UPORABNIŠKI
PRIROČNIK
Navodila za uporabo žičnega
upravljalnika

Angleščina

Funkcija

1. Preglasitev

2. Zaklep tipke ventilatorja

3. Zaklep vseh tipk

Tipka

HOUR

Ukrep

-

1 pritisk, 1 ura
2 pritiska, 2 uri
3 pritiski, 3 ure

DAY

– Pritisnite 3-krat

MINUTE

– Pritisnite 3-krat

Modeli
MERCA
1
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1.0 NAVODILA ZA UPORABO
Daljinski upravljalnik ima skupaj 14 gumbov.

ŠT.

TIPKA

FUNKCIJA

1.

ON/OFF

2.

SLEEP

Vklop/izklop funkcije mirovanja

3.

FAN

Izbor hitrosti ventilatorja (samodejno/hitro/srednje hitro/nizko)

4.

MODE

Izberite način delovanja (Cool/Heat/Auto/Dry/Fan)

5.

SET TEMP UP

Zvišanje nastavljene temperature v °C ali °F

6.

SET TEMP DOWN

Znižanje nastavljene temperature v °C ali °F

7.

SWING

Vklop/izklop nihanja

8.

ON TIMER

Vklop/izklop dogodka 1, 2 in 3 v načinu ON TIMER
Vklop/izklop dogodka 1, 2 in 3 v načinu OFF TIMER

Vklop/izklop enote s preglasitvijo vseh nastavitev časovnika

9.

OFF TIMER

10.

TIMER ACTIVE

Vklop/izklop vseh nastavljenih časovnikov

11.

CLOCK

Vklop/izklop načina ure realnega časa (RTC)

12.

DAY

a) Izbor dneva za RTC ali nastavljen časovnik

13.

HOUR

b) Vklop/izklop zaklepa tipke FAN
a) Nastavitev ure na RTC ali časovnik
b) Nastavitev preglasitve za 1, 2 ali 4 ure
14.

MINUTE

a) Nastavitev minut za RTC ali časovnik
b) Vklop/izklop zaklepa tipke

Opomba: Funkcija preglasitve
Enkrat pritisnite tipko HOUR, da aktivirate funkcijo preglasitve za 1 uro. V zgornjem levem kotu LCD se prikaže
indikator »H1«. Če ponovno pritisnete isto tipko, nastavitev podaljšate na 2 uri. Prikaže se indikator »H2«. Če
ponovno pritisnete isto tipko, nastavitev podaljšate na 4 ure. Prikaže se indikator »H4«. Če še enkrat pritisnete
gumb, se funkcija preglasitve izklopi.
Ko je funkcija preglasitve aktivirana, bodo vsi nastavljeni časovniki preglašeni in naprava bo glede na vnesene
nastavitve delovala za prvotno nastavljeno obdobje (1 uro, 2 uri ali 4 ure) ter se nato izklopila.
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Gumb ON/OFF
•
Vklop naprave:
•

Če je naprava izključena, pritisnite gumb ON/OFF.
LED-lučka za delovanje zasveti, kar pomeni, da je enota vklopljena.
Izklop delovanja:
Če je naprava vklopljena, pritisnite gumb ON/OFF. Lučka za upravljanje ugasne in upravljanje
naprave je izklopljeno.

1.2

Gumb SLEEP

1.3

Gumb FAN

1.4

Gumb MODE

1.5

Gumba »▲« ali »▼« za nastavitev temperature

Pritisnite SLEEP za vklop načina spanja ali varčevanja z energijo.
Pritisnite gumb FAN za izbor hitrosti ventilatorja AUTO, HIGH, MEDIUM ali LOW.
Pritisnite gumb MODE za izbor delovanja COOL, HEAT, AUTO, DRY ali FAN.
Samodejni način ni na voljo za sistem s hladno vodo (CW).
Samodejni način ni na voljo za dvocevni sistem s hladno vodo (CW).
Samodejni način je na voljo za štiricevni sistem s hladno vodo (CW).
Na zaslonu preverite, kateri način delovanja je nastavljen.
Z gumbi za temperaturo nastavite želeno temperaturo. Če pritisnete gumb »▲« ali »▼« enkrat, se
temperatura spremeni za 1 °C [ali 1 °F].
Temperaturo lahko nastavite v razponih 16~30 °C (61~86 °F) ali 20~30 °C (68~86 °F).
Razpon lahko nastavite s prestavljanjem preklopnega mostička za daljinskim upravljalnikom LCD (glejte
spodnjo preglednico).
V ventilatorskem načinu temperature ni mogoče nastavljati.
Če pritisnete »▲« in »▼« skupaj, bo enota za temperaturo preklopila s °C na °F in obratno.

