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Täname selle Daikini valikulise lisaseadme 
ostmise eest. Lugege enne valikulise 
lisaseadme kasutamist hoolikalt seda 
kasutusjuhendit. See seletab seadme õiget 
kasutamist ja aitab võimalike probleemide 
tekkimisel. Pärast juhendi lugemist hoidke seda 
hilisemaks lugemiseks kindlas kohas.

ENNE KASUTAMIST
See kasutusjuhend sisaldab ainult juhtmevaba 
kaugkontrolleri kasutusjuhiseid.
Kogu süsteemi ohutuks kasutamiseks ja 
hooldamiseks lugege ka siseseadmega 
kaasasolevat kasutusjuhendit.

Kliimaseadme funktsioonide täielikuks 
kasutamiseks ja väärkasutamisest tingitud 
tõrgete ära hoidmiseks soovitame lugeda enne 
kasutamist põhjalikult seda kasutusjuhendit.
See kliimaseade on klassifitseeritud 
"seadmena, mis ei ole mõeldud 
paigaldamiseks avatud kohtadesse".
Siin kirjeldatud ettevaatusabinõud on 
liigitatud järgmiselt: HOIATUS ja 
ETTEVAATUST. Mõlemad sisaldavad olulist 
ohutusteavet. Järgige kindlasti kõiki 
ettevaatusabinõusid. 

HOIATUS............. Nende juhiste 
nõuetekohaselt 
järgimata jätmisega 
võib kaasneda 
kehavigastus või surm.

1. Ohutusabinõud
Eesti
ETTEVAATUST....Nende juhiste 
nõuetekohaselt 
järgimata jätmisega 
võib kaasneda 
varakahju või 
kehavigastus, mis 
võib konkreetsest 
olukorrast sõltuvalt 
olla raske.

Pärast lugemist hoidke juhendit kohas, kust 
seda on vajaduse korral lihtne vaadata. 
Kui seadmed antakse üle uuele kasutajale, 
andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.

HOIATUS
Arvestage, et pikaajaline otsene 
kokkupuude kliimaseadmest tuleva 
jaheda või sooja õhuga või liiga jaheda 
või sooja õhuga võib kahjustada teie 
füüsist ja tervist.
Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid 
(põlemislõhn jne), lülitage toide 
seadmest välja ja võtke ühendust 
kohaliku edasimüüjaga. 
Kasutamise jätkamine sellistes 
tingimustes võib põhjustada rikke, 
elektrilööke või tuleohtu. 
Seadmete paigaldamiseks võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Nende tööde ise tegemine võib põhjustada 
veeleket, elektrilööke või tuleohtu.
Võtke kliimaseadme või kaugkontrolleri 
muutmise, remontimise ja hoolduse 
jaoks ühendust kohaliku edasimüüjaga. 
Kehv töökvaliteet võib põhjustada veeleket, 
elektrilööke või tuleohtu. 
Ärge asetage midagi õhu sisse- ega 
väljalaskesse (nt varsi, sõrmi jne). 
Kokkupuude kliimaseadme suure 
kiirusega ventilaatori teradega võib 
põhjustada vigastusi. 
Kui lekib jahutusainet, võib tekkida 
põleng. 
Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei 
tee jahedat või sooja õhku), võib selle 
põhjuseks olla jahutusaine leke. Pidage 
abi saamiseks nõu edasimüüjaga. 
1
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Kliimaseadmes olev jahutusaine on 
turvaline ja ei leki tavaliselt. Kui see peaks 
aga lekkima, võib kokkupuude lahtise 
põleti, soojendi või pliidiga tekitada mürgist 
gaasi. 
Ärge kasutage kliimaseadet edasi enne, 
kui kvalifitseeritud hooldustöötaja ei ole 
lekke kõrvaldamist kinnitanud. 
Küsige oma kohalikult edasimüüjalt, 
mida teha jahutusaine lekke korral.
Kui kliimaseade paigaldatakse 
väikesesse ruumi, tuleb rakendada 
vajalikke meetmeid, et jahutusaine 
kontsentratsioon ei ületaks võimaliku 
lekke korral piirväärtust. Vastasel juhul 
võib see põhjustada hapniku puudusest 
tingitud õnnetuse. 
Lisatarvikute lisamiseks võtke 
ühendust kvalifitseeritud isikuga ja 
kasutage ainult tootja poolt 
ettenähtud lisatarvikuid.
Kui te teete ise neid töid, võib see 
põhjustada defekte, veelekkeid, 
elektrilööki või süttimist. 
Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet 
kliimaseadme ümberpaigutamise ja 
uuesti paigaldamise kohta. 
Mitterahuldav paigaldustöö võib 
põhjustada veeleket, elektrilööke või 
tuleohtu. 
Kasutage õige voolutugevusega 
sulavkaitsmeid. 
Ärge kasutage sobimatuid 
sulavkaitsmeid, vasest ega muid 
asendusjuhtmeid, sest see võib 
põhjustada elektrilööki, süttimist, 
kehavigastusi või seadme kahjustusi. 
Paigaldage kindlasti 
rikkevoolukaitselüliti. 
Rikkevoolukaitselüliti paigaldamata 
jätmisega võib kaasneda elektrilöökide 
saamise või tulekahju oht.
Maandage seade. 
Ärge maandage seadet tehnovõrgu toru, 
piksevarda ega telefoni maandusjuhtme 
külge. Nõuetele mittevastava 
maandusega võib kaasneda elektrilöök 
või süttimine. 
Välgulöögist või muudest allikatest 
põhjustatud kõrge löökvool võib 
kliimaseadet kahjustada.
2

