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1. Ohutusabinõud
Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

 � Juhinduge ka paigaldusjuhistest, mis on kinnitatud siseseadmele.

Enne õhu konditsioneerimise seadmete paigaldamist lugege hoolikalt läbi jaotist 
"Ohutusabinõud" ja veenduge, et seadmed on nõuetekohaselt paigaldatud.

 ● Siin esitatud ohutusabinõud on liigitatud kui HOIATUS ja ETTEVAATUST. Need mõlemad 
sisaldavad olulist teavet ohutuse tagamiseks. Veenduge, et kõiki ettevaatusabinõusid järgitakse 
tingimusteta.

HOIATUS Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastuse või surma.

ETTEVAATUST Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või 
kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

 ● Pärast paigaldamise lõpetamist tehke proovikäivitus, et kontrollida rikkeid ja selgitada kliendile, 
kuidas õhukonditsioneeri kasutada ja selle eest hoolt kanda vastavalt kasutusjuhendi nõuetele. 
Paluge kliendil hoida paigaldusjuhend koos kasutusjuhendiga edasiseks kasutamiseks alles.

 HOIATUS
Laske paigaldustööd teha edasimüüjal või pädeval paigaldajal. 
Ärge püüdke kaugjuhtimispulti ise paigaldada. Väärpaigaldus võib põhjustada vee lekkimist, 
elektrilööke või tulekahju.
Kaugjuhtimispuldi paigaldamisel uude asukohta pidage nõu oma kohaliku edasimüüjaga. 
Väärpaigalduse tagajärjeks võivad olla lekked, elektrilöögi saamise või tulekahju.
Paigaldage kaugjuhtimispult vastavalt paigaldusjuhendile. 
Väärpaigaldus võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tulekahju.
Veenduge, et paigaldamisel kasutatakse ettenähtud tarvikuid ja osi. 
Kui ei kasutata ettenähtud osi, siis võib see põhjustada seadme allakukkumise, vee lekkimist, 
elektrilööke või tulekahju.
Paigaldage kaugjuhtimispult alusele, mis on seadme massi talumiseks piisavalt tugev. 
Kui alus ei ole piisavalt tugev, siis võib selle tagajärjeks olla kaugjuhtimispuldi mahakukkumine ja 
põhjustada sellega kehavigastuse.
Elektritööd peavad olema tehtud vastavuses kehtivate kohalikele ja üleriiklikele eeskirjadele ja selles 
paigaldusjuhendis esitatud paigaldusjuhistele. 
Kasutage ainult eraldi toiteelektriahelat. Ebapiisava toiteahela võimsuse korral ja paigaldusvigade 
korral võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.
Paigaldamise ajaks lülitage toitevõrk alati välja.
Voolu all olevate seadmeosade puudutamisel võite saada elektrilöögi.
Ärge võtke lahti, konstruktsiooni muutke ega remontige.
Võite saada elektrilöögi ja/või põhjustada tulekahju.
Veenduge, et kõik juhtmed on kinnitatud ja on kasutatud ettenähtud juhtmeid ning klemmühendustes 
ja juhtmetes pole pinget. 
Valesti tehtud juhtmeühenduste ja -kinnituste tagajärjeks võib olla ülekuumenemine või tulekahju.
Materjalid ja paigaldusviis peab vastama siseriiklikele ning rahvusvahelistele standarditele.
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 ETTEVAATUST
Täitke juhtmete läbiviiguavad mastiksiga, et vältida elektrilööki, mis on tingitud putukate või vee 
sattumisest seadmete sisse.
Elektrilöögiohu vältimiseks ärge töötage märgade kätega.
Ärge peske kaugjuhtimispulti veega, see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
Paigaldage sise- ja välisseade ja toitekaabel vähemalt  1 meetri kaugusele telerist ja raadiost, 
et hoida ära pildihäired ning müra. 
(Sõltuvalt häiresiganaali tugevusest ei pruugi 1-meetrine kaugus olla müra tõkestamiseks piisav.)
Ärge paigaldage õhukonditsioneeri järgmistesse kohtadesse.

1. Ruumi, kus on kõrge õliudu või auru kontsentratsioon (nt köök).  
Plastosad võivad rikneda, osad võivad ära kukkuda ja tagajärjeks võib olla veeleke.

2. Ruumi, kus eraldub korrodeerivat gaasi, näiteks väävlishappegaas.  
Vasktorude või joodetud osade korrosioon võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

3. Elektromagnetilist kiirgust kiirgavate seadmete lähedusse.  
Elektromagnetiline kiirgus võib häirida juhtimissüsteemi kasutamist ja sellega põhjustada 
seadmete hälbeid.

4. Ruumi, kus võib eralduda kergsüttiv gaas, kus on süsinikkiu või süttiva tolmu segu õhuga 
või kus käideldakse põlevaid aurusid eritavaid vedelikke, näiteks värvilahusti või bensiin.  
Seadme kasutamine sellistes tingimustes võib põhjustada tulekahju.

5. Kohta, kus on kõrge temperatuur või lahtised leegid.  
Võib tekkida ülekuumenemine ja/või süttimine.

6. Niiskesse piirkonda või kohta, kus see võib veega kokku puutuda.  
Kui vesi satub kaugjuhtimispulti, võib see põhjustada elektrilööke ja sisemiste 
elektroonikaelementide rikkeid.

Kui kasutatakse kaugjuhtimispuldi temperatuuri reguleerimisfunktsiooni, valige paigalduskoht 
lähtudest järgmistest nõuetest.