Mostiček 20–30
SET (NASTAVLJENO)
OFF (IZKLOPLJENO)

1.6

Tipka SWING

1.7

Nastavitev časa
i) Nastavitev ure realnega časa

Aplikacija
Nastavljen razpon temperature: 20~30 °C (68~86 °F)
Nastavljen razpon temperature: 16~30 °C (61~86 °F)

Pritisnite tipko SWING za vklop nihanja.

Če enkrat pritisnete tipko CLOCK (URA), se vklopi način nastavitve realnega časa (RTC). Če
ponovno pritisnete isto tipko, se nastavitev RTC izklopi.
V načinu nastavitve RTC se na LCD-prikazovalniku prikaže napis »SET CLOCK«, ki utripa v
intervalih po 0,5 sekunde. Nastavitev RTC in ustreznega dneva lahko spremenite s pritiskom na
tipke DAY (DAN), HOUR (URE) ali MINUTE (MINUTE). Če za 15 sekund ne pritisnete nobene
druge tipke za nastavitev časa (DAY, HOUR in MINUTE), se način CLOCK izklopi.

ii)

7-dnevni programirani časovniki
Enota ima tri funkcije za dogodke ter za vsak dogodek lahko nastavite funkciji ON TIMER in OFF
TIMER. Pritisnite tipko časovnika (ON TIMER ali OFF TIMER), da vklopite način nastavitve
časovnika za dogodek 1. Če ponovno pritisnete isto tipko, lahko vnesete nastavitve dogodka 2.
Pritisnite gumb tretjič, da omogočite način nastavitve časovnika za dogodek 3 (prek daljinskega
upravljalnika). Za izhod iz načina nastavitve časovnika ponovno pritisnite tipko.
Vse odštevalnike sprožijo dogodki ter jih lahko preglasite z gumbom VKLOP/IZKLOP in funkcijo
preglasitve.

iii) Nastavitev časovnikov za dogodka 1 in 2

V načinu nastavitve časa se na LCD-prikazovalniku prikaže napis »SET TIMER (NASTAVITEV
URE)«, ki utripa v intervalih po 0,5 sekunde. Nastavitev časovnika za dogodek 1 bo prikazana v
zgornjem levem kotu z indikatorjem »
ON« ali »
OFF« in številko »1«. Nastavitev časovnika
za dogodek 2 bo prikazana v zgornjem levem kotu z indikatorjem »
ON« ali »
OFF« in
številko »2«. Nastavitev časovnika lahko spremenite s pritiskom tipke DAY (DAN), HOUR (URE) ali
MINUTE (MINUTE). Če ne pritisnete nobene druge tipke za nastavitev časa (DAY, HOUR in
MINUTE), se način za nastavitev samodejno izklopi.
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ANGLEŠ

1.1

A

iv) Nastavitev časovnika za dogodek 3 prek daljinskega upravljalnika (opcijska nastavitev)

Ta časovnik lahko upravljate ločeno z daljinskim upravljalnikom in tipkama ON TIMER ali OFF
TIMER. Časovnik 3 lahko nastavite kot časovnika 1 in 2, vendar v tem načinu nastavitev DAY ni na
voljo, saj ta nastavitev časovnika velja za vsak dan. V načinu nastavitve časovnika za dogodek 3 se
prikaže indikator »3«. Nastavitev »
ON« ali » OFF« bo v načinu nastavitve časovnika utripala
v intervalih po 0,5 sekunde. Če ne pritisnete nobene druge tipke za nastavitev časa (DAY, HOUR in
MINUTE), se način za nastavitev samodejno izklopi.
Nastavitev časovnika za vklop/izklop, poslana z daljinskega upravljalnika, preglasi nastavitev
časovnika za dogodek 3 na napravi.

1.8

1.9

Aktiviranje in preklic časovnikov

Časovniki se ne bodo aktivirali, če časovnik ni aktiven. Če želite aktivirati časovnike, pritisnite tipko
TIMER ACTIVE, da se na LCD-prikazovalniku prikaže »TIMER ACTIVE«. Ta simbol pomeni, da so
časovniki za dogodek 1, dogodek 2 in/ali dogodek 3 aktivni. Na isti način tudi izklopite časovnike: po
izklopu simbol »TIMER ACTIVE« izgine.
Nastavitve časovnikov lahko prekličete tudi tako, da vse ure števcev časovnikov nastavite na vrednost
nič. Ko je nastavitev nič, se najprej izklopi LCD-prikazovalnik ------- , nato pa posamezni
časovnik.

