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אמצעי בטיחות כלליים1
לפני התקנת מערכת מיזוג האוויר, קרא בעיון את הוראות הבטיחות והקפד

להתקין את הציוד כהלכה.

אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום נזק לרכוש או לפגיעה גופנית ברמת
חומרה התלויה בנסיבות.

משמעות האזהרות והסמלים
הודעות הבטיחות נועדו כדי להסב את תשומת לבך. המשמעות של כל הודעת

בטיחות מתוארת להלן:

אזהרה
מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

זהירות
מציין מצב שעלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

סכנה
מציין מצב הגורם מוות או פציעה חמורה.

סכנה: סכנת פיצוץ
מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.

מידע
מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.

הודעה
מציין מצב שעלול לגרום נזק לציוד או לרכוש.

למשתמש1.1

אזהרה
אסור לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון

מדלל צבע.

אזהרה
אסור להשתמש בחומרים דליקים (תרסיסי

שיער או קוטלי חרקים) בסביבת השלט.

אזהרה
כדי למנוע התחשמלות או שריפה:

אסור להפעיל את השלט בידיים רטובות.▪
אסור לפרק את השלט ולנגוע בחלקים▪

הפנימיים שלו. צור קשר עם הספק.
אסור לבצע שינויים בשלט או לנסות לתקן▪

אותו. צור קשר עם הספק.
אסור לשנות את מיקום השלט או להתקין▪

אותו מחדש בעצמך. צור קשר עם הספק.

אזהרה
אסור לשחק עם היחידה או עם השלט-רחוק

שלה. הפעלה מקרית על ידי ילד עלולה לגרום
לפגיעה בתפקודי הגוף ובבריאות.

למתקין1.2
אמצעי הזהירות המתוארים במסמך זה עוסקים בנושאים חשובים ביותר, הקפד

לפעול לפיהם.
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מידע
שלט זה הוא אביזר אופציונלי ואי אפשר להשתמש בו כמכשיר עצמאי.

עיין גם במדריך ההתקנה וההפעלה של היחידה הפנימית והחיצונית.

אזהרה
התקנה שלא כהלכה או חיבור ציוד או אביזרים עלולים לגרום

להתחשמלות, קצר, דליפות, שריפה או נזק אחר לציוד. יש להשתמש
אך ורק באביזרים, בציוד אופציונלי ובחלקי חילוף מתוצרת או

.Daikinשמומלצים על ידי 

אזהרה
 על ידי חשמלאי מוסמךאך ורקכל חיווט השטח והרכיבים יותקנו 

וחייבים לציית לחקיקה הרלוונטית.

הודעה
יש להתקין את השלט-רחוק בפנים.

הודעה
בעת שימוש בשלט כתרמוסטט חדר, יש להתקין אותו במיקום שבו

ניתן לזהות את הטמפרטורה הממוצעת בחדר.

אסור להתקין את השלט במקומות הבאים:

מקומות החשופים לקרינת שמש ישירה.▪

מקומות שבהם השלט קרוב למקור חום.▪

מקומות החשופים לאוויר החיצוני או לרוח פרצים, כגון ליד דלת.▪

מקומות שבהם הצג עלול להתלכלך בקלות.▪

מקומות שבהם אין גישה קלה לבקרים.▪

.50°C או גבוהות מ-10°C–מקומות שבהם שוררות טמפרטורות נמוכות מ-▪

.95%מקומות שבהם הלחות היחסית גדולה מ-▪

במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים אלקטרומגנטיים. גלים▪
אלקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.

מקומות שבהם השלט עלול להיחשף למים או באזורים לחים בדרך-כלל.▪

אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה, צרו קשר עם הסוכן.

לאחר סיום ההתקנה:

יש לבצע הפעלת ניסיון כדי לבדוק תקלות.▪

יש להסביר למשתמש כיצד להפעיל את השלט.▪

יש לבקש מהמשתמש לשמור את המדריך לשימוש עתידי.▪

מידע
יש להתייעץ עם המשווק בנוגע לשינוי המיקום ושינוי ההתקנה של

השלט.