Kui kliimaseade saab 
loodusõnnetuse, nagu üleujutus või 
tugev torm, käigus kahjustada, nt jääb 
vee alla, võtke abi saamiseks 
ühendust edasimüüjaga.
Sellisel juhul ärge kasutage kliimaseadet, 
sest see võib põhjustada talitlushäireid, 
elektrilööki või süttimist.
Ärge käivitage ega lülitage 
kliimaseadet välja toiteploki kaitselüliti 
SISSE või VÄLJA lülitamisega.
Vastasel juhul võib see põhjustada 
süttimist või veeleket. Lisaks pöörleb 
ventilaator äkiliselt, kui toitekatkestuse 
kompensatsioon on lubatud, mis võib 
põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage toodet kohas, kus 
esineb õliauru, nagu küpsetusõli või 
masinaõli aur.
Õliaur võib põhjustada mõrasid, 
elektrilööke või süttimist.
Ärge kasutage toodet kohas, kus 
esineb liigselt õlist suitsu, nt köögid, 
ega kohtades, kus esineb 
kergsüttivaid gaase, söövitavaid 
gaase ja metallitolmu.
Toote sellises kohas kasutamine võib 
põhjustada süttimist või talitlushäireid.
Ärge kasutage toote lähedal süttivaid 
materjale (nt juukselakk või 
putukamürgid).
Ärge puhastage toodet orgaaniliste 
lahustitega, nagu värvilahusti.
Orgaaniliste lahustite kasutamine võib 
põhjustada tootele mõrasid, elektrilööke 
või süttimist.
Kasutage kliimaseadmega kindlasti 
ettenähtud toiteahelat.
Muude toiteallikate kasutamine võib 
tekitada kuumust, leeke või toote 
talitlushäireid.

ETTEVAATUST
Ärge kasutage kliimaseadet muul 
kui ettenähtud otstarbel. 
Ärge kasutage kliimaseadet 
täppisinstrumentide, toidu, taimede, 
loomade või kunstiteoste jahutamiseks, 
sest see võib mõjuda halvasti asjasse 
puutuva objekti tööle, kvaliteedile ja/või 
kestusele.
Eesti
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Ärge pange niiskusele tundlikke 
esemeid otse sise- või välisseadme alla. 
Teatud tingimustes võib kondenseerumine 
põhiseadmel või jahutusaine torudel, 
õhufiltrisse kogunenud mustus või 
äravoolu ummistumine põhjustada 
tilkumist, mis võib asjasse puutuva eseme 
rikkuda või lõhkuda. 
Hapniku lõppemise ennetamiseks 
pidage silmas, et tuba oleks 
korralikult ventileeritud, kui koos 
kliimaseadmega kasutatakse 
seadmeid, nagu näiteks põletit.
Pärast pikaajalist kasutamist 
kontrollige seadme stendi ja kinnitusi, 
et neil ei oleks kahjustusi. 
Kui need on kahjustatud, võib seade 
kukkuda ja põhjustada vigastusi.
Ärge paigutage süttivaid pihusteid ega 
kasutage pihustite anumaid seadme 
lähedal. 
Enne puhastamist katkestage kindlasti 
seadme töö, lülitage kaitselüliti välja 
või eemaldage toitejuhe. 
Muidu võivad tulemuseks olla elektrilöök 
ja vigastused.
Elektrilöökide vältimiseks ärge 
kasutage seadet märgade kätega. 
Ärge pange lahtist tuld tekitavaid 
seadmeid seadme õhuvooluga kokku 
puutuvasse kohta, sest see võib 
kahjustada põletit. 
Ärge paigutage otse seadme alla 
kütteseadmeid, sest nende soojus 
võib põhjustada deformeerumist. 
Ärge lubage lastel ronida välisseadme 
peale ja vältige esemete paigutamist 
seadme peale.
Kukkumine või komistamine võib 
põhjustada vigastusi.
Ärge tõkestage sisse- ega 
väljalaskeavasid.
Tõkestatud õhuvool võib põhjustada 
jõudluse vähenemist või probleeme.
Jälgige, et seadme õhuvool ei puhuks 
otse lastele, taimedele ega loomadele, 
sest see võib põhjustada negatiivseid 
tagajärgi. 
Eesti
Ärge peske kliimaseadet ega 
kaugkontrollerit veega, sest see võib 
põhjustada elektrilööke või tulekahju. 
Ärge pange veeanumaid (vaase vms) 
seadme peale, sest see võib 
põhjustada elektrilööke või tuleohtu. 
Ärge paigaldage õhukonditsioneeri 
kohta, kus on tuleohtliku gaasi 
lekkimise oht. 
Gaasilekke korral võib gaasi kogunemine 
kliimaseadme läheduses põhjustada 
süttimisohtu.
Ärge pange süttivaid anumaid 
(nt aerosoolipurgid) õhu 
väljalaskeavale lähemale kui 1 m.
Anum võib lõhkeda sise- või 
välisseadmest väljuva kuuma õhu tõttu.
Enne seadme kõrvaldamist tuleb 
sellest eemaldada patareid ja 
kõrvaldada need ohutult.
Paigaldage äravool, et tagada täielik 
äravool.
Kui kliimaseadme töötamise ajal ei toimu 
välimisest äravoolutorust korralikku 
äravoolu, võib kogunenud mustus 
ja praht olla toru ummistanud.
See võib põhjustada siseseadme 
veeleket. Sellisel juhul peatage 
kliimaseadme töö ja võtke abi saamiseks 
ühendust edasimüüjaga.
Seadet ei tohi kasutada lapsed ja 
põdura tervisega inimesed.
See võib kahjustada kehafunktsioone 
ja tervist. 
Lapsi tuleb jälgida, et nad seadme ega 
kaugjuhtimispuldiga ei mängiks. 
Kui laps seadet kogemata kasutab, 
võib see kahjustada kehafunktsioone 
ja tervist. 
Ärge lubage lastel mängida 
välisseadme peal ega läheduses.
Seadme hooletu puudutamine võib 
põhjustada vigastusi. 
Küsige edasimüüjalt teavet 
kliimaseadme sisemuse puhastamise 
kohta. 
Ebaõige puhastamine võib põhjustada 
plastosade purunemist, veeleket ja muid 
kahjustusi ning elektrilööke. 
3
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Vigastuste vältimiseks ärge 
puudutage seadme õhu sissevõttu 
ega alumiiniumist ribisid. 
Ärge pange esemeid välisseadme 
vahetusse lähedusse ega laske 
lehtedel ja prahil seadme ümber 
koguneda. 
Väikestele loomadele meeldib 
lehtedesse ronida, kust nad võivad 
sattuda seadme sisse. Seadmes võivad 
väiksed loomad elektrikomponentidega 
kokku puutudes põhjustada rikkeid, 
suitsu või tuld.
Ärge puudutage kunagi kontrolleri 
sisemisi detaile. 
Ärge eemaldage esipaneeli. Sisemiste 
detailide puudutamine põhjustab 
elektrilööke ja kahjustab seadet. 
Sisemiste detailide kontrollimise ja 
reguleerimise jaoks küsige nõu 
edasimüüjalt. 
Ärge jätke kaugkontrollerit kohta, kus 
see võib saada märjaks.
Vee kaugkontrollerisse sattumisel tekib 
elektrilöögi oht ja see võib kahjustada 
elektroonikakomponente.
Juhtmevaba kaugkontrolleri 
kasutamisel ärge suunake tugevat 
valguskiirt ega paigaldage 
inverterluminofoorlampi põhiseadme 
vastuvõtuosa lähedale.
See võib põhjustada talitlushäireid.
Jälgige õhufiltri puhastamisel ja 
kontrollimisel oma jalgealust.
Kuna vajalik on kõrgel töötamine, tuleb 
olla ülimalt tähelepanelik.
Kui platvorm on ebastabiilne, võite
kukkuda maha ja saada kehavigastusi.

