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Hvala, ker ste kupili to opcijsko opremo Daikin. 
Pred uporabo opcijske opreme skrbno preberite 
ta priročnik za uporabo. V njem boste izvedeli, 
kako pravilno uporabljati enoto, in lahko boste 
poiskali rešitev v primeru težav. Ko preberete 
priročnik, ga shranite za prihodnjo rabo.

PRED UPORABO
Ta priročnik za uporabo vsebuje izključno 
navodila za uporabo brezžičnega daljinskega 
upravljalnika.
Za varno uporabo in vzdrževanje sistema 
preberite tudi priročnik za uporabo, priložen 
notranji enoti.

Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije 
klimatske naprave in se izognili okvaram zaradi 
napačne rabe, priporočamo, da pred uporabo 
skrbno preberete ta priročnik z navodili.
Klimatska naprava je razvrščena kot "naprava, 
ki ni dostopna splošni javnosti".
V tem dokumentu opisani napotki 
za varnost so označeni s signalnima 
besedama OPOZORILO in POZOR. Vsi 
vsebujejo informacije, ki so pomembne za 
varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte. 

OPOZORILO...... Če teh navodil ne 
upoštevate pravilno, 
lahko pride do telesnih 
poškodb ali smrti.

POZOR ............... Če teh navodil ne 
upoštevate pravilno, 
lahko pride do 
materialne škode ali 
telesnih poškodb, ki so 
lahko v nekaterih 
primerih tudi hude.

1. Napotki za varnost
Slovenščina
Ko ga preberete, priročnik shranite na 
priročnem mestu, tako da ga boste lahko 
vzeli v roke, ko ga boste potrebovali. Če se 
oprema prenese na novega uporabnika, mu 
vedno predajte tudi priročnik.

OPOZORILO
Vedeti morate, da dolgotrajna neposredna 
izpostavljenost hladnemu ali toplemu 
zraku klimatske naprave ali prehladnemu 
ali pretoplemu zraku lahko škoduje 
vašemu fizičnemu počutju in zdravju.
V primeru okvare klimatske naprave (če 
oddaja vonj po zažganem itd.) odklopite 
napajanje enote in se obrnite na svojega 
lokalnega zastopnika. 
Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko 
povzroči odpoved, električni udar ali požar. 
Za montažo opreme se obrnite na 
lokalnega zastopnika.
Če dela opravite sami, lahko pride do 
puščanje vode, električnega udara in 
nevarnosti požara.
O spreminjanju, popravljanju in 
vzdrževanju klimatske naprave ali 
daljinskega upravljalnika se posvetujte 
z lokalnim zastopnikom. 
Nestrokovno opravljeno delo lahko povzroči 
puščanje vode, električni udar ali nevarnost 
požara. 
Ne vstavljajte predmetov, vključno s 
palicami, prsti itd. v vstop ali izstop zraka. 
Zaradi stika s hitro premikajočimi se 
lopaticami klimatske naprave lahko pride 
do telesnih poškodb. 
V primeru puščanja hladiva pazite na 
možnost nastanka požara. 
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če 
na primer ne ustvarja hladnega ali toplega 
zraka, lahko vzrok tiči v puščanju hladiva. 
Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. 
Hladivo v klimatski napravi je varno in 
običajno ne pušča. Kljub temu lahko v 
primeru puščanja in stika hladiva z golim 
plamenom, grelnikom ali kuhalnikom 
nastane dražljiv plin. 
Klimatske naprave ne uporabljajte več, 
dokler usposobljen serviser ne potrdi, 
da je bilo puščanje odpravljeno. 
1
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Z lokalnim zastopnikom se posvetujte 
o tem, kaj narediti, če pušča hladivo.
Kadar je klimatska naprava vgrajena v 
majhnem prostoru, je treba z ustreznimi 
ukrepi zagotoviti, da hladivo v primeru 
puščanja ne more preseči omejitve 
koncentracije. Sicer lahko to privede 
do nesreče zaradi porabe kisika. 
Obrnite se na strokovno osebje, če 
želite priključevati dodatno opremo in 
pazite, da boste uporabljali le opremo, 
ki jo navaja proizvajalec.
Če delo opravite sami in zato pride do okvare, 
lahko to povzroči puščanje vode, električni 
udar ali požar. 
O prestavljanju in ponovnem 
nameščanju klimatske naprave se 
posvetujte z lokalnim zastopnikom. 
Napačna namestitev lahko povzroči 
puščanje, električni udar ali požar. 
Pazite, da boste uporabljali varovalke 
s pravilnimi amperskimi vrednostmi. 
Ne uporabljajte neustreznih varovalk, 
bakrenih ali drugih vodnikov kot nadomestek, 
saj to lahko povzroči električni udar, požar, 
telesne poškodbe in poškodbo enote. 
Namestite odklopnik z uhajanjem toka. 
Če zemljostičnega odklopnika ne namestite, 
lahko pride do električnega udara ali požara.
Obvezno ozemljite enoto. 
Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, 
strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim 
kablom. Neustrezna ozemljitev lahko 
povzroči električni udar ali požar. 
Močan električni tok strele ali drugih virov 
lahko poškoduje klimatsko napravo.
Če je bila klimatska naprava potopljena 
zaradi naravne katastrofe, na primer 
poplave ali nevihte, se posvetujte 
s prodajalcem.
V takem primeru klimatske naprave ne 
uporabljajte, saj lahko pride do odpovedi, 
električnega udara ali požara.
Klimatske naprave ne vklopite ali 
izklopite z vklopom ali izklopom 
odklopnika na napajanju.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara 
ali puščanja vode. Če je omogočena 
kompenzacija izpada napetosti, se bo 
ventilator nenadoma zavrtel, kar lahko 
povzroči telesne poškodbe.
2

Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki je 
onesnaženo z oljnimi hlapi, na primer 
zaradi kuhanja ali uporabe strojev.
Hlapi olja lahko povzročijo razpoke, 
električne udare ali požar.
Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer je 
prisotna prevelika količina oljnatega 
dima, na primer v kuhinjah, in na 
mestih, kjer so prisotni vnetljivi ali 
korozivni plin ali kovinski prah.
Uporaba izdelka na takšnih mestih lahko 
povzroči požar ali odpoved izdelka.
V bližini izdelka ne uporabljajte 
vnetljivih materialov (npr. pršila 
za lase ali insekticida).
Izdelka ne čistite z organskimi topili, 
kot je razredčilo za barvo.
Uporaba organskih topil lahko povzroči 
razpoke na izdelku, električni udar ali požar.
Pazite, da boste zagotovo uporabili 
namensko napajalno vezje za klimatsko 
napravo.
Uporaba drugega tokokroga lahko povzroči 
pregrevanje, požar ali odpoved izdelka.

POZOR
Klimatske naprave ne uporabljajte za
namene, ki se ne ujemajo z namenom
izdelave. 
Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje 
natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali 
ali umetniških del, saj lahko to vpliva na 
njihovo zmogljivost, kakovost ali 
dolgotrajnost.
Predmetov, ki so občutljivi na vlago, ne 
postavljajte neposredno pod notranjo 
ali zunanjo enoto. 
V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na 
glavni enoti ali ceveh za hladivo, umazanija 
na zračnem filtru ali zamašitev izpusta 
povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni 
predmet onesnaži ali poškoduje. 
Da bi preprečili izčrpavanje kisika, 
poskrbite, da bo prostor ustrezno 
prezračen, če se poleg klimatske 
naprave uporablja oprema, kot je 
gorilnik.
Po daljši uporabi preverite stojalo in 
držala enote, ali so poškodovani. 
Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade 
in povzroči telesne poškodbe.
Slovenščina
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V bližini enote ne postavljajte vnetljivih 
pršil in ne uporabljajte razpršilnih 
posod, saj to lahko povzroči požar. 
Pred čiščenjem obvezno zaustavite 
delovanje enote, izklopite odklopnik 
ali odklopite napajalni kabel. 
V nasprotnem lahko pride do električnega 
udara.
Da bi se izognili električnemu udaru, ne 
upravljajte naprave z mokrimi rokami. 
Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, 
ne postavljajte na mesta, ki so 
izpostavljena pretoku zraka iz enote, 
ker lahko to poslabša izgorevanje 
v gorilniku. 
Neposredno pod enoto ne postavljajte 
grelnikov, ker lahko nastala vročina 
povzroči deformacije. 
Ne dovolite otroku, da bi splezal na 
zunanjo enoto ali da bi nanjo postavljal 
predmete.
Padec ali prevrnitev naprave lahko povzroči 
poškodbe.
Ne prekrivajte vstopov in izstopov 
zraka.
Poslabšan pretok zraka lahko povzroči 
nezadostno zmogljivost ali težave.
Poskrbite, da otroci, rastline ali živali 
niso neposredno izpostavljeni zračnemu 
toku iz enote, ker jim to lahko škoduje. 
Klimatske naprave ali daljinskega 
upravljalnika ne perite z vodo, saj to 
lahko povzroči električni udar ali požar. 
Na enoto ne postavljajte posod z vodo 
(vaz z rožami itd.), saj lahko to povzroči 
električni udar ali požar. 
Klimatske naprave ne nameščajte tja, 
kjer obstaja nevarnost puščanja 
vnetljivega plina. 
V primeru puščanja plina lahko nabiranje 
plina v bližini klimatske naprave povzroči 
nevarnost požara.
Posod z vnetljivo vsebino, na primer 
pršil, ne postavljajte bliže kot 1 m od 
odvoda zraka.
Posode lahko sicer eksplodirajo, ker bi nanje 
vplival topel zrak iz notranje ali zunanje 
enote.
Slovenščina
Preden napravo oddate na odpad, je 
treba iz nje odstraniti baterije in jih 
varno odložiti.
Izpust uredite tako, da omogoča 
popolno praznjenje.
Če med delovanjem klimatske naprave 
ni ustreznega odvajanja na izpustni cevi 
zunanje naprave, je morda prišlo do 
zamašitve zaradi umazanije in smeti, 
ki so se nabrale v cevi.
To lahko povzroči puščanje vode iz notranje 
enote. V tem primeru klimatsko napravo 
prenehajte uporabljati in se za pomoč obrnite 
na prodajalca.
Naprave ne smejo uporabljati majhni 
otroci ali nemočne osebe.
V nasprotnem lahko pride do poslabšanja 
telesnih funkcij in škode za zdravje. 
Da se ne bi igrali z enoto ali njenim 
daljinskim upravljalnikom, otrok v njeni 
bližini ne smete puščati brez nadzora. 
Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko 
povzroči poslabšanje telesnih funkcij in 
škoduje zdravju. 
Ne dovolite, da bi se na zunanji enoti 
ali okoli nje igrali otroci.
Če se bodo nepazljivo dotaknili enote, 
se lahko poškodujejo. 
O čiščenju notranjosti klimatske 
naprave se posvetujte z zastopnikom. 
Nepravilno čiščenje lahko povzroči lomljenje 
plastičnih delov, puščanje vode in drugo 
škodo, pa tudi električni udar. 
Da se izognete telesnim poškodbam, 
se ne dotikajte dovoda zraka ali 
aluminijastih reber na enoti. 
Ne postavljajte predmetov 
v neposredno bližino zunanje enote in 
ne dovolite listom in drugim odpadkom, 
da se zbirajo okoli enote. 
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki 
lahko vstopijo v enoto. Živali v enoti lahko 
povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, 
če se dotaknejo električnih delov.
Nikoli se ne dotikajte notranjih delov 
upravljalnika. 
Ne odstranjujte sprednje plošče. Dotikanje 
nekaterih notranjih delov lahko povzroči 
električni udar in poškoduje enoto. O 
pregledovanju in nastavljanju notranjih delov 
se posvetujte s svojim zastopnikom. 
3
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Daljinskega upravljalnika ne puščajte 
na mestih, kjer se lahko zmoči.
Če v daljinski upravljalnik zaide voda, obstaja 
tveganje električnega puščanja in poškodbe 
elektronskih delov.
Pri uporabi brezžičnega daljinskega 
upravljalnika ne postavite močnega 
svetlobnega žarka ali inverterske 
fluorescenčne sijalke poleg sprejemnega 
dela glavne enote.
Lahko pride do nepravilnega delovanja.
Med čiščenjem ali pregledovanjem 
zračnega filtra bodite ves čas zelo 
pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate 
biti zelo pozorni.
Če je zidarski oder nestabilen, lahko 
padete ali se skotalite z njega, kar bo 
povzročilo poškodbe.

