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 Informacije o tem priročniku
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11 Vzdrževanje in čiščenje ..........................................34
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1 Informacije o tem priročniku
Pred začetkom uporabe vaših dodatkov Daikin Home 
Controls (DHC) skrbno preberite ta priročnik. Shranite 
priročnik, da si ga po potrebi pozneje lahko ogledate. Če 
dodatek izročite drugim osebam v uporabo, izročite tudi ta 
priročnik.

Uporabljeni simboli:
Pozor! 
To označuje nevarnost.

Upoštevajte:
Ta razdelek vsebuje pomembne dodatne 
informacije.

2 Informacije o nevarnostih
Ne odpirajte dodatka. Ne vsebuje nobenih delov, 
ki bi jih lahko vzdrževal uporabnik. Ob morebitni 
napaki naj strokovnjak preveri dodatek.

Dodatek lahko uporabljate samo v suhem okolju 
brez prahu in zaščititi ga morate pred učinki vlage, 
tresljajev, sevanja sončne ali druge toplote, mrazu 
in mehanskim obremenitvam.
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Informacije o nevarnostih Daikin Home Controls

Nepooblaščene spremembe in/ali predelave dodatka 
zaradi varnosti in licenc (CE) niso dovoljene.

Dodatek ni igrača, ne dovolite otrokom, da se igrajo 
z napravo. Ne puščajte embalaže vsepovsod. 
Plastične folije/vreče, kosi stiropora itd. so 
v otroških rokah lahko nevarni.

 Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za 
poškodbo lastnine ali telesno poškodbo, ki bi jo 
povzročila nepravilna uporaba ali neupoštevanje 
informacij o nevarnosti. V teh primerih ugasne 
pravica do kakršnega koli garancijskega zahtevka! 
Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za 
posledično škodo!

Dodatek se lahko uporablja samo v stanovanjskih 
stavbah, poslovnih in trgovskih območjih ter malih 
podjetjih.

 Krmiljenje temperature prostora prek radiatorskega 
termostata DHC je zasnovano za dvocevni sistem 
za ogrevanje z enim dovodnim in enim povratnim 
vodom na radiator. Uporaba v enocevnih sistemih 
za ogrevanje lahko povzroči močna odstopanja pri 
nastavljeni temperaturi zaradi nihanj v temperaturi 
pretoka.

Uporaba dodatka za kateri koli drug namen, ki ni 
opisan v tem priročniku, ni v obsegu namenske 
uporabe in krši vsakršno garancijo ter odškodninsko 
odgovornost.

Vedno ohranjajte razdaljo najmanj 50 cm med 
opremo DHC.

3 Daikin Home Controls
Dodatek je del ekosistema DHC in komunicira z dodeljeno 
brezžično povezavo. 
Vse dodatke ekosistema je mogoče udobno in posamično 
konfigurirati prek aplikacije ONECTA. Razpoložljive funkcije, 
ki jih nudi ekosistem DHC v kombinaciji z drugimi dodatki, 
so opisane v vodniku za aplikacijo DHC.
Vsi tekoči tehnični dokumenti in posodobitve so na voljo na 
straneh izdelka:

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

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA 
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4 Pregled funkcij in dodatkov
Radiatorski termostat DHC omogoča časovno krmiljeno 
uravnavanje temperature prostora prek urnika za 
ogrevanje z individualnimi časovnimi intervali. Za natančno 
uravnavanje temperature prostora lahko sobni termostat 
DHC meri dejansko temperaturo prostora in pošilja podatke 
na radiatorski termostat DHC.

Radiatorski termostat DHC lahko udobno krmilite 
v povezavi z dostopno točko DHC Access Point prek 
brezplačne aplikacije ONECTA.

Radiatorski termostat DHC se prilega vsem običajnim 
radiatorskim ventilom in se preprosto montira, ne da bi 
morali iztočiti vso vodo ali posegati v sistem za ogrevanje. 
Z dodatno pospeševalno funkcijo je mogoče z odpiranjem 
ventila za ogrevanje hitro ogreti hladne prostore.

