LEDNINGSFORBUNDET
FJERNBETJENING
BRUGERVEJLEDNING

BRC073A1

•• Tak, fordi du købte den ledningsforbundne fjernbetjening.
•• Denne vejledning indeholder relevante sikkerhedsforanstaltninger
vedrørende brug af dette produkt.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du forstår
oplysningerne heri, før du anvender produktet.

Opbevar denne vejledning på et sted, hvor den er let tilgængelig,
når du har læst den.
Husk også at overdrage denne vejledning til den nye bruger, hvis dette
produkt skal anvendes af en anden person.
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Om dette dokument
Målgruppe
Slutbrugere
Sæt med dokumentation
Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:
Dokumenter

Indeholder…

Format

Installations- og
betjeningsvejledning

Installations- og
betjeningsvejledning

Papir (i kassen)

Installationsvejledning

Forberedelse af installationen,
tekniske specifikationer,
referencedata, ...

Digitale filer på http://www.
daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/

Brugervejledning

Detaljerede instruktioner trin for
trin og basisoplysninger
vedrørende almindelig og
avanceret brug

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på
regionens Daikin websted eller hos din forhandler.
Se detaljerede anvisninger i installationsvideoerne på http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/. Se installationsvideoerne til Daikin online controller med specifikke
anvisninger på tilslutning til S21 forbindelsesstikket.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale
vejledning.
Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med
sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden,
med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af fjernbetjeningen.
•• I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ.
Begge advarselstyper indeholder vigtig information om sikkerheden. Man skal følge
forholdsreglerne nedenfor.

ADVARSEL

Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre
personskade eller dødsfald.

BEMÆRK

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade
eller personskade, som kan være alvorlig alt efter
omstændighederne.

•• Følgende piktogrammer anvendes i denne manual.
Gør aldrig dette.

Følg altid instruktionerne.

Enheden skal have jordforbindelse.

Berør aldrig med våde hænder.

Må ikke komme i nærheden af vand og
fugt.

Om

fjernbetjeningen

ADVARSEL
•• Man må ikke selv installere fjernbetjeningen.

Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.

•• Man må ikke selv ændre eller reparere fjernbetjeningen.
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.

•• Man må ikke selv flytte eller geninstallere fjernbetjeningen.
Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.

•• Brug ikke antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt
ved produktet.

Rengør ikke produktet med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling.
Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan medføre revnedannelse på produktet,
elektrisk stød eller brand.

BrugervejledningBRC0731A1
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Emner, man skal være opmærksom på
BEMÆRK
•• Enheden eller dens fjernbetjening må ikke anvendes som legetøj.

Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene enheden, kan følgerne være reducerede
kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.

•• Man må ikke adskille fjernbetjeningen.

Berøring af de indvendige dele kan give elektrisk stød eller medføre brand.
Kontakt din Daikin forhandler eller en autoriseret installatør vedrørende kontrol og
justering af indvendige dele.

•• For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene anlægget med
våde hænder.
•• Styreenheden må ikke vaskes.

Dette kan medføre elektrisk overgang, stød eller brand.

•• Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for, at den bliver våd.
Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen, kan det medføre krybestrøm, og
elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Indendørsenhed

og udendørsenhed

ADVARSEL
•• Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm
luft fra klimaanlægget eller påvirkning af luft, der er for kold eller for
varm, kan være skadeligt for dit helbred.
•• Stik ikke genstande, inklusive stænger, dine fingre osv., ind i luftindtaget
eller -udtaget.
Det kan medføre tilskadekomst på grund af kontakt med klimaanlæggets blæservinger,
der kører med høj hastighed.

•• Kontakt en professionel montør vedrørende montering af tilbehør.
Der må kun benyttes tilbehør, som fabrikanten har godkendt.
Hvis du selv udfører arbejde på anlægget, og der sker en fejl, kan det medføre
vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•• Anvend ikke produktet i atmosfære forurenet med oliedamp, såsom
damp fra olie til madlavning eller fra maskinolie.
Oliedamp kan forårsage revner elektrisk stød eller brand.

•• Anvend ikke produktet på steder, hvor der er overdreven olietåge, såsom
køkkener, eller på steder med antændelig gas, ætsende dampe eller
metalstøv.
Hvis man anvender anlægget sådanne steder, kan det medføre brand eller produktfejl.
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Emner, man skal være opmærksom på

ADVARSEL
•• Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage.

Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at det ikke danner kold eller varm luft,
kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt forhandleren for at få hjælp. Kølemidlet i
klimaanlægget er sikkert, og lækage forekommer normalt ikke. I tilfælde af lækage kan
der dog dannes skadelige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med en åben
brænder, et varmeapparat eller et komfur. Du skal lade være med at bruge anlægget,
indtil en kvalificeret montør har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.

•• Hvis der anvendes en belastningsafbryder med en sikring, skal
sikringens kapacitet være korrekt.
Brug af almindelig ledende tråd kan medføre driftsfejl eller brand.

•• Klimaanlægget må ikke startes og standses med strømforsyningens
afbryder.
Ellers kan det medføre brand eller vandlækage.
Endvidere vil ventilatoren rotere pludseligt, hvis kompensation for manglende
strømforsyning aktiveres, hvilket kan medføre tilskadekomst.

•• Enheden skal have jordforbindelse.

Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefonjordforbindelse. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på
klimaanlægget.

•• Hvis der forekommer driftsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.),
skal du afbryde strømforsyningen og kontakte din lokale forhandler.

Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller
brand.

•• Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker kølemiddel.
Når klimaanlægget installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde
kølemiddel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis
lækage forekommer.
Ellers kan det medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.

•• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.

Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.

•• Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget oversvømmes på grund af en
naturkatastrofe såsom en oversvømmelse eller en tyfon.
I dette tilfælde må du ikke anvende klimaanlægget, da det ellers kan medføre defekt,
elektrisk stød eller brand.

•• Husk at bruge en særskilt strømkreds til klimaanlægget.

Hvis du anvender en anden strømforsyning, kan det medføre varmedannelse, brand
eller produktfejl.

BrugervejledningBRC0731A1
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Emner, man skal være opmærksom på

BEMÆRK
•• Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på
enhedens ramme eller monteringsdele.
Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

•• Børn må ikke komme i nærheden af udendørsenheden, og man må ikke
placere genstande på udendørsenheden.
Hvis man falder ned fra udendørsenheden, kan det medføre tilskadekomst.

•• Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.

Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.

•• Rør ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne på enheden.
•• Fjern ikke blæserafskærmningen på udendørsenheden.

Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som kører med høj hastighed og
som kan forårsage tilskadekomst.

•• Placér ikke genstande, der er modtagelige over for fugt, direkte ved
siden af indendørsenheden eller udendørsenheden.

Under visse omstændigheder kan der dannes kondens på hovedenheden eller på
kølerørene, og tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det
drypper, hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse af førnævnte
genstande.

•• Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.) . på enheden, da dette
kan medføre elektrisk stød eller brand.
•• Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte.

Brug ikke klimaanlægget til køling af præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller
kunstgenstande, da dette kan påvirke disse genstandes ydelse, kvalitet og/eller levetid
negativt.

•• Placér ikke brændere med åben flamme på steder, hvor der forekommer
luftstrømme fra enheden, da dette kan forringe forbrændingen på
brænderen.
•• Placér ikke varmeapparater direkte under enheden da varmen herfra kan
medføre deformation.
•• Man skal sikre sig, at børn, planter eller dyr ikke udsættes direkte for
luftstrømme fra enheden.
•• Placér ikke brændbare beholdere såsom spraydåser inden for 1 m fra
udblæsningsåbningen.

Beholderne kan eksplodere, hvis de påvirkes af den varme luft fra indendørsenheden
eller udendørsenheden.
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Emner, man skal være opmærksom på

BEMÆRK
•• Installér ikke klimaanlægget på et sted, hvor der er fare for, at anlægget
kan udsættes for udtrængende, letantændelig gas.
Ved gaslækage kan ophobning af gas tæt på klimaanlægget medføre brand.

•• Man må ikke sidde eller stå på et ustabilt underlag, når man betjener eller
vedligeholder klimaanlægget.
Der er risiko for at falde ned og komme til skade.

•• Rør ikke ved motoren, når du udskifter filteret.

Motoren kan være meget varm, og dette kan medføre forbrænding.

•• Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød
eller brand.
•• Sørg for at ventilere rummet med mellemrum.

Vær forsigtig, når du anvender klimaanlægget med andet udstyr til opvarmning.
Utilstrækkelig udluftning kan medføre iltmangel.

•• Før rengøring, skal man standse klimaanlægget og afbryde
strømforsyningen.
Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst.

•• Rengør ikke indendørs- og/ udendørsenheden indvendigt med vand.
Spørg altid din Daikin forhandler.

Brug af en forkert rengøringsmetode eller et forkert rengøringsmiddel kan beskadige
indendørsenhedens plasticdele eller medføre vandlækage.
Endvidere kan der forekomme fejl, røgudvikling eller antændelse, hvis elektriske dele
eller motoren i indendørsenheden kommer i kontakt med rengøringsmiddel eller vand.

•• Placér ikke genstande i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at
blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.

I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind
i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med
elektriske dele.

•• Fastgør enhederne sikkert.

Hvis ikke, kan enhederne falde ned eller vælte og medføre tilskadekomst.

•• Montér drænet, så vandet afledes uden hindring.

Hvis ikke vandet løber uhindret ud af det udendørs drænrør, når klimaanlægget kører,
kan røret være blokeret på grund af smuds og urenheder.
Dette kan medføre vandlækage på indendørsenheden. Hvis dette er tilfældet, skal du
standse klimaanlægget og kontakte din forhandler.

BrugervejledningBRC0731A1
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Betegnelser og funktioner
1. Knap til valg af
driftstilstand
11. LCD (med
baggrundsbelysning)

4. Op-knap
5. Ned-knap
6. Højre-knap
7. Venstre-knap
9. Driftslampe
8. TIL/FRA knap
3. Menu/Enter-knap
10. Annullere-knap

2. Knap til styring af
blæserhastighed/
luftstrømmens retning
Funktioner ud over de grundlæggende betjeningsfunktioner
(eksempelvis TIL/FRA, valg af driftstilstand, blæserhastighed op/ned
retning og temperaturindstillinger) indstilles på menu-skærmbilledet.
BEMÆRK
• Fjernbetjeningen må ikke installeres på steder, hvor den udsættes for direkte sollys.
Ellers kan LCD-skærmen blive misfarvet, og man kan ikke se visningerne på
skærmen.
• Undlad at trække i eller at vride fjernbetjeningens ledning.
Ellers kan det medføre fejl på fjernbetjeningen.
• Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med en spids genstand.
Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller defekt.
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Betegnelser og funktioner

1. Knap til valg af driftstilstand
•• Tryk på denne knap for at vælge den
ønskede driftstilstand. (Se "Køling/
Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto" på
side 13)
•• Tilgængelige driftsmåder varierer alt efter
den tilsluttede model.

2. Knap til styring af
blæserhastighed/luftstrømmens
retning
•• Bruges til ændring af blæserhastigheden
og luftstrømmens retning. (Se "Køling/
Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto" på
side 13)
•• Mulig blæserhastighed og luftstrømsretning
varierer alt efter den tilsluttede model.

3. Menu/Enter-knap
•• Dette knap er aktiveret som standard.
Se "Aktivering/deaktivering af menu/enter
og annuller-knappen" på side 12 vedr.
deaktivering.
•• Til visning af hovedmenu eller indtastning
af det valgte emne (se "Overblik over
hovedmenuens emner" på side 20).

4. Op-knap
•• Til forøgelse af den indstillede temperatur.
•• Det næste emne opad fremhæves.
(Hold knappen trykket ned for at gennemgå
værdier eller emner).
•• Til ændring af det valgte emne.

5. Ned-knap
•• Til reduktion af den indstillede temperatur.
•• Det næste emne nedad fremhæves.
(Hold knappen trykket ned for at gennemgå
værdier eller emner).
•• Til ændring af det valgte emne.

6. Højre-knap
•• Til fremhævning af det næste element
i højre side.
•• Displayet skifter til næste skærmbillede.

7. Venstre-knap
•• Til fremhævning af det næste element
i venstre side.
•• Displayet skifter til tidligere skærmbillede.

8. ON/OFF knap
•• Tryk på denne knap for at starte eller
standse klimaanlægget.

9. Driftslampe (grøn)
•• Denne lampe lyser under drift.
•• Denne lampe er slukket, når driften er
afbrudt.
•• Denne lampe blinker i tilfælde af driftsfejl
eller tilstandskonflikt.

10.Annullere-knap
•• Dette knap er aktiveret som standard.
Se "Aktivering/deaktivering af menu/enter
og annuller-knappen" på side 12 vedr.
deaktivering.
•• Tilbage til forrige skærmbillede.

11. LCD (med baggrundsbelysning)
•• Baggrundsbelysning tændes i ca.
30 sekunder, når man trykker på en vilkårlig
knap.
•• Knapperne har ingen funktion, når
baggrundsbelysningen er slukket, med
undtagelse af TIL/FRA knappen.

BrugervejledningBRC0731A1
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Betegnelser og funktioner

LCD-display
•• Der findes fire visninger på LCD-displayet. Standardvisning, der anvendes som
standard, og detaljeret visning. Det er også muligt at anvende en tilstand udelukkende
med symboler eller en tilstand med symbol og tekst (se installationsvejledningen).
•• For at ændre den aktive visningstilstand skal man vælge den ønskede tilstand på
skærmbilledet med visningstilstand (se "Visning" på side 35).
•• De viste indhold på skærmen kan afvige alt efter de tilsluttede modellers driftstilstand.
(f.eks.: Følgende vises, når klimaanlægget kører med opvarmning).
Standard visning
Med symboler (standard)

Med symboler og tekst
8
6

7
1

28°C

2
3
5

8
6

7

Opvarm. Indst. til

1
4

28°C

2
3
5

4

Fejl: Tryk på menuknappen

Detaljeret visning

Uret og emner, der kan vælges særskilt, vises detaljeret ud over
standard visningen.
Med symboler

Med symboler og tekst
9

Fri

11:03
4
10

Opvarm.

Fri

11:03

Indst. til

Rum

2
3

9
11
4
10

Fejl: Tryk på menuknappen
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Betegnelser og funktioner

1. Driftstilstand

6. Timer aktiveret
"
(SkyAir og" VRV)

(se "OFF timer" på side 28 og

•• Viser den aktuelle driftstilstand.

"Tidsplan" på side 29)

Driftstilstand
Køling

Opvarmning

Auto(opvarmning)

Ventilation

Tørring

Auto (køling)

2. Blæserhastighed

(se "Køling/Opvarmning/Ventilation/
Tørring/Auto" på side 13)
•• Viser blæserhastigheden, der er indstillet
for klimaanlægget.
•• Blæserhastigheden vises ikke, hvis ikke
klimaanlægget har funktionen til styring af
blæserhastighed.

3. Luftstrømmens retning
•• Vises kun, når klimaanlægget kører.
•• Visning af luftstrømmens retning, der er
indstillet for klimaanlægget.
•• De mulige luftstrømsretninger afhænger af
indendørsenheden.

4. Visning af indstillet temperatur/
setback-temperatur
(se "Setback" på side 18)
•• Når enheden er slået TIL, vises den
temperatur, der er indstillet for
klimaanlægget.
•• Når enheden er slået FRA, og setback er
deaktiveret, vises den temperatur, der er
indstillet for klimaanlægget.
•• Når enheden er slået FRA, og setback er
aktiveret, vises den temperatur, der er
indstillet for setback-funktionen, med
mindre tal.

5. Fejl "

•• Viser, at timer-indstilling eller OFF timer er
aktiveret.

7. Central styring " "
•• Angiver, at klimaanlægget styres centralt
(ekstraudstyr), og at systemet ikke kan
betjenes med fjernbetjeningen.

8. Setback "

"

(se "Setback" på side 18)
•• Setback-symbolet blinker, når enheden
slås til med setback-styring.

9. UR (12/24 timers realtids-ur) (se "Ur og
kalender" på side 38)
•• Angiver, at uret er indstillet.
•• Hvis ikke uret er indstillet, vises --:--.

10.Detaljeret valg
(se "Visningstilstand" på side 35)
•• Vises, når detaljeret visning er valgt.
•• Som standard vises ingen emner detaljeret.

11. Timer problem "

"

•• Angiver, at uret skal indstilles igen.
•• Timer-indstillingen fungerer ikke, med
mindre at uret indstilles igen.