אודות מסמך זה2
קהל יעד

מתקינים מורשים + משתמשי קצה

ערכת תיעוד
מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד. הערכה השלמה כוללת:

מדריך התקנה והפעלה:▪
הוראות התקנה▪

הוראות הפעלה בסיסיות▪

מדריך עזר למתקין ולמשתמש:▪
מידע מורחב בנושאי התקנה והפעלה▪

הצהרת תאימות:▪

מידע: הצהרת תאימות
Daikin Europe N.V מצהירה בזאת שציוד הרדיו .BRC1Hתואם 

. הצהרת התאימות המקוריתEU/2014/53להנחיית האיחוד האירופי 
.BRC1Hזמינה בדפי המוצר של 

:BRC1Hהתיעוד זמין בדפי המוצר של 

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

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

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

Madoka Assistantמידע: תיעוד באפליקציית 
השלט מאפשר לבצע פעולות הגדרה והפעלה בסיסיות בלבד. פעולות

הגדרה והפעלה מתקדמות אפשר לבצע באמצעות האפליקציה
Madoka Assistantלקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציה ובתיעוד . 

 מ-Madoka Assistantשבאפליקציה. ניתן להוריד את האפליקציה 
Google Play-ו Apple Store.

הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר
 או אצל הספק שלך.Daikinהאינטרנט של 

התיעוד המקורי נכתב באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.

עבור המשתמש

שלט-רחוק: סקירה3

על השלט3.1
בהתאם לתצורה, ניתן להפעיל את השלט באחד משלושה מצבי פעולה. כל מצב

מספק פונקציונליות שונה של השלט.

פונקציונליותמצב
השלט מתפקד באופן מלא.רגיל

כל התפקודים שמתוארים בסעיף
 זמינים.]3 5 ["הפעלה ٤"

ניתן להפעיל את השלט בתור שלט
).Slave) או משני (Masterראשי (

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S
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פונקציונליותמצב
השלט משמש רק להתרעה על גילויהתרעה בלבד

דליפות במערכת הכוללת יחידה פנימית
אחת.

התפקודים שמתוארים בסעיף
 אינם זמינים.]3 5 ["הפעלה ٤"

למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה
.]3 7 ["גילוי דליפת קרר ٢۔٦"

ניתן להפעיל את השלט בתור שלט
).Slave) או משני (Masterראשי (

השלט משמש רק להתרעה על גילוימפקח
דליפות עבור המערכת כולה, כלומר

מספר יחידות פנימיות והשלטים שלהן.
מצב זה מיועד לשלט שייעשה בו

שימוש במיקום של פיקוח, לדוגמה,
דלפק קבלה בבית מלון.

התפקודים שמתוארים בסעיף
 אינם זמינים.]3 5 ["הפעלה ٤"

למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה
.]3 7 ["גילוי דליפת קרר ٢۔٦"

ניתן להפעיל את השלט רק בתור שלט
משני.

לחצנים3.2

+-

c b d

a

aהפעלה/כיבוי 
במצב כבוי, לחץ כדי להפעיל את המערכת.▪
במצב מופעל, לחץ כדי לכבות את המערכת.▪

bכניסה/הפעלה/הגדרה 
ממסך הבית, כניסה לתפריט הראשי.▪
מהתפריט הראשי, כניסה לאחד מתפריטי המשנה.▪
מתפריט המשנה המתאים, הפעלת מצב פעולה/אוורור.▪
באחד מתפריטי המשנה, אישור של הגדרה.▪

cגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה שמאלה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הפחתה).▪

dגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה ימינה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הוספה).▪

סמלי סטטוס3.3
תיאורסמל

חיווי לכך שמערכת פועלת.המערכת מופעלת. 

תיאורסמל
חיווי לכך שמערכת לא פועלת.המערכת כבויה. 

Bluetooth.(1(חיווי שהשלט מתקשר עם התקן נייד, לשימוש 
.Madoka Assistantעם האפליקציה 

חיווי לכך שפונקציה מסוימת או פעולת המערכת נעולהנעילה. 
ולכן אי אפשר להשתמש בה או לבחור אותה.

 חיווי לכך שהמערכת נשלטת על ידי ציוד בקרהבקרה מרכזית.
מרכזי (אביזר אופציונלי), ושהשליטה במערכת באמצעות השלט

מוגבלת.
 חיווי לכך שההחלפה בין קירורהחלפה תחת בקרה מרכזית.

