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1 Informacija apie šį vadovą
Prieš pradėdami darbą su Daikin Home Controls (DHC) 
priedais, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Pasilikite šį 
vadovą, kad prireikus galėtumėte vėliau jį pasiskaityti. Jei 
atiduodate priedą naudoti kitiems asmenims, atiduokite ir 
šį vadovą.

Naudojami simboliai:
Dėmesio! 
Tai nurodo pavojų.

Atkreipkite dėmesį:
Šiame skyriuje pateikiama svarbi papildoma 
informacija.

2 Informacija apie pavojus
Neatidarykite šio priedo. Jame nėra jokių dalių, 
kurių priežiūros darbus galėtų atlikti naudotojas. 
Įvykus klaidai, priedą turi patikrinti specialistas.

Priedą galima naudoti tik sausoje ir nedulkėtoje 
aplinkoje, jis turi būti apsaugotas nuo drėgmės, 
vibracijos, saulės ar kitų šiluminės spinduliuotės 
rūšių, šalčio ir mechaninių apkrovų poveikio.
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Informacija apie pavojus Daikin Home Controls

Dėl saugos ir licencijavimo priežasčių (CE) 
neleidžiama be leidimo keisti ir (arba) modifikuoti 
priedo.

Priedas nėra žaislas, neleiskite vaikams su juo 
žaisti. Nepalikite pakavimo medžiagos gulėti. Vaiko 
rankose plastikinės plėvelės / maišeliai, polistireno 
gabaliukai ir t. t. gali būti pavojingi.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą 
turtui ar asmens sužalojimą, patirtą dėl netinkamo 
naudojimo ar informacijos apie pavojų nesilaikymo. 
Tokiais atvejais visos pretenzijos pagal garantiją 
yra panaikinamos! Mes neprisiimame jokios 
atsakomybės už pasekminę žalą!

Priedas gali būti naudojamas tik gyvenamuosiuose 
pastatuose, verslo ir komercinėse zonose, taip pat 
mažose įmonėse.

 Patalpos temperatūros valdymas per DHC 
radiatoriaus termostatą skirtas dviejų vamzdžių 
šildymo sistemai su viena tiekimo ir grąžinimo linija 
kiekvienam radiatoriui. Naudojant vieno vamzdžio 
šildymo sistemose dėl srauto temperatūros 
svyravimų gali susidaryti didelis nuokrypis nuo 
nustatytos temperatūros.

Priedo naudojimas ne pagal šiame vadove 
aprašytą paskirtį nepatenka į numatyto naudojimo 
sritį, todėl tokiu garantija ar atsakomybė nustoja 
galioti.

Visada išlaikykite mažiausiai 50 cm atstumą tarp 
DHC priedų.

3 Daikin Home Controls
Šis priedas yra DHC ekosistemos dalis, komunikuojanti 
specialiu belaidžiu ryšiu. 
Visus ekosistemos priedus galima patogiai bei atskirai 
konfigūruoti per ONECTA programėlę. Galimos funkcijos, 
kurias DHC ekosistema teikia kartu su kitais priedais, 
aprašytos DHC naudojimo vadove.
Visus dabartinius techninius dokumentus ir atnaujinimus 
galima rasti gaminio puslapiuose:

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

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA 
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Veikimas ir priedo apžvalga Veikimas ir priedo apžvalga

4 Veikimas ir priedo apžvalga
DHC radiatoriaus termostatas leidžia pagal laiką reguliuoti 
patalpos temperatūrą laikantis šildymo plano su atskirais 
laiko intervalais. Kad būtų galima tiksliai reguliuoti patalpos 
temperatūrą, DHC patalpos termostatas gali išmatuoti 
faktinę patalpos temperatūrą ir perduoti duomenis į DHC 
radiatoriaus termostatą.

Naudodami nemokamą ONECTA programėlę galite 
patogiai valdyti DHC radiatoriaus termostatą, susietą su 
DHC Access Point.