 ● Paigalduskohal peab saama tuvastada ruumi keskmist temperatuuri.
 ● Kaugjuhtimispuldile ei tohi paista otsene päike.
 ● Paigalduskoht peab olema eemal soojusallikatest.
 ● Paigalduskoht ei tohi olla mõjutatud välisõhust, mis siseneb näiteks uste avamisest/sulgemisest.
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2. Tarvikud
Komplektis on järgmised tarvikud.

Puidukruvi Väikekruvi Kaabliside
Kasutusjuhendi 

CD Kiirjuhend Juhtmehoidik
(Ø3,5×16)

2x
(M4×16)

2x
1x 1x 1x 1x

3. Kaugjuhtimispuldi paigaldustoimingud
3-1 Tehke kindlaks, kuhu kaugjuhtimispult paigaldada.

Paigalduskoha määramisel juhinduge juhistest, mis on esitatud jaotises 
" 1. Ohutusabinõud".

3-2 Juhtige juhtmed läbi seinas oleva ava, kui juhtmed 
ühendatakse läbi tagaseina.

Puurige seina sisse ava nii, 
et see jääb korpuse alumise 
poole läbiva juhtmeava 
keskmesse.

Ø8-10

Kaugjuhitava kontrolleri välisgabariit

Läbiv ava
Ø8-10

Korpuse 
tagumine pool
Läbiv ava

48,5

40

3-3 Eemaldage korpuse eesmine pool. 
Suruge kruvikeeraja piludesse kaane ja puldi alaosa vahel (kahes kohas).

Korpuse 
eesmine pool

Korpuse 
tagumine pool

Kruvikeeraja

Eemaldamiseks pange kruvikeeraja 
sisse ja keerake kergelt.

Kaugjuhtimispuldi trükkplaat on 
paigaldatud korpuse eesmise poole 
sisse. Olge ettevaatlik, et trükkplaati 
kruvikeerajaga mitte puudutada.

Olge ettevaatlik, et tolm või niiskus 
ei satu trükkplaadile kui korpus on 
avatud.

Kui ava on liiga suur või asukoht pole õige, siis võib 
see kaugjuhtimispuldi alt välja paistma hakata.

ETTEVAATUST
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3-4 Tehke kindlaks kaugjuhtimispuldi juhtmestiku sisenemiskoht 
(tagaosa, vasak külg, ülaosa keskkoht, ülaosa).
3-4-1 Sisenemisava tagaosas 3-4-2 Sisenemisava vasakus 

küljes

Lõigake maha kummist osa (viirutatud ala). Lõigake  lõiketangidega välja õhendatud  koht 
(viirutatud ala) ja seejärel eemaldage terav 
kant viiliga või mõne muu vahendiga.

3-4-3 Sisenemisava ülaosas 3-4-4 Sisenemisava ülaosa 
keskkohas

Lõigake  lõiketangidega välja õhendatud  koht 
(viirutatud ala) ja seejärel eemaldage terav 
kant viiliga või mõne muu vahendiga.

Lõigake  lõiketangidega välja õhendatud  koht 
(viirutatud ala) ja seejärel eemaldage terav 
kant viiliga või mõne muu vahendiga.

3-5 Juhtmete juhtimine.

1. Harutoos ja sisejuhtmestik tarnekomplekti ei kuulu. 
2. Ärge puudutage kaugjuhtimispuldi trükkplaati. 

ETTEVAATUST

Juhtmete andmed

Kaabli tüüp Varjestatud vinüülisolatsiooniga juhtmed või kaabel
Kaablisoonte ristlõige 0,75~1,25 mm2
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Kaugjuhtimispuldi korpusesse sisse jääval kaabliosalt tuleb ümbris eemaldada.

Paljandage kaablikate ja varjestus

Juhtmesoonte ette valmistamine

±10 mm
Juhtmete paigaldamise hõlbustamiseks 
lõigake üks juhtmesoon teisest 
lühemaks ±10 mm.

Ümbrisest puhastatud juhtmeotsa pikkus:
 ● ±150 mm ülemise väljundava jaoks
 ● ±200 mm ülemise keskmise väljundava jaoks

Ühendage kaugjuhtimispuldi kaane klemmid (P/P1, N/P2) siseseadme klemmidega (P1, P2). 
(Klemmidel P1 ja P2 pole polaarsust.)

3-5-1 Sisenemisava tagaosas

<Juhtmete kinnitamise juhised>

Korpuse 
tagumine pool

P1
Siseseade

P2

Korpuse 
eesmine pool

Trükkplaat

Kaabliside

Juhtmete 
kinnituskoht

Ristlõige -
Kinnitage juhtmed 
kinnituspunktis 
kaablisidet kasutades.

Kaabliside
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3-5-2 Sisenemisava vasakus küljes

Trükkplaat

Korpuse 
tagumine pool

Korpuse 
eesmine pool

Siseseade
P1P2

3-5-3 Sisenemisava ülaosas

Paigaldage 
juhtmekinniti 
vasakpoolse joonise 
järgi, et vältida 
juhtme pitsitamist. 

Trükkplaat

Siseseade

Juhtmehoidik
Juhtmehoidik

Korpuse 
eesmine pool

Korpuse 
tagumine pool

Korpuse eesmine pool

Elektri-
juhtmestik

Ristlõige -

P1P2

3-5-4 Sisenemisava ülaosa keskkohas

Trükkplaat

Siseseade

Juhtmehoidik

Korpuse 
eesmine pool

Korpuse 
tagumine pool

P1P2
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 ● Ärge paigaldage juhtmestikku toitejuhtmestikule, et vältida elektrilist müra (välismüra). 
 ● Tihendage juhtmete läbiviigud mastiksiga (pole tarnekomplektis), et vältida näiteks 
putukate sisenemist.