Pregled dodatkov (glejte sliko 1):
(A) Spojna matica
(B) Predelek za baterije (in pokrov)
(C) Prikazovalnik
(D) Gumb in LED indikator sistema
(E) Gumb minus
(F) Gumb plus
(G) Gumb za meni/pospešitev

Pregled prikazovalnika (glejte sliko 2):

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Nastavitvena točka temperature

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Čas in datum

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Zaklepanje upravljanja*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Simbol odprtega okna

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Radijski prenos
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Mo Tu We Th Fr Sa Su
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Način počitnic*
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Offset
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BOOST

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

Samodejni način*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Ročni način*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Pospeševalna funkcija

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Temperatura zamika*
Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Programiranje urnika ogrevanja*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Dnevi v tednu

* glejte »6 Konfiguracija« na strani 22.
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5 Zagon
5.1 Priključevanje dodatkov DHC

Preden začnete priključevati druge 
dodatke, v celoti preberite to poglavje.

Za integracijo radiatorskega termostata DHC v vaš 
ekosistem in omogočanje komunikacije z drugimi dodatki 
jih morate najprej povezati.
Radiatorski termostat DHC lahko povežete z dostopno 
točko DHC Access Point prek aplikacije ONECTA. Ustvarite 
lahko tudi neposredno povezavo z drugimi dodatki DHC. 
Za nadaljnje informacije o direktni povezavi glejte vodnik 
za aplikacijo DHC.

5.1.1 Priključevanje na dostopno točko 
DHC Access Point

Če ste že priključili radiatorski termostat DHC na 
drug dodatek DHC ali ste zamenjali privzete 
nastavitve, morate najprej obnoviti tovarniške 
nastavitve radiatorskega termostata DHC, preden 
ga lahko priključite na dostopno točko DHC Access 
Point (glejte »10 Obnovitev tovarniških nastavitev« 
na strani 33).

Najprej nastavite svojo dostopno točko DHC 
Access Point prek aplikacije ONECTA, da 
omogočite delovanje drugih dodatkov DHC znotraj 

svojega ekosistema. Za nadaljnje informacije glejte 
priročnik za dostopno točko DHC Access Point.
Za priključitev radiatorskega termostata DHC na dostopno 
točko DHC Access Point nadaljujte na naslednji način:

1. Odprite aplikacijo ONECTA.
2. Kliknite znak plus (+).
3. Izberite element menija Dodaj Daikin Home 

Controls.
4. Izberite Dodaj dodatek DHC.
5. Odprite predelek za baterije (B) tako, da povlečete 

pokrov navzdol (glejte sliko 3).
6. Iz predelka za baterije odstranite izolativni trak. 

 » Način povezave ostane aktiven 3 minute 
(glejte sliko 4).

Ročno lahko zaženete način povezave za nadaljnje 
3 minute tako, da na kratko pritisnete gumb 
sistema (D) (glejte sliko 4).

7. Sledite navodilom v aplikaciji.
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5.2 Nameščanje
Pred začetkom montaže dodatka v celoti 
preberite to poglavje.

Radiatorski termostat DHC je mogoče preprosto montirati, 
ne da bi morali iztočiti vso vodo ali posegati v sistem za 
ogrevanje. Nobena posebna orodja niso potrebna, tudi 
ogrevanja ni treba izklopiti. 

Spojna matica (A), priključena na radiatorski termostat 
DHC, je uporabna univerzalno in brez dodatkov za vse 
ventile najpogosteje uporabljanih proizvajalcev z navojem 
M30 x 1,5: 

• 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

S pomočjo priloženega vmesnika je dodatek mogoče 
montirati tudi na radiatorske ventile tipa Danfoss RA (glejte 
»5.2.2 Vmesnik Danfoss RA« na strani 20).

5.2.1 Montaža radiatorskega termostata DHC
V primeru vidne poškodbe obstoječega radiatorja, 
ventila ali cevi za ogrevanje se posvetujte s 
strokovnjakom.

Odstranite stari vrtljivi gumb termostata s svojega 
radiatorskega ventila.