2. Kasutamiseks olulised 
nimed ja funktsioonid 
(joonis 1, 2)

1
KUVA " " 
(SIGNAALI EDASTAMINE)
See süttib signaali edastamise ajal.
4

2

KUVA " " " " " " " " " " 
(TÖÖREŽIIM)
See kuva näitab praegust 
TÖÖREŽIIMI. Ainult jahutusega tüübi 
korral ei ole " " (Auto) ja " " 
(küte) installitud.

3

KUVA " " (SEADISTATUD 
TEMPERATUUR)
See kuva näitab seadistatud 
temperatuuri.

4
KUVA " " 
(PROGRAMMEERITUD AEG)
See näitab süsteemi käivitamise või 
seiskamise programmeeritud aega.

5 KUVA " " (ÕHUVOOLU LABA)
Vt lk 9.

6
KUVA " " (VENTILAATORI 
KIIRUS)
Kuva näitab ventilaatori seadistatud 
kiirust.

7

KUVA " " 
(KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUD)
KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUTE 
NUPU vajutamisel näitab ekraan hetkel 
seadistatud režiimi.

8

SISSE/VÄLJA NUPP
Nupu vajutamisel süsteem käivitub. 
Selle nupu uuesti vajutamisel lülitub 
süsteem välja.

9

VENTILAATORI KIIRUSE JUHTIMISE 
NUPP
Vajutage sellele nupule ventilaatori kiiruse 
seadistamiseks vastavalt oma eelistustele 
KÕRGE/MADAL (BRC7EA628/29) või 
KÕRGE/KESKMINE/MADAL (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).

10

TEMPERATUURI 
REGULEERIMISNUPP
Kasutage seda nuppu 
TEMPERATUURI 
REGULEERIMISEKS (toimib, kui 
kaugkontrolleri esikaas on suletud.)

MH L

C

hr. hr.

TEST
Eesti
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11

TAIMERI PROGRAMMEERIMISE 
NUPP
Kasutage seda nuppu 
"KÄIVITAMISE ja/või SEISKAMISE" 
aja programmeerimiseks. (Toimib, kui 
kaugkontrolleri esikaas on avatud.)

12
TAIMERI REŽIIMI KÄIVITAMISE/
SEISKAMISE NUPP
Vt lk 9.

13
TAIMERI JÄTKAMISE/
KATKESTAMISE NUPP
Vt lk 10.

14
ÕHUVOOLU SUUNA 
REGULEERIMISE NUPP
Vt lk 8.

15
TÖÖREŽIIMI VALIMISE NUPP
Vajutage sellele nupule TÖÖREŽIIMI 
valimiseks.

16

FILTRI IKOONI LÄHTESTAMISE 
NUPP
Vaadake siseseadmega kaasasolevast 
kasutusjuhendist HOOLDUSE jaotist.

17

KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUTE 
NUPP
Seda nuppu kasutab kvalifitseeritud 
tehnik hooldustööde tegemiseks.

18
AVARIILÜLITI
See lüliti on kasutusvalmis, kui 
kaugkontroller ei toimi.

19
VASTUVÕTJA
Võtab vastu kaugkontrolleri signaali.

20

KASUTUSNÄIDU LAMP (punane)
See lamp põleb, kui kliimaseade 
töötab. See vilgub, kui seadmel esineb 
probleeme.

