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Zahvaljujemo se vam za nakup daljinskega
upravljalnika Daikin. Preden začnete napravo
uporabljati, skrbno preberite ta priročnik. V njem
boste izvedeli, kako napravo pravilno uporabljati
in lahko boste poiskali rešitev, če boste imeli
težave. Ko preberete priročnik, ga shranite, da
ga boste lahko še kdaj vzeli v roke.
Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih
jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Varnostni ukrepi
Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije klimatske
naprave in se izognili okvaram zaradi napačne rabe, vam
svetujemo, da pred uporabo skrbno preberete ta priročnik.
Opisani varnostni ukrepi so razvrščeni kot OPOZORILA
ali OPOMBE. Oboji so pomembni za vašo varnost.
Poskrbite za to, da boste izvajali vse ukrepe.
OPOZORILO
Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se
lahko poškodujete ali izgubite življenje.
OPOMIN
Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali,
lahko to privede do poškodbe lastnine ali
osebne poškodbe, odvisno od okoliščin.
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Priročnik za uporabo

Informacije, označene kot OPOMBA, vsebujejo navodila,
ki zagotavljajo pravilno rabo opreme.
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.
 Ko klimatska naprave ne deluje (smrdi po zažganem
itd.), izključite enoto in pokličite lokalnega zastopnika.
Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede do
odpovedi, električnega udara in požarne nevarnosti.
 Ne poskušajte sami nameščati ali popravljati
klimatske naprave. Nepravilno opravljeno delo lahko
povzroči iztekanje vode, električni udar ali požarno
nevarnost. Prosimo, da se za nameščanje in
vzdrževanje obrnete na lokalnega zastopnika ali
kvalificirano osebje.
 Prosite svojega zastopnika, da izvede servisiranje ali
popravila, vedno, ko je to potrebno.
Nepravilno servisiranje in popravilo lahko povzroči
iztekanje vode, električni udar ali požar.
 Ne vstavljajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd.
v vstop ali izstop zraka. Poškodbe so lahko posledica
stika s hitrimi lopaticami ventilatorja v klimatski napravi.
 O prestavljanju in ponovnem nameščanju klimatske
naprave se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči puščanje,
električni udar ali požarno nevarnost.

OPOMIN
 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.
 Da bi se izognili prekomerni porabi kisika, pazite, da
je prostor dobro prezračen, če uporabljate hkrati
s klimatsko napravo opremo, kot so gorilniki itd.
 Rastlin in živali ne izpostavljajte neposrednemu
zračnemu toku enote, saj ima to lahko neugodne
vplive.
 Da bi se izognili električnemu udaru, ne upravljajte
naprave z mokrimi rokami.
 Ne postavljajte gorilnikov ali grelcev na mesta,
izpostavljena zračnemu toku z enot, saj to lahko
prepreči izgorevanje gorilnika ali grelca.
 Ne postavljajte vnetljivih sprejev na enoto in ne
uporabljajte razprševalcev ob enoti, saj to lahko
povzroči požar.
Priročnik za uporabo
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Imena in funkcije delujočega dela

Glejte sliko 3, (sprejemnik na okrasni plošči)

Glejte sliko 1, (slika 1B prikazuje daljinski upravljalnik na
sprednjem pokrovu odprt)

18 STIKALO ZA UPRAVLJANJE V SILI
To stikalo se uporablja, če daljinski upravljalnik ne
deluje.

1

ZASLON " " (PRENOS SIGNALA)
Pokaže se, ko se signal oddaja.

19 SPREJEMNIK
Ta sprejme signal z daljinskega upravljalnika.

2

ZASLON "
" " " "
" " " " " (NAČINI
DELOVANJA)
Na zaslonu je prikazan trenutni NAČIN DELOVANJA.

20 SVETLEČA DIODA DELOVANJA (Rdeča)
Ta lučka je prižgana, medtem ko klimatska naprava
deluje. Utripa, ko je enota v težavah.

3

ZASLON "
" (NASTAVLJENA TEMPERATURA)
Na zaslonu je prikazana nastavljena temperatura.

