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NAV PIEĻAUJAMA rotaļāšanās ar kondicionētāju vai ar tā
tālvadības pulti. Ja bērns nejauši iedarbina ierīci, tad ir
iespējams kaitējums veselībai.

7

BRĪDINĀJUMS

11 Uzstādīšana
11.1
11.2
11.3

Vadības pults uzstādīšana ........................................................
11.1.1 Vadības pults uzstādīšana..........................................
Elektroinstalācijas pievienošana ...............................................
11.2.1 Elektroinstalācijas pievienošana .................................
Vadības pults noslēgšana .........................................................
11.3.1 Vadības pults noslēgšana...........................................

12 Sistēmas palaišana
12.1

Sekotājas ierīces statusa piešķiršana vadības pultij .................

13 Apkope
13.1
13.2
13.3

Apkopes drošības noteikumi .....................................................
Vadības pults tīrīšana................................................................
Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru .................................................
13.3.1 Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana.........................

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata

2

8
8
8
8
8
8
9

9
9

9
9
9
9
9

Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka
briesmas:
▪ Vadības pulti NEDRĪKST apkalpot ar slapjām rokām.
▪ AIZLIEGTS izjaukt vadības pulti un pieskarties tās
iekšējām detaļām. Vērsieties pie izplatītāja.
▪ NEPĀRBŪVĒJIET un NEREMONTĒJIET vadības pulti.
Vērsieties pie izplatītāja.
▪ Pats NEPĀRVIETOJIET tālvadības pulti pie cita bloka
un neuzstādiet to no jauna. Vērsieties pie izplatītāja.
BRĪDINĀJUMS
Vadības pults tuvumā NELIETOJIET viegli uzliesmojošas
vielas, piemēram, matu laku vai insekticīdu.
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2 Par šo dokumentu

1.2

PAZIŅOJUMS

INFORMĀCIJA

NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus,
piemēram, krāsas šķīdinātāju. Iespējamās sekas:
bojājumi, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Par vadības pults pārvietošanu citur konsultējieties ar
izplatītāju.

Uzstādītājam

Šajā dokumentā iekļautie noteikumi attiecas uz ļoti svarīgām lietām,
tāpēc tos rūpīgi ievērojiet.
INFORMĀCIJA
Šī vadības pults ir izvēles aprīkojums un nav lietojama
viena pati. Sk. arī ārējā un iekšējā bloka uzstādīšanas un
lietošanas rokasgrāmatu.
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Par šo dokumentu

Mērķauditorija
Autorizētie uzstādītāji + tiešie lietotāji
Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns
komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.
▪ Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata:

PAZIŅOJUMS

▪ Uzstādīšanas instrukcija

Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var
izraisīt
elektrotriecienu,
īssavienojumu,
noplūdes,
aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprīkojumu un rezerves daļas, kuras
ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin.

▪ Galvenās lietošanas instrukcijas

BRĪDINĀJUMS
Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektriķim, un
tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.
PAZIŅOJUMS
Tālvadības pults JĀUZSTĀDA iekštelpās.
PAZIŅOJUMS
Ja pulti izmanto kā telpas reostatu, tad izvēlieties tādu
uzstādīšanas vietu, kur var konstatēt telpas vidējo
temperatūru.

▪ Formāts: uz papīra (vadības pults iepakojuma kārbā)
▪ Uzstādītāja un lietotāja uzziņu grāmata:
▪ paplašināta informācija par uzstādīšanu un lietošanu
▪ Formāts: elektroniskās datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ Daikin Control Assistant Dokumentācija lietotnē:
▪ no vadības pults var veikt tikai galvenos iestatījumus un vadīt
tikai pamatfunkcijas. Papildu iestatījumi un funkcijas ir
pieejamas, izmantojot Daikin Control Assistant lietotni. Plašāku
informāciju skatiet lietotnē un tās iebūvētajā dokumentācijā.
▪ Formāts: lietotne ir pieejama Google Play un Apple Store
▪ Atbilstības deklarācija:

▪ Vietās, kur tā nav pasargāta no tiešas saules gaismas.

▪ Ar šo Daikin Europe N.V. deklarē, ka BRC1H tipa radiosakaru
ierīce atbilst direktīvai 2014/53/ES. Oriģinālā atbilstības
deklarācija ir pieejama BRC1H produkta lapā http://
www.daikin.eu/BRC1H.