21
TAIMERI NÄIDU LAMP (roheline)
See lamp põleb, kui seadistatud on 
taimer.

22
ÕHUFILTRI PUHASTAMISE AJA 
INDIKAATORTULI (punane)
Süttib, kui on aeg puhastada õhufiltrit.
Eesti
23

SULATUSREŽIIMI LAMP (oranž)
Süttib, kui käivitunud on sulatusrežiim. 
(Ainult jahutusega tüübi korral see 
lamp ei sütti.)

24

VENTILAATORI/KLIIMASEADME 
SELEKTORLÜLITI

Seadistage lüliti asendisse " " 
(VENTILAATOR) VENTILAATORI 
jaoks või " " (A/C) KÜTMISE või 
JAHUTUSE jaoks.

25

JAHUTUSE/KÜTTE 
ÜMBERLÜLITUSE LÜLITI

Seadistage lüliti asendisse " " 
(JAHUTUS) JAHUTUSE või " " 
(KÜTE) KÜTMISE jaoks.

MÄRKUS
• Selguse huvides on joonisel 1 toodud 

kõik näidud, mis tegelikul kasutusel 
võivad esineda.

• Joonisel 1-2 on toodud kaugkontroller 
avatud esikaanega.

• Joonisel 1-3 on näidatud selle 
kaugkontrolleri kasutamist koos ühe 
toodud VRV-süsteemiga.

• Kui õhufiltri puhastamise ajanäidu lamp 
süttib, puhastage õhufiltrit vastavalt 
juhistele, mis on toodud siseseadmega 
kaasasolevas kasutusjuhendis.
Pärast õhufiltri puhastamist ja uuesti 
paigaldamist vajutage kaugkontrolleril 
filtri ikooni lähtestamise nupule. 
Vastuvõtjal kustub õhufiltri puhastamise 
ajanäidu lamp.

• Sulatamise lamp vilgub toite sisse 
lülitamisel. See ei ole rike.
5
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Ettevaatusabinõud kaugkontrolleri 
käsitsemisel
Suunake kaugkontrolleri edastav osa 
kliimaseadme vastuvõtvale osale.
Kui miski blokeerib siseseadme ja 
kaugkontrolleri vahelist edastamise-
vastuvõtmise teed, näiteks kardinad, 
siis see ei toimi.

Vastuvõtja 2 lühikest piiksu tähendab, et 
signaali edastamine õnnestus.
Edastamiskaugus on umbes 7 m.
Ärge kukutage maha ega tehke seda 
märjaks.
See võib saada kahjustusi.
Ärge kunagi vajutage kaugkontrolleri 
nuppu tugeva, terava esemega.
See võib kaugkontrollerit kahjustada.

Paigalduskoht
• Võimalik, et signaale ei võeta vastu 

ruumides, kus on elektrooniline 
luminofoorvalgustus. Pidage enne uute 
luminofoorvalgustite ostmist nõu 
müügiesindajaga.

• Kui kaugkontroller aktiveerib muid 
elektriseadmeid, viige need seadmed 
teise kohta või võtke ühendust 
edasimüüjaga.

Kaugkontrolleri paigutamine 
kaugkontrolleri hoidikusse
Paigaldage kaugkontrolleri hoidik seinale või 
sambale kaasasolevate kruvidega. 
(Veenduge, et see edastab signaali)

3. Juhtmevaba kaugkontrolleri 
käsitsemine
6

Kuidas paigaldada kuivelemendiga 
patareisid
(1) Eemaldage 

kaugkontrolleri tagakaas 
noolega näidatud suunas.

(2) Sisestage patareid
Kasutage kahte 
kuivelemendiga patareid 
(AAA.LR03 (leelis)). 
Sisestage kuivelemendiga 
patareid õigesti, järgides 
nende (+) ja (–) märki.

(3) Sulgege kaas.

Millal patareisid vahetada
Tavapärase kasutuse korral kestavad 
patareid umbes aasta. Samas asendage 
neid, kui siseseade ei reageeri või reageerib 
käsklustele aeglaselt või kui ekraan muutub 
tumedamaks.

[ETTEVAATUST]
• Asendage kõik patareid korraga, ärge 

kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
• Kui kaugkontrollerit ei kasutata pikka 

aega, võtke kõik patareid välja, et vältida 
vedeliku lekkimist patareidest.

Kaugkontrolleri 
paigutamine

Libistage ülevalt

Kaug-
kontrolleri 
hoidik

Kaugkontrolleri 
eemaldamine

Tõmmake 
seda üles
Eesti
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KESKJUHTIMISE SÜSTEEMI 
KORRAL
Kui siseseadet juhitakse keskjuhtimise 
süsteemiga, on vajalik muuta kaugkontrolleri 
sätteid.
Sellisel juhul võtke ühendust DAIKINI 
edasimüüjaga.

VRV ja Sky Air süsteem
Vaadake kliimaseadmega kaasasolevat 
kasutusjuhendit.

 Vt joonis 1 lk [1] 
• Töötamine erineb soojuspumbaga tüübil ja 

ainult jahutusega tüübil. Võtke ühendust 
Daikini edasimüüjaga, et veenduda oma 
süsteemi tüübis. 

• Seadme kaitsmiseks lülitage peatoitelüliti 
6 tundi enne kasutamist sisse.

• Kui peatoide lülitatakse käitamisel välja, 
taaskäivitub režiim automaatselt pärast 
toite taastumist.