2. Imena in funkcije 
upravljalnega dela (sl. 1, 2)

1
PRIKAZ " " 
(PRENOS SIGNALA)
To se vklopi ob prenosu signala.

2

PRIKAZ " " " " " " " " 
" " (NAČIN DELOVANJA)
Prikazovalnik prikazuje trenutni NAČIN 
DELOVANJA. Pri vrsti naprave samo 
za hlajenje načina " " (Samodejno) 
in " " (Ogrevanje) nista nameščena.

3

PRIKAZ " " (NASTAVLJENA 
TEMPERATURA)
Prikazovalnik prikazuje nastavljeno 
temperaturo.

4

PRIKAZ " " 
(PROGRAMIRANI ČAS)
Ta prikazovalnik prikazuje 
PROGRAMIRANI ČAS zagona ali 
zaustavitve sistema.

5
PRIKAZ " " (LOPUTA 
ZA PRETOK ZRAKA)
Glejte stran 9.

MH L

C

hr. hr.
4

6
PRIKAZ " " (HITROST 
VENTILATORJA)
Prikazovalnik prikazuje nastavljeno 
hitrost ventilatorja.

7

PRIKAZ " " 
(PREGLED/PREIZKUS DELOVANJA)
Ko pritisnete TIPKO ZA PREGLED/
PREIZKUS DELOVANJA, 
prikazovalnik prikaže trenutno 
nastavljeni način.

8

GUMB ZA VKLOP/IZKLOP
Pritisnite to tipko, da se sistem zažene. 
Znova pritisnite to tipko, da se sistem 
ustavi.

9

TIPKA ZA UPRAVLJANJE HITROSTI 
VENTILATORJA
Pritisnite to tipko, da izberete želeno 
hitrost ventilatorja, HITRO/POČASI 
(BRC7EA628/29) ali HITRO/SREDNJE/
POČASI (BRC7EA630).

10

TIPKA ZA NASTAVITEV 
TEMPERATURE
To tipko uporabite za NASTAVITEV 
TEMPERATURE (Deluje z zaprtim 
sprednjim pokrovom daljinskega 
upravljalnika.)

11

TIPKA ZA PROGRAMIRANJE 
ČASOVNIKA
To tipko uporabite za programiranje 
časa za "ZAGON" in/ali 
"ZAUSTAVITEV". (Deluje z odprtim 
pokrovom daljinskega upravljalnika.)

12
TIPKA ZA ZAGON/ZAUSTAVITEV 
NAČINA ČASOVNIKA
Glejte stran 9.

13
TIPKA ZA REZERVACIJO/PREKLIC 
ČASOVNIKA
Glejte stran 10.

14
TIPKA ZA NASTAVITEV SMERI 
PRETOKA ZRAKA
Glejte stran 8.

15
GUMB ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA
To tipko pritisnite za izbiro NAČINA 
DELOVANJA.

TEST
Slovenščina
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16

TIPKA ZA PONASTAVITEV ZNAKA 
ZA FILTER
Glejte razdelek VZDRŽEVANJE 
v priročniku za uporabo, priloženem 
notranji enoti.

17

TIPKA ZA PREGLED/PREIZKUS 
DELOVANJA
To tipko uporabljajo samo usposobljeni 
serviserji za potrebe vzdrževanja.

18
STIKALO ZA ZASILNO DELOVANJE
Če daljinski upravljalnik ne dela, je to 
stikalo na voljo za uporabo.

19
SPREJEMNIK
Sprejema signale iz daljinskega 
upravljalnika.

20

SVETLOBNI INDIKATOR 
DELOVANJA (rdeči)
Ta lučka sveti, dokler klimatska naprava 
deluje. Ko pride na enoti do težave, utripa.

21

SVETLOBNI INDIKATOR 
ČASOVNIKA (zeleni)
Ta lučka sveti, dokler je časovnik 
nastavljen.

