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•• Zahvaljujemo se vam za nakup žičnega daljinskega upravljalnika.
•• Ta priročnik opisuje varnostne ukrepe, potrebne za uporabo izdelka.

Skrbno preberite ta priročnik in poskrbite, da boste razumeli
podane informacije, preden poskusite izdelek uporabiti.
Ko priročnik preberete, ga hranite na zlahka dostopnem mestu.
Če bo v prihodnosti izdelek upravljal drug uporabnik, mu obvezno
predajte ta priročnik.
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O tem dokumentu
Ciljni prejemniki
Končni uporabniki
Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:
Dokument

Vsebuje…

Format

Priročnik za montažo in
uporabo

Navodila za montažo in
uporabo

Papirnat (v škatli)

Vodnik za monterja

Priprava za montažo, tehnične
specifikacije, referenčni
podatki...

Vodnik za uporabnika

Podrobna navodila po korakih
in dopolnilne informacije za
osnovno in napredno uporabo

Digitalne datoteke so na voljo
na naslovu http://www.
daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri našem prodajalcu so morda na voljo najnovejše
posodobitve priložene dokumentacije.
Za podrobna navodila glejte videogradiva za montažo, ki so na voljo na naslovu http://www.
daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/. Za priključitev konektorja S21 glejte
videogradiva za namestitev krmilnika Daikin Online Controller.

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Vodnik za uporabnika

2

Napotki za varnost
Izvorna navodila so pisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem
jeziku.
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, vključno z otroki, ali osebe, ki nimajo potrebnega znanja, razen če jo
uporabljajo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali na podlagi njenih navodil.
Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora.

Pred montažo daljinskega upravljalnika skrbno preberite varnostne ukrepe.
•• Napotki za varnost so v tem priročniku razvrščeni kot OPOZORILO ali POZOR.
Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.

OPOZORILO

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

POZOR

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

•• V tem priročniku se uporabljajo naslednji piktogrami.
Tega nikoli ne storite.

Vedno upoštevajte podana navodila.

Obvezno ozemljite enoto.

Nikoli se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Obvezno varujte pred vodo in vlago.

O
 daljinskem upravljalniku

OPOZORILO
•• Daljinskega upravljalnika ne montirajte sami.

Napačna namestitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.

•• Daljinskega upravljalnika ne spreminjajte ali popravljajte.
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.

•• Daljinskega upravljalnika ne prestavljajte in ne nameščajte znova sami.
Napačna namestitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.

•• V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih snovi (npr. pršila za lase ali
insekticida).

Izdelka ne čistite z organskimi topili, kot je razredčilo za barvo.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku, električni udar ali požar.
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Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati
POZOR
•• Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z enoto ali daljinskim upravljalnikom.

Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko povzroči poslabšanje telesnih funkcij in škoduje
zdravju.

•• Daljinskega upravljalnika nikoli ne razstavljajte.

Dotikanje notranjih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
Za preglede in nastavitve v notranjosti izdelka se posvetujte s prodajalcem Daikin ali
pooblaščenim podizvajalcem.

•• Da preprečite električni udar, izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.
•• Daljinskega upravljalnika ne perite.

To lahko povzroči neželene električne tokove, ki lahko povzročijo električni udar ali požar.

•• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na mestih, kjer obstaja tveganje,
da se zmoči.

Če v daljinski upravljalnik vdre voda, obstaja tveganje električnega puščanja in škode na
elektronskih komponentah.

Notranja

in zunanja enota

OPOZORILO
•• Zavedajte se, da lahko dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu
ali toplemu zraku iz klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu
zraku škoduje vašemu počutju in zdravju.
•• Ne segajte s predmeti, vključno s palicami in prsti ali drugimi predmeti,
v dovod ali odvod zraka.
Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami klimatske naprave lahko pride do
telesnih poškodb.

•• Če želite priključiti dodatno opremo, se obrnite na strokovnjaka in poskrbite,
da uporabite izključno dodatno opremo, ki jo je predpisal proizvajalec.
Če delo opravite sami in zato pride do okvare, lahko to povzroči puščanje vode,
električni udar ali požar.

•• Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki je onesnaženo z oljnimi hlapi,
na primer olja za kuhanje ali strojnega olja.
Hlapi olja lahko povzročijo razpoke, električne udare ali požar.

•• Izdelka ne uporabljajte na mestih, na katerih je prisotna prevelika
količina oljnatega dima, na primer v kuhinjah, in na mestih, na katerih
so prisotni vnetljivi ali korozivni plini ali kovinski prah.
Uporaba izdelka na takšnih mestih lahko povzroči požar ali odpoved izdelka.
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Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati

OPOZORILO
•• V primeru puščanja hladiva pazite na možnost nastanka požara.

Če klimatska naprava ne deluje pravilno, na primer, če ne oddaja toplega ali hladnega
zraka, je za to lahko krivo puščanje hladiva. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca.
Hladivo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča. Kljub temu lahko v primeru
puščanja in stika hladiva z golim plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv
plin. Klimatske naprave ne uporabljajte več, dokler usposobljeni serviser ne potrdi,
da je bilo puščanje popravljeno.

•• Če uporabljate odklopnik z varovalko, poskrbite, da ima varovalka
ustrezen nazivni tok.
Uporaba običajne žice namesto varovalke lahko povzroči okvare ali požar.

•• Za zagon ali zaustavitev klimatske naprave ne uporabljajte odklopnika.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali puščanja vode.
Če je omogočena kompenzacija izpada napetosti, se bo ventilator nenadoma zavrtel,
kar lahko povzroči telesne poškodbe.

•• Obvezno ozemljite enoto.

Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom.
Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar. Visoki tokovni sunki
zaradi strele ali drugih virov lahko poškodujejo klimatsko napravo.

•• V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.)
izklopite napajanje in se obrnite na prodajalca.
Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali
požar.

•• S svojim krajevnim prodajalcem se posvetujte, kaj storiti v primeru
puščanja hladiva.

Kadar je klimatska naprava vgrajena v majhnem prostoru, je treba z ustreznimi ukrepi
zagotoviti, da hladivo v primeru puščanja ne more preseči omejitve koncentracije.
V nasprotnem primeru lahko pride do nesreče zaradi pomanjkanja kisika.

•• Obvezno namestite zemljostični odklopnik.

Če zemljostičnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali
požara.

•• Če je bila klimatska naprava potopljena zaradi naravne katastrofe, na
primer poplave ali nevihte, se posvetujte s prodajalcem.
V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte, saj lahko pride do okvare,
električnega udara ali požara.

•• Klimatsko napravo obvezno priključite na namenski napajalni tokokrog.
Uporaba drugega tokokroga lahko povzroči pregrevanje, požar ali odpoved izdelka.
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Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati

POZOR
•• Po daljši uporabi preverite stojalo in držala enote, ali so poškodovani.
Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.

•• Ne dovolite, da bi na zunanjo enoto splezal otrok, in nanjo ne dajajte
predmetov.
Padec ali prevračanje lahko povzroči telesne poškodbe.

•• Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka.

Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.

•• Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali
aluminijastih reber na enoti.
•• Ne odstranite varovala ventilatorja zunanje enote.

Varovalo je namenjeno zaščiti pred ventilatorjem enote, ki se hitro vrti in lahko povzroči
telesne poškodbe.

•• Predmetov, občutljivih na vlago, ne postavljajte neposredno pod
notranjo ali zunanjo enoto.

V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladivo, umazanija
na zračnem filtru ali zamašitev izpusta povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet
onesnaži ali poškoduje.

•• Na enoto ne postavljajte posod z vodo (vaz z rožami itd.), saj lahko to
povzroči električni udar ali požar.
•• Klimatske naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za
tiste, za katere je namenjena.
Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, hrane, rastlin,
živali ali umetnin, ker lahko to poslabša delovanje, kakovost in/ali življenjsko dobo
omenjenih stvari.

•• Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so
izpostavljena pretoku zraka iz enote, ker lahko to poslabša izgorevanje
v gorilniku.
•• Neposredno pod enoto ne postavljajte grelnikov, ker lahko nastala
vročina povzroči deformacije.
•• Poskrbite, da otroci, rastline ali živali niso neposredno izpostavljeni
zračnemu toku iz enote, ker jim to lahko škoduje.
•• Posod z vnetljivo vsebino, na primer pršil, ne postavljajte bliže kot 1 m
od odvoda zraka.
Posode lahko sicer eksplodirajo, ker bi nanje vplival topel zrak iz notranje ali zunanje
enote.

•• Klimatske naprave ne namestite na mesta, kjer obstaja nevarnost
puščanja vnetljivega plina.

V primeru puščanja plina lahko nabiranje plina v bližini klimatske naprave povzroči
nevarnost požara.
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Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati

POZOR
•• Med upravljanjem ali vzdrževanjem klimatske naprave ne sedite ali stojite
na nestabilnih podlagah.
Podlaga se lahko prevrne, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

•• Pri zamenjavi filtra se ne dotikajte motorja.

Motor je lahko zelo vroč, kar lahko povzroči opekline.

•• Klimatske naprave ne perite z vodo, saj lahko pride do električnega
udara ali požara.
•• Občasno prezračite prostore.

