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O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizované techniky + koncové uživatele

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Podrobnější informace naleznete v instalačních videích na stránkách
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/. Konkrétněji, způsob připojení konektoru S21 naleznete
v instalačních videích k online ovladači Daikin.

Provoz

Více informací viz uživatelská referenční příručka.

1. Všeobecná bezpečnostní opatření

Přečtěte si prosím pečlivě tato Všeobecná bezpečnostní opatření
před instalací uživatelského rozhraní.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit škody na majetku nebo
zranění osob, které může v závislosti na podmínkách být i velmi
vážné.

2. Vlastnosti a funkce

Toto moderní uživatelské rozhraní poskytuje úplné ovládání vašeho
zařízení.

1 ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Základní funkce uživatelského rozhraní jsou:

 zapnutí/vypnutí,

 přepínání provozních režimů, 

 nastavení teploty,

 nastavení otáček ventilátoru,

 nastavení směru proudění vzduchu.

BRC073A1 Drátové uživatelské rozhraní
Instalační návod

a návod k obsluze
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Pokyny k instalaci 
a k obsluze
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údaje…

Soubory v digitální 
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www.daikineurope.com
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uživatele

Detailní pokyny po 
jednotlivých krocích 
a informace pro základní 
a pokročilé použití

VÝSTRAHA

Viz také návod k obsluze venkovní a vnitřní jednotky.

VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní ani jednotka NESLOUŽÍ ke hraní.
Náhodná manipulace dítětem může způsobit zranění
poškození tělesných funkcí a újmu na zdraví.

VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní nikdy sami nedemontujte. Dotykem
částí uvnitř může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Obraťte se na svého prodejce značky Daikin nebo
na autorizovaného dodavatele, který provádí inspekce
a úpravy zařízení.

VÝSTRAHA

Nepracujte s ovladačem s mokrýma rukama, vyhnete se
tak elektrickému šoku.

VÝSTRAHA

 Neprovádějte na uživatelském rozhraní úpravy, ani se
jej nepokoušejte opravit. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na
svého prodejce značky Daikin.

 NEPŘEMÍSŤUJTE ani NEINSTALUJTE uživatelské
rozhraní sami. Nesprávná instalace může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
Obraťte se na svého prodejce značky Daikin.

 V blízkosti výrobku NEPOUŽÍVEJTE hořlavé
materiály (např. lak na vlasy nebo insekticidy).
Nečistěte výrobek organickými rozpouštědly, např. na
barvy. Použití organických rozpouštědel může
způsobit poškození výrobku, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
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2 FUNKCE HODIN
Funkce hodin jsou:

 reálný čas v režimu 12/24 hodin,

 automatické přepínání letního času.

3 FUNKCE PLÁNOVÁNÍ
Funkce plánovacího časovače lze omezit v případě, že je
instalováno centrální ovládání prostřednictvím adaptéru rozhraní
KRP928 pro pokojové klimatizace.
Funkce časovače plánování jsou:

 na každý den v týdnu lze naprogramovat maximálně 5 akcí,

 lze naprogramovat 3 nezávislé plány,

 plán lze kdykoli zapnout/vypnout,

 jsou spojeny s chlazením a/nebo topením nebo vypnutím
(s teplotou poklesu nebo bez ní),

 "poslední příkaz" vymaže předchozí příkaz až do zadání
dalšího naplánovaného příkazu.

4 NEPŘÍTOMNOST
Funkce nepřítomnosti zachová pokojovou teplotu v určitém
rozmezí při vypnutí uživatelského rozhraní.

5 ZAKÁZÁNÍ TLAČÍTEK/FUNKCE/REŽIMU
Tlačítka, funkce a/nebo provozní režimy mohou být zablokovány
tak, aby se omezila činnost uživatele.

6 MOŽNOSTI DETAILNÍHO ZOBRAZENÍ
Dále lze zobrazit venkovní nebo pokojovou teplotu.

7 CENTRALIZOVANÉ OVLÁDÁNÍ
Je možné povolit/zakázat určité funkce/tlačítka rozhraní
BRC073A1. (K dispozici pouze pokud je centralizovaný ovladač
nainstalován prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro
pokojové klimatizace)

3. Názvy a funkce spínačů

1 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU 
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný provozní režim

2 TLAČÍTKO OTÁČKY VENTILÁTORU A SMĚR PROUDĚNÍ
VZDUCHU 
Používá se ke změně otáček ventilátoru a směru proudění
vzduchu.

3 TLAČÍTKO PRO NABÍDKU/VÝBĚR POLOŽKY 
Používá se pro zobrazení hlavní nabídky nebo zadání zvolené
položky.

4 TLAČÍTKO NAHORU/DOLŮ 

 Slouží ke zvýšení/snížení nastavené teploty.