"

(se "Visning af fejlkoder" på side 42)
•• Viser en fejl på enheden.

BrugervejledningBRC0731A1
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Basis-driftsmetode
Fjernbetjeningsfunktioner

Driftsprocedure

Visning af knapper

Brug knapperne i henhold til
beskrivelsen.

Viser placeringen af
de knapper, der skal
betjenes.

Anvendelse

Visning af
skærmbilleder
Skærmbilleder, der
vises på
fjernbetjeningen.

1

Hovedmenu

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger

2

Retur

Indstilling

Tidsplan
Ur ikke indstillet
Skal uret indstilles nu?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

•• Få vist hovedmenuen. (Se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22).
(op/ned) knapperne for at
•• Tryk på
vælge Tidsplan og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne
for at vælge Ja og tryk på Menu/Enter
knappen.
•• Skærmbilledet med dato og tid vises.
•• Indstil aktuelt år, måned, dato og klokke
slæt. (Se "Ur og kalender" på side 38).

Bemærk

Dato og tid
År
2014
Måned 1
Dag
1
Onsdag

0:00

Indstilling

Retur

•• Uret skal indstilles, før man kan definere
tidsplanen.
•• Hvis ikke uret er indstillet, vises et
skærmbillede som det til venstre.

Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen
Driftsmetode

1
2

Menu/enter og annullere-knapperne er som standard aktiverede.

1

1
2

22
2

2
2
2
2

•• For at aktivere/deaktivere menu/enter og
annuller-knappen skal man holde
(højre)
knap trykket ned på hovedskærmbilledet.

•• Tryk på de 3 knapper samtidig med,
at du holder
(højre) knappen nede.

BRC0731A1Brugervejledning
4P392226-1 - 2018.05
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Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto
Driftsmetode

1

28°C

•• Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere
gange, indtil den ønskede driftstilstand (Køling,
Opvarmning, Kun ventilation, Tørring eller
Auto) er valgt.
Bemærk
• Driftstilstande, der ikke er tilgængelige, vises ikke.
• Der kan kun vælges Køling, Tørring eller Kun ventilation,
hvis klimaanlægget er en modeller udelukkende til køling.

2

•• Tryk på TIL/FRA knappen.
Driftslampen (grøn) lyser, og klimaanlægget
starter.

3

28°C

•• Den indstillede temperatur øges med
1°C, når man trykker på
(op)
knappen, og reduceres med 1°C,
når man trykker på
(ned) knappen.
Bemærk
Temperaturindstillinger er ikke mulige, når anlægget kører
i tilstanden Tørring eller Kun ventilation.

4

28°C
Luftstrømsniveau / retning
Niveau
Retning1
Lv. 1 (L)
Drejning stop

Retur
Retur

Indstilling

•• Tryk på knappen blæserhastighed/
luftstrømsretning for at ændre blæser
hastigheden eller luftstrømmens retning.

•• For at vælge luftvolumen eller luftstrømmens
retning skal man trykke på
knapperne.
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge
det ønskede niveau eller den ønskede
position.

BrugervejledningBRC0731A1
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Lav

Medium-lav

Auto

Medium

Høj

Medium-høj

Luftstrømsniveau / retning
Niveau

Retning1

Lv. 1 (L)

Retur

Drejning stop

•• Vælg den ønskede luftstrømsretning via Drejning
eller Drejning stop med
(op/ned) knapperne.

Indstilling
Indstilling

Luftstrømsniveau / retning
Niveau

Retning1

Lv. 1 (L)

Retur

Bemærk
• Klimaanlægget kan køre med automatisk styring af
blæserhastighed for at beskytte de mekaniske dele.
• Klimaanlægget kan køre med automatisk styring af
blæserhastighed alt efter rumtemperatur.
• Blæseren kan standse, hvilket ikke er en fejl.
• Det kan vare et stykke tid, før blæserhastigheden rent faktisk
ændres.
• Ved automatisk blæserhastighed justeres blæserhastigheden
automatisk alt efter kontrolpunkt og indendørs temperatur.

Drejning

Bemærk
• Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:

Indstilling
Indstilling

Indstilling af
luftstrømmens
retning (op/ned)

Op/ned retning

Venstre/ højre retning

•• Valg af Drejning får luftstrømslamellerne til at dreje frem og
tilbage.
•• Når man vælger Drejning stop bliver luftstrømslamellerne
stående i position, når man trykker på Menu/Enter knappen.
Bemærk
• Ændring af luftstrømmens retning venstre/højre, se "Ændring af
luftstrømmens retning" på side 23.

BRC0731A1Brugervejledning
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5

•• Når man trykker på TIL/FRA knappen igen,
vil klimaanlægget standse, og driftslampen
slukkes.

Bemærk
• Når systemet standses, mens det kører kører med opvarmning,
fortsætter blæseren med at køre i ca 1 minut for at lede varme
ud af indendørsenheden.

BrugervejledningBRC0731A1
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Køling
•• Når den udendørs lufttemperatur er høj, tager det et stykke tid,
før rumtemperaturen når den indstillede temperatur.

Opvarmning
Driftsstart

• Ved opvarmning tager det generelt længere tid at nå den indstillede
temperatur sammenlignet med køling.
Det anbefales, at man starter klimaanlægget i forvejen med brug af
timeren.

Foretag følgende for at forhindre, at varmekapaciteten reduceres,
eller at der udledes kold luft.
Afrimning
• Klimaanlægget skifter automatisk til afrimning for at forebygge frost

på udendørsenheden, hvilket medfører fald i varmekapaciteten.
• Klimaanlægget genoptager normal drift efter ca. 6 til 8 minutter
(maks. 10 minutter).
• Under afrimning vises temperaturen tæt på indendørs rumtemperatur.
Dette kan påvirkes af enhedens placering.

Udetemperatur
og varmekapacitet

• Klimaanlæggets varmekapacitet falder, når udetemperaturen falder.
Hvis varmeeffekten er utilstrækkelig, anbefaler vi brug af en ekstra
varmeanordning i kombination med klimaanlægget. (Når der anvendes
apparater, hvor der foregår forbrænding, skal man udlufte rummet
regelmæssigt).
Brug ikke varmeapparatet på steder, hvor opvarmning udsættes for
indendørsenhedens luftstrøm.
• Klimaanlægget kører med varmluftcirkulation. Derfor varer det et
stykke tid at opvarme rummet, efter at klimaanlægget er startet.
Den indendørs blæser kører automatisk, indtil systemets indendørs
temperatur stiger til et vist niveau.
• Hvis der akkumuleres varm luft ved loftet, og hvis der er koldt ved
gulvet, anbefaler vi brug af et cirkulationssystem.
Kontakt Daikin forhandleren for at få mere at vide.

BRC0731A1Brugervejledning
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Programmeret tørring
Forberedelse
•• Tørring vælges eventuelt ikke, hvis ikke der kan vælges køling/opvarmning å
fjernbetjeningen.

Driftsmetode

1

•• Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere
gange, indtil tørring er valgt.
Bemærk
Tørrefunktionen er eventuelt ikke tilgængelig afhængigt af af typen
af indendørsenhed.

2

•• Tryk på TIL/FRA knappen.
Driftslampen lyser, og klimaanlægget starter.
Bemærk
Klimaanlægget kan køre med automatisk styring af temperatur og
blæserhastighed. Derfor kan temperaturen eller
blæserhastigheden ikke ændres, mens klimaanlægget kører.

3
4

•• Indstilling af luftstrømmens retning, se "Luftstrømmens retning" på
side 23.

•• Når man trykker på TIL/FRA knappen igen, vil
klimaanlægget standse, og driftslampen slukkes.

Bemærk
Man må ikke afbryde strømforsyningen kort efter, at klima
anlægget er standset, da det kan medføre vandlækage eller
systemfejl. Vent mindst 5 minutter, så drænpumpen kan lede
overskydende vand ud af indendørsenheden.

BrugervejledningBRC0731A1
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Tørring
I driftstilstanden Tørring reduceres luftfugtigheden ved at starte
klimaanlægget i køling og derefter standse det igen for at minimere
temperaturfaldet.
Bemærk
• Temperatur og blæserhastighed styres automatisk og kan ikke
styres med fjernbetjeningen.
• Tørrefunktion er ikke mulig, hvis rumtemperaturen er for lav.

