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1 Általános biztonsági
óvintézkedések

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírások" részt a
klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a készülék
szakszerű üzembe helyezésre.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése
Ezek a biztonsági üzenetek arra szolgálnak, hogy felhívják a
figyelmét a veszélyre. Az egyes biztonsági üzenetek jelentését alább
ismertetjük:

FIGYELEM
Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.

VIGYÁZAT
Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.

VESZÉLY
Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

VESZÉLY: ROBBANÁS VESZÉLYE
Robbanás veszélye.

INFORMÁCIÓ
Hasznos tipp vagy további információ.

TÁJÉKOZTATÁS
Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

1.1 A felhasználónak
INFORMÁCIÓ
Tekintse meg a kültéri és a beltéri egységhez adott
üzemeltetési útmutatót is.

FIGYELEM
NE játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. A
gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással
lehet az egészségre.

FIGYELEM
Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

▪ NEM szabad nedves kézzel a távirányítóhoz nyúlni.

▪ NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a távirányítót
és megérinteni a belső alkatrészeket. Forduljon a
forgalmazóhoz.

▪ NE végezzen javításokat vagy módosításokat a
távirányítón. Forduljon a forgalmazóhoz.

▪ NE helyezze át vagy szerelje fel újra szakember
segítsége nélkül a távirányítót. Forduljon a
forgalmazóhoz.

FIGYELEM
NE használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy
rovarirtó sprayt) a távirányító közelében.

TÁJÉKOZTATÁS
NE használjon a távirányító tisztítására szerves
oldószereket, például festékhígítót. Lehetséges
következmény:  károsodás, áramütés vagy tűz.
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1.2 A szerelőnek
A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos
témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.

INFORMÁCIÓ
Ez a távirányító opcionális kiegészítő, önmagában nem
használható. Részletes ismertetést a beltéri és kültéri
egység üzemeltetési kézikönyvében talál.

FIGYELEM
A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést,
rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb
károsodását okozhatja. Kizárólag a Daikin által gyártott
vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket
és pótalkatrészeket használjon.

FIGYELEM
A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek KELL felszerelnie, a vonatkozó
előírásoknak megfelelően.

TÁJÉKOZTATÁS
A távirányítót beltérben KELL felszerelni.

TÁJÉKOZTATÁS
Ha a távirányítót szobai termosztátként használja, olyan
helyet válasszon, ahol a szobában az átlaghőmérséklet
érzékelhető.

NEM szabad a távirányítót az alábbi helyeken felszerelni:

▪ Olyan helyeken, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve.

▪ Olyan helyeken, ahol hőforrás közelében van.

▪ Olyan helyre, ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. ajtó
nyitogatás miatt).

▪ Olyan helyre, ahol a kijelző könnyen koszosodhat.

▪ Olyan helyre, ahol NEM férhet könnyen hozzá a távirányítókhoz.

▪ Olyan helyre, ahol a hőmérséklet <–10°C és >50°C.

▪ Olyan helyre, ahol a relatív páratartalom >95%.

▪ Elektromágneses hullámokat kibocsátó gépek közelében. Az
elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlőrendszert, a
berendezés hibáját okozva.

▪ Olyan helyre, ahol víz érjeti, vagy a környezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Felszerelés befejezése után:

▪ A hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést.

▪ Tájékoztassa a felhasználót a távirányító használatát illetően.

▪ Kérje meg a felhasználót, hogy a kézikönyvet őrizze meg szükség
esetére.

INFORMÁCIÓ
A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével
kapcsolatban kérje a forgalmazó tanácsát.

2 A dokumentum bemutatása
Célközönség
Üzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasználók

Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:

▪ Szerelési és üzemeltetési kézikönyv:
▪ Szerelési utasítások

▪ Egyszerű üzemeltetési útmutató

▪ Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz:
▪ Bővített szerelési és üzemeltetési tájékoztató

▪ Megfelelőségi nyilatkozat:

INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat
A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H típusú
rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi
nyilatkozat a BRC1H termékoldalakon található.

A dokumentáció a BRC1H termékoldalán található:

▪ BRC1H52W: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

▪ BRC1H52K: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K

▪ BRC1H52S: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S

INFORMÁCIÓ: Madoka Asszisztens alkalmazásban
szereplő dokumentációja
A távirányítóval csak az alapbeállításokat és -műveleteket
végezheti el. Speciális beállításokat a Madoka Assistant
alkalmazásban adhat meg. További információkat az
alkalmazásban és az alkalmazásban szereplő
dokumentációban talál. A Madoka Assistant alkalmazást a
Google Play és a Apple Store online áruházakból töltheti
le.

