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1 Üldised ettevaatusabinõud
Enne õhukonditsioneeri paigaldamist lugege need üldised
ohuhoiatused hoolikalt läbi ja veenduge, et paigaldamine toimub
nõuetekohaselt.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi,
mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

Hoiatuste ja sümbolite tähendus
Neid ohutussõnumeid kasutatakse teie tähelepanu saavutamiseks.
Ohutussõnumite tähendusi on selgitatud järgnevalt.

HOIATUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma
või vigastusega.

ETTEVAATUST
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või
keskmise vigastusega.

OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.

OHT: PLAHVATUSE OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda
plahvatusega.
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TEAVITUSTÖÖ
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

MÄRKUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse
või vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele
TEAVITUSTÖÖ
Vaadake üle ka välisseadme ja siseseadme komplektides
olevad paigaldusjuhendid.

HOIATUS
ÄRGE mängige seadme või selle kasutajaliidesega. Kui
laps seadet kogemata kasutab, võib see kahjustada
kehafunktsioone ja tervist.

HOIATUS
Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

▪ ÄRGE kasutage kasutajaliidest märgade kätega.

▪ ÄRGE võtke kasutajaliidest lahti ja puudutage sisemisi
osi. Võtke ühendust edasimüüjaga.

▪ ÄRGE muutke ega parandage kasutajaliidest. Võtke
ühendust edasimüüjaga.

▪ ÄRGE paigutage ega paigaldage kasutajaliidest ise
ümber. Võtke ühendust edasimüüjaga.

HOIATUS
ÄRGE kasutage tuleohtlikke materjale (nt juukselakki või
putukamürki) kasutajaliidese läheduses.

MÄRKUS
Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. Võimalik tagajärg: 
kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

1.2 Juhised paigaldajale
Selle dokumendi kaanelehel näidatud sõnumid on suure tähtsusega,
seega järgige nende nõudmisi täpselt.

TEAVITUSTÖÖ
See kasutajaliides on valikuline lisa ja seda ei saa
kasutada eraldi. Seda saab kasutada AINULT koos
põhikasutajaliidesega. Vaadake ka sise- ja välisseadmete
paigaldus- ja kasutusjuhendit.

MÄRKUS
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

HOIATUS
Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev
elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

MÄRKUS
Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

MÄRKUS
Kui kasutajaliidest kasutatakse ruumitermostaadina, valige
paigalduskoht, kus on võimalik tuvastada ruumi keskmist
temperatuuri.

ÄRGE paigaldage kasutajaliidest järgmistesse asukohtadesse:

▪ otsese päikesevalguse kätte,

▪ kütteallika lähedusse,

▪ välisõhu poolt tekitatud tuuletõmbusega kohtadesse või nt sinna,
kus tekib tuuletõmbus uste avamisest/sulgemisest,

▪ kohtadesse, kus näidiku ekraan kiiresti mustub,

▪ kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepääsetavad,

▪ kohtadesse, kus temperatuur on <–10°C või >50°C.

▪ kohtadesse, kus suhteline niiskus on >95%,

▪ Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlaineid.
Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada
seadme talitlushäireid.

▪ kohtadesse, kus võib esineda veepritsmeid või on niiske.

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada,
pidage nõu edasimüüjaga.

Pärast paigaldamist:

▪ Viige vigade tuvastamiseks läbi proovikäitus.

▪ Selgitage kasutajale, kuidas kasutajaliidest kasutada.

▪ Paluge kasutajal säilitada juhend edaspidiseks kasutamiseks.

TEAVITUSTÖÖ
Konsulteerige oma edasimüüjaga seoses kasutajaliidese
ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamisega.

2 Info käesoleva dokumendi
kohta

Sihtrühm
Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:

▪ Paigaldus- ja kasutusjuhend:
▪ Paigaldusjuhised

▪ Põhilised tööjuhised

▪ Formaat: paber (kasutajaliidese karbis)

▪ Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:
▪ Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta

▪ Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Vastavusdeklaratsioon:
▪ Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et raadioseadme

tüüp BRC1HHDA vastab direktiivile 2014/53/EL. Esialgne
vastavusdeklaratsioon on kättesaadav BRC1HHDA

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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tootelehekülgedel https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW, https://
qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS ja https://qr.daikin.eu/?
N=BRC1HHDK.