22

SVETLOBNI ČASOVNI INDIKATOR 
ČIŠČENJA FILTRA ZA ZRAK (rdeči)
Zasveti, ko je čas za čiščenje filtra 
za zrak.

23

INDIKATOR ODMRZOVANJA 
(oranžni)
Zasveti, ko se zažene odmrzovanje. 
(Pri vrsti naprave samo za hlajenje 
se ta lučka ne vklopi.)

24

STIKALO ZA IZBIRO DELOVANJA 
VENTILATORJA/KLIMATIZACIJE

Nastavite stikalo na " " (VENTILATOR) 
za VENTILATOR in " " (KLIMATSKA 
NAPRAVA) za OGREVANJE ali 
HLAJENJE.

25

STIKALO ZA PREKLOP HLAJENJA/
OGREVANJA

Nastavite stikalo na " " (HLAJENJE) 
za HLAJENJE in " " (OGREVANJE) 
za OGREVANJE.
Slovenščina
Napotki za varnost pri ravnanju 
z daljinskim upravljalnikom
Usmerite oddajni del daljinskega 
upravljalnika proti sprejemnemu delu 
klimatske naprave.
Če kar koli blokira oddajni in sprejemni del 
notranje enote in daljinskega upravljalnika, 
na primer zavese, upravljanje ne bo 
delovalo.

OPOMBA
• Na sliki 1 so samo za namene 

pojasnjevanja in v nasprotju z dejanskimi 
situacijami delovanja prikazani vsi 
indikatorji.

• Slika 1-2 prikazuje daljinski upravljalnik 
z odprto sprednjo ploščo.

• Slika 1-3 prikazuje, da je ta daljinski 
upravljalnik mogoče uporabiti skupaj z 
upravljalnikom, priloženim sistemu VRV.

• Če svetlobni časovni indikator čiščenja 
filtra za zrak sveti, očistite filter za zrak, 
kot je opisano v priročniku za uporabo, 
priloženem notranji enoti.
Po čiščenju in ponovni namestitvi filtra 
za zrak pritisnite tipko za ponastavitev 
znaka za filter na daljinskem 
upravljalniku. Svetlobni časovni indikator 
čiščenja filtra za zrak na sprejemniku bo 
ugasnil.

• Indikator odmrzovanja utripa, ko se vklopi 
napajanje. To ni okvara.

3. Ravnanje z brezžičnim 
daljinskim upravljalnikom
5
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2 kratka piska sprejemnika označujeta, 
da je bil prenos pravilno izveden.
Razdalja prenosa je približno 7 m.
Ne sme pasti in ne smete ga zmočiti.
Lahko se poškoduje.
Tipke na daljinskem upravljalniku nikoli 
ne pritiskajte s trdim in ostrim 
predmetom.
Daljinski upravljalnik se lahko poškoduje.

Mesto namestitve
• Sprejem signala morda ne bo deloval 

v prostorih z elektronsko fluorescenčno 
osvetlitvijo. Pred nakupom novih 
fluorescenčnih sijalk se posvetujte 
s prodajalcem.

• Če daljinski upravljalnik zažene drugo 
električno napravo, odmaknite to napravo 
ali pa se posvetujte s svojim zastopnikom.

Vstavljanje daljinskega upravljalnika 
v držalo za daljinski upravljalnik
S priloženimi vijaki montirajte držalo za 
daljinski upravljalnik na steno ali steber. 
(Preverite, ali se prenos izvede)

Vstavljanje 
daljinskega upravljalnika

Vstavite ga od zgoraj

Držalo za 
daljinski 
upravljalnik

Odstranjevanje 
daljinskega upravljalnika

Povlecite ga navzgor
6

Vstavljanje suhih baterij
(1) Odstranite zadnji 

pokrov daljinskega 
upravljalnika v smeri, 
ki jo prikazuje puščična 
oznaka.

(2) Vstavite baterije
Uporabite dve suhi 
bateriji (AAA.LR03 
(alkalni)). Pravilno 
vstavite bateriji, da se 
ujemata z oznakama 
(+) in (–).

(3) Zaprite pokrov.

Kdaj zamenjati baterije
Ob običajni uporabi baterije trajajo približno 
leto. Toda zamenjajte ju, kadar se notranja 
enota ne odziva ali se počasi odziva na 
ukaze, oziroma ko prikaz potemni.

[POZOR]
• Vse baterije zamenjajte hkrati, ne 

uporabljajte sočasno novih in starih baterij.
• Če se daljinski upravljalnik dlje časa ne bo 

uporabljal, iz njega odstranite baterije, da 
preprečite iztekanje tekočine iz baterij.

PRI CENTRALIZIRANEM 
SISTEMU UPRAVLJANJA
Če je upravljanje notranje enote centralizirano, 
je treba preklopiti nastavitev daljinskega 
upravljalnika.
V tem primeru se obrnite na svojega 
zastopnika za DAIKIN.

Sistem VRV
Glejte priročnik za uporabo, priložen 
klimatski napravi.

4. Območje delovanja
Slovenščina
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 Glejte sliko 1 na strani [1] 
• Postopek upravljanja se spreminja glede 

na tip s toplotno črpalko in tip samo za 
hlajenje. Če želite preveriti tip svojega 
sistema, se obrnite na svojega prodajalca 
Daikin. 

• Da bi zaščitili enoto, vklopite glavno 
stikalo napajanja 6 ur pred uporabo.

• Če je glavno napajanje izključeno med 
delovanjem, se bo delovanje samodejno 
zagnalo, ko se vključi glavno napajanje.

Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.

• SAMODEJNO DELOVANJE je mogoče 
izbrati samo pri ločenem (split) sistemu 
toplotne črpalke ali sistemu VRV s toplotno 
rekuperacijo.

• Pri vrsti naprave samo za hlajenje je 
mogoče izbrati samo načine "HLAJENJE", 
"VENTILATOR" in "SUŠENJE".

ZA SISTEME BREZ STIKALA 
ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE 
PREKLOPA HLAJENJA/
OGREVANJA

 Glejte sliko 1-1, 2 na strani [1] 

Večkrat pritisnite tipko za IZBIRO 
NAČINA DELOVANJA in izberite 
želeni NAČIN DELOVANJA na 
naslednji način.

■ HLAJENJE........................................ " "
■ OGREVANJE.................................... " "
■ SAMODEJNO DELOVANJE............. " "

• V tem načinu delovanja se preklop 
HLAJENJA/OGREVANJA samodejno 
izvaja.

5. Postopek upravljanja

UPRAVLJANJE HLAJENJA, 
OGREVANJA, SAMODEJNEGA 
DELOVANJA, VENTILATORJA 
IN PROGRAMA ZA SUŠENJE

IZBIRNIK NAČINA 
DELOVANJA

MODE
Slovenščina
■ DELOVANJE VENTILATORJA ......... " "
■ SUŠENJE ......................................... " "

• Namen tega programa je zmanjšanje 
vlažnosti v vašem prostoru z 
minimalnim padcem temperature.

• Mikroračunalnik samodejno 
določi TEMPERATURO in HITROST 
VENTILATORJA.

• Delovanje sistema se ne zažene, če je 
temperatura v prostoru manj kot 16°C.

Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP
Lučka za DELOVANJE zasveti ali ugasne in 
DELOVANJE sistema se zažene ali zaustavi.

OPOMBA
• Ne izklopite napajanja takoj po zaustavitvi 

enote. Po tem ne čakajte več kot 5 minut.
Voda lahko izteka in lahko pride do drugih 
težav.

ZA SISTEME S STIKALOM ZA 
DALJINSKO UPRAVLJANJE 
PREKLOPA HLAJENJA/
OGREVANJA

 Glejte sliko 1-1,3 na strani [1] 

(1) Izberite NAČIN DELOVANJA 
preko STIKALA ZA DALJINSKO 
UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/
OGREVANJA na naslednji način.

■ HLAJENJE................................. " "

■ OGREVANJE ............................. " "

■ DELOVANJE VENTILATORJA ... " "

 VKLOP/IZKLOP

IZBIRNIK NAČINA 
DELOVANJA

ON OFF
7
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■ SUŠENJE .................................. " "

• Za podrobnosti o sušenju glejte "ZA 
SISTEME BREZ STIKALA ZA DALJINSKO 
UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/
OGREVANJA".
(2) Večkrat pritisnite tipko za IZBIRO 

NAČINA DELOVANJA in izberite " "
(Ta postopek je na voljo samo med 
sušenjem.)

Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP
Lučka za DELOVANJE zasveti ali ugasne in 
DELOVANJE sistema se zažene ali zaustavi.

OPOMBA
• Ne izklopite napajanja takoj po zaustavitvi 

enote. Po tem ne čakajte več kot 5 minut.
Voda lahko izteka in lahko pride do drugih 
težav.

[RAZLAGA OGREVANJA]
ODMRZOVANJE
• Ko se poveča zmrzal na tuljavi zunanje 

enote, se učinek ogrevanja zmanjša in 
sistem preide v ODMRZOVANJE.

• Delovanje ventilatorja se ustavi in lučka za 
ODMRZOVANJE na notranji enoti se vklopi.
Po 6 do 8 minutah (največ 10 minut) 
ODMRZOVANJA se sistem povrne na 
OGREVANJE.

Zmogljivost ogrevanja in zunanja 
temperatura zraka
• Zmogljivost ogrevanja se zmanjša, 

ko se zunanja temperatura zraka zniža. 
Ob občutku hladu hkrati s to klimatsko 
napravo uporabite drug grelnik.

• Prostor se ogreva s kroženjem toplega 
zraka. Od vklopa klimatske naprave do 
segretja prostora bo preteklo nekaj časa. 
Notranji ventilator se samodejno obrača z 
majhno hitrostjo, dokler klimatska naprava 
ne doseže določene notranje temperature. 

 VKLOP/IZKLOP
ON OFF
8

Počakajte, da temperatura prostora doseže 
želeno temperaturo. 

• Če se topli zrak nabira pri stropu in je pri 
nogah čutiti hlad, je priporočeno uporabiti 
napravo za kroženje zraka. Za podrobnosti 
se obrnite na mesto nakupa.

Za programiranje TEMPERATURE, 
HITROSTI VENTILATORJA IN SMERI 
PRETOKA ZRAKA sledite postopku, 
prikazanem na naslednji risbi.

Pritisnite tipko za NASTAVITEV 
TEMPERATURE in programirajte 
TEMPERATURO nastavitve.

Vsakič ko pritisnete to tipko, se 
nastavitev temperature poveča 
za 1°C.

Vsakič ko pritisnete to tipko, se 
nastavitev temperature zmanjša 
za 1°C.

Pri samodejnem delovanju
Vsakič ko pritisnete to tipko, 
se nastavitev temperature 
premakne na stran "H".

Vsakič ko pritisnete to tipko, 
se nastavitev temperature 
premakne na stran "L".

[°C]

• Nastavitev ni mogoča pri delovanju 
ventilatorja.

