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1. Varotoimet
Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden 
käännöksiä.

 � Katso myös sisäyksikön asennusopasta.

Lue nämä varotoimet huolellisesti ennen ilmastointilaitteen asentamista, ja varmista, 
että asennus suoritetaan oikein.

 ● Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit 
sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.

VAROITUS Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 
vammautumisen tai kuoleman.

HUOMIO
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 
omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista 
riippuen olla vakavia.

 ● Kun asennus on suoritettu, suorita koekäyttö vikojen tarkistamiseksi ja selitä asiakkaalle, kuinka 
ilmastointilaitetta käytetään ja näytä se käyttöoppaan avulla. Pyydä asiakasta säilyttämään 
asennusopas ja käyttöopas yhdessä tulevaa tarvetta varten.

 VAROITUS
Pyydä jälleenmyyjääsi tai pätevää henkilöä suorittamaan asennustyö. 
Älä yritä asentaa kauko-ohjainta itse. Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja 
tai tulipalon.
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja kauko-ohjaimen siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta. 
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.
Asenna kauko-ohjain asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. 
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
Varmista, että käytät vain määritettyjä lisävarusteita ja osia asennustyössä. 
Jos määritettyjä osia ei käytetä, seurauksena saattaa olla yksikön putoaminen, vuotoja, sähköiskuja 
tai tulipalo.
Asenna kauko-ohjain perustalle, joka on riittävän tukeva ja kestää kauko-ohjaimen painon. 
Liian heikko perusta voi aiheuttaa kauko-ohjaimen putoamisen ja loukkaantumisen.
Sähkötyöt on tehtävä paikallisten ja kansallisten säännösten sekä asennusoppaan ohjeiden 
mukaisesti. 
Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Riittämätön virtapiirin kapasiteetti ja 
asennustyö voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Suorita asennus aina virta katkaistuna.
Virtaa saavien sähköosien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun.
Älä pura, kokoa uudelleen tai korjaa.
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Varmista, että kaikki johdot ovat turvallisesti asennettu määritettyjä johtoja käyttäen ja niin, että 
ulkoiset voimat eivät vaikuta liittimiin tai johtoihin. 
Vääränlaiset liitännät tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa epänormaalia kuumentumista tai tulipalon.
Materiaalien ja asennuksien valinnan on vastattava kansallisia ja kansainvälisiä standardeja.



Asennusopas BRC1E52A7
3 4PW71264-1 – 10.2011

 HUOMIO
Veden tai hyönteisten aiheuttamien vuotojen ja sähköiskujen välttämiseksi täytä johtojen 
läpivientiaukko tiivistemassalla.
Älä käytä laitetta märin käsin sähköiskuvaaran takia.
Älä pese kauko-ohjainta vedellä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Asenna sisä- ja ulkoyksikkö, virtajohto ja yhdistävä johto vähintään 1 metrin päähän televisioista tai 
radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi. 
(Tulevan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan 
poistamiseen.)
Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:

1. Tilat, joissa on paljon mineraaliöljysumua tai -höyryjä (esim. keittiö).  
Muoviosat voivat hapertua, osia saattaa pudota ja seurauksena voi olla vesivuotoja.

2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi rikkihappokaasua.  
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.

3. Lähelle sähkömagneettista säteilyä lähettäviä koneita.  
Sähkömagneettinen säteily saattaa häiritä ohjausjärjestelmien käyttöä ja aiheuttaa 
toimintahäiriön.

4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa on hiilikuituja tai helposti syttyvää 
pölyä tai joissa käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.  
Yksikön käyttö sellaisissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa tulipalon.

5. Paikka, jossa on korkea lämpötila tai avotuli.  
Seurauksena voi olla kuumeneminen tai tulipalo.

6. Kostea alue tai paikka, jossa yksikkö voi olla alttiina vedelle.  
Jos kauko-ohjaimen sisään joutuu vettä, se saattaa aiheuttaa sähköiskun ja vahingoittaa 
sisäistä elektroniikkaa.

Kun kauko-ohjaimen lämpötoimintoa käytetään, huomioi seuraavat asennuspaikkaa valitessa.
 ● Paikka, jossa huoneen keskilämpötilaa voidaan seurata.
 ● Paikka, jossa kauko-ohjain ei ole alttiina suoralle auringonvalolle.
 ● Paikka, jossa kauko-ohjain on etäällä lämmönlähteistä.
 ● Paikka, johon ulkoilma ei vaikuta esimerkiksi ovia avattaessa ja suljettaessa.
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2. Varusteet
Seuraavat varusteet tulevat yksikön mukana.

Puuruuvi Pieni ruuvi Pidike Opas-CD-levy Pikaohje Johtopidike
(Ø3,5×16)

2x
(M4×16)

2x
1x 1x 1x 1x

3. Kauko-ohjaimen asennustoimenpide
3-1 Määritä, minne kauko-ohjain asennetaan.

Noudata kohtaa "1. Varotoimet", kun määrität sijaintia.

3-2 Vedä johto seinässä olevan reiän kautta, jos johdot viedään 
takakautta.

Aseta seinässä olevan 
reiän keskikohta ohjaimen 
alakotelon johtojen läpiviennin 
keskelle, kun teet reiän.

Ø8-10

Kauko-ohjaimen näkymä ulkoa

Läpivienti
Ø8-10

Alakotelo
Läpivienti

48.5

40

3-3 Poista ylempi kotelo. 
Aseta ruuvimeisseli alemman kotelon koloon ylemmän kotelon poistamista varten (2 pistettä).

