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Daljinskega upravljalnika NE spreminjajte in ne
popravljajte. To lahko povzroči električni udar ali
požar. Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.



Daljinskega upravljalnika NE prestavljajte in ne
nameščajte znova sami. Napačna namestitev lahko
povzroči električni udar ali požar. Posvetujte se
s svojim prodajalcem Daikin.



V bližini izdelka NE uporabljajte vnetljivih materialov
(npr. pršila za lase ali insekticida). Izdelka ne čistite
z organskimi topili, kot je razredčilo za barvo. Uporaba
organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku,
električni udar ali požar.

2. Lastnosti in funkcije
Vrhunski daljinski
sistemom.
1

upravljalnik

omogoča

popoln

nadzor

nad

OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika so:

Izvorna navodila so pisana v angleščini. Navodila v vseh drugih
jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

 VKLOP/IZKLOP,

Izčrpne priročnike za montažo in uporabo poiščite na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

 nastavitev temperature,

 preklop načina delovanja (samo za BRC2E),
 nastavitev hitrosti ventilatorja,
 nastavitev smeri pretoka zraka.

Delovanje

2

FUNKCIJA URE
Funkciji ure sta:
 12-/24-urna ura realnega časa,

1. Splošni varnostni ukrepi

 samodejna nastavitev poletnega časa.
3

OPOZORILO
Glejte tudi priročnik za uporabo, priložen zunanji in notranji
enoti.

FUNKCIJA URNIKA
Če je montiran vmesnik BRP7A51 za digitalne vhode, je funkcija
časovnika urnika onemogočena.
Funkcije časovnika urnika so:
 za vsak dan v tednu lahko programirate največ 5 dejanj,

Pred montažo daljinskega upravljalnika skrbno preberite poglavje
"Splošni varnostni ukrepi".

 programirate lahko 3 neodvisne razporede,

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne
škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

 urnik je povezan z nastavitvami temperature za hlajenje in/ali
ogrevanje ter IZKLOPOM (s temperaturo zapore ali brez),

OPOZORILO
Otrokom NE dovolite, da bi se igrali z enoto ali daljinskim
upravljalnikom. Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko
povzroči poslabšanje telesnih funkcij in škoduje zdravju.

Hiter pregled

1

 urnik lahko kadar koli omogočite/onemogočite,

 "zadnji ukaz" razveljavi prejšnjega do uveljavitve naslednjega
načrtovanega ukaza.
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4

5

6

7

ZAPORA
Ko se daljinski upravljalnik IZKLOPI, funkcija zapore ohranja
temperaturo prostora v določenem območju.
ONEMOGOČANJE GUMBOV/FUNKCIJ/NAČINOV
Gumbe, funkcije in/ali načine delovanja lahko zaklenete in
omejite dejanja uporabnika.

7

 Med delovanjem sveti.
 Lučka ne sveti, ko je delovanje enote IZKLOPLJENO.
 Če pride do napake, lučka utripa.
8

MOŽNOST PODROBNEGA PRIKAZA
Dodatno se lahko prikažeta zunanja temperatura ali temperatura
prostora.
POVEZAVA Z DVEMA ZUNANJIMA SIGNALOMA
(Na voljo samo, če je priključen vmesnik BRP7A51 za digitalne
vhode.)
Če je vmesnik BRP7A51 za digitalne vhode priključen, bo
funkcija urnika onemogočena, dokler je vmesnik BRP7A51 za
digitalne vhode priključen.

LUČKA ZA DELOVANJE

GUMB ZA PREKLIC
 Uporablja se za vrnitev na prejšnji zaslon.
 Ta gumb je privzeto onemogočen (glejte "8. Omogočanje/
onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic" na strani 9).

9

Prikazovalnik LCD (z osvetlitvijo)
 Ko pritisnete kateri koli gumb, se za približno 30 sekund
vključi osvetlitev ozadja.
 Dejanja, povezana z gumbi, razen dejanj gumba za VKLOP/
IZKLOP, se ne izvedejo, če osvetlitev ozadja ne sveti.

 Povežete lahko do dva stikalna kontakta (kontakt B1 in B2).

 Če za upravljanje ene notranje enote uporabljate 2 daljinska
upravljalnika, zasveti osvetlitev daljinskega upravljalnika, ki
ste ga uporabili prvega.

 Običajna uporaba: hotelska povezava z na mestu vgradnje
zagotovljenima kontaktom B1 za okno in kontaktom B2 za
ključ v obliki kartice.
 Kontakt B1 za okno in kontakt B2 za ključ v obliki kartice je
mogoče neodvisno omogočiti/onemogočiti.

4. Imena in funkcije ikon

 Kontakt B2 za ključ v obliki kartice ima funkcijo zakasnitve in
ponastavitve.

Za preklop med standardnim in podrobnim prikazom glejte
"16. Konfiguracija" na strani 6, "Izbiranje načina prikaza".