OPOMBA
• Nastavitveno območje temperature na 

daljinskem upravljalniku je od 16°C 
do 32°C.

NASTAVITEV

NASTAVITEV 
TEMPERATURE

H ■ M ■ L
Temperatura 
nastavitve 25 23 22 21 19

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Slovenščina
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Pritisnite tipko za UPRAVLJANJE 
HITROSTI VENTILATORJA.
Izbrati je mogoče hitrost ventilatorja Hitro 
ali Počasi (BRC7EA628/29).
Izbrati je mogoče hitrost ventilatorja Hitro, 
Srednje ali Počasi (BRC7EA630).
Zaradi zaščite enote lahko občasno mikročip 
krmili hitrost ventilatorja.

Pritisnite tipko za NASTAVITEV SMERI 
PRETOKA ZRAKA, da izberete smer 
zraka, kot je prikazano na naslednji 
risbi.

Vklopi se PRIKAZ in smer 
pretoka zraka se nenehno 
spreminja (samodejna 
nastavitev nihanja).

Pritisnite tipko za 
NASTAVITEV SMERI 
PRETOKA ZRAKA, da bi 
izbrali želeno smer zraka.

PRIKAZ se izklopi in smer 
pretoka zraka je fiksna 
(fiksna nastavitev smeri 
pretoka zraka).

UPRAVLJANJE HITROSTI 
VENTILATORJA

NASTAVITEV SMERI 
PRETOKA ZRAKA

FAN

SWING
Slovenščina
Nastavitev smeri pretoka zraka levo/
desno
Zasukajte lopute v levo ali desno od tipke, 
kot želite oziroma kot je potrebno za 
klimatiziranje prostora.

OPOMBA
• Zaustavite nihanje loput, preden 

spreminjate kot. Če boste to poskusili 
narediti med premikanjem loput, si lahko 
priščipnete prste.

PREMIKANJE LOPUTE ZA PRETOK 
ZRAKA
Za naslednje pogoje mikroračunalnik 
nadzoruje smer pretoka zraka, ki se lahko 
razlikuje od prikaza na zaslonu.

Način 
delovanja Hlajenje Ogrevanje

Pogoji 
delovanja

• Pri 
neprekinjenem 
delovanju 
z navzdolnjo 
smerjo pretoka 
zraka

• Ko je 
temperatura 
v prostoru višja 
od nastavljene 
temperature

• Pri odmrzovanju
(Lopute 
usmerjajo 
pretok zraka 
vodoravno, 
da se prepreči 
izpihovanje 
mrzlega zraka 
neposredno 
na osebe 
v prostoru.)
9
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OPOMBA
• Če poskusite zagnati hlajenje ali 

programirano sušenje, medtem ko so 
lopute obrnjene navzdol, se lahko smer 
pretoka zraka nepričakovano spremeni. Ne 
gre za težavo z opremo. S tem se prepreči 
kapljanje kondenzata, ki se nabere na delih 
v odprtini za izpust zraka.

• Način delovanja vključuje tudi samodejno 
delovanje.

Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.
• Upravljanje časovnika poteka na naslednja 

dva načina.
Programiranje časa zaustavitve ( ) 
... Delovanje sistema se zaustavi po 
preteku nastavljenega časa.
Programiranje časa zagona ( ) 
... Delovanje sistema se zažene po 
preteku nastavljenega časa. 

• Časovnik je mogoče programirati za 
največ 72 ur.

• Čas zagona in zaustavitve je mogoče 
sočasno programirati.

Večkrat pritisnite tipko za ZAGON/
ZAUSTAVITEV NAČINA ČASOVNIKA 
in na prikazovalniku izberite način.
Prikaz utripa.
Za nastavitev zaustavitve časovnika ... " "
Za nastavitev zagona časovnika ... " "

Pritisnite tipko za PROGRAMIRANJE 
ČASA in nastavite čas za zaustavitev 
ali zagon sistema.

Ko pritisnete to tipko, se nastavitev 
časa premakne 1 uro naprej.

Ko pritisnete to tipko, se nastavitev 
časa premakne 1 uro nazaj.

PROGRAMIRANJE DELOVANJA 
ČASOVNIKA

ZAGON/ZAUSTAVITEV 
NAČINA ČASOVNIKA

PROGRAMIRANJE 
ČASA

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
10
Pritisnite tipko za REZERVACIJO 
ČASOVNIKA.
Postopek nastavitve časovnika se konča. 
Prikaz se spremeni iz utripajoče lučke 
v stalno vklopljeno lučko.

Pritisnite tipko za IZKLOP ČASOVNIKA, 
da prekličete programiranje. Prikaz ugasne.

Na primer.
Ko je časovnik 
programiran za 
zaustavitev sistema 
po 3 urah in zagon 
sistema po 4 urah, 
se bo sistem 
zaustavil po 3 urah 
in se nato zagnal 
1 uro pozneje.

OPOMBA
• Ko je časovnik programiran, je na 

prikazovalniku prikazan preostali čas.

REZERVACIJA 
ČASOVNIKA

PREKLIC ČASOVNIKA

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Slovenščina
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• Ko je sistem montiran, kot je prikazano na 
naslednji sliki, je treba dodeliti glavni 
daljinski upravljalnik.

■ Za sistem toplotne črpalke
Ko je ena zunanja enota povezana z več 
notranjimi enotami.

■ Za sistem s toplotno rekuperacijo
Ko je ena enota BS povezana z več 
notranjimi enotami. 