Setback
Setback-funktionen holder rumtemperaturen inden for et specifikt område, når fjernbetjeningen er
slået FRA. Dette gøres ved midlertidigt at starte klimaanlægget, som tidligere blev standset af
brugeren, timer-funktionen eller OFF timeren.
Køling

FRA
33°C35°C
Opvarmning 10°C12°C
Eksempel:
[ Setback kontrolpunktstemperatur: køling 35°C, opvarmning 10°C ]
[ Genvinding difference: køling -2°C, opvarmning +2°C ]
•• Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, starter opvarmningen automatisk. Hvis
temperaturen efter en time øges til 12°C eller mere, går fjernbetjeningen tilbage til den
oprindelige tilstand.
•• Hvis rumtemperaturen stiger til over 35°C, starter køling automatisk. Hvis temperaturen efter
en time falder til 33°C eller mindre, går fjernbetjeningen tilbage til den oprindelige tilstand.
Bemærk
• Denne funktion er som standard deaktiveret. Denne funktion kan kun aktiveres/deaktiveres
på energibesparelseslisten (se "Energibesparende funktioner" på side 24).
• Differencen kan indstilles i setback-tilstandsmenuen (se "Setback-tilstand" på side 26).
• Setback-temperaturen kan indstilles på hovedskærmbilledet, mens enheden er slået fra, eller
den kan indstilles i timer-funktionen.
• Setback aktiverer systemet i mindst 30 minutter, med mindre at kontrolpunktet for setbacktemperatur ændres, eller hvis enheden sartes med TIL/FRA knappen.
• Når setback starter klimaanlægget i automatisk tilstand, skifter fjernbetjeningen til køling eller
kun opvarmning, afhængigt af hvad der er relevant, og kun det respektive kontrolpunktet for
setback-temperatur vises.
• Temperaturen måles inde i klimaanlægget (når enheden er slået FRA). Da der ikke er en reelt
luftstrøm, kan den målte temperatur inde i klimaanlægget afvige (op til 3°C) fra den faktiske
rumtemperatur.

BRC0731A1Brugervejledning
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Driftsmetode

Setback bør ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928
interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

1

Setback-symbolet "
styring.

”blinker, når enheden startes med setback-

35°C
Blæserhastigheden kan ikke ændres, når setback er aktiv,
og derfor vises blæserhastigheden ikke.
Luftstrømmens retning kan kun ændres via menuen, når setback
er aktiv.

Knap-lås
Driftsmetode

1

2

Deaktivering af brug af alle knapper.

28°C

•• Tryk på Menu/Enter knappen i mindst 4 sekunder.
(Tændt baggrundsbelysning)

•• Alle knapper deaktiveres, når de låses.
Taster spærret.
Tryk på menuknappen
i 4 sekunder for at frigøre.

•• Når man trykker på en fa knapperne, vises
meddelelsen til venstre.

Retur

3

•• Tryk på Menu/Enter knappen i mindst 4 sekunder
for at deaktivere knap-lås. (Tændt
baggrundsbelysning)

BrugervejledningBRC0731A1
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Overblik over hovedmenuens emner
Overblik

over hovedmenuens emner1
Bemærk
• Tilgængelige emner kan variere alt efter den tilsluttede model.
• Kun tilgængelige emner vises i menuen.
Indstilling og visning af emner

Beskrivelse

Reference
side

Luftstrømmens retning

Ændring af luftstrømmens retning.
•• Luftstrømslamellerne kan styres op og ned
samt mod venstre og højre automatisk.
•• Der er dreje- og drejestop-retninger.
•• Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
modeller.

23

Energi
besparende
funktioner (1)

Aktivering eller deaktivering af
"energibesparende funktioner".
Kontrolpunkts-temperaturområdet kan
begrænses for tilstandene Køling,
Opvarmning og Auto.
Indstil setback differential-temperaturen, hvor
enheden ved overskridelse går tilbage til
deaktiveret tilstand.
Ændring af temperatur-kontrolpunktet til et
fordefineret temperatur-kontrolpunkt efter drift
i et defineret tidsrum, selv hvis temperaturkontrolpunktet har ændret sig.
•• Kan indstilles fra 30 til 120 minutter i trin af
30 minutter.

24

Systemet standes automatisk efter et
defineret tidsrum, hver gang systemet
aktiveres.
•• Kan indstilles i 10 minutters trin fra 30 til
180 minutter.

28

Energibesparelses
liste
Kontrolpunkts
område
Setback-tilstand

Kontrolpunkt
automatisk
nulstilling

Off Timer

25
26
27

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-tilstand og Automatisk nulstilling af kontrolpunkt bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet
en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.
2) Funktionen med tidsplan kan blive begrænset, hvis der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til
klimaanlæg til rum.

BRC0731A1Brugervejledning
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Indstilling og visning af emner

Tidsplan(2)

Reference
side

Beskrivelse
Aktivering eller deaktivering af timerfunktionen.

29

Vælg det aktive tidsplan-nr. (nr.1, 2 eller 3).

30

Vælg de ugedage, hvor tidsplanen
deaktiveres. Denne funktion anvendes, når
tidsplanen ikke behøver at være aktiv, f.eks.
når du er på ferie.
Vælges, når driftstilstande startes og/eller
stoppes for hver ugedag. Der kan defineres
op til 5 handlinger for hver dag.

31

Vedligeholdelse information

Visning af servicekontakt.

34

Konfiguration Visning

•• Display:
Skift mellem standard og detaljeret visning.
•• Indstillinger for detaljeret visning:
Vælg om der skal vises rumtemperatur
(tæt på indendørsenheden),
udetemperatur, eller ingenting.

35

Justering af LCD kontrast.

37
37

Aktivering/
deaktivering
Indstilling af
tidsplan-nr.
Ferie

Indstillinger

Kontrast-justering

32

Aktuelle indstillinger

Viser en liste med aktuelle indstillinger for
tilgængelige emner.

Ur og
kalender

Dato og tid

Konfiguration af indstillinger for dato og tid.
•• Standard visning af tid er 24H.
•• Uret har en præcision inden for
±30 sekunder pr. måned.
•• Hvis der er en strømafbrydelse i mindre
end 48 timer, fortsætter uret med den
indbyggede strømforsyning.

38

12H/24H ur

Tiden vises i enten 12 timers eller 24 timers
format.

39

Vælg sprog afhængigt af den installerede
sprogpakke.

40

Sprog

BrugervejledningBRC0731A1
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Menuændring
Hovedmenu
Ændring

af hovedmenuen
Driftsmetode

1

•• Tryk på Menu/Enter knappen.

28°C
Hovedskærmbillede

2

Hovedmenu

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

Indstilling

•• Hovedmenuen vises.

Instruktioner om ændring af knapper vises.

Hovedmenu

3

•• Valg af emner i hovedmenuen.
1. Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge
det ønskede emne.
2. Tryk på Menu/Enter knappen for at få vist
skærmbilledet med de valgte indstillinger.

4

•• Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til
hovedskærmbilledet fra hovedmenuen.

Bemærk
•• Når hovedmenuen vises, og der ikke trykkes på en knap i 5 minutter, går skærmen
automatisk tilbage til hovedskærmbilledet.

BRC0731A1Brugervejledning
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Menuændring

Luftstrømmens retning
Ændring

af luftstrømmens retning
Driftsmetode

1

Hovedmenu

Retur

2

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Indstilling

Luftstrømmens retning
Retning2
Retning1
Drejning
Drejning

•• Få vist hovedmenuen (se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22)
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Luftstrømmens retning og tryk på Menu/
Enter knappen.
•• Vælg den ønskede luftstrømsretning via Drejning
eller Drejning stop med
(op/ned) knapperne.
•• Vælg op/ned retning eller venstre/højre retning
med
(venstre/højre) knapperne.

Retur

Indstilling

Luftstrømmens retning
Retning
Retning2
Drejning
Drejning

Retur

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Indstilling

Indstilling af
luftstrømmens retning
(op/ned)

Bemærk
• Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:

Luftstrømmens retning
Retning
Drejning

Retning2
Drejning

Op/ned retning
Retur

Venstre/ højre retning

Indstilling

Indstilling af
luftstrømmens retning
(venstre/højre)
Bemærk: Kun viste
emner er tilgængelige.

