Priročnik za montažo
Komplet z brezžičnim
daljinskim upravljalnikom
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Vsebina

Komplet z brezžičnim
daljinskim upravljalnikom

Stran

Pomen opozorilnih simbolov
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Če teh navodil ne boste pravilno
upoštevali, lahko to privede do poškodbe
lastnine ali osebne poškodbe.
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Nameščanje daljinskega upravljalnika............................2
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Informacije, označene kot OPOMBA, vsebujejo navodila,
ki zagotavljajo pravilno rabo opreme.
■ Glejte tudi priročnik za montažo, dobavljen
z notranjo enoto in priročnik za montažo,
dobavljen z okrasno ploščo.
■ Obstaja samo 1 pravilni položaj za
montažo tega kompleta v okrasno ploščo.
Zato vam priporočamo, da smer
namestitve okrasne plošče potrdite pred
namestitvijo tega kompleta.
• Prepričajte se, da ne bo nič prekinilo
delovanja brezžičnega daljinskega
upravljalnika.
• Prepričajte se, da je mogoče preprosto prenašati signal z daljinskega
upravljalnika.
• Prepričajte se, da je mogoče svetlečo
diodo delovanja in druge svetleče
diode preprosto videti.
• Prepričajte se, da ob sprejemniku ni
vira svetlobe ali fluorescentne luči.
• Prepričajte se, da sprejemnik ni
izpostavljen
neposredni
sončni
svetlobi.

Nastavitve sistema .........................................................4
Preizkus delovanja .........................................................5

PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO
PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH.
SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO, KER JIH
BOSTE POTREBOVALI TUDI V PRIHODNJE.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP
NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI
ELEKTRIČNI
UDAR,
KRATEK
STIK,
UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI
OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR
PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN
IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE NAPRAVE,
KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA
GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE,
SE VEDNO OBRNITE NA PRODAJALCA
KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

Priročnik za montažo

Pred nameščanjem
Oprema

Varnostni ukrepi
Prosimo, da pazljivo preberete "Navodila o varnostnih
ukrepih", preden začnete montažo klimatske naprave in
da se prepričate, da je pravilno nameščena. Ko dopolnite
namestitev, se pri zagonu naprave prepričajte, da enota
pravilno deluje. Prosimo, da stranke poučite, kako
upravljati enoto in kako jo vzdrževati.

Glejte sliko 1. Preverite, ali so v kompletu priloženi
naslednji deli.
1 Sprejemnik
2 Brezžični daljinski
upravljalnik
3 Nosilec
daljinskega
upravljalnika
4 Vijak
za nameščanje
nosilca za daljinski
upravljalnik

5

Alkalne baterije tipa
AAA.LR03

6

Samorezni vijak
za oddajno ploščo

7
8
9
10

Sponka
Oddajna plošča
Nalepka s št. enote
Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo

Opozorilo za monterja
Stranko zagotovo natančno poučite, kako delati
s sistemom in ji pokažite priloženi priročnik za uporabo.
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Nameščanje daljinskega upravljalnika

Postopek nastavljanja

Nameščanje
upravljalnika

Nastavitev sprejemnika

brezžičnega

daljinskega

Nastavite stikalo brezžičnega naslova (SS2) na plošči
oddajnika v skladu s spodnjo tabelo.
Št. enote
1

2

3
1
2

3

3

3

2

2

1

Stikalo brezzžičnega
naslova (SS2)

1

Ko uporabljate ožičeni in brezžični daljinski upravljalnik
za 1 notranjo enoto, mora biti ožičeni upravljalnik
nastavljen na MAIN. Zato nastavite stikalo MAIN/SUB
(SS1) na oddajni plošči na SUB.
MAIN

SUB
M S

Stikalo MAIN/SUB
(SS1)

