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Kaip išvengti elektros smūgio arba gaisro:

▪ NEMODIFIKUOKITE ir neremontuokite
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valdiklio.

▪ NEPERKELKITE ir nepermontuokite valdiklio patys.
Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
ĮSPĖJIMAS
Šalia valdiklio NENAUDOKITE liepsniųjų medžiagų (pvz.,
plaukų lako ar insekticido).
PASTABA
Valdikliui valyti NENAUDOKITE organinių tirpiklių, pvz.,
dažų skiediklio. Galima pasekmė: žala, elektros smūgis
arba gaisras.
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Kaip išpakuoti valdiklį ................................................................

NEŽAISKITE su įrenginiu arba jo nuotoliniu valdikliu. Jei
žaidžiantis vaikas atliks netinkamų veiksmų, kas nors gali
būti sužalotas arba gali būti pakenkta sveikatai.
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Montuotojui
8.1

ĮSPĖJIMAS

1.2

Montuotojui

▪ Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai
svarbios, todėl jų būtina paisyti.
INFORMACIJA
Šis valdiklis yra pasirinktinis, jo negalima naudoti atskirai.
Taip pat žr. patalpos ir lauko blokų įrengimo ir
eksploatacijos vadovą.
PASTABA
Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali
ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis,
kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomą
įrangą ir atsargines dalis.
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ĮSPĖJIMAS

8
8
8
8

Visus išorinius elektros laidus ir komponentus TURI
sumontuoti licencijuotas elektrikas, LAIKYDAMASIS
taikomų teisės aktų.
PASTABA
Nuotolinį valdiklį REIKIA montuoti patalpoje.

1

Bendrosios atsargumo
priemonės

Prieš montuodami oro kondicionavimo įrangą, atidžiai perskaitykite
šias bendrąsias saugos atsargumo priemones ir būtinai tinkamai
sumontuokite įrangą.

PASTABA
Jei valdiklis naudojamas kaip patalpos termostatas,
parinkite įrengimo vietą taip, kad būtų matuojama vidutinė
patalpos temperatūra.
NEMONTUOKITE valdiklio toliau nurodytose vietose:
▪ kur šviečia tiesioginė saulės šviesa;
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2 Apie šį dokumentą
▪ Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:

▪ kur šalia yra šilumos šaltinis;
▪ kur pučia oras iš lauko arba yra skersvėjis, pvz., darinėjant duris;

▪ Išplėstinė įrengimo ir eksploatacijos informacija

▪ kur lengvai užsiteršia ekranas;

▪ Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

▪ kur sunku pasiekti valdymo elementus;
▪ kur temperatūra nesiekia –10°C arba viršija >50°C;

http://

▪ "Daikin Control Assistant" dokumentacija programėlėje:

▪ kur santykinis drėgnumas viršija 95%;
▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir
neleisti įrangai normaliai veikti.
▪ kur gali patekti vandens arba vietose, kur dažnai būna drėgna.
Jei NEŽINOTE, kaip įrengti ar eksploatuoti bloką, susisiekite su savo
įgaliotuoju atstovu.
Sumontavę:

▪ Valdiklis leidžia keisti tik bazines nuostatas ir atlikti bazines
operacijas. Išplėstinės nuostatos ir operacijos pasiekiamos
programėlėje
"Daikin
Control
Assistant".
Papildomos
informacijos rasite programėlėje ir jos dokumentacijoje.
▪ Formatas: programėlė, kurią galima atsisiųsti iš "Google Play"
arba "Apple Store".
▪ Atitikties deklaracija:
▪ Čia "Daikin Europe N.V." pareiškia, kad radijo ryšio įranga (tipas
BRC1H) atitinka direktyvą 2014/53/ES. Originalią atitikties
deklaraciją
rasite
BRC1H
gaminio
puslapyje
http://
www.daikin.eu/BRC1H.

▪ Išbandykite sistemą ir patikrinkite, ar nėra trikčių.
▪ Paaiškinkite naudotojui, kaip naudotis valdikliu.
▪ Paprašykite naudotojo saugiai pasidėti vadovą, kad galėtų
pasinaudoti ateityje.