ETTEVAATUST

3-6 Alumise korpuseosa kinnitamine
Kui juhite juhtmed läbi ülespoole või allapoole, vaadake esmalt läbi juhtmestamise protseduur 
vastavalt juhtmete suunale.

3-6-1 Paigaldamine seinale
Kasutage kinnitamiseks komplektis olevaid kruvisid (2 tk).

Puidukruvid
(Ø3,5×16)

3-6-2 Paigaldamine harutoosile 
Kasutage kinnitamiseks komplektis olevaid väikekruvisid (2 tk).

Väikekruvid (M4×16)

Harutoos
(kuulub paigalduskohale)
(Kasutage lisatarvikut 
KJB211A)

Kahe mooduli laiune 
harutoos (ilma kaaneta)

84

46

(Paigaldussamm)



Paigaldusjuhend BRC1E52A7
9 4PW71264-1 – 2014.10

Elektrikilp
(kuulub paigalduskohale)
(Kasutage lisatarvikut 
KJB211A)

Väikekruvid (M4×16)

Ühe mooduli laiune 
harutoos (ilma kaaneta) 

84

28

(Paigaldussamm)

 ● Valige paigalduskohaks võimalikult tasane pind. 
 ● Ärge keerake kinnituskruvisid liiga tugevasti kinni, et mitte deformeerida korpuse alaosa. 

ETTEVAATUST

3-7 Paigaldage kaas oma algsele kohale. 
 ● Joondage kaas korpusega (kuues punktis) ja pange kaas oma kohale.
 ● Paigaldage juhtmestik hoolikalt, et vältida kokkupitsumist.
 ● Eemaldage ülemiselt kaanelt kaitsekile.
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4. Kaugjuhtimispuldi nuppude 
funktsioonid ja menüüelemendid

4-1 Funktsioonid ja menüüelemendid

(1) Töörežiimi valiku nupp
Kasutatakse režiimi muutmiseks.

(2) Ventilaatori kiiruse / õhuvoolu suuna muutmise nupp
Võimaldab kuvada ventilaatori kiiruse ja 
õhuvoolu suuna seadistusakent.

(3) Nupp Menüü/Sisestamine
 ● Kasutatakse peamenüü näitamiseks. 
(Main menu üksikasjalik kirjeldus on 
kasutusjuhendis.) 

 ● Kasutatakse valitud elemendi sisestamiseks.

Main menu

Air Flow Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

*Sõltuvalt ühendatud seadme mudelist

(4) Noolnupp Üles 
 ● Kasutatakse temperatuuri 
seadeväärtuse tõstmiseks.

 ● Tõstetakse esile järgmised ülemised 
elemendid. 
(Esiletõstetud elemente saab kerida, 
kui nuppu all hoida.)

 ● Kasutatakse valitud elemendi 
muutmiseks.

(5) Noolnupp Alla 
 ● Kasutatakse temperatuuri 
seadeväärtuse langetamiseks.

 ● Tõstetakse esile järgmised alumised 
elemendid. 
(Esiletõstetud elemente saab kerida, 
kui nuppu all hoida.)

 ● Kasutatakse valitud elemendi 
muutmiseks.

(6) Noolnupp Paremale 
 ● Kasutatakse järgmise elemendi esile 
tõstmiseks paremal poolel.

 ● Kuvatakse järgmine elementide aken.

(1)  Töörežiimi valiku nupp
(11) LCD-näidik (tagavalgus)

(4) Noolnupp Üles
(5) Noolnupp Alla
(6) Noolnupp Paremale
(7) Noolnupp Vasakule

(9) Töötuli

(8) Nupp Sees/Väljas

(10) Tühistamisnupp

(2)  Ventilaatori kiiruse /  
õhuvoolu suuna muutmise nupp

(3) Nupp Menüü/Sisestamine
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(7) Noolnupp Vasakule 
 ● Kasutatakse järgmise elemendi esile 
tõstmiseks vasakul poolel.

 ● Kuvatakse eelmine elementide aken.

(8) Nupp Sees/Väljas
Vajutage ühe korra tööle rakendamiseks 
ja vajutage ühe korra uuesti töö 
seiskamiseks. 

(9) Töötuli
See lamp süttib töötamise ajal roheliselt. 
Rikke korral tuli vilgub.

(10) Tühistamisnupp
 ● Kasutatakse eelmisele aknale 
naasmiseks.

 ● Vajutage seda nuppu ja hoidke neli 
sekundit all, et avada Service Settings 
menüü. 

(11) LCD-näidik (tagavalgus)
Tagavalgus süttib ligikaudu 30 sekundiks 
mõne töönupu vajutamisel.

Service Settings menüü

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind.
Disable Filter Auto Clean

*Sõltuvalt ühendatud seadme mudelist

 ● Vajutage nuppe sel ajal kui tagavalgus on süttinud.  
Siiski nuppu Sees/Väljas võib lülitada samaaegselt tagavalguse süttimisega. 

 ● Kui ühte siseseadet juhitakse kahe kaugjuhtimispuldiga, siis süttib varem kasutusel 
olnud kaugjuhtimispuldi tagavalgus. 

 ● Menüüs Üles/Alla/Vasakule/Paremale liikumiseks vajutage , ,  
 või .

ETTEVAATUST

4-2 Nuppude kasutamise kirjelduste valikud

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Outdoor unit Airnet Address

1/3

Kuvatakse esiletõstetud kuva (valitud üksused) 
seadistusaken, nuppude nimetused.