DHC radiatoriaus termostatas tinka visiems įprastiems 
radiatorių vožtuvams ir yra lengvai montuojamas, nereikia 
išleisti vandens ar kištis į šildymo sistemą. Naudojant 
papildomą greito pašildymo funkciją, galima greitai pašildyti 
vėsias patalpas atidarius šildymo vožtuvą.

Priedo apžvalga (žr. 1 pav.):
(A) Jungiamoji mova
(B) Baterijų skyrelis (ir dangtelis)
(C) Ekranas
(D) Sistemos mygtukas ir šviesos diodas
(E) Minuso mygtukas
(F) Pliuso mygtukas
(G) Meniu / greito pašildymo mygtukas

Ekrano apžvalga (žr. 2 pav.):
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Šildymo plano programavimas*
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* žr. „6 Konfigūracija“, 22 psl..
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Paleidimas Paleidimas

5 Paleidimas
5.1 DHC priedų prijungimas

Prieš pradėdami jungti kitus priedus 
perskaitykite visą šį skyrių.

Norėdami integruoti DHC radiatoriaus termostatą į savo 
ekosistemą ir leisti jam palaikyti ryšį su kitais priedais, 
pirmiausia turite juos prijungti.
DHC radiatoriaus termostatą prie DHC Access Point galite 
prijungti naudodami ONECTA programėlę. Taip pat galima 
sukurti tiesioginį ryšį su kitais DHC priedais. Daugiau 
informacijos apie tiesioginį prijungimą žr. DHC naudojimo 
vadove.

5.1.1 Prijungimas prie DHC Access Point
Jei DHC radiatoriaus termostatą jau prijungėte prie 
kito DHC priedo arba jei pakeitėte numatytuosius 
nustatymus, prieš prijungdami DHC radiatoriaus 
termostatą prie DHC Access Point pirmiausia turite 
atkurti gamyklinius DHC radiatoriaus termostato 
nustatymus (žr. „10 Gamyklinių nustatymų 
atkūrimas“, 33 psl.).

Pirmiausia per ONECTA programėlę nustatykite 
DHC Access Point, kad jūsų ekosistemoje būtų 
galima naudoti kitus DHC priedus. Daugiau 
informacijos žr. DHC Access Point vadove.

Norėdami prijungti DHC radiatoriaus termostatą prie DHC 
Access Point, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite ONECTA programėlę.
2. Spustelėkite pliuso simbolį (+).
3. Pasirinkite meniu elementą Pridėti Daikin Home 

Controls.
4. Pasirinkite Pridėti DHC priedą.
5. Atidarykite baterijų skyrelį (B) traukdami dangtelį 

žemyn (žr. 3 pav.).
6. Išimkite izoliacijos juostą iš baterijų skyrelio. 

 » Prijungimo režimas išlieka aktyvus 3 minutes 
(žr. 4 pav.).

Galite rankiniu būdu paleisti prijungimo režimą dar 
3 minutėms, trumpai paspausdami sistemos 
mygtuką (D) (žr. 4 pav.).

7. Vadovaukitės programėlėje pateikiamais 
nurodymais.
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5.2 Montavimas
Prieš pradėdami montuoti priedą 
perskaitykite visą šį skyrių.

DHC radiatoriaus termostatą galima lengvai sumontuoti 
neišleidžiant šildymo vandens ir nesikišant į šildymo 
sistemą. Nereikia jokių specialių įrankių, taip pat nereikia 
išjungti šildymo. 

Prie DHC radiatoriaus termostato pritvirtinta jungiamoji 
mova (A) gali būti universaliai ir be priedų naudojama 
visiems vožtuvams, kurių sriegio dydis M30 x 1,5, 
gaminamiems populiariausių gamintojų, pvz.: 

• 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

Naudojant pridėtą adapterį, priedą taip pat galima montuoti 
ant Danfoss RA tipo radiatorių vožtuvų (žr. „5.2.2 Danfoss 
RA adapteris“, 20 psl.).