Standardni prikaz

3. Imena in funkcije delov
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Podrobni prikaz

6

2

8

11:03

Pet

1

3

13
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3
14

GUMB ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA
 Na voljo je samo pri BRC2E.
 Pritisnite ta gumb, da izberete želeni način delovanja.

2

GUMB ZA NASTAVITEV HITROST VENTILATORJA
Uporablja se za spreminjanje hitrosti ventilatorja.

3

GUMB ZA MENI/VNOS

1

NAČIN DELOVANJA
Označuje trenutni način delovanja.
Način delovanja
Hlajenje

Ogrevanje

Zračenje

Čiščenje zraka

Ventilator

Sušenje

Samodej.
(Hlaj.)

Samodej. (Ogre.)

 Ta gumb je privzeto onemogočen (glejte "8. Omogočanje/
onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic" na strani 9).
 Uporablja se za prikaz glavnega menija ali vnos izbranega
elementa.
4

GUMB GOR/DOL
 Uporablja se
temperature.

za

povečanje/zmanjšanje

nastavljene

2

 Prikazuje hitrost ventilatorja, ki je nastavljena za klimatsko
napravo.

 Uporablja se za označevanje naslednjega elementa na
zgornji/spodnji strani.

 Hitrost ventilatorja ne bo prikazana, če klimatska naprava
nima funkcije za upravljanje hitrosti ventilatorja.

 Uporablja se za spreminjanje izbranega elementa.
5

GUMB DESNO/LEVO
 Uporablja se za označevanje naslednjega elementa na
desni/levi strani.
 Vsebine prikazov se spremenijo v naslednji/prejšnji zaslon.

6

GUMB ZA VKLOP/IZKLOP
Pritisnite ga za zagon ali zaustavitev klimatske naprave.
INFORMACIJE
Ta gumb je edini, ki deluje, tudi če zaslon ni osvetljen.
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HITROST VENTILATORJA

3

PRIKAZ NASTAVLJENE TEMPERATURE/TEMPERATURE ZAPORE
 Ko je enota VKLOPLJENA, je prikazana temperatura, ki je
nastavljena za klimatsko napravo.
 Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora onemogočena, je
prikazana temperatura, ki je nastavljena za klimatsko napravo.
 Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora omogočena, je
prikazana temperatura, ki je nastavljena za funkcijo zapore.
 Privzeto se uporablja način prikaza ene nastavitvene točke. Če
želite omogočiti način dveh nastavitvenih točk, glejte priročnik za
montažo.
Hiter pregled

2

4

ODMRZOVANJE/VROČI ZAGON
(samo HRV)
Označuje, da je aktiviran način odmrzovanja/vročega zagona.

5

NAPAKA

7

 Označuje napako enote ali opozorilo.
 Pritisnite gumb
(če je omogočen), da se prikažejo
sporočilo napake in podatki za vzdrževanje.
6

 Če pade sobna temperatura pod 10°C, se ogrevanje
samodejno zažene. Če se po pol ure temperatura poveča na
12°C ali več, se upravljalnik povrne v prvotno stanje.

ZRAČENJE/PREČIŠČEVANJE
 Ikone načina Zračenje
označujejo trenutni
način zračenja (samo HRV) (AVT., REKUPERACIJA, PREMOS.).
 Ikona čiščenja zraka
čiščenje zraka (opcija).

 Če se sobna temperatura poveča na več kot 35°C, se
hlajenje samodejno zažene. Če se po pol ure temperatura
zmanjša na 33°C ali manj, se upravljalnik povrne v prvotno
stanje.
Razliko je mogoče nastaviti v meniju zapore. Temperaturo
zapore lahko nastavite, ko je enota IZKLOPLJENA, na
osnovnem zaslonu ali v urniku.
Stanje zapore (omogočeno/onemogočeno) je vidno v seznamu
prihrankov.

označuje, da deluje enota za

7

OMOGOČEN ČASOVNIK
Označuje, da je omogočen časovnik urnika ali časovnik
IZKLOPA.

8

CENTRAL. UPRAVLJANJE
Označuje, da sistem upravlja oprema za centralni nadzor
(opcijska oprema) in da je onemogočeno upravljanje klimatske
naprave preko daljinskega upravljalnika.

9

PREKLOP POD NADZOROM
(samo VRV)
Označuje, da je preklop razpoložljivosti hlajenja/ogrevanja dodeljen
drugi notranji enoti ali glavnemu daljinskemu upravljalniku.

10

ZAPORA
Ikona zapore utripa, ko je enota vklopljena z nadzorom zapore.

11

ČAS ZA ČIŠČENJE ELEMENTA
Označuje, da je čas za čiščenje elementa.

12

ČAS ZA ČIŠČENJE FILTRA ZA ZRAK
Označuje, da je čas za čiščenje filtra.