Kadar uporabljate klimatsko napravo z drugo opremo za ogrevanje, bodite pazljivi.
Slabo zračenje povzroči pomanjkanje kisika.

•• Pri čiščenju vedno zaustavite klimatsko napravo in IZKLOPITE napajalni
odklopnik.
Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

•• Notranjosti zunanje in notranje enote ne operite sami. Vedno se
posvetujte s svojim prodajalcem Daikin.

Neustrezen način pranja ali neustrezen detergent lahko poškoduje dele notranje enote
iz umetne mase ali povzroči puščanje vode.
Če se električni deli ali motor v notranji enoti omočijo z detergentom ali vodo, lahko pride
do okvare, nastajanja dima ali vžiga.

•• V neposredno bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov
in ne pustite, da bi se listje in druga nesnaga nabirali okoli enote.
Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko
povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, če se dotaknejo električnih delov.

•• Dobro pritrdite enote.

Če enote niso varno pritrjene, lahko padejo ali se prevrnejo in povzročijo telesne
poškodbe.

•• Izpust uredite tako, da omogoča popolno praznjenje.

Če med delovanjem klimatske naprave ni ustreznega odvajanja na izpustni cevi zunanje
naprave, je morda prišlo do zamašitve zaradi umazanije in smeti, ki so se nabrale v cevi.
To lahko povzroči puščanje vode iz notranje enote. V tem primeru prenehajte uporabljati
klimatsko napravo in se za pomoč obrnite na prodajalca.
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Imena in funkcije
1. Gumb za izbiro načina
delovanja
11. Prikazovalnik LCD
(z osvetlitvijo)

4. Gumb za premik navzgor
5. Gumb za premik navzdol
6. Gumb za premik v desno
7. Gumb za premik v levo
9. Lučka za delovanje
8. Gumb za VKLOP/IZKLOP
3. Gumb za meni/vnos
10. Gumb za preklic

2. Gumb za nastavitev
hitrosti ventilatorja/
smeri pretoka zraka
Vse funkcije, razen osnovnih elementov za upravljanje (VKLOP/
IZKLOP, izbira načina delovanja, hitrost ventilatorja, usmeritev gor/
dol in temperaturne nastavitve) se nastavljajo v menijskem zaslonu.
OPOMBA
• Daljinskega upravljalnika ne vgradite na mesta, ki so izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
V nasprotnem primeru se lahko prikazovalnik LCD razbarva in prikaz izgine.
• Ne vlecite ali zvijajte kabla daljinskega upravljalnika.
Daljinski upravljalnik lahko sicer preneha delovati.
• Gumbov na daljinskem upravljalniku ne pritiskajte s predmeti z ostrimi konicami.
Daljinski upravljalnik lahko sicer preneha delovati ali se poškoduje.
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Imena in funkcije

1. Gumb za izbiro načina delovanja
•• Pritisnite ta gumb, da izberete želeni način
delovanja. (Glejte "Delovanje v načinih
Hlajenje/Ogrevanje/Samodejno/Ventilator"
na strani 13)
•• Razpoložljivi načini so odvisni od
priključenega modela.

2. Gumb za nastavitev hitrosti
ventilatorja/smeri pretoka zraka
•• Uporablja se za spreminjanje hitrosti
ventilatorja in smeri pretoka zraka. (Glejte
"Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/
Samodejno/Ventilator" na strani 13)
•• Razpoložljive hitrosti ventilatorja in smeri
pretoka so odvisne od priključenega
modela.

3. Gumb za meni/vnos
•• Ta gumb je privzeto omogočen.
Za onemogočanje glejte "Omogočanje/
onemogočanje gumbov za meni/vnos in
preklic" na strani 12.
•• Uporablja se za prikaz glavnega menija ali
vnos izbranega elementa (glejte "Pregled
elementov glavnega menija" na
strani 20).

4. Gumb

za premik navzgor

•• Uporablja se za povečanje nastavljene
temperature.
•• Označen bo naslednji element zgoraj.
(Pritiskajte gumb za pomikanje med
vrednostmi ali elementi.)
•• Uporablja se za spreminjanje izbranega
elementa.

5. Gumb

za premik navzdol

6. Gumb

za premik v desno

•• Uporablja se za označevanje naslednjih
elementov na desni strani.
•• Vsebine prikazov se spremenijo v naslednji
zaslon.

7. Gumb

za premik v levo

•• Uporablja se za označevanje naslednjih
elementov na levi strani.
•• Vsebine prikazov se spremenijo v prejšnji
zaslon.

8. Gumb za VKLOP/IZKLOP
•• Pritisnite ga za zagon ali zaustavitev
klimatske naprave.

9. Lučka za delovanje (zelena)
•• Ta lučka zasveti med delovanjem.
•• Lučka ne sveti, ko je delovanje enote
IZKLOPLJENO.
•• Ta lučka utripa, če pride do napake
ali navzkrižja načinov.

10.Gumb za preklic
•• Ta gumb je privzeto omogočen.
Za onemogočanje glejte "Omogočanje/
onemogočanje gumbov za meni/vnos in
preklic" na strani 12.
•• Uporablja se za vrnitev na prejšnji zaslon.

11. Prikazovalnik LCD (z osvetlitvijo)
•• Ko pritisnete kateri koli gumb, se za
približno 30 sekund vključi osvetlitev
ozadja.
•• Dejanja, povezana z gumbi, razen dejanj
gumba za VKLOP/IZKLOP, se ne izvedejo,
če osvetlitev ozadja ne sveti.

•• Uporablja se za zmanjšanje nastavljene
temperature.
•• Označen bo naslednji element spodaj.
(Pritiskajte gumb za pomikanje med
vrednostmi ali elementi.)
•• Uporablja se za spreminjanje izbranega
elementa.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Imena in funkcije

Prikazovalnik s tekočimi kristali
•• Prikazovalniki s tekočimi kristali (LCD) ponujajo štiri načine prikaza. To sta standardni
prikaz, ki se privzeto uporablja, in podrobni prikaz. Uporabiti je mogoče tudi način ikone
ali ikone in besedila (glejte vodnik za monterja).
•• Če želite spremeniti aktivni način prikaza, izberite želeni način prikaza na zaslonu
Način prikaza (glejte "Prikaz" na strani 35).
•• Prikazana vsebina na zaslonu se lahko spreminja glede na način delovanja priključenih
modelov. (Npr.: Naslednji prikaz se prikaže, ko je klimatska naprava v načinu ogrevanja.)
Standardni prikaz
Z ikonami (privzeto)

Z ikonami in besedilom
8
6

7
1

28°C

2
3
5

8
6

7

Ogre

1
4

2
3
5

Nastavi

28°C

4

Napaka: Pritisnite gumb za meni

Podrobni prikaz

Poleg elementov standardnega prikaza se v podrobnem prikazu
prikažejo ura in elementi podrobne izbire.
Z ikonami

Z ikonami in besedilom
9

Pet

11:03
4
10

Ogre

4P392226-1 - 2014.11

11:03

Nastavi

Prostor

2
3

BRC0731A1

Pet

9
11
4
10

Napaka: Pritisnite gumb za meni
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Imena in funkcije

1. Način delovanja

6. Časovnik
je omogočen
"
(SkyAir
in VRV)

•• Označuje trenutni način delovanja.
Način delovanja
Hlajenje

Ogrevanje

Samodej. (Ogre.)

Vent.

Sušenje

Samodej. (Hlaj.)

2. Hitrost ventilatorja

(glejte "Delovanje v načinih Hlajenje/
Ogrevanje/Samodejno/Ventilator"
na strani 13)
•• Prikazuje hitrost ventilatorja, ki je
nastavljena za klimatsko napravo.
•• Hitrost ventilatorja ne bo prikazana,
če klimatska naprava nima funkcije
za upravljanje hitrosti ventilatorja.

3. Smer pretoka zraka
•• Prikaže se samo med delovanjem
klimatske naprave.
•• Označuje smer pretoka zraka, ki je
nastavljena za klimatsko napravo.
•• Možne smeri so odvisne od notranje enote.

4. Prikaz nastavljene temperature/
temperature zapore
(glejte "Zapora" na strani 18)
•• Ko je enota VKLOPLJENA, je prikazana
temperatura, ki je nastavljena za klimatsko
napravo.
•• Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora
onemogočena, je prikazana temperatura,
ki je nastavljena za klimatsko napravo.
•• Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora
omogočena, se temperatura, ki je
nastavljena za funkcijo zapore, prikaže
z majhnimi številkami.

5. Napaka "

"

(glejte "Časovnik IZKLOPA" na strani 28
in "Urnik" na strani 29)
•• Označuje, da je omogočen časovnik urnika
ali časovnik IZKLOPA.

7. Centralizirano upravljanje " "
•• Označuje, da klimatsko napravo upravlja
oprema za centralni nadzor (opcijska
oprema) in da je onemogočeno upravljanje
sistema preko daljinskega upravljalnika.

8. Zapora "

"

(glejte "Zapora" na strani 18)
•• Ikona zapore utripa, ko je enota vklopljena
z nadzorom zapore.

9. Ura (12-/24-urna ura realnega časa)
(glejte "Ura in koledar" na strani 38)
•• Označuje, da je ura nastavljena.
•• Če ura ni nastavljena, se prikaže " -- : -- ".