4

5

ZASLON "
" (PROGRAMIRANI ČAS)
Na zaslonu je prikazan PROGRAMIRANI ČAS
zagona ali zaustavitve sistema.
ZASLON "
" (NIHAJNA LOPUTA)
Glejte "PRILAGAJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA"
na strani 5.

6

ZASLON "
""
" (HITROST VENTILATORJA)
Na zaslonu je prikazana hitrost ventilatorja.

7

ZASLON
"
"
(PREGLED/-PRESKUSNO
DELOVANJE)
Ko je pritisnjena GUMB ZA PREGLED/PRESKUS, je
na zaslonu prikazano, da je naprava v sistemskem
načinu.

8

GUMB ON/OFF (VKLOP/IZKLOP
Pritisnite gumb in sistem se bo zagnal. Pritisnite
gumb še enkrat in sistem se bo zaustavil.

9

KRMILNI GUMB ZA HITROST VENTILATORJA
Ta gumb pritisnite, ko želite izbrati hitrost ventilatorja,
HITRO ali POČASI, kakor želite.

10 GUMB ZA NASTAVLJANJE TEMPERATURE
Ta
gumb
uporabite
za
NASTAVLJANJE
TEMPERATURE (Deluje, ko je sprednji pokrov
daljinskega upravljalnika zaprt.)
11 GUMB ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA
Ta gumb uporabite za programiranje časa za
"ZAGON in/ali ZAUSTAVITEV" (Deluje, ko je sprednji
pokrov daljinskega upravljalnika odprt.

21 SVETLEČA DIODA ČASOVNIKA (Zelena)
Ta lučka je prižgana med nastavljanjem časovnika.
22 SVETLEČA DIODA ČASA ZA ČIŠČENJE ZRAČNEGA
FILTRA (Rdeča)
Lučke se prižgejo, ko je čas za čiščenje zračnega
filtra.
23 LUČKA ZA ODMRZOVANJE (Oranžna)
Prižge se, ko se začne postopek odmrzovanja.
Glejte sliko 4, (preklopno stikalo hlajenje/ogrevanje)
V sistemu VRV je mogoče brezžični daljinski upravljalnik
s preklopnim stikalom za hlajenje/ogrevanje.
24 IZBIRNO STIKALO ZA VENTILATOR/KLIMATIZACIJA
ZRAKA
Stikalo nastavite na " " (FAN) za VENTILATOR in
" " (A/C) za OGREVANJE ali HLAJENJE.
25 PREKLOPNO STIKALO HLAJENJE/OGREVANJE
Nastavite stikalo na " " (COOL) za HLAJENJE in
" " (HEAT) za OGREVANJE
OPOMBA

 Za razlago so vse navedbe, prikazane
na zaslonom v sliko 1 nasprotne
dejanski situaciji delovanja.
 Če posveti svetleča dioda za čiščenje
filtra, očistite zračni filter, kot je
razloženo v priročniku za delovanje,
priloženem notranji enoti.
Ko očistite in spet namestite zračni
filter, pritisnite gumb za ponastavitev
(reset) na daljinskem upravljalniku.
Svetleča dioda za čiščenje zračnega
filtra na sprejemniku bo ugasnila.
 Lučka za odmrzovanje bo utripala, ko
je napajanje vključeno. To ni okvara.

12 GUMB ZA VKLOP/IZKLOP S ČASOVNIKOM
Glejte "NAČIN DELOVANJA S ČASOVNIKOM
START/STOP" na strani 6.
13 GUMB ZA REZERVACIJO ČASA/PREKLIC
Glejte "ČAS PROGRAMIRANJA" na strani 6.
14 GUMB ZA NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA
Glejte "PRILAGAJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA"
na strani 5.
15 GUMB ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA
Ta gumb pritisnite, da izberete NAČIN DELOVANJA.
16 ZNAK ZA FILTER GUMB ZA PONASTAVITEV (RESET)
Glejte poglavje VZDRŽEVANJE v delovnem
priročniku, priloženem notranji enoti.
17 GUMB ZA PREGLED/PRESKUS
To gumb uporablja le kvalificirano servisno osebje za
vzdrževanje.
Priročnik za uporabo
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Ravnanje
z
brezžičnim
upravljalnikom

daljinskim

Varnostni ukrepi pri ravnanju z daljinskim
upravljalnikom

Postavite daljinski upravljalnik na nosilec
Namestite nosilec daljinskega upravljalnika na steno ali
steber s priloženim vijakom. Prej se prepričajte, da od
tam daljinski upravljalnik oddaja.