Yläkotelo

Alakotelo

Ruuvimeisseli

Kauko-ohjaimen piirilevy on 
asennettu yläkoteloon.Varo, ettet 
vahingoita piirilevyä ruuvimeisselillä.

Varo, ettei pöly tai kosteus kosketa 
irrotetun yläkotelon piirilevyä. Irrota asettamalla ruuvimeisseli 

ja kääntämällä sitä kevyesti.

Jos reiän koko on liian suuri tai sijainti on väärä, 
se saattaa tulla ulos ohjaimesta.

HUOMIO
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3-4 Määritä ohjaimen johtoaukon suunta (taka-aukko, vasen 
aukko, yläkeskiaukko, yläaukko).
3-4-1 Taka-aukko 3-4-2 Vasen aukko

Leikkaa muoviosat irti (viivoitettu alue). Leikkaa ohut alue irti (viivoitettu alue) 
 hohtimilla tai vastaavilla ja sen jälkeen 
 poista purse viilalla tai vastaavalla.

3-4-3 Yläaukko 3-4-4 Yläkeskiaukko

Leikkaa ohut alue irti (viivoitettu alue) 
 hohtimilla tai vastaavilla ja sen jälkeen poista 
purse viilalla tai vastaavalla.

Leikkaa ohut alue irti (viivoitettu alue) 
 hohtimilla tai vastaavilla ja sen jälkeen poista 
purse viilalla tai vastaavalla.

3-5 Suorita johdotus.

1. Kytkinrasia ja tiedonsiirtojohdot eivät ole kytketty. 
2. Älä kosketa kauko-ohjaimen piirilevyä suoraan. 

HUOMIO

Johdotustiedot

Johdon tyyppi Vaipallinen vinyylijohto tai -kaapeli
Johdon koko 0,75~1,25 mm2
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Kauko-ohjaimen kotelon vaippaosa tulisi kuoria.

Kuori johdon vaippa

±10 mm
Helppoa johdotusta varten on 
parempi pitää ±10 mm eroa 
kahden johdon pituuden välillä.

Johdotuksen 
leikkausohje

Vaipan kuorintapituus:
 ● ±150 mm yläaukolle
 ● ±200 mm yläkeskiaukolle

Liitä kauko-ohjaimen yläkotelon liittimet (P/P1, N/P2) sisäyksikön liittimiin (P1, P2). (Liittimillä P1 ja 
P2 ei ole polariteettia.)

3-5-1 Taka-aukko

<Johtojen kiinnitysohje>

Alakotelo

P1
Sisäyksikkö

P2

Yläkotelo

Piirilevy

Pidike

Johtojen 
kiinnityspiste

Poikkileikkaus -
Kiinnitä johdot johtojen 
kiinnityspisteeseen 
käyttämällä mukana 
toimitettuja pidiketarvikkeita.

Pidike
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3-5-2 Vasen aukko

Piirilevy

Alakotelo

Yläkotelo

Sisäyksikkö
P1P2

3-5-3 Yläaukko

Asenna kiinnitetty 
johtojen pidike 
vasemmalla olevan 
kuvan mukaisesti, 
jotta johdot eivät 
jäisi puristuksiin.

Piirilevy

Sisäyksikkö

Johtojen pidike
Johtojen pidike

Yläkotelo

Alakotelo

Yläkotelo

Johdot

Poikkileikkaus -

P1P2

3-5-4 Yläkeskiaukko

Piirilevy

Sisäyksikkö

Johtojen pidike

Yläkotelo

Alakotelo

P1P2
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 ● Suorita johdotus ilman virtajohtoa, jotta sähköhäiriötä (ulkoista kohinaa) ei tule 
johdotuksen aikana. 

 ● Sinetöi johtojen vetoportti tiivistemassalla (ei sisälly toimitukseen), jotta hyönteiset ja 
vastaavat eivät pääse sisään.

HUOMIO

3-6 Alakotelon kiinnitystoimenpiteet.
Jos johdotus viedään keskiylhäältä tai takaa, katso ensin johdotustoimenpide, koska kotelon 
johdotus vaaditaan ennen kiinnitystä.

3-6-1 Seinään asennettaessa
Kiinnitä mukana tulevilla puuruuveilla (2×).

Puuruuvit
(Ø3,5×16)

3-6-2 Kytkinrasiaan asennettaessa 
Kiinnitä mukana tulevilla pienillä ruuveilla (2×).

Pienet ruuvit (M4×16)

Kytkinrasia kahdelle 
yksikölle (ilman kantta)

84

46

(Asennusjako)

Kytkinrasia
(erikseen hankittava)
(Käytä valinnaista 
lisävarustetta KJB211A)
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Kytkinrasia
(erikseen hankittava)
(Käytä valinnaista 
lisävarustetta KJB111A)

Pienet ruuvit (M4×16)

Kytkinrasia yhdelle 
yksikölle (ilman kantta)

84

28

(Asennusjako)

 ● Valitse asennukselle mahdollisimman tasainen pinta. 
 ● Älä kiristä asennusruuveja liikaa, jotta alakotelo ei vääntyisi. 

HUOMIO

3-7 Asenna yläkotelon niin kuin se oli alun perin. 
 ● Sovita yläkotelo alakotelon merkkien kanssa (6 pistettä), sijoita ja asenna yläkotelo.
 ● Asenna johdot huolellisesti, jotta ne eivät litisty.
 ● Irrota suojasinetti, joka on kiinnitetty yläkoteloon.
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4. Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot 
ja valikkokohteet

4-1 Toiminnot ja valikkokohteet

(1) Toimintatilan valitsinpainike
Voit muuttaa tilaa.