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk preprečuje spremembe nastavitev. Pritisnite tipko MINUTE trikrat zaporedoma, da
aktivirate funkcijo zaklepanja tipk, nato se na LCD-prikazovalniku prikaže napis »KEYLOCK«. Ko je
aktivirano zaklepanje tipk, lahko pritisnete samo tipki ON/OFF in MINUTE. Če želite preklicati funkcijo
zaklepanja tipk, trikrat zaporedoma pritisnite tipko MINUTE, nato prikaz »KEYLOCK«.

1.10 Zaklep tipke za ventilator

Ko pritisnete tipko DAY trikrat zaporedoma v 1,5 sekunde, simbol ventilatorja (prikazan zgoraj) izgine in
tipka ventilatorja bo onemogočena. Za preklic zaklepa tipke ventilatorja trikrat pritisnite tipko DAY.

1.11 Rezervna baterija

Rezervna baterija se uporablja za ohranitev časa RTC in 7-dnevnih programiranih časovnikov med
izpadom toka. Za enoto brez rezervne baterije se časovnik po izpadu ponastavi na privzeto nastavitev
12:00.

2.0

KAZALNIK NAPAK

Če je zaznano kakršno koli neobičajno stanje, se prikaže koda napake. Ko se prekine povezava med
matično ploščo in enoto, se prikaže koda napake »EOP«. Napake na matični plošči bodo prikazane s
kodo napake v naslednji obliki:
Sistem DX
Napak
a
Okvara/kratki stik senzorja prostora

7 segmentov
E1

Okvara/kratki stik senzorja notranje tuljave

E2

Okvara/kratki stik senzorja zunanje tuljave

E3

Preobremenitev kompresorja

E4

Preobremenitev zunanjega kompresorja ali puščanje plina

E5

Napaka vodne črpalke za kondenzat

E6

Sistem CW

Napaka senzorja za prostor

Napak
a

7 segmentov
E1

Napaka senzorja vode v cevi

E2

Napaka vode v cevi

E5

Napaka vodne črpalke

E6
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3.2

NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA LCD
Dodatna oprema

Skupaj s tem priročnikom so v obsegu dobave naslednji deli dodatne opreme. Če kateri koli del
manjka, se takoj obrnite na prodajalca.
1 Daljinski upravljalnik
2 Leseni vijak 4,1 x 16 (2 kosa) in strojni vijak (2 kosa)
3 Navodila za uporabo
4 Baterija
5 Povezovalna žica

Navodila po korakih
i) Najprej s pomočjo izvijača razdelite ohišje daljinskega upravljalnika LCD na zgornji in spodnji del.
ii)
iii)
iv)

To storite tako, da vstavite izvijač v spodnjo režo in ga potisnete navzven.
Namestite spodnji del upravljalnika na steno z dvema lesenima vijakoma.
Nato vstavite 4-polne priključne žice (z matične plošče) skozi režo v zgornji sredini ohišja, kot je
prikazano spodaj.
Za izbor modela samo za hlajenje ali s toplotno črpalko je treba nastaviti preklopni mostiček.
Ponovno sestavite skupaj spodnji in zgornji del ohišja. Namestite oba zgornja zatiča v ustrezni
reži in zataknite spodnji del.
LCDupravljalnik
(zgornji del)

Spodnja reža
za odpiranje ohišja
LCD-upravljalnika

Povezovalne
žice
2x leseni
vijak

LCD-upravljalnik
(spodnji del)

NASTAVITEV PREKLOPNEGA MOSTIČKA ZA IZBIRO MODELA
JH

JD

Aplikacija

Model/opomba

OFF (IZKLOPLJENO) OFF (IZKLOPLJENO)

AUTO DETECT

Odvisno od matične plošče

OFF (IZKLOPLJENO) SET (NASTAVLJENO)

CW & DX system

Export cool (EC)

SET (NASTAVLJENO) OFF (IZKLOPLJENO)
SET (NASTAVLJENO)
*

SET (NASTAVLJENO)

CW & DX system

Heatpump (HP)

AUTO DETECT

Auto heatpump (AP)

AUTO DETECT ni na voljo za sistem s hladno vodo (CW).
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7
OM-NET3-0906-Daikin_EN

7

3. 5. 2007 ob