▪ Formatas: skaitmeninis failas iš gaminio puslapio

INFORMACIJA
Prireikus perkelti ar permontuoti valdiklį į kitą vietą,
pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje
Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Apie šį dokumentą

2

Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos –
vertimai.

Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai

Techniniai inžineriniai duomenys

Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos
apibūdinama viso rinkinio sandara:

rinkinio

dalis.

Toliau

▪ Naujausių techninių duomenų dalinį rinkinį
regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai).
▪ Visas naujausių techninių duomenų
ekstranete (būtinas autentifikavimas).

▪ Įrengimo ir eksploatacijos vadovas:

rinkinys

galima
yra

rasti
Daikin

▪ Įrengimo instrukcijos
▪ Bazinės valdymo instrukcijos
▪ Formatas: popierius (valdiklio dėžėje)

Naudotojui
3

▪ Kai sistema išjungta, paspauskite, kad įjungtumėte. Kartu
įsijungia būsenos indikatorius (e).
▪ Kai sistema įjungta, paspauskite, kad išjungtumėte. Kartu
išsijungia būsenos indikatorius (e).

Mygtukai
a
b

Įvesti / aktyvinti / nustatyti

▪ Pradžios ekrane atverkite pagrindinį meniu.
▪ Būdami pagrindiniame meniu, atversite vieną iš pomeniu.
▪ Atitinkamame pomeniu galėsite aktyvinti veikimo /
ventiliacijos režimą.
▪ Viename iš pomeniu galima patvirtinti nuostatą.
c

-

c
a

Įjungti / išjungti

BRC1H51W+K+S
Laidinis nuotolinis valdiklis
4P511630-1 – 2017.10

+
b

d

Pereiti / reguliuoti

▪ Pereikite kairėn.
▪ Pakoreguokite nuostatą (numatytoji vertė – mažinimas).

e

d

Pereiti / reguliuoti

▪ Pereikite dešinėn.
▪ Pakoreguokite nuostatą (numatytoji vertė – didinimas).
INFORMACIJA
Išsamų būsenos indikatoriaus elgsenos aprašymą rasite
montuotojo ir naudotojo trumpajame vadove.

Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
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4 Pradžios ekranai

4

Piktograma

Pradžios ekranai

Atsižvelgiant į montuotojo konfigūraciją, jūsų valdiklis turi standartinį
arba išsamųjį pradžios ekraną. Daugeliu atvejų standartiniame
pradžios ekrane rasite tik aktyvų veikimo režimą, pranešimus (jei jų
bus) ir temperatūros statą (vėsinimo, šildymo arba automatinio
veikimo režimų atvejais). Išsamiajame pradžios ekrane būsenos
piktogramų pavidalu pateikiama įvairios informacijos.
Standartinis

Aprašas
Individuali oro kryptis. Nurodo, kad įjungta
individualios oro krypties nuostata.
Pranešimas. Nurodo, kad sistema perduoda
pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, atverkite
meniu.

Išsamusis

a

a

b

b

Ribota galia. Nurodo, kad sistema yra apribojusi
galią.

19

Galios apribojimo pabaiga. Nurodo, kad sistema
galios neberiboja.
Sukimas. Nurodo, kad veikia sukimo režimas.

c

c
a
b
c

Temperatūros sumažinimas. Nurodo, kad patalpos
blokas veikia temperatūros sumažinimo valdymo
režimu.

Pranešimai
Aktyvus veikimo režimas
Temperatūros stata

Ventiliacija. Nurodo, kad įrenginys vėdina erdvę.

INFORMACIJA
Valdiklis turi energijos taupymo funkciją, kuri po tam tikro
nenaudojimo laikotarpio išjungia ekraną. Norėdami vėl
įjungti ekraną, paspauskite vieną iš mygtukų.

5

INFORMACIJA
▪ Informacijos apie veikimo režimo ir ventiliacijos režimo
piktogramas
atitinkamai
rasite
skirsniuose
4.
puslapyje "6.1 Veikimo režimas" ir 6. puslapyje
"6.4.1 Ventiliacijos režimas".

