо 
спостерігаєте такі явища:
• Часто вимикається автоматичний вимикач або 

перегорає запобіжник.
• Робота перемикача нестабільна.
• Усередину блока випадково потрапив сторонній предмет або вода.
• Кабель живлення надмірно нагрівається, або його ізоляцію 

пошкоджено.
• Блимає індикатор ТАЙМЕР на дисплеї внутрішнього блока.

( )Оскільки характер несправності можна визначити за блиманням 
індикаторів, перевірте цикл блимання, перш ніж припинити 
роботу пристрою за допомогою вимикача.

Примітки
• За нормальної роботи або під час її припинення можуть спостерігатися 

перелічені нижче явища, які не вказують на несправність.
(1) Слабкий звук перетікання фреону в контурі охолодження.
(2) Слабкий звук тертя від вентилятора, який охолодився й нагрівається 

після припинення роботи.
• Запахи виділяються з кондиціонера, коли часточки диму, харчових продуктів, 

косметики тощо втягуються з приміщення. Тому, щоб позбутися цих запахів, 
регулярно очищуйте повітряний фільтр і випарник.

• Якщо після виконання описаних вище перевірок кондиціонер не працює належним чином, негайно 
зверніться до свого агента з продажу. Повідомте йому модель, серійний номер і дату монтажу 
кондиціонера. Крім того, повідомте його про характер несправності.

Зверніть увагу!
Під час ввімкнення обладнання яскравість освітлення може дещо коливатися, особливо якщо воно 
приглушене. Це не вказує на несправність.
Дотримуйтесь умов місцевих енергопостачальних компаній.