Kasutage järgmises järjekorras.

• AUTOMAATSET REŽIIMI saab valida 
ainult soojuspumba kaksiksüsteemiga või 
soojuse taaskasutuse VRV-süsteemiga.

• Ainult jahutusega tüübi korral saab valida 
"JAHUTUSE" ja 
"VENTILAATORI" ja "KUIVATAMISE" 
režiimide vahel.

SÜSTEEMID, MILLEL EI OLE 
JAHUTUSE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE 
KAUGKONTROLLERI LÜLITIT

 Vt joonis 1-1, 2 lk [1] 

4. Töövahemik

5. Kasutusprotseduur

JAHUTUSE, KÜTMISE, 
AUTOMAATNE, VENTILAATORI JA 
KUIVATUSPROGRAMMI REŽIIM

TÖÖREŽIIMI 
VALIMISNUPP

MODE
Eesti
Vajutage järgmiselt mitu korda 
TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPULE ja 
valige soovitud TÖÖREŽIIM.

■ JAHUTUSREŽIIM ............................. " "
■ KÜTMISE REŽIIM............................. " "
■ AUTOMAATNE REŽIIM .................... " "

• Selles töörežiimis toimub JAHUTUSE/
KÜTMISE ümberlülitus automaatselt.

■ VENTILAATORI REŽIIM ................... " "
■ KUIVATUSREŽIIM ............................ " "

• Selle programmi eesmärgiks on 
vähendada niiskustaset ruumis 
temperatuuri minimaalselt langetades.

• Mikroarvuti määrab automaatselt 
TEMPERATUURI ja VENTILAATORI 
KIIRUSE.

• See süsteem ei hakka tööle, kui 
ruumitemperatuur on alla 16°C.

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu
TÖÖTULI süttib või kustub ja süsteem 
hakkab TÖÖLE või seiskub.

MÄRKUS
• Ärge lülitage toidet VÄLJA kohe pärast 

seadme seiskumist. Oodake sellega 
vähemalt 5 minutit.
Vesi võib lekkida või esineda muud 
probleemid.

SÜSTEEMID, MILLEL ON JAHUTUSE/
KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE 
KAUGKONTROLLERI LÜLITIT

 Vt joonis 1-1, 3 lk [1] 

(1) Valige järgmiselt TÖÖREŽIIM 
KAUGKONTROLLERI JAHUTUSE/
KÜTTE ÜMBERLÜLITAMISE 
LÜLITIGA.

 SISSE/VÄLJA

TÖÖREŽIIMI 
VALIMISNUPP

ON OFF
7
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■ JAHUTUSREŽIIM...................... " "

■ KÜTMISE REŽIIM...................... " "

■ VENTILAATORI REŽIIM............ " "

■ KUIVATUSREŽIIM ..................... " "

• Vaadake kuivatusrežiimi kohta teavet 
jaotisest "SÜSTEEMID, MILLEL EI OLE 
JAHUTUSE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE 
KAUGKONTROLLERI LÜLITIT".
(2) Vajutage TÖÖREŽIIMI 

VALIMISNUPPU mitu korda ja 
valige " "
(See režiim on saadaval ainult 
kuivatusrežiimis.)

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu
TÖÖTULI süttib või kustub ja süsteem 
hakkab TÖÖLE või seiskub.

MÄRKUS
• Ärge lülitage toidet VÄLJA kohe pärast 

seadme seiskumist. Oodake sellega 
vähemalt 
5 minutit.
Vesi võib lekkida või esineda muud 
probleemid.

[KÜTTEREŽIIMI SELGITUS]
SULATUSREŽIIM
• Kui välisseadme mähisel suureneb jäite 

kogus, väheneb küttevõimekus ja süsteem 
läheb SULATUSREŽIIMILE.

• Ventilaator seiskub ja siseseadme 
SULATAMISE LAMP süttib.
6 kuni 8 minuti (maksimaalselt 10 minuti) 
möödumisel SULATUSREŽIIMIST läheb 
süsteem tagasi KÜTTEREŽIIMILE.

 SISSE/VÄLJA
ON OFF
8

Küttevõimsus ja välisõhu temperatuur
• Küttevõimsus langeb ja välisõhu 

temperatuur langeb. Külmatunde korral 
kasutage muud kütteseadet samal ajal selle 
kliimaseadmega.

• Ruumi soojendamiseks kasutatakse kuuma 
õhu ringlust. Kliimaseadme esmakordsest 
käivitamisest kogu ruumi soojaks 
minemiseni kulub aega. Sisemine ventilaator 
lülitub madalale kiirusele, kuni kliimaseade 
jõuab siseruumis kindla temperatuurini. 
Oodake, kuni ruumitemperatuur jõuab 
soovitud tasemele. 

• Kui soe õhk koguneb lae alla ja jalgadel 
tundub külm, on soovitatav kasutada 
õhuringlusseadet. Lisainfo saamiseks 
võtke ühendust ostukohaga.

TEMPERATUURI, VENTILAATORI 
KIIRUSE ja ÕHUVOOLU SUUNA 
programmeerimiseks järgige järgmisel 
joonisel toodud protseduure.

Vajutage TEMPERATUURI 
REGULEERIMISNUPULE ja 
programmeerige temperatuur.

Iga kord, kui seda nuppu 
vajutatakse, suureneb 
seadistatud temperatuur 
1°C võrra.

Iga kord, kui seda nuppu 
vajutatakse, langeb seadistatud 
temperatuur 1°C võrra.

Automaatse režiimi korral
Iga kord, kui seda nuppu 
vajutatakse, nihkub 
temperatuur "H" poolele.