 Usmerite del za oddajanje dalinskega upravljalnika
v sprejemnik klimatske naprave.
 Če kaj blokira prenos in sprejem notranje enote in
daljinskega upravljalnika, na primer zavese, daljinsko
upravljanje ne bo delovalo.

Postavljanje
daljinskega
upravljalnika

Odstranjevanje
daljinskega
upravljalnika

Zadrsajte od zgoraj

Povlecite navzgor

1

1

Nosilec daljinskega upravljalnika

Kako vložiti baterije
 Razdalja oddajanja je približno 7 m.
 2 kratka piska sprejemnika sta znamenje, da je
prenos uspel.
 Pazite, da ne pade na tla in da se ne zmoči.
Lahko se poškoduje.
 Tipke na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte
s trdim in ostrim predmetom.
Daljinski upravljalnik bi se tako lahko poškodoval.

Mesto nameščanja
 Možno je, da signali ne bodo sprejeti v prostorih
s fluorescentno razsvetljavo. Prosimo, da se
posvetujete s prodajalcem, preden kupite novo
fluorescentno razsvetljavo.
 Če daljinski upravljalnik vpliva na kakšno drugo
električno napravo, jo odstranite iz prostora ali se
posvetujte s svojim prodajalcem.

1

Odstranite
zadnji
pokrovček
daljinskega
upravljalnika v smeri, ki jo
kaže puščica.

2

Vložite baterije.
Uporabite dve alkalni
bateriji tipa AAA.LR03.
Baterije vložite tako, da
ustrezajo oznakam (+)
in (-). Zaprite pokrov.

Kdaj zamenjati baterije
Ob običajni rabi zdržijo baterije kakšno leto. Vendar jih
zamenjajte vsakokrat, ko se notranja enota ne odziva na
ukaze ali se nanje odziva počasi, ali pa če zaslon
potemni.
OPOMBA

Obe bateriji zamenjajte hkrati in nikoli ne
uporabljajte hkrati novih in starih baterij.
Če daljinskega upravljalnika dolgo ne
uporabljajte, vzemite baterije ven, da ne bi
spuščale v daljinski upravljalnik.

V primeru centraliziranega krmiljenja
Če je notranja enota pod centraliziranim krmiljenjem, je
treba preklopiti nastavitve daljinskega upravljalnika.
V tem primeru stopite v stik s prodajalcem.
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Razpon delovanja
 Glejte priročnik o delovanju, priložen notranji enoti ali
zunanji enoti.
 Če temperatura v prostoru ali vlažnost presegata
pogoje delovanja, navedene v priročnikih notranje in
zunanje enote, se lahko zgodi,
- da varnostne naprave delujejo,
- da klimatska naprava ne deluje,
- da voda kaplja iz notranje enote.
 Razpon temperature na daljinskem upravljalniku je
nastavljen na od 16°C do 32°C.

Postopek delovanja
 Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega
napajanja 6 ur pred delovanjem.
 Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem,
se bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi
glavno napajanje.

Načini
delovanja:
Hlajenje,
Samodejno, Ventilator in Sušenje

2

ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Pritisnite na gumb ON/OFF.
Indikator delovanja ugasne in sistem začne ali
zaustavi DELOVANJE.
Ne izključite elektrike takoj, ko se enota
zaustavi. Počakajte vsaj 5 minut.
Voda pušča ali je z enoto narobe kaj drugega.
Za sisteme s stikalom za daljinsko preklapljanje med
hlajenjem in ogrevanjem
1

IZBIRNIK NAČINA DELOVANJA

Glejte sliko 4
Izberite NAČIN DELOVANJA s STIKALOM ZA DALJINSKO PREKLAPLJANJE MED HLAJENJEM
IN OGREVANJEM, kot sledi.

Ogrevanje,
HLAJENJE .......................................

Uporabljajte v naslednjem vrstnem redu:
SAMODEJNO DELOVANJE lahko izberete le
s sistemom toplotne črpalke ali s sistemom vračanja
toplote VRV.

