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•• Благодарим ви за покупката на кабелното дистанционно управление.
•• Настоящото ръководство описва предпазните мерки за безопасност
при употребата на продукта.

Прочетете внимателно настоящото ръководство и се
уверете, че разбирате предоставената информация
преди да се опитате да използвате продукта.

След като изчетете настоящото ръководство, съхранявайте го на
леснодостъпно място.
Ако друг потребител работи с продукта в бъдеще, не забравяйте
да предадете настоящото ръководство на новия потребител.
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За настоящия документ
Целева публика
Крайни потребители
Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от:
Документ

Съдържа...

Формат

Ръководство за монтаж и
експлоатация

Инструкции за монтаж
и експлоатация

Хартиен носител (в кутията)

Справочно ръководство на
монтажника

Подготовка на монтажа,
технически спецификации,
справочни данни, …

Справочно ръководство на
потребителя

Подробни инструкции
“стъпка по стъпка” и обща
информация за основна
и разширена употреба

Цифрови файлове на:
http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
product-information/

Последните редакции на предоставената документация може да са налични на регионалния
уеб сайт на Daikin или да ги получите чрез нашия дилър.
За подробни инструкции вижте видеозаписите за монтажа, които могат да се намерят на
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/. По-специално за това как
се свързва конектора S21; вижте видеозаписите за монтажа на онлайн контролера на Daikin.
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Предпазни мерки
Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на
оригиналните инструкции.
Този уред не е предвиден да се използва от лица, включително деца, с намалени физически,
сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен ако не се надзирават или
не са получили инструкции за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
Малките деца трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда.

Моля, прочетете внимателно тези предпазни мерки за безопасност, преди да
пристъпите към монтажа на дистанционното управление.
•• Това ръководство разделя предпазните мерки на два вида – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.
И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Задължително следвайте
всички посочени по-долу предпазни мерки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако тези инструкции не се спазват точно, това
може да доведе до телесна повреда или загуба
на човешки живот.

ВНИМАНИЕ

Ако тези инструкции не се спазват точно, това
може да доведе до имуществени щети или
телесна повреда, които могат да бъдат сериозни
в зависимост от обстоятелствата.

•• Следните пиктограми се използват в настоящото ръководство.
Никога не правете това.

Винаги спазвайте дадените
инструкции.

Никога не забравяйте да заземите
климатика.

Никога не работете с мокри ръце.

Никога не допускайте наличието на
вода и влага.

За
 дистанционното управление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Не инсталирайте сами дистанционното управление.

Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар.
Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.

•• Не модифицирайте или ремонтирайте дистанционното управление.
Това може да причини токови удари или пожар.
Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.

•• Не местете и не преинсталирайте сами дистанционното управление.
Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар.
Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.

•• Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или
инсектицид) в близост до продукта.

Не почиствайте продукта с органични разтворители, като например разредител на бои.
Употребата на органични разтворители може да причини повреда на продукта,
токови удари или пожар.
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Инструкции, които трябва да се спазват стриктно
ВНИМАНИЕ
•• Не си играйте с климатика или с неговото дистанционно управление.
Случайното задействане от дете може да доведе до влошаване на телесните
функции или увреждане на здравето.

•• Никога на разглобявайте дистанционното управление.

Докосването на вътрешните части може да причини токови удари или пожар.
Консултирайте се с вашия дилър на Daikin или с оторизирана фирма за вътрешни
проверки и настройки.

•• За да избегнете токови удари, не работете с мокри ръце.
•• Не мийте дистанционното управление.

Ако го направите, това може да доведе до утечка на ток и да причини токови удари
или пожар.

•• Не оставяйте дистанционното управление на места, където има риск
от намокряне.
Ако в дистанционното управление попадне вода, съществува риск от утечка на ток
и повреда на електронните компоненти.

Вътрешно

тяло и външно тяло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Имайте предвид, че продължителното, директно излагане на
въздействието на студен или топъл въздух от климатика, или на
твърде студен или твърде горещ въздух, може да бъде вредно за
вашето физическо състояние и здраве.
•• Не поставяйте предмети, включително пръчки, пръстите си и т.н.,
в отворите за приток или отвеждане на въздух.

Това може да причини нараняване в резултат на контакта с въртящите се с голяма
скорост вентилаторни перки на климатика.

•• Свържете се с професионален персонал за прикрепването на
аксесоари и бъдете сигурни, че използвате само аксесоари,
посочени от производителя.

Ако в резултат от вашите собствени професионални умения се получи дефект,
това може да доведе до утечки на вода, токов удар или пожар.

•• Не използвайте продукта в атмосфери, замърсени с маслена пара,
като например пари от олио или машинно масло.

Маслената пара може да причини повреда от напукване, токови удари или пожар.

•• Не използвайте продукта на места с прекомерен мазен дим, като
например кухни, или на места със запалим газ, корозивен газ или
метален прах.
Използването на продукта на такива места може да причини пожар или
неизправности на продукта.
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Инструкции, които трябва да се спазват стриктно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Внимавайте за пожар в случай на утечка на хладилен агент.

Ако климатикът не работи както трябва, т.е. не произвежда студен или топъл
въздух, причината би могла да е утечка на хладилен агент. Обърнете се към вашия
доставчик за съдействие. Хладилният агент вътре в климатика е безопасен
и обикновено не изтича. Все пак, в случай на утечка, контактът с открит пламък,
нагревателен уред или готварска печка може да доведе до образуването на вреден
газ. Не използвайте повече климатика, докато квалифициран сервизен техник не
потвърди, че утечката е била отстранена.

•• В случай на използване на товаров прекъсвач, снабден със стопяем
предпазител, уверете се, че номиналният ток на предпазителя
е какъвто трябва да бъде.
Използването на обикновен проводник може да причини дефекти или пожар.

•• Не използвайте прекъсвача на захранването за пускане или спиране
на климатика.
В противен случай може да се стигне до пожар или утечка на вода.
Освен това вентилаторът ще се завърти внезапно, ако е включена компенсацията
за прекъсване на захранването, което може да причини нараняване.

•• Никога не забравяйте да заземите модула.

Не заземявайте климатика към водопроводна или газопроводна тръба,
мълниеотвод или проводник за заземяване на телефон. Неправилното заземяване
може да причини електрически удари или пожар. Висок импулс на пренапрежение
от мълния или други източници може да причини повреда на климатика.

•• Когато климатикът не е в изправност (изпуска миризма на изгоряло
и т.н.), изключете електрозахранването и се свържете с вашия
местен дилър.
Продължителната работа при такива обстоятелства може да доведе до
неизправност, токови удари или опасности от пожар.

•• Консултирайте се с вашия местен дилър за указания какво да
предприемете в случай на изтичане на хладилен агент.

Когато климатикът ще се инсталира в малка стая, необходимо е да се вземат
съответните мерки, така че количеството на изтеклия хладилен агент да не
превишава максимално допустимата концентрация в случай на утечка.
В противен случай това може да доведе до злополука поради недостиг на кислород.

•• Не забравяйте да инсталирате прекъсвач, управляван от утечен ток.

Неинсталирането на прекъсвач, управляван от утечен ток, може да причини токови
удари или пожар.

•• Консултирайте се с дилъра, ако климатикът бъде потопен под вода
в резултат на природно бедствие, като например наводнение или
тайфун.
В такъв случай не включвайте климатика, тъй като това може да доведе до
неизправност, токов удар или пожар.

•• Не забравяйте да използвате специално предназначен източник на
захранване за климатика.

Използването на друг източник на захранване може да доведе до топлоотделяне,
пожар или дефекти на продукта.
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Инструкции, които трябва да се спазват стриктно

ВНИМАНИЕ
•• След продължително използване, проверете закрепването
и стойката на уреда за евентуални повреди.

Ако се остави в повредено състояние, тялото на модула може да падне и да
причини нараняване.

•• Не позволявайте на дете да се качва на външното тяло или
избягвайте поставянето на какъвто и да е предмет върху него.
Падането или прекатурването може да доведе до нараняване.

•• Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха.

Нарушеният въздушен поток може да доведе до влошени работни характеристики
или повреда.

•• За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за приток на
въздух или алуминиевите ребра на уреда.
•• Не махайте решетката от вентилатора на външното тяло.

Решетката предпазва от въртящия се с висока скорост вентилатор на тялото,
който може да причини нараняване.

•• Не поставяйте предмети, които са податливи на влага,
непосредствено под вътрешното или външното тяло.

При определени условия кондензът върху главния модул или тръбите на
хладилния агент, мръсотията по въздушния филтър или блокирането на
оттичането могат да причинят прокапване, водещо до замърсяване или
неизправност на съответната част.

•• Не поставяйте съдове с вода (вази за цветя и др.) върху тялото
на климатика, тъй като това може да доведе до токови удари
или пожар.
•• Не използвайте климатика за цели, различни от онези, за които
е предназначен.

Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни уреди, храна, растения,
животни или произведения на изкуството, тъй като това може да окаже
неблагоприятно въздействие върху работата, качеството и/или дълголетието
на въпросния предмет.