Iga kord, kui seda nuppu 
vajutatakse, nihkub 
temperatuur "L" poolele.

REGULEERIMINE

TEMPERATUURI 
REGULEERIMINE

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Eesti
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[°C]

• Ventilaatorirežiimi puhul ei ole 
seadistamine võimalik.

MÄRKUS
• Kaugkontrolleri seadistatud 

temperatuurivahemik on 16°C kuni 32°C.

Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE 
JUHTIMISE nupule.
Valida saab kõrge või madala ventilaatori 
kiiruse (BRC7EA628/29).
Valida saab kõrge, keskmise või madala 
ventilaatori kiiruse (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).
Mikrokiip võib mõnikord juhtida ventilaatori 
kiirust, et kaitsta seadet.

Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA 
REGULEERIMISE nuppu, et valida 
järgmisel joonisel näidatud viisil 
õhuvoolu suund.

Ilmub KUVA ja õhuvoolu 
suund hakkab vahetuma 
(automaatne kiikumise 
säte).

Vajutage ÕHUVOOLU 
SUUNA 
REGULEERIMISE nuppu, 
et valida soovitud õhuvoolu 
suund.

KUVA kustub ja õhuvoolu 
suund fikseeritakse 
(fikseeritud õhuvoolu 
suuna seadistus).

H ■ M ■ L
Temperatuuri 
seadistamine 25 23 22 21 19

VENTILAATORI KIIRUSE 
JUHTIMINE

ÕHUVOOLU SUUNA 
REGULEERIMINE

FAN

SWING
Eesti
Vasaku/parema õhuvoolu suuna 
reguleerimine
Suunake labad nupust vasakule/paremale 
vastavalt soovile või ruumi õhule.

MÄRKUS
• Peatage labade kiikumine enne, kui 

proovite nende nurka muuta. Liikuvate 
labadega töötamisel võivad teie sõrmed 
sinna vahele jääda.

ÕHUVOOLU LABA LIIKUMINE
Järgmistel tingimustel kontrollib mikroarvuti 
õhuvoolu suunda, seega võib see erineda 
ekraanil kuvatust.

MÄRKUS
• Kui proovite kasutada jahutus või 

programmeeritud kuivatust ja labad on 
suunatud allapoole, võib õhuvoolu suund 
muutuda ootamatult. See ei tähenda, et 
seadmel esineks rike. See on vajalik 
selleks, et vältida õhu väljalaskele tekkiva 
kondensaadi tilkumist.

• Töörežiim sisaldab automaatset režiimi.

Töörežiim Jahutamine Küte

Töötingi-
mused

• Kui töötab 
pidevalt 
allapoole 
suunatud 
õhuvooluga

• Kui ruumi 
temperatuur on 
seadistatud 
temperatuurist 
kõrgem

• Sulatusrežiimil 
(Labad puhuvad 
horisontaalselt, 
et vältida külma 
õhu puhumist 
otse ruumis 
viibijatele.)
9
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Kasutage järgmises järjekorras.
• Taimer toimib kahel järgmisel viisil.

Seiskumisaja programmeerimine ( ) 
.... Süsteem lõpetab töötamise pärast 
määratud aja möödumist.
Käivitumisaja programmeerimine ( ) 
.... Süsteem alustab töötamist pärast 
määratud aja möödumist. 

• Taimerit saab programmeerida 
maksimaalselt 72 tunniks.

• Käivitus- ja seiskumisaega saab 
programmeerida samaaegselt.

Vajutage mitu korda TAIMERI REŽIIMI 
KÄIVITAMISE/SEISKAMISE nuppu ja 
valige ekraanil režiim.
Ekraan vilgub.
Taimeri seiskumise 
seadistamiseks .... " "
Taimeri käivitumise 
seadistamiseks .... " "

Vajutage AJA PROGRAMMEERIMISE 
nupule ja seadistage süsteemi 
seiskumise või käivitumise aeg.
Selle nupu vajutamisel edeneb 
aeg 1 tunni võrra.

Selle nupu vajutamisel alaneb 
aeg 1 tunni võrra.

Vajutage TAIMERI VIIVITUSE nupule.
Taimeri seadistusprotseduur lõppeb. 
Ekraan muutub vilkuvalt valguselt püsivale 
valgusele.

PROGRAMMITAIMERI REŽIIM

TAIMERI REŽIIMI 
KÄIVITAMINE/
SEISKAMINE

AJA 
PROGRAMMEERIMINE

TAIMERI VIIVITUS

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP

RESERVE
10
Vajutage TAIMERI VÄLJA lülitamise 
nupule, et programmeerimine tühistada. 
Ekraan kustub.

Näide.
Kui taimer 
programmeeritakse 
peatama süsteemi 
3 tunni möödumisel 
ja käivitama 
süsteemi 4 tunni 
möödumisel, siis 
süsteem peatub 
3 tunni möödumisel 
ja seejärel käivitab 
süsteemi uuesti 
1 tunni pärast.

MÄRKUS
• Kui taimer on programmeeritud, 

näidatakse ekraanil järelejäänud aega.

• Kui süsteem on paigaldatud, nagu 
näidatud järgmisel pildil, on vajalik 
määrata peakaugkontroller.

■ Soojuspumba süsteemi korral
Kui üks välisseade on ühendatud mitme 
siseseadmega.

TAIMERI 
KATKESTAMINE

KUIDAS SEADISTADA 
PEAKAUGKONTROLLERIT
(VRV-süsteemi korral)

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

Üks nendest kaugkontrolleritest tuleb 

määrata peakaugkontrolleriks.