(2) Tuuletinnopeus/ilmavirran suunta -painike
Voit näyttää tuuletinnopeuden ja ilmavirran 
suunnan asetusnäytön.

(3) Valikko/Enter-painike
 ● Voit avata päävalikon. 
(Käyttöoppaassa on lisätietoja päävalikosta.) 

 ● Voit myös ottaa valitun asetuksen 
käyttöön.

Päävalikko

Air Flow Direction (ilmavirran suunta)
Quick Start (pika-aloitus)
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

*Mallista riippuen

(4) Ylös-painike 
 ● Voit nostaa säädettyä lämpötilaa.
 ● Seuraava kohde ylöspäin tulee valituksi. 
(Jos pidät painiketta painettuna, valittu 
kohde vaihtuu jatkuvasti.)

 ● Voit muuttaa valittua asetusta.

(5) Alas-painike 
 ● Voit alentaa säädettyä lämpötilaa.
 ● Seuraava kohde alaspäin tulee valituksi. 
(Jos pidät painiketta painettuna, valittu 
kohde vaihtuu jatkuvasti.)

 ● Voit muuttaa valittua asetusta.

(6) Oikealle-painike 
 ● Voit valita seuraavan oikealla puolella 
olevan kohteen.

 ● Näyttö siirtyy seuraavalle näyttösivulle.

(7) Vasemmalle-painike 
 ● Voit valita seuraavan vasemmalla 
puolella olevan kohteen.

 ● Näyttö siirtyy edelliselle näyttösivulle.

(8) On/Off-painike
Kytke virta päälle painamalla kerran ja 
sammuta painamalla toisen kerran. 

(1)  Toimintatilan valitsinpainike
(11) LCD-näyttö (taustavalaistu)

(4) Ylös-painike
(5) Alas-painike
(6) Oikealle-painike
(7) Vasemmalle-painike

(9) Toiminnan merkkivalo

(8) On/Off-painike

(10) Peruutuspainike

(2)  Tuuletinnopeus/ilmavirran 
suunta -painike

(3) Valikko/Enter-painike
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(9) Toiminnan merkkivalo
Vihreä lamppu palaa toiminnan aikana. 
Toimintahäiriön sattuessa merkkivalo 
vilkkuu.

(10) Peruutuspainike
 ● Voit palata edelliseen näyttöön.
 ● Näytä huoltoasetusvalikko painamalla 
tätä painiketta ja pitämällä sitä painettuna 
vähintään 4 sekunnin ajan. 

(11) LCD-näyttö (taustavalaistu)
Taustavalo palaa noin 30 sekunnin ajan, 
kun jotakin toimintopainiketta painetaan.

Service Settings -valikko

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind.
Disable Filter Auto Clean

*Mallista riippuen

 ● Käytä painiketta taustavalon palaessa.  
On/Off-painiketta voidaan kuitenkin käyttää toistuvasti taustavalon palaessa. 

 ● Kun 1 sisäyksikköä ohjaa 2 kauko-ohjainta, ensin käytetyn kauko-ohjaimen 
taustavalo palaa. 

 ● Ylös/alas/vasemmalle/oikealle-painikkeiden käyttöä varten  
paina , ,  tai .

HUOMIO

4-2 Näyttää painikkeiden toimintakuvaukset

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Outdoor unit Airnet Address

1/3 Korostettu näyttö (valitut kohteet)

<Service Settings -valikkonäyttö>

Painiketoimintojen kuvaukset näkyvät 
korostetun näytön (valitut kohteet) 
asetusnäytössä.
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5. Käynnistäminen
 ● Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön johdotus on suoritettu. 
 ● Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön kytkinrasian kotelo on kiinni ennen käynnistystä. 

5-1 Seuraava teksti tulee näkyviin 
käynnistyksen jälkeen. 
"Checking the connection 
Please stand by" (Tarkistetaan 
yhteyttä. Odota.)

Kun näyttö on näkyvissä, 
taustavalo ei syty painikkeita 
painettaessa. 

Kun 1 sisäyksikköä 
ohjaa 2 kauko-ohjainta: 

Varmista, että asetat alikauko-
ohjaimen, kun näyttö on 
näkyvissä.  
Paina asetettavan kauko-
ohjaimen toimintatilan 
valintapainiketta ja pidä 
sitä painettuna vähintään 
4 sekunnin ajan.  
Kun näyttö siirtyy pääkauko-
ohjaimesta alikauko-ohjaimeen, 
asetus on valmis. 

5-2 Perusnäyttö on näkyvissä.

Jos alikauko-ohjainta ei ole asetettu, kun päälle 
kytketään sisäyksikkö, jota ohjaa kaksi kauko-ohjainta, 
yhteydentarkistusnäytössä tulee näkyviin "Error code: 
U5" (virhekoodi: U5).
Valitse alikauko-ohjain painamalla toimintatilan 
valintapainiketta jommastakummasta kauko-ohjaimesta 
vähintään 4 sekunnin ajan.
Jos perusnäyttö ei näy 2 minuutin kuluessa siitä, kun 
"sub remote controller" (alikauko-ohjain) -näyttö oli 
näkyvissä, sammuta virta ja tarkista johdot. 

HUOMIO

Toisen kielen valintaa varten katso 12. Language. (Katso sivu 24.)
HUOMAA

<Pääkauko-ohjain> <Alikauko-ohjain>

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

Paina alikauko-ohjaimen 
toimintatilan 
valintapainiketta ja pidä 
sitä painettuna vähintään 
4 sekunnin ajan.

Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Sub RC

<Perusnäyttö>

5-2
Fan

<Perusnäyttö>

5-2
Fan
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6. Asennuspaikalla tehtävät asetukset
6-1 Paina peruutuspainiketta ja pidä 

sitä painettuna vähintään 
4 sekunnin ajan.  
Service Settings -valikko tulee 
näkyviin.

6-2 Valitse Service Settings 
-valikosta  Field settings  
(asennuspaikalla tehtävät 
asetukset) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.  
Asennuspaikalla tehtävien 
asetusten valikko tulee näkyviin.

6-3 Korosta tila ja valitse haluttu 
"Mode No." (tilanumero) 
painamalla  (ylös/alas) 
-painikkeita. 

6-4 Jos asetat sisäyksikön 
ryhmäohjauksessa (kun 
tilanumeroksi on valittu 
esimerkiksi  20  ,  21  ,  
 22  ,  23  ,  25 ), korosta yksikön 
numero ja valitse asetettava 
"Indoor unit No." (sisäyksikön 
numero) painamalla  (ylös/
alas) -painikkeita.  
(Ryhmäasetuksen tapauksessa 
tämä toiminto ei ole tarpeellinen.)

Jos asetat sisäyksiköiden 
asetukset yksittäin, seuraavat 
asetukset tulevat näkyviin. 
SECOND CODE NO. (toinen 
koodinumero) " - " tarkoittaa ei 
toimintoa.

<Perusnäyttö>

6-1
Fan

Paina peruutuspainiketta 
ja pidä sitä painettuna 
vähintään 4 sekunnin ajan, 
kun taustavalo palaa. 

<Service Settings -valikkonäyttö>

6-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Paina Valikko/Enter-
painiketta.

<Asennuspaikalla 
asetettava asetukset 

-näyttö>

Sisäyksiköiden 
asettaminen yksittäin

Ryhmäasetusten 
asettaminen

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

6-3
6-5 Mode

10
Unit No

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

Paina Valikko/Enter-
painiketta.

FIRST CODE (SW) NO. 
(ensimmäinen 
koodinumero)

SECOND CODE NO. 
(toinen koodinumero) 
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6-5 Korosta muutettavan FIRST 
CODE NO. (ensimmäinen 
koodinumero) -kohdan SECOND 
CODE NO. (toinen koodinumero) 
ja valitse haluttu "SECOND 
CODE NO." (toinen 
koodinumero) painamalla  
(ylös/alas) -painikkeita. Useita 
identtisiä tilanumeroasetuksia 
on saatavilla. 

Ryhmäasetuksen tilanteessa 
kaikki SECOND CODE NO. 
(toinen koodinumero) -kohdat, 
jotka voi asettaa, on merkitty 
merkillä " * ". " * " muutetaan 
asetettavasta SECOND CODE 
NO. (toinen koodinumero) 
-kohdasta. SECOND CODE 
NO. (toinen koodinumero) " - " 
tarkoittaa ei toimintoa. 

6-6 Paina Valikko/Enter-painiketta. 
 Asetusten vahvistusnäyttö tulee 
näkyviin.

6-7 Valitse  Yes  (kyllä) ja paina 
Valikko/Enter-painiketta. 
Asetustiedot tallennetaan ja 
Asennuspaikalla tehtävät 
asetukset -näyttö palaa näkyviin.

6-8 Jos muutat useita asetuksia, 
toista vaiheet "6-3" – "6-7".

6-9 Kun kaikki asetukset on tehty, 
paina peruutuspainiketta 
kahdesti. 

6-10 Taustavalo sammuu ja teksti 
"Checking the connection  
Please stand by" (Tarkistetaan 
yhteyttä. Odota.) näkyy 
alustuksen aikana. Alustuksen 
jälkeen perusnäyttö tulee 
näkyviin.

 ● Kun lisävarusteita asennetaan sisäyksikköön, sisäyksikön asetukset voivat muuttua. Katso 
lisävarusteen käyttöopasta. 

 ● Katso ulkoyksikön asennuspaikalla tehtävistä asetuksista lisätietoja ulkoyksikön 
asennusoppaasta. 

HUOMIO

<Asetusten vahvistusnäyttö>

6-6
6-7

Return Setting

Save the settings?
Field settings

Yes No

Paina Valikko/Enter-
painiketta.

Asetuksen vahvistus
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Tilanumero
Huomautus) 

1

FIRST CODE 
 NO. 

(ensimmäinen 
koodinumero)

Asetukset kuvaus

SECOND CODE NO. (toinen koodinumero) 
Huomautus) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Suodattimen 
kontaminaatio – 
vähäinen/runsas
(Näyttöajan 
väliajan asetus 
 ilmasuodattimen 
puhdistamiselle)
(Asetus, kun 
suodattimen 
kontaminaatio 
on runsas, jolloin 
näyttöajan 
väliaikailmasuo-
dattimen 
puhdistamiselle 
puolitetaan)

Erittäin 
pitkäkestoinen 
suodatin

V
äh

äi
ne

n

±10000 tuntia

R
as

ka
s

±5000 tuntia

— —

Pitkäkestoinen 
suodatin ±2500 tuntia ±1250 tuntia

Tavallinen 
suodatin ±200 tuntia ±100 tuntia

1

Pitkäkestoisen suodattimen 
tyyppi (suodatinmerkin 
ilmoitusajan asetus). 
(Muuta asetusta, kun erittäin 
pitkäkestoinen suodatin 
asennetaan)

Pitkäkestoinen 
suodatin

Erittäin 
pitkäkestoinen 
suodatin

— —

2 Kauko-ohjaimen 
termostaattianturi Käytä Älä käytä — —

3

Näyttöajan väliaika 
ilmasuodattimen puhdistamiselle 
(asetus sille, milloin 
suodatinmerkkiä ei näytetä)