▪ Formaat: Digitaalne fail tootelehekülgedelt

 (BRC1HHDAW)

 (BRC1HHDAS)

 (BRC1HHDAK)

Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

▪ Värskeim tehniliste andmete täielik kogum on saadaval Daikin
suhtevõrgus (vajalik autentimine).

Kasutajale

3 Kasutusliides: ülevaade

3.1 Nupud

+-

c b d

a

a  SISSE/VÄLJA
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
b  TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA

▪ Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
▪ Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
▪ Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte

menüüdest.
▪ Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus

või säte.
c  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge vasakule.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
d  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge paremale.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

3.2 Avakuva
Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave
olekuikoonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb
kasutajaliides alati avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga,
mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse
perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppudest.

3.3 Seadme olekut näitavad ikoonid
Ikoon Kirjeldus

Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide
kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine
on VÄLJAS.
Bluetooth.(1) Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et
kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.

Kütterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte
töörežiimis.

Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise
töörežiimis.

Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS
on aktiivne.

(1) Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid
kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK
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Ikoon Kirjeldus
Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim
on aktiivne.

Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliides annab märku hädaolukorrarežiimist või
tõrkest, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on
valesti.

3.4 Olekunäitur

+-

a
a Olekunäidik

Olekunäidiku käitumine Tingimus
Püsivalt sinine Töötamine SEES

▪ Seade töötab (st tegelikult
kütab/jahutab ruumi või toodab
sooja tarbevett)

VÄLJAS Töötamine VÄLJAS
▪ Seade on ooterežiimil (st sisse

lülitatud, kuid mitte töös)

▪ Seade on VÄLJAS
Vilkuv punane Süsteemiviga
Pidev punane Süsteemitõrge

TEAVITUSTÖÖ
Olekunäidiku käitumine on erinev, kui öörežiim on aktiivne.
Lisateavet vaadake jaotisest "13.2.4 Öörežiim" [4 16].

TEAVITUSTÖÖ
Süsteemivigade korral vilgub olekunäidik punaselt. Niipea,
kui vajutate mõnda nuppu, lülitub olekunäidik üle "pidevale
punasele".

4 Töötab

4.1 Põhikasutus

4.1.1 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

Töökuva Kirjeldus
Toatemperatuur. Vaadake
tegelikku toatemperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) toatemperatuurile.

Sooja tarbevee temperatuur.
Vaadake tegelikku sooja
tarbevee temperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) sooja tarbevee
temperatuurile (st paagi
soojendamine).
Funktsioon VÕIMAS.
Aktiveerige funktsioon VÕIMAS
või lülitage see välja (st paagi
kiire soojendamine).

4.1.2 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja 
. Vajutage uuesti , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü Kirjeldus
Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.

Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata välja
Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Tagasi. Naaske avakuvale.

Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätted.

Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.



4 Töötab

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend

6
BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK

Kasutajaliides
4P534402-1 – 2018.06

4.2 Ruumi kütte/jahutuse
reguleerimine

4.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise
kohta

Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine hõlmab:

▪ Toatemperatuuri reguleerimine;

▪ Ruumi töörežiimi seadistamine.

Toatemperatuur
Toatemperatuuri reguleerimine toimub avakuvalt. Avakuval
kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida mõõdab kasutajaliidesesse
paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise
kohta vaadake jaotisest "4.2.3 Toatemperatuuri muutmine" [4 7].

Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise
meetodist, mis on määratud põhikasutajaliideses.

Põhikasutajaliidese
temperatuuri reguleerimise

meetod

Toatemperatuuri regulaator

Ruumi termostaadi regulaator Muutke tegelikku
toatemperatuuri, suurendades
või vähendades soovitud
toatemperatuuri väärtust.

Väljuva vee temperatuuri
reguleerimine (fikseeritud)

Muutke toatemperatuuri,
suurendades või vähendades
väljamineva vee temperatuuri (st
soojussõlmedesse saadetava
vee temperatuuri).