לחימום נשלטת באופן מרכזי על ידי יחידה פנימית אחרת או על
ידי בורר קירור/חימום המחובר ליחידה החיצונית.

 חיווי הפעלה של פונקציית הפשרה/הפשרה/הפעלה חמה.
הפעלה חמה.

 חיווי לכך שהמערכת פועלת לפי לוח זמנים אותזמון/טיימר.
שטיימר הכיבוי מופעל.

. חיווי לכך שהשעה אינה מוגדרת בשלט.שעה לא מוגדרת

 חיווי שפעולת ניקוי עצמי שלפעולת ניקוי עצמי של המסנן.
המסנן פעילה.

Sky Air חיווי שמצב 'התחלה מהירה' פעיל (התחלה מהירה.
בלבד).

Sky Air חיווי שמצב 'הפעלת בדיקה' פעיל (הפעלת בדיקה.
only.(

. חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצונית עוברתביקורת
ביקורת.

 חיווי שהיחידה הפנימית או היחידהביקורת תקופתית.
החיצונית עוברת ביקורת.

 חיווי לכך שאחת היחידות הפנימיות מוגדרת במערכתגיבוי.
כיחידת גיבוי.

. חיווי לכך שמופעלת הגדרת זרימתזרימת אוויר בכיוון מסוים
אוויר בכיוון מסוים.

 חיווי לכך שיש למערכת הודעה להצגה. כדי להציג אתמידע.
ההודעה, עבור למסך המידע.

חיווי לכך שאירעה שגיאה או שיש לבצע תחזוקה באחדאזהרה. 
מרכיבי היחידה הפנימית.

חיווי לכך שיש הגבלה על צריכתמגבלת צריכת חשמל. 
החשמל של המערכת, ושהמערכת פועלת בקיבולת מוגבלת.

חיווי לכך שההגבלה על צריכתסוף מגבלת צריכת חשמל. 
החשמל של המערכת הוסרה, ושהמערכת אינה פועלת בקיבולת

מוגבלת.
 חיווי שמצב סבב פעיל.סבב.

. חיווי שהיחידה הפנימית פועלת בתנאי מרווחמרווח השהיה
השהיה.

. חיווי שיחידת האוורור להשבת חום מחוברת.אוורור

. נעשה ברישיון. סימניםDaikin Europe N.V. השימוש בסימנים הללו Bluetooth SIG, Inc הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות ®Bluetoothהמילה והסמל )1(
מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.
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מידע
מצב ٢۔٤"למידע על סמל מצב הפעולה וסמל מצב האוורור, ראה ▪

 בהתאמה.]3 6 ["מצב אוורור ١۔٦۔٤" ו- ]3 5 ["הפעלה

רוב הסמלים קשורים לפעולות והגדרות שמוגדרות באפליקציה▪
Madoka Assistantלמידע נוסף, עיין באפליקציה ובמדריך .

העזר למתקין ולמשתמש.

מחוון סטטוס3.4

+-

a

aמחוון סטטוס

מידע
לקבלת תיאור מלא של תפקוד מחוון הסטטוס, עיין במדריך העזר

למתקין ולמשתמש.

הפעלה4

שימוש בסיסי4.1

מסך הבית4.1.1
מסך הבית של השלט יכול להיות רגיל או מפורט, בהתאם לתצורה. ברוב

המקרים, מסך הבית הרגיל מציג את מצב הפעולה הנוכחי בלבד, הודעות (אם
יש) והטמפרטורה המוגדרת (במקרה של מצבי הפעולה קירור, חימום או

אוטומטי).מסך הבית המפורט מציג את כל סוגי המידע באמצעות סמלי סטטוס.

מפורטרגיל

a

b

c

19a

b

c

aהודעות
bמצבי הפעולה הפעיל
cטמפרטורה מוגדרת

מידע
השלט כולל פונקציית חיסכון בחשמל שמכבה את המסך לאחר פרק
זמן מסוים ללא פעילות. כדי להפעיל מחדש את המסך, לחץ על אחד

הלחצנים.

תפריט ראשי4.1.2

 כדי להיכנס לתפריט הראשי. עבור בין התפריטיםבמסך הבית, לחץ על 
 כדי להיכנס לאחד התפריטים.. לחץ שוב על  ו-בעזרת הלחצנים 

מידע
מספר התפריטים הזמינים תלוי ביחידה הפנימית שמופעלת▪

באותו רגע.