•• Valg af Drejning får luftstrømslamellerne til at dreje frem og
tilbage. Når Drejning er valgt, vises alle luftstrømsretninger
samtidigt.
•• Når man vælger Drejning stop bliver luftstrømslamellerne
stående i position, når man trykker på Menu/Enter knappen.

BrugervejledningBRC0731A1
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Menuændring

Bevægelse af luftstrømslamellerne
Når følgende driftsbetingelser er aktive, styres luftstrømmens retning automatisk. Den faktiske
drift kan derfor afvige fra det, der vises på fjernbetjeningen.
Driftsbetingelser

•• Rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur på
fjernbetjeningen (i varmedrift).
•• Ved konstant drift med vandret luftstrøm.

Bemærk
Funktionen Opvarmning omfatter automatisk drift.

Energibesparende funktioner
Energibesparelsesliste

Driftsmetode

1

1/2

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Energibesparelsesliste og tryk på
Menu/Enter knappen.

Indstilling

Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område :
Setback-tilstand :
KP aut. nulstilling :
Off Timer :

Retur

•• Få vist hovedmenuen.
(Se "Ændring af hovedmenuen" på side 22).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Energibesparende funktioner og tryk på
Menu/Enter knappen.

Indstilling

Energibesparende indst.
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
KP aut. nulstilling
Off Timer
Retur

3

1/2

Hovedmenu
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

2

Visse funktioner bør ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed via
KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Indstilling

TIL
FRA
FRA
FRA

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at ændre
indstillingen til TIL eller FRA .
•• Flyt markøren med
knapperne.

(venstre/højre)

•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

BRC0731A1Brugervejledning
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4

Energibesparelse liste
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

•• Tryk på
vælge Ja .

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Indstilling

af kontrolpunktsområde
Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via
KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode

1

Energibesparende indstillinger
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
KP aut. nulstilling
Off Timer
Retur

2

Indstilling

Kontrolpunkt område
Køling
Opvarmning
Auto

18°C – 32°C
10°C – 30°C
18°C – 30°C

Retur

Indstilling

•• Få vist energibesparende funktioner
(se "Energibesparelsesliste" på side 24).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Kontrolpunktsområde og tryk på
Menu/Enter knappen.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at ændre
kontrolpunktsområdet for køle- eller
varmetemperatur.
•• Flyt markøren med
knapperne.

(venstre/højre)

•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.
Bemærk
• Standard begrænsning for kontrolpunktsområde er [18°C→32°C] for køling, [10°C→30°C] for
opvarmning og [18°C→30°C] for auto. Kontrolpunktsområdet er det generelle område og er
således altid aktivt, uanset om kontrolpunktsområde er aktiveret eller deaktiveret.
• Standard begrænsning for kontrolpunktsområde ved setback-drift er [33°C→37°C] for køling
og [10°C→15°C] for opvarmning. Kontrolpunktsområdet kan ikke ændres.

3

Kontrolpunkt område
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

•• Tryk på
vælge Ja .

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

BrugervejledningBRC0731A1
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Setback-tilstand

Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via
KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode

1

Energibesparende indstillinger
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
KP aut. nulstilling
Off Timer
Retur

2

Indstilling

Setback-tilstand
Genvinding difference
Køling
-2°C

Opvarmning
+2°C

Retur

3

Indstilling

Gem indstillinger?

Retur

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Setback-tilstand og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at ændre
differencen for setback-drift.
•• Flyt markøren med
knapperne.

Nej
Indstilling

(venstre/højre)

•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

•• Tryk på
vælge Ja .

Setback-tilstand

Ja

•• Få vist energibesparende funktioner
(se "Energibesparelsesliste" på side 24).

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Bemærk
• Standard begrænsning for kontrolpunktsområde er [18°C→32°C] for køling, [10°C→30°C] for
opvarmning og [18°C→30°C] for auto. Kontrolpunktsområdet er det generelle område og er
således altid aktivt, uanset om kontrolpunktsområde er aktiveret eller deaktiveret.
• Standard begrænsning for kontrolpunktsområde ved setback-drift er [33°C→37°C] for køling
og [10°C→15°C] for opvarmning. Kontrolpunktsområdet kan ikke ændres.
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Kontrolpunkt

automatisk nulstilling
Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via
KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode

1

Energibesparende indstillinger
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
KP aut. nulstilling
Off Timer
Retur

2

Køling

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Kontrolpunkt automatisk nulstilling
og tryk på Menu/Enter knappen.

Indstilling

KP aut. nulstilling

2/2

Indst. temp.: 28°C
Indst. tid:
30 min

Opvarmning
Indst. temp.: 20°C
Indst. tid:
30 min
Retur

Indstilling

•• Få vist energibesparende funktioner
(se "Energibesparelsesliste" på side 24).

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at indstillet
forindstillet temperatur og tidspunkt for automatisk
nulstilling af kontrolpunktet.
•• Flyt markøren med
knapperne.

(venstre/højre)

•• Tryk på Menu/Enter knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

3

•• Tryk på
vælge Ja .

KP aut. nulstilling
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.
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OFF

timer
Driftsmetode

1

Energibesparende indstillinger
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
KP aut. nulstilling
Off Timer
Retur

2

Off Timer
Når enheden er blevet
tændt, slukkes den
automatisk efter

60

minutter.
Indstilling

Gem indstillinger?

Ja

•• Brug
(op/ned) knapperne for at indstillet det
tidspunkt, hvor enheden automatisk standses igen.
Der kan indstilles i 10 minutters trin fra 30 til
180 minutter.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet
kontinuerligt.
Skærmbilledet med bekræftelse af indstilling vises,
hver gang man trykker på Menu/Enter knappen.

•• Tryk på
vælge Ja .

Off Timer

Retur

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Off Timer og tryk på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Retur

3

•• Få vist energibesparende funktioner
(se "Energibesparelsesliste" på side 24).

Nej
Indstilling

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.
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Tidsplan
Aktivering/deaktivering

Funktionen med tidsplan kan blive begrænset, hvis der er tilsluttet en central
styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode

1

Hovedmenu

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

2

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Tidsplan og tryk på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Tidsplan

Bemærk
• Uret skal indstilles, før man kan definere
tidsplanen.
• Hvis ikke uret er indstillet, vises et skærmbillede
som det til venstre.

Ur ikke indstillet
Skal uret indstilles nu?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne for at
vælge Ja og tryk på Menu/Enter knappen.

Dato og tid
År
2014
Måned 1
Dag
1
Onsdag

•• Skærmbilledet med dato og tid vises.

0:00
Retur

3
4

2/2

Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Aktivering/Deaktivering og tryk
på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Tidsplan
Aktivering/deaktivering

Deaktiver
Retur

•• Indstil aktuelt år, måned, dato og klokkeslæt.
(Se "Ur og kalender" på side 38).

Indstilling

Tidsplan

Retur

•• Få vist hovedmenuen.
(Se "Ændring af hovedmenuen" på side 22).

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Aktivering eller Deaktivering .
•• Skærmbilledet med bekræftelse vises,
når man trykker på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Bemærk
Tidsplan er aktiveret. Se "Vælg tidsplan" på
side 30 vedr. ændring af det valgte tidsplan-nr.
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5

•• Tryk på
vælge Ja .

Tidsplan
Gem indstillinger?

Ja
Retur

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Nej
Indstilling

Vælg

tidsplan
Driftsmetode

1

Tidsplan

2/2

Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger

Retur

2

Indstilling

Tidsplan
Vælg tidsplan

Tidsplan nr. 1
Retur

3

Det er muligt at programmere op til tre forskellige tidsplaner.

Indstilling

Gem indstillinger?

Retur

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Vælg tidsplan og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Tidsplan nr 1 , Tidsplan nr 2
eller Tidsplan nr 3 .
•• Skærmbilledet med bekræftelse vises, når man
trykker på Menu/Enter knappen.

•• Tryk på
vælge Ja .

Tidsplan

Ja

•• Få vist tidsplan-menuen. (Se "Aktivering/
deaktivering" på side 29).

Nej
Indstilling

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

BRC0731A1Brugervejledning
4P392226-1 - 2018.05

30

Menuændring

Ferie

Driftsmetode

1

•• Få vist tidsplan-menuen. (Se "Aktivering/
deaktivering" på side 29).