Väljuva vee temperatuuri
reguleerimine (ilmast sõltuv)

Muutke toatemperatuuri,
alandades või tõstes
ilmastikutingimustest sõltuvat
kõverat, mis on kasutajaliideses
kujutatud nihke väärtusega.

TEAVITUSTÖÖ
Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta
leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliidese sees olev temperatuuriandur on katki,
esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku
temperatuuri asemel "--".

Ruumi töörežiim
Ruumi töörežiimid valitakse ruumi töörežiimi menüüst. Süsteem võib
töötada järgmistes töörežiimides:

Ikoon Töörežiim
Kütmine. Kütta ruumi.

Jahutamine. Jahutada ruumi.

Automaatne. Automaatne üleminek kütmise ja
jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri
sättepunktile.

Sõltuvalt siseseadme tüübist ja/või põhikasutusliideses tehtud
seadistustest on võimalik, et mõned töörežiimid ei ole
kättesaadavad.

Kui… Siis…
Kasutajaliidest kasutatakse koos
ainult küttega siseruumide
seadmetega

Ruumi töörežiimi menüü puudub
peamenüüs.

Automaatne töörežiim on
põhikasutajaliidesel
kättesaamatuks tehtud

Saate valida ainult kütte- või
jahutusrežiimi.

Ükski eespool nimetatud
tingimustest ei ole tõene

Saate valida kõik töörežiimid.

4.2.2 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks
SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.

1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE
või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.
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TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

4.2.3 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

TEAVITUSTÖÖ
Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri
reguleerimise meetodist, mis on määratud
põhikasutajaliideses. Lisateavet vaadake jaotisest
"4.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta" [4 6].

4.2.4 Ruumi töörežiimi muutmine

1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Kasutage  ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et
see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

4.3 Sooja tarbevee reguleerimine

4.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta
Sooja tarbevee regulaator hõlmab:

▪ Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine;

▪ Funktsioon VÕIMAS aktiveerimine või väljalülitamine.

Sooja tarbevee temperatuur
Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja
tarbevee temperatuuri saab suurendada või vähendada.

TEAVITUSTÖÖ
Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki,
esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku
veetemperatuuri asemel "--".

Funktsioon VÕIMAS
Funktsioon VÕIMAS võimaldab soojendada sooja tarbevett
varukütteseadmega või kiirkütjaga, sõltuvalt siseseadmest.
Kasutage seda režiimi nendel päevadel, kui sooja vee tarbimine on
tavapärasest suurem.

4.3.2 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA
lülitamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või
VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

4.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.
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2 Vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

3 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja
tarbevee kasutamise kuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

4.3.4 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage  ja , et
valida "Aktiveeri".

3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage  ja , et
valida "Lülita välja".

4 Vajutage , et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne,
kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil
ikooni VÕIMAS.

TEAVITUSTÖÖ
Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate
seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja
kasutusjuhendist.

5 Hooldus ja teenindus

5.1 Ülevaade: Hooldamine ja
teenindamine

Kui kasutajaliides vajab hooldust või remonti, pöörduge edasimüüja
poole.

6 Veatuvastus

6.1 Ülevaade: Rikkeotsing
Kui süsteemis on viga, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal
kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks kontrollige
põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tähendusest
leiate siseseadme dokumentatsioonist. Vea kõrvaldamiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine
1 Avage karp.

2 Eraldage lisaseadised.

a b
1× 2×

a Paigaldus- ja kasutusjuhend
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b Puidukruvid+tüüblid (Ø4,0×30)

8 Ettevalmistus

8.1 Elektrijuhtmestiku nõuded
Elektrijuhtmestik peab vastama järgmistele nõuetele.

Juhtmete andmed Nõuded
Tüüp Vinüülisolatsiooniga juhe või

kaabel (2 juhtmesoont)
Ristlõige 0,75~1,25 mm2

Maksimaalpikkus 500 m

8.1.1 Elektrijuhtmestiku paigaldamiseks tehke
järgmist

1 Eemaldage isolatsioon kaabli otsalt, mis tuleb juhtpuldi
tagumisest korpusest (L) läbi juhtida, juhinduge joonisest ja
tabeli nõuetest.