13

URA (12-/24-urna ura realnega časa)

6. Način osnovnega delovanja

A
C

 Če ura ni nastavljena, se prikaže -- : --.
PODROBNA IZBIRA
 Prikazana je, če je izbran način podrobnega prikaza.
 Privzeto ni izbranih podrobnih elementov.
15

TEŽAVA S ČASOVNIKOM
 Označuje, da je potrebna ponovna nastavitev ure.

28°C
B

A Način delovanja
B Temperatura:
• Ko je enota VKLOPLJENA, je prikazana temperatura,
ki je nastavljena za klimatsko napravo.
• Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora onemogočena,
je prikazana temperatura, ki je nastavljena za klimatsko
napravo.
• Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora omogočena,
je prikazana temperatura, ki je nastavljena za funkcijo
zapore.
C Hitrost ventilatorja

 Označuje, da je ura nastavljena.
14

ZAPORA
Ko se daljinski upravljalnik IZKLOPI, funkcija zapore ohranja
temperaturo prostora v določenem območju. To se zagotovi
z začasnim zagonom klimatske naprave, ki so jo predhodno
IZKLOPILI uporabnik, funkcija urnika ali časovnik IZKLOPA.
Primer:

1

Večkrat pritisnite
, dokler ne izberete želenega načina
delovanja Hlajenje, Ogrevanje, Zračenje, Vent., Sušenje ali Samodejno.

2

Pritisnite
. Zasveti lučka za delovanje (zelena) in klimatska
naprava začne delovati.

3

Temperaturo nastavite z gumboma

 Časovnik urnika ne bo deloval, dokler znova ne nastavite ure.

.

5. Opis načinov delovanja

INFORMACIJE

1

SAMO DELOVANJE VENTILATORJA
V tem načinu zrak kroži brez ogrevanja ali hlajenja.

V načinu Sušenje ali Zračenje ni mogoče nastaviti hitrosti
ventilatorja.

2

SUŠENJE

4

 V tem načinu delovanja se vlažnost zraka zmanjša zaradi
izmenjevanja VKLOPA klimatske naprave v načinu hlajenja
in njenega IZKLOPA, da se zmanjša padec temperature.

Pritisnite
, da med možnostmi samodejno, nizko, srednje
nizko, srednje, srednje visoko in visoko (odvisno od modela)
izberete želeno hitrost ventilatorja.

5

 Upravljanje temperature in hitrosti ventilatorja poteka
samodejno in ju ni mogoče nadzorovati z daljinskim
upravljalnikom.

Pritisnite
. Lučka za delovanje se IZKLOPI in delovanje
klimatske naprave se zaustavi.

Dodatne funkcije upravljalnika: ZAKLEPANJE TIPK

 Sušenje ne deluje, če je sobna temperatura prenizka.

1

3

SAMODEJNO DELOVANJE
V tem načinu upravljalnik samodejno preklaplja med ogrevanjem
in hlajenjem, skladno z nastavitveno točko.

Omogočite lahko gumbe za meni/vnos in preklic.
Za omogočanje glejte "8. Omogočanje/onemogočanje gumbov
za meni/vnos in preklic" na strani 9.

2

Za 4 sekunde pritisnite

4

HLAJENJE
V tem načinu delovanja se bo hlajenje aktiviralo, ko to zahtevata
nastavitvena točka ali zapora.

3

Če želite preklicati način zaklepanja tipk, za 4 sekunde
pritisnite .

5

OGREVANJE
V tem načinu delovanja se bo ogrevanje aktiviralo, ko to
zahtevata nastavitvena točka ali zapora.

6

ZRAČENJE (samo HRV)
Način zračenja se uporablja pri enotah za zračenje
z rekuperacijo toplote, kadar hlajenje ali ogrevanje ni potrebno;
za podrobnosti glejte priročnik za HRV.

Hiter pregled

3

, da omogočite način zaklepanja tipk.
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7. Opis elementov, ki jih vsebuje glavni meni

6

 Za vsak dan v tednu izberite, kdaj se načini delovanja
začnejo in/ali zaustavijo.

Privzeto dostop do glavnega menija ni mogoč, ker je gumb za meni/
vnos onemogočen. Za omogočanje glejte "8. Omogočanje/
onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic" na strani 9.

 Za vsak dan lahko nastavite do 5 dejanj.
 Oba načina delovanja (običajni in zapora) je mogoče izbrati.

OPOMBA
Razpoložljivost funkcij je odvisna od vrste notranje enote.
1

SMER PRETOKA ZRAKA (če je na voljo)
Spremenite lahko Smer pretoka zraka.

2

INDIVIDUALNA NASTAVITEV SMERI ZRAKA(1) (samo, če je
vgrajena funkcija individualnega pretoka zraka)
Nastavite Smer pretoka zraka za vsako od 4 lopatic posebej.