Tidsplan
Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger

Retur

2

Timer-indstillingen deaktiveres for dage, der er defineret som ferie.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Ferie og tryk på Menu/Enter knappen.

Indstilling

•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne for at
vælge den ønskede dag.

Tidsplan
Ferie
Valg af flere
Søn Man Tir Ons Tor

Retur

Fre Lør

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at få vist " ”
og definere denne dag som en feriedag.

Indstilling

Bemærk
• Man kan vælge flere dage som feriedage.
• Ferie-indstillingen skal annulleres for at genaktivere timer-indstillingen for dagen defineret som
feriedag.

3

Tidsplan
Ferie
Valg af flere
Søn Man Tir Ons Tor

Retur

4

Fre Lør

Indstilling

•• Tryk på
vælge Ja .

Tidsplan
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

Tidsplan nr. 1
Søn

Tid

Handl. Køling Opvarm.

Ferie

Retur

•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet til bekræftelse af
indstillingerne vises.

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Bemærk
"Ferie" vises på skærmbilledet med tidsplansindstillinger for dage, der er defineret som
feriedage.

Indstilling
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Tidsplans-indstillinger

Driftsmetode

1

Når en tidsplan gemmes, aktiveres den automatisk.

Tidsplan

2/2

Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger

Retur

Indstilling

•• Få vist tidsplan-menuen. (Se "Aktivering/
deaktivering" på side 29).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Indstillinger og tryk på Menu/Enter
knappen.

Bemærk
Tidsplans-indstillinger for den valgte tidsplan kan ændres. Se "Vælg tidsplan" på side 30 vedr.
ændring af den valgte tidsplan.

2

Tidsplan nr. 1
Man

Tid

Handl. Køling Opvarm.

Retur

3

Indstilling

•• Indstil tid for den valgte dag.

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6 :00

Retur

Indstilling

Tidsplan nr. 1
Man

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge den
dag, der skal indstilles.

•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne for at flytte
det markerede emne, og tryk på
(op/ned)
knapperne for at indlæse det ønskede tidspunkt
for driftsstart. Hvert tryk på
(op/ned)
knapperne flytter tallene 1 time eller 1 minut.

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00

Retur

Indstilling
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4

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00

Retur

Indstilling

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00A TIL
32°C
16°C

Retur

Indstilling

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00 TIL
24°C 21°C
–8:00
FRA --

Retur

Indstilling

•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne for at flytte
det markerede emne, og tryk på
(op/ned)
knapperne for at konfigurere TIL/FRA/-indstillingerne.
Handlingskolonne:
TIL :	Temperatur-kontrolpunkterne kan
konfigureres.
FRA :	Setback temperatur-kontrolpunkterne kan
konfigureres.
– – :	Kontrolpunkter for temperatur og setbacktemperatur deaktiveres.
•• Tryk på
(venstre/højre) knapperne for at flytte
det markerede emne, og tryk på
(op/ned)
knapperne for at indlæse kontrolpunkter for
køle- og varmetemperatur for TIL eller FRA
(setback).
Kolonne med køling og opvarmning:
"__":	Angiver, at kontrolpunktet for temperatur og
setback-temperatur ikke er specificeret for
denne tidsperiode. Seneste aktive
kontrolpunkt anvendes.
"– –":	Angiver, at setback-funktionen er deaktiveret
for denne tidsperiode.

5

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00 TIL
24°C 21°C
–8:00 FRA 29°C 10°C
17:30 TIL
24°C 21°C
22:00

Retur

Indstilling

Tidsplan nr. 1
Man

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00 TIL
24°C 21°C
–8:00 FRA 29°C 10°C
17:30 TIL
24°C 21°C
22:00 FRA 28°C 17°C

Retur

Indstilling

Tidsplan nr. 1
Tir

Bemærk
Der kan maksimalt indstilles 5 handlinger pr. dag.
•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.
Bemærk
Tryk på knappen til valg af driftstilstand for at
kopiere indstillingerne fra den forrige dag.
Eksempel: For at kopiere indholdet fra mandag til
tirsdag skal du vælge tirsdag og trykke på knappen
til valg af driftstilstand.

Tid
Handl. Køling Opvarm.
–6:00 TIL
24°C 21°C
–8:00 FRA 29°C 10°C
17:30 TIL
24°C 21°C
22:00 FRA 28°C 17°C
Retur

Indstilling
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6

•• Tryk på
vælge Ja .

Tidsplan
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Information om vedligeholdelse
Få
 vist skærmbillede med Information om
vedligeholdelse
Driftsmetode

1

Hovedmenu
1/2
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

2

Indstilling

Vedligeholdelse information
Kontaktinfo
0123–4567–8900
Indendørsmodel ––––––––––
Udendørsmodel ––––––––––
Retur

•• Få vist hovedmenuen. (Se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Information om vedligeholdelse
og tryk på Menu/Enter knappen.

•• Telefonnummeret med kontaktinfo vises foroven
på skærmbilledet.
(Hvis du endnu ikke har registreret dit produkt,
vises det ikke).
•• Modelinformation vedrørende dine indendørs- eller
udendørsenheder vises som ----------.
•• Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til
forrige skærmbillede.
Bemærk
•• Fejlkoden kan også blive vist.
Hvis ikke driftslampen blinker, fungerer enheden
korrekt.
•• Fejlkoden forsvinder, hvis du trykker på TIL/FRA
knappen i mere end 4 sekunder.
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Konfiguration
Visning

Visningstilstand
Driftsmetode

1

Visning
Kontrast-justering

Retur

2

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Visning og tryk på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Visning
Visningstilstand
Visning af emne

Retur

3

•• Få vist konfigurationsmenuen.

Konfiguration

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Visningstilstand og tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Visning
Visningstilstand

Standard
Retur

standard
intet

Indstilling

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Standard eller Detaljeret .
•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Bemærk
Se "Detaljeret emne" på side 36 med oplysninger om valg af det emne, der vises detaljeret.
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Detaljeret emne
Driftsmetode

1

Visning
Visningstilstand
Visning af emne

Retur

2

Indstilling

Visning
Visning af emne

Ingen
Retur

Indstilling

standard
intet

•• Få vist visningsmenuen. (Se "Visningstilstand" på
side 35).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Visningstilstand og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
følgende

Ingen

(op/ned) knapperne for at få vist

* Udendørs lufttemp.

Rum temp.

* Visse modeller viser eventuelt ikke disse emner, selv om de er
valgt.
•• Bemærk følgende vedrørende visning af rum- og udetemperatur.
Rumtemperatur
–– Temperatur tæt på indendørsenheden.
–– Den registrerede temperatur kan påvirkes af enhedens
placering.
Udendørs lufttemperatur
–– Temperaturen registreret tæt på udendørsenheden.
–– Den registrerede temperatur kan påvirkes af faktorer såsom
enhedens placering (f.eks. i direkte sollys) og enhedens drift
under afrimning.
–– "Udendørs lufttemperatur" vises ikke efter standsning eller
lige efter opstart.
•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.
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Kontrast-justering

Driftsmetode

1

Visning
Kontrast-justering

Retur

2

•• Få vist konfigurationsmenuen.

Konfiguration

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Kontrast-justering og tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge den
ønskede kontrast.

Kontrast-justering
Mørke

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Lys
Retur

Indstilling

Aktuelle indstillinger
Overblik

over aktuelle indstillinger
Driftsmetode

1

Hovedmenu

Retur

2

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Indstilling

Aktuelle indstillinger
Tidsplan
Visningstilstand
Visning af emne

Deaktiver
Standard
Ingen

•• Få vist hovedmenuen. (Se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Aktuelle Indstillinger og tryk på
Menu/Enter knappen.

•• Der vises en liste med status for aktuelle
indstillinger.
•• Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til
hovedmenuen.

Retur

Visning af elementer
Tidsplan

Visningstilstand

Visning af emne

* De viste elementer kan afvige afhængigt af modellen. Der vises kun de elementer, som kan
indstilles.
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Ur og kalender
Dato

og tid
Driftsmetode

1

Hovedmenu

2/2

Ur og kalender
Sprog

Retur

2

Indstilling

3

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Ur og kalender og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Dato og tid og tryk på Menu/Enter
knappen.

Ur og kalender
Dato og tid
12H/24H ur

Retur

•• Få vist hovedmenuen. (Se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22).