▪ Tuvu pie siltuma avotiem.

▪ Formāts: Elektroniskā datne no produkta lapas

Vadības pulti NEDRĪKST uzstādīt šādās vietās:

▪ Vietās, kur to skar no āra ieplūstošs gaiss vai ir caurvējš,
piemēram, atverot vai aizverot durvis.
▪ Vietās, kur displejs ātri kļūst netīrs.
▪ Vietās, kur GRŪTI piekļūt vadības pultij.
▪ Vietās, kur temperatūra <–10°C un >50°C.
▪ Vietās, kur gaisa relatīvais mitrums >95%.
▪ Vietās, kur atrodas mašinērija, kas izdala elektromagnētiskos
viļņus. Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un
izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas
var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu
izplatītāja.

▪ Vietās, kur pults nav pasargāta no ūdens vai mitruma.

Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir
oriģinālo dokumentu tulkojumi.

Ja neprotat uzstādīt vai lietot iekārtu, tad vērsieties pie izplatītāja.

Tehniskie dati

Pēc uzstādīšanas beigām:

▪ Jaunāko tehnisko datu apskats ir pieejams reģionālajā Daikin
tīmekļa vietnē (publiski pieejama).

▪ veiciet izmēģinājuma darbināšanu, lai pārbaudītu, vai nav atteices.
▪ Paskaidrojiet lietotājam, kā jārīkojas ar vadības pulti.

▪ Jaunāko tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin ārtīklā
(ir nepieciešama autentifikācija).

▪ Aiciniet lietotāju saglabāt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.
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3 Pogas

Informācija lietotājam
3

c

Pogas

INFORMĀCIJA

a

Pultij ir enerģijas taupīšanas funkcija, kas izslēdz displeju,
ja ierīci ilgi nelieto. Lai ieslēgtu displeju, nospiediet kādu no
pogām.

Statusa ikonas

5
Ikona

-

c
a

+
b

e

Bluetooth.1 Norāda, ka pults ir savienota ar mobilo
ierīci, jo darbojas ar Daikin Control Assistant lietotni.

d

Centralizētā vadība. Rāda, ka sistēmu vada
centralizētās vadības ierīce (papildu piederums) un ka
šobrīd sistēmas vadīšana ar pulti ir ierobežota.

ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)

ENTER/ACTIVATE /SET (ieiet/aktivizēt/iestatīt)

▪ No sākuma ekrāna pārejiet galvenajā izvēlnē.
▪ No galvenās izvēlnes pārejiet vienā no apakšizvēlnēm.
▪ Attiecīgajā apakšizvēlnē aktivizējiet darbības/vēdināšanas
režīmu.
▪ Vienā no apakšizvēlnēm apstipriniet iestatījumu.
c

CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)

▪ Pāriet pa kreisi.
▪ Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: samazināšana).
d

CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)

▪ Pāriet pa labi.
▪ Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: palielināšana).

Pilnīgu informāciju par statusa rādītāja darbību skatiet
uzstādītāja un lietotāja uzziņu rokasgrāmatā.

Atkarībā no uzstādītāja konfigurācijas vadības pultij ir vai nu
standarta, vai detalizētais sākuma ekrāns. Standarta sākuma ekrānā
lielākoties redzams tikai pašreizējais darbības režīms, paziņojumi
(kad tie ir) un temperatūras iestatītais punkts (dzesēšanas,
sildīšanas un automātiskajā darbības režīmā). Detalizētajā sākuma
ekrānā statusa ikonas sniedz vispusīgu informāciju.
Standarta

Detalizēts

a

a

b

b

c

(1)

Paziņojumi
Pašreizējais darbības režīms

Taimeris. Rāda, ka grafika taimeris ir izslēgts un
izslēgšanas taimeris ieslēgts.
Pulkstenis nav iestatīts. Rāda, ka vadības pults
pulkstenis nav iestatīts.
Filtrs ar automātisku tīrīšanu. Rāda, ka darbojas
filtrs ar automātisku tīrīšanu.

Testa darbība. Rāda, ka ir aktīvs testa darbības
režīms (tikai Sky Air).