OGREVANJE ...................................

Za sisteme brez preklopnega stikala za daljinsko
preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem
Delovanje VENTILATOR ..................
1

IZBIRNIK NAČINA DELOVANJA

Glejte sliko 1
Večkrat pritisnite gumb ZA IZBIRO NAČINA
DELOVANJA in izberite želeni NAČIN DELOVANJA,
kot sledi:
- HLAJENJE.....................................................
- OGREVANJE.................................................
- SAMODEJNO delovanje...............................
- V tem načinu delovanja se preklop med
HLAJENJEM/OGREVANJEM izvede
samodejno.
- Delovanje VENTILATOR ...............................
- SUŠENJE ......................................................
- Ta program je namenjen zmanjševanju
vlažnosti v prostoru, ki povzroči le minimalen
padec temperature.
- Nastavljena točka je temperatura zraka,
ko se začne sušenje.
- Mikroračunalnik samodejno določi
TEMPERATURO in HITROST
VENTILATORJA.
- Sistem ne začne delovati, če je v prostoru
prehladno 16°C.

Priročnik za uporabo
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SUŠENJE.........................................

Večkrat pritisnite gumb za IZBIRO DELOVANJA in
izberite "
".
Glejte "Za sisteme brez preklopnega stikala za
daljinsko preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem"
na strani 4 za podrobnosti o sušenju.
(To delovanje je na voljo le med sušenjem.)
2

ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Pritisnite na gumb ON/OFF.
Indikator delovanja ugasne in sistem začne ali
zaustavi DELOVANJE.
Ne izključite elektrike takoj, ko se enota
zaustavi. Počakajte vsaj 5 minut.
Voda pušča ali je z enoto narobe kaj drugega.
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Kako deluje ogrevanje
Odmrzovanje

KRMILJENJE HITROSTI VENTILATORJA

 Ko se nabira zmrzal na tuljavi na zunanji enoti, se
učinkovitost ogrevanja zmanjša in sistem preklopi
v ODMRZOVANJE.
 Delovanje ventilatorja se zaustavi in prižge se lučka
ODMRZOVANJE na notranji enoti.
Po 6 do 8 minutah (največ 10) ODMRZOVANJA,
sistem spet preklopi na OGREVANJE.
Zmogljivost ogrevanja in zunanja temperatura
 Zmogljivost ogrevanja pade, ko pade zunanja
temperatura. Če vas zebe, uporabite še en grelec
hkrati s klimatsko napravo.
 Vroč zrak kroži, da ogreje prostor. Nekaj časa bo
trajalo, odkar se klimatska naprava zažene, dokler se
segreje celoten prostor. Notranji ventilator se
samodejno vrti z nizkimi obrati, dokler klimatska
naprava
ne
doseže
določene
temperature
v notranjosti. V tem primeru lahko le čakate.
 Če se topel zrak zadržuje pod stropom in vas v noge
še vedno zebe, vam svetujemo, da uporabite sistem
za kroženje zraka. Za podrobnosti stopite v stik
s prodajalcem.

Prilagajanje
Za
programiranje
TEMPERATURE,
HITROSTI
VENTILATORJA in SMER PRETOKA ZRAKA, sledite
spodnjemu postopku.

Krmilni gumb za HITROST VENTILATORJA.
 Izbrati je mogoče hitro, srednje ali počasno
vrtenje ventilatorja.
 Mikroračunalnik lahko včasih krmili hitrost
ventilatorja, da bi zaščitil enoto.
PRILAGAJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA
Omejitev premikanja lopute je mogoče spremeniti. Za
podrobnosti stopite v stik s prodajalcem.
 Prilagajanje navzgor in navzdol

Pritisnite tipko za prilagajanje smeri pretoka zraka,
kot je prikazano spodaj.
Prikaže se zaslon in smer pretoka zraka
se neprestano spreminja.
(Samodejno nastavljanje lopute.)
Pritisnite tipko za nastavitev smeri
pretoka zraka, da bi izbrali smer zraka,
ki jo želite.