10.Podrobna izbira
(glejte "Način prikaza" na strani 35)
•• Prikazana je, če je izbran način
podrobnega prikaza.
•• Privzeto ni izbranih podrobnih elementov.

11. Težava s časovnikom "

"

•• Označuje, da je potrebna ponovna
nastavitev ure.
•• Časovnik urnika ne bo deloval, dokler
znova ne nastavite ure.

"

(glejte "Prikaz kod napak" na strani 42)
•• Označuje napako enote.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1

11

4P392226-1 - 2014.11

Način osnovnega delovanja
Funkcije daljinskega
upravljalnika

Postopek upravljanja

Prikaz gumbov

Gumbe upravljajte po postopku.

Prikaže položaje
gumbov, ki jih morate
uporabiti.

Način upravljanja

Prikaz zaslona
Zasloni, ki bodo med
upravljanjem prikazani
na daljinskem
upravljalniku.

1

Glavni meni

1/2

Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve

2

Nazaj

(gor/dol) izberite Urnik
•• Z gumboma
in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Urnik
Ura ni nastavljena.
Ali jo želite zdaj nastaviti?

Da
Nazaj

Ne

Nastavitev

Datum in čas
Leto 2014
Mesec 1
Dan 1
Sreda

0:00
Nazaj

Nastavitev

•• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje
glavnega menija" na strani 22.)

•• Z gumboma
(levo/desno) izberite
Da in pritisnite gumb za meni/vnos.
•• Prikaže se zaslon za datum in čas.
•• Nastavite trenutno leto, mesec, dan in čas.
(Glejte "Ura in koledar" na strani 38.)

Opomba
•• Pred nastavljanjem urnika je treba
nastaviti uro.
•• Če ura ni nastavljena, se prikaže zaslon,
kot je prikazan na levi.

Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/
vnos in preklic
Način upravljanja

1
2

Gumbi za meni/vnos in preklic so privzeto omogočeni.

1

1
2

22
2
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2
2
2
2

•• Če želite omogočiti/onemogočiti gumba za
meni/vnos in preklic, držite pritisnjen
gumb
(desno) na osnovnem zaslonu.

•• Sočasno pritisnite 3 tipke, medtem ko
držite pritisnjen gumb
(desno).

Vodnik za uporabnika
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Način osnovnega delovanja

Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/
Samodejno/Ventilator
Način upravljanja

1

28°C

•• Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina
delovanja, dokler se ne izbere želeni način
(Hlajenje, Ogrevanje, Samo ventilator, Sušenje
ali Samodejno).
Opomba
• Načini delovanja, ki niso na voljo, niso prikazani.
• Če je klimatska naprava take vrste, da omogoča samo
hlajenje, lahko izberete samo način Hlajenje, Sušenje ali
Samo ventilator.

2

•• Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
Zasveti lučka za delovanje (zelena) in
klimatska naprava začne delovati.

3

•• Nastavljena temperatura se poveča za 1°C,
če pritisnete gumb (gor), in se zmanjša
za 1°C, če pritisnete gumb (dol).

28°C

4

28°C
Stopnja/smer pretoka zraka
Stopnja
Smer1
St. 1 (N)
Zaus.niha.

Nazaj
Nazaj

Nastavitev

Opomba
Temperature ni mogoče nastaviti v načinu Sušenje ali Samo
ventilator.

•• Če želite spremeniti hitrost ventilatorja
ali smer pretoka zraka, pritisnite gumb za
nastavitev hitrosti ventilatorja/smeri pretoka
zraka.

•• Z gumboma
izberite nastavitev
prostornine zraka oziroma smeri pretoka.
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite želeno
raven ali položaj.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Način osnovnega delovanja

Nizko

Zmerno-nizko

Zmerno

Samodejno

Visoko

Zmerno-visoko

Stopnja/smer pretoka zraka
Stopnja

Smer1

St. 1 (N)

Nazaj

Zaus.niha.

•• Ko je izbrana nastavitev smeri pretoka zraka, med možnostma
Nihanje in Zaus.niha. z gumboma
(gor/dol) izberite
želeno smer pretoka zraka.

Nastavitev
Nastavitev

Stopnja/smer pretoka zraka
Smer1

Stopnja

St. 1 (N)

Nazaj

Opomba
• Klimatska naprava lahko samodejno upravlja hitrost
ventilatorja, če je to potrebno zaradi zaščite mehanskih delov.
• Klimatska naprava lahko samodejno upravlja hitrost ventilatorja
glede na temperaturo prostora.
• Ventilator se lahko ustavi, vendar to ni napaka.
• Nekaj časa lahko traja, da se spremembe hitrosti ventilatorja
uveljavijo.
• V načinu samodejne hitrosti ventilatorja se hitrost ventilatorja
samodejno prilagodi glede na nastavitveno točko in
temperaturo prostora.

Nihanje

Opomba
• Smeri pretoka zraka se prikažejo na zaslonu, kot je prikazano
spodaj:

Nastavitev
Nastavitev

Nastavitev smeri
pretoka
zraka (gor/dol)

Smer navzgor/navzdol

Smer v levo/desno

•• Če izberete element Nihanje , bodo lopatice za smer pretoka
zraka nihale v obe smeri.
•• Ko izberete Zaus.niha. , ostanejo lopatice za usmerjanje
pretoka zraka v položaju, v katerem so bile, ko ste pritisnili
gumb za meni/vnos.
Opomba
• Če želite spremeniti smer pretoka zraka levo/desno, glejte
"Spreminjanje smeri pretoka zraka" na strani 23.

BRC0731A1
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Način osnovnega delovanja

5

•• Če znova pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP,
se klimatska naprava zaustavi in lučka za
delovanje se IZKLOPI.

Opomba
• Če se sistem zaustavi med ogrevanjem, se delovanje
ventilatorja nadaljuje še približno 1 minuto, da se odstrani
preostala toplota iz notranje enote.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Način osnovnega delovanja

Značilnosti načina hlajenja
•• Če je temperatura zunanjega zraka visoka, lahko nekaj časa traja,
da temperatura prostora doseže nastavljeno temperaturo.

Značilnosti načina za ogrevanje
Začetek uporabe

• V primerjavi s hlajenjem potrebuje ogrevanje več časa, da doseže
nastavljeno temperaturo.
Priporočeno je, da sistem vnaprej vklopite s pomočjo časovnika.

Da bi preprečili poslabšanje zmogljivosti ogrevanja ali hladno pihljanje,
opravite naslednji postopek.
Odmrzovanje
• Klimatska naprava samodejno preide v odmrzovanje, da se prepreči

nabiranje zmrzali na zunanji enoti, ki povzroča zmanjšanje zmogljivosti
ogrevanja.
• Klimatska naprava znova preide v običajno delovanje po približno 6 do
8 minutah (največ 10 minut).
• Med načinom odmrzovanja je prikazana temperatura ob notranji enoti
v prostoru. Na to lahko vpliva mesto enote.

Zunanja
temperatura
in zmogljivost
ogrevanja

BRC0731A1
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• Zmogljivost klimatske naprave za ogrevanje se zmanjša, ko se
zunanja temperatura zmanjša.
Če učinek ogrevanja ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi
uporabiti drugo ogrevalno napravo. (Če se uporablja zgorevalna
naprava, morate prostor redno prezračevati.)
Ogrevalne naprave ne uporabljajte na mestih, na katerih je
izpostavljena pretoku zraka iz klimatske naprave.
• Klimatska naprava deluje po načelu kroženja toplega zraka. Zatorej
nekaj časa traja, da se prostor po zagonu klimatske naprave segreje.
Notranji ventilator samodejno deluje, dokler se notranja temperatura
sistema ne dvigne na določeno vrednost.
• Če ostaja topel zrak pri stropu in vas zebe v stopala, priporočamo,
da uporabite napravo za obtok zraka.
Glede podrobnosti se posvetujte s svojim prodajalcem Daikin.

Vodnik za uporabnika
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Način osnovnega delovanja

Delovanje v načinu sušenja
Priprava
•• Načina sušenja ne morete izbrati, če daljinski upravljalnik nima možnosti izbire načina
hlajenja/ogrevanja.

Način upravljanja

1

•• Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja,
dokler se ne izbere način sušenja.
Opomba
Način sušenja morda ni na voljo, odvisno od vrste notranje enote.

2

•• Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
Zasveti lučka za delovanje in klimatska naprava
začne delovati.
Opomba
Klimatska naprava samodejno krmili temperaturo in hitrost
ventilatorja. Temperature in hitrosti ventilatorja zato ne morete
spreminjati, dokler klimatska naprava deluje.

3
4

•• Za določanje smeri pretoka zraka glejte "Smer pretoka zraka" na
strani 23.

•• Če znova pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP,
se klimatska naprava zaustavi in lučka za
delovanje se IZKLOPI.

Opomba
Da bi preprečili iztekanje vode ali okvaro sistema, ne IZKLOPITE
napajanja takoj, ko se klimatska naprava zaustavi. Počakajte
najmanj 5 minut, da odvodna črpalka dokonča izčrpavanje
preostale vode iz notranje enote.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Način osnovnega delovanja

Značilnosti načina sušenja
V načinu sušenja se vlažnost zraka zmanjša zaradi izmenjevanja
VKLOPA klimatske naprave v načinu hlajenja in njenega IZKLOPA,
da se zmanjša padec temperature.
Opomba
• Upravljanje temperature in hitrosti ventilatorja poteka samodejno
in ju ni mogoče nadzorovati z daljinskim upravljalnikom.
• Sušenje ne deluje, če je sobna temperatura prenizka.