19

Periodiskā pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai
ārējā bloka pārbaude.
Rezerve. Rāda, ka iekšējais bloks sistēmā ir iestatīts
kā rezerves iekšējais bloks.
Atsevišķs gaisa plūsmas virziens. Rāda, ka ir
iespējots atsevišķs gaisa plūsmas virziens.
Informācija. Rāda, ka ir paziņojums no sistēmas. Lai
pārlūkotu paziņojumu, pārejiet informācijas izvēlnē.
Brīdinājums. Rāda, ka notikusi kļūda vai ka kādam
no iekšējā bloka komponentiem ir nepieciešama
apkope.

c

Pieprasījuma vadība. Rāda, ka sistēmas enerģijas
patēriņš ir ierobežots un sistēma darbojas ar
ierobežotu jaudu.

Nosaukums Bluetooth® un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Daikin Europe N.V. lieto šīs
preču zīmes saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
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Atkausēšana/karstais starts. Rāda, ka ir aktīvs
atkausēšanas/karstā starta režīms.

Pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka
pārbaude.

Sākuma ekrāns

a
b

Pārslēgšana centralizētā vadībā. Rāda, ka
dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšana notiek cita iekšējā
bloka centralizētā vadībā vai ar papildu piederumu —
dzesēšanas/sildīšanas selektorslēdzi, kas savienots
ar iekšējo bloku.

Ātrais starts. Rāda, ka ir aktīvs ātrā starta režīms
(tikai Sky Air).

INFORMĀCIJA

4

Apraksts
Sistēmas darbība. Signalizē, ka sistēma darbojas.

▪ Kad sistēma IZSLĒGTA, nospiediet, lai IESLĒGTU
sistēmu. Tad IESLĒGSIES arī statusa rādītājs (e).
▪ Kad sistēma IESLĒGTA, tad nospiediet, lai IZSLĒGTU
sistēmu. Tad IZSLĒGSIES arī statusa rādītājs (e).
b

Temperatūras iestatītais punkts
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6 Darbība
Ikona

Apraksts

Ikona

Darbības režīms

Pieprasījuma vadības beigas. Rāda, ka sistēmas
enerģijas patēriņš vairs nav ierobežots un sistēma
vairs nedarbojas ar ierobežotu jaudu.

Gaisa tīrīšana. Šajā režīmā darbojas pēc izvēles
pieejamā gaisa tīrīšanas ierīce.

Rotācija. Rāda, ka ir aktīvs rotācijas režīms.

Ventilācija + gaisa tīrīšana. Ventilācijas un gaisa
tīrīšanas kombinācija.

Pazemināšana. Rāda, ka iekšējais bloks darbojas ar
pazemināšanu.

Automātiski. Šajā režīmā iekārta automātiski
pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi
atbilstoši iestatītajiem punktiem.

Vēdināšana. Rāda, ka ir pieslēgts siltuma atguves
vēdināšanas bloks.
INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA

Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmanto, pieejamo
darbības režīmu skaits var būt atšķirīgs.

▪ Informāciju par darbības režīmu un vēdināšanas
režīma ikonām sk. attiecīgi 5. lappusē "6.1 Darbības
režīms" un 6. lappusē "6.5.1 Vēdināšanas režīms".
▪ Vairums ikonu ir saistītas ar iestatījumiem Daikin
Control Assistant lietotnē. Plašāku informāciju skatiet
lietotnē, kā arī uzstādītāja un lietotāja uzziņu
rokasgrāmatā.

6

6.1.1

Darbības režīma iestatīšana

1

Pārejiet darbības režīmu izvēlnē.

2

Ar

3

Nospiediet

Darbība

Sākuma ekrānā nospiediet
Izmantojiet

un

, lai pārietu galvenajā izvēlnē.

un

izvēlieties darbības režīmu.

, lai pārvietotos pa izvēlnēm. Vēlreiz nospiediet

, lai pārietu vienā no izvēlnēm.
INFORMĀCIJA
▪ Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmantojat,
pieejamo izvēļņu skaits var būt atšķirīgs.
▪ Galvenajā izvēlnē katras apakšizvēlnes ikona parāda
pašreizējo aktīvo iestatījumu vai režīmu. Kad lietojat
vadības pulti, dažādas izvēlnes var izskatīties
atšķirīgas no tām, kādas tās ir attēlotas šajā
rokasgrāmatā.
▪ No vadības pults var vadīt tikai sistēmas
pamatfunkcijas. Par papildu funkciju (pazemināšana,
grafika taimeris utt.) vadīšanu sk. Daikin Control
Assistant lietotnē.