בתפריט הראשי, הסמל של כל תפריט מייצג את ההגדרה או מצב▪
הפעולה הפעיל הנוכחי. בעת הפעלת השלט, התפריט שבו אתה

מנווט עשוי להיראות שונה מזה המוצג במדריך זה.

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד במערכת. פעולות▪
מתקדמות (מרווח השהייה, טיימר לוח זמנים ועוד) יש לבצע

.Madoka Assistantבאמצעות האפליקציה 

מצב הפעלה4.2
היחידה הפנימית יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.

מצב הפעלהסמל
 במצב פעולה זה, הקירור יופעל כנדרש לפי הטמפרטורהקירור.

המוגדרת או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, החימום יופעל כנדרש לפי הטמפרטורהחימום
המוגדרת או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, המערכת מסחררת את האוויר בלימאוורר בלבד
לחמם או לקרר אותו.

. במצב זה, המערכת תפחית את הלחות באוויר תוךייבוש
הורדה מינימלית של הטמפרטורה.

הטמפרטורה ומהירות המאוורר מבוקרות באופן אוטומטי, ואי
אפשר לשלוט בהן באמצעות השלט.

מצב ייבוש לא יפעל אם טמפרטורת החדר נמוכה מדי.
במצב זה, המערכת מאווררת את חלל החדר, אך לא מקררת

ולא מחממת אותו.

. במצב זה, מופעלת יחידת ניקוי האוויר האופציונלית.ניקוי אוויר

 פעולה משולבת של אוורור וניקוי אוויר.אוורור + ניקוי אוויר.

 במצב אוטומטי, היחידה הפנימית עוברת באופןאוטומטי.
אוטומטי ממצב חימום למצב קירור, כנדרש כדי להגיע

לטמפרטורת המטרה.

מידע
מספר מצבי הפעולה הזמינים תלוי ביחידה הפנימית.

כדי לקבוע מצב פעולה4.2.1
נווט לתפריט מצב הפעולה.1

. ו-בחר במצב הפעולה הרצוי באמצעות 2

 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3

היחידה הפנימית משנה את מצב הפעולה שלה, והשלט חוזר להציג אתתוצאה: 
מסך הבית.
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טמפרטורה מוגדרת4.3
טמפרטורה מוגדרת היא הטמפרטורה שאליה רוצים להגיע במצבי הפעולה קירור,

חימום ואוטומטי.

כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת4.3.1
מצב הפעולה הפעיל הוא קירור, חימום או אוטומטי.דרישה מוקדמת: 

 ו-במסך הבית, כוונן את הטמפרטורה המגודרת באמצעות הלחצנים 1
.

היחידה הפנימית משנה את הטמפרטורה המוגדרת.תוצאה: 

תאריך ושעה4.4
הגדר את התאריך והשעה של היחידות הפנימיות המחוברות לשלט.

כדי לקבוע את התאריך והשעה4.4.1
נווט לתפריט התאריך והשעה.1

. כדי להפעיל את לחץ על 2

כעת ניתן לערוך את השדות.תוצאה: 

. אשר באמצעות ו-קבע את התאריך והשעה. הגדר בעזרת הלחצנים 3
. עבור בין אפשרויות התפריט עד שכל השדות יהיו מוגדריםהלחצן 
כהלכה.

התאריך והשעה הוגדרו.תוצאה: 

מידע
לאחר אישור הערך בשדה תועבר באופן אוטומטי לשדה הבא. כדי

להשלים את עריכת ההגדרות ולצאת מהתפריט, נווט לערך שבשדה
האחרון ואשר אותו.

זרימת אוויר4.5

כיוון זרימת אוויר4.5.1
כיוון זרימת האוויר הוא הכיוון ששבו היחידה הפנימית מזרימה את האוויר היוצא

ממנה.

מידע
למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

כדי לקבוע את כיוון זרימת האוויר
נווט לתפריט כיוון זרימת האוויר.1

 כדי לכוון את כיוון זרימת האוויר. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3

היחידה הפנימית משנה את כיוון זרימת האוויר, והשלט חוזר להציג אתתוצאה: 
מסך הבית.