Zapora
Ko se daljinski upravljalnik IZKLOPI, funkcija zapore ohranja temperaturo prostora v določenem
območju. To se zagotovi z začasnim zagonom klimatske naprave, ki so jo predhodno IZKLOPILI
uporabnik, funkcija urnika ali časovnik IZKLOPA.
Hlajenje

IZKLOP
33°C 35°C
Ogrevanje 10°C 12°C
Primer:
[ Temperatura nastavitvene točke zapore: hlajenje 35°C, ogrevanje 10°C ]
[ Rekuperacijska razlika: hlajenje -2°C, ogrevanje +2°C ]
•• Če pade sobna temperatura pod 10°C, se ogrevanje samodejno zažene. Če se po pol ure
temperatura poveča na 12°C ali več, se upravljalnik povrne v prvotno stanje.
•• Če se sobna temperatura poveča na več kot 35°C, se hlajenje samodejno zažene. Če se po pol
ure temperatura zmanjša na 33°C ali manj, se upravljalnik povrne v prvotno stanje.
Opomba
• Ta funkcija je privzeto onemogočena. Funkcijo lahko omogočite/onemogočite samo v seznamu
prihrankov (glejte "Možnosti varčevanja" na strani 24).
• Razliko je mogoče nastaviti v meniju pogoja za zaporo (glejte "Pogoj za zaporo" na strani 26).
• Temperaturo zapore lahko nastavite, ko je enota izklopljena, na osnovnem zaslonu ali v urniku.
• Zapora VKLOPI enoto za najmanj 30 minut, razen če se nastavitvena točka temperature zapore
spremeni ali v primeru VKLOPA enote prek gumba za VKLOP/IZKLOP.
• Če zapora VKLOPI klimatsko napravo, medtem ko je v samodejnem načinu, daljinski
upravljalnik skladno z razmerami preklopi v samo ogrevanje ali samo hlajenje in prikaže
se samo ustrezna nastavitvena točka temperature zapore.
• Temperatura se meri v notranjosti klimatske naprave (ko je enota IZKLOPLJENA). Ker ni
dejanskega pretoka zraka, lahko izmerjena temperatura v klimatski napravi odstopa (do 3°C)
od dejanske temperature prostora.

BRC0731A1
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Zapore ne omogočite, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja
vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja

1

Ikona zapore "
zapore.

" utripa, ko se enota VKLOPI z nadzorom

35°C
Če je zapora aktivna, ni mogoče spreminjati hitrosti ventilatorja,
zato slednja tudi ni prikazana.
Ko je zapora aktivna, je smer pretoka zraka mogoče spremeniti
samo prek menija.

Zaklepanje tipk
Način upravljanja

1

2

28°C

Gumbi so zaklenjeni
Za sprostitev za 4 sekunde
pritisnite gumb za meni.

Onemogočite uporabo vseh gumbov.
•• Za najmanj 4 sekunde pritisnite gumb za meni/
vnos. (ko je vključena osvetlitev ozadja)

•• Ko je vključeno zaklepanje, so vsi gumbi
onemogočeni.
•• Ko pritisnete enega od gumbov, se prikaže
besedilo na levi.

Nazaj

3

•• Če želite preklicati zaklepanje tipk, pritisnite gumb
za meni/vnos najmanj 4 sekunde. (ko je vključena
osvetlitev ozadja)

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Hitri pregled elementov glavnega menija
Pregled

elementov glavnega menija1
Opomba
• Razpoložljivi elementi so odvisni od priključenega modela.
• V meniju se prikažejo samo razpoložljivi elementi.
Elementi za nastavitev in prikaz

Sklic na
stran

Opis

Smer pretoka zraka

Spremenite lahko smer pretoka zraka.
•• Lopatice za smer pretoka zraka se lahko
samodejno premikajo navzgor in navzdol
ter levo in desno.
•• Izbrati je mogoče smer nihanja ali
zaustavitve nihanja.
•• Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.

23

Možnosti
varčevanja(1)

Omogočite ali onemogočite "Možnosti
varčevanja".
Območje temperature za nastavitveno točko
lahko omejite za način hlajenja, način
ogrevanja in samodejni način.
Nastavite lahko razliko temperature za
nastavitveno točko, ob kateri se enota znova
IZKLOPI.
Po določenem obdobju delovanja lahko
nastavitveno točko temperature spremenite
v vnaprej nastavljeno nastavitveno točko
temperature, tudi če se je nastavitvena točka
temperature spremenila.
•• Nastavitev je mogoča v območju od 30 do
120 minut v korakih po 30 minut.

24

Sistem se po nastavljenem času samodejno
izklopi vsakokrat, ko je aktiviran.
•• Čas lahko nastavite v korakih po 10 minut
v območju od 30 do 180 minut.

28

Seznam prihrankov
Območje nas. toč.

Pogoj za zaporo

Samo.ponas.nas.
točke

Časovnik izklopa

Urnik(2)

Omogoči/onemogoči Omogočite ali onemogočite funkcijo urnika.
Nas. številka urnika
Počitnice

Nastavitve

Izberite aktivno številko urnika (urnik št. 1, 2
ali 3).
Izberite dneve v tednu, za katere želite
onemogočiti urnik. Funkcija se uporablja
za obdobje, ki ne zahteva aktivnega urnika,
npr., ko ste na počitnicah.
Za vsak dan v tednu izberite, kdaj se načini
delovanja začnejo in/ali zaustavijo. Za vsak
dan lahko nastavite do 5 dejanj.

25
26
27

29
30
31

32

1) Če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo, ne uporabljajte možnosti
Zapora, Območje nas.toč. nas, Pogoj za zaporo in Samo.ponas.nas.točke.
2) Urnik se lahko omeji, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.
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Hitri pregled elementov glavnega menija

Elementi za nastavitev in prikaz

Sklic na
stran

Opis

Podatki za vzdrževanje

Prikažejo podatke za stik s servisom.

34

Konfiguracija Prikaz

•• Prikaz:
Preklapljate lahko med standardnim
in podrobnim prikazom.
•• Nastavitve podrobnega prikaza:
Izberite, ali naj se prikažejo temperatura
prostora (ob notranji enoti), zunanja
temperatura ali nič.

35

Nastavitev kontrasta Omogoča nastavitev kontrasta LCD.

37
37

Trenutne nastavitve

Prikazujejo seznam trenutnih nastavitev
razpoložljivih elementov.

Ura in
koledar

Datum in čas

Konfigurirate lahko nastavitve datuma in časa.
•• Privzeti prikaz časa je 24H.
•• Ura ohranja natančnost do ±30 sekund
na mesec.
•• Če pride do izpada napajanja, ki ne traja
dlje kot 48 ur, bo ura še naprej delovala
z vgrajenim rezervnim napajanjem.

38

12-/24-urni čas

Čas je mogoče prikazati v 12- ali 24-urnem
zapisu.

39

Izberete lahko jezik, odvisno od
nameščenega paketa jezikov.

40

Jezik

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1
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Upravljanje menija
Glavni meni
Upravljanje

glavnega menija
Način upravljanja

1

•• Pritisnite gumb za meni/vnos.

28°C
Osnovni zaslon

2

Glavni meni

1/2

Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Nazaj

Nastavitev

•• Prikaže se Glavni meni.

Prikažejo se navodila za uporabo gumbov.

Glavni meni

3

•• Izbiranje elementov v Glavnem meniju.
1. Z gumboma
(gor/dol) izberite želeni
element.
2. Pritisnite gumb za meni/vnos, da se prikaže
zaslon z izbranimi nastavitvami.

4

•• Za prehod na osnovni zaslon iz Glavnega menija
pritisnite gumb za preklic.

Pozor
•• Če je prikazan Glavni meni in 5 minut ne pritisnete nobenega gumba, zaslon samodejno
preklopi nazaj na osnovni zaslon.

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Vodnik za uporabnika

22

Upravljanje menija

Smer pretoka zraka
Spreminjanje

smeri pretoka zraka
Način upravljanja

1

Glavni meni

Nazaj

2

1/2

Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve

Smer2
Nihanje

Nastavitev

Smer pretoka zraka
Smer
Nihanje

Nazaj

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Smer pretoka
zraka in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Smer pretoka zraka
Smer1
Nihanje

Nazaj

•• Odprite Glavni meni (glejte "Upravljanje glavnega
menija" na strani 22)

•• Med možnostma Nihanje in Zaus.niha.
z gumboma
(gor/dol) izberite želeno smer
pretoka zraka.
•• Z gumboma
(levo/desno) izberite smer
gor/dol ali levo/desno.
•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Smer2
Nihanje

Nastavitev

Nastavitev smeri
pretoka zraka (gor/dol)

Opomba
• Smeri pretoka zraka se prikažejo na zaslonu, kot je prikazano
spodaj:

Smer pretoka zraka
Smer
Nihanje

Nazaj

Smer2
Nihanje

Nastavitev

Nastavitev smeri pretoka
zraka (levo/desno)
Opomba: Vidno samo,
če je na voljo.