•• Не поставяйте уреди, които произвеждат открити пламъци, на места,
изложени на въздушния поток от модула, тъй като това може да
влоши горенето на горелката.
•• Не поставяйте нагревателни уреди непосредствено под тялото на
климатика, тъй като образуваната топлина може да причини
деформация.
•• Уверете се, че деца, растения или животни не са изложени директно
на въздушния поток от климатика, тъй като може да настъпят
неблагоприятни последици.
•• Не поставяйте запалими съдове, такива като аерозолни контейнери,
на разстояние по-малко от 1 м от изпускателния отвор.
Съдовете може да експлодират, тъй като топлият въздух, изходящ от външното
или вътрешното тяло, ще им окаже въздействие.
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Инструкции, които трябва да се спазват стриктно

ВНИМАНИЕ
•• Не монтирайте климатика на каквото и да е място, където има
опасност от изтичане на запалим газ.

В случай на утечка на газ натрупването на газ в близост до климатика може да
предизвика опасности от пожар.

•• Не сядайте или стойте върху каквато и да е нестабилна основа по
време на работа с или поддръжка на климатика.
Основата може да се прекатури и да доведе до нараняване.

•• Не докосвайте електродвигателя при смяна на филтъра.

Електродвигателят може да е много горещ, което е възможно да предизвика
изгаряния.

•• Не мийте климатика с вода, тъй като това може да предизвика
токови удари или пожар.
•• Проветрявайте периодично.

Бъдете внимателни, когато използвате климатика с други отоплителни уреди.
Недостатъчното проветряване може да доведе до недостиг на кислород.

•• Винаги спирайте климатика и ИЗКЛЮЧВАЙТЕ прекъсвача на
захранването при почистване.

Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или нараняване.

•• Не мийте сами вътрешността на вътрешното или външното тяло.
Винаги се консултирайте с вашия дилър на Daikin.

Използването на неправилен метод на измиване или на неподходящ детергент
може да повреди изработените от смола части на вътрешното тяло или да причини
утечка на вода.
Освен това може да се получат неизправности, образуване на пушек или
възпламеняване, ако електрическите части или електродвигателят във вътрешното
тяло влязат в контакт с детергент или вода.

•• Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното
тяло и не оставяйте листа или други отпадъци да се натрупват
около тялото.

Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда.
Веднъж попаднали вътре, такива животни може да причинят неизправности, пушек
или пожар, когато се допират до електрическите части.

•• Закрепете надеждно телата на климатика.

Ако телата не са закрепени сигурно, те може да паднат или да се прекатурят и да
причинят телесни повреди.

•• Разположете дренажната тръба така, че да осигурите
безпрепятствено оттичане.

Ако по време на работата на климатика не настъпи правилно оттичане,тогава
е възможно да има запушване поради натрупване на мръсотия и отпадъци
в тръбата.
Това може да предизвика утечка на вода от вътрешното тяло. При такива
обстоятелства спрете климатика и се консултирайте с вашия дилър за съдействие.
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Наименования и функции
1. Бутон за избор на
режим на работа
11. LCD (с подсветка)

4. Бутон за нагоре
5. Бутон за надолу
6. Бутон за надясно
7. Бутон за наляво
9. Индикатор за действие
8. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
3. Бутон за меню/
въвеждане
10. Бутон за отменяне

2. Бутон за скорост на
вентилатора/посока
на въздушната струя
Функциите, различни от основните работни елементи (т.е. ВКЛ./
ИЗКЛ., избор на режим на работа, скорост на вентилатора и
настройки на температурата), се настройват от екрана на менюто.
БЕЛЕЖКА
• Не инсталирайте дистанционното управление на места, изложени на пряка
слънчева светлина.
В противен случай течнокристалният дисплей (LCD) може да се обезцвети и да
не показва нищо.
• Не дърпайте или усуквайте кабела на дистанционното управление.
В противен случай дистанционното управление може да работи неизправно.
• Не натискайте бутоните на дистанционното управление с предмети със
заострени краища.
В противен случай дистанционното управление може да се повреди или да
работи неизправно.
BRC0731A1
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Наименования и функции

1. Бутон за избор на режим
на работа
•• Натиснете този бутон, за да изберете
предпочитания от Вас режим на работа.
(вижте "Режим охлаждане/отопление/
вентилатор/изсушаване/автомат." на
страница 13).
•• Наличните режими може да варират
в зависимост от модела на свързания
с устройството климатик.

2. Бутон за скорост на
вентилатора/посока на
въздушната струя
•• Използва се за промяна на скоростта на
вентилатора и посоката на въздушната
струя. (вижте "Режим охлаждане/
отопление/вентилатор/изсушаване/
автомат." на страница 13).
•• Наличните скорост на вентилатора
и посока на въздушната струя варират
според свързания модел.

3. Бутон за меню/въвеждане
•• Този бутон е активиран по подразбиране.
За деактивиране вижте "Активиране/
деактивиране на бутона за меню/
въвеждане и за отменяне" на
страница 12.
•• Използва се за показване на главното
меню или за въвеждане на избрания
елемент (вижте "Общ преглед на
елементите на главното меню" на
страница 20).

4. Бутон за нагоре
•• Използва се за повишаване на
зададената температура.
•• Следващият отгоре елемент ще бъде
маркиран (осветен).
(Продължете да натискате бутона, за да
обходите стойностите или елементитe.)
•• Използва се за смяна на избрания
елемент.

•• Използва се за смяна на избрания
елемент.

6. Бутон за надясно
•• Използва се осветяване на следващите
елементи в дясната страна.
•• Съдържанието на дисплея се променя
със следващия екран.

7. Бутон за наляво
•• Използва се осветяване на следващите
елементи в лявата страна.
•• Съдържанието на дисплея се променя
с предходния екран.

8. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
•• Натиснете, за да пуснете или спрете
климатика.

9. Индикатор за действие (зелен)
•• Този индикатор свети по време на
работа.
•• Индикаторът не свети, когато климатикът
е ИЗКЛЮЧЕН.
•• Индикаторът мига, ако възникне грешка
или конфликт на режими.

10.Бутон за отменяне
•• Този бутон е активиран по подразбиране.
За деактивиране вижте "Активиране/
деактивиране на бутона за меню/
въвеждане и за отменяне" на
страница 12.
•• Използва се за връщане към предходния
екран.

11. LCD (с подсветка)
•• Подсветката ще бъде включена за около
30 секунди, когато се натисне един от
бутоните.
•• Действията, свързани с бутоните,
с изключение на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.,
не се извършват, когато подсветката
не е включена.

5. Бутон за надолу
•• Използва се за понижаване на
зададената температура.
•• Следващият отдолу елемент ще бъде
маркиран (осветен).
(Продължете да натискате бутона, за да
обходите стойностите или елементитe.)
Справочно ръководство на потребителя
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Наименования и функции

Течнокристален дисплей
•• Налични са четири метода за показване на течнокристалния дисплей (LCD).
Стандартен дисплей, който се използва по подразбиране, и подробен дисплей.
Съществува също и възможността за използване само на икона или на режим
икона и текст (вижте справочното ръководство на монтажника).
•• За да смените активния метод на показване, изберете желания дисплей от екрана
за метода на показване (вижте "Дисплей" на страница 35).
•• Показаното на екрана съдържание може да варира в зависимост от режима на
работа на свързаните модели. (Напр.: Следният дисплей ще се появи, когато
климатикът е в режим на отопление.)
Стандартен дисплей
С икони (по подразбиране)

С икони и текст
8
6

7
1

28°C

2
3
5

8
6

7

Отп.

1
4

2
3
5

Задаване на

28°C

4

Грешка: Натискане на бутон "Меню"

Подробен дисплей

В допълнение към елементите, появяващи се на стандартния
дисплей, на подробния дисплей се появяват елементите за
часовник и подробен избор.
С икони

С икони и текст
9

Пет

11:03
4
10

Отп.

4P392226-1 - 2014.11

Задаване на Стайна

2
3

BRC0731A1

11:03

Пет

9
11
4
10

Грешка: Натискане на бутон "Меню"

Справочно ръководство на потребителя
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Наименования и функции

1. Режим на работа

6. Таймерът
е активиран
"
(SkyAir
и VRV)

•• Показва текущия режим на работа.
Режим на работа
Охлажд.

Отопл.

Автомат. (Отопл.)

Вентилат.

Изсуш.

Автомат. (Охл.)

2. Скорост на вентилатора

(вижте "Режим охлаждане/отопление/
вентилатор/изсушаване/автомат." на
страница 13)
•• Показва скоростта на вентилатора, която
е зададена на климатика.
•• Скоростта на вентилатора няма да се
показва, ако климатикът няма функцията за
регулиране на скоростта на вентилатора.

3. Посока на въздушната струя
•• Показва се само когато климатикът
работи.
•• Показва посоката на въздушната струя,
която е зададена на климатика.
•• Възможните посоки на въздушната струя
зависят от вътрешното тяло.

4. Дисплей на зададената
температура/температурата
на понижаване

(вижте "Понижаване" на страница 18)
•• Когато модулът се ВКЛЮЧИ, се показва
температурата, която е зададена за
климатика.
•• Когато модулът се ИЗКЛЮЧИ
и температурата на понижаване
е деактивирана, се показва
температурата, която е зададена за
климатика.
•• Когато модулът се ИЗКЛЮЧИ
и понижаването е активирано,
температурата, която е зададена за
функцията за понижаване, се показва
с по-малки цифри.