NASTAVITEV TEMPERATURE
Pritisnite gumb za NASTAVLJANJE TEMPERATURE
in sprogramirajte temperaturo.
Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se
nastavitev temperature dvigne za 1°C.
UP

Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se
nastavitev temperature spusti za 1°C.

Zaslon izgine in smer pretoka zraka je
nastavljena. (Fiksna nastavitev smeri
pretoka zraka.)
 Premik nihajne lopute
Za naslednje pogoje mikroračunalnik nadzoruje
smer pretoka zraka, ki je lahko drugačna od tiste,
prikazane na zaslonu.

DOWN

Način
delovanja

V primeru samodejnega delovanja

Delovni
pogoji

 Pri zagonu delovanja.
 Ko je temperatura v prostoru
višja od nastavljene temperature.
 Med odmrzovanjem. (Skozi
lopute piha zrak vodoravno, da
mrzel zrak ne obteka oseb,
prisotnih v prostoru.)

OPOMBA

 Če
poskusite
hlajenje
ali
programirano sušenje, medtem ko
lopute gledajo navzdol, se lahko
smer pretoka zraka nepričakovano
spremeni. Z opremo ni nič narobe.
To je zato, da se ne bi na delih
v izstopu zraka nabirala rosa, ki bi
kapljala iz izstopa.
 Delovni način vključuje samodejno
delovanje.

UP

Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se
nastavitev temperature premakne na
stran "H".

DOWN

Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se
nastavitev temperature premakne na
stran "L".
°C

Nastavitev temperature

H

•

M

•

L

25

23

22

21

19

• Ta nastavitev je nemogoča za delovanje ventilatorja
- Razpon temperature na daljinskem upravljalniku
je nastavljen na od 16°C do 32°C.
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Ogrevanje

Priročnik za uporabo
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Programiranje načina delovanja s časovnikom
Uporabljajte v naslednjem vrstnem redu.
 Časovnik deluje na dva načina:
- Programiranje časa konca (
).
Sistem se zaustavi, ko izteče nastavljeni čas.
- Programiranje časa začetka (
).
Sistem začne delovati, ko izteče nastavljeni čas.
 Časovnik je mogoče sprogramirati za največ 72 ur.
 Čas začetka in konca je mogoče sprogramirati hkrati.
NAČIN DELOVANJA S ČASOVNIKOM
START/STOP

1

4

PREKLIC ČASOVNIKA

Pritisnite gumb PREKLIC,
programiranje. Zaslon izgine.
Na primer.
Ko
je
časovnik
programiran
za
zaustavitev sistema
po 3 urah in zagonu
sistema po 4 urah, se
bo sistem zaustavil
po 3 urah in nato se
bo spet zagnal 1 uro
pozneje.

Večkrat pritisnite gumb NAČIN DELOVANJA
S ČASOVNIKOM START/STOP in izberite način na
zaslonu.
Zaslon utripa.

da

bi

preklicali

ON OFF

TEMP
TIME

C
UP
FAN

DOWN

RESERVE CANCEL

hr.
TIMER

hr.

- Za nastavitev konca časovnika............

MODE

- Za nastavitev začetka časovnika ........
2

ČAS PROGRAMIRANJA

Pritisnite gumb ČAS PROGRAMIRANJA in nastavite
čas zaustavitve ali zagona sistema.
Ko pritisnete ta gumb, se čas premakne
za eno uro naprej.
UP

Ko pritisnete ta gumb, se čas premakne
za eno uro nazaj.
DOWN

3

ČAS, REZERVIRAN ZA DELO
S ČASOVNIKOM

Pritisnite gumb ČAS, REZERVIRAN ZA DELO
S ČASOVNIKOM.
- Postopek nastavljanja časovnika se konča.
- Zaslon se spremeni iz utripajoče v svetlobo,
ki stalno sveti.

Priročnik za uporabo
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OPOMBA

Ko je časovnik sprogramiran, je na
zaslonu prikazan preostali čas.

Kako nastaviti glavni daljinski upravljalnik
(samo za sistem VRV)
(Glejte sliko 5)
Ko je sistem nameščen, kot je prikazano spodaj, je treba
določiti glavni daljinski upravljalnik.
 Za sistem toplotne črpalke
Ko je ena zunanja enota priključena na več notranjih
enot.
 Za sistem z vračanjem toplote
Ko je ena enota BS priključena na več notranjih enot.
1
2

Eden od daljinskih upravljalnikov mora biti
določen kot glavni daljinski upravljalnik.
Enota BS (samo za sistem z vračanjem toplote)

 Samo glavni daljinski upravljalnik lahko izbira način
delovanja
OGREVANJE,
HLAJENJE
ali
SAMODEJNO (samo v sistemu z vračanjem toplote).
 Ko je notranja enota z glavnim daljinskim
upravljalnikom nastavljena na "HLAJENJE", lahko
preklopite na načine "VENTILATOR", "SUŠENJE" in
"HLAJENJE".
 Ko je notranja enota z glavnim daljinskim
upravljalnikom nastavljena na "OGREVANJE", lahko
preklopite na načine "VENTILATOR" in "OGREVANJE".
 Ko je notranja enota z glavnim daljinskim
upravljalnikom nastavljena na "VENTILATOR", ne
morete preklopiti delovnega načina.
 Ko poskusite spremeniti nastavitev, enota v opozorilo
zapiska (pip).
 Notranjo enoto lahko nastavite na SAMODEJNO,
razen v sistemu za vračanje toplote VRV.
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Kako določiti glavni daljinski upravljalnik
Uporabljajte v naslednjem vrstnem redu.
1
Pritisnite in 4 sekunde držite IZBIRNIK NAČINA
DELOVANJA.
Na zaslonu je prikazan "
" vseh podrejenih
notranjih enot, ki so priključene na enako zunanjo
enoto ali enoto BS Flash.
2
Pritisnite izbirni gumb ZA IZBIRO NAČINA
DELOVANJA na daljinskem upravljalniku, za
katerega želite določiti, da je glavni daljinski
upravljalnik. Tako je določanje opravljeno. Ta notranja
enota je določena za glavni daljinski upravljalnik in
zaslon s prikazom "
" izgine.

Varnostni ukrepi za sistem s skupinskim
nadzorom ali dvema daljinskima upravljalnikoma
Ta sistem omogoča dva druga sistema za upravljanje
poleg individualnega (eno daljinsko upravljanje ene
notranje enote). Potrdite naslednje, če vaša enota
ustreza naslednjemu tipu sistemskega upravljanja:
 Skupinski nadzor za sistem
En daljinski upravljalnik nadzoruje do 16 notranjih
enot.
Vse notranje enote so nastavljene enako.
 Dva daljinska upravljalnika za nadzor sistema
Dva daljinska upravljalnika krmilita eno notranjo
enoto. (V primeru skupinskega nazora za sistem, eno
skupino notranjih enot.)
Enota sledi samostojnemu delovanju.
OPOMBA

Da bi spremenili nastavitev, ponovite 1. in 2. korak.

Upravljanje v primerih sile
Ko daljinski upravljalnik ne deluje zaradi odpovedi
baterije ali ker baterije ni, uporabite stikalo ob izpustni
rešetki na notranji enoti.
Ko daljinski upravljalnik ne deluje, a indikator za prazno
baterijo na daljinskem upravljalniku ne sveti, stopite v stik
s prodajalcem.
1

Obrnite se na prodajalca, če želite zamenjati
kombinacijo ali urediti skupinski nadzor in
sistem z dvema daljinskima upravljalnikoma.

START

Da bi pritisnili stikalo za upravljanje v sili.
 Naprava deluje v prejšnjem načinu delovanja.
 Sistem deluje z vnaprej nastavljeno smerjo
pretoka zraka.
2

 Ni mogoče imeti dveh daljinskih
upravljalnikov z le brezžičnimi daljinskimi
upravljalniki. (Nadzorni sistem z dvema
daljinskima upravljalnikoma bo povezan
z
enim
ožičenim
daljinskim
upravljalnikom in enim brezžičnim
daljinskim upravljalnikom.)
 V nadzornem sistemu z dvema
daljinskima
upravljalnika
brezžični
daljinski
upravljalnik
ne
more
nadzorovati delovanja časovnika.
 Sveti le indikatorska lučka za delovanje
od treh lučk na notranji enoti

POLOŽAJ OB IZKLOPU

Kako prepoznati odseke, ki povzročajo
težave
Zaustavitev v sili

Še enkrat pritisnite stikalo za upravljanje v sili.

1•2

(Glejte sliko 2)
Ko se klimatska naprava zasilno ustavi, začne indikator
delovanja utripati.
Izvedite naslednje korake, da bi prebrali kodo okvare, ki
se pojavi na zaslonu. Stopite v stik s prodajalcem in mu
povejte kodo. Pomagal vam bo določiti vzrok težav in
pospešiti popravilo.
1
Pritisnite gumb PREGLED/PRESKUS, da bi izbrali
preskusni način delovanja " ".
" " se pokaže na zaslonu in utripa. Posveti "UNIT".
2
Pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA
in spremenite številko enote.
Da bi menjali številko enote, pritisnite in držite, dokler
ne zapiska, nato pa izvedite naslednje operacije
glede na število piskov:
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Število piskov
- 3 kratki koraki........ izvedite vse korake od 3 do 6
- 1 kratek pisk....................... izvedite koraka 3 in 6
- 1 dolg pisk............................ normalno delovanje
3
Pritisnite gumb za IZBIRO NAČINA DELOVANJA.
" " na levi strani utripa koda okvare.
4
Pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA
in spremenite kodo okvare.
Pritisnite in držite, dokler notranja enota ne zapiska
dvakrat.
5
Pritisnite gumb za IZBIRO NAČINA DELOVANJA .
" " na desni strani utripa koda okvare.

1
2
3

Koda okvare
Št. enote, ki je zaznala okvaro
Zaslon za PREGLEDOVANJE

Kako popraviti
Preverite kodo okvare (a1-if) na daljinskem
upravljalniku.
Prodajalca obvestite in mu povejte ime modela in kodo
okvare.

Ne gre za okvaro klimatske naprave
Naslednji simptomi kažejo, da ni klimatska naprava tista,
ki je pokvarjena:
Simptom 1: Sistem ne deluje
Zgled

6
Pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA
in spremenite kodo okvare.
Pritisnite in držite, dokler enota ne zapiska na dolgo.
Koda okvare izgine, ko notranja enota dolgo zapiska.
7

Okvara
Indikator DELOVANJE na notranji enoti utripa in enota
sploh ne deluje. Glejte sliko 7.

Če je prižgan INDIKATOR
DELOVANJA, je sistem
v običajnem načinu. Ne
zažene se takoj, ker se
sproži varnostna naprava,
ki preprečuje
preobremenitev sistema.
Po 3 minutah se bo
sistem samodejno
spet vključil.

Sistem se ne zažene
takoj, ko je tipka
za NASTAVITEV
TEMPERATURE vrnjena
v prejšnji položaj, ko jo
pritisnete.

Ne zažene se takoj, ker
se sproži varnostna
naprava, ki preprečuje
preobremenitev sistema.
Po 3 minutah se bo
sistem samodejno
spet vključil.

Če sprejemnik 3-krat
glasno zapiska (Če deluje
normalno, zapiska samo
2-krat.)

Nadzor je nastavljen
na dodatni krmilnik za
centralizirano krmiljenje.

Če je indikator za
odmrzovanje na zaslonu
notranje enote prižgan,
ko se vključi ogrevanje.

Ta indikator opozarja pred
mrzlim zrakom, ki piha iz
enote. Z opremo ni nič
narobe.

Zunanja enota se
zaustavi.

Ker sobna temperatura
doseže nastavljeno
temperaturo. Notranja
enota zažene ventilator.

Resetirajte zaslon.

Pritisnite gumb za IZBIRO NAČINA DELOVANJA, da
bi zaslon vrnili v običajno stanje.

Za primere poleg zaustavitve v sili
1

2

Enota sploh ne deluje.
 Preverite, ali je sprejemnik na sončni svetlobi ali
na močni umetni svetlobi. Sprejemnika ne
postavljajte na svetlobo.
 Preverite, ali so v daljinskem upravljalniku
baterije. Vstavite baterije.
 Preverite, če sta številka enote in brezžičnega
daljinskega upravljalnika enaki. Glejte sliko 6.
Notranjo
enoto
upravljajte
z
daljinskim
upravljalnikom enake številke.
Signali, ki jih oddaja daljinski upravljalnik na
drugačno številko, ne morejo biti sprejeti.
(Če številka ni omenjena, se šteje, da je
uporabljena "1".)
Sistem deluje, a ne hladi ali greje dovolj.
 Preverite, ali je temperatura pravilno nastavljena.
 Preverite, ali je tipka HITROST VENTILATORJA
nastavljena na POČASI.
 Kot zračnega pretoka ni pravilen.