Būsenos piktogramos

▪ Daugelis piktogramų yra susijusios su dalykais,
nustatomais programėlėje "Daikin Control Assistant".
Papildomos
informacijos
rasite
programėlėje,
montuotojo ir naudotojo trumpajame vadove.

Aprašas

Piktograma

Bluetooth.1 Nurodo, kad valdiklis palaiko ryšį su
mobiliuoju įrenginiu (naudojama su programėle
"Daikin Control Assistant").
Centralizuotas valdymas. Nurodo, kad sistemą
valdo centrinė valdymo įranga (pasirinktinis priedas) ir
šiuo valdikliu sistemos valdyti NEĮMANOMA.
Keitimas esant centralizuotam valdymui. Nurodo,
kad vėsinimo / šildymo režimų keitimą centralizuotai
vykdo kitas patalpos blokas arba pasirinktinis
vėsinimo / šildymo rinkiklis, prijungtas prie lauko
bloko.

6

Pradžios ekrane paspauskite

▪ Atsižvelgiant į naudojamo patalpos bloko tipą, gali būti
pasiekiama daugiau arba mažiau meniu punktų.
▪ Pagrindiniame meniu kiekvieno meniu piktograma
atitinka šiuo metu aktyvią nuostatą arba režimą.
Naudojantis valdikliu, naršomi meniu gali atrodyti kitaip
nei pavaizduota šiame vadove.

Laikrodis nenustatytas. Nurodo, kad programėlės
"Daikin Control Assistant" laikrodis nenustatytas.

▪ Valdiklis leidžia atlikti tik bazines sistemos valdymo
operacijas. Išplėstines valdymo operacijas (grafikus,
centralizuotą valdymą ir kt.) rasite programėlėje Daikin
Control Assistant.

Išsivalantis filtras. Nurodo, kad veikia išsivalantis
filtras.
Sparčiojo paleidimo funkcija. Nurodo, kad aktyvus
sparčiojo paleidimo režimas (tik "Sky Air").

Periodinė patikra. Nurodo, kad tikrinamas patikros
arba lauko blokas.
Rezervinis. Nurodo, kad sistemoje patalpos blokas
nustatytas veikti kaip rezervinis.
(1)

6.1

Veikimo režimas

Patalpos blokas gali veikti įvairiais veikimo režimais.
Piktograma

Veikimo režimas
Vėsinimas. Šiuo režimu pagal statą arba ribinę
operaciją aktyvinama vėsinimo funkcija.
Šildymas. Šiuo režimu pagal statą arba neveikimo
funkciją aktyvinama šildymo funkcija.

Žodelis "Bluetooth®" ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys "Bluetooth SIG, Inc.". "Daikin Europe N.V."
tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
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dar kartą, kad

INFORMACIJA

Laikmatis. Nurodo, kad įjungtas grafiko laikmatis
arba išjungimo laikmatis.

Patikra. Nurodo, kad tikrinamas patikros arba lauko
blokas.

, kad atvertumėte pagrindinį meniu.

Mygtukais
ir
peržvelkite meniu. Paspauskite
atvertumėte vieną iš meniu.

Atitirpinimas / karštasis paleidimas. Nurodo, kad
aktyvus atitirpinimo / karštojo paleidimo režimas.

Bandomasis veikimas. Nurodo, kad aktyvus
bandomojo veikimo režimas (tik "Sky Air").

Valdymas
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6 Valdymas
Piktograma

Veikimo režimas
Tik ventiliatorius. Šiuo režimu cirkuliuoja oras:
nešildoma ir nevėsinama.
Džiovinimas. Šiuo režimu, minimaliai sumažinant
temperatūrą, mažinamas oro drėgnumas.