URNIK(4)

 Dodatno je mogoče nastaviti počitnice in številko urnika.
7

SAMODEJNO ČIŠČENJE FILTRA
 Nastavite čas, ko je potrebno samodejno čiščenje filtra.
 Funkcija je na voljo samo pri modelih s samočistilno okrasno
ploščo.

8

PODATKI ZA VZDRŽEVANJE
Prikažejo se podatki za stik in podatki o modelu.

9

KONFIGURACIJA
Preklopite lahko med standardnim in podrobnim prikazom. Če
izberete podrobni prikaz, se na osnovnem zaslonu lahko prikaže
temperatura prostora ali zunanja temperatura.

3

HITRI ZAGON(1) (samo SkyAir)
Omogoča hitro nastavitev udobne ravni temperature prostora.

4

ZRAČENJE (samo HRV)
Omogoča nastavitev hitrosti in načina zračenja.

5

MOŽNOSTI VARČEVANJA(2)

10

 Seznam prihrankov
Možnosti varčevanja lahko omogočite ali onemogočite.

TRENUTNE NASTAVITVE
Prikazujejo seznam trenutnih nastavitev razpoložljivih elementov.

11

 Območje nas.toč. nas
Območje temperature za nastavitveno točko lahko omejite za
način hlajenja in način ogrevanja.

URA IN KOLEDAR
Konfigurirate lahko datum in čas. Čas je mogoče prikazati v 12ali 24-urnem zapisu.

12

JEZIK
Izberete lahko jezik, odvisno od nameščenega paketa jezikov.

 Pogoj za zaporo
Nastavite lahko razliko temperature za nastavitveno točko,
ob kateri se enota povrne v stanje IZKLOPA.
 Zaznav.tipalo (nizko)(1)(3) (samo, če je vgrajeno zaznavalno tipalo)
Če v nastavljenem obdobju ni zaznana prisotnost oseb, ta
funkcija samodejno spremeni ciljno temperaturo klimatske
naprave. Če je zaznana prisotnost oseb, se povrne običajna
nastavljena temperatura.

8. Smer pretoka zraka
1

Prikličite zaslon Smer pretoka zraka (glejte "21. Struktura glavnega
menija" na strani 6).

2

Med možnostmi Ni in.nas, Položaj 0, Položaj 1, Položaj 2, Položaj 3,
Položaj 4, Nihanje in Samodej. izberite želeno smer pretoka zraka s
pomočjo gumbov
.

 Zaznav.tipalo (zaus.)(1)(3) (samo, če je vgrajeno zaznavalno
tipalo)
Če v nastavljenem obdobju ni zaznana prisotnost oseb, ta
funkcija samodejno zaustavi klimatsko napravo.

Smer pretoka zraka
Smer
3RORåDM

 Samo.ponas.nas.točke
Po določenem obdobju delovanja lahko nastavitveno točko
temperature spremenite v vnaprej nastavljeno nastavitveno
točko temperature, tudi če se je nastavitvena točka
temperature spremenila.

1D]DM

INFORMACIJE
Na voljo sta 2 smeri:

 Časovnik IZKLOPA
Klimatska naprava se po nastavljenem času samodejno
IZKLOPI vsakokrat, ko je aktivirana.

0
1
2

 Poraba el. energije(1)
Prikazana je značilna poraba energije do sedaj. Uporabniku
omogoča oceno težnje porabe energije.

Gor/dol

4
1

2

3

Levo/desno

OPOMBA

Funkcija ni na voljo pri priklopu več kot 1 notranje
enote na daljinski upravljalnik.

Razpoložljive smeri pretoka zraka so odvisne od vrste
notranje enote.
3

Prikazana poraba energije ni rezultat meritev kWh,
temveč izračuna na podlagi podatkov o delovanju
enote. Nekateri dejavniki v tem izračunu so absolutne
vrednosti, medtem ko so drugi zgolj rezultat
interpolacije z dovoljenim odstopanjem. To pojasnjuje,
zakaj se lahko odčitek razlikuje od dejanske porabe
energije.

(3)

0
3 4

OPOMBA

OPOMBA

(1)
(2)

Nastavitev

Funkcija ni podprta, če so priključene zunanje enote SkyAir RR+RRQ.
Ko je priključen centralni upravljalnik, ne uporabljajte možnosti Zapora,
Območje nas.toč. nas, Pogoj za zaporo in Samo.ponas.nas.točke.
Pri sistemih s sočasnim delovanjem upravljajo sistem zaznavalna tipala,
nameščena v glavno notranjo enoto.
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Pritisnite gumb
zaslon.

, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni

9. Individualna nastavitev smeri zraka
Za podrobne informacije glejte izčrpen priročnik za uporabo, ki je na
voljo na naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

(4)

Če je priključen centralni upravljalnik ali vmesnik BRP7A51 za digitalne
vhode, urnik ne bo na voljo.

