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Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.
CD sisältää yksityiskohtaisempia käyttöoppaita.
Asennus: katso sivu 2.

1. Yleiset varotoimet

Lue nämä "1. Yleiset varotoimet" huolellisesti ennen
ilmastointilaitteen asentamista ja varmista, että asennus
suoritetaan oikein.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista
riippuen olla vakavia.

2. Ominaisuudet ja toiminnot
BRC1E52A7 on huippuluokan kauko-ohjain, jolla voit hallita
järjestelmää täysin.

1 PERUSKAUKO-OHJAIN
Kauko-ohjaimen perustoiminnot ovat:
 PÄÄLLE/POIS
 Käyttötilan vaihtaminen
 Lämpötilan säätö
 Ilmatilavuuden säätö
 Ilmavirran suunnan säätö.

2 KELLOTOIMINTO
Kellotoiminnot ovat:
 12/24 tunnin reaaliaikainen kello
 Automaattinen kesäaika.

3 AJASTINTOIMINTO
Ajastimen perustoiminnot ovat:
 Jokaiselle viikonpäivälle voi ohjelmoida enintään 5 toimintoa
 3 erillistä ajastinaikaa voidaan ohjelmoida
 Ajastin voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä milloin tahansa
 Linkitettyjä jäähdytyslämpötilaan ja/tai lämmityslämpötilaan tai

POIS-käyttöön (estolämpötilan kanssa tai ilman)
 "Viimeinen komento" kumoaa edeltävän komennon

seuraavaan ajoitettuun komentoon saakka.

4 ESTO
Estotoiminto pitää huonelämpötilan tietyllä alueella, kun huoneessa
ei ole ihmisiä pidempään aikaan ja ilmastointi kytketään POIS.

5 ESTOPAINIKE/-TOIMINTO
Painikkeet ja/tai toiminnot voidaan lukita käyttäjän toimenpiteiden
rajoittamiseksi.

6 LISÄTIETONÄYTÖN MAHDOLLISUUS
Lisäksi on mahdollista tuoda näyttöön ulkolämpötila tai
huonelämpötila.

3. Kytkinten nimet ja toiminnot

1 TOIMINTATILAN VALITSINPAINIKE
Haluamasi toimintatilan valinta.

2 TUULETINNOPEUDEN/ILMAVIRRAN SUUNNAN 
ASETUSPAINIKE

Tuuletinnopeuden/ilmavirran suunnan asetusnäytön avaaminen.

3 VALIKKO/ENTER-PAINIKE
Päävalikon main menu tai valitun asetuskohteen avaaminen.

4 YLÖS/ALAS-PAINIKE
Asetuslämpötilan nosto/lasku, seuraavan kohteen korostaminen
ylä-/alapuolella tai valitun kohteen muuttaminen.

5 VASEN/OIKEA-PAINIKE
Seuraavan vasemmalla/oikealla puolella olevan kohteen
korostaminen.

6 PÄÄLLE/POIS-PAINIKE
Järjestelmän käynnistäminen tai sammuttaminen.

7 TOIMINNAN MERKKIVALO
Syttyy käytön aikana tai vilkkuu, jos ilmenee toimintahäiriö.

8 PERUUTUSPAINIKE
Paluu edelliseen näyttöön.

9 LCD-näyttö (taustavalaistu)
Kun mitä tahansa käyttöpainiketta painetaan, taustavalo syttyy noin
30 sekunnin ajaksi. Kun 1 sisäyksikköä käytetään 2 kauko-
ohjaimella, viimeksi käytetyn kauko-ohjaimen taustavalo syttyy
aikaisemmin kuin toisen.

4. Kuvakkeiden nimet ja toiminnot
Vakionäytön ja lisätietonäytön välisestä vaihdosta on tietoa
kohdassa "15.2 Display mode -valinta".