M

■ Daljinskega upravljalnika ne mečite in ga ne
izpostavljajte močnim sunkom in ne shranjujte ga
tam, kjer je lahko izpostavljen vlagi ali neposredni
sončni svetlobi.
■ Ko ga uporabljate, oddajni del daljinskega
upravljalnika usmerite v sprejemnik.
■ Neposredna
oddajna
razdalja
daljinskega
upravljalnika je približno 7 metrov.
■ Signala ni mogoče prenašati, če kaj (na primer
zavese) blokira sprejemnik in daljinski upravljalnik.
Nameščanje na steno ali steber
1 Pritrdite
nosilec
daljinskega
upravljalnika s priloženimi vijaki
2 Daljinski upravljalnik zadrsajte
v nosilec daljinskega upravljalnika
z zgornje strani.
(2)

S

Nastavitev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika
(1)

A
B
C

Kako vložiti baterije
1 Odprite zadnji pokrovček
daljinskega upravljalnika
tako, da ga zadrsate
v smeri puščice.
2

(Glejte sliko 3)
Način lokalne nastavitve
Naslov (je tovarniško nastavljen na "1")
Nastavitve zaslona

Nastavitev z daljinskega upravljalnika

Vložite priložene baterije
s
suhimi
celicami.
Pravilno vložite baterije
tako, da se bosta oznaki
(+) in (–) ujemali. Nato
pokrovček zaprite kakor
prej.

1

Pritisnite in držite gumb
in gumb
vsaj
4 sekunde, da bi vstopili v Način lokalne nastavitve.
(Prikazana na zaslonskem delu na sliki.)

2

Pritisnite gumb
in izberite ustrezno nastavitev
zaslona (a/b). Vsakokrat, ko pritisnete gumb, zaslon
preklopi med "a" in "b". Glejte "Nastavitve zaslona a/
b" na strani 3, da boste popolnoma razumeli to
funkcijo.

3

Pritisnite gumb

in gumb

, da bi nastavili naslov.

Določanje naslova daljinskega upravljalnika
MAIN/SUB
■ Če nastavljate več brezžičnih daljinskih upravljalnikov v enem prostoru, izvedite nastavljanje naslovov
za sprejemnik in za brezžični daljinski upravljalnik.
■ Če nastavljate več brezžičnih daljinskih upravljalnikov v enem prostoru, prestavite stikalo MAIN/SUB
na sprejemniku.

Naslov je mogoče nastaviti od 1 do 6, vendar jih
nastavite na 1~3 in na enak naslov kakor sprejemnik.
(Sprejemnik ne deluje z naslovi 4~6.)
4

Pritisnite gumb

5

Pritisnite in držite gumb
vsaj 1 sekundo,
da bi zapustili Način lokalne nastavitve in se vrnili na
običajni zaslon.

Priročnik za montažo

2

4PW29215-2B

, da bi potrdili nastavitev.
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Nastavitve zaslona a/b

Pritrdite nalepko s številko enote

Brezžični daljinski upravljalnik ima 2 možni nastavitvi
zaslona.

Pritrdite ustrezne nalepke s številko enote na oba zračna
izhoda na okrasni plošči in na zadnjo stran brezžičnega
daljinskega upravljalnika.

Standardna nastavitev a ves čas prikazuje vse delujoče
elemente, medtem ko večsistemska nastavitev zaslona b
prikazuje delujoče elemente le del časa po izvajanju
nastavitev.
Če notranjo enoto sočasno krmilijo;
■ druga enota v skupini,
■ ožičeni daljinski upravljalnik,
■ centralizirani daljinski upravljalnik.
se notranja enota včasih ne odzove na ON/OFF in
nastavljanje temperature z brezžičnega daljinskega
upravljalnika.
Da stranke ne bi zmedli z neskladji med zaslonom
daljinskega upravljalnika in dejanskim stanjem delovanja
notranje enote, vam priporočamo, da nastavite zaslon
brezžičnega daljinskega upravljalnika na b, ko je
upravljanje konfigurirano na tak način. Preverite, katero
nastavitev ima stranka raje in ustrezno nastavite zaslon.

Nastavitve
zaslona

a: standardna

b: multisistem

Rezultat nastavitve
zaslona v primeru
Zaslon
krmiljenja notranje enote
daljinskega
upravljalnika z več kakor 1 napravo

Vsi delujoči
elementi so
ves čas
prikazani.

