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1 Teave selle juhendi kohta
Lugege seda juhendit hoolikalt enne Daikin Home Controls 
(DHC) seadiste kasutamist. Hoidke juhend kindlas kohas, 
et saaksite seda vajadusel hiljem lugeda. Kui annate 
seadise edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka see 
juhend.

Kasutatud sümbolid:
Tähelepanu! 
See tähistab ohtu.

Pane tähele:
See jaotis sisaldab olulist lisateavet.

2 Ohuteave
Ärge avage seadist. See ei sisalda ühtegi kasutaja 
poolt hooldatavat osa. Vea korral laske seadist 
kontrollida eksperdil.

Seadist on lubatud kasutada ainult kuivas ja 
tolmuta keskkonnas ja seda tuleb kaitsta niiskuse, 
vibratsiooni, päikese ja muud tüüpi soojuskiirguse, 
külma ja mehaanilise koormuse eest.



11

 Teave selle juhendi kohta

11 Hooldus ja puhastamine ......................................... 34
12 Raadioside üldteave ............................................... 35
13 Tehnilised andmed ................................................. 36

1 Teave selle juhendi kohta
Lugege seda juhendit hoolikalt enne Daikin Home Controls 
(DHC) seadiste kasutamist. Hoidke juhend kindlas kohas, 
et saaksite seda vajadusel hiljem lugeda. Kui annate 
seadise edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka see 
juhend.

Kasutatud sümbolid:
Tähelepanu! 
See tähistab ohtu.

Pane tähele:
See jaotis sisaldab olulist lisateavet.

2 Ohuteave
Ärge avage seadist. See ei sisalda ühtegi kasutaja 
poolt hooldatavat osa. Vea korral laske seadist 
kontrollida eksperdil.

Seadist on lubatud kasutada ainult kuivas ja 
tolmuta keskkonnas ja seda tuleb kaitsta niiskuse, 
vibratsiooni, päikese ja muud tüüpi soojuskiirguse, 
külma ja mehaanilise koormuse eest.



12

Ohuteave Daikin Home Controls

Ohutuse ja sertifikaatide (CE) tõttu ei ole lubatud 
seadme volitamata muutmine ja/või ümber 
ehitamine.

Seadis ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega 
mängida. Ärge jätke pakkematerjali vedelema. 
Plastkile/-kotid, polüstüreeni tükid jms võivad olla 
laste käes ohtlikud.

Me ei vastuta ühegi varakahju ega kehavigastuse 
eest, mille on põhjustanud ebaõige kasutamine või 
ohuteabe eiramine. Sellisel juhul ei saa esitada 
nõuet garantiikorras! Me ei vastuta ühegi 
tagajärjeks oleva kahjustuse eest!

Seadis on mõeldud ainult sihipäraseks 
kasutamiseks elamuhoones, ettevõtetes ja 
kommertshoonetes ning väikeettevõtetes.

 Ruumitemperatuuri juhtimine DHC radiaatori 
termostaadi kaudu on mõeldud kahe toruga 
küttesüsteemile, millest üks läheb radiaatorisse ja 
teine väljub sealt. Ühe toruga küttesüsteemides 
kasutamine võib põhjustada tugevaid 
kõrvalekaldeid seadistatud temperatuurist voolu 
temperatuuri kõikumiste tõttu.

Seadise kasutamine mistahes muul otstarbel kui 
kirjeldatud selles juhendis, ei ole sihipärane 
kasutus ja see tühistab mistahes garantii ja 
vastutuse.

Hoidke alati DHC seadiste vahel vähemalt 50 cm 
vahekaugust.

3 Daikin Home Controls
See seadis on osa DHC süsteemist ja suhtleb teistega 
spetsiaalse juhtmevaba ühenduse kaudu. 
Kõiki ökosüsteemi seadiseid saab konfigureerida mugavalt 
ja eraldi ONECTA rakenduse kaudu. Saadaolevad 
funktsioonid, mida DHC süsteem pakub koos muude 
seadistega, on kirjeldatud DHC rakenduse juhises.
Kõik kehtivad tehnilised dokumendid ja uuendused on 
leiate tootelehtedelt:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA 
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Töötamise ja seadise ülevaade Töötamise ja seadise ülevaade

4 Töötamise ja seadise ülevaade
DHC radiaatori termostaat võimaldab juhtida ajaliselt 
ruumitemperatuuri individuaalsete ajaperioodide 
kütteprogrammide kaudu. Täpseks ruumitemperatuuri 
reguleerimiseks saab DHC ruumi termostaat mõõta ruumi 
tegelikku temperatuuri ja edastada andmeid DHC radiaatori 
termostaadile.