Esiletõstetud kuva (valitud üksused)

<Service Settings menüüaken>
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5. Toite sisse lülitamine
 ● Kontrollige, et sise-/välisseadme juhtmestamine on lõpetatud. 
 ● Enne toite sisse lülitamist sulgege sise- ja välisseadme lülituskarbi kaaned. 

5-1 Pärast toite sisse lülitamist 
kuvatakse järgmine sõnum: 
"Checking the connection 
Please stand by"

Ülalmainitud kuva näitamisel 
tagavalgus nupule vajutamisel 
ei sütti. 

Kui ühte siseseadet 
juhitakse kahe 
kaugjuhtimispuldiga, 
siis tehke järgmist:

Seadistage ülalkirjeldatud kuva 
näitamise ajal alam-
kaugjuhtimispult.  
Kaugjuhtimispuldi seadistamiseks 
hoidke nelja sekundi jooksul all 
töörežiimi valiku nuppu.  
Kui kuva muutub pea-
kaugjuhtimispuldi kuvalt alam-
kaugjuhtimispuldi kuvale, on 
seadistamine lõppenud. 

5-2 Kuvatakse peaaken.

Kui ühte siseseadet juhitakse kahe kaugjuhtimispuldiga 
ja alam-kaugjuhtimispuldi toide pole sisse lülitatud, siis 
kuvatakse ühenduse kontrollimise aknas sõnum: 
"Error code: U5".
Valige alam-kaugjuhtimispult vähemalt ühel 
kaugjuhtimispuldil töörežiimi valiku nupu all hoidmisega 
nelja sekundi jooksul või kauem.
Kui põhiakent ei kuvata kahe minuti pärast kuva "sub 
remote controller", lülitage toide välja ja kontrollige 
juhtmestik üle. 

ETTEVAATUST

Erineva keele valimisel juhinduge jaotisest 12. Language. (Vaadake leht 23.)
MÄRKUS

<Pea-kaugjuhtimispult> <Alam-kaugjuhtimispult>

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

Alam-kaugjuhtimispuldi 
seadistamiseks hoidke 
nelja sekundi jooksul all 
töörežiimi valiku nuppu.

Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Sub RC

<Peaaken>

5-2
Fan

<Peaaken>

5-2
Fan
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6. Kasutuskoha seadistused
6-1 Vajutage ja hoidke all tühistamis-

nuppu neli sekundit või kauem.  
Kuvatakse Service Settings 
menüü.

6-2 Vajutage nuppe, et valida Service 
Settings menüüs  Field settings  
ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse kasutuskoha sätete 
aken.

6-3 Tõstke see režiim esile ja valige 
soovitud režiiminumber 
nuppudega  (Üles/Alla). 

6-4 Rühmakontrolli puhul iga 
siseseadme eraldi seadistamisel 
(näiteks kui on valitud režiimi 
numbrid  20  ,  21  ,  
 22  ,  23  ,  25 ) tõstke esile 
seadme nr ja valige "Indoor unit 
No." nuppudega  (Üles/Alla).  
(Seadistamisel rühmasättega 
pole seda operatsiooni vaja 
teha.)

Kui siseseadmete jaoks on 
eraldi sätted, siis kuvatakse 
need hetkesätted. TEINE 
KOODI NR " - " tähendab, 
et funktsioon puudub.

6-5 Tõstke esile TEINE KOODI NR 
koodide numbrite hulgast 
ESIMENE KOODI NR, mida 
soovitakse muuta ja valige 
soovitud kood "TEINE KOODI 
NR" nuppude  (Üles/Alla) 
abil. Saab kasutada mitut 
ühesugust režiimi numbrit. 

Seadistamisel rühmasättega 
märgistatakse kõik 
seadistamiseks võimalikud 
TEINE KOODI NR koodid 
tärniga " * ". Tärn " * " 
asendatakse koodiga TEINE 
KOODI NR TEINE KOODI NR 
" - " tähendab, et funktsioon 
puudub. 

<Peaaken>

6-1
Fan

Vajutage ja hoidke all 
tühistamisnuppu neli 
sekundit või kauem sel ajal 
kui tagavalgus põleb. 

<Service Settings menüüaken>

6-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

<Field settings aken>

Juhul kui 
siseseadmete jaoks 

on individuaalsed sätted

 
 

Juhul kui on rühmasätted

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

6-3
6-5 Mode

10
Unit No

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

ESIMENE KOODI (SW) NR
TEINE KOODI NR 
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6-6 Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  Kuvatakse 
sätte kinnitusaken.

6-7 Valige  Yes  ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine. Sätete 
üksikasjad salvestatakse ja kuva 
naaseb kasutuskoha sätete 
aknale.

6-8 Mitme sätte muutmisel korrake 
samme "6-3" kuni "6-7".

6-9 Kui kõik sätete muudatused on 
tehtud, vajutage tühistusnuppu 
kaks korda. 

6-10 Tagavalgus kustub ja 
häälestamise ajal kuvatakse 
sõnum "Checking the connection  
Please stand by". Häälestamise 
lõppemisel kuvatakse uuesti 
peaaken.

 ● Kui sisesedmele on paigaldatud lisaseadis, võivad siseseadme sätted olla muutunud. Vaadake 
lisaseadise kasutusjuhendit. 

 ● Välisseadme kasutuskoha sätete kohta vaadake lisateavet välisseadmele kinnitatud 
paigaldusjuhendist. 

ETTEVAATUST

Režiimi nr
Märkus) 1

ESIMENE 
 KOODI  NR Sätte kirjeldus

TEINE KOODI NR  Märkus) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Filter on mustunud - 
Tugevasti/Kergelt
(Õhufiltri puhastamise 
ajavahemiku kuvamise 
seadistamine )
(Säte tugevasti mustunud 
filtrile ja  õhufiltri 
puhastamise 
ajavahemiku kuvamise 
seadistamine, kui 
puhastamise tähtaeg 
 peab olema poolitatud)

Ülipika 
tööeaga 
filter

K
er

ge
lt

±10 000 tundi

Tu
ge

va
st

i

±5000 tundi

— —

Pika 
tööeaga 
filter

±2500 tundi ± 1250 tundi

Tavafilter ±200 tundi ± 100 tundi

1

Pika tööeaga filtritüüp (filtri 
märguande näitamise aja säte). 
(Muutke säte, kui on paigaldatud 
ülipika tööeaga filter)

Pika 
tööeaga 
filter

Ülipika 
tööeaga 
filter

— —

2 Kaugjuhtimispuldi termostaadi andur Kasutusel Ei ole 
kasutusel — —

3
Õhufiltri puhastamise ajavahemiku 
kuvamise üldarv (seadistamiseks 
kui filtri märguannet ei kuvata)

Kuvatakse Ei kuvata — —

<Sätte kinnitusaken>

6-6
6-7

Return Setting

Save the settings?
Field settings

Yes No

Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

Sätte kinnitamine
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Režiimi nr
Märkus) 1

ESIMENE 
 KOODI  NR Sätte kirjeldus

TEINE KOODI NR  Märkus) 2

01 02 03 04

11 (21) 0

Samaaegselt töötavate SkyAir 
süsteemi siseseadmete 
sättenumber  (säte samaaegselt 
töötavatele süsteemidele)

Paar Kaksik Kolme-
kordne

Topelt-
kaksik

12 (22)

1

SEES/VÄLJAS-sisend väljaspoolt 
(seadistamine kui toimub väline 
sundlülitamine olekusse SEES/
VÄLJAS).

Sundlülitamine 
olekusse 
VÄLJAS

Lülitamine 
olekusse 
SEES/

VÄLJAS

— —

2
Termostaadi temperatuurivahemiku 
ümberlülitus (seadistamine kui 
kasutatakse välisandurit).

1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Suur õhu kiirus väljundavas (kõrge 
lae jaoks ette nähtud seadmetele). ≤ 2,7m > 2,7 ≥ 3,0m > 3,0 ≥ 3,5m —

1
Õhuvoolu suuna valimine (säte on 
kasutatav, kui on paigaldatud 
sulgeklappide komplekt).

4-suunaline 
vool

3-suunaline 
vool

2-suunaline 
vool —

3
Õhuvoolu funktsiooni valimine (säte 
on kasutatav, kui on paigaldatud 
väljundavade dekoratiivpaneel).

Paigaldatud Pole 
paigaldatud — —

4 Õhuvoolu suuna reguleerimisulatuse 
seadistamine. Ülemine Tavaline Alumine —

6

Välise staatilise rõhu seadistamine 
(seadistamine vastavalt  õhukanali 
takistusele) (laeseadme FHYK 
puhul kasutage kõrge lae sätteid)

Tavaline
Kõrge 

staatiline 
rõhk

Madal 
staatiline 

rõhk
—

(Tavaline) (Kõrge lagi) — —

15 (25) 3 Dreenimispumba töötamine 
niisutamise ajal. Paigaldatud Pole 

paigaldatud — —

1c 1

Kaugjuhtimispuldi termostaadi andur 
(automaatrežiimis ja 
temperatuurialanduse funktsiooni 
töötamise korral)

Ei ole 
kasutusel Kasutusel — —

1e 2 Temperatuurialanduse funktsioon Ei ole 
kasutusel

Ainult 
kütmine

Ainult 
jahutamine

Jahutamine 
ja kütmine

Märkused) 1. Kuigi seadistamine on tehtud kogu rühmas, pange režiimi number sulgudesse, 
kui tehakse iga siseseadme individuaalne seadistamine või kui pärast 
seadistamist tuleb läbi viia kontroll. 

2. TEINE KOODI NR on tehasest tarnimisel seadistatud väärtusele "01". 
Kuid järgmistel juhtudel on see siiski seadistatud väärtusele "02".

 ● Õhuvoolu suuna reguleerimisulatuse seadistamine (välja arvatud ümar 
õhuvoolukassett)

 ● Kaugjuhtimispuldi termostaadi andur (ainult SkyAir)
 ● Kaugjuhtimispuldi termostaadi anduri automaatrežiimis ja 
temperatuurialanduse funktsiooni töötamise korral

3. Ei kuvata neid funktsioone, mida siseseadmel pole.
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7. Testimisviisid (SkyAiri kasutamise korral)
 * VRV-tehnoloogiaga seadmete kasutamise korral juhinduge kasutusjuhistest, mis on kinnitatud 
välisseadmele. 

Juhinduge ka paigaldusjuhistest, mis on kinnitatud sise- ja 
välisseadmele.

 ● Veenduge, et sise- ja välisseadme juhtmestamine on lõpetatud. 
 ● Veenduge, et sise- ja välisseadme lülituskarbi kate on suletud. 
 ● Pärast jahutusaine torustiku, dreenimistorustiku ja elektrijuhtmestiku paigaldamise lõpetamist 
puhastage siseseadme sisemus ja dekoratiivpaneel.

 ● Tehke proovikäivitus järgmisi protseduure järgides. 

7-1 Lülitage toide sisse vähemalt kuus 
tundi enne kasutamise alustamist 
ja sulgege esipaneel, et kaitsta 
kompressorit. 

7-2 Veenduge, et nii vedeliku kui gaasi 
sulgeventiilid on avatud.  
<Enne kasutama hakkamist 
veenduge, et välispaneel ja 
torustiku kate on suletud 
(elektrilöögi oht). >
 * Pärast vaakumpumbaga õhu 
eemaldamist võib jahutusvedeliku 
rõhk mitte tõusta, kuigi sulgeventiil 
on avatud. Selle põhjuseks võib olla 
süsteemi välisseadme blokeerimine 
elektrilise paisumisklapiga või on 
mingi muu põhjus. See ei takista 
seadme kasutamist.

7-3 Lülitage kaugjuhtimispuldiga sisse 
jahutusrežiim.

7-4 Vajutage ja hoidke all tühistamisnuppu 
neli sekundit või kauem. Kuvatakse 
Service Settings menüü.

7-5 Vajutage nuppe, et valida Service 
Settings menüüs  Test operation  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 
Kuvatakse põhiaken ja kuvatakse "Test 
operation".

 ● Mõne töönupu vajutamisel süttib tagavalgus 
ligikaudu 30 sekundiks.

 ● Vajutage nuppe sel ajal kui tagavalgus on 
süttinud.  
Siiski nuppu Sees/Väljas saab lülitada 
samaaegselt tagavalguse süttimisega. 

Märkus tagavalguse kohta

<Peaaken>

7-3
7-4 Cool Set to

Cool 28°C Vajutage ja hoidke all 
tühistamisnuppu neli 
sekundit või kauem sel 
ajal kui tagavalgus põleb. 

<Service Settings menüüaken>

7-5

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Vajutage nuppu 

Menüü/Sisestamine.



Paigaldusjuhend BRC1E52A7
17 4PW71264-1 – 2014.10

7-6 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu 
Sees/Väljas. Algab testimistoiming.  
Kontrollige töötamist 3 minuti jooksul.
 * Märkus)  Tehes ülalmainitud 

toimingud 7-5 ja 7-6 
vastupidises järjekorras, 
ka siis saab testimistoimingu 
käivitada.

7-7 Vajutage ventilaatori kiiruse / õhuvoolu 
suuna nuppu. 

7-8 Vajutage seadistusaknas õhuvoolu 
suuna seadistamine nuppe . 
Õhuvoolu suuna muutmiseks kasutage 
nuppe  .

7-9 Pärast seda kui õhuvoolu suuna 
seadistamine on kinnitatud, vajutage 
nuppu Menüü/Sisestamine. Kuva 
naaseb peaaknale.

7-10 Vajutage ja hoidke peaaknal all 
tühistamisnuppu neli sekundit või 
kauem.  
Kuvatakse Service Settings menüü. 

7-11 Vajutage nuppe, et valida Service 
Settings menüüs  Test operation  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 
Kuvatakse uuesti põhiaken ja süsteem 
alustab tavatööd.

7-12 Kontrollige funktsioonide töötamist 
vastavalt kasutusjuhendile.

7-13 Kui dekoratiivpaneel ei ole paigaldatud, 
lülitage elektritoide välja pärast seda 
kui testimistoiming on lõppenud.

 ● Kui ruumi viimistlustööd ei ole pärast 
testimistoimingut lõpetatud, selgitage 
kliendile, et seadet ei tohi siseseadme 
vigastamise vältimiseks kasutada, enne 
kui need tööd on lõpetatud. 

(Kui seadet kasutada, võib siseseade 
saastuda materjalidega, mida 
viimistlustöödel kasutatakse 
värvimiseks ja liimimiseks ning võib 
ilmneda vee pritsimist või veelekkeid.)

7-6
Cool

Return SettingTest Operation

Vajutage nuppu 
Sees/Väljas  
(10 sekundi jooksul).

7-7

Return Setting Return Setting

Position 0Low

Air Volume/direction

Air Volume Direction

Vajutage ventilaatori 
kiiruse / õhuvoolu suuna 
nuppu.

Õhuvoolu suuna valimiseks 
vajutage seadistusaknal 
nuppu  (Paremale).

7-9

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

Muutke õhuvoolu suund 
nuppudega  
(Üles/Alla).

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

7-10
Cool

Return SettingTest Operation

Vajutage ja hoidke all 
tühistamisnuppu neli 
sekundit  või kauem sel 
ajal kui tagavalgus põleb. 

7-11

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Vajutage nuppu 

Menüü/Sisestamine.

<Peaaken>
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 ● Kui see toiming pole rikke tõttu saadaval, juhinduge alajaotisest Rikke diagnoosimine  .
 ● Kui testimistoiming on lõpetatud, kontrollige, et peamenüü Maintenance Information aknas 
ei kuvata rikkekoodi kirjet, tehes selleks järgmised toimingud.

ETTEVAATUST

7-14 Vajutage peaaknal nuppu 
Menüü/Sisestamine. Kuvatakse 
peamenüü aken.

7-15 Vajutage nuppe, et valida 
peamenüüs  Maintenance Information  
ja vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 

7-16 Kuvatakse Maintenance Information 
aken. Veenduge, et aknas ei kuvata 
rikkekoodi kirjet. 
 * Kui aknas rikkekoodi kirjet ei kuvata, 
siis see tähendab normaalolekut.

7-17 Kui kuvatakse rikkekoodi kirje, 
tehke rikkediagnostika, juhindudes 
siseseadme paigaldusjuhendi jaotise 
<Rikkekoodide loend> juhistest. 
Pärast rikkediagnostika tegemist 
vajutage ja hoidke Maintenance 
Information aknas all nuppu Sees/
Väljas vähemalt nelja sekundi jooksul, 
et kustutada rikkekoodi kirje. 

Rikke diagnoosimine
 ● Kui kaugjuhtimispuldil kuvatakse mõnda 
tabelis esitatud sõnumit, juhinduge 
tabelis esitatud juhistest. 

 ● Kui ilmneb rike, siis kuvatakse 
LCD-näidikul kood, nagu näidatud 
parempoolsel joonisel.  
Tehke rikkeanalüüs juhindudes 
siseseadme paigaldusjuhendi jaotisest 
"Rikkekoodide loend".  
Kui olete kindlaks teinud 
rühmajuhtimise all oleva seadme 
numbri, juhinduge jaotisest " 8. Error 
History läbi vaatamine".

<Peaaken>

7-14
Cool Set to

Cool 28°C

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Main menu aken>

7-15

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

7-16
7-17

Return

Error code:U5

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Vajutage ja hoidke all 
Sees/Väljas neli sekundit 
või kauem, sel ajal kui 
tagavalgus on süttinud. 

Cool
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Kaugjuhtimispuldi kuva Selgitus

Kuva puudub

 ● Toitekatkestus, toitepinge kõikumine või faasijuhtme 
katkemine 
 ● Ebaõige juhtmestus (sise- ja välisseadme vahel)
 ● Siseseadme trükkplaadi paigaldusviga
 ● Kaugjuhtimispuldi juhtmestuse katke
 ● Kaugjuhtimispuldi rike
 ● Kaitsme läbipõlemine (välisseade)

Kuvatakse sõnum: "Checking the 
connection. Please stand by". *

 ● Siseseadme trükkplaadi paigaldusviga
 ● Ebaõige juhtmestus (sise- ja välisseadme vahel)

 * Kui kuvatakse sõnum "Checking the connection 
Please stand by" maksimaalselt 90 sekundi jooksul pärast sisselülitamist, siis see riket ei tähenda. 
(Kontrollige uuesti 90 sekundi pärast.)

8. Error History läbi vaatamine
8-1 Vajutage ja hoidke peaaknal all 

tühistamisnuppu neli sekundit või 
kauem. Kuvatakse Service Settings 
menüü. 

8-2 Valige Service Settings 
menüüs  Error History  ja vajutage 
nuppu Menüü/Sisestamine.  Kuvatakse 
Error History aken. 

8-3 Valige Error History 
menüüs  RC Error History  ja vajutage 
nuppu Menüü/Sisestamine. 
 Rikkekoode ja seadme numbri saab 
kinnitada rikke kirje kuvamise aknas.

8-4 Rikete ajaloos kuvatakse järjekorras 
10 viimast riket. 

8-5 Vajutage tühistamisnuppu Error History 
aknas kolm korda.  
Kuva naaseb peaaknale.

8-1 <Peaaken>

<Service Settings menüüaken>

8-2

Return Setting

Service Settings
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

1/3

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

8-3

Return Setting

Error History
RC Error History
Indoor unit Error History

2/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

8-4
8-5

Return

RC Error History
 Unit Error Date Time
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Seade nr
Viimane kirje
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9. Hoolduskontaktide registreerimine
 ● Hoolduskontaktide registreerimine.

9-1 Vajutage ja hoidke peaaknal all 
tühistamisnuppu neli sekundit või 
kauem.  
Kuvatakse Service Settings menüü. 

9-2 Valige Service Settings 
menüüs  Maintenance Contact  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 
Kuvatakse Maintenance Contact 
menüü aken.

9-3 Valige  Maintenance Contact  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

9-4 Sisestage telefoni number.  
Tehke valik nuppudega  (Üles/
Alla). Sisestage number vasakult 
alustades, jätke tühiku asemele " - ".

9-5 Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse sätte kinnitusaken.

9-6 Valige  Yes  ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Sätete üksikasjad on määratud ja kuva 
naaseb Service Settings aknale.

9-7 Vajutage üks kord tühistamisnuppu.  
Kuva naaseb peaaknale.

9-1 <Peaaken>

<Service Settings menüüaken>

9-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

9-3

Return Setting

Maintenance Contact
None
Maintenance Contact

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

9-4

Return Setting

Maintenance Contact

––––––––––––––––

1/2

9-5

Return Setting

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

1/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Sätte kinnitusaken>

9-6

Return Setting

Save the settings?
Maintenance Contact

Yes No
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Service Settings menüüaken>
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10. Registreerimisandmete kinnitamine
10-1 Vajutage peaaknal nuppu 

Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse peamenüü. 
Vajutage nuppe, et valida 
peamenüüs  Maintenance Information  
ja vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

10-2 Vajutage kaks korda tühistamisnuppu.  
Kuva naaseb peaaknale.

<Peaaken>

10-1
Cool Set to

Cool 28°C

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Main menu aken>

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

Return

Maintenance Information

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Kuvatakse 
registreeritud andmed.
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11. Kell ja kalender
11-1 Vajutage peaaknal nuppu 

Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse peamenüü. 
Valige  Clock & Calendar  peamenüüs 
ja vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 

11-2 Vajutage nuppe , et valida 
kuupäeva ja kellaaja 
seadistusaknas  Date & Time .

 * Kui vajutada nuppu 
Menüü/Sisestamine, siis kuvatakse 
kuupäeva ja kellaaja aken.