Välisseade

Siseseadmed
Eesti
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■ Soojustagastusega süsteemi korral
Kui üks BS-seade on ühendatud mitme 
siseseadmega. 

• Ainult peakaugkontrolleriga saab 
valida KÜTMISE, JAHUTUSE 
või AUTOMAATSET (ainult 
soojustagastusega süsteem) REŽIIMI.

Kui peakaugkontrolleriga siseseade on 
seatud valikule "JAHUTUS", saate lülitada 
töörežiimi "VENTILAATORI", "KUIVATUSE" 
ja "JAHUTUSE" vahel.
Kui peakaugkontrolleriga siseseade on 
seatud valikule "KÜTE", saate lülitada 
töörežiimi "VENTILAATORI" ja "KÜTMISE" 
vahel.
Kui peakaugkontrolleriga siseseade on 
seatud valikule "VENTILAATOR", ei saa te 
töörežiimi vahetada. 
Kui proovite teha seadistusi, mida ei ole 
ülalpool toodud, kõlab hoiatusena "piiks".
Ainult soojustagastusega süsteemi korral 
saate seadistada siseseadet 
AUTOMAATSELE režiimile. Seda tehes 
kõlab hoiatusena "piiks".

Kuidas määrata peakaugkontrollerit
Kasutage järgmises järjekorras.

Hoidke 4 sekundit all TÖÖREŽIIMI 
VALIMISNUPPU.

Üks nendest kaugkontrolleritest tuleb 

määrata peakaugkontrolleriks.

Välisseade

Siseseadmed

BS-seade

MODE
Eesti
Ekraanil kuvatakse kõikide alluvate 
siseseadmete juures " ", mis on 
ühendatud sama välisseadmega, või 
BS-seade vilgub.

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPPU 
siseseadmel, mida soovite määrata 
peakaugkontrolleriks. Määramine on 
lõpetatud. See siseseade on määratud 
peakaugkontrolleriks ja ekraanil 
kustub " ".
• Sätete muutmiseks korrake samme  ja .

Kui kaugkontroller ei tööta patareitõrke või 
patarei puudumise tõttu, kasutage seda 
lülitit, mis asub põhiseadme väljalaskevõre 
kõrval. Kui kaugkontroller ei tööta, kuid sellel 
ei põle tühja patarei näidik, võtke ühendust 
edasimüüjaga.

[KÄIVITAMINE]

Masin töötab eelmises režiimis.
Süsteem töötab eelnevalt seadistatud 
õhuvoolu suunaga.

[PEATAMINE]

AVARIIOLUKORD

Vajutage 
avariilülitile.

Vajutage uuesti 
AVARIILÜLITILE.

MODE

1 2

1 2
11
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Lisaks üksikseadme juhtimisele (üks 
kaugkontroller juhib ühte siseseadet) on 
sellel süsteemil kaks teist juhtimissüsteemi. 
Kontrollige järgmist, kui teie seade kuulub 
ühe järgmise juhtsüsteemiga tüübi hulka.
■ Rühma juhtimisega süsteem

Üks kaugkontroller juhib kuni 
16 siseseadet.
Kõik siseseadmed on seadistatud 
võrdsetena.

■ Kahe kaugkontrolleriga süsteem
Ühe siseseadme juhtimiseks kasutatakse 
kahte kaugkontrollerit (rühma juhtimise 
süsteemi korral, üks siseseadmete rühm).
Seade järgib konkreetseid toiminguid.

MÄRKUS
• Kaks kaugkontrollerit ei saa juhtida 

süsteemi, millel on ainult juhtmevaba 
kaugkontroller. (Selleks peab olema 
kaugkontrolleriga juhitav süsteem, kus 
on üks juhtmega ja üks juhtmevaba 
kaugkontroller.)

• Kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteemi 
korral ei saa juhtmevaba kaugkontroller 
juhtida taimerit. 

• Kui sama seadmega on ühendatud 
kaks kontrollerit, kuvab juhtmevaba 
kaugkontroller ainult TÖÖREŽIIMI.

• Kui juhtimiseks kasutatakse juhtmega 
kaugkontrollerit, ei muutu juhtmevaba 
kaugkontrolleri ekraan.

• Siseseadme funktsioone kuvab 3 lambi 
hulgast ainult kasutusnäidu lamp.

MÄRKUS
• Kui soovite muuta kombinatsiooni või 

seadistada rühma juhtimist või kahe 
kaugkontrolleriga juhtsüsteemi, võtke 
ühendust Daikini edasimüüjaga.

RÜHMA JUHTIMISEGA SÜSTEEMIDE 
VÕI KAHE KAUGKONTROLLERIGA 
SÜSTEEMIDE ETTEVAATUSABINÕUD
12
Järgmised sümptomid ei tähenda 
kliimaseadme talitlushäiret
I.SÜSTEEM EI TÖÖTA
• Süsteem ei taaskäivitu kohe pärast 

SISSE/VÄLJA nupu vajutamist.
Kui TÖÖTULI põleb, on süsteem 
normaalses töökorras. See ei taaskäivitu 
kohe, sest aktiveerunud ohutusseadis 
kaitseb süsteemi ülekoormuse eest. 
Süsteem lülitub automaatselt uuesti sisse 
5 minuti möödumisel.

• Süsteem ei taaskäivitu kohe pärast 
TEMPERATUURI SEADISTAMISE nupu 
viimist eelmisse asendisse pärast 
nupule vajutamist.
See ei taaskäivitu kohe, sest aktiveerunud 
ohutusseadis kaitseb süsteemi 
ülekoormuse eest. Süsteem lülitub 
automaatselt uuesti sisse 5 minuti 
möödumisel.