2 Kahe juhtmesoone otste pikkused peavad erinema 10  mm
võrra.

10 mm

L

Juhtme läbiviik L
Ülemine ±150 mm
Vasakule ±120 mm
Alumine ±100 mm

Tagumine Nõuded puuduvad

9 Paigaldamine

9.1 Ülevaade: Paigaldus
Kasutajaliidese paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest
etappidest:
1 Määrake kindlaks, kuidas soovite elektrijuhtmeid suunata, ja

lõigake vastavalt tükk tagumisest korpusest ära.
2 Tagumise korpuse kinnitamine seinale.
3 Elektrijuhtmestiku ühendamine.
4 Kasutajaliidese sulgemine.

9.2 Kasutajaliidese paigaldamine

9.2.1 Teave kasutajaliidese paigaldamise kohta
Enne kasutajaliidese paigaldamist peate kindlaks määrama juhtmete
marsruudi ja vastavalt sellele eemaldama osa kasutajaliidese
tagumisest korpusest.

Juhtmeid saab suunata liikuma ülevalt, tagant, vasakult või alt.
Eemaldage osa tagumisest korpusest vastavalt joonisele:

a

b

c
a Juhtmed ülevalt
b Juhtmed vasakult
c Juhtmed alt

Kui suunate juhtmed liikuma tagantpoolt, ei pea te midagi
eemaldama.

TEAVITUSTÖÖ
Kui juhite juhtmed läbi ülaosa või tagaseina kaudu, pange
juhtmed läbi lahtilõigatud ava, enne kui kinnitate tagaseina.

9.2.2 Kasutajaliidese paigaldamine
1 Võtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.

2 Kinnitage korpuse tagaosa tasasele pinnale.

MÄRKUS
Olge ettevaatlik, et tagaosa mitte deformeerida
kinnituskruvide liigse pingutamisega.

9.3 Elektrijuhtmestiku ühendamine

9.3.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmestiku
ühendamisel

TEAVITUSTÖÖ
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

HOIATUS
Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev
elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

ETTEVAATUST
Kasutajaliidese ühendamisel siseüksusega veenduge, et
siseüksuse lülituskarp ja ülekandejuhtmestik ei ole
ühendatud.
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MÄRKUS
Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.

MÄRKUS
Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu
juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid
(välismüra).

TEAVITUSTÖÖ
P1 ja P2 on ilma polaarsuseta.

9.3.2 Elektrijuhtmestiku ühendamistoimingud
Ühendage kasutajaliidese klemmid P1/P2 siseseadme klemmidega
P1/P2.

Ühendamine ülevalt

P1P2

Ühendamine tagant

P1P2

Ühendamine vasakult

P1P2

Ühendamine alt

P1P2

9.4 Kasutajaliidese sulgemine

9.4.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese
sulgemisel

ETTEVAATUST
Ärge kunagi puudutage kasutajaliidese sisemisi osi.

ETTEVAATUST
Kasutajaliidese sulgemisel olge ettevaatlik, et mitte
pigistada juhtmeid.

MÄRKUS
Kahjustuste vältimiseks veenduge, et kasutajaliidese
esiosa on kindlalt tagumise korpuse sisse klõpsatud.

9.4.2 Kasutajaliidese sulgemine
1 Klõpsake kasutajaliidese esiosa tagumisse korpusesse.

1

2

2 Kui paigalduskoht on tolmuvaba, siis eemaldage kaitsekile.

9.5 Kasutajaliidese avamine

9.5.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese
avamisel

MÄRKUS
Kasutajaliidese trükkplaat on paigaldatud eesmisse
korpusesse. Kasutajaliidese avamisel olge ettevaatlik, et
mitte kahjustada trükkplaati.

MÄRKUS
Kui eesmine ja tagumine korpuse pooled on eraldatud,
veenduge, et trükkplaat pole tolmune või niiske.
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9.5.2 Kasutajaliidese avamine
1 Sisestage lapik kruvikeeraja ühte alumisest

sulgemismehhanismist ja keerake seda aeglaselt.

10 Süsteemi käivitamine
Kasutajaliides saab oma voolu siseseadmelt. See käivitub kohe
pärast ühendamist. Selleks, et kasutajaliides oleks kasutatav,
veenduge, et siseseade on sisse lülitatud.