5.2.1 DHC radiatoriaus termostato montavimas
Pastebėję esamo radiatoriaus, vožtuvo arba šildymo 
vamzdžių pažeidimą, kreipkitės į  specialistą.

Nuo radiatoriaus vožtuvo nuimkite senąjį termostato 
reguliatorių.

1. Pasukite termostato reguliatorių iki didžiausios 
vertės (1) prieš laikrodžio rodyklę (žr. 5 pav.). 

 » Tuomet termostato reguliatorius nebespaus 
vožtuvo snapelio, todėl jį bus lengviau nuimti.

Termostato reguliatorių galima pritvirtinti įvairiais būdais:
• Jungiamoji mova: atsukite jungiamąją movą 

prieš laikrodžio rodyklę (2). Tada galima nuimti 
termostato galvutę (3).

• Užspaudžiami fiksatoriai: termostatų reguliatorius, 
pritvirtintus užspaudžiamais fiksatoriais, galima 
lengvai atlaisvinti, šiek tiek pasukus fiksavimo / 
jungiamąją movą prieš laikrodžio rodyklę (2). Tada 
galima nuimti termostato reguliatorių (3).
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• Užspaudžiama jungtis: termostato reguliatorių 
laiko montavimo žiedas, tvirtinamas varžtu. 
Atlaisvinkite šį varžtą ir nuimkite termostato 
reguliatorių nuo vožtuvo (3).

• Srieginė jungtis su nustatomuoju varžtu: 
atlaisvinkite nustatomąjį varžtą ir nuimkite 
termostato reguliatorių (3).

Nuėmę senąjį termostato reguliatorių, galite sumontuoti 
DHC radiatoriaus termostatą su jungiamąja mova (A) ant 
radiatoriaus vožtuvo (žr. 6 pav.).

Jei reikia, galite naudoti pridedamą Danfoss RA vožtuvams 
skirtą adapterį (žr. „5.2.2 Danfoss RA adapteris“, 20 psl.) 
arba pridedamą atraminį žiedą (žr. „5.2.3 Atraminis žiedas“, 
21 psl.).

5.2.2 Danfoss RA adapteris
Prijungiant prie Danfoss RA vožtuvų, reikia naudoti pateiktą 
adapterį. RA adapteris pagamintas su išankstiniu įtempimu, kad 
geriau priglustų. Jei reikia, montuodami naudokite atsuktuvą ir 
šiek tiek praskirkite adapterį netoli varžto (žr. 7 pav.).
Danfoss vožtuvų korpusai per visą perimetrą turi pailgas 
įpjovas, kurios taip pat užtikrina, kad adapteris, jį 
užfiksavus, būtų tinkamai uždėtas.

Montuodami įsitikinkite, kad adapterio viduje 
esantys kaiščiai sutampa su vožtuvo įpjovomis. 

Įsitikinkite, kad vožtuvui tinkamas adapteris yra tinkamai 
užspaustas.

Būkite atsargūs, kad pirštai nepatektų tarp dviejų 
adapterio pusių!

Užspaudę adapterį ant vožtuvo korpuso, pritvirtinkite jį 
naudodami pridedamą varžtą ir veržlę. 

5.2.3 Atraminis žiedas
Skirtingų gamintojų vožtuvų tolerancija gali svyruoti, dėl 
to DHC radiatoriaus termostatas gali laisviau užsidėti ant 
vožtuvo. Tokiu atveju, prieš montuojant priedą, į jungę 
reikia įdėti pateiktą atraminį žiedą (žr. 8 pav.).

5.3 Adaptavimas
Įdėjus baterijas, variklis pradeda veikti atbuline 
eiga. Tuo metu rodomas InS ir aktyvumo simbolis 

 (žr. 9 pav.).