• Kui vastuvõtmise piiksuv heli esineb 
kiiresti 3 korda (see kõlab ainult kaks 
korda, kui töötamine on tavapärane).
Juhtimine on seadistatud keskjuhtimiseks 
valikulisele kontrollerile.

• Kui siseseadme sulatamise lamp põleb 
kütmise käivitamisel.
See näit hoiatab külma õhu eest, mida 
puhutakse seadmest. See ei tähenda, 
et seadmel esineks rike.

I. AVARIISEISKAMINE
Kui kliimaseade seiskub avariiolukorras, 
hakkab siseseadme töölamp vilkuma. 
Tehke ise järgmised sammud, et lugeda 
kuvaril kuvatavat tõrkekoodi. Edastage see 
kood edasimüüjale. Tema aitab leida 
probleemi põhjust ja kiirendada remontimist.

6. Ei ole kliimaseadme 
talitlushäire

7. Kuidas leida probleemseid 
kohti
Eesti
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Kontrollimisrežiimi valimiseks 
vajutage KONTROLLIMISE/
TESTIMISE nupule " ".

Ekraanile ilmub vilkuv " ". "UNIT no." 
süttib.

Vajutage PROGRAMMEERIMISE 
NUPPU ja muutke seadme numbrit.

Jätkake vajutades seadme numbri muutmist 
kuni siseseade teeb piiksu ja tehke 
järgmised toimingud vastavalt piiksude 
arvule.
Piiksude arv
3 lühikest piiksu . Tehke kõik sammud  

kuni .

1 lühike piiks...... Tehke sammud  ja 
1 pikk piiks......... Tavaolek

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE 
NUPPU.

Tõrkekoodist vasakul hakkab vilkuma " ". 

Vajutage PROGRAMMEERIMISE 
NUPPU ja muutke tõrkekoodi.
Vajutage, kuni siseseade piiksub kaks korda.

 TEST

DOWN
UP

3
6

3 6

MODE

DOWN
UP
Eesti
Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE 
NUPPU.

Tõrkekoodist paremal hakkab vilkuma " ".

Vajutage PROGRAMMEERIMISE 
NUPPU ja muutke tõrkekoodi.
Vajutage, kuni siseseade teeb pika piiksu.
Tõrkekood on lahendatud, kui siseseade 
teeb pika piiksu.

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE 
NUPPU, et viia ekraan tagasi 
tavaolekusse.

II. KUI LISAKS AVARIISEISKAMISELE
1. Seade ei tööta üldse.

• Kontrollige, kas vastuvõtja on avatud 
päikesevalgusele või tugevale 
valgusele. Hoidke vastuvõtja valgusest 
eemal.

Ekraani lähtestamine

MODE

DOWN
UP

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

13
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• Kontrollige, kas kaugkontrolleris on 
patareid. Kui neid ei ole, sisestage 
patareid.

• Kontrollige, kas siseseadme ja 
juhtmevaba kaugkontrolleri numbrid on 
ühesugused.

Juhtige siseseadet kaugkontrolleriga, 
millel on sama number.
Signaali, mis on saadetud teise numbriga 
kaugkontrollerist, ei aktsepteerita. (Kui 
numbrit ei ole mainitud, on selleks "1")

2. Süsteem töötab, kuid ei jahuta või küta 
piisavalt.
• Kas seadistatud temperatuur on õige.
• Kas VENTILAATORI KIIRUS on 

seadistatud MADALALE KIIRUSELE.
• Kas seadistatud õhuvoolu nurk on õige.

Järgmistel juhtudel võtke ühendust 
ostukohaga.

HOIATUS
Kui tunnete põlemislõhna, lülitage toide 
viivitamatult VÄLJA ja võtke ühendust 
ostukohaga. Seadme kasutamine, kui 
see ei ole ideaalses töökorras, võib 
kahjustada seadet, põhjustada 
elektrilööki ja/või tulekahju.

Number

Number
14
[Probleem]
Siseseadme TÖÖTULI vilgub ja seade ei 
tööta üldse.

[Abinõu]
Kontrollige kaugkontrolleril tõrkekoodi (A1 - 
UF) ja võtke ühendust ostukohaga. (Vt lk 12.)

Tõrkekood
Seadme nr, 
kus esines 
probleem

KONTROLLI-
MISE kuva
Eesti
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Teie toode ja 
kaugjuhtimispuldiga kaasa 
pandud patareid on tähistatud 
selle sümboliga. See sümbol 
tähendab, et elektri- ja 
elektroonikatooteid ning patareisid ei 
ole lubatud visata muude sorteerimata 
majapidamisjäätmete hulka. Patareidel 
võib sümboli all olla keemiline sümbol. See 
keemiline sümbol tähendab, et patareides 
on üle teatud kontsentratsiooni raskemetalli. 
Võimalikud keemilised sümbolid:

■ Pb: plii (>0,004%)

Ärge proovige süsteemi ise demonteerida. 
Toote demonteerimist, jahutusaine, õli ja 
muude osade käitlemist peab tegema 
kvalifitseeritud tehnik, järgides rakenduvaid 
kohalikke ja riiklikke seadusi. Seadmed ja 
vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse 
kogumispunktidesse. Õige kõrvaldamisega 
aitate ära hoida võimalikud negatiivsed 
tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. 
Lisainfo saamiseks võtke ühendust 
paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

8. Kasutamisest kõrvaldamise 
nõuded
Eesti
 15
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