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin
webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S
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A felhasználónak

3 Távirányító: Áttekintés

3.1 A vezérlőről
A konfigurációtól függően a távirányító a három üzemmód egyikében
működtethető. Mindegyik üzemmód eltérő távirányító funkciókat
kínál.

Üzemmód Funkció
Normál A távirányító minden funkciója

működik.

Az összes funkció leírása
megtalálható a(z)

"4 Üzemeltetés" [4 5] részben.

A távirányító lehet fő vagy segéd
távirányító.

Csak riasztó A távirányító kizárólag
szivárgásjelzőként működik
egyetlen beltéri egységhez.

A(z) "4 Üzemeltetés" [4 5]
részben nem található

funkcióleírás.

A szivárgásjelzés funkció leírását
lásd: "6.2 Hűtőközeg-szivárgás

érzékelve" [4 8].

A távirányító lehet fő vagy segéd
távirányító.

Felügyelet A távirányító kizárólag
szivárgásjelzőként működik a

teljes rendszerhez, vagyis több
beltéri egységhez és azok

távirányítóihoz. Ez a mód arra
szolgál, ha a távirányítót egy

felügyeleti helyen, például egy
szálloda recepciójáról

működtetik.

A(z) "4 Üzemeltetés" [4 5]
részben nem található

funkcióleírás.

A szivárgásjelzés funkció leírását
lásd: "6.2 Hűtőközeg-szivárgás

érzékelve" [4 8].

A távirányító csak segéd
távirányító lehet.

3.2 Gombok

+-

c b d

a

a  BE/KI
▪ Ha a rendszer KIKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg

a BEKAPCSOLÁSHOZ.
▪ Ha a rendszer BEKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg

a KIKAPCSOLÁSHOZ.
b  BELÉPÉS/AKTIVÁLÁS /BEÁLLÍTÁS

▪ A kezdőképernyőről belép a főmenübe.
▪ A főmenüból belép az egyik almenübe.
▪ A megfelelő almenüből aktivál egy működési/szellőztetési

üzemmódot.
▪ Ez egyik almenüben jóváhagyja a beállítást.

c  GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
▪ Görgetés balra.
▪ Beállítás módosítása (alapértelmezett: csökkentés).

d  GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
▪ Görgetés jobbra.
▪ Beállítás módosítása (alapértelmezett: növelés).

3.3 Állapotikonok
Ikon Leírás

Rendszer BEKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer
működik.

Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer
NEM működik.

Bluetooth.(1) Azt jelzi, hogy a távirányító egy
mobileszközzel kommunikál a Madoka Assistant
alkalmazással való használat érdekében.
Zárolás. Jelzi, hogy az adott funkció vagy üzemmód
zárolva van, és ezért nem használható vagy nem
választható ki.
Központi vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer
központi irányítóberendezés (opcionális tartozék)
vezérlése alatt áll, és hogy a rendszer csak korlátozott
mértékben vezérelhető ezen a távirányítón keresztül.
Váltás központi vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a
hűtés/fűtés váltása egy másik beltéri egységhez vagy
a kültéri egységhez csatlakoztatott opcionális hűtés/
fűtés választóhoz rendelt központi vezérlés alatt van.

(1) A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket engedéllyel használja.
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.
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Ikon Leírás
Jégmentesítés/Előfűtés. Jelzi, hogy a
jégmentesítési/előfűtési üzemmód aktív.

Időszabályzó/időzítő. Azt jelzi, hogy rendszer az
időszabályozó szerint működik, vagy a
KIKAPCSOLÁSI időzítő engedélyezve van.
Idő nincs beállítva. Jelzi, hogy a vezérlő óráját be
kell állítani.

Szűrő öntisztító művelet. Jelzi, hogy a szűrő
öntisztító művelete aktív.

Gyorsindítás. Jelzi, hogy a gyorsindítás mód aktív
(csak Sky Air esetében).

Próbaüzem. Jelzi, hogy a próbaüzem aktív (csak Sky
Air esetében).

Ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri
egységek ellenőrzése folyamatban van.

Időszakos ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a
kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.

Kiegészítés. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri
egység kiegészítő beltéri egységként van beállítva.

Egyéni levegőfúvás iránya. Azt jelzi, hogy az egyéni
levegőfúvás iránya beállítás engedélyezve van.