מהירות מאוורר4.5.2
מהירות המאוורר קובעת את עוצמת זרימת האוויר היוצא מהיחידה הפנימית.

מידע
למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

כדי להגדיר את מהירות המאוורר
נווט לתפריט מהירות המאוורר.1

 כדי לכוונן את מהירות המאוורר. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3

היחידה הפנימית משנה את מהירות המאוורר, והשלט חוזר להציג אתתוצאה: 
מסך הבית.

אוורור4.6
מידע

ניתן לשנות את הגדרות האוורור רק ביחידות אוורור להשבת חום.

מצב אוורור4.6.1
יחידת אוורור להשבת חום יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.

מצב אוורורסמל
אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבלאוורור להשבת אנרגיה. 
עוברת דרך מחליף חום.

אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבל לא עוברת דרךעקיפה. 
מחליף חום.

כדי לאוורר את החדר ביעילות מרבית, יחידת האוורוראוטומטי. 
להשבת חום עוברת באופן אוטומטי בין מצב 'עקיפה' לבין מצב

'אוורור להשבת אנרגיה' (בהתאם לחישובי המערכת).
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מידע
מספר מצבי האוורור הזמינים תלוי ביחידת האוורור להשבת חום.

כדי להגדיר את מצב האוורור
נווט לתפריט מצב האוורור.1

. ו-בחר במצב האוורור הרצוי באמצעות 2

 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3

מצב הפעולה משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציגתוצאה: 
את מסך הבית.

קצב אוורור4.6.2
קצב האוורור הוא מהירות המאוורר במהלך פעולת האוורור.

כדי לקבוע את קצב האוורור
נווט לתפריט קצב האוורור.1

 כדי לכוונן את קצב האוורור. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3

קצב האוורור משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציגתוצאה: 
את מסך הבית.

שימוש מתקדם4.7
השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד. להפעלה מתקדמת, השתמש

.Madoka Assistantבאפליקציה 

מידע
למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

תחזוקה ושירות5

סקירה: תחזוקה וטיפול5.1
כאשר לרכיב במערכת דרושים תחזוקה או שירות, התייעץ עם המשווק. כאשר

 במסך הבית ו/או מסך אזהרהמגיע המועד לביצוע תחזוקה, השלט מציג 
 כדי להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.בלחיצה על 

מסכי האזהרה הבאים קשורים לתחזוקה של היחידה הפנימית:

החלף את מסנן היחידה הפנימיתנקה את מסנן היחידה הפנימית

רוקן את מכל האבק של היחידה
הפנימית

—

פתרון בעיות6

סקירה: פתרון בעיות6.1
כאשר יש שגיאה במערכת, פנה למשווק. השלט מציג חיווי שגיאה במערכת

 כדי להיכנס במסך הבית ו/או מסך שגיאה בלחיצה על באמצעות הסמל 
לתפריט הראשי ממסך הבית.

מסך שגיאה (דוגמה)

מידע
אם השלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', הוא מוסיף במסך השגיאה

את 'כתובת החדר שתחת פיקוח' של היחידה הפנימית הבעייתית.
במצב 'מפקח', חובה להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' לכל יחידה

פנימית. ניתן להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' באפליקציה
Madoka Assistantשים לב שבמקרה של דליפות מרובות, תוצג רק .

הכתובת של היחידה התקולה הראשונה שגרמה להצגת השגיאה.

CH-02
1234

למידע נוסף על אפשרויות הגדרת השלט למצבי פעולה שונים, עיין
.]3 3 ["על השלט ١۔٣"בסעיף 

גילוי דליפת קרר6.2
כאשר המערכת מגלה דליפה של קרר, מופעלת התרעה. הפסק את ההתרעה

וצור קשר עם המשווק.

מידע
ניתן להפסיק את התרעת גילוי הדליפה מהשלט ומהאפליקציה.▪

למידע נוסף על האפליקציה, עיין במדריך העזר למתקין
ולמשתמש.