1. Obrnite vrtljivi gumb termostata na maksimalno 
vrednost (1) v nasprotni smeri urnega kazalca 
(glejte sliko 5). 

 » Vrtljivi gumb termostata ne pritiska več ob zatič 
ventila, kar olajša odstranitev.

Vrtljivi gumb termostata je mogoče pritrditi na različne 
načine:

• Spojna matica: Odvijte spojno matico v nasprotni 
smeri urnega kazalca (2). Termostatsko glavo je 
potem mogoče odstraniti (3).

• Zaskočna pritrdila: Vrtljive gumbe termostatov, ki so 
bili pritrjeni z zaskočnimi pritrdili, je mogoče preprosto 
sprostiti tako, da blago obrnete zaklepno/spojno 



19

Zagon Zagon

5.2 Nameščanje
Pred začetkom montaže dodatka v celoti 
preberite to poglavje.

Radiatorski termostat DHC je mogoče preprosto montirati, 
ne da bi morali iztočiti vso vodo ali posegati v sistem za 
ogrevanje. Nobena posebna orodja niso potrebna, tudi 
ogrevanja ni treba izklopiti. 

Spojna matica (A), priključena na radiatorski termostat 
DHC, je uporabna univerzalno in brez dodatkov za vse 
ventile najpogosteje uporabljanih proizvajalcev z navojem 
M30 x 1,5: 

• 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

S pomočjo priloženega vmesnika je dodatek mogoče 
montirati tudi na radiatorske ventile tipa Danfoss RA (glejte 
»5.2.2 Vmesnik Danfoss RA« na strani 20).

5.2.1 Montaža radiatorskega termostata DHC
V primeru vidne poškodbe obstoječega radiatorja, 
ventila ali cevi za ogrevanje se posvetujte s 
strokovnjakom.

Odstranite stari vrtljivi gumb termostata s svojega 
radiatorskega ventila.

1. Obrnite vrtljivi gumb termostata na maksimalno 
vrednost (1) v nasprotni smeri urnega kazalca 
(glejte sliko 5). 

 » Vrtljivi gumb termostata ne pritiska več ob zatič 
ventila, kar olajša odstranitev.

Vrtljivi gumb termostata je mogoče pritrditi na različne 
načine:

• Spojna matica: Odvijte spojno matico v nasprotni 
smeri urnega kazalca (2). Termostatsko glavo je 
potem mogoče odstraniti (3).

• Zaskočna pritrdila: Vrtljive gumbe termostatov, ki so 
bili pritrjeni z zaskočnimi pritrdili, je mogoče preprosto 
sprostiti tako, da blago obrnete zaklepno/spojno 



20

Zagon Zagon

matico v nasprotni smeri urnega kazalca (2). Vrtljivi 
gumb termostata je potem mogoče odstraniti (3).

• Kompresijska pritrditev: Vrtljivi gumb termostata 
je pritrjen z montažnim obročem, ki je spojen z 
vijakom. Odvijte ta vijak in odstranite vrtljivi gumb 
termostata z ventila (3).

• Navojni priključek z vijakom brez glave: 
Odvijte vijak brez glave in odstranite vrtljivi gumb 
termostata (3).

Po odstranitvi starega vrtljivega gumba termostata lahko 
montirate radiatorski termostat DHC s spojno matico (A) na 
radiatorski ventil (glejte sliko 6).

Po potrebi lahko uporabite priloženi vmesnik za ventile 
Danfoss RA (glejte »5.2.2 Vmesnik Danfoss RA« na 
strani 20) ali priloženi oporni obroč (glejte »5.2.3 Oporni 
obroč« na strani 21).

5.2.2 Vmesnik Danfoss RA
Priloženi vmesnik je potreben za pritrditev na ventile 
Danfoss RA. Vmesnik RA je pri proizvodnji prednapet, 
da se zagotovi boljše prileganje. Pri montaži po potrebi 
uporabite izvijač in z upogibanjem rahlo razprite vmesnik 
v bližini vijaka (glejte sliko 7).
Telesa ventilov Danfoss imajo podolgovate zareze okrog 
svojega obsega, kar zagotavlja tudi, da se vmesnik pravilno 
prilega, ko se zaskoči.