Hiter pregled

4

10. Hitri zagon (samo SkyAir)
1

2

Spreminjanje nastavitev urnika za izbrano številko urnika

Med delovanjem v načinu Hlajenje, Ogrevanje ali Samodejno
odprite Glavni meni in omogočite Hitri zagon, da se povrnete na
osnovni zaslon (glejte "Dodatek" na strani 10).
Če želite preveriti, ali je Hitri zagon omogočen, glejte
"17. Trenutne nastavitve" na strani 6. Glavni meni je dostopen
samo, če je omogočen gumb za meni/vnos. Za omogočanje
glejte "8. Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/vnos in
preklic" na strani 9.

1

Prikličite zaslon Nastavitve (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

3

Z gumboma
označite začetni Čas delovanja in z gumboma
nastavite želeni Čas delovanja (2).

izberite želeni dan (1).

Urnik št. 1

(2)
(1)

Pon

INFORMACIJE
Če želite IZKLOPITI Hitri zagon, ponovite 1. korak.

Nazaj

4

11. Zračenje (samo HRV)

Z gumboma
dejanje.

Hlaj

Ogre

Nastavitev

označite Dej in z gumboma

izberite želeno

Urnik št. 1

Za več informacij glejte priročnike za HRV.

Pon

12. Možnosti varčevanja

ýDV
Dej
– 6 :00
:
:
:
:

Hlaj

Ogre

ON
OFF

Nastavitev

Za podrobne informacije glejte izčrpen priročnik za uporabo, na voljo na
naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.

INFORMACIJE (stolpec Dej)
Na voljo so 3 vrste delovanja:
ON

13. Urnik

OFF

5

Omogočanje/onemogočanje urnika
1

Prikličite zaslon Omogoči/Onemogoči (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

Nastavite lahko nastavitvene točke temperature.
Nastavite lahko nastavitvene točke temperature zapore.
Onemogočite lahko nastavitvene točke temperature in
temperature zapore.

Če je priključen centralni upravljalnik ali vmesnik BRP7A51 za
digitalne vhode, urnik ni viden in je onemogočen.

Z gumboma
z gumboma

označite temperaturo hlajenja in ogrevanja in
izberite želeno vrednost.

INFORMACIJE (stolpca Hlajenje in Ogrevanje)

izberite Omogoči ali Onemog.

__: Označuje, da temperatura in nastavitvena točka
temperature zapore za to obdobje nista nastavljeni.
Uporabljena bo zadnja aktivna nastavitvena točka.

8UQLN
2PRJRþLRQHPRJRþL

- -: Označuje, da je funkcija zapore onemogočena za to
obdobje.

2QHPRJ
Nazaj

ýDV Dej
– 6 :00
:
:
:
:

Nastavitev

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

izberite Da in pritisnite

.

.

Izbiranje številke urnika
1

Prikličite zaslon Nas. številka urnika (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma
Urnik št. 3.

spremenite nastavitev na Urnik št. 1, Urnik št. 2 ali

Če želite nastaviti različne dni v tednu, z gumboma
dan. Z gumboma
spremenite dan.

7

Če želite kopirati vsa dejanja prejšnjega dne, pritisnite
je označen dan, ki ga želite nastaviti.

8

Ko so vse nastavitve urnika zaključene, pritisnite
potrditvenega zaslona.

9

Z gumbom

izberite Da in pritisnite

označite
, ko

za prikaz

.

14. Samodejno čiščenje filtra

Urnik
Nas. številka urnika

Urnik št. 1
Nazaj

6

Za podrobne informacije glejte priročnik za montažo modelov
s samočistilno okrasno ploščo.

Nastavitev

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

izberite Da in pritisnite

.

15. Podatki za vzdrževanje

.

Uporaba nastavitve za počitnice
Časovnik urnika bo onemogočen za dneve, ki ste jih nastavili za
počitnice.
1

Prikličite zaslon Počitnice (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma
izberite želeni dan. Pritisnite
za nastavitev počitnic.

, da se prikaže

1

Prikličite zaslon Podatki za vzdrževanje (glejte "Dodatek" na
strani 10).

2

Na vrhu zaslona se prikaže telefonska številka, vnesena med
Podatki za stik. Na dnu zaslona se prikažejo informacije o modelih,
Notranja enota in Zunanja enota.

3

Pritisnite

za vrnitev v Glavni meni.

Urnik
3RþLWQLFH
Sestav. izbira
Ned Pon Tor Sre ýHW Pet Sob

Nazaj

Nastavitev

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

Hiter pregled

5

izberite Da in pritisnite

.

.
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16. Konfiguracija

18. Ura in koledar

Izbiranje preprečevanja prepiha

Nastavitev datuma in časa

1

Prikličite zaslon Preprečevanje prepiha (glejte "Dodatek" na strani 10).
izberite Omogoči ali Onemog.