כמות המידע במסך גילוי דליפת הקרר משתנה בהתאם למצב▪
הפעולה שהוגדר לשלט. למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין

ולמשתמש.
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כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר6.2.1

A0-11
Unit  00

 שניות כדי להפסיק את ההתרעה.3 במשך לחץ על 1

ההתרעה תיפסק.תוצאה: 

A0-11
Unit  00

התייעץ עם המשווק.2

מידע
במקרה שהשלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', השלט יציין את כתובת

החדר שתחת פיקוח של היחידה הפנימית שבה אירעה התרעת גילוי
דליפה. עם זאת, לא ניתן להפסיק את ההתרעה של שלט היחידה
הפנימית (שמוגדר לפעול במצב 'רגיל' או 'התרעה בלבד') מהשלט

שבמצב 'מפקח'. יש להפסיק בנפרד את ההתרעה של השלט שמחובר
ליחידה הפנימית עם הדליפה.

עבור המתקין

אודות קופסת האריזה7

כדי להוציא את השלט מהאריזה7.1
פתח את התיבה.1

הפרד את האבזרים.2
a b

1× 2×

מדריך התקנה והפעלהא
)Ø4.0×30בורגי עץ + דיבלים (ב

הכנה8

דרישות חיווט8.1
החיווט נדרש לעמוד בדרישות הבאות:

ערךמפרט החיווט
 חוטים)2חוט או כבל מצופה ויניל (סוג

ממ"ר 1.25 עד 0.75חתך רוחב
 מ'500אורך מרבי

התקנה9
הודעה

במהלך ההתקנה של השלט, ודא שסביבת ההתקנה נקייה מאבק על
מנת למנוע חדירה של חלקיקים כלשהם לצד המעגל המודפס של

השלט.

הרכבת השלט9.1
לפני הרכבת השלט, יש לקבוע את ניתוב החיווט ובהתאם לכך להסיר חתיכה

מהמארז האחורי של השלט.

ניתן לנתב את החיווט מלמעלה, מאחור, משמאל או מלמטה. הסר חתיכה
מהמארז האחורי לפי האיור:

a

b

c

חיווט מלמעלהא
חיווט משמאלב
cחיווט מלמטה

במקרה של ניתוב החיווט מאחור, אין צורך להסיר דבר.

כדי להרכיב את השלט9.1.1
הוצא את הברגים ואת הדיבלים מתוך שקית האבזרים.1

הרכב את המארז האחורי על משטח שטוח.2
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מידע
אם יש צורך (כגון בעת הרכבה על תיבת התקנה חשמלית צמודה

למשטח ההתקנה), הרכב את החלק האחורי של המארז באמצעות
חורי הניקוב.

הודעה
בעת הרכבת החלק האחורי לתיבת התקנה חשמלית צמודה למשטח

ההתקנה מוטבעת בקיר, ודא שהקיר שטוח לחלוטין.

הודעה
היזהר לא לעוות את המארז האחורי על ידי הידוק יתר של בורגי

ההרכבה.

חיבור החיווט החשמלי9.2
הודעה

החיווט לחיבורים אינו כלול.

הודעה
בעת חיבור החיווט, הרחק את החוטים מחוטי החשמל כדי למנוע

קליטה של הפרעות חשמליות (רעש חיצוני).

כדי לחבר את החיווט החשמלי9.2.1
 ביחידה הפנימית.P1/P2 של השלט למגעי החיבור P1/P2חבר את המגעים 

מלמעלה

P1P2

מאחור

P1P2

משמאל

P1P2

מלמטה

P1P2

סגירת השלט9.3
זהירות

 לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.אסור

זהירות
בעת סגירת השלט, היזהר לא למעוך את החוטים בין החלקים

הנצמדים.

הודעה
כדי למנוע נזק, ודא שהחלק הקדמי של השלט מתחבר היטב בנקישה

למארז האחורי.

כדי לסגור את השלט9.3.1
הצמד את החלק הקדמי של השלט למארז האחורי עד להישמע נקישה.1

1

2

הפעלת המערכת10
השלט מקבל אספקת חשמל מהיחידה הפנימית. הוא מתחיל לפעול ברגע

שמחברים אותו. כדי שהשלט יפעל, ודא שהיחידה הפנימית מופעלת.

השלט מתחיל לפעול ברגע שהוא מקבל אספקת חשמל. אם מחובר שלט אחד
בלבד ליחידה הפנימית, הוא מוגדר באופן אוטומטי כשלט ראשי 'רגיל'.
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מידע
למידע נוסף על אפשרויות נוספות של הגדרת השלט ('רגיל', 'התרעה
בלבד' או 'מפקח', בתור שלט ראשי או בתור שלט משני), עיין במדריך

העזר למתקין ולמשתמש.