Pri spremembi delovnega
načina, nastavitve
temperature in podobno,
ki se izvajajo z brezžičnega daljinskega
upravljalnika, notranja
enota zavrne navodilo.
(Zvok sprejema signala
"pip" ali "pik, pik, pik")
Rezultat je neskladje med
delovnim stanjem
notranje enote in
prikazom na zaslonu
daljinskega upravljalnika.

Delujoče
funkcije
ostanejo
prikazane le
za kratek
čas po
izvajanju
ukazov.

Ker so oznake na
brezžičnem daljinskem
upravljalniku izključene,
do zgoraj opisanega
neskladja ne pride.

OPOMBA

Nameščanje oddajne plošče
(Glejte sliko 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

3

4
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Nastavite št. enote na sprejemniku in na
brezžičnem daljinskem upravljalniku, da
bosta enaki. Če se nastavitve razlikujejo,
signala z daljinskega upravljalnika ni
mogoče oddajati.

Pokrov nadzorne omarice
Oddajna plošča
Dvignjene luknje za vijake na zvočnem lijaku
Sponka
Krajše vodilo za vodnike
Jeziček
Lokalna pot ožičenja (nizkonapetostna)
Daljše vodilo za vodnike
Do zunanjosti notranje enote

Odstranite pokrov nadzorne omarice, kot je opisano
v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
Pritrdite oddajno ploščo na dno lijaka na ohišju
notranje enote s priloženimi pritrditvenimi vijaki za
oddajno ploščo, kot je prikazano na sliki.
Povežite krajše vodilo za vodnike od oddajne plošče
do X24A priključka na tiskanem vezju notranje enote.
Povlecite daljše vodilo za vodnike iz oddajne plošče
na zunanjo stran enote skozi pot za zunanje ožičenje
(nizkonapetostna stran) notranje enote.
Pritrdite obe vodili za vodnike z oddajne plošče
s priloženo sponko.

Priročnik za montažo
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Nameščanje okrasne plošče
Namestite okrasno ploščo, kot je opisano v priročniku za
montažo, priloženem okrasni plošči.
OPOMBA

Pazite, da ne boste daljšega vodila za
vodnike ujeli med notranjo enoto in okrasno
ploščo ter med strop in okrasno ploščo.

Postopek
1 V običajnem načinu pritisnite in držite gumb
vsaj 4 sekunde, da bi vstopili v način
lokalne nastavitve.
2

S tipko "
delovanja.

" izberite želeno številko načina

3

Pritisnite gumb

in izberite prvo številko kode.

Nameščanje sprejemnika

4

Pritisnite gumb

in izberite drugo številko kode.

(Glejte sliko 5)

5

Pritisnite gumb

, da bi potrdili nastavitev.

6

Pritisnite in držite gumb
vsaj 1 sekundo,
da bi zapustili Način lokalne nastavitve in se vrnili na
običajni zaslon.

1
2

Del s cevjo za odvod kondenzata
Vogalni okrasni pokrov
Pazite, da boste sprejemnik namestili v ta
vogal.

1

Odstranite vogalni okrasni pokrov z okrasne plošče
(v vogalu nasproti vogala s cevjo za odvod
kondenzata).
Ta okrasni vogal ne bo več v uporabi.
(Glejte sliko 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3

4
5

6

Pritrditveni vijak
Zadji pokrov sprejemnika
Sprejemnik
Priključek (zadnja stran tiskanega vezja)
Vodilo za vodnike (daljše)
Pripnite vodilo za vodnike
Jeziček
Luknja na nosilcu sprejemnikove plošče
s tiskanim vezjem

Odstranite pritrditveni vijak (1) in zadnji pokrov
sprejemnika.
Priključite daljše vodilo za vodnike z oddajne plošče
na priključek (4) na sprejemnikovi plošči s tiskanim
vezjem.
Postavite sponko vodila za vodnike (6) v notranjost
stene z nosilcem plošče s tiskanim vezjem.
Pripnite zadnji pokrov sprejemnika (2. korak
postopka v obratnem vrstnem redu).
Pazite, da boste jeziček pokrova najprej zataknili
v luknjo na nosilcu sprejemnikove plošče s tiskanim
vezjem (8).
Namestite sprejemnik na okrasno ploščo.