 Slouží k výběru další položky na pravé/dolní straně.

 Používá se pro změnu zvolené položky.

5 TLAČÍTKO VPRAVO/VLEVO 

 Slouží k výběru další položky na pravé/levé straně.

 Zobrazený obsah se změní na další/předchozí obrazovku.

6 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
Stisknutím spustíte nebo vypnete klimatizaci.

7 KONTROLKA PROVOZU

 Rozsvítí se během provozu.

 Kontrolka nesvítí, pokud je provoz jednotky vypnutý.

 Bliká, pokud dojde k chybě nebo ke konfliktu režimů.

8 TLAČÍTKO ZRUŠENÍ 
Slouží pro návrat na předchozí obrazovku.

9 Displej LCD (podsvícený)

 Stisknutím jakéhokoliv tlačítka dojde k zapnutí podsvícení
displeje na dobu asi 30 sekund.

 Činnosti propojené s tlačítky, kromě tlačítka zapnutí/vypnutí,
nelze provést, pokud nesvítí podsvícení.

4. Názvy a funkce ikon

Přepínání mezi standardním zobrazením a podrobným zobrazením
viz "Chcete-li vybrat režim zobrazení" v kapitole "12. Konfigurace" na
straně 5.

Podrobné pokyny ke způsobu přepínání mezi režimem "S ikonami"
a "S ikonami a textem" naleznete v referenční příručce pro techniky.

Standardní zobrazení

Detailní zobrazení

1 PROVOZNÍ REŽIM
Označuje aktuální provozní režim.

POZNÁMKA

Teplota v místnosti se měří uvnitř vnitřní jednotky.

1

9
4

5

3

2 8

6

7

INFORMACE

Toto je jediné tlačítko, které funguje, když podsvícení
nesvítí.

S ikonami (výchozí) S ikonami a textem

S ikonami S ikonami a textem

Provozní režim

Chlazení Topení Auto (topení)

 Ventilátor Odvlhčení Auto (chlazení)

28°C 
1

8

4
 

7 6

5

2

Topení 

28°C 2

1

8

4

7 6

5

10

9Pá 11:03
4 

11 

3
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9Pá 11:03
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4 
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2 RYCHLOST VENTILÁTORU

 Zobrazuje nastavenou rychlost otáček ventilátoru
klimatizace.

 Jestliže není klimatizace vybavena ovládáním rychlosti
otáček ventilátoru, nebude rychlost zobrazena.

3 SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU

 Zobrazuje nastavený směr proudění vzduchu klimatizace.

 Jestliže není klimatizace vybavena ovládáním směru
proudění vzduchu, nebude tento směr zobrazen.

 Je zobrazen pouze tehdy, je-li klimatizace v provozu.

4 ZOBRAZENÍ NASTAVENÉ TEPLOTY / TEPLOTY PŘI
NEPŘÍTOMNOSTI

 Když je jednotka zapnutá, zobrazuje se teplota, která je na
klimatizaci nastavena.

 Když je přístroj vypnutý a je deaktivována funkce
nepřítomnosti, je zobrazena teplota, která je nastavena pro
klimatizační jednotku.

 Když je přístroj vypnutý a je aktivována funkce nepřítomnosti,
je menšími číslicemi zobrazena teplota, která je nastavena
pro funkci nepřítomnosti.

5 CHYBA 

 Označuje chybu jednotky nebo výstrahu.

 Stiskněte tlačítko  (pokud je aktivní) pro zobrazení chybové
zprávy a informací o údržbě.

6 ČASOVAČ POVOLEN  
Ukazuje, že je aktivní plánovací časovač nebo časovač vypnutí.

7 CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ 
Označuje, že je systém ovládán centrálním řízením (volitelné
příslušenství) a ovládání systému pomocí uživatelského
rozhraní je zakázáno.