Pri montaži pazite, da bodo zatiči v vmesniku 
poravnani z zarezami na ventilu. Poskrbite, da bo 
primeren vmesnik za ventil pravilno pripet.

Pazite, da si ne priščipnete prstov med dvema 
polovicama vmesnika!

Po pripenjanju na telo ventila pripnite vmesnik s priloženima 
vijakom in matico. 

5.2.3 Oporni obroč
Ventili različnih proizvajalcev imajo lahko odstopajoče 
tolerance, zaradi česar bi se radiatorski termostat DHC 
ohlapneje prilegal ventilu. V tem primeru je treba priloženi 
oporni obroč postaviti v prirobnico, preden montirate 
dodatek (glejte sliko 8).

5.3 Potek prilagoditve
Ko so baterije vstavljene, se motor vrne. Medtem 
sta prikazana InS in simbol aktivnosti  (glejte 
sliko 9).

Po uspešni montaži radiatorskega termostata DHC je treba 
izvesti prilagoditveni zagon (AdA), da se dodatek prilagodi 
ventilu. V ta namen sledite naslednjemu postopku:

1. Takoj ko se prikaže AdA, pritisnite gumb za meni/
pospešitev (G), da se začne prilagoditveni zagon 
(glejte sliko 10).
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 » AdA in simbol aktivnosti  sta prikazana med 
prilagoditvenim zagonom (glejte sliko 10). V tem 
času ni mogoč noben drug postopek. 

 » Po uspešnem prilagoditvenem zagonu se 
prikazovalnik vrne v običajni prikaz.

Če je zagon vmesnika sprožen pred montažo ali je 
prikazano sporočilo o napaki (F1, F2, F3), pritisnite 
gumb za meni/pospešitev (G) in motor se vrne 
v položaj InS.

6 Konfiguracija
Konfiguracijo dodatka je v celoti mogoče nastaviti v aplikaciji 
ONECTA. Za nadaljnje informacije o konfiguraciji dodatka 
brez uporabe dostopne točke DHC Access Point glejte 
vodnik za aplikacijo DHC.

Naslednje načine in nastavitve je mogoče prilagoditi:

6.1

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Samodejni način
6.2

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Ročni način
6.3

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Temperatura zamika (še ni na voljo)
6.4 Prg

Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Programiranje urnika
6.5

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)

6.6Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Način počitnic

6.1 Samodejni način
V samodejnem načinu je temperatura nadzorovana v skladu 
z nastavljenim urnikom ogrevanja. Ročne spremembe so 
aktivirane do naslednje točke, v kateri se urnik spremeni. 
Nato se bo znova aktiviral opredeljeni urnik. 

6.2 Ročni način
V ročnem načinu je temperatura nadzorovana glede na 
trenutno temperaturo, nastavljeno prek pritisnih gumbov 
(E + F). Temperatura ostane aktivirana do naslednje ročne 
spremembe. 

6.3 Temperatura zamika (še ni na voljo)
Pri merjenju temperature na radiatorskem termostatu DHC 
se lahko porazdelitev temperature po prostoru razlikuje. 
To je mogoče prilagoditi z nastavitvijo zamika temperature 
±3,5°C. Če je nastavljena nazivna temperatura npr. 
20°C, vendar je v prostoru samo 18°C, je treba nastaviti 
zamik -2,0°C. 

Ta nastavitev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in 
je trenutno ni mogoče spremeniti.
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6.4 Programiranje urnika
Ustvarite lahko urnik s časovnimi intervali za ogrevanje in 
hlajenje v skladu z vašimi osebnimi potrebami.

6.5 Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)
Upravljanje dodatka je mogoče zakleniti, da se preprečijo 
nenamerne spremembe nastavitev (npr. ob nenamenskem 
dotiku). 

Ta nastavitev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in 
je trenutno ni mogoče spremeniti.

6.6 Način počitnic
Način počitnic je mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA. 
Postavilo bo sistem v pripravljenost. Način počitnic 
je vizualiziran na vaši napravi Daikin Altherma in na 
klimatizacijskih enotah v aplikaciji ONECTA. 
Za nadaljnje informacije glejte vodnik za aplikacijo DHC. 