Nastavitve sistema
Če je na zunanji enoti montiran opcijski pribor, bo morda
treba spremeniti nastavitve notranje enote. Glejte
navodila (priročnik za dodatn opremo) za ves dodatni
pribor.
(Glejte sliko 4)
A
B
C
D

Št. načina delovanja
Način lokalne nastavitve
Št. prve kode
Št. druge kode

Priročnik za montažo
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Zgled
Če je čas za čiščenje zračnega filtra nastavljen na "Močno onesnaženo", nastavite št. načina na "10", prvo št. kode na
"0", in drugo št. kode na "02".
Št. načina
delovanja

0

3

Nastavitev zaslona za prikazovanje časa med
2 čiščenjema filtra.

1

2

Filter
±2.500
z dolgo
Manjša
ur
življenjsk
o dobo

02

Težja

±1.250
ur

03

—

Prikažite

Ne prikaži

—

ON/OFF vhod z zunanje strani = Nastavitev, ko
je prisiljen ON/OFF (vklop/izklop) narekovan od
zunaj.

Prisilen OFF
(izklop)

ON/OFF
(VKLOP/
IZKLOP)

—

2

Termostat diferencialnega preklopa = Nastavitev
pri uporabi daljinskega senzorja.

1°C

0,5°C

—

0

Nastavitev hitrosti izstopa zraka.
To nastavitev je treba spreminjati glede na višino
stropa.

N Običajen

H Visok

S Zelo
visok

1

Izbira smeri za pretok zraka.
To nastavitev je treba spremeniti, ko se
uporablja dodatni komplet z blokirno blazinico.

Štirismerni
pretok

Trismerni pretok

Dvosmerni
pretok

4

Obseg nastavitev za smer zračnega toka.
To nastavitev je treba spremeniti, ko je treba
spremeniti obseg nihajne lopute.

Zgornji

V sredino

Spodnji

122

1

01

Opis nastavitev
Onesnaženost filtra - močna/manjša
= Nastavitev za prkaz določanje
časa med 2 čiščenjema filtra na
zaslonu. (Ko je filter zelo onesnažen,
je mogoče nastavitev spremeniti za
polovični čas med 2 čiščenjema filtra
glede na tistega, ki ga kaže zaslon.)

10

13

Št. druge kode1

Št.
prve
kode

OPOMBA Tovarniške nastavitve št. druge kode so označene na sivi podlagi.
Ne uporabljajte nastavitev, ki niso naštete v preglednici.
Za skupinski nadzor z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavitve za vse notranje enote enake.
(Za skupinski nadzor glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti za skupinski nadzor.)
Za sistem VRV.

Preizkus delovanja
■ Preizkus delovanja izvedite v skladu z navodili
v priročniku za montažo, priloženimi notranji enoti.
■ Ko končate nameščanje cevi za hladivo, cevovoda za
odvod kondenzata in električnih kablov, naredite za
zaščito enote naslednje:

OPOMBA

■ Če enota ne deluje, glejte kode okvar
v priročniku za montažo, priloženem
notranji enoti.
■ Glejte priročnik za montažo, priložen
zunanji enoti, za posamične tipe
sistemov.

1 Odprite zaustavitveni ventil za plin.
2 Odprite zaustavitveni ventil za tekočino.
3 Za vsaj 6 ur napajajte grelec okrova.
(Ni potrebno pri enotah samo za hlajenje.)
4 Nastavite na hlajenje z daljinskim upravljalnikom
in pritisnite gumb
, da bi zagnali delovanje.
5 Dvakrat pritisnite gumb
in zaženite
v preizkusnem načinu delovanja za 3 minute.
6 Pritisnite gumb

in potrdite delovanje.

7 Pritisnite gumb

in normalno upravljajte.

8 Potrdite pravilno delovanje v skladu s postopkom
v priročniku za uporabo.
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