Display Älä näytä — —

11 (21) 0

Kytkettyjen yhtä aikaa toimivien 
Sky Air -järjestelmän 
sisäyksiköiden asetusnumero 
(yhtä aikaa toimivien 
järjestelmien asetus)

Pari Kaksois Kolmois Tupla-
kaksois

12 (22)

1
Virtakytkentä ulkopuolelta 
(asetus sille, kun virtakytkintä 
käytetään ulkopuolelta).

Pakotettu 
sammutus

PÄÄLLE/
POIS-toiminto — —

2
Termostaattierotuksen vaihdos 
(asetus, kun kauko-ohjainta 
käytetään).

1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Nopea ilmalähdön nopeus 
(korkeiden kattojen kanssa). ≤ 2,7 m > 2,7 ≥ 3,0 m > 3,0 ≥ 

3,5m —

1
Ilmavirran suunnan asetus 
(asetus, kun estosuojus on 
asennettu).

4-suuntainen 
virta

3-suuntainen 
virta

2-suun-
tainen 
virta

—

3
Ilmavirtatoiminnon valinta 
(asetus, kun lähtöliitännässä 
käytetään koristepaneelia).

Käytössä Ei käytössä — —

4 Ilmavirran suunnan 
etäisyysasetus. Ylempi Tavallinen Alempi —

6

Ulkoisen paineen asetus (asetus 
yhdistetyn ilmanvaihtokanavan 
vastuksen mukaan) (FHYK:lle 
noudata korkean katon asetusta)

Tavallinen
Korkea 

staattinen 
paine

Alhainen 
staat-
tinen 
paine

—

(Tavallinen) (Korkea katto) — —
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Tilanumero
Huomautus) 

1

FIRST CODE 
 NO. 

(ensimmäinen 
koodinumero)

Asetukset kuvaus

SECOND CODE NO. (toinen koodinumero) 
Huomautus) 2

01 02 03 04

15 (25) 3 Tyhjennyspumpun käyttö 
kosteutuksen kanssa. Käytössä Ei käytössä — —

1c 1

Kauko-ohjaimen 
termostaattianturi (vain 
automaattitila ja Setback-
toiminto)

Älä käytä Käytä — —

1e 2 Setback-toiminto Älä käytä Vain Heat Vain Cool Cool ja 
Heat

Huomautuksia) 1. Vaikka asetus suoritetaan ryhmässä, aseta tilanumero suluissa, kun 
sisäyksikölle asetetaan yksittäinen asetus tai asetus pitäisi tarkistaa. 

2. SECOND CODE NO. (toinen koodinumero) on oletusasetuksena "01". 
Kuitenkin seuraavissa tilanteissa se on "02".

 ● Ilmavirran suunta-asetus (paitsi pyöreä virtauskasetti)
 ● Kauko-ohjaimen termostaattianturi (vain SkyAir)
 ● Kauko-ohjaimen termostaattianturi vain automaattitilalle ja Setback-
toiminnolle

3. Toimintoja, joita sisäyksikössä ei ole, ei näytetä.
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7. Koekäyttö (SkyAir)
 * VRV:n tapauksessa katso ulkoyksikön käyttöopasta. 

Katso myös sisäyksikön ja ulkoyksikön asennusoppaita.

 ● Tarkista, että sisäyksikön ja ulkoyksikön johdotukset ovat valmiita. 
 ● Tarkista, että sisäyksikön ja ulkoyksikön kytkinrasian kansi on kiinni. 
 ● Kun kylmäaineputket, tyhjennysputket ja sähköjohdot ovat valmiita, puhdista sisäyksikön sisäpuoli 
ja koristepaneeli.

 ● Suorita koekäyttö seuraavassa kuvatulla tavalla. 

7-1 Kytke virtalähde yli 6 tunniksi päälle 
ennen toiminnan aloittamista ja pidä 
etupaneeli suljettuna kompressorin 
suojaamiseksi. 

7-2 Vahvista, että sekä nesteen että 
kaasun sulkuventtiilit ovat auki.  
<Varmista, että ulkopaneeli ja 
putkiston kansi ovat suljettuina 
ennen käyttöä (sähköiskun vaara).>
 * Kun tyhjiöpumppu on poistanut ilman, 
kylmäaineen paine ei välttämättä 
nouse, vaikka sulkuventtiili on avattu. 
Tämä johtuu siitä, että elektroninen 
paisuntaventtiili tai vastaava tukkii 
ulkoyksikön kylmäainejärjestelmän. 
Tämä ei vaikuta toimintaan.

7-3 Aseta käyttötila jäähdytykseen 
kauko-ohjaimella.

7-4 Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä 
painettuna vähintään 4 sekunnin ajan. 
Service Settings -valikko tulee 
näkyviin.

7-5 Valitse Service Settings -valikosta  
 Test operation  (koekäyttö) ja paina 
Valikko/Enter-painiketta. Perusnäyttö 
tulee näkyviin ja teksti "Test operation" 
(koekäyttö) tulee näkyviin.

 ● Taustavalo palaa noin 30 sekunnin ajan, kun 
jotakin toimintopainiketta painetaan.

 ● Käytä painikkeita taustavalon palaessa.  
On/Off-painiketta voidaan kuitenkin käyttää 
toistuvasti taustavalon palaessa. 

Huomautuksia taustavalosta

<Perusnäyttö>

7-3
7-4 Cool Set to

Cool 28°C Paina peruutuspainiketta 
ja pidä sitä painettuna 
vähintään 4 sekunnin 
ajan, kun taustavalo 
palaa. 