Razlog

Sistem se ne zažene,
takoj ko pritisnete tipko
ON/OFF.

V naslednjem primeru stopite v stik s prodajalcem.
Ko zaznate vonj po zažganem, izključite
napajanje in stopite v stik s prodajalcem. Če
uporabljate opremo, ki ni v popolnem
delujočem stanju, lahko njena uporaba
povzroči poškodbe na opremi, električni udar
ali požar.
Priročnik za uporabo
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Simptom 2: Enota se občasno zaustavi
Zgled

Daljinski upravljalnik
prikazuje "U4" in "U5", se
enota zaustavi. V nekaj
minutah se enota spet
zažene.

Razlog

Zaradi električnih motenj,
ki ne izvirajo iz klimatske
naprave, se lahko
komunikacija med
enotami prekine in
enota se zaustavi.
Ko motenj ni več, se
enota samodejno spet
zažene.

Simptom 3: Preklop med ogrevanjem in hlajenjem ni
na voljo
Zgled

Notranja enota ob
sprejemu zapiska - piiiii.

Simptom 7: Noben indikator ne sveti ali vsi
indikatorji svetijo

Razlog

Ciljno notranjo enoto
sočasno nadzira
centralizirani daljinski
upravljalnik, ki ne
dopušča zamenjave
načina delovanja, ki jo
izvede brezžični daljinski
upravljalnik.

Simptom 4: Nastavljenega zračnega pretoka ni bilo
mogoče doseči
Zgled

Razlog

Celo če je pritisnjen gumb
za pretok zraka, se hitrost
pretoka zraka ne
spremeni.

Ko doseže sobna
temperatura temperaturo,
nastavljeno na notranji
enoti, se zunanja enota
zaustavi in hitrost pretoka
zraka notranje enote
pade na minimum.
To je zato, da se
izognemo, da bi mrzel
zrak pihal po ljudeh
v prostoru.

Zgled

Ko je pritisnjen gumb
daljinskega upravljalnika.

Razlog

Baterija je prazna.

Simptom 8: Nezadostno hlajenje
Zgled

Je v programu sušenje.

Razlog

Program sušenja je način
delovanja, ki skuša
ohraniti temperaturo
v prostoru čimbolj
konstantno. Glejte "Načini
delovanja: Hlajenje,
Ogrevanje, Samodejno,
Ventilator in Sušenje" na
strani 4.

Zahteve za ekološko odstranitev
Baterije, priložene daljinskemu upravljalniku,
so označene s tem simbolom.
To pomeni, da jih ne smete odlagati kot
nerazvrščene gospodinjske odpadke.
Če je pod tem simbolom natisnjen kemični simbol, ta
pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno
stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:
 Pb: svinec (>0,004%)
Odpadne baterije morajo biti obdelane v posebnem
predelovalnem obratu.
Če zagotovite, da boste odpadne baterije pravilno
odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njihovih
negativnih posledic na okolje in zdravje človeka.

Simptom 5: Zrak ne izteka, kot je bilo nastavljeno
Zgled

Indikator daljinskega
upravljalnika in smer
izstopa zraka nista isto.
Premik smeri izstopa
zraka ni mogoč.

Razlog

Ker ga krmili
mikroračunalnik. Glejte
"PRILAGAJANJE SMERI
PRETOKA ZRAKA" na
strani 5.

Simptom 6: Prikazanih je le nekaj indikatorjev
Zgled

Celo če enota deluje,
je prikazano samo
delovanje, ali celo če je
prikazano delovanje,
indikatorji, ki bi morali
svetiti, takoj ugasnejo,
razen indikatorja
delovanja.

Razlog

Ustrezna notranja enota
je tista za multi-sistem in
daljinski upravljalnik je
nastavljen na multisistem.
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