2

Z gumboma

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

izberite Da in pritisnite

1

Prikličite zaslon Datum in čas (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma
premaknite označeni element in z gumboma
nastavitev Leto, Mesec, Dan in Čas.

.

.

'DWXPLQþDV
Leto 2014
0HVHF 1
Dan 1
Sreda

Izbiranje načina prikaza
1

Prikličite zaslon Način prikaza (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

spremenite nastavitev na Standard ali Podrobno.
3ULND]

0:00
Nazaj

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

1DþLQSULND]D

6WDQGDUG
Nazaj

3

. Prikaže se osnovni zaslon.

Izbiranje elementa podrobnega prikaza
1

Prikličite zaslon Prikaz elementa (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma
spremenite nastavitev na Brez, Zunanja temp.
zraka, Temp. prostora ali Sistem.
Prikaz
Prikaz elementa

Brez
Nazaj

3

.

.

1

Prikličite zaslon 12-/24-urni čas (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

3

Za prikaz potrditvenega zaslona pritisnite

4

Z gumbom

izberite 12H ali 24H.
izberite Da in pritisnite

.

.

19. Jezik
1

Prikličite zaslon Jezik (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

3

Za potrditev nastavitve pritisnite

izberite jezik.
. Prikaže se osnovni zaslon.

Razpoložljivi jeziki so odvisni od nameščenega paketa jezikov.

Nastavitev

Za potrditev nastavitve pritisnite

izberite Da in pritisnite

Nastavitev zapisa ure (12/24 ur)

Nastavitev

Za potrditev nastavitve pritisnite

1DVWDYLWHY

. Prikaže se osnovni zaslon.

Nastavitev kontrasta LCD-prikazovalnika
1

Prikličite zaslon Nastavitev kontrasta (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Z gumboma

spremenite kontrast.

Za podrobne informacije o razpoložljivih jezikih glejte izčrpna
priročnika za montažo in uporabo, ki sta na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

20. Prikaz kode napake
1

Nastavitev kontrasta

Če pride do napake, bosta ikona
lučka za delovanje utripali.

na osnovnem zaslonu in

Temno
Svetlo
Nazaj

3

Nastavitev

Za potrditev nastavitve pritisnite

28°C

.

17. Trenutne nastavitve
1

Prikličite zaslon Trenutne nastavitve (glejte "Dodatek" na strani 10).

2

Prikaže se seznam stanj trenutnih nastavitev.

3

Pritisnite

za vrnitev v Glavni meni.

2

Gumb je privzeto onemogočen. Če želite omogočiti gumb ,
glejte "8. Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/vnos in
preklic" na strani 9.

3

Pritisnite . Koda napake utripa in prikažejo se Podatki za stik ter
podatki o modelu.

21. Struktura glavnega menija
Glejte "Dodatek" na strani 10.
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Montaža

OPOZORILO

Izčrpna priročnika za montažo in uporabo sta na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

1. Splošni varnostni ukrepi

O prestavitvi in ponovni namestitvi daljinskega
upravljalnika se posvetujte z lokalnim zastopnikom.

2. Kaj je v škatli?

OPOZORILO

1

Pred montažo skrbno preberite navodila. Iz njih boste
izvedeli, kako namestiti, kako pravilno nastaviti in
uporabljati enoto. Priročnik shranite na priročno mesto, da
ga boste lahko še kdaj vzeli v roke.

2

1×

4

2×

1×

5
1×

+

Opcijska oprema je namenjena uporabi z enotami Daikin.
Za navodila za montažo in uporabo glejte priročnike za
montažo in uporabo enot.
Pred montažo daljinskega upravljalnika skrbno preberite poglavje
"Splošni varnostni ukrepi".

1
2
3
4
5

Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko povzroči
električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali požar, ali drugače
poškoduje napravo ali opremo oziroma povzroči telesne poškodbe.
Če imate kakršna koli vprašanja glede montaže ali uporabe naprave,
se vedno obrnite na prodajalca klimatskih naprav.

3

2×

Daljinski upravljalnik (zgornji in spodnji del)
Lesni vijaki in zidni vložki
Mali vijaki
Vezica
Kanal za kable

3. Pritrditev daljinskega upravljalnika

Daljinskega upravljalnika NE montirajte sami. Napačna namestitev
lahko povzroči električni udar ali požar. Posvetujte se s svojim
prodajalcem Daikin.
OPOZORILO
Napeljavo zunanjega ožičenja in priključitev komponent
sistema mora opraviti monter, izvedba pa mora ustrezati
zadevni zakonodaji.