Teil on võimalik mugavalt juhtida DHC radiaatori termostaati 
DHC Access Point-i ühendusega tasuta rakenduse kaudu.

DHC radiaatori termostaat sobib kõikidele tavapärastele 
radiaatoriklappidele ja seda on lihtne paigaldada ilma, et 
tuleks lasta välja vett või ehitada ümber küttesüsteemi. 
Täiendava võimendusfunktsiooniga saab jahedaid ruume 
kiiresti kütteklapi avamisega kütta.

Seadise ülevaade (vt joonis 1):
(A) Ülemutter
(B) Akupesa (ja kate)
(C) Ekraan
(D) Süsteeminupp ja LED
(E) Miinuse nupp
(F) Plussi nupp
(G) Menüü/võimenduse nupp

Ekraani ülevaade (vt joonis 2):

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24 Aegade ülevaade

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Sättepunkti temperatuur

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Kellaaeg ja kuupäev

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Kasutuslukk*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Avatud akna sümbol

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Raadioside

Pr
g

O
ffs

et

AU
TO

M
AN

U
BO

OS
T

M
o 

Tu
 W

e 
Th

 F
r S

a 
Su

0
6

12
18

24 Patareid on tühjad
Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Puhkuserežiim*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Automaatrežiim*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Käsitsi režiim*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Võimendusfunktsioon

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Nihketemperatuur*
Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Küttegraafiku programmeerimine*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Nädalapäevad

*vt “6 Häälestamine” leheküljel 22.
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5 Käivitamine
5.1 DHC seadiste ühendamine

Enne muude seadiste ühendamist lugege 
läbi kogu see jaotis.

DHC radiaatori termostaadi integreerimiseks oma süsteemi 
ja lubamaks sellel suhelda teiste seadistega peate esmalt 
need ühendama.
Te saate ühendada DHC radiaatori termostaadi DHC 
Access Pointiga ONECTA rakenduse kaudu. Võimalik 
on luua otseühendus teiste DHC seadistega. Lisateavet 
otseühenduse kohta vaadake DHC rakenduse juhendist.

5.1.1 DHC Access Pointiga ühendamine
Kui teil juba on DHC radiaatori termostaat 
ühendatud mõne teise DHC seadisega või olete 
muutnud vaikesätteid, tuleb enne selle ühendamist 
DHC Access Pointiga taastada DHC radiaatori 
termostaadi tehasesätted (vt “10 Tehasesätete 
taastamise juhised” leheküljel 33).

Esmalt seadistage ONECTA rakenduse kaudu 
DHC Access Point, et lubada teiste DHC seadiste 
töötamine teie ökosüsteemis. Lisainfo jaoks 
vaadake DHC Access Pointi juhendit.
 DHC radiaatori termostaadi ühendamiseks DHC 
Access Pointiga tegutsege järgmiselt:

1. Avage ONECTA rakendus.
2. Vajutage pluss-sümbolile (+).
3. Valige menüüelement Lisa Daikin Home Controls.
4. Valige Lisa DHC seadis.
5. Avage akupesa (B), tõmmates katet alla (vt joonis 3).
6. Eemaldage akupesast isolatsiooniriba. 
 » Ühendusrežiim püsib aktiivsena 3 minutit (vt joonis 4).

Te saate käsitsi käivitada ühendusrežiimi 
järgmiseks 3 minutiks, vajutades hetkeks 
süsteeminupule (D) (vt joonis 4).

7. Järgige rakenduses toodud juhiseid.
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Käivitamine Käivitamine

5.2 Paigaldus
Enne muude seadiste kinnitamist lugege 
läbi kogu see jaotis.

DHC radiaatori termostaati saab mugavalt paigaldada ilma 
küttesüsteemi vee väljutamist või küttesüsteemi ümber 
ehitamata. Eritööriistad pole vajalikud ja ka kütet ei tule 
välja lülitada. 