Indstilling

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at ændre
dato og tid.

Dato og tid
År
2014
Måned 1
Dag
1
Onsdag

•• Flyt markøren med
knapperne.

0:00

Indstilling

Retur

(venstre/højre)

•• Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer
er foretaget. Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

Bemærk
•• Besparelse i dagstid (DST) er aktiv som standard. Der gælder
følgende:
–– Start: Sidste søndag i marts 02:00
–– Slut: Sidste søndag i oktober 03:00
•• Kontakt din Daikin forhandler, hvis DST-indstillingerne skal ændres.
Bemærk
Ugedagen indstilles automatisk.

4

•• Tryk på
vælge Ja .

Dato og tid
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.
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12H/24H

UR
Driftsmetode

1

•• Få vist menuen med ur og kalender. (Se "Dato og
tid" på side 38).

Ur og kalender
Dato og tid
12H/24H ur

Retur

2

Indstilling

12H/24H ur

24H
Retur

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge 12H/24H ur og tryk på Menu/Enter
knappen.

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge
12H eller 24H .
•• Skærmbilledet med bekræftelse vises, når man
trykker på Menu/Enter knappen.

Indstilling

Bemærk
Standard visning af tid er indstillet til 24H format.

3

•• Tryk på
vælge Ja .

12H/24H ur
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej

(venstre/højre) knapperne for at

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til hovedmenuen.

Indstilling
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Sprog
Vælg

sprog
Driftsmetode

1

Hovedmenu

•• Få vist hovedmenuen. (Se "Ændring af
hovedmenuen" på side 22).
•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at
vælge Sprog og tryk på Menu/Enter knappen.

Retur

2

2/2

Ur og kalender
Sprog

Indstilling

•• Tryk på
(op/ned) knapperne for at vælge det
ønskede sprog.

Sprog

Dansk
Retur

Indstilling

•• Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte
indstillingerne og gå tilbage til
hovedskærmbilledet.

Bemærk
De viste sprog afhænger af de den installerede sprogpakke.
Se installationsvejledningen med detaljerede oplysninger om tilgængelige sprog og om skift af
sprogpakke.
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Vedligeholdelse
Bemærk
•• Styreenheden må ikke vaskes.
Dette kan medføre elektrisk
overgang, stød eller brand.

•• Før man foretager
vedligeholdelse, skal man
standse klimaanlægget og
afbryde strømforsyningen.
Hvis dette undlades, kan det
medføre elektrisk stød eller
tilskadekomst.

Vedligeholdelse af enhed og LCD display
Bemærk:
• Tør LCD displayet og resterende overflader på fjernbetjeningen af med en tør klud, når de er
snavsede.
• Hvis ikke man kan tørre smudset af, skal man dyppe kluden i et neutralt rengøringsmiddel
fortyndet med vand, vride kluden op og rengøre overfladen. Tør efter med en tør klud.
• Brug ikke forsynder til maling, organiske opløsningsmidler eller stærk syre.

Advarsel
Brug ikke antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt ved
klimaanlægget.
Rengør ikke produktet med organiske opløsningsmidler såsom rensebenzin
eller fortynder til maling.
Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan medføre revnedannelse på
produktet, elektrisk stød eller brand.
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Visning af fejlkoder
Kontakt

din Daikin forhandler i følgende tilfælde
Advarsel
Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal
du standse klimaanlægget og afbryde strømmen.
Fortsat drift i denne tilstand kan medføre defekter, elektrisk stød eller brand. Kontakt
din Daikin forhandler.

Driftsmetode

1

28°C

•• Hvis der forekommer en fejl, blinker fejlsymbolet
på hovedskærmbilledet og driftslampen.

Driftslampe

•• Man skal trykke på Menu/Enter knappen for at få
vist fejlkoden og kontaktinformationen (se
"Ændring af hovedmenuen" på side 22 ).
•• Tryk på Menu/Enter knappen.

2

Fejlkode:A1
Kontaktinfo
0123–4567–8900

•• Fejlkoden blinker, og kontaktadressen vises.
•• Giv din Daikin forhandler besked om fejlkode og
modelnavn.

Retur
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Meddelelse om tilstandskonflikt


10°C
Tilstandskonflikt

Kun relevant i forbindelse med et system med flere enheder (flere
indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden). Når flere
indendørsenheder er indstillet til at køre samtidigt, men i forskellige
driftstilstande, forekommer der en konflikt mellem driftstilstande:
• Driftslampen blinker
• Tilstandskonflikt vises på brugerinterfacet

• Enhederne, der ikke har forrang, går på standby
Dette er ikke en fejl. For at løse denne konflikt skal du indstille de enheder, der ikke har forrang,
til at køre med samme driftstilstand som den prioriterede enhed. Hvilken enhed, der har forrang,
afhænger af, om indstilling for prioriteret rum forefindes og/eller er aktiv:
Hvis...
Prioriteret rum -indstillingen forefindes og er
aktiv.

Så…
Driftstilstanden for den indendørsenhed, der
er indstillet til Prioriteret rum , har forrang.
I tilfælde af konflikt mellem driftstilstande går
de andre enheder på standby.

BEMÆRK
•• KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes samtidigt.
•• Hvis ikke konflikten løses manuelt, genoptager ikke-prioriterede enheder automatisk driften,
når den prioriterede enhed standser.

Hvis...
Prioriteret rum -indstillingen forefindes ikke
ELLER forefindes, men er ikke aktiv.

Så…
Driftstilstanden for den indendørsenhed, der
startes først, har forrang. I tilfælde af konflikt
mellem driftstilstande går de enheder, der er
startet senere, på standby.

BEMÆRK
•• KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes samtidigt.
•• Enheder, der kører i driftstilstanden OPVARMNING har altid forrang frem for enheder, der
kører i driftstilstanden VENTILATION, selv hvis de ikke er blevet startet først.
•• For at løse denne konflikt kan man sætte ikke-prioriterede enheder til at køre i AUTO
driftstilstand: de starter automatisk driften i samme driftstilstand som den prioriterede enhed.
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Bemærk
Denne TILSTANDSKONFLIKT kan også forekomme for enheder, der startes med
setback funktionen. Dette betyder, at de ikke kører på grund af prioritet, og at de
derfor ikke kan opretholde temperaturen i rummet. Vær opmærksom på brugen af
setback funktionen i et system med flere enheder for at undgå disse situationer.

Bemærk
Når en KRP928 interfaceadapter til klimaanlæg i rum er tilsluttet, vises meddelelsen
om tilstandskonflikt ikke på brugerinterfacet, men indendørsenheden går på standby.

Kombineret brug af ledningsforbundet og trådløst brugerinterface
Undgå at bruge det ledningsforbundne brugerinterface og standard trådløst brugerinterface
samtidigt. Hvis dette ignoreres, kan følgende hændelser forekomme:
Hændelse

Forklaring

På det trådløse
brugerinterface
En ukorrekt enhedsstatus
(f.eks. til/fra, driftstilstand,
kontrolpunkt,
blæserhastighed/retning) kan
blive vist på displayet på det
trådløse brugerinterface.

Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden.
Når en indstilling ændres (manuelt eller automatisk via en tidsplan) på det
ledningsforbundne brugerinterface, kommunikeres ændringen ikke til det trådløse
brugerinterface.

På det trådløse
brugerinterface
Når man trykker på en knap,
sendes al statusinformation
på displayet på det trådløse
brugerinterface til
indendørsenheden.

Det trådløse brugerinterface sender alle indstillinger samtidigt (f.eks. til/fra,
driftstilstand, kontrolpunkt, blæserhastighed/retning, ...) til enheden i tilfælde af,
at en indstilling ændres med en af knapperne.
Når man trykker på en af knapperne på det trådløse brugerinterface sendes alle
indstillinger (f.eks. til/fra, driftstilstand, kontrolpunkt, blæserhastighed/retning, ...)
til enheden, og indstillinger foretaget med det ledningsforbundne brugerinterface
overskrives.

Eksempel
Hvis til/fra er indstillet på det ledningsforbundne brugerinterface, vil til/fra status vist
på det trådløse brugerinterface være ukorrekt. I denne situation skal brugeren
trykke på til/fra-knappen på det trådløse brugerinterface to gange for at opnå den
påkrævede ændring af til/fra-indstillingen på indendørsenheden.
Samtidig overskrives kontrolpunkt, driftstilstand og blæserhastighed/retning af
status på det trådløse brugerinterface.