8 NEPŘÍTOMNOST 
Ikona Nepřítomnosti bliká, když je jednotka zapnutá během
spuštěné funkce ovládání nepřítomnosti.

9 HODINY (Reálný čas v režimu 12/24 hodin)

 Označuje, zda jsou správně nastaveny hodiny.

 Nejsou-li hodiny nastaveny, zobrazí se -- : -- .

10 PODROBNÁ VOLBA

 Zobrazí se při výběru režimu detailního zobrazení.

 Ve výchozím stavu nejsou žádné podrobné položky vybrány.

11 PROBLÉM S ČASOVAČEM 

 Ukazuje, že je třeba opět nastavit čas.

 Funkce plánovacího časovače nebude pracovat, dokud
nejsou nastaveny hodiny.

5. Popis provozních režimů

1 PROVOZ POUZE VENTILÁTORU 
V tomto režimu pouze proudí vzduch bez topení nebo chlazení. 

2 ODVLHČOVÁNÍ 

 V tomto režimu dochází ke snižování vzdušné vlhkosti
přerušovaným zapínáním klimatizace v režimu chlazení
a vypínáním, aby se minimalizoval pokles teploty.

 Teplota a otáčky ventilátoru jsou řízeny automaticky a nelze
je ovládat pomocí uživatelského rozhraní. 

 Odvlhčení nebude fungovat, pokud je teplota v místnosti
příliš nízká.

3 AUTOMATICKÝ PROVOZ 
V tomto režimu uživatelské rozhraní automaticky přepíná mezi
režimem vytápění a chlazení, jak to vyžaduje nastavená
hodnota.

4 REŽIM CHLAZENÍ 
V tomto režimu se chlazení spouští podle potřeby dle
nastavených hodnot či režimu nepřítomnosti.

5 REŽIM VYTÁPĚNÍ 
V tomto režimu se topení spouští podle potřeby dle nastavených
hodnot či provozu v nepřítomnosti.

6 NEPŘÍTOMNOST 
Funkce nepřítomnosti zachová pokojovou teplotu v určitém
rozmezí při vypnutí uživatelského rozhraní. To se provádí
dočasným spuštěním klimatizace, kterou předtím vypnul
uživatel, a to pomocí funkce plánovacího časovače nebo
plánovače vypnutí.
Například:

 Pokud teplota v místnosti klesne pod 10°C, automaticky se
spustí topení. Pokud po uplynutí půl hodiny teplota vzroste
na 12°C nebo vyšší, uživatelské rozhraní vrátí režim jednotky
do původního stavu.

 Pokud teplota v místnosti stoupne nad 35°C, automaticky se
spustí chlazení. Pokud po uplynutí půl hodiny teplota klesne
na 33°C nebo nižší, uživatelské rozhraní vrátí režim jednotky
do původního stavu.

Rozdíl lze nastavit v nabídce nastavení Nepřítomnosti. Teplotu
v nepřítomnosti lze nastavit během nečinnosti zařízení v
základní obrazovce nebo v plánování.
Stav funkce nepřítomnosti (aktivní/neaktivní) lze vidět
v seznamu úsporného režimu.

 Funkce nepřítomnosti je ve výchozím nastavení
deaktivována. Než funkci aktivujete, podívejte se nejprve do
podrobných informací o funkci NEPŘÍTOMNOST v uživatelské
příručce.

6. Základní provozní metoda

A Provozní režim
B Teplota:

Zobrazuje nastavenou teplotu pro klimatizaci.
C Rychlost otáček ventilátoru.
D Směr proudu vzduchu

1 Stiskněte několikrát , dokud se nezvolí požadovaný
provozní režim Chlazení, Topení, Ventilátor, Odvlhčování nebo Auto.

2 Stiskněte . Kontrolka provozu (zelená) se rozsvítí
a klimatizace se spustí.

3 Pro nastavení teploty použijte .

4 Stisknutím  vyberte:

 požadovanou rychlost otáček ventilátoru od Auto, nízké,
středně nízké, střední, středně vysoké až po vysoké (v závislosti na
modelu).

 požadovaný směr proudění vzduchu, natáčení nebo bez natáčení.
5 Stiskněte . Kontrolka provozu (zelená) zhasne a klimatizace

se vypne.

Další funkce ovladače: ZÁMEK KLÁVES

1 Deaktivuje/zakazuje tlačítko nabídka/výběr a zrušit. Způsob
zakázání, viz "10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/
Výběr a Zrušit" na straně 9.