Sėkmingai sumontavus DHC radiatoriaus termostatą, 
reikia atlikti adaptavimą (AdA), kad priedas būtų pritaikytas 
prie vožtuvo. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus:

1. Kai tik pasirodys AdA, paspauskite meniu / 
greito pašildymo mygtuką (G), kad pradėtumėte 
adaptavimą (žr. 10 pav.).

 » AdA ir aktyvumo simbolis  rodomi adaptavimo 
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metu (žr. 10 pav.). Per šį laiką negalima atlikti jokių 
kitų veiksmų. 

 » Sėkmingai atlikus adaptavimą, ekranas grįžta 
į įprastą veikseną.

Jei adaptavimas buvo pradėtas prieš montavimą 
arba jei rodomas klaidos pranešimas (F1, F2, F3), 
paspauskite meniu / greito pašildymo mygtuką (G) 
ir variklis grįš į InS padėtį.

6 Konfigūracija
Visą priedo konfigūraciją galima nustatyti ONECTA 
programėlėje. Daugiau informacijos apie priedo 
konfigūraciją nenaudojant DHC Access Point pateikiama 
DHC naudojimo vadove.

Galima reguliuoti šiuos režimus ir nustatymus:

6.1

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Automatinis režimas
6.2

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Rankinis režimas
6.3

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Temperatūros korekcija (dar nesiūloma)
6.4 Prg

Offset

AUTO

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

Plano programavimas
6.5

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Naudojimo užraktas (dar nesiūlomas)

6.6Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Atostogų režimas

6.1 Automatinis režimas
Automatiniu režimu temperatūra reguliuojama pagal 
nustatytą šildymo planą. Rankiniai pakeitimai aktyvinami 
iki kito plano pasikeitimo momento. Vėliau vėl bus įjungtas 
nustatytas planas. 

6.2 Rankinis režimas
Rankiniu režimu temperatūra reguliuojama pagal esamą 
temperatūrą, nustatytą mygtukais (E + F). Temperatūra 
išlieka įjungta iki kito rankinio pakeitimo. 

6.3 Temperatūros korekcija (dar nesiūloma)
Kadangi temperatūra matuojama DHC radiatoriaus 
termostatu, temperatūros pasiskirstymas patalpoje gali 
skirtis. Norint tai sureguliuoti, galima nustatyti ±3,5°C 
temperatūros korekciją. Jei nustatyta, pvz., 20°C vardinė 
temperatūra, o patalpoje yra tik 18°C, reikia nustatyti 
-2,0°C korekciją. 

Šis nustatymas kol kas dar nesiūlomas ONECTA 
programėlėje, todėl šiuo metu jo keisti negalima.
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6.4 Plano programavimas
Galite sudaryti planą su šildymo ir vėsinimo laiko intervalais 
pagal savo asmeninius poreikius.

6.5 Naudojimo užraktas (dar nesiūlomas)
Priedo naudojimą galima užrakinti, kad būtų išvengta 
netyčinio nustatymų pakeitimo (pvz., netyčia palietus). 

Šis nustatymas kol kas dar nesiūlomas ONECTA 
programėlėje, todėl šiuo metu jo keisti negalima.

6.6 Atostogų režimas
Atostogų režimą galima įjungti ONECTA programėlėje. Jis 
perjungia sistemą į budėjimo režimą. Atostogų režimas 
vizualizuojamas jūsų Daikin Altherma ir oro kondicionavimo 
įrenginiuose ONECTA programėlėje. 
Platesnės informacijos žr. DHC naudojimo vadove. 

7 Veiksmai
Prijungus ir sumontavus DHC radiatoriaus termostatą, 
paprastus veiksmus galima atlikti tiesiogiai priedu.

• Temperatūra: paspauskite pliuso ir minuso 
mygtukus (E + F), kad rankiniu būdu pakeistumėte 
temperatūrą. Automatiniu režimu rankiniai 
pakeitimai aktyvinami iki kito plano pasikeitimo 
momento. Vėliau vėl bus įjungtas nustatytas 
šildymo planas. Rankiniu režimu temperatūra 
išlieka įjungta iki kito rankinio pakeitimo.