5. Грешка "

"

(вижте "Таймер за ИЗКЛ." на
страница 28 и "Програма" на
страница 29)

•• Посочва, че е активиран таймерът за
програмиране или таймерът за ИЗКЛ.

7. Под централизирано
управление " "
•• Посочва, че климатикът е под
управлението на оборудване за
централно управление (аксесоари,
предлагани като опция) и
експлоатацията на системата чрез
дистанционното управление е
забранена.

8. Понижаване "

"

(вижте "Понижаване" на страница 18)

•• Иконата за понижаване мига, когато
модулът е включен под управлението на
понижаване.

9. Часовник (12/24-часов часовник

с реално време)(вижте "Часовник и
календар" на страница 38)

•• Посочва, че часовникът е настроен.
•• Ако часовникът не е настроен, дисплеят
ще показва " -- : -- ".

10.Подробен избор

(вижте "Режим на дисплея" на
страница 35)

•• Показва се, когато е избран режимът на
подробен дисплей.
•• По подразбиране не са избрани
подробни елементи.

11. Проблем с таймера "

"

•• Посочва, че е нужно часовникът да бъде
настроен отново.
•• Функцията на таймера за програмиране
няма да работи, докато часовникът не се
настрои отново.

"

(вижте "Дисплей на код за грешка" на
страница 42)
•• Посочва грешка на модула.

Справочно ръководство на потребителя
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Основен метод на работа
Функции на дистанционното управление

Работна процедура

Дисплей на бутоните

Работете с бутоните
в съответствие с процедурата.

Показва позициите на
бутоните, с който
следва да се работи.

Метод на работа

Дисплей на
екраните
Екраните, които ще
се покажат на
дистанционно
управление.

1

Главно меню

1/2

Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки

2

Връщ.

Настройка

Таймер за програм.
Часовникът не е настроен.
Искате ли да го настроим сега?

Да

Не

Настройка

Връщ.

Дата и час
Година 2014
Месец 1
Ден 1
Сряда

•• Покажете Главно меню. (Вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).
(нагоре/
•• Натиснете бутоните
надолу), за да изберете Таймер за
програм. , след което натиснете бутона
за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(наляво/
надясно), за да изберете Да , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.
•• Ще се появи екранът на датата и часа.
•• Настройте текущата година, месец, ден
и час. (Вижте "Часовник и календар" на
страница 38.)

Бележка

0:00

Настройка

Връщ.

•• Часовникът трябва да е настроен преди
настройването на таймера за програмиране.
•• Ако часовникът не е бил настроен, ще
се появи екран като този отляво.

Активиране/деактивиране на бутона за меню/въвеждане и за отменяне
Метод на работа

1
2

По подразбиране бутоните за меню/въвеждане и за отменяне са
активирани.

1

1
2

22
2

BRC0731A1
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2
2
2
2

•• За да активирате/деактивирате бутона за
меню/въвеждане и за отменяне, дръжте
бутона
(надясно) натиснат на основния
екран.
•• Натиснете 3-те клавиша
едновременно, докато държите
натиснат бутона
(надясно).

Справочно ръководство на потребителя

12

Основен метод на работа

Режим охлаждане/отопление/вентилатор/изсушаване/автомат.
Метод на работа

1

28°C

•• Натиснете бутона за избор на режим на
работа няколко пъти, докато бъде избран
желаният режим (охлаждане, отопление,
само вентилатор, изсушаване или
автоматичен режим).
Бележка
• Неналичните режими на работа не се показват на дисплея.
• Ако климатикът е модел само за охлаждане, може да бъде
избран само режим на охлаждане, изсушаване или само
вентилатор.

2

•• Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
Индикаторът за действие (зелен) ще
светне и климатикът ще започне да
работи.

3

28°C

•• Зададената температура ще се увеличи
с 1°C, когато се натисне бутонът
(нагоре), и ще се намали с 1°C, когато
се натисне бутонът
(надолу).
Бележка
Не са възможни настройки на температурата, докато
климатикът е в режим на изсушаване или само вентилатор.

4

28°C
Степен/посока на въздуха
степен
Посока1
Ст. 1 (Н)
Стоп върт.

Връщ.
Връщ.

Настройка

•• За да промените скоростта на вентилатора
или посоката на въздушната струя,
натиснете бутона за скорост на
вентилатора/посока на въздушната струя.

•• За да изберете настройката за обем на
въздуха или посоката на въздушната
струя, натиснете бутони
.
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за
да изберете желаното ниво или положение.

Справочно ръководство на потребителя
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Основен метод на работа

Ниска

Средна-Ниска

Автомат.
вентилация

Средна

Висока Средна-Висока

Степен/посока на въздуха
степен

Посока1

Ст. 1 (Н)

Връщ.

Стоп върт.

•• При избрана посока на въздушната струя изберете желаната
посока на въздушната струя от Въртене или Стоп върт.
с помощта на бутоните
(нагоре/надолу).

Настройка
Настройка

Степен/посока на въздуха
Посока1

степен

Ст. 1 (Н)

Връщ.

Бележка
• Климатикът може да е в автоматично регулиране на
скоростта на вентилатора по причини на механичната
защита.
• Климатикът може да е в автоматично регулиране на
скоростта на вентилатора съобразно стайната
температура.
• Вентилаторът може да спре да работи, което не означава,
че има повреда.
• Възможно е да измине известно време, докато се
извършват промените в скоростта на вентилатора.
• При автоматична скорост на вентилатора скоростта
се регулира автоматично според зададената точка
и температурата в помещението.

Въртене

Бележка
• Посоките на въздушната струя се появяват на екрана, както
следва:

Настройка
Настройка

Настройка за
посоката на
въздушната струя
(нагоре/надолу)

Посока нагоре-надолу

Посока наляво-надясно

•• Изборът на Въртене ще накара клапите/жалузите за
посоката на въздушната струя да се въртят напред-назад.
•• Когато изберете Стоп върт. , клапите/жалузите за посоката
на въздушната струя остават в положението, в което се
намират при натискане на бутона за меню/въвеждане.
Бележка
• За да промените посоката на въздушната струя наляво/
надясно, вижте "Промяна на посоката на въздушната струя"
на страница 23.

BRC0731A1
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Основен метод на работа

5

•• Когато бутонът за ВКЛ./ИЗКЛ. се натисне
отново, климатикът ще спре да работи
и индикаторът за действие ще ИЗГАСНЕ.

Бележка
• Когато системата се спре, докато е в режим на отопление,
вентилаторът ще продължи да работи в продължение на
около 1 минута, за да се отстрани остатъчната топлина във
вътрешното тяло.

Справочно ръководство на потребителя
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Основен метод на работа

Характеристики на режима на охлаждане
•• Когато температурата на външния въздух е висока, изминава
известно време, докато стайната температура достигне зададената
температура.

Характеристики на режима на отопление
Начало на
работата

• Режимът на отопление обикновено изисква по-продължително
време за достигане на зададената температура в сравнение
с режима на охлаждане.
Препоръчително е климатикът да се пусне предварително,
като се използва таймерът.

Изпълнение на следната работа, за да не се допусне влошаването
на отоплителната способност или изпускането на студени въздушни
потоци.
Режим на
• Климатикът автоматично ще влезе в режим на размразяване, за
да се предотврати натрупването на скреж върху външното тяло,
размразяване

което води до загуба на отоплителна мощност.
• Климатикът ще се върне в нормален режим на работа след около
6 до 8 минути (най-много 10 минути).
• По време на режима на размразяване се показва температура,
близка до стайната температура. Тази температура може да бъде
повлияна от местоположението на тялото на климатика.

Външна
температура
и отоплителна
способност

BRC0731A1
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• Отоплителната мощност на климатика ще спадне, когато
външната температура се понижава.
Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се
използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика.
(Когато се използва уред с горене, редовно проветрявайте стаята.)
Не използвайте отоплителния уред на места, където уредът
е изложен на въздушната струя от климатика.
• Климатикът е от тип, при който има циркулация на горещ въздух.
По тази причина е необходимо известно време за затопляне на
стаята, след като климатикът започне да работи.
Вентилаторът на вътрешното тяло ще работи автоматично,
докато вътрешната температура на системата се повиши до
определено ниво.
• Ако около тавана се задържа горещ въздух и чувствате краката си
студени, препоръчително е използването на циркулатор на въздух.
За подробности се консултирайте с вашия дилър на Daikin.

Справочно ръководство на потребителя
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Основен метод на работа

Програма за режим на изсушаване
Подготовка
•• Режимът на изсушаване не може да бъде избран, ако дистанционното управление няма
право да избира режим на охлаждане/отопление.

Метод на работа

1

•• Натиснете бутона за избор на режим на работа
няколко пъти, докато бъде избран режимът на
изсушаване.
Бележка
Възможно е режимът на изсушаване да не е наличен
в зависимост от типа на вътрешното тяло.

2

•• Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
Индикаторът за действие ще светне
и климатикът ще започне да работи.
Бележка
Климатикът е в автоматично регулиране на температурата
и скоростта на вентилатора. По тази причина не могат да се
променят настройките на температурата или скоростта на
вентилатора, докато климатикът работи.

3
4

•• За задаване на посоката на въздушния поток вижте "Посока
на въздушна струя" на страница 23.