Enne kui kasutajaliides on kasutusvalmis, sünkroniseeritakse see
põhikasutajaliidesega ja liides läbib järgmise käivitamisjärjekorra:

Käivitamisjärjekord
1

Kasutajaliidese käivitumine

2

Kasutajaliidese sünkroniseerimine põhikasutajaliidesega

3

Kasutajaliides on kasutusvalmis

11 Kasutusliides: ülevaade

11.1 Nupud

+-

c b d

a

a  SISSE/VÄLJA
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
b  TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA

▪ Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
▪ Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
▪ Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte

menüüdest.
▪ Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus

või säte.
c  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge vasakule.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
d  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge paremale.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

11.2 Avakuva
Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave
olekuikoonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb
kasutajaliides alati avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga,
mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse
perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppudest.
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11.3 Seadme olekut näitavad ikoonid
Ikoon Kirjeldus

Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide
kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine
on VÄLJAS.
Bluetooth.(1) Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et
kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.

Kütterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte
töörežiimis.

Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise
töörežiimis.

Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS
on aktiivne.

Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim
on aktiivne.

Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliides annab märku hädaolukorrarežiimist või
tõrkest, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on
valesti.

11.4 Olekunäitur

+-

a
a Olekunäidik

Olekunäidiku käitumine Tingimus
Püsivalt sinine Töötamine SEES

▪ Seade töötab (st tegelikult
kütab/jahutab ruumi või toodab
sooja tarbevett)

VÄLJAS Töötamine VÄLJAS
▪ Seade on ooterežiimil (st sisse

lülitatud, kuid mitte töös)

▪ Seade on VÄLJAS
Vilkuv punane Süsteemiviga
Pidev punane Süsteemitõrge

TEAVITUSTÖÖ
Olekunäidiku käitumine on erinev, kui öörežiim on aktiivne.
Lisateavet vaadake jaotisest "13.2.4 Öörežiim" [4 16].

TEAVITUSTÖÖ
Süsteemivigade korral vilgub olekunäidik punaselt. Niipea,
kui vajutate mõnda nuppu, lülitub olekunäidik üle "pidevale
punasele".

12 Töötab

12.1 Põhikasutus

12.1.1 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

Töökuva Kirjeldus
Toatemperatuur. Vaadake
tegelikku toatemperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) toatemperatuurile.

Sooja tarbevee temperatuur.
Vaadake tegelikku sooja
tarbevee temperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) sooja tarbevee
temperatuurile (st paagi
soojendamine).
Funktsioon VÕIMAS.
Aktiveerige funktsioon VÕIMAS
või lülitage see välja (st paagi
kiire soojendamine).

12.1.2 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja 
. Vajutage uuesti , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü Kirjeldus
Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.

Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata välja
Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Tagasi. Naaske avakuvale.

(1) Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid
kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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Menüü Kirjeldus
Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätted.

Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.

12.2 Ruumi kütte/jahutuse
reguleerimine

12.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise
kohta

Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine hõlmab:

▪ Toatemperatuuri reguleerimine;

▪ Ruumi töörežiimi seadistamine.

Toatemperatuur
Toatemperatuuri reguleerimine toimub avakuvalt. Avakuval
kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida mõõdab kasutajaliidesesse
paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise
kohta vaadake jaotisest "12.2.3 Toatemperatuuri muutmine" [4 14].

Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise
meetodist, mis on määratud põhikasutajaliideses.

Põhikasutajaliidese
temperatuuri reguleerimise

meetod

Toatemperatuuri regulaator

Ruumi termostaadi regulaator Muutke tegelikku
toatemperatuuri, suurendades
või vähendades soovitud
toatemperatuuri väärtust.

Väljuva vee temperatuuri
reguleerimine (fikseeritud)

Muutke toatemperatuuri,
suurendades või vähendades
väljamineva vee temperatuuri (st
soojussõlmedesse saadetava
vee temperatuuri).

Väljuva vee temperatuuri
reguleerimine (ilmast sõltuv)

Muutke toatemperatuuri,
alandades või tõstes
ilmastikutingimustest sõltuvat
kõverat, mis on kasutajaliideses
kujutatud nihke väärtusega.