DHC radiaatori termostaadile kinnitatud ülemutrit (A) saab 
kasutada universaalselt ja vajalikud ei ole lisatarvikud 
klappidele, mille keerme suurus on M30 x 1,5, mille 
tootjateks on tuntumad tootjad, nagu: 

• Heimeier
• MNG
• Junkers
• Landis&Gyr (Duodyr)
• Honeywell-Braukmann
• Oventrop
• Schlösser
• Comap
• Valf Sanayii
• Mertik Maxitrol
• Watts
• Wingenroth (Wiroflex)
• R.B.M
• Tiemme
• Jaga

• Siemens
• Idmar

Kaasasoleva adapteriga saab seadist paigaldada ja 
Danfoss RA tüüpi radiaatoriklappidele (vt “5.2.2 Danfoss 
RA adapter” leheküljel 20).

5.2.1 DHC radiaatori termostaadi kinnitamine
Kui radiaatoril, klapil või küttetorudel on nähtavaid 
kahjustusi, pidage nõu spetsialistiga.

Eemaldage radiaatoriklapi vana termostaadi ketasvalija.
1. Keerake termostaadi ketasvalija maksimaalse 

väärtuseni (1) vastupäeva (vt joonis 5). 
 » Sellisel juhul ei suru termostaadi ketasvalija enam 

vastu klapi siirdmikku, muutes selle eemaldamise 
lihtsamaks.

Termostaadi ketasvalija võib olla kinnitatud erinevatel 
viisidel:

• Ülemutter: kruvige ülemutter vastupäeva suunas 
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pea (3).

• Kiirkinnitused: termostaadi ketasvalijaid, mis on 
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pöörates kergelt lukustus-/ülemutrit vastupäeva 
(2). Seejärel saab termostaadi ketasvalija (3) 
eemaldada.
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5.2 Paigaldus
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• Presskinnitus: termostaadi ketasvalijat hoitakse 
oma kohal kinnitusrõngaga, mida hoitakse paigal 
kruviga. Vabastage see kruvi ja eemaldage 
termostaadi ketasvalija klapilt (3).

• Seadekruviga keermesühendus: vabastage 
seadekruvi ja eemaldage termostaadi ketasvalija (3).

Pärast vana termostaadi ketasvalija eemaldamist saate 
kinnitada DHC radiaatori termostaadi ülemutri (A) abil 
radiaatori klapile (vt joonis 6).

Vajadusel saate kasutada kaasasolevat Danfoss RA 
klappide adapterit (vt “5.2.2 Danfoss RA adapter” leheküljel 
20) või kaasasolevat tugirõngast (vt “5.2.3 Tugirõngas” 
leheküljel 21).

5.2.2 Danfoss RA adapter
Kaasasolev adapter on vajalik Danfoss RA klappidele 
kinnitamiseks. RA adapter on toodetud eelpingega, et 
tagada parem istumine. Vajadusel kasutage paigaldamisel 
kruvikeerajat ja painutage adapter kruvi läheduses kergelt 
lahti (vt joonis 7).
Danfoss klapikerel on ümberringi piklikud sälgud, mis 
tagavad adapteri tugeva istuvuse kui see klõpsab kinni.

Veenduge paigaldamisel, et adapteris olevad 
tihvtid on joondatud klapi sälkudega. Veenduge, et 
klapile sobiv adapter on õigest kinnitunud.

Jälgige, et sõrmed ei jääks adapteri kahe poole 
vahele kinni!

Pärast adapteri kinnitamist klapikerele kinnitage see 
kaasasoleva kruvi ja mutriga. 

5.2.3 Tugirõngas
Erinevate tootjate klappidel võivad olla istuvusel kõikumisi, 
mille tõttu võib DHC radiaatori termostaat jääda klapil 
lahtiseks. Selle jaoks on kaasas tugirõngas, mis tuleb 
paigaldada äärikusse enne seadise kinnitamist (vt joonis 8).

5.3 Kohandamine
Akude sisestamisel liigub mootor tagasi. Samal ajal 
kuvatakse InS ja tegevuse sümbol  (vt joonis 9).

Kui DHC radiaatori termostaat on edukalt kinnitatud, tuleb 
teha kohandamine (AdA), et kohandada seadis klapiga. 
Selleks tegutsege järgmiselt:

1. Kui kuvatakse AdA, vajutage menüü/võimenduse 
nupule (G), et alustada kohandamist (vt joonis 10).

 » AdA ja tegevuse sümbol  kuvatakse 
kohandamisel (vt joonis 10). Sel ajal ei ole ükski 
muu toiming vajalik. 

 » Kui kohandamine õnnestub, läheb ekraan tagasi 
tavaolekusse.
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Kui kohandamine on algatatud enne kinnitamist või 
kuvatakse veateade (F1, F2, F3), vajutage menüü/
võimenduse nupule (G) ja mootor liigub tagasi 
asendisse InS.

6 Häälestamine
Seadise häälestamist saab teha täielikult ONECTA 
rakenduses. Lisainfot seadise häälestamiseks ilma DHC 
Access Pointita vaadake DHC rakenduse juhendit.

Reguleerida saab järgmisi režiime ja sätteid:

6.1

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Automaatrežiim
6.2

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Käsitsi režiim
6.3

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)
6.4 Prg

Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Küttegraafiku programmeerimine
6.5

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)

6.6Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Puhkuserežiim

6.1 Automaatrežiim
Automaatrežiimis juhitakse temperatuuri vastavalt 
seadistatud küttegraafikule. Käsitsi muudatused 
aktiveeritakse kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. 
Seejärel määratud graafik aktiveeritakse uuesti. 

6.2 Käsitsi režiim
Käsitsi režiimis juhitakse temperatuuri vastavalt 
hetketemperatuurile, mida seadistatakse surunuppudega 
(E + F). Temperatuur jääb aktiivseks kuni järgmise käsitsi 
muutmiseni. 

6.3 Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)
Kuna temperatuuri mõõdetakse DHC radiaatori 
termostaadil, võib temperatuurijaotus ruumis varieeruda. 
Selle reguleerimiseks saab seadistada temperatuuri 
nihkeks ±3,5°C. Kui temperatuuriks on seadistatud näiteks 
20 °C, kuid ruumis on ainult 18 °C, tuleb seadistada 
nihkeks -2,0 °C. 

See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses 
saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.
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6.4 Küttegraafiku programmeerimine
Saate luua erinevate ajaperioodidega graafiku kütmiseks ja 
jahutamiseks vastavalt oma eelistustele.

6.5 Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)
Seadise kasutamist saab lukustada, et vältida soovimatut 
sätete muutmist (nt kogemata puudutamisega). 

See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses 
saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.6 Puhkuserežiim
Puhkuserežiimi saab aktiveerida ONECTA rakenduses. 
See viib süsteemi ooterežiimi. Puhkuserežiimi kujutatakse 
ONECTA rakenduses Daikin Altherma ja kliimaseadmete 
juures. 
Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist. 

7 Kasutamine
Pärast DHC radiaatori termostaadi kinnitamist on lihtsad 
toimingud saadaval otse seadise kaudu.

• Temperatuur: vajutage plussi ja miinuse 
nuppudele (E + F), et muuta käsitsi temperatuuri. 
Automaatrežiimis aktiveeritakse käsitsi 
muudatused kuni järgmise punktini, kus graafik 
muutub. Seejärel määratud küttegraafik 
aktiveeritakse uuesti. Käsitsi režiimis jääb 
temperatuur aktiivseks kuni järgmise käsitsi 
muutmiseni.

• Võimendusfunktsioon: vajutage hetkeks 
võimenduse nuppu (G), et aktiveerida 
võimendusfunktsioon. Võimendusfunktsioon 
soojendab klapi avamisega radiaatorit kiiresti ja 
hetkeks. 
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8 Patareide asendamine
Kui kuvatakse tühjade patareide sümbol (
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24 ), asendage 
kasutatud patareid kahe uue LR6/mignon/AA patareiga. 
Jälgida tuleb õiget patareide polaarsust.

Seadise patareide asendamiseks jätkake järgmiselt
1. Avage akupesa (B), tõmmates seda alla (vt joonis 3).
2. Eemaldage patareid.
3. Sisestage kaks uut 1,5 V LR6/Mignon/AA-patareid. 

Jälgige, et sisestate need õigesti (vt joonis 11).
4. Sulgege patareipesa kaas.
5. Jälgige patareide sisestamisel LED-tule vilkumist 

(vt „9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus“ leheküljel 
30).

 » Pärast patareide sisestamist teeb seadis 
enesekontrolli (umbes 2 sekundit). Seejärel toimub 
algväärtustamine. LED süttib oranži ja rohelisena, 
näitamaks, et algväärtustamine on lõpetatud.

Tähelepanu! Akude vale asendamise korral on 
plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või 
samaväärsega. Ärge laadige kunagi mittelaetavaid 
akusid. Ärge visake akusid tulle. Ärge laske akudel 
puutuda kokku liigse kuumusega. Ärge lühistage 
akusid. See hoiab ära plahvatusohu.

Kasutatud patareisid ei ole lubatud kõrvaldada 
koos muude majapidamisjäätmetega! Selle asemel 
viige need kohalikku akude kogumispunkti.
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9 Veaotsing
9.1 Tühjad patareid
Eeldusel, et laetuse väärtus seda võimaldab, püsib 
seadis kasutusvalmis isegi siis kui patarei pinge on 
madal. Sõltuvalt konkreetsest laetusest võib olla võimalik 
edastada andmeid korduvalt pärast seda, kui patareid on 
saanud hetkeks seista.
Kui pinge langeb edastamisel liiga palju, kuvatakse 
seadisel tühja patarei sümbol (
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24 ) ja vastav veakood 
(vt “9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus” leheküljel 30). 
Sellisel juhul asendage tühjad patareid kahe uue patareiga 
(vt “8 Patareide asendamine” leheküljel 26).

9.2 Käidutsükkel 
Juhtmevabad DHC seadised töötavad järgmiste 
sagedusribadega:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Selleks, et kaitsta kõikide selles vahemikus töötavate 
seadmete turvalisust, on seadusega nõutud seadmete 
edastusaja piiramine. Edastusaja piiramine minimeerib 
häirete ohtu.
Käidutsükkel on maksimaalne edastusaeg. See on ajaline 
suhe võrrelduna mõõteperioodiga (1 tund), mille jooksul 
seade edastab aktiivselt ja seda väljendatakse protsendina 
1 tunnist.
Kui saavutatakse kogu lubatud edastusaeg, lõpetab DHC 
seadis edastamise kuni ajalimiit on täis. 
Näiteks kui seadise käidutsükkel on 1%, lubatakse sellel 
edastada 1 tunnis ainult 36 sekundit. Pärast seda lõpetab 
see edastamise, kuni 1 tunni limiit on täis. 
DHC seadised järgivad täielikult seda piirangut ja kasutavad 
2 sagedusriba vastavalt 1% ja 10% käidutsükliga.
DHC seadiste tavapärasel töötamisel üldiselt seda limiiti ei 
saavutata. Samas on võimalik, et see limiit saavutatakse 
käivitamisel või süsteemi äsjasel paigaldamisel. Sellisel 
juhul süttib seadise LED-tuli punasena. See ei pruugi 
mõnda aega reageerida (max 1 tund), kuni edastamise 
ajapiirang on läbi. Pärast seda perioodi toimib see taas 
normaalselt.
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(vt “9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus” leheküljel 30). 
Sellisel juhul asendage tühjad patareid kahe uue patareiga 
(vt “8 Patareide asendamine” leheküljel 26).