2 Stiskněte  na 4 sekundy a přejdete do režimu zámku.

3 Chcete-li zrušit režim zámku tlačítek, stiskněte  a podržte po
dobu 4 sekund.

INFORMACE

V režimu Odvlhčování nelze nastavit rychlost otáček
ventilátoru.

28°C 
A

C
B D
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7. Popis položek v hlavní nabídce

Ve výchozím nastavení je hlavní nabídka dostupná. Způsob
zakázání, viz "10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit"
na straně 9.

1 SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
Změňte Směr proudu vzduchu.

2 MOŽNOSTI ÚSPORNÉHO REŽIMU(1)

 Seznam úspory energie
Povolí nebo zakáže možnosti úspory energie.

 Rozsah teplot
Rozsah teplot lze omezit pro režim Chlazení, Topení a Auto.

 Stav nepřítomnosti
Nastavte rozdílovou teplotu při nepřítomnosti, po jejímž
dosažení se jednotka vrátí do stavu vypnutí.

 Automatický reset nastavené hodnoty
Změní nastavenou teplou na přednastavenou teplotu po
určité době provozu, i kdyby došlo ke změně nastavené
teploty.

 Časovač vypnutí
Klimatizace se automaticky po nastavené době vypne
(pokaždé, když systém je aktivován).

3 PLÁN(2)

 Zvolte pokud se provozní režimy spouští a/nebo vypínají
každý den v týdnu.

 Na každý den lze nastavit až 5 činností.

 Lze nastavit oba provozní režimy (normální a nepřítomnost).

 Dále lze nastavit nastavení pro dovolenou a číslo plánu.

4 INFORMACE O ÚDRŽBĚ
Zobrazte kontakt na servis.

5 KONFIGURACE
Přepněte mezi standardním a detailním zobrazením. Pokud je
zvoleno detailní zobrazení, je možné zobrazit pokojovou teplotu
nebo venkovní teplotu na základní obrazovce.

6 AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ
Zobrazte seznam aktuálního nastavení dostupných položek.

7 HODINY A KALENDÁŘ
Konfigurujte datum a čas. Čas je možné zobrazit buď
v 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.

8 JAZYK
Zvolte jazyk v závislosti na nainstalovaném jazykovém balíčku.

8. Směr proudění vzduchu

1 Zobrazte obrazovku Směr proudění vzduchu (viz "17. Struktura
hlavní nabídky" na straně 6).

2 Zvolte požadovaný směr proudění vzduchu Natáčení nebo
Vypnutí natáčení pomocí tlačítek .

3 Stisknutím tlačítka  potvrdíte nastavení a vrátíte se do základní
obrazovky.

9. Možnosti úspory energie

Více informací viz podrobná uživatelská referenční příručka.

10. Plán

Funkce plánu lze omezit v případě, že je instalováno centrální
ovládání prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové
klimatizace.

Chcete-li povolit/zakázat plán

1 Zobrazte obrazovku Povolit/Zakázat (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stisknutím tlačítek  zvolte Povolit nebo Zakázat.

3 Stiskněte  a zobrazí se obrazovka potvrzení.

4 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

Chcete-li vybrat číslo plánu

1 Zobrazte obrazovku Nast. číslo plánu (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stiskněte  a změňte nastavení na Plán č. 1, Plán č. 2 nebo
Plán č. 3.

3 Stiskněte  a zobrazí se obrazovka potvrzení.

4 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

Chcete-li použít nastavení pro svátky

Plánovací časovač bude během dnů, které nastavíte jako svátky,
deaktivován.

1 Zobrazte obrazovku Svátky (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stiskněte  a vyberte požadovaný den. Stiskněte 
a zobrazte  pro nastavení volných dnů.

3 Stiskněte  a zobrazí se obrazovka potvrzení.

4 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

POZNÁMKA

Dostupnost funkce závisí na typu vnitřní jednotky.

(1) Nepřítomnost, Rozsah nastavených teplot, Podmínky nepřítomnosti 
a Automatický reset nastavené hodnoty by neměly být používány pokud 
je připojen centralizovaný ovladač prostřednictvím adaptéru rozhraní 
KRP928 pro pokojové klimatizace.

(2) Plán nebude k dispozici pokud je centralizovaný ovladač nainstalován 
prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace.