Vakionäyttö

Lisätietonäyttö

1 TOIMINTATILA
Ilmaisee tämänhetkisen toimintatilan (Cool, Heat, Vent, Fan, Dry tai Auto).

2 TUULETINNOPEUS
Ilmoittaa ilmastointilaitteen tuulettimen pyörintänopeuden. Ellei
ilmastointilaitteessa ole tuulettimen pyörintänopeustoimintoa, tätä
pyörintänopeutta ei näytetä.

3 ASETUS-/ESTOLÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Kun yksikkö on kytketty päälle, Set to ilmaisee ilmastointilaitteelle
asetetut lämpötilat.
Kun yksikkö on kytketty pois päältä, Setback ilmaisee estotoiminnolle
asetetut lämpötilat.

4 SULATUS/KUUMAKÄYNNISTYS 
Ilmoittaa, että sulatus-/kuumakäynnistystila on aktiivinen.

5 ILMOITUS
Ilmoitusten näyttö on mahdollista.

6 TUULETUS/PUHDISTAMINEN
 Tuuletustilan kuvakkeet    ilmoittavat

tämänhetkisen tuuletustilan (vain HRV) (AUTOMATIC, ENERGY
RECLAIM VENT., BYPASS).

 Ilmanpuhdistusyksikön kuvake  ilmaisee, että
ilmanpuhdistusyksikkö (lisävaruste) on toiminnassa.

7  NÄYTTÖ
Ilmoittaa, että näppäimistö on lukittu tai valikkopainike on estetty.

8   NÄYTTÖ

Ilmoittaa, että ajastin tai sammutusajastin on käytössä.

 NÄYTTÖ

Ilmoittaa, että kellonaika on asetettava uudelleen. Ajastintoiminto ei
toimi, kunnes kellonaika on asetettu.

9 ULKOINEN OHJAUS -KUVAKE 
Ilmoittaa, että toinen, korkeamman prioriteetin ohjain huolehtii
ohjauksesta tai poistaa oman kauko-ohjaimen käytöstä.

10 VAIHTO KESKITETYSSÄ OHJAUKSESSA -KUVAKE 
Ilmoittaa, että asennuksen vaihto keskitetyssä ohjauksessa on
annettu toisen sisäyksikön tai ulkoyksikköön (=pääkauko-ohjain)
liitetyn valinnaisen jäähdytyksen/lämmityksen valitsimen tehtäväksi.

11 ESTOKUVAKE 
Vilkkuu, kun yksikkö kytketään päälle esto-ohjauksessa.

12 ILMAN VIRTAUSSUUNTA 

Tulee näyttöön, kun ilman virtaussuunta ja suunnanvaihto ovat
käytössä.

13 KELLO (12/24 tunnin reaaliaikainen kello)
Tulee näyttöön, kun kellonaika on asetettu. Jos kellonaikaa ei ole
asetettu, näyttöön tulee - : -.

14 LISÄTIEDOT
Tulee näyttöön, kun lisätietonäytön kohteita valitaan.

5. Käyttötilojen kuvaus
1 VAIN TUULETIN -TOIMINTA
Tässä tilassa ilma vain kiertää ilman lämmitystä tai jäähdytystä. 

2 KUIVAUSKÄYTTÖ
Tässä tilassa ilmankosteus alenee mahdollisimman pienellä
lämpötilan laskulla.
Lämpötilan ja tuuletinnopeuden ohjaus on automaattista eikä niitä
voi ohjata kauko-ohjaimella. 
Kuivauskäyttö ei toimi, jos huonelämpötila on liian alhainen.

3 AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ
Tässä tilassa ohjain kytkeytyy automaattisesti lämmitys- ja
jäähdytystilan välillä asetuspisteen mukaisesti.