7 Uporaba
Po priključitvi in montaži radiatorskega termostata DHC so 
preprosti postopki na voljo neposredno na dodatku.

• Temperatura: Pritisnite gumba plus in minus 
(E + F) za ročno spremembo temperature. 
V samodejnem načinu so ročne spremembe 
aktivirane do naslednje točke, v kateri se urnik 
spremeni. Nato se bo znova aktiviral opredeljeni 
urnik za ogrevanje. V ročnem načinu ostane 
temperatura aktivirana do naslednje ročne 
spremembe.

• Pospeševalna funkcija: Na kratko pritisnite gumb 
za pospešitev (G), da aktivirate pospeševalno 
funkcijo. Pospeševalna funkcija bo s kratkim 
odpiranjem ventila hitro segrela radiator. 
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8 Zamenjava baterij
Če se prikaže simbol za prazne baterije (
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24 ), zamenjajte 
izrabljene baterije z dvema novima baterijama LR6/
minjonkama/AA. Obvezno upoštevajte pravilno polarnost 
baterij.

Za zamenjavo baterij dodatka nadaljujte na naslednji način
1. Odprite predelek za baterije (B) tako, da ga 

povlečete navzdol (glejte sliko 3).
2. Odstranite bateriji.
3. Vstavite dve novi bateriji LR6/minjonki/AA 1,5 V. 

Pri vstavljanju jih obvezno pravilno obrnite (glejte 
sliko 11).

4. Zaprite predelek za baterije.
5. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na utripajoče 

signale LED indikatorja (glejte „9.3 Kode napak in 
zaporedja utripanja“ na strani 30).

 » Po vstavljanju baterij bo dodatek izvedel 
samopreizkus (približno 2 sekundi). Nato se izvede 
inicializacija. LED indikator sveti oranžno in zeleno, 
kar označuje, da je inicializacija zaključena.

Pozor! Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja 
nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali 
enakovredno vrsto. Nikoli ne polnite baterij, ki niso 
akumulatorske. Ne mečite baterij v ogenj. Ne 
izpostavljajte baterij čezmerni toploti. Ne vežite 
baterij kratkostično. S tem bi povzročili nevarnost 
eksplozije.

Uporabljenih baterij ne smete odvreči med običajne 
gospodinjske odpadke! Namesto tega jih oddajte 
na lokalnem mestu za zbiranje baterij.
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9 Odpravljanje težav
9.1 Šibke baterije
Če vrednost napetosti to dopušča, bo dodatek še naprej 
pripravljen za delovanje, tudi če je napetost baterij nizka. 
Odvisno od dejanske obremenitve bo morda mogoče 
ponavljajoče izvajati prenose takoj za tem, ko bosta bateriji 
imeli na voljo kratko obnovitveno obdobje.
Če napetost preveč pade med prenosom, se na dodatku 
prikažeta simbol prazne baterije (
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24 ) in pripadajoča koda 
napake (glejte »9.3 Kode napak in zaporedja utripanja« 
na strani 30). V tem primeru zamenjajte prazni bateriji 
z dvema novima baterijama (glejte »8 Zamenjava baterij« 
na strani 26).