POZNÁMKA

V závislosti na venkovní jednotce nemusí být venkovní
teplota zobrazena, pokud je vnitřní jednotka vypnuta.

INFORMACE

 Existují 2 možné směry:

 Dostupné směry proudění vzduchu závisí na typu
vnitřní jednotky.

Nahoru/Dolů Doleva/Doprava

Nastavení

Po Pá So
BRC073A1
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Chcete-li změnit nastavení plánu požadovaného čísla

1 Zobrazte obrazovku Nastavení (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stiskněte  a vyberte požadovaný den (1).

3 Stiskněte  pro označení času spuštění provozu a  pro
nastavení požadovaného času spuštění provozu (2).

4 Stiskněte  pro označení Spus a  pro zvolení požadované
činnosti.

5 Stiskněte  a označte teplotu chlazení a topení a  pro
výběr požadované hodnoty.

6 Chcete-li změnit den v týdnu, stiskněte  a vyberte
požadovaný den. Stiskněte  a změňte den.

7 Chcete-li zkopírovat všechny činnosti z předchozího dne,
stiskněte tlačítko  ve chvíli, kdy je označen den, který chcete
nastavit.

8 Po dokončení celého nastavení plánu stiskněte  a zobrazte
obrazovku potvrzení.

9 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

11. Informace o údržbě

1 Zobrazte obrazovku Informace o údržbě (viz "Příloha" na
straně 10).

2 V horní části obrazovky se objeví telefonní číslo pro Kontaktní
informace.

3 Stiskněte  pro návrat do hlavní nabídky.

12. Konfigurace

Chcete-li vybrat režim zobrazení

1 Zobrazte obrazovku Režim zobrazení (viz "Příloha" na straně 10).

2 Použijte  pro změnu nastavení na Standard nebo Detail.

3 Stiskněte  pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní
obrazovka.

Chcete-li vybrat položku podrobného zobrazení

1 Zobrazte obrazovku Zobrazit položku (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stisknutím tlačítka  změňte nastavení na Není, Teplota
venk.vzduchu, Teplota v místnosti.

3 Stiskněte  pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní
obrazovka.

Chcete-li upravit kontrast LCD

1 Zobrazte obrazovku Nastavení kontrastu (viz "Příloha" na
straně 10).

2 Stiskněte  a změňte kontrast.

3 Stiskněte  pro potvrzení nastavení.

13. Aktuální nastavení

1 Zobrazte obrazovku Aktuální nastavení  (viz "Příloha" na
straně 10).

2 Zobrazí se seznam stavu aktuálních nastavení.

3 Stiskněte  pro návrat do hlavní nabídky.

14. Hodiny a kalendář

Chcete-li nastavit datum a čas

1 Zobrazte obrazovku Datum a čas (viz "Příloha" na straně 10).

2 Pomocí  přesuň označenou položku a  nastavte Rok,
Měsíc, Den a čas.

3 Stiskněte  a zobrazí se obrazovka potvrzení.

4 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

Chcete-li nastavit formát hodin (12/24 hodin)

1 Zobrazte obrazovku 12h/24h čas (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stiskněte  pro výběr možnosti 12h nebo 24h.

3 Stiskněte  a zobrazí se obrazovka potvrzení.

4 Stiskněte  a zvolte Ano a poté stiskněte .

INFORMACE (sloupec Spus)

K dispozici jsou 3 typy operací:

Lze nakonfigurovat nastavení teploty.

Lze nakonfigurovat nastavení teploty poklesu.

Nastavení hodnoty teploty a teploty poklesu jsou
zakázány.

INFORMACE (sloupec Chlazení a Topení)

__: Znamená, že nastavená teplota a teplota při
nepřítomnosti pro toto období nejsou stanoveny. Použije se
naposledy použitá aktivní hodnota.

- -: Znamená, že funkce nepřítomnosti je pro toto období
zakázána.

(1)

Nastavení

Po
Spus Chla Top

– 6 :00
:
:
:
:

(2)

Nastavení

Po
Spus Chla Top

– 6 :00
:
:
:
:

ON

OFF

ON

OFF

POZNÁMKA

Teplota v místnosti se měří uvnitř vnitřní jednotky.