4 JÄÄHDYTYSKÄYTTÖ
Tässä tilassa jäähdytys käynnistyy tarvittaessa asetuspisteen tai
rajakäytön mukaisesti.

5 LÄMMITYSKÄYTTÖ
Tässä tilassa lämmitys käynnistyy tarvittaessa asetuspisteen tai
rajakäytön mukaisesti.

6 TUULETUS (vain HRV)
Tuuletustila käyttää HRV:tä, HRV:n käyttöohjeesssa on lisätietoa.

7 ESTO 

ESTO on ominaisuus, joka auttaa pitämään huonelämpötilan
tietyllä alueella, kun huoneessa ei ole ihmisiä pidempään aikaan ja
ilmastointi kytketään POIS.
Esimerkki:
 Jos huoneen lämpötila laskee alle 10°C:een, lämmitys

käynnistyy automaattisesti. Kun 12°C saavutetaan, ohjain
palaa alkuperäiseen tilaan.

 Jos huoneen lämpötila nousee yli 35°C:een, jäähdytys
käynnistyy automaattisesti. Kun 33°C saavutetaan, ohjain
palaa alkuperäiseen tilaan.

Erotusta voidaan säätää Setback-määritysvalikosta. Estolämpötila
voidaan asettaa perusnäytöstä yksikön ollessa pois päältä tai
asettaa ajastukseen.

6. Peruskäyttö

a Toimintatila
b Lämpötila:

• Kun yksikkö on kytketty päälle, Set to ilmaisee 
ilmastointilaitteelle asetetut lämpötilat.

• Kun yksikkö on kytketty pois päältä, Setback ilmaisee 
estotoiminnolle asetetut lämpötilat.

c Tuuletinnopeus/ilmavirran suunta

1 Paina useamman kerran , kunnes haluttu toimintatila Cool,

Heat, Vent, Fan, Dry tai Auto on valittu.

2 Paina . Toiminnan merkkivalo syttyy ja järjestelmä alkaa

toimia.

3 Aseta lämpötila painikkeilla .

4 Paina .

5 Valitse tuuletinnopeuden tai ilmavirran suunnan asetus
painikkeilla .

6 Kun tuuletinnopeuden asetus on valittuna, valitse haluttu
tuuletinnopeus painikkeilla  vaihtoehdoista Low, Medium
tai High.

7 Kun ilmavirran suunnan asetus on valittuna, vaihda
painikkeella  asetukseksi Swing, Position 0, Position 1,
Position 2, Position 3 ja Position 4.

8 Avaa perusnäyttö painamalla .

9 Paina . Toiminnan merkkivalo sammuu ja järjestelmä lakkaa
toimimasta.

Ohjaimen lisätoimintoja: NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS
1 Ota näppäimistön lukitustila käyttöön painamalla 4 sekunnin

ajan . Näppäimistön lukituskuvake tulee näyttöön.

2 Näppäimistön lukitustila peruutetaan painamalla 4 sekunnin

ajan . Näppäimistön lukituskuvake katoaa.

7. Kuvaus päävalikon main menu kohteista
1 AIR FLOW DIRECTION(1) (vain jos erillinen ilmavirtatoiminto on 

asennettu)
Air flow direction -asetusta varten erikseen kaikille 4 läpälle. 

2 QUICK START(1) (vain SkyAir)
Huonelämpötilan nopeaan säätöön miellyttävään lämpötilaan.

3 VENTILATION
Tuuletustehon ja tuuletustilan asettamiseen (vain HRV).

4 ENERGY SAVING OPTIONS
Tämä mahdollistaa asetuslämpötila-alueen rajoittamisen ja
sähkönkulutuksen näytön.
 Setpoint Range Setting

Lämpötila-alueen asetusta voidaan rajoittaa. Lämpötila-aluetta
voi rajoittaa mallin ja toimintatilan mukaan.

 Sensing sensor (Low)(1) (Only if sensing sensor is installed)
Tämä mahdollistaa asetuksen teon, joka muuttaa
automaattisesti ilmastoinnin tavoitelämpötilaa, kun ihmisiä ei
havaita kiinteän ajan kuluessa. Kun ihmisiä taas havaitaan,
tapahtuu paluu tavalliseen asetuslämpötilaan.