TEAVITUSTÖÖ
Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta
leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliidese sees olev temperatuuriandur on katki,
esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku
temperatuuri asemel "--".

Ruumi töörežiim
Ruumi töörežiimid valitakse ruumi töörežiimi menüüst. Süsteem võib
töötada järgmistes töörežiimides:

Ikoon Töörežiim
Kütmine. Kütta ruumi.

Jahutamine. Jahutada ruumi.

Automaatne. Automaatne üleminek kütmise ja
jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri
sättepunktile.

Sõltuvalt siseseadme tüübist ja/või põhikasutusliideses tehtud
seadistustest on võimalik, et mõned töörežiimid ei ole
kättesaadavad.

Kui… Siis…
Kasutajaliidest kasutatakse koos
ainult küttega siseruumide
seadmetega

Ruumi töörežiimi menüü puudub
peamenüüs.

Automaatne töörežiim on
põhikasutajaliidesel
kättesaamatuks tehtud

Saate valida ainult kütte- või
jahutusrežiimi.

Ükski eespool nimetatud
tingimustest ei ole tõene

Saate valida kõik töörežiimid.

12.2.2 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks
SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.

1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE
või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.
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TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

12.2.3 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

TEAVITUSTÖÖ
Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri
reguleerimise meetodist, mis on määratud
põhikasutajaliideses. Lisateavet vaadake jaotisest
"12.2.1  Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise
kohta" [4 13].

12.2.4 Ruumi töörežiimi muutmine

1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Kasutage  ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et
see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

12.3 Sooja tarbevee reguleerimine

12.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta
Sooja tarbevee regulaator hõlmab:

▪ Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine;

▪ Funktsioon VÕIMAS aktiveerimine või väljalülitamine.

Sooja tarbevee temperatuur
Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja
tarbevee temperatuuri saab suurendada või vähendada.

TEAVITUSTÖÖ
Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki,
esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku
veetemperatuuri asemel "--".

Funktsioon VÕIMAS
Funktsioon VÕIMAS võimaldab soojendada sooja tarbevett
varukütteseadmega või kiirkütjaga, sõltuvalt siseseadmest.
Kasutage seda režiimi nendel päevadel, kui sooja vee tarbimine on
tavapärasest suurem.

12.3.2 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA
lülitamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või
VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

12.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.
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2 Vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

3 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja
tarbevee kasutamise kuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

12.3.4 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage  ja , et
valida "Aktiveeri".

3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage  ja , et
valida "Lülita välja".

4 Vajutage , et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne,
kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil
ikooni VÕIMAS.

TEAVITUSTÖÖ
Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate
seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja
kasutusjuhendist.

13 Häälestamine

13.1 Teave

13.1.1 Teabemenüü kirjeldus
Teabemenüüst saate järgmist teavet.

Teave Kirjeldus
SW1 Kasutajaliidese tarkvara ID
Ver Kasutajaliidese tarkvara versioon
SW2 Kommunikatsioonimoodul

(Bluetooth) tarkvara ID
--:--:--:--:--:--: Kommunikatsioonimoodul

(Bluetooth) MAC-aadress

13.1.2 Teabe kättesaamine

1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse.

2 Vajutage , et siseneda teabemenüüsse.

3 Vajutage , et minna teisele lehele.

13.2 Seadistusmenüü

13.2.1 Teave seadistusmenüü kohta
Seadistusmenüüs saate teha järgmisi sätteid:
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Kategooria Ikoon Sätted
Kuva Määrake heledus

Määrake kontrast

Olekunäidik Määrake intensiivsus

Öörežiim Aktiveerige või lülitage
välja

Seadistusmenüüsse sisenemine
1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete

peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda seadistusmenüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

Tulemus: Olete seadistusmenüüs.

13.2.2 Ekraani sätted

Näidiku ekraani heleduse seadistamine
Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

1 Liikuge ekraani heleduse menüüs.

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

3 Kasutage  ja , et reguleerida ekraani heledust.

4 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

Näidiku ekraani kontrastsuse seadistamine
Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

1 Liikuge ekraani kontrasti menüüs.

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

3 Kasutage  ja , et reguleerida ekraani kontrasti.

4 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

13.2.3 Olekunäituri sätted

Olekunäituri heleduse seadistamine
Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

1 Liikuge olekunäidiku intensiivsuse menüüs.

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

3 Kasutage  ja , et reguleerida olekunäidiku intensiivsust.

4 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

13.2.4 Öörežiim

Teave öörežiimi kohta
Aktiveerige öörežiim, et kasutajaliides toimiks muudetud kuva ja
olekuindikaatoriga, eesmärgiga kasutajat öösel mitte häirida.

Tingimus Öörežiim
Kuva

Seisutaimeri aegumine VÄLJAS
Olekunäidik

Viga Vilkuv, punane. Pärast
nupuvajutust või taimeri
aegumist: VÄLJAS.

Tõrge VÄLJAS
Töötamine SEES VÄLJAS
Töötamine VÄLJAS VÄLJAS
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Öörežiimi aktiveerimine
Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.
Eeltingimus: Kasutajaliides ei ole öörežiimis.

1 Liikuge öörežiimi menüüs.

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

3 Kasutage  ja , et valida "Aktiveeri".

4 Vajutage , et aktiveerida öörežiim.

Tulemus: Kasutajaliides siseneb öörežiimi ja naaseb avakuvale.

Öörežiimi väljalülitamine
Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.
Eeltingimus: Kasutajaliides on öörežiimis.

1 Liikuge öörežiimi menüüs.

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

3 Kasutage  ja , et valida "Lülita välja".

4 Vajutage , et lülitada öörežiim välja.

Tulemus: Kasutajaliides lahkub öörežiimist ja naaseb avakuvale.

13.3 Tarkvara värskendamine

13.3.1 Teave tarkvara värskendamise kohta
On tungivalt soovitatav, et kasutajaliidesel oleks uusim
tarkvaraversioon. Tarkvarauuenduse tegemiseks on kaks võimalust.

Tarkvarauuendus Juhised
Madoka Assistant rakendus "13.3.2 Tarkvara värskendamine

rakendusega" [4 17]
Uuendustööriist "13.3.3 Tarkvara värskendamine

värskendamise
abivahendiga" [4 18]

13.3.2 Tarkvara värskendamine rakendusega
Tarkvara uuendamine koos rakendusega:

1 Aktiveerige kasutajaliideses Bluetooth vastavalt jaotises
"Bluetooth-side loomine" [4 17] toodud juhistele.

2 Puudutage rakenduse avakuval selle kasutajaliidese plaati,
mille tarkvara soovite uuendada, ja järgige sealt juhiseid.

TEAVITUSTÖÖ
Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google
Play ja poest Apple Store.

TEAVITUSTÖÖ
Kui ühendate kasutajaliidese esmakordselt seadmega,
algatavad rakendus ja kasutajaliides numbrilise
võrdlusprotseduuri. Kasutajaliidese edukaks
ühendamiseks rakendusega toimige vastavalt
protseduurile.

Pärast iga edukat ühendust mobiilseadmega salvestab
kasutajaliides automaatselt teavet selle mobiilseadme
kohta, et hõlbustada edaspidist taasühendamist. Seda
teavet nimetatakse "sidumisandmeteks".

Kui sidumisandmeid ei ole salvestatud (st esimesel
ühendamisel või pärast selle käsitsi eemaldamist), peate
läbima numbrilise võrdlusprotseduuri.

Kui sidumisandmed on salvestatud, saate kasutajaliidese
ühendada mobiilseadmega lihtsalt nii, et saates
kasutajaliidese kaudu Bluetooth signaali ja puudutades
rakenduses kasutajaliidese plaati. Kasutajaliides ühendub
seejärel automaatselt mobiilseadmega.

Sidumisandmed salvestatakse automaatselt ja neid saab
käsitsi eemaldada. Eemaldage kasutajaliidesest
sidumisandmed, kui soovite uuendada tarkvara mõnest
teisest mobiilseadmest kui see, mille kohta kasutajaliides
sisaldab teavet.