Smer navzgor/navzdol

Smer v levo/desno

•• Če izberete element Nihanje , bodo lopatice za smer pretoka
zraka nihale v obe smeri. Če izberete Nihanje , bodo sočasno
prikazane vse smeri pretoka zraka.
•• Ko izberete Zaus.niha. , ostanejo lopatice za usmerjanje
pretoka zraka v položaju, v katerem so bile, ko ste pritisnili
gumb za meni/vnos.
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Premikanje krilc za smer zraka
Če so aktivni naslednji pogoji delovanja, se smer pretoka zraka krmili samodejno. Dejansko
delovanje se lahko zato razlikuje od prikaza na daljinskem upravljalniku.
Pogoj
delovanja

•• Temperatura prostora je višja od nastavljene temperature na daljinskem
upravljalniku (v načinu ogrevanja).
•• Med neprekinjenim delovanjem, ko je zračni pretok usmerjen vodoravno.

Opomba
Način ogrevanja vključuje tudi samodejno delovanje.

Možnosti varčevanja
Seznam

prihrankov
Način upravljanja

1

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Možnosti
varčevanja in pritisnite gumb za meni/vnos.

1/2

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Seznam
prihrankov in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas :
Pogoj za zaporo :
Samo.ponas.nas.točke :
Časovnik izklopa :

Nazaj

•• Odprite Glavni meni.
(Glejte "Upravljanje glavnega menija" na strani 22.)

Nastavitev

Možnosti varčevanja
Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas
Pogoj za zaporo
Samo.ponas.nas.točke
Časovnik izklopa
Nazaj

3

1/2

Glavni meni
Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Nazaj

2

Ne omogočajte nekaterih funkcij, če je centralni upravljalnik priključen
prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Nastavitev

BRC0731A1
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ON
OFF
OFF
OFF

•• Z gumboma
(gor/dol) spremenite nastavitev
v ON ali OFF .
•• Z gumboma
kazalec.

(levo/desno) premaknite

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.
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4

Seznam prihrankov
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev

Nastavitev

Območje nas.toč.
Način upravljanja

1

Možnosti varčevanja
Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas
Pogoj za zaporo
Samo.ponas.nas.točke
Časovnik izklopa
Nazaj

2

Nastavitev

Območje nas.toč. nas
Hlaj
Ogre

18°C – 32°C

10°C – 30°C
Samodejno
18°C – 30°C
Nazaj

Nastavitev

Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek
adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.
•• Odprite Možnosti varčevanja (glejte "Seznam
prihrankov" na strani 24).
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Območje nas.toč. nas in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Z gumboma
(gor/dol) spremenite območje
nastavitvene točke temperature hlajenja ali
ogrevanja.
•• Z gumboma
kazalec.

(levo/desno) premaknite

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za
meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

Opomba
• Območje nastavitvene točke je privzeto omejeno na [18°C→32°C] za hlajenje, [10°C→30°C]
za ogrevanje in [18°C→30°C] za samodejni način. Območje nastavitvene točke je splošno
območje nastavitvene točke in je zato vedno aktivno, najsi je Območje nastavitvene točke
omogočeno ali onemogočeno.
• Privzeto območje nastavitvene točke za delovanje zapore je [33°C→37°C] za hlajenje in
[10°C→15°C] za ogrevanje. Tega območja nastavitvene točke ni mogoče spremeniti.

3

Območje nas.toč. nas
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1

25

4P392226-1 - 2014.11

Upravljanje menija

Pogoj

za zaporo
Način upravljanja

1

Možnosti varčevanja
Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas
Pogoj za zaporo
Samo.ponas.nas.točke
Časovnik izklopa
Nazaj

2
3

•• Odprite Možnosti varčevanja (glejte "Seznam
prihrankov" na strani 24).
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Pogoj za zaporo in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Pogoj za zaporo
Rekuperacijska razlika
Hlajenje
-2°C

Ogrevanje
+2°C

Nazaj

Nastavitev

Pogoj za zaporo
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek
adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Ne

•• Z gumboma
(gor/dol) spremenite razliko
za sprožitev zapore.
•• Z gumboma
kazalec.

(levo/desno) premaknite

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev

Opomba
• Območje nastavitvene točke je privzeto omejeno na [18°C→32°C] za hlajenje, [10°C→30°C]
za ogrevanje in [18°C→30°C] za samodejni način. Območje nastavitvene točke je splošno
območje nastavitvene točke in je zato vedno aktivno, najsi je Območje nastavitvene točke
omogočeno ali onemogočeno.
• Privzeto območje nastavitvene točke za delovanje zapore je [33°C→37°C] za hlajenje in
[10°C→15°C] za ogrevanje. Tega območja nastavitvene točke ni mogoče spremeniti.
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Samo.ponas.nas.točke

Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek
adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja

1

Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas
Pogoj za zaporo
Samo.ponas.nas.točke
Časovnik izklopa
Nazaj

2

•• Odprite Možnosti varčevanja (glejte "Seznam
prihrankov" na strani 24).

Možnosti varčevanja

Nastavitev

Samo.ponas.nas.točke
Hlajenje

2/2

Nas. temp.: 28 °C
Nas. čas: 30 min

Ogrevanje
Nazaj

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Samo.ponas.nas.točke in pritisnite gumb
za meni/vnos.

Nas. temp.: 20°C
Nas. čas: 30 min
Nastavitev

•• Z gumboma
(gor/dol) nastavite
prednastavitev temperature in čas za samodejno
ponastavitev nastavitvene točke.
•• Z gumboma
kazalec.

(levo/desno) premaknite

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

3

Samo.ponas.nas.točke
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev
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Časovnik

IZKLOPA
Način upravljanja

1

Možnosti varčevanja
Seznam prihrankov
Območje nas.toč. nas
Pogoj za zaporo
Samo.ponas.nas.točke
Časovnik izklopa
Nazaj

2

Časovnik izklopa
Ko enoto vklopite,
se bo samodejno
izklopila po

60

min.

Nazaj

3

Nastavitev

Nastavitev

Časovnik izklopa
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

•• Odprite Možnosti varčevanja (glejte "Seznam
prihrankov" na strani 24).
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Časovnik izklopa in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Z gumboma
(gor/dol) nastavite čas, po
katerem se enota znova samodejno izklopi.
Čas lahko izbirate v korakih po 10 minut
v območju od 30 do 180 minut.
Če gumb pridržite, se številka neprekinjeno
spreminja.
Zaslon za potrditev nastavitev se prikaže,
ko pritisnete gumb za meni/vnos.

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev
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Urnik
Omogoči/onemogoči

Urnik se lahko omeji, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja
vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja

1

Glavni meni

1/2

Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Nazaj

2

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Urnik in
pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Urnik

Opomba
• Pred nastavljanjem urnika je treba nastaviti uro.
• Če ura ni nastavljena, se prikaže zaslon, kot je
prikazan na levi.

Ura ni nastavljena.
Ali jo želite zdaj nastaviti?

Da
Nazaj

Ne

Nastavitev

•• Z gumboma
(levo/desno) izberite Da
in pritisnite gumb za meni/vnos.

Datum in čas
Leto 2014
Mesec 1
Dan 1
Sreda

•• Prikaže se zaslon za Datum in čas.
•• Nastavite trenutno leto, mesec, dan in čas.
(Glejte "Ura in koledar" na strani 38.)

0:00

Nastavitev

Nazaj

3

Urnik

2/2

Omogoči/onemogoči
Nas. številka urnika
Počitnice
Nastavitve

Nazaj

4

•• Odprite Glavni meni.
(Glejte "Upravljanje glavnega menija" na
strani 22.)

Nastavitev

Urnik
Omogoči/onemogoči

Onemogoči
Nazaj

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Omogoči/onemogoči in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Omogoči
ali Onemogoči .
•• Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete
gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Opomba
Urnik je omogočen. Za spreminjanje izbrane
številke urnika glejte "Nastavitev številke urnika" na
strani 30.
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5

•• Z gumboma

Urnik
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Ne

Nastavitev

Nastavitev

številke urnika
Način upravljanja

1

Urnik

2

2/2

Omogoči/onemogoči
Nas. številka urnika
Počitnice
Nastavitve

Nazaj

Nastavitev

Urnik
Nas. številka urnika

Urnik št. 1
Nazaj

3

•• Odprite meni Urnik. (Glejte "Omogoči/onemogoči"
na strani 29.)
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Nas. številka urnika in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
možnost Urnik št. 1 , Urnik št. 2 ali Urnik št. 3 .
•• Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete gumb
za meni/vnos.

Nastavitev

Urnik
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Programirati je mogoče največ tri različne urnike.

Ne

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev
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Počitnice

Način upravljanja

1

•• Odprite meni Urnik. (Glejte "Omogoči/onemogoči"
na strani 29.)

Urnik
Omogoči/onemogoči
Nas. številka urnika
Počitnice
Nastavitve

Nazaj

2

Časovnik urnika bo onemogočen za dneve, ki ste jih nastavili za počitnice.

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Počitnice
in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

•• Z gumboma

Urnik
Počitnice
Sestav. izbira
Ned Pon Tor Sre Čet Pet Sob

Nazaj

(levo/desno) izberite želeni dan.