Tájékoztatás. Jelzi, hogy a rendszerbe üzenet
érkezett. Az üzenet megtekintéséhez lépjen a
tájékoztató képernyőre.
Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy
beltéri egység alkatrészén karbantartást kell végezni.

Teljesítményfelvétel korlátozása. Jelzi, hogy a
rendszer energiafelvétele korlátozott, és korlátozott
teljesítménnyel üzemel.
Teljesítményfelvétel korlátozásának befejezése.
Jelzi, hogy a rendszer már nem korlátozott
teljesítménnyel üzemel, ezért a továbbiakban nem
korlátozott teljesítménnyel üzemel.
Forgás. Jelzi, hogy a forgás mód aktív.

Hőntartás. Jelzi, hogy a beltéri egység hőntartás-
feltételekkel működik.

Szellőztetés. Jelzi, hogy a hővisszanyerős szellőztető
egység csatlakozik.

INFORMÁCIÓ
▪ Az üzemmód és a szellőztetési üzemmód ismertetését

az "4.2  Üzemmód"  [4  6] és "4.6.1  Szellőztetési
üzemmód" [4 7] részben találja.

▪ Az ikonok többsége a Madoka Assistant
alkalmazásban végzett beállításokra vonatkozik.
További információkat az alkalmazásban és a
Referencia útmutató a beszereléshez és a
használathoz kiadványban talál.

3.4 Állapotjelző

+-

a

a Állapotjelző

INFORMÁCIÓ
Az állapotjelző működésének teljes leírását a Referencia
útmutató a beszereléshez és a használathoz kiadványban
találja.

4 Üzemeltetés

4.1 Egyszerű felhasználási módok

4.1.1 Kezdőképernyő
A konfigurációtól függően a távirányítón egy egyszerű vagy egy
részletes kezdőképernyő jelenik meg. Az esetek többségében az
egyszerű kezdőképernyőn csak az aktív üzemmód, üzenetek (ha
vannak) és a célhőmérséklet (hűtés, fűtés vagy automatikus
üzemmódban) jelenik meg. A részletes kezdőképernyő az
állapotjelző ikonokkal jelez mindenféle típusú információt.

Egyszerű Részletes

a

b

c

19a

b

c

a Üzenetek
b Aktív üzemmód
c Alappont hőmérséklet

INFORMÁCIÓ
A távirányító energiatakarékossági funkcióval van ellátva,
amely lehetővé teszi, hogy a képernyő egy adott
inaktivitási időszak után kikapcsoljon. A képernyő ismételt
bekapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot.

4.1.2 Főmenü

A kezdőképernyőről a  gomb megnyomásával belép a főmenübe.
A  és  gombbal görgetheti a menüket. Nyomja meg újra a 
gombot az egyik menübe való belépéshez.
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INFORMÁCIÓ
▪ A használt beltéri egység típusától függően egy vagy

több menü nem lesz elérhető.

▪ A főmenüben az egyes menükhöz tartozó ikon az
aktuális aktív beállítást vagy üzemmódot jelzi. A
távirányító működtetésekor a megjelenő menü eltérő
lehet a jelen kézikönyvben szereplő menütől.

▪ A távirányítóval csak a rendszer alapműveleteit
végezheti el. Az összetett működtetéshez (hőntartás,
időszabályozás, …), lásd a Madoka Assistant
alkalmazást.

4.2 Üzemmód
A beltéri egység különféle üzemmódokban képes üzemelni.

Ikon Üzemmód
Hűtés. Ebben az üzemmódban a rendszer
bekapcsolja hűtést a beállítási pont vagy hőntartás
szerint.
Fűtés. Ebben az üzemmódban a rendszer
bekapcsolja fűtést a beállítási pont vagy a hőntartási
beállítás szerint.
Csak ventilátor. Ebben az üzemmódban a levegő
keringetése fűtés vagy hűtés nélkül történik.

Szárítás. Ebben az üzemmódban a készülék a
csökkenti levegő páratartalmát minimális hőmérséklet
csökkenés mellett.

A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a
rendszer automatikusan vezérli, a távirányító
használatával nem szabályozhatók.

A szárítási üzemmód nem működik abban az
esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.
Szellőztetés.Ebben az üzemmódban a helyiség
szellőztetését végzi el a rendszer, de hűtést vagy
fűtést nem végez.
Levegőtisztítás. Ebben az üzemmódban egy
opcionális levegőtisztító egység működik.