 0:00

1
1
2014Rok
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15. Jazyk

1 Zobrazte obrazovku Jazyk (viz "Příloha" na straně 10).

2 Stiskněte  a vyberte požadovaný jazyk.

3 Stiskněte  pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní
obrazovka.

Dostupné jazyky závisí na nainstalovaném jazykovém balíčku.

Více informací o dostupných jazycích viz podrobná uživatelská
referenční příručka.

16. Zobrazení chybových kódů

1 Pokud dojde k chybě, objeví se ikona  nebo text Chyba: stiskněte
tlačítko nabídky (v závislosti na nastavení obrazovky) a kontrolka
provozu začne blikat.

2 Stiskněte . Bude blikat chybový kód a zobrazí se Kontaktní
informace.

17. Struktura hlavní nabídky

Viz "Příloha" na straně 10.

18. Hlášení "Konflikt režimů"

Platí pouze v případě vícenásobného systému (více vnitřních
jednotek připojených k venkovní jednotce). Pokud má více vnitřních
jednotek příkaz k současnému provozu, ale v různých provozních
režimech, dojde ke konfliktu provozních režimů:

 Kontrolka provozu začne blikat

 Na uživatelském rozhraní se objeví KONFLIKT REŽIMŮ

 Jednotky, které nemají prioritu, přejdou do pohotovostního
režimu

Nejedná se o poruchu. Pro vyřešení tohoto konfliktu nastavte
jednotky tak, aby se ty, které nemají prioritu, spouštěly ve stejném
režimu jako jednotky, které mají prioritu. To, která jednotka má
prioritu, závisí na tom, zda je přítomno nebo zda je aktivní nastavení
prioritní místnosti:

19. Kombinované použití drátového 
a bezdrátového uživatelského rozhraní

S ikonami S ikonami a textem

Jestliže... Pak...

Je přítomno a aktivní nastavení 
Prioritní místnosti.

Převezme prioritu provozní režim 
vnitřní jednotky, pro kterou je použito 
nastavení Prioritní místnost. V případě 
konfliktu provozního režimu přejdou 
ostatní jednotky do pohotovostního 
režimu.

POZNÁMKA

 Režim CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ a VENTILÁTOR lze
použít současně.

 Jestliže konflikt není vyřešen manuálně, jednotky,
které nemají prioritu, automaticky obnoví provoz
jakmile se prioritní jednotka vypne.

 NENÍ možné vstoupit do nabídky, pokud se na
uživatelském rozhraní zobrazuje hlášení KONFLIKT
REŽIMU.

28°C 28°C 

10°C 

Jestliže... Pak...

Nastavení Prioritní místnost není 
přítomno NEBO je přítomno, ale není 
aktivní.

Prioritu převezme provozní režim 
vnitřní jednotky, která byla zapnuta 
první. V případě konfliktu provozního 
režimu přejdou jednotky, které byly 
zapnuty později, do pohotovostního 
režimu.

POZNÁMKA

 Režim CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ a VENTILÁTOR lze
použít současně.

 Jednotky v režimu TOPENÍ mají vždy prioritu před
jednotkami v režimu VENTILÁTOR, i kdyby nebyly
spuštěny jako první.

 Při řešení konfliktu je možné u jednotek, které nemají
prioritu, nastavit režim AUTO: automaticky se spustí ve
stejném režimu, jako prioritní jednotka.

 NENÍ možné vstoupit do nabídky, pokud se na
uživatelském rozhraní zobrazuje hlášení KONFLIKT
REŽIMU.

VAROVÁNÍ

Ke KONFLIKTU REŽIMU může také dojít u jednotek, které jsou
spuštěny funkcí nepřítomnosti. To znamená, že se v
důsledku priority nespustí a následně nebude možné
udržet teplotu v místnosti. Abyste se vyhnuli podobným
situacím, pečlivě prosím zvažte použití funkce nepřítomnosti
u vícenásobného systému.

VAROVÁNÍ

 Vyhněte se použití drátového a standardního
bezdrátového uživatelského rozhraní současně.

 Při kombinaci použití těchto uživatelských rozhraní se
podívejte do uživatelské referenční příručky, kde
naleznete informace o možných jevech.
BRC073A1
Drátové uživatelské rozhraní
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Instalace

Více informací viz referenční příručka technika.

1. Všeobecná bezpečnostní opatření

Přečtěte si prosím pečlivě tato Všeobecná bezpečnostní opatření
před instalací uživatelského rozhraní.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou
způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár či jiné
poškození zařízení nebo zranění osob.