• Greito pašildymo funkcija: norėdami įjungti greito 
pašildymo funkciją, paspauskite greito pašildymo 
mygtuką (G). Greito pašildymo funkcija greitai ir 
trumpai pašildys radiatorių, atidarydama vožtuvą. 
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8 Baterijų keitimas
Jei pasirodo išsikrovusių baterijų simbolis (

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 ), panaudotas 
baterijas pakeiskite dviem naujomis LR6 / Mignon / AA 
baterijomis. Privalote teisingai įdėti baterijas, laikydamiesi 
poliškumo.

Norėdami pakeisti priedo baterijas atlikite šiuos veiksmus
1. Atidarykite baterijų skyrelį (B) traukdami jį žemyn 

(žr. 3 pav.).
2. Išimkite baterijas.
3. Įdėkite dvi naujas 1,5 V LR6 / Mignon / AA 

baterijas. Įsitikinkite, kad jas įdėjote teisinga puse 
(žr. 11 pav.).

4. Uždarykite baterijų skyrelį.
5. Dėdami baterijas atkreipkite dėmesį į mirksinčius 

šviesos diodo signalus (žr. „9.3 Klaidų kodai ir 
mirksėjimo sekos“, 30 psl.).

 » Įdėjus baterijas, priedas atliks savikontrolę 
(maždaug 2 sekundes). Po to atliekamas 
inicijavimas. Šviesos diodas užsidegs oranžine 
ir žalia spalvomis, rodydamas, kad inicijavimas 
baigtas.

Dėmesio! Netinkamai pakeitus bateriją, kyla 
sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba 
lygiaverčio tipo baterija. Niekada nemėginkite 
įkrauti neįkraunamų baterijų. Nemeskite baterijų 
į ugnį. Saugokite baterijas nuo per didelio karščio. 
Nejunkite baterijų trumpuoju jungimu. Priešingu 
atveju kils sprogimo pavojus.

Panaudotų baterijų negalima išmesti kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis! Vietoj to nuvežkite 
jas į vietinį baterijų šalinimo punktą.
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5. Dėdami baterijas atkreipkite dėmesį į mirksinčius 

šviesos diodo signalus (žr. „9.3 Klaidų kodai ir 
mirksėjimo sekos“, 30 psl.).

 » Įdėjus baterijas, priedas atliks savikontrolę 
(maždaug 2 sekundes). Po to atliekamas 
inicijavimas. Šviesos diodas užsidegs oranžine 
ir žalia spalvomis, rodydamas, kad inicijavimas 
baigtas.

Dėmesio! Netinkamai pakeitus bateriją, kyla 
sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba 
lygiaverčio tipo baterija. Niekada nemėginkite 
įkrauti neįkraunamų baterijų. Nemeskite baterijų 
į ugnį. Saugokite baterijas nuo per didelio karščio. 
Nejunkite baterijų trumpuoju jungimu. Priešingu 
atveju kils sprogimo pavojus.

Panaudotų baterijų negalima išmesti kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis! Vietoj to nuvežkite 
jas į vietinį baterijų šalinimo punktą.
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9 Trikčių šalinimas
9.1 Senkančios baterijos
Jei įtampa leidžia, priedas ir toliau lieka pasiruošęs veikti, 
net jei baterijų įtampa žema. Priklausomai nuo konkrečios 
apkrovos, gali būti įmanoma pakartotinai perduoti 
duomenis, leidus baterijoms trumpam atsistatyti.
Jei perduodant duomenis įtampa per daug sumažėja, 
priede bus rodomas išsikrovusios baterijos simbolis (
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ir atitinkamas klaidos kodas (žr. „9.3 Klaidų kodai ir 
mirksėjimo sekos“, 30 psl.). Tokiu atveju išsekusias 
baterijas pakeiskite dviem naujomis baterijomis (žr. „8 
Baterijų keitimas“, 26 psl.).