Szellőztetés + Levegőtisztítás. Szellőztetés és
levegőtisztítás üzemmód együttes használata.

Automatikus. Automatikus üzemmódban a beltéri
egység automatikusan vált a fűtés és a hűtés
üzemmód között a kívánt beállítási pont szerint.

INFORMÁCIÓ
A használt beltéri egység típusától függően néhány menü
nem elérhető.

4.2.1 Az üzemmód beállítása
1 Navigáljon az üzemmód menüjébe.

2 A  és  gomb segítségével válasszon egy üzemmódot.

3 Nyomja meg a  gombot az aktiváláshoz.

Eredmény: A beltéri egység üzemmódot vált és a távirányító
visszatér a kezdőképernyőre.

4.3 Beállítási pont
A beállítási pont a hűtés, a fűtés és az automatikus üzemmódok
célhőmérséklete.

4.3.1 A beállítási pont megadása
Előfeltétel: Az aktív üzemmód "Hűtés", "Fűtés" vagy "Automatikus"
lehet.

1 A kezdőképernyőn a  és a  gombokkal módosíthatja a
beállítási pontot.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a hőmérséklet beállítási
pontját.

4.4 Dátum és idő
Állítsa be a dátumot és az időt a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri
egységekhez.

4.4.1 A dátum- és idő beállítása
1 Navigáljon a dátum és idő menübe.

2 Nyomja meg a  gombot az  aktiválásához.

Eredmény: A mezők elérhetővé válnak.

3 Állítsa be a dátumot és időt. A  és  gombokkal végezze el
a beállítást. Erősítse meg a  gombbal. Görgesse végig a
menüt, amíg az összes mező beállítása megfelelő nem lesz.

Eredmény: Ezzel beállította a dátumot és az időt.
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INFORMÁCIÓ
Ha megerősít egy mezőben szereplő értéket, azzal
automatikusan továbblép a következő mezőre. A
beállítások befejezéséhez és a menü elhagyásához
navigáljon az utolsó mezőre, és hagyja jóvá az ott szereplő
értéket.

4.5 Levegőáramlás

4.5.1 Levegőáramlás iránya
A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a
levegőt kifújja.

INFORMÁCIÓ
További információkat az "Referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.

A levegőáramlás irányának beállítása
1 Navigáljon a levegőáramlás irányának menüjébe.

2 A  és a  gombokkal módosíthatja a levegőáramlás irányát.

3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a levegőáramlás irányát
és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.5.2 Ventilátor sebessége
A ventilátor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erős a beltéri
egységből fújt levegő áramlása.

INFORMÁCIÓ
További információkat az "Referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.

A ventilátor sebességének beállítása
1 Navigáljon a ventilátor sebessége menübe.

2 A  és a  gombokkal módosíthatja a ventilátor sebességét.

3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a ventilátor sebességét
és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.6 Szellőztetés
INFORMÁCIÓ
Szellőztetés beállítások KIZÁRÓLAG hővisszanyerős
szellőztető egységekhez adhatók meg.

4.6.1 Szellőztetési üzemmód
A hővisszanyerős szellőztető egység különféle üzemmódokban
képes üzemelni.

Ikon Szellőztetési üzemmód
Energiavisszanyerő szellőztetés. A külső levegő
egy hőcserélőn keresztül jut a helyiségbe.

Bypass. A külső levegő hőcserélő nélkül jut a
helyiségbe.

Automatikus. A helyiség leghatékonyabb
szellőztetése érdekében a hővisszanyerős szellőztető
egység automatikusan vált "Bypass" és
"Energiavisszanyerő szellőztetés" mód között (belső
számítások alapján).

INFORMÁCIÓ
A hővisszanyerős szellőztető egységtől függően néhány
szellőztetési üzemmód nem elérhető.

A szellőztetési üzemmód beállítása
1 Navigáljon a szellőztetési üzemmód menüjébe.

2 A  és  gomb segítségével válasszon egy szellőztetési
üzemmódot.

3 Nyomja meg a  gombot az aktiváláshoz.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztető egység üzemmódot vált és
a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.6.2 Szellőztetés sebessége
A szellőztetés sebessége a ventilátor sebességét jelzi szellőztetési
üzemmódban.

A szellőztetés sebességének beállítása
1 Navigáljon a szellőztetés sebessége menübe.

2 A  és a  gombokkal módosíthatja a szellőztetés
sebességét.
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3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztető egység módosítja a
szellőztetés sebességét és a távirányító visszatér a
kezdőképernyőre.