•• Z gumboma
(gor/dol), da se prikaže " ",
če želite za ta dan nastaviti počitnice.

Nastavitev

Opomba
• Za praznike lahko izberete več dni.
• Če želite ponovno omogočiti časovnik urnika za dni, ki ste jih nastavili za počitnice, morate
sprostiti nastavitev za počitnice.

3

Urnik
Počitnice
Sestav. izbira
Ned Pon Tor Sre Čet Pet Sob

Nazaj

4

Nastavitev

•• Z gumboma

Urnik
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Čas

Ne

Nastavitev

Dej

Hlaj

Poč

Nazaj

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Urnik št. 1
Ned

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon s potrditvijo
nastavitev.

Ogre

Opomba
Na zaslonu z nastavitvami urnika se za dneve, ki
ste jih nastavili za počitnice, prikaže oznaka "Poč".

Nastavitev
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Nastavitve

urnika
Način upravljanja

1

Urnik

Ko shranite urnik, se urnik samodejno omogoči.
2/2

Omogoči/onemogoči
Nas. številka urnika
Počitnice
Nastavitve

Nazaj

•• Odprite meni Urnik. (Glejte "Omogoči/onemogoči"
na strani 29.)
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Nastavitve
in pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Opomba
Nastavitve urnika lahko spremenite za izbrani urnik. Za spreminjanje izbranega urnika glejte
"Nastavitev številke urnika" na strani 30.

2

Urnik št. 1
Pon

Čas

Nazaj

3

Dej

Hlaj

Ogre

•• Nastavite čas za izbrani dan.

Čas
Dej
– 6 :00

Nazaj

Hlaj

Ogre

Nastavitev

Urnik št. 1
Pon

Čas
Dej
– 6 :00

Nazaj

(gor/dol) izberite dan, ki ga želite

Nastavitev

Urnik št. 1
Pon

•• Z gumboma
nastaviti.

Hlaj

•• Z gumboma
(levo/desno) premaknete
označeni element, z gumboma
(gor/dol) pa
vnesete želeni začetni čas delovanja. Vsakič, ko
pritisnete gumba
(gor/dol), se številke
premaknejo za 1 uro ali 1 minuto.

Ogre

Nastavitev
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4

Urnik št. 1
Pon

Čas
Dej
– 6 :00

Hlaj

Ogre

•• Z gumboma
(levo/desno) premaknete
označeni element, z gumboma
(gor/dol)
pa določite nastavitve VKLOP/IZKLOP/--.
Stolpec "Dej":

Nazaj

Nastavitev

VKLOP:	Nastavite lahko nastavitvene točke
temperature.

Urnik št. 1
Pon

Čas
Dej
– 6 :00 A ON

Nazaj

Hlaj
32°C

Ogre
16°C

– –:	Nastavitvene točke temperature in
temperature zapore bodo onemogočene.

Nastavitev

Urnik št. 1
Pon

Čas
Dej
– 6 :00 ON
– 8 :00 OFF

Nazaj

Hlaj
24°C

IZKLOP:	Nastavite lahko nastavitvene točke
temperature zapore.

Ogre
21°C

•• Z gumboma
(levo/desno) premaknete
označeni element, z gumboma
(gor/dol) pa
vnesete nastavitvene točke temperature hlajenja
in ogrevanja za VKLOP in IZKLOP (zapora).
Stolpca "Hlaj" in "Ogre":

Nastavitev

"__":	Označuje, da temperatura in nastavitvena
točka temperature zapore za to obdobje
nista nastavljeni. Uporabljena bo zadnja
aktivna nastavitvena točka.
"– –":	Označuje, da je funkcija zapore
onemogočena za to obdobje.

5

Urnik št. 1
Pon

Čas
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Nazaj

Dej
ON
OFF
ON

Hlaj
24°C
29°C
24°C

Ogre
21°C
10°C
21°C

Nastavitev

Urnik št. 1
Pon

Čas
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Nazaj

Dej
ON
OFF
ON
OFF

Hlaj
24°C
29°C
24°C
28°C

Ogre
21°C
10°C
21°C
17°C

Nastavitev

Urnik št. 1
Tor

Čas
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Nazaj

Dej
ON
OFF
ON
OFF

Hlaj
24°C
29°C
24°C
28°C

Opomba
Določiti je mogoče največ 5 dejanj za dan.
•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.
Opomba
Če želite kopirati nastavitve prejšnjega dne,
pritisnite gumb za izbiro načina delovanja.
Primer: Če želite kopirati vsebino ponedeljka na
torek, izberite torek in pritisnite gumb za izbiro
načina delovanja.

Ogre
21°C
10°C
21°C
17°C

Nastavitev
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6

•• Z gumboma

Urnik
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Ne

Nastavitev

Podatki za vzdrževanje
Prikaz

podatkov za vzdrževanje
Način upravljanja

1

Glavni meni
Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Nazaj

2

Nastavitev

Podatki za vzdrževanje
Podatki za stik
0123–4567–8900
Model N enote
Model Z enote

––––––––––
––––––––––

Nazaj

1/2

•• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje glavnega
menija" na strani 22.)
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Podatki za vzdrževanje in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Na vrhu zaslona se prikaže telefonska številka za
kontaktni naslov.
(Če izdelka še niste registrirali, se ne prikaže.)
•• Informacije o modelih notranje in zunanje enote za
vaš izdelek se vedno prikažejo kot ----------.
•• Pritisnite gumb za preklic, da se vrnete na prejšnji
zaslon.
Opomba
•• Prikaže se lahko tudi koda napake.
Če lučka za delovanje ne utripa, enota deluje
pravilno.
•• Zapis o kodi napake izgine, če za najmanj
4 sekunde pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP.
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Upravljanje menija

Konfiguracija
Prikaz

Način prikaza
Način upravljanja

1

Prikaz
Nastavitev kontrasta

Nazaj

2

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Prikaz in
pritisnite gumb za meni/vnos.

Nastavitev

Prikaz
Način prikaza
Prikaz elementa

Nazaj

3

•• Odprite meni Konfiguracija.

Konfiguracija

Standard
Brez

Nastavitev

Prikaz
Način prikaza

Standard
Nazaj

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Način prikaza
in pritisnite gumb za meni/vnos.

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Standard ali Podrobno .
•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev

Opomba
Če želite izbrati, kateri element naj se prikaže v območju za izbiro podrobnega prikaza, glejte
"Element podrobnega prikaza" na strani 36.

Vodnik za uporabnikaBRC0731A1

35

4P392226-1 - 2014.11

Upravljanje menija

Element podrobnega prikaza
Način upravljanja

1

Prikaz
Način prikaza
Prikaz elementa

Nazaj

2

Nastavitev

Prikaz
Prikaz elementa

Brez
Nazaj

Nastavitev

Standard
Brez

•• Odprite meni Prikaz. (Glejte "Način prikaza" na
strani 35.)
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Prikaz elementa in pritisnite gumb
za meni/vnos.

•• Pritisnite gumba
naslednje.
Brez

(gor/dol), da se prikaže

* Zunanja temp. zraka

Temp. prostora

* Nekateri modeli morda ne bodo prikazali teh elementov niti
v primeru, da jih izberete.
•• Obvezno preberite naslednje informacije glede prikaza
temperature prostora in zunanje temperature.
Temp. prostora
–– To je temperatura v bližini notranje enote.
–– Na zaznano temperaturo lahko vpliva položaj enote.
Zunanja temp. zraka
–– To je temperatura v bližini zunanje enote.
–– Na zaznano temperaturo lahko vplivajo različni dejavniki, na
primer položaj enote (npr., če je neposredno izpostavljena
sončni svetlobi) in delovanje enote med odmrzovanjem.
–– "Zunanja temp. zraka" se ne prikaže po zaustavitvi ali
neposredno po zagonu.
•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.
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Upravljanje menija

Nastavitev

kontrasta
Način upravljanja

1

Prikaz
Nastavitev kontrasta

Nazaj

2

•• Odprite meni Konfiguracija.

Konfiguracija

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Nastavitev kontrasta in pritisnite gumb
za meni/vnos.

Nastavitev

•• Pritiskajte gumba
(gor/dol), dokler ne
dosežete želenega kontrasta.

Nastavitev kontrasta
Temno

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitev in se vrnete na osnovni zaslon.

Svetlo
Nazaj

Nastavitev

Trenutne nastavitve
Pregled

trenutnih nastavitev
Način upravljanja

1

Glavni meni

Nazaj

2

1/2

Smer pretoka zraka
Možnosti varčevanja
Urnik
Podatki za vzdrževanje
Konfiguracija
Trenutne nastavitve

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite
Trenutne nastavitve in pritisnite gumb
za meni/vnos.

Nastavitev

•• Prikaže se seznam stanj trenutnih nastavitev.

Trenutne nastavitve
Urnik
Način prikaza
Prikaz elementa

•• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje glavnega
menija" na strani 22.)

Onemog.
Standardno
Brez

•• Pritisnite gumb za preklic, da se vrnete v glavni
meni.