Eksempel
Hvis kontrolpunktet er indstillet på det ledningsforbundne brugerinterface, vil
kontrolpunktsstatus vist på det trådløse brugerinterface være ukorrekt. I denne
situation skal kontrolpunktet overskrives med kontrolpunktet på den trådløse enhed
ved at trykke på kontrolpunkt op-knappen på det trådløse brugerinterface.
Samtidig overskrives til/fra, driftstilstand og blæserhastighed/retning af status
på det trådløse brugerinterface.
BRC0731A1Brugervejledning
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Hændelse

Forklaring

På det ledningsforbundne
brugerinterface
Status for visse funktioner
(f.eks. ECONO-drift,
Powerful-tilstand, støjsvag
drift af indendørsenhed,
støjsvag drift af
udendørsenhed, fugtning)
vises ikke på displayet på
det ledningsforbundne
brugerinterface.

Det ledningsforbundne brugerinterface understøtter ikke håndtering af disse
funktioner.
Hvis en af disse funktioner (f.eks. ECONO-drift, Powerful-tilstand, støjsvag
drift af indendørsenhed, støjsvag drift af udendørsenhed, fugtning) er indstillet
på det trådløse brugerinterface, vises aktiveringen ikke på det
ledningsforbundne brugerinterface.
ECONO-drift indstillet på det trådløse brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface.
Hvis enheden stanses med det ledningsforbundne brugerinterface, annulleres
ECONO-drift.
Powerful-tilstand indstillet på det trådløse brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface.
Ændring af kontrolpunkt og blæserhastighed på det ledningsforbundne
brugerinterface bliver først gældende, når powerful-tilstanden afbrydes.
Hvis enheden stanses eller driftstilstanden ændres med det ledningsforbundne
brugerinterface, annulleres powerful-tilstanden.
Støjsvag drift af indendørsenhed indstillet på det trådløse
brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface, men automatisk
blæserhastighed vises.
Ændring af blæserhastighed på det ledningsforbundne brugerinterface
annullerer støjsvag drift af indendørsenheden.
Støjsvag drift af udendørsenhed indstillet på det trådløse brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface.
Støjsvag drift af udendørsenhed annulleres aldrig af en handling på det
ledningsforbundne brugerinterface.
Comfort airflow indstillet på det trådløse brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface.
Ændring af luftstrømmens retning på det ledningsforbundne brugerinterface
annullerer Comfort airflow.
“URURU” BEFUGTNING indstillet på det trådløse brugerinterface
Der vises ikke et befugtningssymbol på det ledningsforbundne
brugerinterface, men der vises opvarmning uden varmekontrolpunkt.
Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface
annullerer “URURU” BEFUGTNING.
OPVARMNING MED FUGTIGHED indstillet på det trådløse
brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface, men der vises
opvarmning og kontrolpunkt.
Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface
annullerer OPVARMNING MED FUGTIGHED.
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Hændelse

Forklaring
TØR KØLING indstillet på det trådløse brugerinterface
Køling vises på det ledningsforbundne brugerinterface.
Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface
annullerer TØR KØLING.
Andre funktioner (f.eks. Intelligent eye, stråleopvarmning ,…)
indstillet på det trådløse brugerinterface
Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface.
Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface
påvirker ikke status på disse funktioner.

En låsefunktion kan
programmeres på det
trådløse
brugerinterface og
sendes til
indendørsenheden.
Samtidig kan et
afvigende tidspunkt for
aktivering af låsefunktion
programmeres på det
ledningsforbundne
brugerinterface.

Uret på det trådløse brugerinterface er uafhængigt af uret på det
ledningsforbundne brugerinterface.
Endvidere tilpasses uret på det ledningsforbundne brugerinterface
automatisk til tid for besparelse i dagstid.
Indstil begge ure til korrekt tidspunkt.

En uge-tidsplan kan
programmeres på det
trådløse
brugerinterface og
køres på
indendørsenheden.
Samtidig kan en anden
uge-tidsplan
programmeres på det
ledningsforbundne
brugerinterface og
køres.

Uge-timer-indstillingen på det trådløse brugerinterface (baseret på uret
på det trådløse brugerinterface) og uge-timer-indstillingen på det
ledningsforbundne brugerinterface (baseret på uret på det
ledningsforbundne brugerinterface) arbejder uafhængigt af hinanden.
For at undgå konflikter bør man kun anvende uge-timer-indstillingen
på det ledningsforbundne brugerinterface.
Hvis en uge-timer-indstilling allerede er aktiveret på det trådløse
brugerinterface, skal man først slette denne uge-timer-indstilling,
før man fortsætter.

På det trådløse
brugerinterface
Det er muligt at ændre
til/fra indstilling,
kontrolpunkt og
driftstilstand, selv hvis
knapperne er låst på det
ledningsforbundne
brugerinterface.

Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden.
Knap-låsefunktionen er en funktion på det ledningsforbundne
brugerinterface.
Når en knap låses på det ledningsforbundne brugerinterface,
kommunikeres låsefunktionen ikke til det trådløse brugerinterface.
En ændring på det trådløse brugerinterface udføres endvidere på
indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske status vises
altid på displayet på det ledningsforbundne brugerinterface.
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Hændelse

Forklaring

På det trådløse
brugerinterface
Det er muligt at ændre
kontrolpunktsområdet,
selv når et
kontrolpunktsområde
er indstillet på det
ledningsforbundne
brugerinterface.

Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden.
Kontrolpunktsområde-funktionen er en funktion på det
ledningsforbundne brugerinterface.

På det trådløse
brugerinterface
Det er muligt at indstille
en driftstilstand, selv når
denne driftstilstand
blokeres på det
ledningsforbundne
brugerinterface.

Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden.
Funktionen med blokering af driftstilstand er en funktion på det
ledningsforbundne brugerinterface.

På det trådløse
brugerinterface
Setback-kontrolpunkter
og aktive setbacks vises
ikke på displayet på det
trådløse brugerinterface.

(Kun når setback-funktionen er aktiveret)
Setback-funktionen er en funktion på det ledningsforbundne
brugerinterface.
Setback-kontrolpunkterne kan kun indstilles på det ledningsforbundne
brugerinterface, når enheden er slukket.
Setback-funktionen kan kun aktiveres, når enheden er standset.
Setback-funktionen starter enheden med setback-styring, og setbacksymbolet vises på det ledningsforbundne brugerinterface.

Når et kontrolpunktsområde indstilles på det ledningsforbundne
brugerinterface, kommunikeres det nye område ikke til det trådløse
brugerinterface.
En kontrolpunktsændring på det trådløse brugerinterface udføres
endvidere på indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske
kontrolpunkt vises altid på displayet på det ledningsforbundne
brugerinterface.

Når en driftstilstand blokeres på det ledningsforbundne bruger
interface, kommunikeres dette ikke til det trådløse brugerinterface.
En ændring af driftstilstand på det trådløse brugerinterface indstilles
endvidere på indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske
driftstilstand vises altid på displayet på det ledningsforbundne
brugerinterface.

Setback-kontrolpunkter og funktionsstatus kommunikeres ikke til det
trådløse brugerinterface.
En kontrolpunktsændring på det trådløse brugerinterface ændrer ikke
setback-kontrolpunkterne. Ændrede kontrolpunkter aktiveres dog,
når enheden startes igen manuelt.
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Service efter salg
Advarsel
•• Man må ikke selv adskille,
ændre eller reparere enheden.
Dette kan medføre elektrisk stød
eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.

•• Man må ikke selv flytte eller
geninstallere fjernbetjeningen.
Forkert installation kan medføre
elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.

Giv

reparatøren besked om følgende
•• Modelbetegnelse
•• Dato for installation
•• Fejltilstand: Så præcist, som muligt.
•• Dit navn, din adresse og dit telefonnummer

Flytning


Flytning af fjernbetjeningen kræver specialudstyr. Kontakt din Daikin forhandler. Man skal betale
for faktiske udgifter i forbindelse med flytning af fjernbetjeningen.

Reparation

efter garantiperiodens udløb
Kontakt din Daikin forhandler.
Vi yder bistand til en fair pris efter kundens ønske.

Forespørgsel

om service efter salg
Kontakt din Daikin forhandler.
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