Pokud máte pochybnosti o postupu instalace nebo použití zařízení,
vždy kontaktujte vašeho prodejce, aby vám poradil a poskytl další
informace.

NEINSTALUJTE uživatelské rozhraní sami. Nesprávná instalace
může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. Obraťte
se na svého prodejce značky Daikin.

Po dokončení instalace:

 proveďte zkušební provoz pro kontrolu chyb,

 vysvětlete zákazníkovi, jak obsluhovat klimatizaci, dle části
Provoz této příručky,

 požádejte zákazníka, aby si uschoval tuto příručku pro budoucí
použití.

2. Co je v krabici

1 Uživatelské rozhraní (horní a dolní část)
2 Vodiče (S21)
3 Adaptér
4 Vruty+hmoždinky
5 Malé šrouby
6 Svorka
7 Páska
8 Držák kabelů
9 Instalační návod a návod k obsluze

3. Požadavky

 Pro připojení mezi uživatelským rozhraním (S1) a adaptérem
(S19) je zapotřebí kabel BRCW901A03 nebo BRCW901A08.

 Konektor S21 není u některých vnitřních jednotek k dispozici.
V takovém případě je nutné nejprve nainstalovat KRP980.

4. Upevnění uživatelského rozhraní

1 Při montáži na stěnu upevněte pomocí 2 přiložených vrutů 
(Ø3,5×32) a hmoždinek.

2 Při montáži do rozváděcí skříňky upevněte pomocí 
2 přiložených malých šroubů (M4×16).

Pro místně dodávanou rozváděcí skříňku použijte volitelné
příslušenství KJB111A nebo KJB211A.

VÝSTRAHA

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Návod
obsahuje správné postupy instalace, konfigurace a
správného použití jednotky. Příručku si uložte v dosahu
k pozdějšímu použití.

Existuje možnost použití v kombinaci s jednotkami Daikin.
Pokyny k instalaci a obsluze jednotky naleznete
v referenční příručce technika a uživatelské příručce.

VÝSTRAHA

Veškeré zapojení v místě instalace a součásti musí být
provedeny a nainstalovány instalačním technikem a musí
splňovat platná legislativní nařízení.

POZNÁMKA

V případě použití funkce termostatu uživatelského rozhraní
vyberte místo instalace, které splňuje následující
podmínky:

 v místě lze změřit průměrnou teplotu okolí,

 místo není vystaveno přímým slunečním paprskům,

 místo se nenachází v blízkosti zdroje tepla,

 místo není vystaveno venkovnímu vzduchu či
průvanu, například vlivem otevírání a zavírání dveří
apod.,

 kde nebrání přednímu panelu a displeji,

 teplota se pohybuje v rozmezí –10°C a 50°C,

 maximální relativní vlhkost vzduchu dosahuje 95%,

 NENÍ umístěno ve venkovním prostoru.

POZNÁMKA

NEINSTALUJTE uživatelské rozhraní:

 V blízkosti zařízení vyzařující elektromagnetické
záření. Elektromagnetické záření může narušit
fungování ovládacího systému a vést k chybné funkci
zařízení.

 Ve vlhkých oblastech nebo v místech, kde může být
vystaven působení vody. Pokud voda pronikne do
uživatelského rozhraní, může způsobit úraz
elektrickým proudem i poruchu vnitřní elektroniky.

VÝSTRAHA

O přemístění a opětovné instalaci uživatelského rozhraní
se poraďte se svým místním prodejcem.

Č. dílu Délka

BRCW901A03 3 m

BRCW901A08 8 m

INFORMACE

 Pokud je to možné, zvolte pro instalaci rovný povrch.

 Neutahujte montážní šrouby příliš mnoho, aby
nedošlo k deformaci spodní části krytu.

1× 2×1× 1× 4×

+

1 2 3 4 5

3× 1× 1× 1×

6 7 8 9

1 2 2
Instalační návod a návod k obsluze
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5. Zajištění adaptéru uživatelského rozhraní

Odstraňte horní kryt adaptéru uživatelského rozhraní a zajistěte
sestavu spodní části krytu.

6. Zapojte vnitřní jednotku

Podrobnější informace naleznete v instalačních videích na stránkách
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/. Konkrétněji, způsob připojení konektoru S21 naleznete
v instalačních videích k online ovladači Daikin.

