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1 Üldised ettevaatusabinõud
Enne õhukonditsioneeri paigaldamist lugege need üldised
ohuhoiatused hoolikalt läbi ja veenduge, et paigaldamine toimub
nõuetekohaselt.

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

Hoiatuste ja sümbolite tähendus
Neid ohutussõnumeid kasutatakse teie tähelepanu saavutamiseks.
Ohutussõnumite tähendusi on selgitatud järgnevalt.

HOIATUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma
või vigastusega.

ETTEVAATUST
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või
keskmise vigastusega.

OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.

OHT: PLAHVATUSE OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda
plahvatusega.

TEAVITUSTÖÖ
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

MÄRKUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse
või vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele
TEAVITUSTÖÖ
Vaadake üle ka välisseadme ja siseseadme komplektides
olevad paigaldusjuhendid.

HOIATUS
ÄRGE mängige seadme või selle kasutajaliidesega. Kui
laps seadet kogemata kasutab, võib see kahjustada
kehafunktsioone ja tervist.

HOIATUS
Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

▪ ÄRGE kasutage kasutajaliidest märgade kätega.

▪ ÄRGE võtke kasutajaliidest lahti ja puudutage sisemisi
osi. Võtke ühendust edasimüüjaga.

▪ ÄRGE muutke ega parandage kasutajaliidest. Võtke
ühendust edasimüüjaga.

▪ ÄRGE paigutage ega paigaldage kasutajaliidest ise
ümber. Võtke ühendust edasimüüjaga.

HOIATUS
ÄRGE kasutage tuleohtlikke materjale (nt juukselakki või
putukamürki) kasutajaliidese läheduses.

MÄRKUS
Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. Võimalik tagajärg: 
kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

1.2 Juhised paigaldajale
Selle dokumendi kaanelehel näidatud sõnumid on suure tähtsusega,
seega järgige nende nõudmisi täpselt.
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TEAVITUSTÖÖ
See kasutajaliides on valikuline lisa ja seda ei saa
kasutada eraldi. Seda saab kasutada AINULT koos
põhikasutajaliidesega. Vaadake ka sise- ja välisseadmete
paigaldus- ja kasutusjuhendit.

HOIATUS
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage AINULT
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

HOIATUS
Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev
elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

MÄRKUS
Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

MÄRKUS
Kui kasutajaliidest kasutatakse ruumitermostaadina, valige
paigalduskoht, kus on võimalik tuvastada ruumi keskmist
temperatuuri.

ÄRGE paigaldage kasutajaliidest järgmistesse asukohtadesse:

▪ Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.

▪ Ärge jätke kütteallika lähedusse.

▪ välisõhu poolt tekitatud tuuletõmbusega kohtadesse või nt sinna,
kus tekib tuuletõmbus uste avamisest/sulgemisest,

▪ kohtadesse, kus näidiku ekraan kiiresti mustub,

▪ kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepääsetavad,

▪ kohtadesse, kus temperatuur on <–10°C või >50°C.

▪ kohtadesse, kus suhteline niiskus on >95%,

▪ Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlaineid.
Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada
seadme talitlushäireid.

▪ kohtadesse, kus võib esineda veepritsmeid või on niiske.

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada,
pidage nõu edasimüüjaga.

Pärast paigaldamist:

▪ Viige vigade tuvastamiseks läbi proovikäitus.

▪ Selgitage kasutajale, kuidas kasutajaliidest kasutada.

▪ Paluge kasutajal säilitada juhend edaspidiseks kasutamiseks.

TEAVITUSTÖÖ
Konsulteerige oma edasimüüjaga seoses kasutajaliidese
ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamisega.

2 Info käesoleva dokumendi
kohta

Sihtrühm
Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:

▪ Paigaldus- ja kasutusjuhend:
▪ Paigaldusjuhised

▪ Põhilised tööjuhised

▪ Formaat: paber (kasutajaliidese karbis)

▪ Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:
▪ Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta

▪ Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Vastavusdeklaratsioon:
▪ Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et raadioseadme

tüüp BRC1HHDA vastab direktiivile 2014/53/EL. Esialgne
vastavusdeklaratsioon on kättesaadav BRC1HHDA
tootelehekülgedel https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW, https://
qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS ja https://qr.daikin.eu/?
N=BRC1HHDK.

▪ Formaat: Digitaalne fail tootelehekülgedelt

 (BRC1HHDAW)

 (BRC1HHDAS)

 (BRC1HHDAK)

Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

▪ Värskeim tehniliste andmete täielik kogum on saadaval portaalis
Daikin Business Portal (vajalik autentimine).
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Kasutajale

3 Kasutusliides: ülevaade

3.1 Nupud

+-

c b d

a

a  SISSE/VÄLJA
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
▪ Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee

kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
b  TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA

▪ Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
▪ Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
▪ Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte

menüüdest.
▪ Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus

või säte.
c  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge vasakule.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
d  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI

▪ Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sättepunkti kuva.

▪ Peamenüüs liikuge paremale.
▪ Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni,

väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

3.2 Seadme olekut näitavad ikoonid
Ikoon Kirjeldus

Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide
kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine
on VÄLJAS.
Bluetooth.(1) Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et
kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.

Kütterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte
töörežiimis.

Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise
töörežiimis.

Ikoon Kirjeldus
Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS
on aktiivne.

Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim
on aktiivne.

Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliides annab märku hädaolukorrarežiimist või
tõrkest, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on
valesti.

TEAVITUSTÖÖ
Lisateavet Bluetooth signaali ja tarkvarauuenduse kohta
leiate paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

3.3 Olekunäitur

+-

a

a Olekunäidik

TEAVITUSTÖÖ
Oleku märgutule lülitumise kohta vaadake lisateavet
paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

4 Töötab

4.1 Põhikasutus

4.1.1 Avakuva
Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave
olekuikoonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb
kasutajaliides alati avakuvale.

(1) Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid
kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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TEAVITUSTÖÖ
Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga,
mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse
perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppudest.

4.1.2 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

Töökuva Kirjeldus
Toatemperatuur. Vaadake
tegelikku toatemperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) toatemperatuurile.

Sooja tarbevee temperatuur.
Vaadake tegelikku sooja
tarbevee temperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) sooja tarbevee
temperatuurile (st paagi
soojendamine).
Funktsioon VÕIMAS.
Aktiveerige funktsioon VÕIMAS
või lülitage see välja (st paagi
kiire soojendamine).

4.1.3 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja 
. Vajutage uuesti , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü Kirjeldus
Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.

Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata välja
Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Tagasi. Naaske avakuvale.

Menüü Kirjeldus
Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätted.

Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.

TEAVITUSTÖÖ
Lisateavet kasutajaliidese teabe, tarkvarauuenduste ja
sätete kohta leiate paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

4.2 Ruumi kütte/jahutuse
reguleerimine

4.2.1 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks
SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.

1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE
või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

4.2.2 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.
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TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

TEAVITUSTÖÖ
Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri
reguleerimise meetodist, mis on määratud
põhikasutajaliideses. Sõltuvalt sellest võib sättepunktide
ekraan näha välja teisiti kui käesolevas kasutusjuhendis
kujutatud.

Kui toatemperatuuri reguleeritakse ilmastikutingimustest
sõltuva väljuva vee temperatuuri reguleerimise abil, on
sättepunkti kuval nihke väärtus, mitte temperatuuri väärtus.

Lisateavet leiate paigaldaja ja kasutaja kasutusjuhendist
ning siseseadmete dokumentatsioonist.

4.2.3 Ruumi töörežiimi muutmine

1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenüüsse.

2 Kasutage  ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

4 Kasutage  ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et
see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

4.3 Sooja tarbevee reguleerimine

4.3.1 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA
lülitamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või
VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

4.3.2 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

2 Vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

3 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.

4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja
tarbevee kasutamise kuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha
sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti
muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või 
vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee
temperatuuri töökuval asjatu.

4.3.3 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine

1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage  ja , et
valida "Aktiveeri".
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3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage  ja , et
valida "Lülita välja".

4 Vajutage , et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTÖÖ
Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne,
kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil
ikooni VÕIMAS.

TEAVITUSTÖÖ
Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate
seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja
kasutusjuhendist.

4.4 Tipptasemel kasutamine
Selle, kuidas tutvuda kasutajaliidese teabega, teha kasutajaliidese
seadeid ja teostada tarkvarauuendust, leiate paigaldaja ja kasutaja
viitejuhendist.

5 Hooldus ja teenindus

5.1 Ülevaade: Hooldamine ja
teenindamine

Kui kasutajaliides vajab hooldust või remonti, pöörduge edasimüüja
poole.

6 Veatuvastus

6.1 Ülevaade: Rikkeotsing
Kui süsteemis on viga, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal
kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks kontrollige
põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tähendusest
leiate siseseadme dokumentatsioonist. Vea kõrvaldamiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine
1 Avage karp.

2 Eraldage lisaseadised.
a b

1× 2×

a Paigaldus- ja kasutusjuhend
b Puidukruvid+tüüblid (Ø4,0×30)

8 Ettevalmistus

8.1 Elektrijuhtmestiku nõuded
Elektrijuhtmestik peab vastama järgmistele nõuetele.

Juhtmete andmed Nõuded
Tüüp Vinüülisolatsiooniga juhe või

kaabel (2 juhtmesoont)
Ristlõige 0,75~1,25 mm2

Maksimaalpikkus 500 m

9 Paigaldamine
MÄRKUS
Juhtpuldi paigaldamisel jälgige, et paigalduskohas pole
tolmu, et vältida mingite osakeste sattumine juhtpuldi
trükkplaadile.

9.1 Kasutajaliidese paigaldamine
Enne kasutajaliidese paigaldamist peate kindlaks määrama juhtmete
marsruudi ja vastavalt sellele eemaldama osa kasutajaliidese
tagumisest korpusest.

Juhtmeid saab suunata liikuma ülevalt, tagant, vasakult või alt.
Eemaldage osa tagumisest korpusest vastavalt joonisele:

a

b

c

a Juhtmed ülevalt
b Juhtmed vasakult
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c Juhtmed alt

Kui suunate juhtmed liikuma tagantpoolt, ei pea te midagi
eemaldama.

9.1.1 Kasutajaliidese paigaldamine
1 Võtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.

2 Kinnitage korpuse tagaosa tasasele pinnale.

TEAVITUSTÖÖ
Vajaduse korral (nt paigaldades süvistatud paigaldustoosi
sisse) paigaldage tagumine korpus väljalõigatavate avade
kaudu.

MÄRKUS
Kui paigaldate tagakorpuse süvistatud paigaldustoosiga
koos seina sisse, veenduge, et sein on täielikult tasane.

MÄRKUS
Olge ettevaatlik, et tagaosa mitte deformeerida
kinnituskruvide liigse pingutamisega.

9.2 Elektrijuhtmestiku ühendamine
MÄRKUS
Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.

MÄRKUS
Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu
juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid
(välismüra).

9.2.1 Elektrijuhtmestiku ühendamistoimingud
Ühendage kasutajaliidese klemmid P1/P2 siseseadme klemmidega
P1/P2.

Ühendamine ülevalt

P1P2

Ühendamine tagant

P1P2

Ühendamine vasakult

P1P2

Ühendamine alt

P1P2

9.3 Kasutajaliidese sulgemine
ETTEVAATUST
ÄRGE kunagi puudutage kasutajaliidese sisemisi osi.

ETTEVAATUST
Kasutajaliidese sulgemisel olge ettevaatlik, et mitte
pigistada juhtmeid.

MÄRKUS
Kahjustuste vältimiseks veenduge, et kasutajaliidese
esiosa on kindlalt tagumise korpuse sisse klõpsatud.
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9.3.1 Kasutajaliidese sulgemine
1 Klõpsake kasutajaliidese esiosa tagumisse korpusesse.

1

2

10 Süsteemi käivitamine
Kasutajaliides saab oma voolu siseseadmelt. See käivitub kohe
pärast ühendamist. Selleks, et kasutajaliides oleks kasutatav,
veenduge, et siseseade on sisse lülitatud.

Enne kui kasutajaliides on kasutusvalmis, sünkroniseeritakse see
põhikasutajaliidesega ja liides läbib järgmise käivitamisjärjekorra:

Käivitamisjärjekord
1

Kasutajaliidese käivitumine

2

Kasutajaliidese sünkroniseerimine põhikasutajaliidesega

3

Kasutajaliides on kasutusvalmis

11 Hooldamine

11.1 Hooldamise ohutuseeskirjad
HOIATUS
Enne hooldus- või remonditööde teostamist peatage
süsteemi töö kasutajaliidese abil ja lülitage toiteallikate
kaitselüliti välja. Võimalik tagajärg:  elektrilöök või
vigastus.

MÄRKUS
Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. Võimalik tagajärg: 
kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

HOIATUS
ÄRGE peske kasutajaliidest. Võimalik tagajärg: 
elektriline leke, elektrilöök või tulekahju.

TEAVITUSTÖÖ
Kui kasutajaliidese puhastamisel ei ole võimalik pinnal
olevat mustust hõlpsasti eemaldada, leotage lappi
neutraalses veega lahjendatud puhastusvahendis,
väänake lapp välja ja puhastage pinda sellega. Seejärel
pühkige kuiva lapiga kuivaks.

11.2 Kasutajaliidese puhastamine
1 Puhastage ekraani ja muid kasutajaliidese pinnaosasid kuiva

lapiga.
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