9.2 Käidutsükkel 
Juhtmevabad DHC seadised töötavad järgmiste 
sagedusribadega:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Selleks, et kaitsta kõikide selles vahemikus töötavate 
seadmete turvalisust, on seadusega nõutud seadmete 
edastusaja piiramine. Edastusaja piiramine minimeerib 
häirete ohtu.
Käidutsükkel on maksimaalne edastusaeg. See on ajaline 
suhe võrrelduna mõõteperioodiga (1 tund), mille jooksul 
seade edastab aktiivselt ja seda väljendatakse protsendina 
1 tunnist.
Kui saavutatakse kogu lubatud edastusaeg, lõpetab DHC 
seadis edastamise kuni ajalimiit on täis. 
Näiteks kui seadise käidutsükkel on 1%, lubatakse sellel 
edastada 1 tunnis ainult 36 sekundit. Pärast seda lõpetab 
see edastamise, kuni 1 tunni limiit on täis. 
DHC seadised järgivad täielikult seda piirangut ja kasutavad 
2 sagedusriba vastavalt 1% ja 10% käidutsükliga.
DHC seadiste tavapärasel töötamisel üldiselt seda limiiti ei 
saavutata. Samas on võimalik, et see limiit saavutatakse 
käivitamisel või süsteemi äsjasel paigaldamisel. Sellisel 
juhul süttib seadise LED-tuli punasena. See ei pruugi 
mõnda aega reageerida (max 1 tund), kuni edastamise 
ajapiirang on läbi. Pärast seda perioodi toimib see taas 
normaalselt.
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9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus
Vea- ja 

vilkumise 
koodid

Tähendus Lahendus

F1 Klapiajam loid Kontrollige, kas klapi 
tihvt on kinni jäänud.

F2 Käivitusvahemik 
liiga lai

Kontrollige 
DHC radiaatori 
termostaadi kinnitust

F3 Reguleerimisva-
hemik liiga väike

Kontrollige, kas klapi 
tihvt on kinni jäänud.

Patarei  
sümbol 
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Patarei pinge 
liiga madal

Asendage 
seadise patareid 
(vt “8 Patareide 
asendamine” 
leheküljel 26).
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Klapp liigutatud 
veaasendisse*

Asendage 
seadise patareid 
(vt “8 Patareide 
asendamine” 
leheküljel 26).

*Kui tühjasid patareisid ei asendata, liigub DHC radiaatori termostaat 
"klapi veaasendisse". See hoiab ära selle, et ruumi temperatuuri ei ole 
võimalik enam saavutada tühjade patareide tõttu. Tehasesätetega on 
määratud klapi veaasendiks 15%.

Vea- ja 
vilkumise 

koodid

Tähendus Lahendus

Lukusümbol 

Prg
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Mo Tu We Th Fr Sa Su
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Kasutuslukk 
aktiveeritud

Lülitage kasutuslukk 
välja.

Antenni
sümbol 

Prg
Offset

AUTO
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BOOST
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0 6 12 18 24

 
vilgub 

Sideprobleem 
DHC Access 
Pointiga või 
ühendatud 
seadisega

Kontrollige 
ühendust DHC 
Access Pointiga 
või ühendatud 
seadisega.

Lühike oranž 
vilkumine

Raadiosidega 
edastamine/
edastamiskatse/
häälestusandme-
te edastamine

Oodake, kuni 
edastamine on 
lõppenud.

1x pikk roheline 
põlemine

Edastamine 
kinnitatud

Jätkake kasutamist.

1x pikk punane 
põlemine

Edastamine 
nurjus või 
saavutati 
käidutsükli limiit

Proovige 
uuesti (vt “9.2 
Käidutsükkel” 
leheküljel 29).

Lühike oranž 
vilkumine  
(iga 10 sekundi 
järel)

Ühendusrežiim 
on aktiivne

Järgige seadise 
lisamiseks 
rakenduses 
toodud juhiseid 
(vt “5.1.1 DHC 
Access Pointiga 
ühendamine” 
leheküljel 16).
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Edastamine 
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uuesti (vt “9.2 
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(iga 10 sekundi 
järel)
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Vea- ja 
vilkumise 

koodid

Tähendus Lahendus

Kiire oranž 
vilkumine

Otseühenduse 
režiim on 
aktiivne

Aktiveerige 
seadise, mida 
soovite ühendada, 
ühendusrežiim 
(vt DHC rakenduse 
juhendit).

Lühike oranž 
põlemine 
(pärast rohelist 
või punast 
kinnitust)

Patareid on 
tühjad

Asendage patareid 
(vt “8 Patareide 
asendamine” 
leheküljel 26).

6x pikk punane  
vilkumine

Seadis vigane Võtke ühendust 
edasimüüjaga.

1x oranžina ja 
1 x rohelisena 
vilkumine 
(pärast 
patareide 
sisestamine)

Testimise LED-
tuled

Pärast testimise 
LED-tulede 
kustumist saate 
jätkata.