 Sensing sensor (Stop)(1) (Only if sensing sensor is installed)
Tämä mahdollistaa asetuksen teon, joka pysäyttää
automaattisesti ilmastointitoiminnon, kun ihmisiä ei havaita
kiinteän ajan kuluessa.

 Setpoint Auto Reset
Tällä palataan esiasetettuun lämpötilaan tietyn ajanjakson
jälkeen, vaikka asetuslämpötilaa muutetaan.

 OFF Timer
Tämä mahdollistaa järjestelmän kunkin käyttöjakson
asetuksen alueelta 30~180 minuuttia. Järjestelmä kytkeytyy
pois päältä valitun ajan jälkeen (joka kerta kun järjestelmä
aktivoidaan).

 Electricity Consumption(1)

Tähänastinen viitteellinen sähkönkulutus näytetään. Tämän
avulla asiakas voi arvioida sähkönkulutuksen kehityssuuntaa.
Huomautus: Toiminnon saatavuus riippuu sisäyksikön
tyypistä. 
Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos useampia
kuin 1 sisäyksikkö on kytketty kauko-ohjaimeen ryhmänä.
Huomaa: Näkyvä sähkönkulutus ei ole kWh-mittauksen tulos
vaan yksikön tietojen mukainen laskelma. Osa laskelman
tekijöistä on absoluuttisia arvoja, mutta toiset vain toleranssin
mukaisen interpoloinnin tuloksia. Tämän vuoksi lukema
saattaa poiketa todellisesta sähkönkulutuksesta.

5 SCHEDULE
Käynnistysajan ja käytön pysäytysajan asetukseen minä tahansa
viikonpäivänä. Kullekin päivälle on mahdollista asettaa
5 toimenpidettä. Valittavissa on molemmat toimintatilat (normaali ja
esto). Lisäksi voidaan asettaa loma-asetukset ja ajastinajan nro.

6 MAINTENANCE INFORMATION
Käytetään huollon yhteystietojen ja mallin tietojen näyttöön.

7 CONFIGURATION
Asettaa LCD-kontrastin. Voit myös vaihtaa vakio- ja lisätietonäytön
välillä. Kun valitaan lisätietonäyttö, lisätietonäytön asetuksia
voidaan muuttaa.

8 CURRENT SETTINGS
Näyttää luettelon käytettävissä olevien kohteiden nykyisistä
asetuksista.

9 CLOCK & CALENDAR
Mahdollistaa päivämäärän ja kellonajan asetuksen. Kellonaika
voidaan näyttää joko 12 tunnin tai 24 tunnin aikamuodossa.

10 LANGUAGE
Mahdollistaa näyttökielen asetuksen.

8. Ilmavirran suunta(1)

Lisätietoja on CD:llä olevassa käyttöoppaassa.

9. Quick start (vain SkyAir)(1)

1 Avaa Main Menu ja jatka vaiheeseen (9) perusnäytön tuomiseksi
näyttöön (katso lisätietoja "20. Main menu -rakenne" ja "Liite").

2 Quick Start ilmestyy perusnäyttöön, kun Quick Start -toiminto
kytketään PÄÄLLE.

10. Ventilation-asetus
Vain, jos HRV on liitettynä. Katso lisätietoja HRV-oppaista.

11. Energy saving options
Lisätietoja on CD:llä olevassa käyttöoppaassa.

12. Schedule

12.1 Ajastinajan käyttöönotto/käytöstäpoisto
1 Avaa Enable/Disable setting -näyttö (12.1) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").
2 Vaihda painikkeilla  asetukseksi Enable tai Disable.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

12.2 Ajastinnumeron valinta
1 Avaa Schedule nr set -näyttö (11.2) (katso lisätietoja "20. Main

menu -rakenne" ja "Liite").
2 Valitse painikkeilla  asetukseksi Schedule nr 1, Schedule nr 2

tai Schedule nr 3.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

12.3 Lomien käyttö
Ajastin ei ole käytössä päivinä, jotka on asetettu lomapäiviksi.
1 Avaa Holidays-näyttö (12.3) (katso lisätietoja "20. Main menu

-rakenne" ja "Liite").