6.1

Darbības režīms

Iekšējais bloks var darboties dažādos režīmos.
Ikona

Darbības režīms

, lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Iekšējā bloka darbības režīms mainās, bet vadības pults
displejā parādās sākuma ekrāns.

6.2

Iestatītais punkts

Iestatītais punkts ir attiecīgā temperatūra, kāda iekārtai jāsasniedz,
darbojoties dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā režīmā.

6.2.1

Iestatītā punkta norādīšana

Priekšnoteikums: Pašreizējais darbības režīms — "Dzesēšana",
"Sildīšana" vai "Auto".
1

Sākuma ekrānā ar

un

palīdzību norādiet iestatīto punktu.

Dzesēšana. Šajā režīmā dzesēšana tiek aktivizēta
atkarībā no temperatūras iestatītā punkta.
Sildīšana. Šajā režīmā sildīšana tiek aktivizēta
atkarībā no temperatūras iestatītā punkta.
Tikai ventilācija. Šajā režīmā notiek gaisa cirkulācija
bez sildīšanas vai dzesēšanas.
Žāvēšana. Šajā režīmā relatīvais gaisa mitrums tiek
samazināts līdz ar minimālu temperatūras
pazemināšanu.
Temperatūras un ventilatora ātruma iestatījumus
kontrolē automātika, tos nevar regulēt no vadības
pults.
Žāvēšana nav iespējama, kad telpas temperatūra ir
pārāk zema.

Rezultāts: Tādējādi mainās iekšējā bloka temperatūras iestatītais
punkts.

6.3

Pulkstenis un kalendārs

Laika un datuma iestatīšana iekšējiem blokiem, kas savienoti ar
vadības pulti.

6.3.1
1

Pulksteņa un kalendāra iestatīšana

Pārejiet pulksteņa un kalendāra izvēlnē.

Ventilācija. Šajā režīmā notiek telpas vēdināšana
bez dzesēšanas vai sildīšanas.
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6 Darbība
6.5

Vēdināšana
INFORMĀCIJA
Vēdināšanu var iestatīt TIKAI siltuma atguves vēdināšanas
blokiem.

2

Iestatiet laiku un datumu.

6.5.1

6.4

Gaisa plūsma

6.4.1

Gaisa plūsmas virziens

Vēdināšanas režīms

Siltuma atguves vēdināšanas bloks var darboties vairākos darbības
režīmos.
Ikona

Vēdināšanas režīms
Enerģijas atguves vēdināšana. Āra gaisu padod
telpā caur siltummaini.

Gaisa plūsmas virziens ir iekšējā bloka gaisa pūšanas virziens.
INFORMĀCIJA

Apiešana. Āra gaisu padod telpā bez izlaišanas caur
siltummaini.

Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzziņu
rokasgrāmatā.

Automātiski. Lai vēdinātu telpas visefektīvākajā
veidā, siltuma atguves vēdināšanas bloks automātiski
pārslēdzas starp režīmiem "Apiešana" un "Enerģijas
atguves vēdināšana" (uz iekšēju aprēķinu pamata).

Gaisa plūsmas virziena iestatīšana
1

Pārejiet gaisa plūsmas virziena izvēlnē.

INFORMĀCIJA
Atkarībā no tā, kāda veida siltuma atguves vēdināšanas
bloku izmanto, pieejamo vēdināšanas režīmu skaits var būt
atšķirīgs.
2

3

Ar

un

Nospiediet

iestatiet gaisa plūsmas virzienu.

1

Pārejiet vēdināšanas režīmu izvēlnē.

2

Ar

3

Nospiediet

, lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka gaisa plūsmas virziens mainās, bet vadības
pults displejā parādās sākuma ekrāns.

6.4.2

Vēdināšanas režīma iestatīšana

un

izvēlieties vēdināšanas režīmu.

Ventilatora ātrums

Ventilatora ātrums raksturo spēku, ar kādu gaiss izplūst no iekšējā
bloka.
INFORMĀCIJA
Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzziņu
rokasgrāmatā.

Ventilatora ātruma iestatīšana
1

Pārejiet ventilatora ātruma izvēlnē.

, lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka darbības režīms
mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

6.5.2

Vēdināšanas jauda

Vēdināšanas jauda apzīmē ventilatora ātrumu, ar kādu notiek
vēdināšana.

Vēdināšanas jaudas iestatīšana

2

3

Ar

un

Nospiediet

1

Pārejiet vēdināšanas jaudas izvēlnē.

2

Ar

iestatiet ventilatora ātrumu.

un

iestatiet vēdināšanas jaudu.

, lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka ventilatora ātrums mainās, bet vadības
pults displejā parādās sākuma ekrāns.

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
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7 Apkope un remonts
3

Nospiediet

, lai to apstiprinātu.

8

Problēmu novēršana

8.1

Pārskats: Darbības traucējumu
novēršana

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka vēdināšanas jauda
mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

6.6

Papildu funkcijas

No vadības pults var vadīt tikai pamatfunkcijas. Lai ieslēgtu papildu
funkcijas, izmantojiet Daikin Control Assistant lietotni.

Ja ir radusies sistēmas kļūda un vadības pultī parādās apkopes
paziņojums, kad mēģināt pāriet galvenajā izvēlnē, tad vērsieties pie
izplatītāja.

Bluetooth savienojuma izveidošana

6.6.1

Kļūdas paziņojums (piemērs)

Priekšnoteikums: Jums ir mobilā ierīce, kurā uzstādīta un aktivizēta
Daikin Control Assistant lietotne.
Priekšnoteikums: Jūsu mobilā ierīce atbalsta Bluetooth versiju 4.2.
1

Atveriet Daikin Control Assistant lietotni un tālāk rīkojieties
saskaņā ar instrukciju.

7

Apkope un remonts

7.1

Pārskats: Uzturēšana un tehniskā
apkope

Kad sistēmai jāveic apkope vai remonts, vērsieties pie izplatītāja.

8.2

Konstatēta aukstumaģenta
noplūde

Kad sistēma konstatē aukstumaģenta noplūdi, tiek dota trauksme.
Izslēdziet trauksmi un konsultējieties ar izplatītāju.

8.2.1

Noplūdes trauksmes izslēgšana

Kad šādiem iekšējā bloka komponentiem būs nepieciešama apkope,
jūs par to informēs apkopes paziņojums, kad mēģināsiet pāriet
galvenajā izvēlnē:
Apkopes paziņojumi
Nomainiet filtru

Iztīriet filtru

Iztukšojiet putekļu
savācēju

1

Nospiediet

uz 3 sekundēm, lai izslēgtu trauksmi.

Rezultāts: Trauksme tiek izslēgta.

2

Sazinieties ar izplatītāju.

Informācija uzstādītājam
9

Informācija par iepakojumu

10

Sagatavošanās

9.1

Vadības pults izpakošana

10.1

Elektroinstalācijas prasības

Visiem elektroinstalācijas vadiem ir jāatbilst šādām prasībām:

1

Atveriet kārbu.

2

Atdaliet piederumus.

Vadu specifikācija

Vērtība

a

Tips

Apvalkots vinila vads vai kabelis
(2 dzīslas)

Šķērsgriezums

0,75~1,25 mm2

Maksimālais garums

500 m

b
2×

1×

a
b

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
Kokskrūves + sienas dībeļi (Ø4,0×30)
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11 Uzstādīšana
No augšas

11

Uzstādīšana

11.1

Vadības pults uzstādīšana

P1P2

Lai varētu uzstādīt vadības pulti, jums iepriekš jāizplāno vadu ieeja
un attiecīgi jāizņem pults aizmugures korpusa daļa.
Vadus var ievilkt no augšas, no aizmugures, no kreisās puses vai no
apakšas. Izņemiet aizmugures korpusa daļu, kā parādīts attēlā:

a

No aizmugures
P1P2

b

c
a
b
c

Vadi no augšas
Vadi no kreisās puses
Vadi no apakšas

No kreisās puses

Ja vadus ievelk no aizmugures, tad nekas nav jāizņem.

11.1.1

Vadības pults uzstādīšana

1

No piederumu maisiņa izņemiet skrūves un dībeļus.

2

Piestipriniet aizmugures korpusu uz līdzenas virsmas.