9.2 Veikimo ciklas 
Belaidžiai DHC priedai veikia šiose dažnių juostose:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Siekiant užtikrinti visų šiame diapazone veikiančių prietaisų 
veikimą, teisiškai reikalaujama riboti prietaisų perdavimo 
laiką. Perdavimo laiko apribojimas sumažina trukdžių riziką.
Veikimo ciklas yra ilgiausia perdavimo trukmė. Tai yra laiko, 
kurį prietaisas aktyviai perduoda, ir matavimo laikotarpio 
(1 valandos) santykis, kuris išreiškiamas kaip 1 valandos 
procentinė dalis.
Jei pasiekiamas visas leistinas perdavimo laikas, DHC 
priedas sustabdys perdavimą, kol bus pasiektas laiko 
limitas. 
Pavyzdžiui, kai prietaiso veikimo ciklo riba yra 1%, per 
1 valandą leidžiama perduoti tik 36 sekundes. Po to 
perdavimas bus sustabdytas, kol bus pasiekta 1 valandos 
riba. 
DHC priedai visiškai atitinka šį apribojimą ir naudoja 2 
dažnių juostas, kurių veikimo ciklas yra atitinkamai 1% ir 
10%.
Įprastai naudojant DHC priedus, ši riba paprastai 
nepasiekiama. Tačiau gali būti, kad riba pasiekiama 
paleidžiant arba naujai įdiegiant sistemą. Tokiu atveju 
priedo šviesos diodas ima šviesti raudonai. Trumpą laiką 
(ne ilgiau kaip 1 valandą) priedas gali nereaguoti, kol 
pasibaigs perdavimo laiko apribojimas. Po šio laikotarpio 
jis vėl veiks įprastai.
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9.3 Klaidų kodai ir mirksėjimo sekos
Klaidų ir 

mirksėjimo 
kodai

Reikšmė Sprendimas

F1 Vožtuvo pavara 
vangi

Patikrinkite, ar 
vožtuvo strypas 
nėra užstrigęs.

F2 Per platus 
veikimo 
diapazonas

Patikrinkite 
DHC radiatoriaus 
termostato tvirtinimą

F3 Per mažas 
reguliavimo 
diapazonas

Patikrinkite, ar 
vožtuvo strypas 
nėra užstrigęs.

Baterijos  
simbolis 
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Per maža 
baterijų įtampa

Pakeiskite priedo 
baterijas (žr. „8 
Baterijų keitimas“, 
26 psl.).

Baterijos 
simbolis  
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Vožtuvas perėjo 
į klaidos padėtį*

Pakeiskite priedo 
baterijas (žr. „8 
Baterijų keitimas“, 
26 psl.).

* Jeigu išsekusios baterijos nepakeičiamos, DHC radiatoriaus 
termostatas pereina į "vožtuvo klaidos padėtį". Taip išvengiama to, kad 
dėl išsekusios baterijos nebegalima pasiekti nustatytos temperatūros 
patalpoje. Gamykliniuose nustatymuose nustatyta 15% vožtuvo klaidos 
padėtis.

Klaidų ir 
mirksėjimo 

kodai

Reikšmė Sprendimas

Užrakto 
simbolis 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Įjungtas naudojimo 
užraktas

Išjunkite naudojimo 
užraktą.

Antenos
simbolis 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

 
mirksi 

Ryšio su DHC 
Access Point 
arba prijungtu 
priedu problema

Patikrinkite ryšį su 
DHC Access Point 
arba prijungtu priedu.

Trumpai mirksi 
oranžine spalva

Radijo perdavimas / 
bandymas 
perduoti / 
konfigūracijos 
duomenų 
perdavimas

Palaukite, kol 
perdavimas bus 
baigtas.

1 kartą ilgai 
šviečia žaliai

Perdavimas 
patvirtintas

Tęskite 
eksploatavimą.