2 Valitse haluamasi päivä painamalla . Paina 
tuodaksesi näyttöön  loman asettamista varten.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

12.4 Valitun ajastinajan nron ajastinasetusten muuttaminen
Ajastin ei ole käytössä päivinä, jotka on asetettu lomapäiviksi.
1 Avaa Settings-näyttö (12.4) (katso lisätietoja "20. Main menu

-rakenne" ja "Liite").
2 Valitse haluamasi päivä (1) painamalla .

3 Korosta painikkeilla  toiminnon käynnistymisen Time ja 
asettaaksesi haluttu toiminnon käynnistymisen Time (2).

4 Korosta toimenpide painikkeilla  ja valitse painikkeilla 
haluttu Act.

5 Korosta lämpötila painikkeilla  ja valitse painikkeilla 
haluttu arvo.

6 Jos haluat valita jonkin toisen viikonpäivän, korosta päivä
painamalla . Vaihda päivää painamalla .

7 Kopioi kaikki edellä asetetun päivän toimenpiteet

painamalla .

8 Kun kaikki ajastinasetukset ovat valmiita, tuo vahvistusnäyttö
esiin painamalla .

9 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

13. Filter auto clean
Tämä toiminto on käytettävissä vain malleissa, joiden paneelissa
on automaattinen suodattimen puhdistustoiminto. Se täytyy
asettaa, kun toiminto on POIS.

14. Maintenance information
1 Avaa Maintenance Information -näyttö (14) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").
2 Contact info -puhelinnumero tulee näkyviin näytön yläreunaan.

Tuotteen Indoor Model- ja Outdoor Model -mallitiedot tulevat näkyviin
näytön alareunaan.

3 Paina  palataksesi kohtaan Main Menu.

15. Configuration

15.1 Draft prevention -valinta
1 Avaa Draft prevention -asetusten näyttö (15.1) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").

2 Valitse painikkeilla  Enable tai Disable.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

15.2 Display mode -valinta
1 Avaa Display Mode -asetusten näyttö (15.2) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").
2 Vaihda painikkeilla  asetukseksi Standard tai Details.

3 Vahvista asetus painamalla . Perusnäyttö tulee näyttöön.

15.3 Lisätietonäytön valinta
1 Avaa Display Item -asetusten näyttö (15.3) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").
2 Vaihda painikkeilla  asetukseksi None, Outside Air Temp,

Room Temp tai System.

3 Vahvista asetus painamalla . Perusnäyttö tulee näyttöön.
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KÄYTTÖ

Katso myös ulko- ja sisäyksikön käyttöopasta.

VAROITUS
ÄLÄ leiki laitteella tai sen kauko-ohjaimella. Jos lapsi
käyttää laitetta vahingossa väärin, se voi aiheuttaa fyysisiä
haittoja ja vahingoittaa terveyttä.

VAROITUS
Älä pura kauko-ohjainta. Sisäosien koskettaminen voi
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. Kysy Daikin-
jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä lisätietoja
laitteen sisäisistä tarkistuksista ja säädöistä.

VAROITUS
Älä käytä laitetta märin käsin sähköiskuvaaran takia.

VAROITUS
 ÄLÄ korjaa kauko-ohjainta tai tee siihen muutoksia.

Se saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. Ota
yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään.

 ÄLÄ siirrä kauko-ohjainta tai asenna sitä uudelleen
itse. Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa
sähköiskuja tai tulipalon. Ota yhteyttä Daikin-
jälleenmyyjään.