4.7 Haladó felhasználási módok
A távirányítóval csak az alapműveleteket végezheti el. Az összetett
működtetéshez használja a Madoka Assistant alkalmazást.

INFORMÁCIÓ
További információkat az "Referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.

5 Karbantartás és szerelés

5.1 Áttekintés: Karbantartás és
szerelés

Ha a rendszer egyik részegysége karbantartást vagy szervizelést
igényel, forduljon a forgalmazóhoz. Ha karbantartás válik
esedékessé, akkor a vezérlőn  jelzés jelenik meg a
kezdőképernyőn, és/vagy figyelmeztető képernyő jelenik meg, amint
a  gomb megnyomásával megpróbál belépni a főmenübe a
kezdőképernyőről.

Az alábbi figyelmeztető képernyők vonatkoznak a beltéri egység
karbantartására:

Tisztítsa meg a beltéri egység
szűrőjét

Cserélje a beltéri egység szűrőjét

Ürítse ki a beltéri egység
porgyűjtőjét

—

6 Hibaelhárítás

6.1 Áttekintés: Hibaelhárítás
Ha a rendszer hibaállapotban van, forduljon a forgalmazóhoz. A
vezérlőn  jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn, és/vagy
hibaképernyő jelenik meg, amint a  gomb megnyomásával
megpróbál belépni a főmenübe a kezdőképernyőről.

Hibaképernyő (példa)

INFORMÁCIÓ
Ha a távirányító "Felügyelet" üzemmódra van állítva, a
távirányító a hibás beltéri egységhez hozzáadja a
"felügyelt szoba címe" adatot a hibaképernyőn.
"Felügyelet" módban kötelező beállítani egy egyedi
"felügyelt szoba címet" minden beltéri egységhez. A
"felügyelt szoba címe" a Madoka Assistant alkalmazásban
állítható be. Felhívjuk figyelmét, hogy több szivárgás
jelentkezése esetén csak az első hibás egység jelenik
meg.

CH-02
1234

A távirányító üzemmódjainak beállítását lásd: "3.1  A
vezérlőről" [4 4].

6.2 Hűtőközeg-szivárgás érzékelve
Ha a rendszer hűtőköteg-szivárgást észlel, riasztás lép érvénybe.
Kapcsolja ki a riasztást és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

INFORMÁCIÓ
▪ A szivárgásjelzés leállítható az a távirányítóról vagy az

alkalmazásról. További információkat az
alkalmazásban és a referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz kiadványban talál.

▪ A távirányító működéséhez beállított üzemmódtól
függően a hűtőközeg-szivárgást észlelő kijelző több
vagy kevesebb információt tartalmazhat. További
információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez
és a használathoz" kiadványban talál.

6.2.1 Szivárgásjelzés riasztás leállítása

A0-11
Unit  00

1 Nyomja meg a  gombot 3  másodpercig a riasztás
kikapcsolásához.

Eredmény: A riasztás leáll.

A0-11
Unit  00

2 Forduljon a forgalmazóhoz.
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INFORMÁCIÓ
Ha a távirányító "Felügyelet" üzemmódra van állítva, a
távirányító annak a felügyelt szobának a címét jelzi ki,
amelyen a szivárgási figyelmeztetés jelentkezett. A beltéri
egység vezérlőjén azonban nem lehetséges leállítani a
riasztást (állítsa az üzemmódot "Normál" vagy "Csak
riasztó" módra) a távirányítóról " módban. A szivárgó
beltéri egységhez csatlakozó vezérlő riasztását egyénileg
kell leállítani.

A szerelőnek

7 A doboz bemutatása

7.1 A távirányító kicsomagolása
1 Nyissa ki a dobozt.

2 Válogassa szét a tartozékokat.
a b

1× 2×

a Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
b Facsavarok + tiplik (Ø4,0×30)

8 Előkészületek

8.1 Huzalozási követelmények
Az összes huzalozásnak az alábbi követelményeknek kell
megfelelni:

A vezeték adatai Érték
Típus PVC szigetelésű vezeték vagy

kábel (2 eres)
Keresztmetszet 0,75~1,25 mm2

Maximális hossz 500 m

9 Felszerelés

9.1 A távirányító felszerelése
A távirányító felszerelése előtt meg kell határozni a huzalozás
elvezetését, és ennek megfelelően el kell távolítani egy darabot a
távirányító hátsó burkolatából.