2

1

Kadar se uporablja termostatska funkcija daljinskega
upravljalnika, pri izbiri mesta namestitve upoštevajte, da
mora biti upravljalnik na mestu:


na katerem je mogoče zaznati povprečno temperaturo
prostora,



ki ni izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom,



ki ni blizu vira toplote,



na katerega ne vpliva zunanji zrak ali prepih,
npr. zaradi vrat, ki se odpirajo in zapirajo, ipd.,



na katerem se sprednja plošča in zaslon ohranjata
čista,



na katerem je temperatura med –10°C in 50°C,



na katerem je relativna vlažnost največ 95%.

INFORMACIJE


Če je le mogoče, za montažo izberite ravno površino.



Montažnih vijakov ne zategujte preveč, da ne
poškodujete spodnjega dela ohišja.

4. Ožičenje notranje enote
4 načini:
1

z zadnje strani,

2

z leve strani,

3

z zgornje strani,

Daljinskega upravljalnika NE montirajte:

4

sredinsko z zgornje strani.

V bližini strojev, ki oddajajo elektromagnetno sevanje.
Elektromagnetno sevanje lahko ovira delovanje
krmilnega sistema in povzroči napake enote.



Na vlažnih območjih ali mestih, kjer je enota lahko
izpostavljena vodi. Če voda vdre v daljinski
upravljalnik, utegne to povzročiti električni udar in
odpoved vgrajene elektronike.

Po končani montaži:


zaženite testno delovanje in preverite nepravilnosti,



stranki pojasnite, kako naj uporablja klimatsko napravo, pri
čemer si pomagajte s poglavjem Delovanje v tem hitrem
pregledu,



stranki naročite, naj shrani hitri pregled za prihodnjo rabo.

Hiter pregled
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Pri lokalno dobavljeni stikalni omarici uporabite opcijsko opremo
KJB111A ali KJB211A.

OPOMBA


2

1 Pri stenski montaži ga pritrdite z 2 priloženima lesnima
vijakoma (Ø3,5×32) in čepi.
2 Pri montaži v stikalno omarico ga pritrdite z 2 priloženima
malima vijakoma (M4×16).

OPOMBA

1

1

P1 P2

PCB

1×
3

2
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2

1

5. Pritrditev zgornjega dela ohišja

P1 P2

OPOMBA
Preverite, da med priključevanjem niste stisnili kabla.

PCB

Poravnajte zgornji del ohišja z jezički na
spodnjem delu ohišja (6 točk) in vstavite zgornji
del ohišja.

1×

2

3

Pritrjevanje pričnite z objemkami na spodnji
strani.

2
3

3

1

P1 P2

OPOMBA

PCB

1

Kabli stikalne omarice in povezovalni kabli niso
priloženi.

2

Ne prijemajte tiskanega vezja z rokami.

6. Odstranitev zgornjega dela ohišja
1×
3
2
3

4

1

P1 P2

1
Vstavite ploski izvijač v reži v spodnjem delu ohišja (2 točki), da
odstranite zgornji del ohišja.
OPOMBA

PCB

Tiskano vezje daljinskega upravljalnika je montirano na
zgornji del ohišja. Pazite, da z izvijačem ne poškodujete
tiskanega vezja.

1×
3

1 Notranja enota
2 Izrežite del za napeljavo ožičenja s kleščami ipd.
3 S pomočjo kanala za kable in vezice pritrdite ožičenje na
zgornji del ohišja.

Povežite sponke daljinskega upravljalnika (P1, P2) in sponke
notranje enote (P1, P2). (P1 in P2 nimata polarnosti.)
INFORMACIJE
Med napeljavo speljite te vodnike stran od napajalnega
ožičenja, da se tako izognete električnim motnjam (zunanje
motnje).

7. Vklop napajanja
1

Vklopite napajanje.

2

Prikaže se Poteka preverjanje povezave. Počakajte.

3

Po nekaj sekundah se prikaže osnovni zaslon.

Upravljanje 1 notranje enote ali 1 skupine notranjih enot
z 2 daljinskima upravljalnikoma
1

Vklopite oba daljinska upravljalnika.

2

Določite, kateri daljinski upravljalnik je glavni in kateri je
pomožni.

3

Ko se obvestilo Koda napake: U5 - Poteka preverjanje povezave.
Počakajte. prikaže na obeh daljinskih upravljalnikih, pritisnite in
4 sekunde držite gumb
na daljinskem upravljalniku, ki ga
želite nastaviti kot pomožnega.

4

Na pomožnem daljinskem upravljalniku se nato prikaže Pomožni
dalj. upr.

Specifikacija ožičenja
Vrsta vodnikov

Velikost

Skupna dolžina

Z vinilom oplaščen
vodnik

0,75–1,25 mm2

500 m

INFORMACIJE

INFORMACIJE

1

Glavni daljinski upravljalnik še vedno prikazuje Glavni
dalj. upr.

2

Snemite zaščito tako daleč, da boste lahko vodnike
vtaknili skozi ohišje daljinskega upravljalnika (L).
Glejte spodnjo sliko in preglednico. Dvojna izolacija
mora ostati na delu, ki prehaja skozi odprtino na ohišju
daljinskega upravljalnika.