TEAVITUSTÖÖ
Kasutajaliidese ühendamiseks mobiilseadmega Bluetooth
abil ja tarkvarauuenduse tegemiseks on vajalik, et viibite
kasutajaliidese lähedal (st Bluetooth leviala piires).

Bluetooth-side loomine
Eeltingimus: Teil on mobiilseade, millele on paigaldatud ja töötab
Madoka Assistant rakendus.
Eeltingimus: Sellel mobiilseadmel on Bluetooth SEES.
Eeltingimus: Olete kasutajaliidese lähedal.

1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda Bluetooth menüüs.
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3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Vajutage , et aktiveerida  ja anda kasutajaliidesele käsklus
saata välja Bluetooth signaal.

Tulemus:

Numbriline võrdlus
5 Madoka Assistant rakenduses puudutage selle kasutajaliidese

plaati, mille tarkvara soovite uuendada.

Tulemus: Kui teete ühenduse esmakordselt või kui
sidumisandmed on eemaldatud, saadab teie mobiilseadme
operatsioonisüsteem sidumistaotluse, mis sisaldab
numbrikombinatsiooni.
Tulemus: Kasutajaliideses kuvatakse numbriline string, mida
saab võrrelda sidumistaotluse andmetega.

6 Nõustuge rakenduses sidumistaotlusega.

7 Kasutajaliideses vajutage  numbrikombinatsiooni
kinnitamiseks.

Tulemus: Kasutajaliides ja mobiilseade on ühendatud Bluetooth
kaudu.

8 Tarkvara uuendamiseks järgige rakenduse juhiseid.

Bluetooth-sideühenduse lõpetamine
1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete

peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda Bluetooth menüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Vajutage , et peatada kasutajaliidese Bluetooth signaali
väljasaatmine.

Tulemus:

Ühendusteabe eemaldamine
1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete

peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda Bluetooth menüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Vajutage , et eemaldada sidumisandmed kasutajaliidesest.

Tulemus:

13.3.3 Tarkvara värskendamine värskendamise
abivahendiga

Tarkvara uuendamine tarkvaraga Updater
Eeltingimus: Tarkvaraga Updater arvuti (tarkvara õige versiooni
kohta saate lisainfot oma edasimüüjalt)
Eeltingimus: Arvuti USB-kaabel EKPCCAB4 või suurem (sisaldab
USB-kaablit ja lisakaableid)

1 Veenduge, et siseseade oleks VÄLJA lülitatud.

2 Ühendage kasutajaliides arvutiga.
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a

b

c

d

X2A

X2A

a Arvuti koos tarkvaraga Updater
b USB-kaabel
c Kasutajaliidese trükkplaat
d Siseseadmesse

3 Lülitage siseseade SISSE.

4 Avage tarkvara Updater.

5 Tarkvaras Updaterliikuge valikule "Update
procedure" (uuendamisprotseduur).

6 Sisestage kasutajaliidese mudeli nimi.

7 Valige soovitud uuendamisprotseduur.

8 Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

14 Hooldamine

14.1 Hooldamise ohutuseeskirjad
HOIATUS
Enne hooldus- või remonditööde teostamist peatage
süsteemi töö kasutajaliidese abil ja lülitage toiteallikate
kaitselüliti välja. Võimalik tagajärg:  elektrilöök või
vigastus.

MÄRKUS
Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. Võimalik tagajärg: 
kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

HOIATUS
Ärge peske kasutajaliidest. Võimalik tagajärg:  elektriline
leke, elektrilöök või tulekahju.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliidese puhastamisel ei ole võimalik pinnal
olevat mustust hõlpsasti eemaldada, leotage lappi
neutraalses veega lahjendatud puhastusvahendis,
väänake lapp välja ja puhastage pinda sellega. Seejärel
pühkige kuiva lapiga kuivaks.

14.2 Kasutajaliidese puhastamine
1 Puhastage ekraani ja muid kasutajaliidese pinnaosasid kuiva

lapiga.

15 Veatuvastus

15.1 Siseseadme veakoodid
Kui siseseade on vigane, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal
ajal kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks
kontrollige põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende
tähendusest leiate siseseadme dokumentatsioonist.

Lahendage vea põhjus.
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