Pikk ja 
lühike oranž 
vilkumine 
(vaheldumisi)

Seadise 
tarkvara 
värskendamine 
(OTAU)

Oodake, kuni 
värskendamine 
on lõppenud.

10 Tehasesätete taastamise juhised
Seadise tehasesätteid saab taastada. Seda tehes 
kaotate kõik oma seadistused.

Seadise tehasesätete taastamiseks jätkake järgmiselt:
1. Avage akupesa (B), tõmmates akupesa alla 

(vt joonis 3).
2. Eemaldage patarei.
3. Sisestage patarei uuesti ja hoidke samal ajal all 

süsteeminuppu (D), kuni LED-tuli hakkab kiirelt 
oranžina vilkuma.

4. Vabastage süsteeminupp.
5. Hoidke uuesti süsteeminuppu all, kuni LED-tuli 

süttib rohelisena 
6. Vabastage süsteeminupp, et protseduur lõpetada.

 » Seadis teeb taaskäivitamise.
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 » Seadis teeb taaskäivitamise.
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11 Hooldus ja puhastamine
Seadis ei vaja kasutajapoolset hooldamist, v.a 
akude asendamine vastavalt vajadusele. Mistahes 
remonditöödeks pöörduge eksperdi poole.

Puhastage seadist puhta, kuiva, pehme, kiuvaba lapiga. 
Lappi võib leige veega kergelt niisutada, et eemaldada 
tugevamaid plekke. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid 
pesuaineid, sest need võivad plastkorpust ja etiketti 
söövitada.

12 Raadioside üldteave
Raadioside toimub mitteeksklusiivse edastustee kaudu, 
mis tähendab, et esineda võib häireid. Häireid võivad 
tekitada ka lülitustoimingud, elektrimootorid või vigased 
elektriseadmed.

Edastuskaugus hoonetes sees võib erineda 
oluliselt vabas õhus edastamise omadest. Lisaks 
edastusvõimsusele ja vastuvõtja 
vastuvõtuomadustele, mängivad olulist rolli ka 
keskkonnategurid, nagu niiskustase, kohapealsed 
konstruktsiooni/varjestamise tingimused.

Daikin Europe N.V. kinnitab, et raadioseadme tüüp DHC 
EKRRVATR2BA vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane 
vastavusdeklaratsioon on saadaval EKRRVATR2BA 
tootelehtedel.

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA
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https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA
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13 Tehnilised andmed
Seadme nimetus:  EKRRVATR2BA 
Toitepinge:  2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Voolutarbimine: max 100 mA.
Patarei eluiga (tüüpiliselt):  2 aastat
Kaitsetase:  IP20
Saasteklass: 2
Keskkonnatemperatuur:  0 kuni 50°C
Mõõtmed (L x K x S): 57 x 68 x 102 mm
Kaal:  185 g (patareidega)
Raadiosagedusriba: 
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4-869,65 MHz
Maksimaalne kiiratav võimsus: 10 dBm
Vastuvõtja kategooria:  SRD kategooria 2
Tüüpiline avatud ala RS-vahemik: 250 m
Käidutsükkel: 
   F1: < 1% / h
   F2:  < 10% / h
Tarkvaraklass: Klass A
Töömeetod: Tüüp 1
Ühendus: M30 x 1,5 mm
Juhtimismoment: > 80 N
Klapi liikumine: 4,3 ± 0,3 mm
Maksimaalne liikumisasend: 14,3 ± 0,3 mm
Minimaalne liikumisasend: 10,0 ± 0,3 mm

Tehnilised näitajad võivad muutuda.

Kõrvaldamisjuhised
Ärge kõrvaldage seadet koos tavapäraste 
olmejäätmetega! Elektroonikaseadmed tuleb 
kõrvaldada kohalikes romuelektroonika 
kogumispunktides vastavalt Elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude direktiivile.

Teave vastavuse kohta
CE-märgis on vabakaubanduse märgis, mis on 
mõeldud ainult ametiasutustele ja see ei sisalda 
ühtegi garantiid.

Tehnilise toe jaoks võtke ühendust edasimüüja 
tehnikuga.
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