Nazaj

Elementi prikaza
Urnik

Način prikaza

Prikaz elementa

* Prikazani elementi se lahko razlikujejo glede na model. Prikažejo se samo elementi, ki jih je
mogoče nastaviti.
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Upravljanje menija

Ura in koledar
Datum

in čas
Način upravljanja

1

Glavni meni

2/2

Ura in koledar
Jezik

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Ura in koledar
in pritisnite gumb za meni/vnos.
Nazaj

2

Nastavitev

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Datum in čas
in pritisnite gumb za meni/vnos.

Ura in koledar
Datum in čas
12-/24-urni čas

Nazaj

3

•• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje glavnega
menija" na strani 22.)

Nastavitev

Datum in čas
Leto 2014
Mesec 1
Dan 1
Sreda

0:00
Nazaj

Nastavitev

•• Z gumboma
in čas.

(gor/dol) spremenite datum

•• Z gumboma
kazalec.

(levo/desno) premaknite

•• Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb
za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

Pozor
•• Možnost Poletni čas (DST) je privzeto aktivna. Veljajo naslednja pravila:
–– Začetek: zadnja nedelja v marcu ob 02:00
–– Konec: zadnja nedelja v oktobru ob 03:00
•• Če je treba spremeniti nastavitve poletnega časa, se posvetujte
s prodajalcem opreme Daikin.
Opomba
Dan v tednu se samodejno nastavi.

4

Datum in čas
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev
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Upravljanje menija

12-/24-urni

ČAS
Način upravljanja

1

Datum in čas
12-/24-urni čas

•• Z gumboma
(gor/dol) izberite 12-/24-urni čas
in pritisnite gumb za meni/vnos.
Nazaj

2

Nastavitev

•• Z gumboma

12-/24-urni čas

24H
Nazaj

3

•• Odprite meni Ura in koledar. (Glejte "Datum in čas"
na strani 38.)

Ura in koledar

Nastavitev

12-/24-urni čas
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

(gor/dol) izberite 12H ali 24H .

•• Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete gumb
za meni/vnos.
Opomba
Prikaz časa je privzeto nastavljen na 24-urni zapis.

•• Z gumboma

(levo/desno) izberite Da .

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitev in se vrnete v glavni meni.

Nastavitev
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Upravljanje menija

Jezik
Izbira

jezika
Način upravljanja

1

Glavni meni

•• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje glavnega
menija" na strani 22.)
•• Z gumboma
(gor/dol) izberite Jezik in
pritisnite gumb za meni/vnos.

Nazaj

2

2/2

Ura in koledar
Jezik

Nastavitev

•• Z gumboma

Jezik

Slovenščina
Nazaj

(gor/dol) izberite želeni jezik.

•• Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite
nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

Nastavitev

Opomba
Prikazani jeziki so odvisni od nameščenega jezikovnega paketa.
Za podrobne informacije o razpoložljivih jezikih in postopku spreminjanja jezikovnega paketa
glejte vodnik za monterja.
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Vzdrževanje
Pozor
•• Daljinskega upravljalnika ne
perite.
To lahko povzroči neželene
električne tokove, ki lahko
povzročijo električni udar
ali požar.

•• Pri izvajanju vzdrževalnih
del vedno zaustavite klimatsko
napravo in izklopite napajalni
odklopnik.
Če tega ne storite, lahko pride do
električnega udara ali telesnih
poškodb.

Vzdrževanje enote in prikazovalnika LCD
Opomba:
• Ko se umažejo, obrišite prikazovalnik LCD in druge površine daljinskega upravljalnika s suho
krpo.
• Če umazanije ne morete odstraniti s površine, namočite krpo v blago raztopino nevtralnega
detergenta v vodi, dobro ožmite krpo in očistite površino. Nato površino obrišite s suho krpo.
• Ne uporabljajte razredčil za barve, organskih topil ali močnih kislin.

Opozorilo
V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi (npr. pršila za lase
ali insekticida).
Izdelka ne čistite z organskimi topili, kot je bencin ali razredčilo.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku, električni udar ali požar.
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Prikaz kod napak
V
 naslednjih primerih se obrnite na svojega
prodajalca Daikin
Opozorilo
V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.)
zaustavite klimatsko napravo in odklopite napajanje.
Nadaljnja uporaba v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega prodajalca Daikin.

Način upravljanja

1

28°C

•• Če pride do napake, bosta ikona napake na
osnovnem zaslonu in lučka za delovanje utripali.

Lučka za
delovanje

•• Za prikaz kode napake in podatkov za stik mora
biti gumb za meni/vnos omogočen (glejte
"Upravljanje glavnega menija" na strani 22).
•• Pritisnite gumb za meni/vnos.

2

Koda napake:A1
Podatki za stik
0123–4567–8900

•• Utripa koda napake in prikaže se naslov za stik.
•• Svojega prodajalca Daikin obvestite o kodi napake
in imenu modela.

Nazaj

BRC0731A1
4P392226-1 - 2014.11

Vodnik za uporabnika

42

Referenčne informacije

Sporočilo ʺNavzkrižje načinovʺ


10°C
Nasprotje načinov

Upoštevno samo pri sistemu z več enotami (več notranjih enot
priključenih na zunanjo enoto). Če je določeno sočasno delovanje
več notranjih enot, vendar v različnih načinih delovanja, pride do
navzkrižja načinov:
• Lučka delovanja utripa
• Na uporabniškem vmesniku se prikaže
sporočilo Navzkrižje načinov

• Enote, ki nimajo prednosti, preidejo v način pripravljenosti
To ni okvara. Za odpravljanje navzkrižja preklopite enote, ki nimajo prednosti, v enak način delovanja
kot pri enoti, ki ima prednost. Katera enota ima prednost, je odvisno od tega, ali se uporablja
nastavitev prednosti prostora in ali je aktivna:
Če...
Nastavitev Prednostni prostor se uporablja in
je aktivna.

Potem...
Prednost ima način delovanja notranje enote,
za katero se uporablja nastavitev
Prednostni prostor . Če pride do navzkrižja
načinov, preidejo druge enote v način
pripravljenosti.

OPOMBA
•• Načini HLAJENJE, SUŠENJE in VENTILATOR se lahko uporabljajo sočasno.
•• Če se navzkrižje ne odpravi ročno, bodo enote, ki nimajo prednosti, samodejno nadaljevale
z delovanjem, takoj ko se zaustavi delovanje prednostne enote.

Če...

Potem...

Nastavitev Prednostni prostor se ne uporablja
ALI pa se uporablja, vendar ni aktivna.

Prednost ima način delovanja notranje enote, ki
je bila prva vklopljena. Če pride do navzkrižja
načinov, preidejo enote, ki so bile vklopljene
naknadno, v način pripravljenosti.

OPOMBA
•• Načini HLAJENJE, SUŠENJE in VENTILATOR se lahko uporabljajo sočasno.
•• Enote, ki delujejo v načinu OGREVANJE, imajo vedno prednost pred enotami, ki delujejo
v načinu VENTILATOR, tudi če niso bile vklopljene prej.
•• Pri odpravljanju navzkrižja je mogoče preklopiti enote, ki nimajo prednosti, v način SAMODEJNO:
enote bodo samodejno začele delovati v načinu delovanja, v katerem deluje prednostna enota.
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Pozor
NAVZKRIŽJE NAČINOV lahko nastopi tudi pri enotah, ki se vklopijo prek funkcije
zapore. To pomeni, da te enote zaradi prednosti ne bodo delovale in posledično ne
bodo mogle vzdrževati temperature v prostoru. Temeljito premislite o uporabi funkcije
zapore v sistemu z več enotami, da preprečite tovrstne situacije.

Pozor
Ko je priključen adapter vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo, se sporočilo
o navzkrižju načinov ne prikaže na uporabniškem vmesniku, temveč notranja enota
preide v način pripravljenosti.

Kombinirana uporaba žičnega in brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Izogibajte se sočasni uporabi žičnega uporabniškega vmesnika in standardnega brezžičnega
daljinskega upravljalnika. V nasprotnem lahko pride do naslednjih pojavov:
Pojav

Razlaga

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Na prikazovalniku
brezžičnega
uporabniškega vmesnika
se lahko prikaže
nepravilno stanje enote
(npr. vklop/izklop, način
delovanja, nastavitvena
točka, hitrost ventilatorja/
smer).

Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote.
Ko se nastavitev spremeni (ročno ali samodejno po urniku) na žičnem
uporabniškem vmesniku, se sprememba ne sporoči brezžičnemu
uporabniškemu vmesniku.

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Ko pritisnete gumb,
se vsa stanja prikaza
brezžičnega
uporabniškega vmesnika
pošljejo notranji enoti.

Če se s katerim koli gumbom nastavite spremeni, brezžični
uporabniški vmesnik sočasno pošlje vse nastavitve (npr. vklop/izklop,
način delovanja, nastavitvena točka, hitrost ventilatorja/smer...) enoti.
Ko pritisnete kateri koli gumb na brezžičnem uporabniškem vmesniku,
se vse nastavitve (npr. vklop/izklop, način delovanja, nastavitvena
točka, hitrost ventilatorja/smer...) pošljejo enoti in zamenjajo
nastavitve, vnesene prek žičnega uporabniškega vmesnika.
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Primer
Če je bil prek žičnega uporabniškega vmesnika nastavljen vklop/izklop,
bo stanje vklopa/izklopa na brezžičnem uporabniškem vmesniku
nepravilno. V tem primeru mora uporabnik dvakrat pritisniti gumb
brezžičnega uporabniškega vmesnika za vklop/izklop, da doseže
potrebno spremembo nastavitve vklopa/izklopa na notranji enoti.
Obenem se nastavitvena točka, način delovanja in hitrost ventilatorja/
smer prepišejo s stanjem brezžičnega uporabniškega vmesnika.