•• Когато бутонът за ВКЛ./ИЗКЛ. се натисне
отново, климатикът ще спре да работи
и индикаторът за действие ще ИЗГАСНЕ.

Бележка
За да не се допусне теч или повреда на системата, не
ИЗКЛЮЧВАЙТЕ електрозахранването скоро след като
климатикът спре да работи. Не забравяйте да изчакате
най-малко 5 минути, така че дренажната помпа да свърши
с изпускането на остатъчната вода от вътрешното тяло.

Справочно ръководство на потребителя
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Основен метод на работа

Характеристики на режима на изсушаване
В режим на изсушаване влажността на въздуха ще бъде
намалявана чрез редуващо се ВКЛЮЧВАНЕ на климатика
в режим на охлаждане и неговото последващо ИЗКЛЮЧВАНЕ,
за да се сведе до минимум понижаването на температурата.
Бележка
• Температурата и скоростта на вентилатора се контролират
автоматично и не могат да се управляват чрез
дистанционното управление.
• Режимът на изсушаване няма да работи, ако стайната
температура е твърде ниска.

Понижаване
Функцията на понижаване ще поддържа стайната температура в определен обхват, когато
дистанционното управление е ИЗКЛЮЧЕНО. Това се прави чрез временно пускане на
климатика, който е бил ИЗКЛЮЧЕН преди това от потребителя, от функцията за програмиране
или от таймера за ИЗКЛ.
Режим на охлаждане

ИЗКЛ.
33°C 35°C
Режим на 10°C 12°C
отопление
Например:
[ Зададена температура на понижаване: охлаждане 35°C, отопление 10°C ]
[ Разлика за възстановяване: охлаждане -2°C, отопление +2°C ]
•• Ако стайната температура падне под 10°C, отоплението се пуска автоматично. Ако след
половин час температурата се повиши на 12°C или повече, дистанционното управление
се връща в оригиналното си състояние.
•• Ако стайната температура надхвърли 35°C, охлаждането се пуска автоматично. Ако след
половин час температурата спадне на 33°C или по-малко, дистанционното управление се
връща в оригиналното си състояние.
Бележка
• Тази функция е деактивирана по подразбиране. Тази функция може да се активира/деактивира
само в "Списък енергоспест." (вижте "Опции за енергоспестяване" на страница 24).
• Диференциалната разлика може да се регулира в менюто "Условие за пониж."
(вижте "Условие за пониж." на страница 26).
• Температурата на понижаване може да се зададе, докато модулът е изключен,
на основния екран или в таймера за програмиране.
• Понижаването ще ВКЛЮЧИ модула в продължение на най-малко 30 минути освен ако
зададената температура на понижаване се промени или ако модулът се ВКЛЮЧИ
с бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
• Когато понижаването ВКЛЮЧИ климатика, докато е в автоматичен режим, дистанционното
управление превключва само на охлаждане или на отопление, според това кое е поподходящо в случая, и се показва само съответната зададена температура на понижаване.
• Температурата се измерва вътре в тялото на климатика (когато е ИЗКЛЮЧЕН). Тъй като
фактически няма движение на въздуха, измерената температура вътре в климатика може
да се отклонява (до 3°C) от действителната стайна температура.
BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11
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Основен метод на работа

Понижаването не трябва да бъде активирано, в случай че е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928 за
стаен климатик.

Метод на работа

1

Иконата за понижаване " " мига, когато модулът
е ВКЛЮЧЕН под управление на понижаването.
35°C
Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна,
когато понижаването е активирано и по тази причина
скоростта на вентилатора не се вижда.
Посоката на въздушната струя може да бъде променяна
само чрез менюто, когато понижаването е активирано.

Заключване на бутоните
Метод на работа

1

2

28°C

Бутоните са блокирани.
Натиснете бутон "Меню" за
4 сек. за освобождаване.

Деактивиране на използването на всички бутони.
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане за
най-малко 4 секунди. (По време на включена
подсветка)

•• Всички бутони са забранени, когато са
заключени.
•• Когато един от бутоните се натисне, се показва
съобщението вляво.

Връщ.

3

•• За да отмените заключването на бутоните,
продължете да натискате бутона за меню/
въвеждане за най-малко 4 секунди. (По време
на включена подсветка)

Справочно ръководство на потребителя
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Бърз справочник на елементите на главното меню
Общ

преглед на елементите на главното меню1
Бележка
• Наличните елементи може да варират в зависимост от свързания модел.
• В менюто ще се появяват само наличните елементи.
Елементи за настройка
и дисплей

Описание

Референтна
страница

Посока на въздушна струя

Промяна на посоката на въздушния поток.
•• Клапите/жалузите за посоката на
въздушния поток могат да се движат
автоматично нагоре-надолу и налявонадясно.
•• Има посоки за въртене и стоп въртене.
•• Тази функция не е налична на всички
модели.

23

Опции за
енергоспестяване(1)

Активиране или деактивиране на "Опциите
за енергоспестяване".
Обхватът на зададената температура може
да бъде ограничен за режима на охлаждане,
на отопление и за автоматичния режим.
Задаване на диференциалната разлика на
температурата на понижаване, след която
модулът отново ще се ИЗКЛЮЧИ.
Промяна на зададената настройка на
температурата на предварително зададена
точка на температурата след работа за
определен период от време дори ако
зададената настройка на температурата
е била променена.
•• Възможно е да се задава от 30 до
120 минути на стъпки от 30 минути.

24

Списък
енергоспест.
Огран. на
обхвата
Условие за
пониж.
Авт. нулиране
настр.

Таймер за изкл. Системата се изключва автоматично след
избраното време при всяко активиране на
системата.
•• Възможно е да се задава на стъпки от 10
минути за периоди от 30 до 180 минути.

25
26
27

28

1) Понижаване, Огран. на обхвата, Условие за пониж. и Aвт. нулиране настр. не трябва да се използват, когато е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928 за стаен климатик.
2) Програмата може да бъде ограничена, в случай че е свързано централизирано управление чрез интерфейсния адаптер
KRP928 за стаен климатик.
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Бърз справочник на елементите на главното меню

Елементи за настройка
и дисплей

Програма(2)

Референтна
страница

Описание
Активиране или деактивиране на
функцията за програмиране.

29

Избиране на активния номер на програма
(програма № 1, 2 или 3).

30

Избор на дните от седмицата, за които
програмата ще бъде деактивирана. Тази
функция се използва, когато не е
необходимо програмата да бъде активна,
напр. когато сте в отпуска.
Избор кога започват и/или свършват
режимите на работа за всеки ден от
седмицата. До 5 действия може да се
задават за всеки ден.
Показване на контакта за сервизно
обслужване.

31

Дисплей

•• Дисплей:
Превключване между стандартен или
подробен дисплей.
•• Настройки на подробния дисплей:
Избира се, ако се показва стайната
температура (в близост до вътрешното
тяло), външната температура или нищо.

35

Регулиране на
контраста

Регулиране на контраста на LCD
(течнокристалния дисплей).

37

Текущи настройки

Показване на списък с текущите настройки
на наличните елементи.

37

Часовник
и календар

Дата и час

Конфигуриране на настройките за дата
и час.
•• По подразбиране дисплеят на часовника
е 24 часа.
•• Часовникът ще се поддържа точен
в рамките на ±30 секунди на месец.
•• Ако има прекъсване на подаването на
електроенергия за по-малко от 48 часа,
часовникът ще продължи да работи
с вградения резервен източник на
захранване.

38

Часовник 12/24
часа

Часовото време може да се показва
в 12-часов или 24-часов формат.

39

Избор на езика в зависимост от
инсталирания езиков пакет.

40

Активиране/
деактивиране
Задав. № на
програма
Празници

Настройки

Информация за поддръжка
Конфигурация

Език

Справочно ръководство на потребителя
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Работа с менюто
Главно меню
Работа

с главното меню
Метод на работа

1

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане.

28°C
Основен екран

2

Главно меню

1/2

Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Връщ.

Настройка

Главно меню

3

•• Ще се появи Главно меню.

 е се появят инструкции за работа
Щ
с бутоните.

•• Избор на елементи от Главно меню.
1. Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете желания елемент.
2. Натиснете бутона за меню/въвеждане,
за да се появи екранът на избраните
настройки.

4

•• За да се върнете на основния екран от Главно
меню, натиснете бутона за отменяне.

Внимание
•• Когато Главно меню се вижда и в продължение на 5 минути не бъде натиснат бутон,
екранът автоматично ще се върне на основния екран.
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Работа с менюто

Посока на въздушна струя
Промяна

на посоката на въздушната струя
Метод на работа

1

Главно меню

Връщ.

2

1/2

Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Настройка

Посока, възд. поток
Посока2
Посока1
Въртене
Въртене

Връщ.

Настройка

Посока, възд. поток
Посока
Посока2
Въртене
Въртене

Връщ.

•• Покажете Главно меню (вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Посока, възд. поток , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.
•• Изберете желаната посока на въздушната
струя от Въртене или Стоп върт. с помощта
на бутоните
(нагоре/надолу).
•• Изберете посока нагоре/надолу или посока
наляво/надясно с помощта на бутоните
(наляво/надясно).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Настройка

Настройка за
посоката на
въздушния поток
(нагоре-надолу)

Бележка
• Посоките на въздушния поток се появяват на екрана, както
следва:

Посока, възд. поток
Посока
Въртене

Посока2
Въртене

Посока нагоре-надолу
Връщ.