תחזוקה11

אמצעי זהירות לתחזוקה11.1
אזהרה

לפני ביצוע פעולת תחזוקה או תיקון כלשהי, כבה את המערכת
באמצעות השלט ונתק את אספקת החשמל למערכת באמצעות

התחשמלות אותוצאה אפשרית: המפסק האוטומטי (מאמ"ת). 
פציעה.

הודעה
תוצאה לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון מדלל צבע. אסור

נזק, התחשמלות או שריפה.אפשרית: 

אזהרה
זליגת חשמל,תוצאה אפשרית:  לשטוף את השלט-רחוק. אסור

התחשמלות או שריפה.

מידע
אם מצטברת על פני השלט שכבת לכלוך קשה להסרה, טבול מטלית

בדטרגנט ניטרלי מהול במים, סחוט היטב את המטלית ונקה את
המשטח המלוכלך. לאחר מכן, נגב במטלית יבשה.

כדי לנקות את השלט11.2
נגב את המסך ואת שאר משטחי השלט במטלית יבשה.1

חיווי זמן לניקוי המסנן11.3
כאשר מסנן היחידה הפנימית מלוכלך וזקוק לניקוי, השלט מציג את החיווי 

בפינה העליונה של מסך הבית וגם את המסך 'הגיע הזמן לנקות את המסנן'.
החיווי והמסך מוצגים בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסנן11.3.1
בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית מוצג המסךדרישה מוקדמת: 

'הגיע הזמן לנקות את מסנן האוויר'.

נקה את המסנן.1

 כדי להסיר את חיווי 'הגיע הזמן לנקות את מסנן'.לחץ על 2





4P596264-1C 2021.06

C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

D
ai

ki
n

4P596264-1 C   00000004

Verantwortung für Energie und Umwelt


	מדריך התקנה והפעלה
	תוכן העניינים
	1 אמצעי בטיחות כלליים
	1.1 למשתמש
	1.2 למתקין

	2 אודות מסמך זה
	עבור המשתמש
	3 שלט-רחוק: סקירה
	3.1 על השלט
	3.2 לחצנים
	3.3 סמלי סטטוס
	3.4 מחוון סטטוס

	4 הפעלה
	4.1 שימוש בסיסי
	4.1.1 מסך הבית
	4.1.2 תפריט ראשי

	4.2 מצב הפעלה
	4.2.1 כדי לקבוע מצב פעולה

	4.3 טמפרטורה מוגדרת
	4.3.1 כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת

	4.4 תאריך ושעה
	4.4.1 כדי לקבוע את התאריך והשעה

	4.5 זרימת אוויר
	4.5.1 כיוון זרימת אוויר
	כדי לקבוע את כיוון זרימת האוויר

	4.5.2 מהירות מאוורר
	כדי להגדיר את מהירות המאוורר


	4.6 אוורור
	4.6.1 מצב אוורור
	כדי להגדיר את מצב האוורור

	4.6.2 קצב אוורור
	כדי לקבוע את קצב האוורור


	4.7 שימוש מתקדם

	5 תחזוקה ושירות
	5.1 סקירה: תחזוקה וטיפול

	6 פתרון בעיות
	6.1 סקירה: פתרון בעיות
	6.2 גילוי דליפת קרר
	6.2.1 כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר


	עבור המתקין
	7 אודות קופסת האריזה
	7.1 כדי להוציא את השלט מהאריזה

	8 הכנה
	8.1 דרישות חיווט

	9 התקנה
	9.1 הרכבת השלט
	9.1.1 כדי להרכיב את השלט

	9.2 חיבור החיווט החשמלי
	9.2.1 כדי לחבר את החיווט החשמלי
	מלמעלה
	מאחור
	משמאל
	מלמטה


	9.3 סגירת השלט
	9.3.1 כדי לסגור את השלט


	10 הפעלת המערכת
	11 תחזוקה
	11.1 אמצעי זהירות לתחזוקה
	11.2 כדי לנקות את השלט
	11.3 חיווי זמן לניקוי המסנן
	11.3.1 כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסנן




