PRIROČNIK ZA MONTAŽO
Komplet brezžičnega daljinskega upravljalnika
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Informacije pod oznako OPOMBA vsebujejo navodila za
zagotavljanje pravilne uporabe opreme.
 Glejte tudi priročnik za montažo, priložen
notranji enoti, in priročnik za montažo,
priložen okrasni plošči.
 Ta komplet je mogoče namestiti samo v
1 položaj na okrasni plošči. Zatorej
priporočamo, da se pred montažo tega
kompleta prepričate, da je smer namestitve
okrasne plošče pravilna.
• Pazite, da nič ne bo oviralo delovanja
brezžičnega daljinskega upravljalnika.
• Pazite, da bo omogočen prost prenos
signala z daljinskega upravljalnika.
• Pazite, da bodo lučka za prikaz
delovanja in drugi indikatorji dobro
vidni.
• Pazite, da v bližini sprejemnika ne bo
vira svetlobe, niti fluorescentne
svetlobe.
• Pazite, da sprejemnik ne bo
izpostavljen neposrednim sončnim
žarkom.

Nastavitev sistema .........................................................5
Testno delovanje ............................................................6

PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO
PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH.
SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO, KER JIH
BOSTE POTREBOVALI TUDI V PRIHODNJE.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP
NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI
ELEKTRIČNI
UDAR,
KRATEK
STIK,
UHAJANJE TEKOČIN ALI POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI
OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR
PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN
IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVO OPREMO.
MONTIRA NAJ GA STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA
GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE,
SE VEDNO POSVETUJTE S PRODAJALCEM
NAPRAV DAIKIN.
Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih
jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Varnostna opozorila
Pred montažo opreme za klimatizacijo skrbno preberite
ta "Varnostna opozorila" in pazite na pravilno montažo
opreme. Po zaključeni namestitvi se prepričajte, da enota
ob zagonu pravilno deluje. Stranko poučite o uporabi
enote in izvajanju vzdrževanja.

Priročnik za montažo

Pred namestitvijo
Oprema
Glejte sliko 1. Preverite, ali je naslednja oprema
priložena kompletu.
1
2
3
4
5
6
7
8

Sprejemnik
Vezje oddajnika
Brezžični daljinski upravljalnik
Držalo daljinskega upravljalnika
Alkalna baterija AAA.LR03
Nalepka s številko enote
Vijak za montažo držala daljinskega upravljalnika
Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo
9 Vezica
10 Plastični zatič
11 Plastično držalo
12 Zatesnitveni material

Opomba za monterja
Obvezno poučite stranko o pravilni uporabi sistema
s pomočjo priloženega priročnika za uporabo.
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Namestitev daljinskega upravljalnika

Postopek nastavitve

Namestitev
upravljalnika

Nastavitev sprejemnika

brezžičnega

daljinskega

Številka enote
1

2

3

1

1

2

2

Stikalo naslova
brezžičnega
upravljalnika (SS2)

2

3

3

3

Če se za 1 notranjo enoto uporabljata tako žični kot
brezžični daljinski upravljalnik, mora biti žični upravljalnik
nastavljen kot glavni (M). Stikalo za glavni (M)/pomožni
(S) upravljalnik (SS1) na vezju oddajnika zato nastavite
v položaj S.
GLAVNI

POMOŽNI
M S

S

Stikalo za glavni (M)/
pomožni (S) upravljalnik
(SS1)

M

(1)

V skladu s spodnjo tabelo nastavite stikalo naslova
brezžičnega upravljalnika (SS2) na vezju oddajnika.

1

 Ne mečite daljinskega upravljalnika, ne izpostavljajte
ga močnim udarcem in ne shranjujte ga na mestih, na
katerih bi bil lahko izpostavljen vlagi ali neposredni
sončni svetlobi.
 Pri upravljanju usmerite oddajni del daljinskega
upravljalnika v smeri sprejemnika.
 Razdalja
neposrednega
prenosa
daljinskega
upravljalnika je približno 7 metrov.
 Signala ni mogoče prenesti, če zavese ali drugi
predmeti zakrivajo sprejemnik in daljinski upravljalnik.
Namestitev na steno ali steber
1 Držalo daljinskega upravljalnika
pritrdite s pomočjo priloženih
vijakov.
2 Z zgornje strani potisnite daljinski
upravljalnik v držalo daljinskega
(2)
upravljalnika.

Nastavitev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika
(Glejte sliko 3)

Kako vstaviti baterije
1 Odprite zadnji pokrov
daljinskega upravljalnika
tako, da ga potisnete v
smeri puščice.
2

Vstavite priložene suhe
baterije. Pravilno vstavite
baterije tako, da se
oznaki polov (+) in (–)
ujemata s prikazom. Nato
ponovno zaprite pokrov.

Določitev naslova in glavnega (M)/pomožnega
(S) daljinskega upravljalnika
 Če boste v enem prostoru uporabljali več brezžičnih
daljinskih upravljalnikov, določite nastavitev naslovov
za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik.
 Če boste v enem prostoru nastavili več daljinskih
upravljalnikov, spremenite položaj stikala sprejemnika
v glavni (M)/pomožni (S).

Priročnik za montažo
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A
B
C

Način, nastavljen v sistemu
Naslov (tovarniško nastavljen na "1")
Nastavitev prikazovalnika

Nastavitev prek daljinskega upravljalnika
1

Držite gumba
in
pritisnjena najmanj
4 sekunde, da vstopite v način, nastavljen v sistemu.
(Prikazan v prikazovalnem območju na sliki.)

2

Pritisnite gumb
in izberite ustrezno nastavitev
prikazovalnika (a/b). Vsakokrat, ko pritisnete gumb,
prikazovalnik preklopi med "a" in "b". Za podrobnejše
razumevanje
te
funkcije
glejte
"Nastavitev
prikazovalnika a/b" na strani 3.

3

Pritisnite gumba

in

in nastavite naslov.

Nastavite lahko naslov od 1 do 6, vendar nastavite
naslov od 1 do 3, ki naj bo enak naslovu sprejemnika.
(Sprejemnik ne deluje z naslovi od 4 do 6.)
4

Pritisnite gumb

5

Držite gumb
pritisnjen najmanj 1 sekundo,
da zapustite način, nastavljen v sistemu, in se znova
vrnete v običajni prikaz.

, da potrdite nastavitev.
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Nastavitev prikazovalnika a/b

Pritrditev nalepke s številko enote

Brezžični daljinski upravljalnik ima 2 možni nastavitvi
prikazovalnika.

Pritrdite ustrezni nalepki s številko enote na odprtino za
izstop zraka na okrasni plošči in na zadnjo stran
brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Standardna nastavitev a trajno prikazuje vse upravljalne
elemente, medtem ko nastavitev prikazovalnika za več
sistemov b postopke prikazuje le omejen čas in le po
izvedbi nastavitev.
Če se ciljna enota sočasno upravlja:
 prek druge enote v skupinskem upravljanju,
 prek žičnega daljinskega upravljalnika,
 prek centraliziranega daljinskega upravljalnika,
se notranja enota včasih ne odzove na ukaze za vklop/
izklop in nastavitev temperature z brezžičnega
daljinskega upravljalnika.
Da ne bi zmedli stranke z možnimi odstopanji med
prikazom brezžičnega daljinskega upravljalnika in
dejanskim stanjem delovanja notranje enote, je v takšni
konfiguraciji upravljanja za prikaz na brezžičnem
daljinskem upravljalniku priporočeno nastaviti b.
Preverite, katera nastavitev stranki bolj ustreza in izberite
ustrezno nastavitev prikazovalnika.

Nastavitev
prikazovalnika

a:

standardno

b: večdelni
sistem

OPOMBA

Namestitev vezja oddajnika
(Glejte sliko 2)
1
2
3
4
5
6
7

Rezultat nastavitve
prikazovalnika, kadar
se za upravljanje
ciljne notranje enote
Prikaz na
sočasno uporablja
daljinskem
upravljalniku več kot 1 naprava

Vsi
upravljalni
elementi
so trajno
prikazani.

Postopki so
prikazani le
kratek čas
po izvedbi
ukazov.

Pri preklopu načina se
nastavitev temperature
in druge nastavitve
prenesejo prek
brezžičnega daljinskega
upravljalnika; notranja
enota zavrne navodilo.
(Zvok sprejemanja
signala je "pii" ali "pik-pikpik".)
Posledično pride do
odstopanja med stanjem
delovanja notranje
enote in prikazom
na prikazovalniku
brezžičnega daljinskega
upravljalnika.
Ker so prikazi na
brezžičnem daljinskem
upravljalniku izklopljeni,
se zgoraj opisana
odstopanja ne
pojavljajo več.

Nastavite enako številko enote za
sprejemnik
in
brezžični
daljinski
upravljalnik. Če se nastavitvi razlikujeta,
signala z daljinskega upravljalnika ni
mogoče prenesti.

1
2
3
4

5

6

Pokrov krmilne omarice
Vezje oddajnika
Krajši priključni kabel za povezavo
Daljši priključni kabel za povezavo
Vezica
Krmilna omarica
Plastični zatič

Odklopite napajanje.
Odstranite pokrov krmilne omarice skladno z opisom
v priročniku za montažo, ki je priložen notranji enoti.
Pritrdite štiri plastične zatiče (7) na vezje oddajnika
(2) in ga namestite v krmilno omarico (6).
S krajšim priključnim kablom za povezavo povežite
konektor X2A na vezju oddajnika (2) in konektor
X24A na tiskanem vezju v krmilni omarici notranje
enote. Krajši priključni kabel za povezavo napeljite
tako, kot prikazuje sliko 2.
Ko je sprejemnik nameščen, napeljite daljši kabel od
stikalne omarice notranje enote do konektorja X1A
na vezju oddajnika.
Kable spnite s kabelsko vezico.

Namestitev okrasne plošče
Namestite okrasno ploščo, kot je opisano v priročniku za
montažo, ki je priložen okrasni plošči.
OPOMBA

Pazite, da se priključni kabel (daljši)
z oddajnika ne ujame med notranjo enoto in
okrasno ploščo ter med strop in okrasno
ploščo.
Postopek montaže sprejemnika je odvisen
od uporabljene okrasne plošče.
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Montaža sprejemnika pri plošči BRC7EB530W
1

Priprava pred namestitvijo
1 Preden namestite okrasno ploščo, z nje snemite
del, na katerem je ploščica z imenom znamke.
Tega dela v nadaljevanju ne boste potrebovali.
2 Nato snemite vstopno rešetko in filter za zrak
v skladu z navodili v priročniku za montažo, ki je
priložen okrasni plošči.
3 Snemite pokrov krmilne omarice v skladu
z navodili v priročniku za montažo, priloženem
notranji enoti. (Preden odstranite pokrov krmilne
omarice, obvezno izklopite napajanje.)
Pritisnite tri kavlje, da
jih izpnete iz odprtin
na zadnji strani.

Okrasna
plošča

Odstranite vijak in vstavite
plastični kavelj. Nato
znova privijte vijak.
Priključni kabel za povezavo
napeljite skozi plastični
kavelj.

S kabelsko vezico spnite
priključni kabel za
povezavo s sprejemnika
skupaj z drugimi kabli.

Montaža sprejemnika pri plošči BRC7F530S/W

Del s ploščico z imenom
znamke
Priključni kabel za
skozi odprtino za
pritrdite sprejemnik
na stikalno omarico
na vezju oddajnika.

povezavo napeljite od sprejemnika
ožičenje na okrasni plošči. Nato
na okrasno ploščo. Napeljite kabel
notranje enote in do konektorja X1A
Snemite vstopno rešetko, kot je opisano v priročniku,
ki je priložen okrasni plošči.
Vogal, v katerega se namesti brezžični komplet, je
označen z dvema kvadratnima oznakama. Nato snemite
plastični pokrov vogala.

Odlomite plastični pokrov z zadnje strani plošče.

Priročnik za montažo
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Nastavitev sistema
Če je na notranjo enoto montirana opcijska dodatna
oprema, bo treba morda zamenjati nastavitev notranje
enote. Glejte priročnik z navodili (priročnik za opcijsko
opremo) za posamezno opcijsko opremo.
(Glejte sliko 4)
A
B
C
D

Št. načina
Način, nastavljen v sistemu
Št. prve kode
Št. druge kode

Postopek
Kabel napeljite skozi odprtino, vstavite pokrov na
njegovo mesto in ga privijte.
Položaj utrdite
s kabelskimi
vezicami.
Kabel vpnite v kavelj
poleg vezice,
uporabljene za
postavitev.
Na mestu vstopa
kabla v enoto
namestite tesnilno
oblogo (priloženo
sprejemniku) okrog
kabla.

1

V običajnem načinu držite gumb
pritisnjen
najmanj 4 sekunde, da vstopite v način, nastavljen v
sistemu.

2

Z gumbom

izberite želeno št. načina.

3

Pritisnite gumb

in izberite št. prve kode.

4

Pritisnite gumb

in izberite št. druge kode.

5

Pritisnite gumb

6

Držite gumb
pritisnjen najmanj 1 sekundo,
da zapustite način, nastavljen v sistemu, in se znova
vrnete v običajni prikaz.

, da potrdite nastavitve.

Kabel spnite z drugimi
kabli.
1 Odstranite vijak
2 Vstavite plastično objemko
(priloženo sprejemniku);
kabel napeljite skozi objemko
3 Znova namestite vijak
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Zgled
Če je za čas čiščenja filtra izbrana nastavitev "Močna onesnaženost filtra", izberite nastavitev št. načina "10", št. prve
kode "0" in št. druge kode "02".
Št.
načina

10

2

12

13

1

2

Št. druge kode1

Št.
prve
kode

01

Opis nastavitve

0

Onesnaženost filtra - močna/rahla =
Nastavitev določa čas med
2 prikazoma za čiščenje filtra.
(Če je onesnaženost visoka, lahko
nastavitev spremenite na polovico
časa med 2 prikazoma za čiščenje
filtra.)

3

Nastavitev za prikaz časa med 2 prikazoma
za čiščenje filtra.

1

Zunanji ukaz za vklop/izklop = nastavitev za
sprožitev vklopa/izklopa z zunanjim signalom.

2

Preklop na podlagi razlike termostata =
nastavitev pri uporabi daljinskega tipala.

0

Nastavitev določa hitrost izpusta zraka.
Nastavitev se spremeni glede na višino stropa.

1

Izbira določa smer pihanja zraka.
Nastavitev se spremeni, če se uporablja
opcijski komplet zaporne obloge.

4

Nastavitev območja smeri pretoka zraka.
Nastavitev se spremeni, če je treba spremeniti
obseg premikanja nihajne lopute.

Dolgotrajni
filter

02

Rahlo ±2500 h Močno ±1250 h

03

—

Prikaz

Brez prikaza

—

Prisilni izklop

VKLOP/IZKLOP

—

1°C

0,5°C

—

≥2,7m

>2,7≥3,0m

>3,0≥3,5m

4-smerni pretok 3-smerni pretok

Zgoraj

V sredini

2-smerni
pretok
Spodaj

OPOMBA Tovarniške nastavitve št. druge kode so označene s sivim ozadjem.
Ne uporabljajte nastavitev, ki v tabeli niso navedene.
Za skupinsko upravljanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavitve enake za vse notranje enote
v skupini. (Za skupinsko upravljanje glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti, ki je vključena v skupinsko
upravljanje.)
Za sistem VRV.

Testno delovanje
 Opravite preizkus delovanja v skladu z navodili
v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
 Po končani montaži cevi za hladivo, cevi za odvajanje
vode in električnega ožičenja zaščitite enoto
z naslednjimi postopki:

OPOMBA

 Če enota ne deluje, glejte kodo
okvare, opisano v priročniku za
montažo, priloženem notranji enoti.
 Za posamezne vrste sistemov
upravljanja
glejte
priročnik
za
montažo, priložen zunanji enoti.

1 Odprite zaporni ventil na strani plina.
2 Odprite zaporni ventil na strani tekočine.
3 Vklopite napajanje grelnika okrova motorne gredi
za 6 ur.
4 Z daljinskim upravljalnikom nastavite hlajenje in
pritisnite gumb
, da zaženete delovanje.
5 Dvakrat pritisnite gumb
in 3 minute
preizkušajte TESTNO DELOVANJE.
6 Pritisnite gumb
o njegovem delovanju.
7 Pritisnite gumb
delovanje.

in se prepričajte
in preizkusite običajno

8 Preverite, ali je delovanje pravilno v skladu
z delovnimi postopki v priročniku za uporabo.
Priročnik za montažo
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