Настройка

Настройка за
посоката на
въздушния поток
(наляво-надясно)
Забележка: вижда се
само ако опцията
е налична.

•• Изборът на Въртене ще накара клапите/жалузите за
посоката на въздушния поток да се въртят напред-назад.
Когато се избере Въртене , ще се виждат едновременно
всички посоки на въздушния поток.
•• Когато изберете Стоп върт. , клапите/жалузите за посоката
на въздушната струя остават в положението, в което се
намират при натискане на бутона за меню/въвеждане.
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Работа с менюто

Движение на клапите за посоката на въздушния поток
Когато следните условия на работа са активни, посоката на въздушния поток се управлява
автоматично. Следователно действителната работа може да е различна от това, което се
показва на дисплея на дистанционното управление.
Условие на
работа

•• Стайната температура е по-висока от зададената температура на
дистанционното управление (в режим на отопление).
•• При непрекъсната работа с хоризонтално духане на въздушния поток.

Бележка
Режимът на отопление включва автоматична работа.

Опции за енергоспестяване
Списък

енергоспест.
Метод на работа

1

Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Списък енергоспест. , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Списък енергоспест.
Огран. на обхвата :
Условие за пониж. :
Aвт. нулиране настр. :
Таймер за изкл. :

Връщ.

•• Покажете Главно меню.
(Вижте "Работа с главното меню" на
страница 22).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Опции за енергоспестяване , след
което натиснете бутона за меню/въвеждане.

Опции за енергоспестяване 1/2
Списък енергоспест.
Огран. на обхвата
Условие за пониж.
Aвт. нулиране настр.
Таймер за изкл.
Връщ.

3

1/2

Главно меню
Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Връщ.

2

Някои функции не трябва да бъдат активирани, в случай че
е свързано централизирано управление чрез интерфейсния
адаптер KRP928 за стаен климатик.

Настройка

BRC0731A1
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ON
OFF
OFF
OFF

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
промените настройката на ON или OFF .
•• Премествайте курсора с помощта на
бутоните
(наляво/надясно).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

Справочно ръководство на потребителя
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Работа с менюто

4

Списък енергоспест.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

•• Натиснете бутоните
да изберете Да .

(наляво/надясно), за

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Огран.

на обхвата
Метод на работа

1

Опции за енергоспестяване
Списък енергоспест.
Огран. на обхвата
Условие за пониж.
Aвт. нулиране настр.
Таймер за изкл.
Връщ.

2

Настройка

Огран. на обхвата
Охл.
Отп.

18°C – 32°C

10°C – 30°C
Автомат. вентилация
18°C – 30°C
Връщ.

Настройка

Тази функция не трябва да бъде използвана, в случай че е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928 за
стаен климатик.
•• Покажете опциите за енергоспестяване
(вижте "Списък енергоспест." на
страница 24).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Огран. на обхвата , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
промените ограничението на обхвата на
температурата на охлаждане или на отопление.
•• Премествайте курсора с помощта на бутоните
(наляво/надясно).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

Бележка
• Ограничението на обхвата на зададените настройки е [18°C→32°C] за охлаждане,
[10°C→30°C] за отопление и [18°C→30°C] за автоматичен режим. Този обхват на
зададените настройки е общият обхват и по тази причина е винаги активен, независимо
от това дали ограничението на обхвата е активирано или деактивирано.
• По подразбиране ограничението на обхвата в режим на понижаване е [33°C→37°C] за
охлаждане и [10°C→15°C] за отопление. Това ограничение на обхвата не може да бъде
променяно.

3

Огран. на обхвата
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

•• Натиснете бутоните
да изберете Да .

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
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(наляво/надясно), за
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Работа с менюто

Условие

за пониж.
Метод на работа

1

Опции за енергоспестяване
Списък енергоспест.
Огран. на обхвата
Условие за пониж.
Aвт. нулиране настр.
Таймер за изкл.
Връщ.

2

Настройка

Условие за пониж.
Разлика за възстановяване
Охлажд.
-2°C

Връщ.

Отопл.
+2°C

Настройка

Тази функция не трябва да бъде използвана, в случай че е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928 за
стаен климатик.
•• Покажете опциите за енергоспестяване
(вижте "Списък енергоспест." на
страница 24).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Условие за пониж. , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
промените диференциалната разлика за
режима на понижаване.
•• Премествайте курсора с помощта на бутоните
(наляво/надясно).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

3

Условие за пониж.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Бележка
• Ограничението на обхвата на зададените настройки е [18°C→32°C] за охлаждане,
[10°C→30°C] за отопление и [18°C→30°C] за автоматичен режим. Този обхват на
зададените настройки е общият обхват и по тази причина е винаги активен, независимо
от това дали ограничението на обхвата е активирано или деактивирано.
• По подразбиране ограничението на обхвата в режим на понижаване е [33°C→37°C] за
охлаждане и [10°C→15°C] за отопление. Това ограничение на обхвата не може да бъде
променяно.

BRC0731A1
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Работа с менюто

Авт.

нулиране настр.

Тази функция не трябва да бъде използвана, в случай че е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928 за
стаен климатик.

Метод на работа

1

Опции за енергоспестяване
Списък енергоспест.
Огран. на обхвата
Условие за пониж.
Aвт. нулиране настр.
Таймер за изкл.
Връщ.

2

Отопл.
Връщ.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Aвт. нулиране настр. , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Aвт. нулиране настр.
Охлажд.

•• Покажете Опциите за енергоспестяване
(вижте "Списък енергоспест." на
страница 24).

2/2

Задав. на темп.: 28 °C
Задав. на време: 30 мин.
Задав. на темп.: 20°C
Задав. на време: 30 мин.
Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да зададете предварително зададената
температура и време за автоматичното
нулиране на настройките.
•• Премествайте курсора с помощта на
бутоните
(наляво/надясно).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

3

Aвт. нулиране настр.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
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Таймер

за ИЗКЛ.
Метод на работа

1

Опции за енергоспестяване
Списък енергоспест.
Огран. на обхвата
Условие за пониж.
Aвт. нулиране настр.
Таймер за изкл.
Връщ.

2

Таймер за изкл.
След като включите
модула, той автоматично
ще се изключи след

60

минути.
Връщ.

3

Настройка

Настройка

Таймер за изкл.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

BRC0731A1
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•• Покажете Опциите за енергоспестяване
(вижте "Списък енергоспест." на
страница 24).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете Таймер за изкл. , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Използвайте бутоните
(нагоре/надолу),
за да зададете времето, след което модулът
отново автоматично се изключва.
Изборите може да се направят на нарастващи
интервали от 10 минути от 30 до 180 минути.
Задържането на бутона натиснат кара числото
да се променя непрекъснато.
Екранът за потвърждение на настройките ще
се появи, когато се натисне бутонът за меню/
въвеждане.

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
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Програма
Активиране/деактивиране

Метод на работа

1

Главно меню

1/2

Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Връщ.

2

Програмата може да бъде ограничена, в случай че е свързано
централизирано управление чрез интерфейсния адаптер KRP928
за стаен климатик.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Таймер за програм. , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Таймер за програм.
Часовникът не е настроен.
Искате ли да го настроим сега?

Да

Не

Настройка

Връщ.

0:00

3
4

•• Ще се появи екранът на датата и часа.

Активиране/деактивиране
Задав. № на програма
Празници
Настройки

2/2

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Активиране/деактивиране , след
което натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Таймер за програм.
Активиране/деактивиране

Деактив.
Връщ.

•• Настройте текущата година, месец, ден и час.
(Вижте "Часовник и календар" на страница 38.)

Настройка

Таймер за програм.

Връщ.

Бележка
• Часовникът трябва да е настроен преди
настройването на таймера за програмиране.
• Ако часовникът не е бил настроен, ще се
появи екран като този отляво.
•• Натиснете бутоните
(наляво/надясно),
за да изберете Да , след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.

Дата и час
Година 2014
Месец 1
Ден 1
Сряда

Връщ.

•• Покажете Главно меню.
(Вижте "Работа с главното меню" на
страница 22).

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете Актив. или Деактив. .
•• Екранът за потвърждение ще се появи, когато
се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

Настройка

Бележка
Таймерът за програмиране е активиран. За
промяна на номера на избраната програма
вижте "Задав. № на програма" на страница 30.
Справочно ръководство на потребителя

29

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Работа с менюто

5

Таймер за програм.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Не

Настройка

Задав.

№ на програма
Метод на работа

1

Таймер за програм.

Настройка

Таймер за програм.
Задав. № на програма

Програма № 1
Връщ.

3

2/2

Активиране/деактивиране
Задав. № на програма
Празници
Настройки

Връщ.

2

Възможно е да се програмират до три различни програми.

Настройка

Таймер за програм.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

BRC0731A1
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•• Покажете менюто на Таймера за програмиране.
(Вижте "Активиране/деактивиране" на
страница 29).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Задав. № на програма , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Програма № 1 , Програма № 2
или Програма № 3 .
•• Екранът за потвърждение ще се появи, когато
се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
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Празници

Метод на работа

1

•• Покажете менюто на Таймера за програмиране.
(Вижте "Активиране/деактивиране" на
страница 29).