<Huoltoasetusvalikkonäyttö>

7-5

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Paina Valikko/

Enter-painiketta.
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7-6 Paina On/Off-painiketta noin 
10 sekunnin kuluessa. 
Koekäyttö alkaa.  
Katso toimintaolosuhteita 
3 minuutin ajan.
 * Huomautus)  Koekäyttö voi alkaa 

myös, jos edellä mainitut 
vaiheet 7-5 ja 7-6 
suoritetaan 
käänteisessä 
järjestyksessä.

7-7 Paina tuuletinnopeus/ilmavirran 
suunta -painiketta. 

7-8 Valitse ilmavirran suunta-asetus 
painamalla  -painiketta 
asetusnäytössä. 
Muuta ilmavirran suuntaa painamalla 

-painikkeita.

7-9 Kun ilmavirran suunnan toiminta on 
vahvistettu, paina Valikko/Enter-
painiketta. Perusnäyttö palaa näkyviin.

7-10 Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä 
painettuna vähintään 4 sekunnin ajan 
perusnäytössä.  
Service Settings -valikko tulee 
näkyviin. 

7-11 Valitse Service Settings -valikosta  
 Test operation  (koekäyttö) ja paina 
Valikko/Enter-painiketta. Perusnäyttö 
palaa näkyviin ja tavallinen toiminta 
alkaa.

7-12 Tarkista toiminnot käyttöoppaasta.

7-13 Jos koristepaneelia ei ole asennettu, 
sammuta virtalähde kun koekäyttö 
on valmis.

 ● Jos koristepaneelia ei ole asennettu kun 
koekäyttö on valmis, selitä asiakkaalle, 
että sisäyksikön suojaamista varten 
toimintaa ei tule suorittaa ennen kuin 
sisäasennus on suoritettu. 

(Jos toiminta suoritetaan, sisäyksikkö 
voi kontaminoitua materiaaleista, joita 
irtoaa maaleista tai kiinnitysaineista 
sisäasennuksen aikana, mikä voi 
aiheuttaa vesiroiskeita tai vesivuodon.)

7-6
Cool

Return SettingTest Operation

Paina On/Off-painiketta 
(10 sekunnin kuluessa).

7-7

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Position 0Low

Paina tuuletinnopeus/
ilmavirran suunta 
-painiketta.

Ilmavirran suunta-
asetuksen valitsemista 
varten paina  (oikealle) 
-painiketta asetusnäytössä.

7-9

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

Muuta ilmavirran suuntaa 
painamalla  (ylös/
alas) -painiketta.

Paina Valikko/Enter-
painiketta.

7-10
Cool

Return SettingTest Operation

Paina peruutuspainiketta 
ja pidä sitä painettuna 
 vähintään 4 sekunnin 
ajan, kun taustavalo 
palaa. 

7-11

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Paina Valikko/

Enter-painiketta.

<Perusnäyttö>
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 ● Jos toiminto ei ole käytettävissä toimintahäiriön vuoksi, katso Vianmääritys .
 ● Kun koekäyttö on valmis, tarkista seuraavan toimenpiteen avulla, että virhekoodi ei näy 
päävalikon Maintenance Information -näytössä.

HUOMIO

7-14 Palaa perusnäyttöön painamalla 
Valikko/Enter-painiketta. 
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin.

7-15 Valitse päävalikosta  
 Maintenance information  (tietoja 
kunnossapidosta) ja paina Valikko/
Enter-painiketta. 

7-16 Maintenance Information -näyttö tulee 
näkyviin. Varmista, että näytössä ei 
näy virhekoodia.  
 * Näyttö, jossa ei näy virhekoodia, 
tarkoittaa tavallista tilaa.

7-17 Jos virhekoodi näkyy, suorita 
vianmääritys sisäyksikön 
asennusoppaan <Virhekoodiluettelo>-
kohdan mukaisesti. 
Kun vianmääritys on valmis, tyhjennä 
virhekoodi painamalla On/Off-
painiketta ja pidä sitä painettuna 
vähintään 4 sekunnin ajan 
"Maintenance Information" -näytössä. 

Vianmääritys
 ● Kun kauko-ohjaimessa näkyy mikä 
tahansa seuraavan taulukon kohteista, 
katso lisätietoja taulukosta. 

 ● Jos virhe tapahtuu, koodi näkyy 
LCD-näytössä oikealla olevan kuvan 
mukaisesti.  
Suorita vika-analyysi sisäyksikön 
asennusoppaan "Virhekoodiluettelo"-
kohdan mukaisesti.  
Kun virheen tunnistanut yksikkö 
tunnistetaan ryhmäohjauksen aikana, 
katso " 8. Error History -tietojen 
tarkistaminen".

<Perusnäyttö>

7-14
Cool Set to

Cool 28°C

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Päävalikkonäyttö>

7-15

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

7-16
7-17

Return

Error code:U5

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Paina On/Off-painiketta 
ja pidä sitä painettuna 
vähintään 4 sekunnin 
ajan, kun taustavalo 
palaa. 

Cool
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Kauko-ohjaimen näyttö Kuvaus

Ei näyttöä

 ● Sähkökatkos, jännitevirhe tai avoin vaihe 
 ● Väärä johdotus (sisä- ja ulkoyksikön välillä)
 ● Sisäisen piirilevyn kokoamisvirhe
 ● Kauko-ohjaimen johto on irronnut
 ● Kauko-ohjaimen vika
 ● Palanut sulake (ulkoyksikkö)

Teksti "Checking the connection 
Please stand by" (Tarkistetaan yhteyttä. 
Odota) näkyy. *

 ● Sisäisen piirilevyn kokoamisvirhe
 ● Väärä johdotus (sisä- ja ulkoyksikön välillä)

 * Vaikka "Checking the connection Please stand by" (Tarkistetaan yhteyttä. Odota) näkyisi jopa 90 sekuntia 
käynnistyksen jälkeen, se ei tarkoita vikaa. (Määritä vika 90 sekunnin jälkeen.)