5

Po nekaj sekundah se prikaže osnovni zaslon.

Za preprostejšo napeljavo je bolje, da se dolžina 2 žic
razlikuje za ±10 mm.

10 mm

L

Izstop kablov

L

Odprtina zgoraj

±150 mm

Odprtina sredinsko zgoraj

±200 mm
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8. Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/
vnos in preklic

2. Ponastavitev znaka za filter
1

Ko se na dnu osnovnega zaslona prikažeta ikona čiščenja
elementa
in/ali ikona čiščenja filtra , je treba filter in/ali
element očistiti.

2

Ko filter ali element operete, očistite ali zamenjate, pritisnite
za vstop v Glavni meni.

3

Z gumboma
izberite Indikator ponastavitve filtra in pritisnite
da ponastavite znak za filter.

Gumbi za meni/vnos in preklic so privzeto onemogočeni.
Če želite na osnovnem zaslonu omogočiti/onemogočiti gumbe za
meni/vnos in preklic, nadaljujte tako:
1

Držite pritisnjen gumb

2

Sočasno pritisnite 3 tipke,
pritisnjen gumb .

.
,

in

, medtem ko držite

,

OPOMBA
Po končani namestitvi ali vzdrževanju ne pozabite znova
onemogočiti gumbov.
V izčrpnem priročniku za montažo, ki je na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/,
poiščite podrobna navodila za montažo, ki obravnavajo:


postopek namestitve daljinskega upravljalnika,



funkcije in elemente menija gumbov daljinskega upravljalnika,



nastavitve sistema,



način testnega delovanja (za SkyAir),



kako preverite Seznam napak,



kako se registrirajo Podatki vzdrževalca,



potrditev registriranih podatkov,



uro in koledar (glejte tudi "18. Ura in koledar" na strani 6),



jezik (glejte tudi "19. Jezik" na strani 6),



onemogočanje gumbov,



onemogočanje funkcij,



onemogočanje načinov,



povezavo med zunanjimi vhodi,



način ene in način dveh nastavitvenih točk,



posodobitev programske opreme s programom za posodobitev.

Vzdrževanje
1. Splošni varnostni ukrepi
Ko se umažejo, obrišite prikazovalnik LCD in druge površine
daljinskega upravljalnika s suho krpo.
Če umazanije ne morete odstraniti s površine, namočite krpo v blago
raztopino nevtralnega detergenta v vodi, dobro ožmite krpo in očistite
površino. Nato površino obrišite s suho krpo.
OPOZORILO
Ne uporabljajte razredčila, organskih topil ali močnih kislin.
OPOZORILO
Daljinskega upravljalnika ne perite. To lahko povzroči
neželene električne tokove, ki lahko povzročijo električni
udar ali požar.
OPOZORILO
Pri izvajanju vzdrževanja vedno zaustavite klimatsko
napravo in IZKLOPITE napajalni odklopnik. Če tega ne
storite, lahko pride do električnega udara ali telesnih
poškodb.

Hiter pregled
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Dodatek

28°C
Glavni meni

(10)

Smer pretoka zraka
Individ. nas. smeri zraka
Hitri zagon
=UDþHQMH
0RåQRVWLYDUþHYDQMD
Urnik
6DPRþLãþHQMHILOWUD
3RGDWNL]DY]GUåHYDQMH
.RQILJXUDFLMD
7UHQXWQHQDVWDYLWYH
Ura in koledar
Jezik

(8)

Smer pretoka zraka

Individ. nas. smeri zraka

(9)

(11)

(12)

(13)

,QGLYLGXDOQDQDVWDYLWHY
Seznam individ. nastavitev
Ponas. vseh individ. nas.
,]ELUDREPRþMDVPHUL]UDND
=UDþHQMH
6WRSQMD]UDþHQMD
1DþLQ]UDþHQMD

0RåQRVWLYDUþHYDQMD
Seznam prihrankov
2EPRþMHQDVWRþQDV
3RJRM]D]DSRUR
Zaznav.tipalo(nizko)
=D]QDYWLSDOR ]DXV 
6DPRSRQDVQDVWRþNH
ýDVRYQLNL]NORSD
3RUDEDHOHQHUJLMH
Urnik
2PRJRþLRQHPRJRþL
1DVãWHYLONDXUQLND
3RþLWQLFH
Nastavitve
6DPRþLãþHQMHILOWUD

(14)

3RGDWNL]DY]GUåHYDQMH

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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.RQILJXUDFLMD
3UHSUHþHYDQMHSUHSLKD
Prikaz
Nastavitev kontrasta

Prikaz
1DþLQSULND]D
Prikaz elementa

7UHQXWQHQDVWDYLWYH

Ura in koledar
'DWXPLQþDV
XUQLþDV

Jezik

Hiter pregled
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