9.2 Delovni cikel 
Brezžični dodatki DHC delujejo v naslednjih frekvenčnih 
pasovih:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Za varno delovanje vseh naprav, ki delujejo v tem 
razponu je zakonsko zahtevana omejitev časa oddajanja 
naprav. Omejevanje časa oddajanja zmanjša nevarnost 
interference.
Maksimalni čas oddajanja je "delovni cikel". To je razmerje 
časa, ko naprava aktivno oddaja, glede na obdobje meritve 
(1 uro), izraženo kot odstotek 1 ure.
Če je dosežen skupni čas dovoljenega časa oddajanja, bo 
dodatek DHC prenehal oddajati, dokler ne bo dosežena 
časovna omejitev. 
Na primer, če ima naprava omejitev delovnega cikla 1%, 
sme v 1 uri oddajati 36 sekund. Po tem bo prenehala 
oddajati, dokler ne bo dosežena 1-urna omejitev. 
Dodatki DHC so popolnoma skladni s to omejitvijo in 
uporabljajo 2 frekvenčna pasova z delovnim ciklom 1% 
ali 10%.
Med običajnim delovanjem dodatkov DHC ta omejitev 
običajno ni dosežena. Toda omejitev je lahko dosežena 
med zagonom ali novo montažo sistema. V tem primeru 
LED indikator dodatka sveti rdeče. Krajši čas je lahko 
neodziven (največ 1 uro), dokler ne mine časovna omejitev 
za oddajanje. Po tem času bo znova običajno deloval.
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9.3 Kode napak in zaporedja utripanja
Kode napak 
in utripanja

Pomen Rešitev

F1 Pogon ventila je 
počasen

Preverite, ali je zatič 
ventila zataknjen.

F2 Aktuatorsko 
območje je 
preširoko

Preverite pritrditev 
radiatorskega 
termostata DHC

F3 Prilagoditveno 
območje je 
premajhno

Preverite, ali je zatič 
ventila zataknjen.

Simbol 
baterije 
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Zamenjava baterij« 
na strani 26).
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Ventil 
premaknjen 
v položaj 
napake*

Zamenjajte baterije 
dodatka (glejte »8 
Zamenjava baterij« 
na strani 26).

*Če ne zamenjate praznih baterij, se radiatorski termostat DHC 
premakne v "položaj napake ventila". S tem se prepreči, da zaradi 
nizke ravni napolnjenosti baterije ne bi bilo mogoče doseči nastavljene 
temperature v prostoru. Položaj napake ventila 15 % je nastavljen 
v tovarniških nastavitvah.

Kode napak 
in utripanja

Pomen Rešitev

Simbol 
zaklepanja 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

Zaklepanje 
upravljanja 
aktivirano

Dezaktivirajte 
zaklepanje 
upravljanja.

Antena
Simbol 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

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

 
utripa 

Težava pri 
komunikaciji 
z dostopno 
točko DHC 
Access Point 
ali priključenim 
dodatkom

Preverite povezavo 
z dostopno točko 
DHC Access Point 
ali priključenim 
dodatkom.

Kratko 
oranžno utripa

Radijsko 
oddajanje/
izvaja se poskus 
oddajanja/
prenos podatkov 
konfiguracije

Počakajte, da se 
oddajanje zaključi.

1x dolgo 
zeleno sveti

Oddajanje 
potrjeno

Nadaljujte 
z uporabo.

1x dolgo 
rdeče sveti

Oddajanje ni 
uspelo ali pa 
je dosežena 
omejitev 
delovnega cikla

Poskusite znova 
(glejte »9.2 
Delovni cikel« 
na strani 29).
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Kode napak 
in utripanja

Pomen Rešitev

Kratko 
oranžno utripa  
(vsakih 
10 sekund)

Način povezave 
je aktiven

Sledite navodilom v 
aplikaciji, da dodate 
dodatek (glejte 
»5.1.1 Priključevanje 
na dostopno točko 
DHC Access Point« 
na strani 16).

Hitro oranžno 
utripa

Način 
neposredne 
povezave je 
aktiven

Aktivirajte način 
povezave dodatka, 
s katerim želite 
vzpostaviti povezavo 
(glejte vodnik za 
aplikacijo DHC).

Kratko 
oranžno sveti 
(po zeleni ali 
rdeči potrditvi)

Prazni bateriji Zamenjajte 
bateriji (glejte »8 
Zamenjava baterij« 
na strani 26).

6x dolgo rdeče  
utripa

Dodatek je 
okvarjen

Obrnite se na 
prodajalca.

1x oranžno 
in 1x zeleno 
utripne (po 
vstavljanju 
baterij)

Testni LED 
indikator

Ko se testni LED 
indikator ustavi, 
lahko nadaljujete.

Dolgo in 
kratko oranžno 
utripanje 
(izmenjujoče se)

Posodobitev 
programske 
opreme dodatkov 
(OTAU)

Počakajte, da se 
posodobitev zaključi.