Таймер за програм.
Активиране/деактивиране
Задав. № на програма
Празници
Настройки

Връщ.

2

Таймерът за програмиране ще бъде деактивиран за дни, които са били
зададени като празник.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Празници , след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.

Настройка

•• Натиснете бутоните
(наляво/надясно),
за да изберете желания ден.

Таймер за програм.
Празници
Множествен избор
Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб

Връщ.

Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу) за
показване на " ", за да зададете този ден
като празник.

Бележка
• Няколко дни могат да бъдат избрани като празници.
• За да се активира отново таймерът за програмиране за деня, избран като празник,
настройването за празници трябва да бъде освободено.

3

Таймер за програм.
Празници
Множествен избор
Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб

Връщ.

4

Настройка

Таймер за програм.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Час

Настройка

Дей.

Охл.

Пра

Връщ.

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

Отп.

Бележка
На екрана на настройките за таймера за
програмиране ще се появи "Пра" за дните,
които са били зададени като празник.

Настройка
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(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Не

Програма № 1
Нед

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение на настройките.

BRC0731A1
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Работа с менюто

Настройки

на таймера за програм.
Метод на работа

1

Таймер за програм.

След записване на програма таймерът за програмиране се
активира автоматично.

2/2

Активиране/деактивиране
Задав. № на програма
Празници
Настройки

Връщ.

•• Покажете менюто на Таймера за програмиране.
(Вижте "Активиране/деактивиране" на
страница 29).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Настройки , след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Бележка
Настройките за таймера за програмиране на избрания № програма могат да се променят.
За промяна на избраната програма вижте "Задав. № на програма" на страница 30.

2

Програма № 1
Пон

Час

Връщ.

3

Дей.

Охл.

Отп.

Настройка

•• Задайте часа за избрания ден.

Програма № 1
Пон

Час
Дей.
– 6 :00

Връщ.

Охл.

Отп.

Настройка

Програма № 1
Пон

Час
Дей.
– 6 :00

Връщ.

•• Натиснете бутони
(нагоре/надолу),
за да изберете деня за настройване.

Охл.

Отп.

•• Натиснете бутоните
(наляво/надясно), за
да придвижите осветения елемент, и натиснете
бутоните
(нагоре/надолу), за да въведете
желания начален час на действието. Всяко
натискане на бутоните
(нагоре/надолу)
придвижва числата с 1 час или с 1 минута.

Настройка

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Справочно ръководство на потребителя

32

Работа с менюто

4

Програма № 1
Пон

Час
Дей.
– 6 :00

Връщ.

Охл.

Отп.

Настройка

Програма № 1
Пон

Час
Дей.
– 6 :00 ON

Връщ.

Охл.
32°C

Отп.
16°C

Настройка

Програма № 1
Пон

Час
Дей.
– 6 :00 ON
– 8 :00 OFF

Връщ.

5

Охл.
24°C

Отп.
21°C

Настройка

Програма № 1
Пон

Час
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Връщ.

Дей.
ON
OFF
ON

Охл.
24°C
29°C
24°C

Отп.
21°C
10°C
21°C

Час
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Връщ.

Дей.
ON
OFF
ON
OFF

Охл.
24°C
29°C
24°C
28°C

Отп.
21°C
10°C
21°C
17°C

Настройка

Програма № 1
Вто

Час
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Връщ.

Дей.
ON
OFF
ON
OFF

Охл.
24°C
29°C
24°C
28°C

•• Натиснете бутоните
(наляво/надясно),
за да придвижите маркирания елемент,
и натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да въведете зададените точки на
температурата на охлаждане и на отопление
за действието ВКЛ. или за ИЗКЛ. (понижаване).
Колона "Охл." и "Отп.":
"__":	Показва, че зададената точка на
температурата и зададената точка на
температурата на понижаване за този
времеви период не е посочена. Ще се
използва последната зададена точка.
"– –":	Показва, че функцията за понижаване
е деактивирана за този времеви период.

Бележка
Могат да се зададат максимум 5 действие
на ден.
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

Настройка

Програма № 1
Пон

•• Натиснете бутоните
(наляво/надясно), за
да придвижите осветения елемент, и натиснете
бутоните
(нагоре/надолу), за да
конфигурирате настройките ON/OFF/--.
Колона "Дей.":
ON:	Зададените точки на температурата могат
да се конфигурират.
OFF:	Зададените точки на понижаване на
температурата могат да се конфигурират.
– –:	Зададените точки на температурата и на
температурата на понижаване ще се
деактивират.

Отп.
21°C
10°C
21°C
17°C

Бележка
За да копирате настройките от предходния ден,
натиснете бутона за избор на режим на работа.
Пример: За да копирате съдържанието от
понеделник за вторник, изберете вторник
и натиснете бутона за избор на режим
на работа.

Настройка

Справочно ръководство на потребителя
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6

Таймер за програм.
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не
Настройка

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Информация за поддръжка
Показване

на информацията за поддръжка
Метод на работа

1

Главно меню
1/2
Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Връщ.

2

Настройка

Информация за поддръжка
Контактна информация
0123–4567–8900
––––––––––
Вътр. модел
Външен модел ––––––––––
Връщ.

•• Покажете Главно меню. (Вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Информация за поддръжка , след
което натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Телефонният номер на адреса за контакти
ще се появи в горната част на екрана.
(Ако все още не сте регистрирали вашия
продукт, номерът няма да се появи.)
•• Информацията за модела на вътрешното
и външното тяло на вашия продукт винаги
ще показва ----------.
•• Натиснете бутона за отменяне, за да се
върнете на предходния екран.
Бележка
•• Може също да се появи и кодът за грешка.
Ако индикаторът за действие не мига, модулът
работи нормално.
•• Записът на кода за грешка ще изчезне, ако
натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. за повече от
4 секунди.
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Конфигурация
Дисплей

Режим на дисплея
Метод на работа

1

Дисплей
Регулиране на контраста

Връщ.

2

Режим на дисплея
Елемент на дисплея

Станд.
Няма

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете Режим на дисплея , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Дисплей
Режим на дисплея

Станд.
Връщ.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете Дисплей , след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.

Настройка

Дисплей

Връщ.

3

•• Покажете менюто на Конфигурация.

Конфигурация

Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Станд. или Подробно .
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Бележка
За да изберете кой елемент да се показва в зоната за избор на подробния дисплей, вижте
"Подробен елемент" на страница 36.
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Подробен елемент
Метод на работа

1

Дисплей
Режим на дисплея
Елемент на дисплея

Връщ.

2

Настройка

Дисплей
Елемент на дисплея

Няма
Връщ.

Настройка

Станд.
Няма

•• Покажете менюто на дисплей. (Вижте "Режим
на дисплея" на страница 35).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Елемент на дисплея , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
се покажат следните опции:

Няма

* Темп. външ. възд.

Стайна темп.

* Някои модели може да не изведат на дисплей тези
елементи, дори ако те бъдат избрани.
•• Не забравяйте да прочетете следните бележки относно
показването на стайната и на външната температура.
Стайна темп.
–– Температурата в близост до вътрешното тяло.
–– Температурата, която се установява, може да бъде
повлияна от местоположението на тялото на климатика.
Темп. външ. възд.
–– Температурата, установена в близост до външното тяло.
–– Температурата, която се установява, може да бъде
повлияна от фактори като местоположението на
външното тяло (напр. дали е изложено на пряка
слънчева светлина) и работата на тялото по време
на размразяване.
–– "Темп. външ. възд." няма да се показва след спиране или
веднага след стартиране на модула.
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
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Регулиране

на контраста
Метод на работа

1

Дисплей
Регулиране на контраста

Връщ.

2

•• Покажете менюто на Конфигурация.

Конфигурация

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Регулиране на контраста , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
докато постигнете желания контраст.

Регулиране на контраста
Тъмно

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройката и да се върнете на
основния екран.

Светло
Връщ.

Настройка

Текущи настройки
Общ

преглед на текущите настройки
Метод на работа

1

Главно меню

Връщ.

2

1/2

Посока, възд. поток
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Настройка

Текущи настройки
Таймер за програм.
Режим на дисплея
Елемент на дисплея

Деактив.
Стандарт.
Няма

•• Покажете Главно меню. (Вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Текущи настройки , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Ще се появи списък, показващ състоянието на
текущите настройки.
•• Натиснете бутона за отменяне, за да се
върнете на главното меню.

Връщ.

Елементи на дисплея
Таймер за п рограм.

Режим на дисплея

Елемент на дисплея

* Показаните на дисплея елементи може да се различават в зависимост от модела.
На дисплей се извеждат само елементите, които може да бъдат настройвани.
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Часовник и календар
Дата

и час
Метод на работа

1

Главно меню

2/2

Часовник и календар
Език

Връщ.

2

Настройка

Часовник и календар
Дата и час
Часовник 12/24 часа

Връщ.

3

•• Покажете Главно меню. (Вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Часовник и календар , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Дата и час , след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.

Настройка

•• Използвайте бутоните
(нагоре/надолу),
за да промените датата и часа.

Дата и час
Година 2014
Месец 1
Ден 1
Сряда

•• Премествайте курсора с помощта на бутоните
(наляво/надясно).

0:00

Настройка

Връщ.

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато
са направени всички промени. Ще се появи
екранът за потвърждение.

Внимание
•• Лятното часово време (ЛЧВ) е активно по подразбиране. Прилагат
се следните правила:
–– Начало: последната неделя на март, 02:00 часа
–– Край: последната неделя на октомври, 03:00 часа
•• Моля, консултирайте се с вашия дилър на Daikin, ако е нужно да
се променят настройките за ЛЧВ.
Бележка
Денят от седмицата се задава автоматично.

4

Дата и час
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

BRC0731A1
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•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

(наляво/надясно),

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.
Справочно ръководство на потребителя
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ЧАСОВНИК

12/24 часа
Метод на работа

1

Часовник и календар
Дата и час
Часовник 12/24 часа

Връщ.

2

Настройка

Часовник 12/24 часа

24 часа
Връщ.

•• Покажете менюто на часовник и календар.
(Вижте "Дата и час" на страница 38).
•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Часовник 12/24 часа , след което
натиснете бутона за меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете 12 часа или 24 часа .
•• Екранът за потвърждение ще се появи, когато
се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

Настройка

Бележка
По подразбиране дисплеят за времето
е зададен в 24-часов формат.

3

Часовник 12/24 часа
Да се запишат ли настройките?

Да
Връщ.

Не

Настройка

•• Натиснете бутоните
за да изберете Да .

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройката и да се върнете на
главното меню.

Справочно ръководство на потребителя
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Език
Избор

на езика
Метод на работа

1

Главно меню

Връщ.

2

2/2

Часовник и календар
Език

Настройка

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу), за да
изберете Език , след което натиснете бутона за
меню/въвеждане.

•• Натиснете бутоните
(нагоре/надолу),
за да изберете предпочитания език.

Език

Български
Връщ.

•• Покажете Главно меню. (Вижте "Работа
с главното меню" на страница 22).

Настройка

•• Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да
потвърдите настройките и да се върнете на
основния екран.

Бележка
Видимите езици зависят от инсталирания езиков пакет.
За подробна информация относно наличните езици и как се сменя езиковият пакет вижте
справочното ръководство на монтажника.
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Поддръжка
Внимание
•• Не мийте дистанционното
управление.
Ако го направите, това може
да доведе до утечка на ток
и да причини токови удари
или пожар.

•• Не забравяйте да спрете
климатика и да изключите
прекъсвача на захранването
при извършване на дейности
по поддръжката.
Ако не го направите, това може
да предизвика токови удари или
нараняване.

Поддръжка на устройството и на
течнокристалния дисплей (LCD)
Бележка:
• Избършете течнокристалния дисплей (LCD) и останалата повърхност на дистанционното
управление със суха кърпа, когато се замърси.
• Ако замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено, натопете кърпата
в неутрален детергент, разреден с вода, изстискайте силно кърпата и почистете
повърхността. След това избършете повърхността със суха кърпа.
• Не използвайте какъвто и да е разредител на бои, органичен разтворител или силна
киселина.

Предупреждение
Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или инсектицид)
в близост до климатика.
Не почиствайте продукта с органични разтворители, като например
бензин или разредител на бои.
Употребата на органични разтворители може да причини повреда на продукта,
токови удари или пожар.

Справочно ръководство на потребителя
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Дисплей на код за грешка
Свържете

се с вашия дилър на Daikin в следните
случаи
Предупреждение
Когато климатикът работи неизправно (напр. издава мирис на изгоряло),
спрете климатика и изключете захранването.
Продължителната работа при такива обстоятелства може да доведе до повреда,
токови удари или пожар. Свържете се с вашия дилър на Daikin.

Метод на работа

1

28°C

•• Ако възникне грешка, иконата за грешка на
основния екран и индикаторът за действие
ще мигат.

Индикатор
за действие

•• За показване на кода за грешка и на
контактната информация е нужно бутонът за
меню/въвеждане да бъда активиран (вижте
"Работа с главното меню" на страница 22).
•• Натиснете бутона за меню/въвеждане.

2

Код за грешка:A1
Контактна информация
0123–4567–8900

•• Кодът за грешка мига и ще се появи адресът
за контакт.
•• Уведомете вашия дилър на Daikin за кода за
грешка и за наименованието на модела.

Връщ.
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Съобщение "Конфликт на режими"


10°C
Конфликт на режими

Приложимо е само в случай на мултисистема (няколко вътрешни
тела, свързани към външното тяло). Когато няколко вътрешни
тела са инструктирани да работят едновременно, но при различни
режими на работа, възниква конфликт на режимите на работа:
• Индикаторът за действие мига
• На потребителския интерфейс се появява Конфликт на режими

• Вътрешните тела, които не са с приоритет, влизат в режим на готовност
Това не е неизправност. За да се разреши конфликтът, настройте вътрешните тела, които не
са с приоритет, да работят в същия режим, в който работи вътрешното тяло с приоритет. Кое
вътрешно тяло има приоритет зависи от това дали настройката "Приоритетна стая" е налична
и/или активна:
Ако...
Настройката Приоритетна стая е налична
и активна.

Тогава...
Режимът на работа на вътрешното тяло, на
което е приложена настройката Приоритетна
стая , става приоритетен. В случай на
конфликт на режимите на работа другите
вътрешни тела ще влязат в режим на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА
•• Работата в режим ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ и ВЕНТИЛАТОР може да се използва
едновременно.
•• Ако конфликтът не бъде разрешен ръчно, вътрешните тела без приоритет автоматично
ще възобновят работата си, веднага щом вътрешното тяло с приоритет спре да работи.

Ако...
Настройката Приоритетна стая не е
налична ИЛИ е налична, но не е активна.

Тогава...
Режимът на работа на вътрешното тяло, което
е била включено първо, става приоритетен.
В случай на конфликт на режимите на работа
вътрешните тела, които са били включени
по-късно, ще влязат в режим на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА
•• Работата в режим ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ и ВЕНТИЛАТОР може да се използва
едновременно.
•• Вътрешните тела, работещи в режим ОТОПЛЕНИЕ, винаги имат приоритет пред
вътрешните тела, работещи в режим ВЕНТИЛАТОР, дори ако не са били включени първи.
•• При разрешаване на конфликта е възможно настройването на вътрешните тела без
приоритет да работят в режим АВТОМАТ.: те автоматично ще започнат да работят
в същия режим на работа като този на вътрешното тяло с приоритет.
Справочно ръководство на потребителя
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Внимание
КОНФЛИКТ НА РЕЖИМИ може също така да се получи при вътрешни тела, които
са включени чрез функцията понижаване. Това означава, че поради приоритет
те няма да работят и следователно няма да са в състояние да поддържат
температурата в стаята. Моля внимателно да обмислите използването на
функцията понижаване в мултисистема, за да се избегнат подобни ситуации.

Внимание
Когато е свързан интерфейсен адаптер KRP928 за стаен климатик, съобщението
за конфликт на режими няма да се показва на потребителския интерфейс, но
вътрешното тяло ще влезе в режим на готовност.

Комбинирано използване на кабелния
и безжичния потребителски интерфейс
Избягвайте едновременното използване на кабелния потребителски интерфейс и на
стандартното безжично дистанционно управление. Ако все пак го направите, е възможно
да настъпят следните явления:
Явление

Обяснение

На безжичния
потребителски
интерфейс
На дисплея на
безжичния
потребителски
интерфейс е възможно
да се появи неправилно
състояние на модула
(напр. Вкл./Изкл., режим
на работа, зададена
точка, скорост на
вентилатора/посока).

Безжичният потребителски интерфейс не получава обратна
връзка от модула.
Когато на кабелния потребителски интерфейс се промени дадена
настройка (ръчно или автоматично по програма), промяната не се
предава на безжичния потребителски интерфейс.
Пример
Ако опцията Вкл./Изкл. е била зададена от кабелния потребителски
интерфейс, състоянието Вкл./Изкл., което се показва на безжичния
потребителски интерфейс, ще бъде неправилно. В тази ситуация
потребителят ще трябва да натисне двукратно бутона за Вкл./Изкл. на
безжичния потребителски интерфейс, за да се получи необходимата
промяна на настройката Вкл./Изкл. на вътрешното тяло.
Едновременно с това зададената точка, режимът на работа
и скоростта на вентилатора/посоката ще бъдат презаписани
от състоянието на безжичния потребителски интерфейс.
Безжичният потребителски интерфейс изпраща всички настройки
едновременно (напр. Вкл./Изкл., режим на работа, скорост на
вентилатора/посока, …) на модула в случай на промяна на
настройка чрез който и да е бутон.
Когато на безжичния потребителски интерфейс се натисне някой
бутон, всички настройки (напр. Вкл./Изкл., режим на работа, скорост
на вентилатора/посока, …) се изпращат на модула и настройките,
зададени чрез кабелния потребителски интерфейс, се презаписват.
Пример
Ако опцията за зададената точка е била зададена от кабелния
потребителски интерфейс, състоянието на зададената точка,
което се показва на безжичния потребителски интерфейс, ще
бъде неправилно. В тази ситуация потребителят ще презапише
зададената точка със зададената точка на безжичния
потребителски интерфейс, когато натисне бутона за зададената
точка на безжичния потребителски интерфейс.
Едновременно с това настройката Вкл/Изкл., режимът на работа
и скоростта на вентилатора/посоката ще бъдат презаписани от
състоянието на безжичния потребителски интерфейс.

На безжичния
потребителски
интерфейс
Когато се натисне
бутон, всички
състояния на дисплея
на безжичния
потребителски
интерфейс ще бъдат
изпратени на
вътрешното тяло.
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Явление
На кабелния
потребителски
интерфейс
Състоянието на някои
функции (напр. режим
ECONO (икономична
работа), режим на
повишена мощност,
тиха работа на
вътрешното тяло, тиха
работа на външното
тяло, овлажняване) не
се показва на дисплея
на кабелния
потребителски
интерфейс.

Обяснение
Кабелният потребителски интерфейс не поддържа работата с тези
функции.
В случай че една от тези функции (напр. режим ECONO, режим на
повишена мощност, тиха работа на вътрешното тяло, тиха работа
на външното тяло, овлажняване) е зададена на безжичния
потребителски интерфейс, активирането не се показва на
кабелния потребителски интерфейс.
Режим ECONO, зададен чрез безжичния потребителски
интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс.
Спирането на модула чрез кабелния потребителски интерфейс ще
отмени режима ECONO.
Режим на повишена мощност, зададен чрез безжичния
потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс.
Промяната на зададената точка и скоростта на вентилатора на
безжичния потребителски интерфейс ще стане валидна само
когато се спре режимът на повишена мощност.
Спирането на модула или промяната на режима на работа на
безжичния потребителски интерфейс ще отмени режима на
повишена мощност.
Тиха работа на вътрешното тяло, зададена чрез безжичния
потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс, но се
показва автоматичната скорост на вентилатора.
Промяната на скоростта на вентилатора на безжичния
потребителски интерфейс ще отмени режима на тиха работа
на вътрешното тяло.
Тиха работа на външното тяло, зададена чрез безжичния
потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс.
Тихата работа на външното тяло няма никога да бъде отменена
от действие на кабелния потребителски интерфейс.
Работа с комфортна въздушна струя, зададена чрез
безжичния потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс.
Промяната на посоката на въздушната струя на безжичния
потребителски интерфейс ще отмени режима на комфортна
работа на вентилатора.
Работа с "URURU" ОВЛАЖНЯВАНЕ, зададена чрез безжичния
потребителски интерфейс
На кабелния потребителски интерфейс не се посочва символ за
овлажняване, но се показва режим на отопление без зададена
точка за отопление.
Промяната на режима на работа на безжичния потребителски
интерфейс ще отмени работата с "URURU" ОВЛАЖНЯВАНЕ.
Работа с ВЛАЖНО ОТОПЛЕНИЕ, зададена чрез безжичния
потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс, но се
показва режим на отопление и зададена точка.
Промяната на режима на работа на безжичния потребителски
интерфейс ще отмени работата с ВЛАЖНО ОТОПЛЕНИЕ.
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Явление

Обяснение
Работа със СУХО ОХЛАЖДАНЕ, зададена чрез безжичния
потребителски интерфейс
На кабелния потребителски интерфейс се посочва режим на
охлаждане.
Промяната на режима на работа на безжичния потребителски
интерфейс ще отмени работата със СУХО ОХЛАЖДАНЕ.
Други функции (напр. интелигентно око, работа с излъчване, …),
зададени чрез безжичния потребителски интерфейс
Не се посочва на кабелния потребителски интерфейс.
Промяната на режима на работа на безжичния потребителски
интерфейс няма да окаже влияние върху състоянието на тези
функции.

На безжичния
безжичен интерфейс
може да се програмира
часовник и да се
изпрати на вътрешното
тяло.
Едновременно с това
на кабелния безжичен
интерфейс може да
се програмира време
с различен часовник.

Часовникът на безжичния потребителски интерфейс и часовникът
на кабелния потребителски интерфейс са независими един
от друг.
Освен това часовникът на безжичния потребителски интерфейс
автоматично ще се адаптира към лятното часово време.
Моля, настройте и двата часовника на правилното време.

На безжичния
безжичен интерфейс
може да се програмира
седмична програма
и да се изпълнява от
вътрешното тяло.
Едновременно с това
на кабелния безжичен
интерфейс може да се
програмира и да се
изпълнява различна
седмична програма.

Седмичният таймер на безжичния потребителски интерфейс
(базиран на часовника на безжичния потребителски интерфейс)
и седмичният таймер на кабелния потребителски интерфейс
(базиран на часовника на кабелния потребителски интерфейс)
са 2 независими един от друг програмни таймери.
За да се избегнат конфликти, ще се използва само програмният
таймер на кабелния потребителски интерфейс.
В случай че вече е бил зададен седмичен таймер чрез безжичния
потребителски интерфейс, моля, първо изтрийте този седмичен
таймер, преди да продължите работата си.

На безжичния
потребителски
интерфейс
Възможно е да се
промени настройката
Вкл./Изкл., зададената
точка и режимът на
работа дори ако
бутоните на кабелния
потребителски
интерфейс са
заключени.

Безжичният потребителски интерфейс не получава обратна
връзка от модула.
Функцията за заключване на бутоните е функция на кабелния
потребителски интерфейс.
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Когато на кабелния потребителски интерфейс се заключи даден
бутон, заключването не се предава на безжичния потребителски
интерфейс.
Освен това промяната на безжичния потребителски интерфейс
ще бъде изпълнена на вътрешното тяло и няма да се спира.
Действителното състояние на модула винаги ще се показва на
дисплея на кабелния потребителски интерфейс.
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Явление

Обяснение

На безжичния
потребителски
интерфейс
Възможно е да се
промени зададената
точка извън обхвата
дори ако дадена
зададена точка
е зададена чрез
кабелния потребителски
интерфейс.

Безжичният потребителски интерфейс не получава обратна
връзка от модула.
Функцията за обхвата на зададената точка е функция на кабелния
потребителски интерфейс.

На безжичния
потребителски
интерфейс
Възможно е да се
зададе режим на
работа дори когато
този режим на работа
е забранен в кабелния
потребителски
интерфейс.

Безжичният потребителски интерфейс не получава обратна
връзка от модула.
Функцията за забрана на режим на работа е функция на кабелния
потребителски интерфейс.

На безжичния
потребителски
интерфейс
Зададените точки
за понижаване
и активираното
понижаване не могат
да се появят на
дисплея на безжичния
потребителски
интерфейс.

(Само когато е активирана функцията за понижаване.)
Функцията за понижаване е функция на кабелния потребителски
интерфейс.
Зададените точки за понижаване могат да бъдат зададени само
на кабелния потребителски интерфейс, когато модулът
е изключен.
Функцията за понижаване може да се активира само когато
модулът е изключен.
Функцията за понижаване включва модула под управление за
понижаване и на безжичния потребителски интерфейс се показва
символът за понижаване.

Когато на кабелния потребителски интерфейс се зададе обхват
на зададената точка, новият обхват не се предава на безжичния
потребителски интерфейс.
Освен това промяната на зададената точка на безжичния
потребителски интерфейс ще бъде изпълнена на вътрешното
тяло и няма да се спира. Действителното състояние на
зададената точка винаги ще се показва на дисплея на кабелния
потребителски интерфейс.

Когато на кабелния потребителски интерфейс се забрани даден
режим на работа, това не се предава на безжичния потребителски
интерфейс.
Освен това промяната на режима на работа на безжичния
потребителски интерфейс ще бъде зададена на вътрешното тяло
и няма да се спира. Действителното състояние на режима на
работа винаги ще се показва на дисплея на кабелния
потребителски интерфейс.

Зададените точки за понижаване и състоянието на функцията не
се предават на безжичния потребителски интерфейс.
Промяната на зададените точки на безжичния потребителски
интерфейс няма да изменят зададените точки за понижаване.
Изменените зададени точки обаче ще станат валидни, когато
модулът се включи отново ръчно.
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Следпродажбено обслужване
Предупреждение
•• Не разглобявайте,
модифицирайте или
ремонтирайте устройството.
Ако го направите, това може
да причини токови удари
или пожар.
Консултирайте се с вашия
дилър на Daikin.

•• Не местете и не
преинсталирайте сами
дистанционното управление.
Неправилното инсталиране
може да причини токови удари
или пожар.
Консултирайте се с вашия дилър
на Daikin.

Дайте

информация на сервиза за следните точки
•• Наименование на модела
•• Дата на инсталиране
•• Условия на неизправността: Колкото
е възможно по-точно.
•• Вашият адрес, име и телефонен номер

Преместване


Преместването на дистанционното управление изисква специално оборудване.
Консултирайте се с вашия дилър на Daikin. Действителните разходи за преместването
на дистанционното управление ще бъдат за сметка на клиента.

Ремонти

след гаранционния срок

Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.
По искане на клиента е възможно предоставянето на услуги с добри условия на плащане.

Запитване

за следпродажбено обслужване
Свържете се с вашия дилър на Daikin.

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Справочно ръководство на потребителя

48

4P392226-1 2014.11

Copyright 2014 Daikin