6.3

Oro srautas

6.3.1

Oro srauto kryptis

Oro srauto kryptis – tai kryptis, kuria patalpos blokas pučia orą.
INFORMACIJA

Temperatūra ir oro srauto lygis valdomi automatiškai
ir jų valdikliu keisti neleidžiama.
Jei kambario temperatūra pernelyg žema, džiovinimo
režimas neveikia.
Ventiliacija. Šiuo režimu erdvė vėdinama, tačiau
nevėsinama ir nešildoma.

Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo
nuorodų vadove.

Kaip nustatyti oro srauto kryptį
1

Atverkite oro srauto krypties meniu.

2

Mygtukais

3

Paspauskite

Oro valymas. Šiuo režimu veikia pasirinktinis oro
valymo blokas.
Ventiliacija ir oro valymas. Tai – ventiliacijos ir oro
valymo derinys.
Automatinis. Automatiniu režimu patalpos blokas
automatiškai persijungia tarp šildymo ir vėsinimo
režimų (pagal statą).

ir

pakoreguokite oro srauto kryptį.

INFORMACIJA
Veikimo režimų pasiekiamumas priklauso nuo patalpos
bloko.

6.1.1
1

Kaip nustatyti veikimo režimą

Atverkite veikimo režimo meniu.

, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Patalpos blokas pakeičia oro srauto kryptį ir valdiklis
grąžina pradžios ekraną.

6.3.2

Oro srauto lygis

Oro srauto lygis – tai patalpos bloko pučiamo oro srauto stiprumas.
INFORMACIJA
Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo
nuorodų vadove.
2

3

Mygtukais

ir

Paspauskite

pasirinkite veikimo režimą.

1

Atverkite oro srauto lygio meniu.

2

Mygtukais

3

Paspauskite

, kad aktyvintumėte.

Rezultatas: Patalpos blokas pakeičia veikimo režimą ir valdiklis
grąžina pradžios ekraną.

6.2

Kaip nustatyti oro srauto lygį

ir

pakoreguokite oro srauto lygį.

Stata

Stata – tai vėsinimo, šildymo, ir automatinio veikimo režimo tikslinė
temperatūra.

6.2.1

Kaip nustatyti statą

Būtina sąlyga: aktyvus veikimo režimas – vėsinimo, šildymo arba
automatinis.
1

Pradžios ekrane mygtukais

ir

nustatykite statą.

, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Patalpos blokas pakeičia oro srauto lygį ir valdiklis
grąžina pradžios ekraną.

6.4

Ventiliacija
INFORMACIJA
Galima keisti TIK šilumos rekuperacijos ventiliacijos blokų
ventiliacijos nuostatas.

Rezultatas: Patalpos blokas pakeičia temperatūros statą.
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7 Techninė priežiūra ir tvarkymas
6.4.1

Ventiliacijos režimas

2

Mygtukais

3

Paspauskite

ir

pakoreguokite ventiliacijos spartą.

Šilumos rekuperacijos ventiliacijos blokas gali veikti įvairiais veikimo
režimais.
Piktograma

Ventiliacijos režimas
Energijos rekuperacijos ventiliacija. Oras iš lauko į
patalpą tiekiamas pro šilumokaitį.
Apylanka. Oras iš lauko į patalpą tiekiamas
aplenkiant šilumokaitį.
Automatinis. Siekiant vėdinti patalpą efektyviausiu
būdu, šilumos rekuperacijos ventiliacijos blokas
automatiškai persijungia tarp apylankos ir energijos
rekuperacijos ventiliacijos režimų (pagal vidinius
skaičiavimus).

INFORMACIJA
Ventiliacijos režimų pasiekiamumas priklauso nuo šilumos
rekuperacijos ventiliacijos bloko.

Kaip nustatyti ventiliacijos režimą
1

Atverkite ventiliacijos režimo meniu.

, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Šilumos rekuperacijos ventiliacijos blokas pakeičia
ventiliacijos spartą ir valdiklis grąžina pradžios ekraną.

6.5

Išplėstinės operacijos

Valdiklis leidžia atlikti tik bazines operacijas. Norėdami iškviesti
išplėstines funkcijas, pasinaudokite programėle Daikin Control
Assistant. Prieš pradėdami naudotis programėle, turite užmegzti
Bluetooth ryšį tarp valdiklio ir mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta
programėlė.