11-3 Valige "Year", "Month", "Day" 
ja kellaaeg nuppudega   
(Vasakule/Paremale) ja seadistage 
kella seadistamise aknas kellaaeg 
nuppudega  (Üles/Alla). Kui nuppu 
vajutada ja all hoida, muutub 
numbrinäit pidevalt.
 * Nädalapäev muutub automaatselt. 

11-4 Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse sätte kinnitusaken. 

11-5 Valige  Yes  ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Sätete üksikasjad on kinnitatud ja kuva 
naaseb peaaknale. 

 * Kui voolukatkestus kestab üle 48 tunni, 
siis on vaja seadistamine uuesti teha.

<Peaaken>

<Main menu aken>

11-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

11-2

Setting

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

11-3
11-4

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 00:00
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

11-5

Return Setting

Save the settings?
Date & Time

Yes No
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Peaaken>
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12. Keel
12-1 Vajutage peaaknal nuppu 

Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse peamenüü. 
Valige peamenüüs  Language  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

12-2 Vajutage nuppe  (Üles/Alla), et 
valida keele valiku aknas "Language". 
English/Deutsch/Français/Español/
Italiano/Eλληνικά/Nederlands/
Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski 
Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 
Sätete üksikasjad on kinnitatud ja kuva 
naaseb peaaknale.

<Peaaken>

<Main menu aken>

12-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

12-2

Return Setting

Language 

English
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13. Nuppude kasutamise keelamine
 ● Mitme töönupu kasutamise piiramine.

13-1 Vajutage peaaknal nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse peamenüü. 
Tavaolekus ei näidata peamenüüs 
valikut "Lock function". 
Hoidke all nuppu Menüü/Sisestamine 
nelja sekundi jooksul, et kuvada "Lock 
function".

13-2 Valige peamenüüs  Lock function  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 

13-3 Valige menüüs  Prohibit buttons  ja 
vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

13-4 Valige "Up/Down/L/R", "On/Off",  
"Mode" ja Fan Speed" nuppudega    
(Vasakule/Paremale) ja tehke seadistus  
nuppudega  (Üles/Alla).

13-5 Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse sätte kinnitusaken. 

13-6 Valige  Yes  ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Sätete üksikasjad on kinnitatud ja kuva 
naaseb peaaknale. 

Kui soovite piirata alam-kaugjuhtimispuldi  
nuppude kasutamist, alustage kaugjuhtimispuldi  
ühendamisega seadmele. Veenduge, et see  
kaugjuhtimispult on esmalt seadistatud kui  
ülem-kaugjuhtimispult (tehasesäte), tehke  
piirangud soovitud sätetele ja alles seejärel  
seadistage see pea-kaugjuhtimispuldiks.

13-7 Menüünupu lukustamiseks peaaknas 
tehke järgmist.
1. Hoidke nuppu  all.
2. Samal ajal vajutage kolme näidatud  

nuppu alla, hoides nuppu  all.

Menüünupu luku vabastamiseks peaaknas  
tehke sama protseduur. 

MÄRKUS. Kui vajutada keelatud nuppu,  
siis kuvatakse .

<Peaaken>

<Main menu aken>

13-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Hoidke nuppu 
Menüü/Sisestamine all 
nelja sekundi jooksul.

13-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

13-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

13-4
13-5

Return Setting

Prohibit buttons

Up/Dwn/L/R: 
        On/Off: UNLOCK
          Mode: LOCK
  Fan Speed: LOCK

 

UNLOCK

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

13-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit button

Yes No
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Peaaken>

13-7

2

2
2
2

1
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14. Funktsiooni kasutamise keelamine
 ● Mitme tööfunktsiooni kasutamise piiramine.

14-1 Vajutage peaaknal nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse peamenüü. 
Tavaliselt ei näidata peamenüüs valikut 
"Lock function". 
Hoidke all nuppu Menüü/Sisestamine 
nelja sekundi jooksul, et kuvada "Lock 
function".

14-2 Valige peamenüüs  Lock function  
ja vajutage nuppu Menüü/Sisestamine. 

14-3 Valige menüüs  Function Prohibition  
ja vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.

14-4 Valige funktsioon nuppudega    
(Vasakule/Paremale) ja tehke seadistus  
nuppudega  (Üles/Alla).

14-5 Vajutage nuppu Menüü/Sisestamine.  
Kuvatakse sätte kinnitusaken. 

14-6 Valige  Yes  ja vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.  
Sätete üksikasjad on kinnitatud ja kuva 
naaseb peaaknale. 

Kui soovite piirata alam-kaugjuhtimispuldi  
funktsioonide kasutamist, alustage  
kaugjuhtimispuldi ühendamisega seadmele.  
Veenduge, et see kaugjuhtimispult on esmalt  
seadistatud kui ülem-kaugjuhtimispult  
(tehasesäte), tehke piirangud soovitud  
sätetele ja alles seejärel seadistage see  
pea-kaugjuhtimispuldiks.

MÄRKUS. Kui funktsioon on keelatud,  
siis kuvatakse peamenüü aknas selle  
funktsiooni kõrval .

<Peaaken>

<Main menu aken>

14-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Hoidke nuppu 
Menüü/Sisestamine all 
nelja sekundi jooksul.

14-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

14-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

14-4
14-5

Return Setting

Prohibit functions
                      Schedule: 
                Configuration: UNLOCK
          Clock & Calendar: UNLOCK
                  Energy Saving List: LOCK
                 Setpoint Range Set: UNLOCK
         Setback Condition: UNLOCK

 
UNLOCK

Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

14-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit function

Yes No
Vajutage nuppu 
Menüü/Sisestamine.

<Peaaken>
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