P1P2

No apakšas

PAZIŅOJUMS
Uzmanieties, lai pārmērīgi stingri nepievilktu montāžas
skrūves un nedeformētu aizmugures korpusu.

11.2

Elektroinstalācijas pievienošana

P1P2

PAZIŅOJUMS
Savienojumam nepieciešamie kabeļi NAV iekļauti.

11.3

Vadības pults noslēgšana

PAZIŅOJUMS
Ievelkot kabeļus, neizvietojiet tos blakus energoapgādes
avota kabeļiem, lai izvairītos no elektromagnētisku
traucējumu (ārējo traucējumu) rašanās.

UZMANĪBU!
Aizliegts pieskarties vadības pults iekšējām daļām.
UZMANĪBU!

11.2.1

Elektroinstalācijas pievienošana

Savienojiet vadības pults spailes P1/P2 ar iekšējā bloka spailēm P1/
P2.

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
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Nesaspiediet vadus, kad noslēdzat vadības pulti.
PAZIŅOJUMS
Lai neradītu bojājumus, vadības pults priekšdaļu stingri
pieāķējiet pie aizmugures korpusa.
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12 Sistēmas palaišana
11.3.1
1

Vadības pults noslēgšana

INFORMĀCIJA
Ja, tīrot vadības pulti, virsmu nevar viegli notīrīt, tad
samērcējiet drāniņu neitrāla mazgājamā līdzekļa ūdens
šķīdumā, stingri izgrieziet un ar šādu drāniņu noslaukiet
virsmu. Pēc tam noslaukiet ar citu, sausu drāniņu.

Vadības pults priekšdaļu pieāķējiet pie aizmugures korpusa.

1

13.2
1

Vadības pults tīrīšana

Noslaukiet vadības pults displeju un pārējās virsmas ar sausu
drāniņu.

13.3

Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru

Kad iekšējā bloka filtrs ir piesārņots un jātīra, tad vadības pults rāda
sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī, kā arī parāda uzrakstu
"Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru), kad no sākuma ekrāna
mēģināt pāriet galvenajā izvēlnē.

2

13.3.1

12

Sistēmas palaišana

Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana

Priekšnoteikums: Kad no sākuma ekrāna mēģināt atvērt galveno
izvēlni, parādās uzraksts "Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru).

Vadības pults saņem elektrisko strāvu no iekšējā bloka. Tā sāk
saņemt elektrisko strāvu tūliņ pēc savienojuma izveidošanas. Lai
varētu lietot vadības pulti, nodrošiniet strāvas padevi iekšējam
blokam.
Līdzko vadības pults saņem strāvu, tā automātiski ieslēdzas. Ja tā ir
pirmā un vienīgā vadības pults, kas savienota ar iekšējo bloku, tai
automātiski tiek piešķirts vedējas ierīces statuss. Otrai vadības pultij
ir manuāli jāpiešķir sekotājas ierīces statuss. Instrukciju par to sk.
9. lappusē "12.1 Sekotājas ierīces statusa piešķiršana vadības
pultij".

12.1

1

Iztīriet filtru.

2

Nospiediet

, lai noņemtu norādi "Laiks tīrīt filtru".

Sekotājas ierīces statusa
piešķiršana vadības pultij

Priekšnoteikums: Vadības pults jau ir savienota ar iekšējo bloku ar
vedējas ierīces statusu.
1

Pievienojiet otru vadības pulti.
Rezultāts: Tā automātiski sāk darboties.

2

Pagaidiet, līdz ekrānā parādās kļūda U5 vai U8.

3

Kad parādās kļūda U5 vai U8, nospiediet
ekrānā parādās "2".

un turiet, līdz

Rezultāts: Vadības pultij tagad ir piešķirts sekotājas ierīces statuss.

13

Apkope

13.1

Apkopes drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS
Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbību veikšanas
vienmēr izslēdziet sistēmu ar vadības pulti, kā arī izslēdziet
energoapgādes jaudas slēdzi. Iespējamās sekas:
elektriskās strāvas trieciens vai trauma.
PAZIŅOJUMS
NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus,
piemēram, krāsas šķīdinātāju. Iespējamās sekas:
bojājumi, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
BRĪDINĀJUMS
Tālvadības pulti nedrīkst mazgāt. Iespējamās sekas:
strāvas noplūde, elektriskās strāvas trieciens vai
aizdegšanās.
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