3 způsoby:

1 zezadu,

2 zleva,

3 shora,

1 vnitřní jednotka
2 štípacími kleštěmi apod. vystřihněte potřebnou část tak, 

aby bylo možné protáhnout vedení,
3 upevněte vedení na horní část skříně pomocí držáku 

a svorky,

Připojte uživatelské rozhraní (S1) k adaptéru (S19), a adaptér (S6)
k vnitřní jednotce (S21):

7. Připojte horní části krytu

Srovnejte horní část krytu se zarážkami na
spodní části (6 bodů), vložte a nasaďte horní
část (začněte spodní částí).

Montáž pomocí dodaných vrutů 
do dřeva (Ø3,5×16)

Montáž pomocí dodané oboustranné 
lepicí pásky

31

2

1×
3

1

2

PCB

PCB

S19 S21

S6

S1

1
1×

BRCW901A

2 PCB

1× 2

PCB

3

S19 S21

S6

S1

1BRCW901A

Připojení S1 a S19 Připojení S6 a S21

INFORMACE

Při zapojování je třeba vést vedení mimo napájecí kabely,
aby se mezi dráty nepřenášel elektrický šum (externí šum).

POZNÁMKA

Uzemněte oba konce kabelu BRCW901A*.

POZNÁMKA

Při nasazování horní části dálkového ovladače nesmí dojít
k poškození zapojených drátů.

POZNÁMKA

1 Rozváděcí skříňka a propojovací vedení nejsou
součástí dodávky.

2 Nedotýkejte se plošného spoje rukou.

1×

3

3

3

PCB

S19 S21

S6
1

2

S1

PCB

BRCW901A

2
3

4
5

H 
JS

T
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8. Odstraňte horní část krytu

Vložte šroubovák do otvorů ve spodní části krytu (2 místa), abyste
odstranili horní část krytu.

9. Zapnutí

1 Zapněte napájení.

2 Zobrazí se Kontrola připojení. Vyčkejte prosím.

3 Po několika sekundách se zobrazí základní obrazovka.

10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/
Výběr a Zrušit

Ve výchozím nastavení jsou tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit
povolena.

Chcete-li povolit/zakázat tlačítko Nabídka/Výběr a Zrušit na základní
obrazovce, postupujte následovně:

1 Držte stisknuté tlačítko .

2 Stiskněte současně 3 tlačítka , , a .

3 Stiskněte tlačítka po dobu jedné sekundy a poté je uvolněte.

Podrobnější instalační pokyny týkající se následujících položek
naleznete v podrobné referenční příručce pro techniky:

 Postup instalace uživatelského rozhraní,

 Funkce a položky nabídky na tlačítkách uživatelského rozhraní,

 Místní nastavení,

 Zkušební provoz,

 Postup kontroly Historie chyb,

 Metoda registrace Kontaktu údržby.

 Hodiny a kalendář (viz také "14. Hodiny a kalendář" na
straně 5).

 Jazyk (viz také "15. Jazyk" na straně 6).

 Zakázání tlačítek.

 Zakázání funkce.

 Zakázání režimu.

 Aktualizace softwaru pomocí aktualizačního programu.

Údržba

1. Všeobecná bezpečnostní opatření

Jestliže dojde ke znečištění, otřete LCD displej a ostatní povrch
uživatelského rozhraní suchým hadříkem.

Nedaří-li se špínu z povrchu odstranit, namočte hadřík do roztoku
vody a jemného čisticího prostředku, hadřík pořádně vyždímejte a
očistěte jím povrch. Poté povrch zařízení osušte suchým hadříkem.

POZNÁMKA

Karta uživatelského rozhraní je nainstalována v horní části
krytu. Dávejte pozor, abyste šroubovákem nepoškodili
kartu.

1

VÝSTRAHA

Nepoužívejte ředidla na barvu, organická ředidla nebo
silné kyseliny.

VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní NEUMÝVEJTE vodou. Mohlo by tím
dojít k elektrickému zkratu a následně elektrickému šoku či
požáru.

VÝSTRAHA

Při údržbě vždy nejprve vypněte klimatizaci a vypněte
jistič. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem či
zranění.
Instalační návod a návod k obsluze
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Příloha

(8)

28°C 

Hlavní nabídka

Plán

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Plán
BRC073A1
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