Primer
Če je bila prek žičnega uporabniškega vmesnika nastavljena nastavitvena
točka, bo stanje vklopa/izklopa na brezžičnem uporabniškem vmesniku
nepravilno. V tem primeru bo uporabnik, ko na brezžičnem uporabniškem
vmesniku pritisne gumb za povečanje nastavitvene točke, nastavitveno
točko zamenjal z brezžično določeno nastavitveno točko.
Obenem se nastavitev vklopa/izklopa, način delovanja in hitrost ventilatorja/
smer prepišejo s stanjem brezžičnega uporabniškega vmesnika.
Vodnik za uporabnika
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Pojav
Na žičnem
uporabniškem
vmesniku
Stanje nekaterih funkcij
(npr. VARČNEGA načina,
zmogljivega načina,
tihega delovanja notranje
enote, tihega delovanja
zunanje enote, vlaženja)
ni prikazano na žičnem
uporabniškem vmesniku.

Razlaga
Žični uporabniški vmesnik ne podpira upravljanja teh funkcij.
Če je katera od teh funkcij (npr. VARČNI način, zmogljivi način, tiho
delovanje notranje enote, tiho delovanje zunanje enote, vlaženje)
nastavljena prek brezžičnega uporabniškega vmesnika, njeno
aktiviranje ni prikazano na žičnem uporabniškem vmesniku.
Nastavitev VARČNEGA načina prek brezžičnega uporabniškega
vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku.
Ob zaustavitvi enote prek žičnega uporabniškega vmesnika se bo
VARČNI način preklical.
Nastavitev zmogljivega načina prek brezžičnega uporabniškega
vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku.
Sprememba nastavitvene točke in hitrosti ventilatorja prek žičnega
uporabniškega vmesnika bo uveljavljena šele ob zaustavitvi
zmogljivega načina.
Ob zaustavitvi enote ali spremembi načina delovanja prek žičnega
uporabniškega vmesnika se bo zmogljivi način preklical.
Nastavitev tihega delovanja notranje enote prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku, prikazana pa je
samodejna hitrost ventilatorja.
Sprememba hitrosti ventilatorja prek žičnega uporabniškega vmesnika
bo preklicala tihi način delovanja notranje enote.
Nastavitev tihega delovanja zunanje enote prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku.
Dejanje na žičnem uporabniškem vmesniku nikoli ne prekliče tihega
delovanja zunanje enote.
Nastavitev udobnega pretoka zraka prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku.
Sprememba smeri pretoka zraka prek žičnega uporabniškega
vmesnika bo preklicala udobno delovanje ventilatorja.
Nastavitev načina VLAŽENJE "URURU" prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Na žičnem uporabniškem vmesniku ni prikazan noben simbol vlaženja,
prikaže pa se način ogrevanja brez nastavitvene točke ogrevanja.
Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika
bo preklicala način delovanja VLAŽENJE "URURU".
Nastavitev načina OGREVANJE Z VLAŽENJEM prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku, prikažeta pa se
način ogrevanja in nastavitvena točka.
Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika
bo preklicala način delovanja OGREVANJE Z VLAŽENJEM.
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Pojav

Razlaga
Nastavitev načina HLAJENJE S SUŠENJEM prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika
Način hlajenja je prikazan na žičnem uporabniškem vmesniku.
Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika
bo preklicala način delovanja HLAJENJE S SUŠENJEM.
Nastavitev drugih funkcij (npr. inteligentno oko, sevalno
delovanje...) prek brezžičnega uporabniškega vmesnika
Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku.
Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika
ne bo vplivala na stanje teh funkcij.

Uro je mogoče
programirati na
brezžičnem
uporabniškem
vmesniku in poslati
notranji enoti.
Obenem je mogoče na
žičnem uporabniškem
vmesniku programirati
različen čas ure.

Uri na brezžičnem in žičnem uporabniškem vmesniku sta neodvisni.
Poleg tega se ura na žičnem uporabniškem vmesniku samodejno
prilagaja poletnemu času.
Obe uri nastavite na pravilen čas.

Tedenski urnik je mogoče
programirati na
brezžičnem
uporabniškem
vmesniku in izvršiti prek
notranje enote.
Obenem je mogoče na
žičnem uporabniškem
vmesniku programirati
različen tedenski urnik in
ga izvršiti.

Časovnika tedenskega urnika na brezžičnem (deluje na podlagi ure na
brezžičnem uporabniškem vmesniku) in žičnem uporabniškem
vmesniku (deluje na podlagi ure na žičnem uporabniškem vmesniku)
sta 2 neodvisna časovnika urnika.
Da bi preprečili navzkrižje med njima, uporabljajte samo časovnik
urnika na žičnem uporabniškem vmesniku.
Če je bil časovnik tedenskega urnika že nastavljen na brezžičnem
uporabniškem vmesniku, pred nadaljevanjem najprej izbrišite ta
časovnik tedenskega urnika.

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Nastavitev vklopa/
izklopa, nastavitveno
točko in način delovanja
lahko spremenite, tudi če
so gumbi na žičnem
uporabniškem vmesniku
zaklenjeni.

Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote.
Funkcija zaklepanja gumbov je funkcija žičnega uporabniškega
vmesnika.
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Ko je gumb na žičnem uporabniškem vmesniku zaklenjen, se zapora
ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku.
Poleg tega se sprememba prek brezžičnega uporabniškega vmesnika
izvede na notranji enoti in se ne prepreči. Dejansko stanje enote bo
vedno prikazano na prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.
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Pojav

Razlaga

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Nastavitveno točko je
mogoče določiti izven
obsega, tudi če je obseg
nastavitvene točke
nastavljen prek žičnega
uporabniškega vmesnika.

Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote.
Funkcija obsega nastavitvene točke je funkcija žičnega uporabniškega
vmesnika.

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Način delovanja je
mogoče nastaviti, tudi če
je izbrani način delovanja
na žičnem uporabniškem
vmesniku onemogočen.

Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote.
Funkcija onemogočanja načina delovanja je funkcija žičnega
uporabniškega vmesnika.

Na brezžičnem
uporabniškem
vmesniku
Nastavitvenih točk
zapore in aktivnosti
zapore ni mogoče
prikazati na
prikazovalniku
brezžičnega
uporabniškega vmesnika.

(Samo, ko je funkcija zapore omogočena.)
Funkcija zapore je funkcija žičnega uporabniškega vmesnika.
Nastavitvene točke zapore je mogoče na žičnem uporabniškem
vmesniku mogoče nastaviti samo, ko je enota izklopljena.
Funkcija zapore se lahko aktivira samo, ko je enota izklopljena.
Funkcija zapore vklopi enoto z nadzorom zapore in oznaka zapore
se prikaže na žičnem uporabniškem vmesniku.

Ko se obseg nastavitvene točke nastavi na žičnem uporabniškem
vmesniku, se novi obseg ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu
vmesniku.
Poleg tega se sprememba nastavitvene točke prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika izvede na notranji enoti in se ne prepreči.
Dejansko stanje nastavitvene točke enote bo vedno prikazano na
prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.

Ko se način delovanja na žičnem uporabniškem vmesniku onemogoči,
se to ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku.
Poleg tega se sprememba načina delovanja prek brezžičnega
uporabniškega vmesnika nastavi na notranji enoti in se ne prepreči.
Dejansko stanje načina delovanja enote bo vedno prikazano na
prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.

Nastavitvene točke zapore in stanje funkcije se ne sporočijo
brezžičnemu uporabniškemu vmesniku.
Sprememba nastavitvene točke prek brezžičnega uporabniškega
vmesnika ne spremeni nastavitvenih točk zapore. Toda spremenjene
nastavitvene točke se uveljavijo, ko se enota znova vklopi ročno.
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Poprodajno servisiranje
Opozorilo
•• Enote ne razstavljajte, ne
spreminjajte in ne popravljajte.
To lahko povzroči električni
udar ali požar.
Posvetujte se s svojim
prodajalcem Daikin.

•• Daljinskega upravljalnika ne
prestavljajte in ne nameščajte
znova sami.
Napačna namestitev lahko povzroči
električni udar ali požar.
Posvetujte se s svojim prodajalcem
Daikin.

Serviserju

povejte naslednje podatke
•• Ime modela
•• Datum namestitve
•• Okoliščine okvare: Opišite čim natančneje.
•• Svoj naslov, ime in telefonsko številko

Prestavljanje


Prestavljanje daljinskega upravljalnika zahteva posebno opremo. Posvetujte se s svojim prodajalcem
Daikin. Obračunani vam bodo dejanski stroški za prestavljanje daljinskega upravljalnika.

Popravila

po izteku garancije

Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.
Na zahtevo stranke je mogoča izvedba servisnih storitev po dejanskih stroških.

Poizvedbe

glede poprodajnega servisiranja
Obrnite se na svojega prodajalca Daikin.
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