8. Error History -tietojen tarkistaminen
8-1 Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä 

painettuna vähintään 4 sekunnin ajan 
perusnäytössä. Service Settings 
-valikko tulee näkyviin. 

8-2 Valitse Service Settings -valikosta  
 Error History  (virhehistoria) ja paina 
Valikko/Enter-painiketta. Error History 
-valikkonäyttö tulee näkyviin. 

8-3 Valitse huoltoasetusvalikosta  
 RC Error History  (RC-virhehistoria) 
ja paina Valikko/Enter-painiketta. 
 Virhekoodit ja yksikön numero voidaan 
varmistaa virhekoodinäytössä.

8-4 Error History näyttää 10 viimeisintä 
virhettä järjestyksessä. 

8-5 Paina peruutuspainiketta 3 kertaa 
Error History-näytössä.  
Perusnäyttö palaa näkyviin.

8-1 <Perusnäyttö>

<Service Settings -valikkonäyttö>

8-2

Return Setting

Service Settings
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

1/3

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

8-3

Return Setting

Error History
RC Error History
Indoor unit Error History

2/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

8-4
8-5

Return

RC Error History
 Unit Error Date Time
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Yksikön numero
Viimeisin tallenne
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9. Maintenance Contact -tietojen 
rekisteröinti

 ● Huoltoyhteystietojen rekisteröinti.

9-1 Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä 
painettuna vähintään 4 sekunnin 
ajan perusnäytössä.  
Service Settings -valikko tulee 
näkyviin. 

9-2 Valitse Service Settings 
-valikosta  Maintenance Contact  
(huoltoyhteystiedot) ja paina Valikko/
Enter-painiketta. "Maintenance 
Contact" (huoltoyhteystiedot) -näyttö 
tulee näkyviin.

9-3 Valitse  Maintenance Contact  
(huoltoyhteystiedot) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.

9-4 Anna puhelinnumero.  
Vaihda numeroa painamalla  (ylös/
alas) -painiketta. Aloita vasemmalta ja 
jätä viimeiseksi merkiksi " - ".

9-5 Paina Valikko/Enter-painiketta.  
Asetusten vahvistusnäyttö tulee 
näkyviin.

9-6 Valitse  Yes  (kyllä) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.  
Asetustiedot määritetään ja Service 
Settings -valikkonäyttö palaa näkyviin.

9-7 Paina peruutuspainiketta kerran.  
Perusnäyttö palaa näkyviin.

9-1 <Perusnäyttö>

<Service Settings -valikkonäyttö>

9-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

9-3

Return Setting

Maintenance Contact
None
Maintenance Contact

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

9-4

Return Setting

Maintenance Contact

––––––––––––––––

1/2

9-5

Return Setting

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

1/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Asetusten vahvistusnäyttö>

9-6

Return Setting

Save the settings?
Maintenance Contact

Yes No
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Service Settings -valikkonäyttö>
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10. Rekisteröityjen tietojen vahvistus
10-1 Palaa perusnäyttöön painamalla 

Valikko/Enter-painiketta.  
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. 
Valitse 
päävalikosta  Maintenance information  
(tietoja kunnossapidosta) ja paina 
Valikko/Enter-painiketta.

10-2 Paina peruutuspainiketta kaksi kertaa.  
Perusnäyttö palaa näkyviin.

<Perusnäyttö>

10-1
Cool Set to

Cool 28°C

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Päävalikkonäyttö>

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

Return

Maintenance Information

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Rekisteröidyt tiedot 
näytetään.
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11. Clock & Calendar
11-1 Palaa perusnäyttöön painamalla 

Valikko/Enter-painiketta.  
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. 
Valitse päävalikosta  Clock & Calendar  
(kello ja kalenteri) ja paina Valikko/
Enter-painiketta. 

11-2 Valitse kellon ja kalenterin 
asetusnäytöstä  Date & Time  
(päivämäärä ja kellonaika) painamalla 

-painikkeita.
 * Päivämäärän ja kellonajan näyttö 
tulee näkyviin, kun painat Valikko/
Enter-painiketta.

11-3 Valitse "Year" (vuosi), "Month" 
(kuukausi), "Day" (päivä) ja kellonaika 
painamalla   (vasemmalle/oikealle) 
-painikkeita ja aseta painamalla  
(ylös/alas) -painikkeita kellon 
asetusnäytössä. Kun painiketta 
pidetään painettuna, numero muuttuu 
jatkuvasti.
 * Viikonpäivä asetetaan automaattisesti. 

11-4 Paina Valikko/Enter-painiketta.  
Asetusten vahvistusnäyttö tulee näkyviin. 

11-5 Valitse  Yes  (kyllä) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.  
Asetustiedot vahvistetaan ja 
perusnäyttö palaa näkyviin. 

 * Jos sähkökatkos kestää yli  
48 tuntia, yksikkö on nollattava.

<Perusnäyttö>

<Päävalikkonäyttö>

11-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

11-2

Setting

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

11-3
11-4

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 00:00
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

11-5

Return Setting

Save the settings?
Date & Time

Yes No
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Perusnäyttö>
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12. Language
12-1 Palaa perusnäyttöön painamalla 

Valikko/Enter-painiketta.  
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. 
Valitse päävalikosta  Language  (kieli) 
ja paina Valikko/Enter-painiketta.