6.5.1

Kaip užmegzti "Bluetooth" ryšį

Būtina sąlyga: turite mobilųjį įrenginį, kuriame įdiegta ir paleista
programėlė "Daikin Control Assistant".
Būtina sąlyga: Jūsų mobilusis įrenginys dera su "Bluetooth" 4.2
versija.
1

2

Mygtukais

3

Paspauskite

ir

pasirinkite ventiliacijos režimą.

, kad aktyvintumėte.

Rezultatas: Šilumos rekuperacijos ventiliacijos blokas pakeičia
veikimo režimą ir valdiklis grąžina pradžios ekraną.

6.4.2

Ventiliacijos sparta

Ventiliacijos sparta – tai ventiliacijos režimo intensyvumas.

Atverkite programėlę "Daikin Control Assistant" ir vykdykite ten
pateiktas instrukcijas.

7

Techninė priežiūra ir
tvarkymas

7.1

Apžvalga. Techninė priežiūra

Užsiteršus filtrui, sistemai parodžius klaidą arba prireikus atlikti kitus
patalpos bloko techninės priežiūros darbus, susisiekite su savo
įgaliotuoju atstovu.
Atvėrus pagrindinį meniu, tai bus indikuojama klaidos arba techninės
priežiūros ekranu.
Klaidos ekranas (pavyzdys)

Techninės priežiūros ekranas
(pavyzdys)

Kaip nustatyti ventiliacijos spartą
1

Atverkite ventiliacijos spartos meniu.

Montuotojui
8

Apie dėžę

8.1

Kaip išpakuoti valdiklį

1

Atidarykite dėžę.

2

Atskirkite priedus.

Įrengimo ir eksploatacijos vadovas

6

BRC1H51W+K+S
Laidinis nuotolinis valdiklis
4P511630-1 – 2017.10

9 Pasiruošimas
a

b
1×

c

2×

10.1.1

a
b

Iš apačios prijungti laidai

Jei ketinate įvesti laidus pro galinę dalį, nieko nereikia nuimti.

Kaip sumontuoti valdiklį

1

Išimkite iš priedų maišelio sraigtus ir įvarus.

2

Sumontuokite galinį korpusą ant plokščio pagrindo.

Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
Medsraigčiai ir įvarai (Ø4,0×30)

9

Pasiruošimas

9.1

Reikalavimai laidams

Visi laidai turi atitikti tolesnius reikalavimus:
Laidų specifikacijos

Vertė

Tipas

Ekranuotas vinilo laidas arba
kabelis (2 laidų)

PASTABA

Skerspjūvio plotas

0,75~1,25 mm

Maksimalus ilgis

500 m

Būkite atsargūs, kad nedeformuotumėte galinio korpuso:
nepriveržkite montavimo sraigtų per smarkiai.

2

10.2

Elektros instaliacijos prijungimas

Kaip paruošti laidus įrengimui:
1

Nulupkite izoliaciją toje laido atkarpoje, kurią ketinate prakišti
pro galinį korpusą (L) (žr. iliustraciją ir lentelę).

2

Palaikykite 10 mm atstumą tarp 2 laidų.

PASTABA
Sujungimo laidai NEPRIDEDAMI.
PASTABA

10 mm

Laidus junkite toliau nuo maitinimo šaltinio laidų sistemos,
kad nesusidarytų elektrinis triukšmas (išorinis triukšmas).
L

Anga laidams

L

Viršus

±150 mm

Kairė

±120 mm

Apačia

±100 mm

10.2.1

Kaip prijungti elektros instaliaciją

Prijunkite valdiklio kontaktus P1/P2 prie patalpos bloko kontaktų P1/
P2.