1 kartą 
ilgai šviečia 
raudonai

Nesėkmingas 
perdavimas arba 
pasiekta veikimo 
ciklo riba

Bandykite dar kartą 
(žr. „9.2 Veikimo 
ciklas“, 29 psl.).

Trumpai mirksi 
oranžine spalva  
(kas 10 
sekundžių)

Prijungimo 
režimas aktyvus

Norėdami pridėti 
priedą, vadovaukitės 
programėlėje 
pateikiamais 
nurodymais (žr. 
„5.1.1 Prijungimas 
prie DHC Access 
Point“, 16 psl.).
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Klaidų ir 
mirksėjimo 

kodai

Reikšmė Sprendimas

Greitai mirksi 
oranžine spalva

Tiesioginio 
prijungimo 
režimas aktyvus

Įjunkite norimo 
prijungti priedo 
prijungimo režimą 
(žr. DHC naudojimo 
vadovą).

Trumpai šviečia 
oranžine spalva 
(po patvirtinimo 
žalia arba 
raudona 
spalva)

Baterijos išseko Pakeiskite baterijas 
(žr. „8 Baterijų 
keitimas“, 26 psl.).

6 kartus ilgai  
mirksi raudonai

Priedas sugedo Susisiekite su 
pardavėju.

Šviečia 1 kartą 
oranžine ir 
1 kartą žalia 
spalva (įdėjus 
baterijas)

Tikrinamas 
šviesos diodas

Kai šviesos diodo 
tikrinimas baigiasi, 
galite tęsti.

Ilgai ir trumpai 
mirksi oranžine 
spalva 
(pakaitomis)

Atnaujinkite 
priedo 
programinę 
įrangą (OTAU)

Palaukite, kol 
atnaujinimas 
bus baigtas.

10 Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Priedo gamyklinius nustatymus galima atkurti. Jei 
tai padarysite, prarasite visus savo nustatymus.

Norėdami atkurti priedo gamyklinius nustatymus, atlikite 
toliau nurodytus veiksmus:

1. Atidarykite baterijų skyrelį (B) traukdami baterijų 
skyrelį žemyn (žr. 3 pav.).

2. Išimkite bateriją.
3. Vėl įdėkite bateriją ir palaikykite sistemos mygtuką 

(D) paspaudę, kol šviesos diodas greitai pradės 
mirksėti oranžine spalva.

4. Atleiskite sistemos mygtuką.
5. Dar kartą paspauskite ir palaikykite sistemos 

mygtuką, kol šviesos diodas ims šviesti žaliai 
6. Atleiskite sistemos mygtuką, kad užbaigtumėte 

procedūrą.
 » Priedas pasileis iš naujo.
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11 Techninė priežiūra ir valymas
Priedas nereikalauja jokios techninės priežiūros. 
Reikia tik pakeisti bateriją jai išsekus. Prireikus 
remonto, į pagalbą pasitelkite specialistą.

Priedą valykite minkšta, nesipūkuojančia, švaria ir sausa 
šluoste. Norėdami pašalinti sunkiau nuvalomas žymes, 
galite šiek tiek sudrėkinti šluostę drungnu vandeniu. 
Nenaudokite jokių ploviklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes 
jie gali ėsdinti plastikinį korpusą ir etiketę.

12 Bendra informacija apie radijo 
veikimą

Perdavimas radijo bangomis vykdomas neišimtiniu 
perdavimo keliu, o tai reiškia, kad yra trukdžių atsiradimo 
galimybė. Trukdžius taip pat gali sukelti perjungimo 
operacijos, elektros varikliai arba sugedę elektros prietaisai.

Perdavimo diapazonas pastatuose gali labai skirtis 
nuo esančio atvirame ore. Be siųstuvo galios ir 
imtuvo priėmimo charakteristikų svarbus vaidmuo 
tenka ir aplinkos veiksniams, pvz., aplinkinei 
drėgmei, taip pat vietos konstrukcinėms ir (arba) 
ekranavimo sąlygoms.