12-2 Valitse Language-näytöstä "Language" 
painamalla  (Ylös/Alas)-
painikkeita. 
English/Deutsch/Français/Español/
Italiano/Eλληνικά/Nederlands/
Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski 
Paina Valikko/Enter-painiketta. 
Asetustiedot vahvistetaan ja 
perusnäyttö palaa näkyviin.

<Perusnäyttö>

<Päävalikkonäyttö>

12-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

12-2

Return Setting

Language 

English



Asennusopas BRC1E52A7
25 4PW71264-1 – 10.2011

13. Painikkeiden lukitseminen
 ● Rajoita käytettävien painikkeiden määrää.

13-1 Palaa perusnäyttöön painamalla 
Valikko/Enter-painiketta.  
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. 
Tavallisesti "Lock function" 
(lukitseminen) ei näy päävalikosta. 
Näytä "Lock function" (lukitseminen) 
painamalla Valikko/Enter-painiketta 
4 sekunnin ajan.

13-2 Valitse päävalikosta  Lock function  
(lukitseminen) ja paina Valikko/
Enter-painiketta. 

13-3 Valitse päävalikosta  Prohibit buttons  
(lukitse painikkeita) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.

13-4 Valitse "Up/Down/L/R" (ylös/alas/v/o), 
"On/Off" (päälle/pois), "Mode" (tila), 
"Fan Speed" (tuuletinnopeus) 
painamalla   (vasemmalle/oikealle) 
-painikkeita ja aseta painamalla  
(ylös/alas) -painikkeita.

13-5 Paina Valikko/Enter-painiketta.  
Asetusten vahvistusnäyttö tulee 
näkyviin. 

13-6 Valitse  Yes  (kyllä) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.  
Asetustiedot vahvistetaan ja 
perusnäyttö palaa näkyviin. 

Jos haluat rajoittaa alikauko-ohjaimeksi ("sub") 
määritettävän ohjaimen käytettävissä olevien 
painikkeiden määrää, aloita kytkemällä vain tämä 
ohjain yksikköön. Varmista, että tämä ohjain 
asetettu tilaan "main" (pää; tehdasasetus), muuta 
rajoitukset haluamiksesi ja vaihda sitten 
kauko-ohjaimen tilaksi "sub" (ali).

<Perusnäyttö>

<Päävalikkonäyttö>

13-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Paina Valikko/
Enter-painiketta 
4 sekunnin ajan.

13-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

13-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

13-4
13-5

Return Setting

Prohibit buttons

Up/Dwn/L/R: 
        On/Off: UNLOCK
          Mode: LOCK
  Fan Speed: LOCK

 

UNLOCK

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

13-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit button

Yes No
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Perusnäyttö>
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13-7 Jos haluat lukita valikkopainikkeen 
päävalikossa, toimi seuraavasti:
1. Pidä -painike painettuna.
2. Paina samalla 3 muuta osoitettua 

painiketta, kun pidät -painikkeen 
painettuna.

Valikkopainikkeen avaaminen päävalikossa 
toimii samalla tavalla. 

HUOMAUTUS: Kun paina lukittua painiketta, 
näkyviin tulee .

13-7

2

2
2
2

1
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14. Toiminnon estäminen
 ● Rajoita käytettävien toimintojen määrää.

14-1 Palaa perusnäyttöön painamalla 
Valikko/Enter-painiketta.  
Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. 
Tavallisesti "Lock function" 
(lukitseminen) ei näy päävalikosta. 
Näytä "Lock function" (lukitseminen) 
painamalla Valikko/Enter-painiketta 
4 sekunnin ajan.

14-2 Valitse päävalikosta  Lock function  
(lukitseminen) ja paina Valikko/
Enter-painiketta. 

14-3 Valitse päävalikosta  
 Function Prohibition  (toiminnon 
estäminen) ja paina Valikko/Enter-
painiketta.

14-4 Valitse toiminto painamalla   
(vasemmalle/oikealle)  
-painiketta ja aseta painamalla  
(ylös/alas) -painiketta.

14-5 Paina Valikko/Enter-painiketta.  
Asetusten vahvistusnäyttö tulee 
näkyviin. 

14-6 Valitse  Yes  (kyllä) ja paina Valikko/
Enter-painiketta.  
Asetustiedot vahvistetaan ja 
perusnäyttö palaa näkyviin. 

Jos haluat rajoittaa alikauko-ohjaimeksi 
määritettävän ohjaimen käytettävissä olevien 
toimintojen määrää, aloita kytkemällä vain 
tämä ohjain yksikköön. Varmista, että 
tämä ohjain asetettu tilaan "main" (pää; 
tehdasasetus), muuta rajoitukset haluamiksesi 
ja vaihda sitten kauko-ohjaimen tilaksi 
"sub" (ali).

HUOMAUTUS: Kun toiminto on estetty,  
näkyy toiminnon vieressä päävalikkonäytössä.

<Perusnäyttö>

<Päävalikkonäyttö>

14-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Paina Valikko/
Enter-painiketta 
4 sekunnin ajan.

14-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

14-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

14-4
14-5

Return Setting

Prohibit functions
                      Schedule: 
                Configuration: UNLOCK
          Clock & Calendar: UNLOCK
                  Energy Saving List: LOCK
                 Setpoint Range Set: UNLOCK
         Setback Condition: UNLOCK

 
UNLOCK

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

14-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit function

Yes No
Paina Valikko/
Enter-painiketta.

<Perusnäyttö>
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