A vezeték felülről, hátulról, balról, vagy alulról is vezethető.
Távolítson el egy hátsó burkolati darabot az ábra szerint:

a

b

c

a Vezetékezés felülről
b Vezetékezés balról
c Vezetékezés alulról

Ha a vezetékeket hátulról vezeti be, nem szükséges eltávolítani
semmit.

9.1.1 A távirányító felszerelése
1 Vegye ki a csavarokat és a dugókat a tartozéktasakból.

2 Szerelje fel egy egyenes felületre a távirányítót.
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INFORMÁCIÓ
Szükség esetén (pl. falba süllyesztett dobozba végzett
bekötésnél) a hátsó burkolatot kilökőnyíásokkal szerelje
fel.

TÁJÉKOZTATÁS
Ha felszereli a hátsó burkolatot falba süllyesztett dobozba
végzett bekötésnél, ügíeljen rá, hogy a falfelület teljesen
sík legyen.

TÁJÉKOZTATÁS
Ügyeljen arra, hogy a távirányító hátsó burkolata ne
deformálódjon a rögzítőcsavarok túlzott megszorítása
miatt.

9.2 Az elektromos huzalozás
csatlakoztatása

TÁJÉKOZTATÁS
Az összekötő vezetékek NEM tartozékok.

TÁJÉKOZTATÁS
A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol,
hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).

9.2.1 A vezetékek csatlakoztatása
Csatlakoztassa a távirányító P1/P2 csatlakozóit a beltéri egység P1/
P2 csatlakozóira.

Felülről

P1P2

Hátulról

P1P2

Balról

P1P2

Alulról

P1P2

9.3 A távirányító lezárása
VIGYÁZAT
A távirányító belsejéhez nem szabad nyúlni.

VIGYÁZAT
A távirányító lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne csípje be
a vezetékeket.

TÁJÉKOZTATÁS
A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen ár, hogy a
távirányító hátsó burkolata stabilan a helyére pattanjon.

9.3.1 A távirányító lezárása
1 Pattintsa a helyére a távirányító hátsó burkolatát.
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1

2

10 A rendszer beindítása
A távirányító a beltéri egységről kapja az áramellátást.
Csatlakoztatás után automatikusan elindul. A távirányító
működéséhez be kell kapcsolni a beltéri egység áramellátását.

A távirányító automatikusan elindul, amint áram alá helyezi. Ha ez
az első és egyetlen vezérlő, ami a beltéri egységhez csatlakozik,
akkor automatikusan "Normál" fő távirányítónak lesz kijelölve.

INFORMÁCIÓ
A különböző típusú távirányítók ("Normál", "Csak riasztó"
vagy "Felügyelet" üzemmód, fő vagy segéd
távirányítóként) hozzárendelésére vonatkozó további
információkat az alkalmazásban és a referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz kiadványban talál.

11 Karbantartás

11.1 Biztonsági óvintézkedések a
karbantartásra vonatkozóan

FIGYELEM
Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási
tevékenységhez fogna, a távirányítóval állítsa le a
rendszer működését és kapcsolja ki a tápellátás fő
megszakítóját. Lehetséges következmény: áramütést
vagy sérülés.

TÁJÉKOZTATÁS
NE használjon a távirányító tisztítására szerves
oldószereket, például festékhígítót. Lehetséges
következmény:  károsodás, áramütés vagy tűz.

FIGYELEM
Ne mossa le a távirányítót. Lehetséges következmény: 
elektromos zárlat, áramütés vagy tűz.

INFORMÁCIÓ
Ha nem tudja egyszerűen eltávolítani a felületen található
szennyeződést a távirányító tisztításakor, akkor mártsa a
ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan
csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezt követően
törölje szárazra egy száraz ruhával.

11.2 A távirányító tisztítása
1 A kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje

le.

11.3 Tisztítsa meg a szűrőt jelzés
Ha a beltéri egység szűrője szennyezett és tisztításra szorul, akkor a
távirányítón  jelzés jelenik meg a kezdőképernyő bal felső
sarkában, és - amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a
főmenübe, 'Tisztítsa meg a szűrőt' képernyő jelenik meg.

11.3.1 Távolítsa el a szűrőt jelzés
Előfeltétel: Amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a
főmenübe, a 'Távolítsa el a szűrőt' képernyő jelenik meg.

1 Tisztítsa meg a szűrőt.

2 Nyomja meg a  gombot a 'Tisztítsa meg a szűrőt' jelzés
törléséhez.
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