Iš viršutinės pusės
P1P2

10

Įrengimas

10.1

Valdiklio montavimas

Prieš montuojant valdiklį, reikia nustatyti, kur bus tiesiami laidai, ir
atitinkamai pašalinti dalį valdiklio galinio korpuso.
Laidus galima įvesti iš viršaus, galinės dalies, kairės arba apačios.
Pašalinkite galinio korpuso dalį, kaip pavaizduota iliustracijoje:

a

Iš galinės pusės
P1P2

b

c
a
b

Iš viršaus prijungti laidai
Iš kairės prijungti laidai
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Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
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11 Sistemos paleidimas
Įjungtas valdiklis automatiškai paleidžiamas. Jei tai yra pirmasis ir
vienintelis valdiklis, prijungtas prie patalpos bloko, jis automatiškai
paskiriamas valdančiuoju valdikliu. Norint antrąjį valdiklį paskirti
pavaldžiuoju valdikliu, reikia rankiniu būdu atlikti atitinkamus
veiksmus.

Iš kairiosios pusės

11.1

Kaip paskirti valdiklį pavaldžiuoju

Būtina sąlyga: prie patalpos bloko jau prijungtas valdantysis
valdiklis.

P1P2

1

Prijunkite antrąjį valdiklį.
Rezultatas: Jis bus automatiškai paleistas.

Iš apatinės pusės

2

Palaukite, kol ekrane pasirodys U5 arba U8 klaida.

3

Pasirodžius U5 arba U8 klaidai, paspauskite
nuspaudę, kol ekrane pasirodys "2".

ir laikykite

Rezultatas: Dabar valdiklis paskirtas pavaldžiuoju.

12

Techninė priežiūra

12.1

Techninės priežiūros saugos
atsargumo priemonės

P1P2

ĮSPĖJIMAS

10.3

Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ar
remonto darbus, valdikliu sustabdykite sistemos veikimą ir
išjunkite maitinimo jungtuvą. Galima pasekmė: elektros
smūgis arba susižalojimas.

Valdiklio uždarymas
DĖMESIO
Niekada nelieskite valdiklio vidinių dalių.

PASTABA

DĖMESIO

Valdikliui valyti NENAUDOKITE organinių tirpiklių, pvz.,
dažų skiediklio. Galima pasekmė: žala, elektros smūgis
arba gaisras.

Uždarydami valdiklį, būkite atidūs, kad neprispaustumėte
laidų.

ĮSPĖJIMAS
PASTABA

Neplaukite nuotolinio valdiklio. Galima pasekmė: elektros
nuotėkis, elektros smūgis arba gaisras.

Kad išvengtumėte pažeidimų, užtikrinkite, kad valdiklio
priekinė pusė būtų saugiai užspausta ant galinio korpuso.

10.3.1
1

Kaip uždaryti valdiklį

Įspauskite valdiklio priekinę pusę į galinį korpusą.

12.2
1

Kaip valyti valdiklį

Ekraną ir kitas valdiklio paviršiaus dalis valykite sausa šluoste.
INFORMACIJA

1

Jei nepavyksta pašalinti nuo paviršiaus nešvarumų,
pamirkykite šluostę vandeniu atskiestame neutraliame
valiklyje, gerai išspauskite šluostę ir nuvalykite paviršių. Po
to nušluostykite sausa šluoste.

12.3

Laikas valyti filtrą ir elementą

Kai patalpos bloko filtras užsiteršia ir jį prireikia valyti, pradžios
ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirodo
ir, kai iš
pradžios ekrano pamėginate atverti pagrindinį meniu, pateikiamas
ekranas "Laikas valyti filtrą".

2

11

12.3.1

Sistemos paleidimas

Kaip pašalinti indikaciją "Laikas valyti
filtrą"

Būtina sąlyga: Pamėginus iš pradžios ekrano atverti pagrindinį
meniu, pasirodo ekranas "Laikas valyti filtrą".

Valdiklis gauna maitinimą iš patalpos bloko. Jis įsijungs, kai tik
prijungsite. Norint, kad valdiklis veiktų, turi būti įjungtas patalpos
blokas.

Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
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12 Techninė priežiūra

1

Išvalykite filtrą.

2

Paspauskite
filtrą".

, kad pašalintumėte indikaciją "Laikas valyti
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Įrengimo ir eksploatacijos vadovas
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