Daikin Europe N.V. pareiškia, kad DHC EKRRVATR2BA 
tipo radijo įranga atitinka Direktyvos 2014/53/ES 
reikalavimus. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti 
gaminio EKRRVATR2BA puslapiuose.

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 Techninės specifikacijos
Prietaiso pavadinimas: EKRRVATR2BA 
Maitinimo įtampa: 2 x 1,5 V LR6 / Mignon / AA
Imamos srovės stiprumas: maks. 100 mA
Baterijų naudojimo trukmė (tip.):  2 metai
Apsaugos laipsnis:  IP20
Taršos laipsnis: 2
Aplinkos temperatūra:  nuo 0 iki 50°C
Matmenys (P x A x G): 57 x 68 x 102 mm
Svoris:  185 g (su baterijomis)
Radijo dažnių juosta: 
   F1: 868,0–868,6 MHz
   F2: 869,4–869,65 MHz
Maksimali spinduliuojama galia: 10 dBm
Imtuvo kategorija:  SRD 2 kategorija
Tip. atviros zonos RD diapazonas: 250 m
Veikimo ciklas: 
   F1: <1% per val.
   F2: <10% per val.
Programinės įrangos klasė: A klasė
Eksploatavimo būdas: 1 tipas
Prijungimas: M30 x 1,5 mm
Reguliuojantis momentas: >80 N
Vožtuvo eiga: 4,3 ± 0,3 mm
Maksimalios eigos padėtis: 14,3 ± 0,3 mm
Minimalios eigos padėtis: 10,0 ± 0,3 mm

Gali būti atliekami techniniai pakeitimai.

Šalinimo nurodymai
Neišmeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis 
atliekomis! Elektroninė įranga turi būti šalinama 
perduodant ė vietinius elektroninės įrangos atliekų 
surinkimo punktus pagal Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų direktyvą.

Informacija apie atitiktį
CE ženklas yra laisvos prekybos ženklas, skirtas 
tik valdžios institucijoms ir nereiškia jokių savybių 
garantijos.

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į specializuotą 
prekybos atstovą.
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13 Techninės specifikacijos
Prietaiso pavadinimas: EKRRVATR2BA 
Maitinimo įtampa: 2 x 1,5 V LR6 / Mignon / AA
Imamos srovės stiprumas: maks. 100 mA
Baterijų naudojimo trukmė (tip.):  2 metai
Apsaugos laipsnis:  IP20
Taršos laipsnis: 2
Aplinkos temperatūra:  nuo 0 iki 50°C
Matmenys (P x A x G): 57 x 68 x 102 mm
Svoris:  185 g (su baterijomis)
Radijo dažnių juosta: 
   F1: 868,0–868,6 MHz
   F2: 869,4–869,65 MHz
Maksimali spinduliuojama galia: 10 dBm
Imtuvo kategorija:  SRD 2 kategorija
Tip. atviros zonos RD diapazonas: 250 m
Veikimo ciklas: 
   F1: <1% per val.
   F2: <10% per val.
Programinės įrangos klasė: A klasė
Eksploatavimo būdas: 1 tipas
Prijungimas: M30 x 1,5 mm
Reguliuojantis momentas: >80 N
Vožtuvo eiga: 4,3 ± 0,3 mm
Maksimalios eigos padėtis: 14,3 ± 0,3 mm
Minimalios eigos padėtis: 10,0 ± 0,3 mm

Gali būti atliekami techniniai pakeitimai.

Šalinimo nurodymai
Neišmeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis 
atliekomis! Elektroninė įranga turi būti šalinama 
perduodant ė vietinius elektroninės įrangos atliekų 
surinkimo punktus pagal Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų direktyvą.

Informacija apie atitiktį
CE ženklas yra laisvos prekybos ženklas, skirtas 
tik valdžios institucijoms ir nereiškia jokių savybių 
garantijos.

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į specializuotą 
prekybos atstovą.
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