• Samo glavni daljinski upravljalnik lahko 
izbere OGREVANJE, HLAJENJE ali 
SAMODEJNO DELOVANJE (samo sistem 
z rekuperacijo toplote).

POSTOPEK NASTAVITVE 
GLAVNEGA DALJINSKEGA 
UPRAVLJALNIKA
(Za sistem VRV)

Enega od teh daljinskih upravljalnikov 
je treba določiti kot glavni daljinski 
upravljalnik.

Zunanja enota

Notranje 
enote

Enega od teh daljinskih upravljalnikov 
je treba določiti kot glavni daljinski 
upravljalnik.

Zunanja enota

Notranje 
enote

Enota BS
Slovenščina
Ko je notranja enota z glavnim daljinskim 
upravljalnikom nastavljena na "HLAJENJE", 
lahko preklapljate med načini delovanja 
"VENTILATOR", "SUŠENJE" in 
"HLAJENJE".
Ko je notranja enota z glavnim daljinskim 
upravljalnikom nastavljena na 
"OGREVANJE", lahko preklapljate med načini 
delovanja "VENTILATOR" in "OGREVANJE".
Ko je notranja enota z glavnim daljinskim 
upravljalnikom nastavljena na 
"VENTILATOR", ne morete preklopiti načina 
delovanja. 
Če poskusite izbrati druge nastavitve 
namesto zgoraj navedenih možnih, se 
sproži opozorilo v obliki "piska".
Samo pri sistemu s toplotno rekuperacijo 
lahko notranji enoti nastavite SAMODEJNO 
DELOVANJE. Če to poskusite, se bo 
sprožilo opozorilo v obliki "piska".

Kako dodeliti glavni daljinski 
upravljalnik
Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.

Pritisnite in 4 sekunde držite tipko za 
IZBIRO NAČINA DELOVANJA.
Prikazi " " na vseh pomožnih notranjih 
enotah, priključenih na isto zunanjo enoto 
ali enoto BS, utripajo.

Pritisnite tipko za IZBIRO NAČINA 
DELOVANJA na notranji enoti, ki jo 
želite določiti kot glavni daljinski 
upravljalnik. Dodelitev je s tem 
opravljena. Ta notranja enota je 
določena kot glavni daljinski 
upravljalnik in prikaz " " se izklopi.
• Če želite spremeniti nastavitve, ponovite 

koraka  in .

MODE

MODE

1 2
11
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Če daljinski upravljalnik zaradi odpovedi ali 
odsotnosti baterij ne deluje, uporabite to 
stikalo, ki se nahaja ob izpustni rešetki na 
glavni enoti. Če daljinski upravljalnik ne 
deluje, vendar na njem ne sveti indikator 
nizke ravni napolnjenosti baterij, se obrnite 
se na svojega zastopnika.

[ZAGON]

Stroj deluje v prejšnjem načinu.
Sistem deluje s predhodno nastavljeno 
smerjo pretoka zraka.

[ZAUSTAVITEV]

Ta sistem omogoča dva druga sistema za 
upravljanje poleg individualnega (eno 
daljinsko upravljanje ene notranje enote). 
Preverite naslednje, če sodi vaša enota v 
eno od naslednjih vrst krmiljenja sistema.
■ Sistem s skupinskim nadzorom

En daljinski upravljalnik nadzoruje do 
16 notranjih enot.
Vse notranje enote so nastavljene enako.

ZASILNO DELOVANJE

Pritisnite stikalo za 
zasilno delovanje.

Znova pritisnite stikalo za 
ZASILNO DELOVANJE.

NAPOTKI ZA VARNOST ZA 
SISTEM S SKUPINSKIM NADZOROM 
ALI Z DVEMA DALJINSKIMA 
UPRAVLJALNIKOMA

1 2
12
■ Sistem z dvema daljinskima 
upravljalnikoma
Dva daljinska upravljalnika krmilita 
eno notranjo enoto (v primeru skupinsko 
krmiljenega sistema, eno skupino notranjih 
enot).
Enota sledi posamičnemu upravljanju.

OPOMBA
• Sistem z dvema daljinskima 

upravljalnikoma ni izvedljiv samo 
z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki. 
(To bo sistem z dvema daljinskima 
upravljalnikoma, ki bo imel en žični in 
en brezžični daljinski upravljalnik.)

• V sistemu z dvema daljinskima 
upravljalnikoma brezžični daljinski 
upravljalnik ne more nadzorovati 
delovanja časovnika. 

• Med 3 drugimi svetlobnimi indikatorji na 
prikazovalniku notranje enote deluje samo 
še svetlobni indikator delovanja.

OPOMBA
• Obrnite se na svojega prodajalca Daikin, 
če želite spremeniti kombinacijo ali 
nastavitev skupinsko krmiljenega sistema 
in sistema, ki se krmili preko dveh 
daljinskih upravljalnikov.

Naslednji simptomi ne pomenijo 
okvare klimatske naprave
I.SISTEM NE DELUJE
• Sistem se ne zažene znova takoj, 

ko pritisnete gumb za vklop/izklop.
Če lučka za DELOVANJE sveti, je stanje 
sistema normalno. Ne zažene se znova 
samodejno, ker se sproži varnostna 
naprava, da prepreči preobremenitev 
sistema. Po 3 minutah se sistem 
samodejno znova vklopi.

• Sistem se ne zažene znova takoj, 
ko se pritisnjeni gumb NASTAVITEV 
TEMPERATURE vrne v prvotni položaj.
Ne zažene se znova samodejno, ker se 
sproži varnostna naprava, da prepreči 
preobremenitev sistema. Po 3 minutah 
se sistem samodejno znova vklopi.