10 Obnovitev tovarniških nastavitev
Tovarniške nastavitve dodatka je mogoče obnoviti. 
Če to naredite, boste izgubili vse svoje nastavitve.

Za obnovitev tovarniških nastavitev dodatka nadaljujte na 
naslednji način:

1. Odprite predelek za baterije (B) tako, da povlečete 
predelek za baterije navzdol (glejte sliko 3).

2. Odstranite baterijo.
3. Znova vstavite baterijo in sočasno za dlje časa 

pritisnite gumb sistema (D), dokler ne začne LED 
indikator hitro utripati oranžno.

4. Sprostite gumb sistema.
5. Za dlje časa pritisnite gumb sistema, dokler ne 

začne LED svetiti zeleno 
6. Sprostite gumb sistema, da zaključite postopek.

 » Dodatek bo izvedel ponovni zagon.
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11 Vzdrževanje in čiščenje
Razen zamenjave baterije, ko je to potrebno, 
dodatek ne zahteva drugega vzdrževanja. Za 
morebitna popravila se dogovorite s strokovnjakom.

Dodatek očistite s čisto in suho mehko krpo, ki ne pušča 
vlaken. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev 
lahko z malo mlačne vode zmočite krpo. Ne uporabljajte 
detergentov, ki vsebujejo topila, saj lahko korodirajo 
plastično ohišje in oznako.

12 Splošne informacije o radijskem 
delovanju

Radijsko oddajanje se izvaja na neizključni oddajni poti, 
kar pomeni, da lahko pride do interference. Interferenco 
lahko povzročijo tudi postopki preklopov, električni motorji 
ali okvarjene električne naprave.

Razpon oddajanja znotraj stavb se lahko močno 
razlikuje od tistega, ki je na voljo na prostem. Poleg 
oddajne moči in značilnosti sprejemanja 
sprejemnika, imajo okoljski dejavniki, kot je 
vlažnost v bližini, pomembno vlogo, kot tudi 
konstrukcijski/zaklonski pogoji.

Podjetje Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema 
tipa DHC EKRRVATR2BA skladna z Direktivo 2014/53/EU. 
Originalna izjava o skladnosti je na voljo na straneh izdelka 
EKRRVATR2BA.

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

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA
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13 Tehnične specifikacije
Ime naprave:  EKRRVATR2BA 
Napajalna napetost:  2x 1,5 V LR6/minjonka/AA
Tokovna poraba: maks. 100 mA
Življenjska doba baterij (običajno):  2 leti
Stopnja zaščite:  IP20
Stopnja onesnaževanja: 2
Temperatura okolja: od 0 do 50°C
Mere (Š x V x G): 57 x 68 x 102 mm
Teža:  185 g (z baterijami)
Radiofrekvenčni pas: 
   F1: 868,0–868,6 MHz
   F2: 869,4–869,65 MHz
Maksimalna oddana moč: 10 dBm
Kategorija sprejemnika:  Kategorija SRD 2
Običajni RF razpon na odprtem: 250 m
Delovni cikel: 
   F1: < 1 % na h
   F2:  < 10 % na h
Razred programske opreme: razred A
Način delovanja: tip 1
Priključek: M30 x 1,5 mm
Krmilni navor: > 80 N
Premik ventila: 4,3 ± 0,3 mm
Položaj maksimalnega premika: 14,3 ± 0,3 mm
Položaj minimalnega premika: 10,0 ± 0,3 mm

Tehnični podatki se lahko spremenijo.

Navodila za odstranjevanje
Naprave ne odvrzite med običajne gospodinjske 
odpadke! Elektronsko opremo je treba oddati na 
lokalnih mestih za zbiranje odpadne elektronske 
opreme v skladu z Direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi.

Informacije o skladnosti
Oznaka CE je znak proste trgovine, namenjen 
izključno oblastem, in ne vključuje nikakršne 
garancije za katero koli lastnost.

Za tehnično podporo se obrnite na specializiranega 
trgovca.
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