6. Ne gre za okvaro klimatske 
naprave
Slovenščina
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• Če se pisk sprejemnika hitro 3-krat 
ponovi (pri običajnem delovanju se 
oglasi samo dvakrat).
Nadzor je nastavljen na opcijski krmilnik 
za centralizirano upravljanje.

• Če sveti lučka za odmrzovanje na 
prikazovalniku notranje enote, ko 
se zažene ogrevanje.
Ta prikaz opozarja pred izpihovanjem 
hladnega zraka iz enote. Ne gre za težavo 
z opremo.

I. ZASILNA ZAUSTAVITEV
Ko se klimatska naprava zaustavi v nujnem 
primeru, začne lučka delovanja na notranji 
enoti utripati. 
Z naslednjimi koraki odčitajte kodo napake, 
ki se prikaže na prikazovalniku. S to kodo se 
obrnite na svojega zastopnika. Pomagala bo 
ugotoviti vzrok težave, kar bo pospešilo 
popravilo.

Pritisnite tipko za PREGLED/
PREIZKUS, da izberete način 
pregleda " ".

" " se prikaže na prikazovalniku in utripa. 
Zasveti "ENOTA".

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE 
ČASOVNIKA in spremenite številko 
enote.

Za spremembo številko enote držite tipko 
pritisnjeno, dokler ne začne notranja enota 
piskati, nato opravite naslednji postopek 
v skladu s številom piskov.

7. Ugotavljanje mest težav

 TEST

DOWN
UP
Slovenščina
Število piskov
3 kratki piski....... Opravite vse korake od  

do .
1 kratek pisk ...... Opravite koraka  in 
1 dolg pisk ......... Običajno stanje

Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA 
DELOVANJA.

" " na levi strani kode napake utripa. 

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE 
ČASOVNIKA in spremenite kodo 
napake.
Držite tipko pritisnjeno, dokler notranja enota 
ne zapiska dvakrat.

Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA 
DELOVANJA.

" " na desni strani kode napake utripa.

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE 
ČASOVNIKA in spremenite kodo 
napake.
Držite tipko pritisnjeno, dokler notranja enota 
ne odda dolgega piska.
Koda napake je določena, ko notranja enota 
odda dolg pisk.

3
6

3 6

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP
13
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Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA 
DELOVANJA, da se prikaz povrne 
v običajno stanje.

II. V DRUGIH PRIMERIH, RAZEN ZASILNE 
ZAUSTAVITVE
1. Enota sploh ne deluje.

• Preverite, ali je sprejemnik izpostavljen 
sončni ali drugi močni svetlobi. 
Sprejemnik naj ne bo izpostavljen 
svetlobi.

• Preverite, ali so v daljinskem 
upravljalniku baterije. Če baterij ni, 
vstavite baterije.

• Preverite, ali sta številka notranje enote 
in številka brezžičnega daljinskega 
upravljalnika enaki.

Ponastavitev 
prikazovalnika

MODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

14
Upravljajte notranjo enoto z daljinskim 
upravljalnikom z enako številko.
Signala, poslanega z drugega daljinskega 
upravljalnika, ki ima različno številko, ni 
mogoče sprejeti. (Če številka ni navedena, 
se obravnava kot "1")

2. Sistem deluje, vendar ne hladi ali ne 
greje učinkovito.
• Če temperatura ni pravilno nastavljena.
• Če je za HITROST VENTILATORJA 

nastavljena možnost POČASI.
• Če kot pretoka zraka ni ustrezen.

V naslednjem primeru se obrnite na 
mesto nakupa.

OPOZORILO
Če zaznate vonj po zažganem, takoj 
ODKLOPITE napajanje in se obrnite na 
mesto nakupa. Uporaba opreme, ki je v 
kakršnem koli drugačnem in ne pravilnem 
delovnem stanju, lahko povzroči poškodbe 
opreme, električni udar in/ali požar.

Številka

Številka
Slovenščina
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[Težava]
Lučka za DELOVANJE notranje enote utripa 
in enota sploh ne deluje.

[Ukrepi za odpravljanje]
Preverite kodo napake (A1–UF) na 
daljinskem upravljalniku in se obrnite 
na mesto nakupa. (Glejte stran 12.)

Koda napakeŠt. enote, ki je 
zaznala težavo

Indikator 
KONTROLE
Slovenščina
Vaš izdelek in baterije, 
priložene upravljalniku, so 
označeni s tem simbolom. 
Simbol pomeni, da električnih in 
elektronskih izdelkov ter baterij 
ne smete mešati z nerazvrščenimi 
gospodinjskimi odpadki. Pri baterijah je 
pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski 
simbol. Kemijski simbol pomeni, da baterija 
vsebuje težko kovino nad določeno 
koncentracijo. Možni kemijski simboli so:

■ Pb: svinec (>0,004%)

Ne poskušajte sami razstaviti sistema. 
Razstavljanje izdelka, obdelavo hladiva, olja 
in drugih delov mora opraviti usposobljen 
monter v skladu z ustrezno lokalno in 
nacionalno zakonodajo. Enote in odpadne 
baterije je treba v posebnem obratu za 
obdelavo predelati za ponovno uporabo, 
recikliranje in obnovitev. Z zagotavljanjem 
pravilnega odstranjevanja boste pripomogli 
k preprečevanju možnih negativnih učinkov 
na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij 
stopite v stik z monterjem ali lokalnimi organi.

8. Odstranitev enote
15
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