 ÄLÄ käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiuslakkaa
tai hyönteismyrkkyjä) tuotteen lähellä. Älä puhdista
tuotetta orgaanisilla liuottimilla, esimerkiksi
maalinohentimilla. Orgaanisten liuottimien käyttö voi
aiheuttaa tuotteeseen halkeamia, joiden seurauksena
voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

TIETOJA
Tämä on ainoa toimiva painike, kun taustavalo ei pala.
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TIETOJA (Act-sarake)
Toimenpiteitä on 3 tyyppiä:
1. Lämpötilan asetuspisteet voidaan määrittää.
2. Estolämpötilan asetuspisteet voidaan määrittää.
3. Lämpötilan ja estolämpötilat asetuspisteet eivät ole

käytössä.

TIETOJA (Cool- ja Heat-sarake)
__: Ilmaisee, että lämpötilan asetuspistettä lämmitys/
jäähdytys ja estolämpötilan asetuspistettä ei ole asetettu
tälle ajanjaksolle. Viimeistä aktiivista asetuspistettä
käytetään.
- -: Ilmaisee, että estotoiminto on pois päältä tällä
ajanjaksolla toiminnolla POIS.
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15.4 LCD-kontrastin säätö
1 Avaa Contrast adjustment -asetusten näyttö (15.4) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").
2 Vaihda kontrastia painamalla .

3 Vahvista asetus painamalla .

16. Current settings
1 Avaa Current Settings -näyttö (16) (katso lisätietoja "20. Main

menu -rakenne" ja "Liite").
2 Näyttöön tulee luettelo, jossa näkyvät käytössä olevat

asetukset.

3 Paina  palataksesi kohtaan Main Menu.

17. Clock & calendar

17.1 Date & time -asetus
1 Avaa Date & Time -asetusten näyttö (17.1) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").

2 Valitse painikkeilla  ja aseta painikkeillla  Year, Month,
Day ja aika.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

17.2 Tuntimuodon asettaminen (12/24 tuntia)
1 Avaa 12H/24H Clock -asetusten näyttö (17.2) (katso lisätietoja

"20. Main menu -rakenne" ja "Liite").

2 Valitse painikkeilla  12H tai 24H.

3 Avaa vahvistusnäyttö painamalla .

4 Valitse painikkeilla  Yes ja paina .

18. Language
1 Avaa Language-näyttö (18) (katso lisätietoja "20. Main menu

-rakenne" ja "Liite").

2 Valitse kieli painamalla .

3 Vahvista asetus painamalla . Perusnäyttö tulee näyttöön.

19. Virhekoodin näyttö
1 Jos tapahtuu virhe, Error: Push Menu Button tai Warning: Push Menu

Button vilkkuu perusnäytöllä.

2 Paina . Virhekoodi vilkkuu ja Contact Info sekä mallitiedot
tulevat näkyviin.

20. Main menu -rakenne
Katso "Liite".

CD sisältää yksityiskohtaisempia asennusoppaita.

1. Yleiset varotoimet

Lue nämä "1. Yleiset varotoimet" huolellisesti ennen kauko-
ohjaimen asennusta.
Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja,
tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle tai henkilövamman.
Jos olet epävarma asennustoimenpiteistä tai käytöstä, ota aina
yhteyttä jälleenmyyjään neuvoja ja tietoja varten.
ÄLÄ asenna kauko-ohjainta itse. Vääränlainen asennus saattaa
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. Ota yhteyttä Daikin-
jälleenmyyjään.

Kun asennus on valmis:
 suorita koekäyttö vikojen tarkistamiseksi,
 selitä asiakkaalle kauko-ohjaimen käyttö ja käytä siihen apuna

tämän pikaoppaan osaa Käyttö,
 pyydä asiakasta säilyttämään CD ja pikaopas tulevaa tarvetta

varten. CD sisältää yksityiskohtaisia tietoja ja käyttötietoja.

2. Pakkauksen sisältö

1 Kauko-ohjain
2 Puuruuvit+seinätulpat
3 Pienet ruuvit
4 Pidike
5 Opas-CD-levy
6 Pikaopas
7 Johtopidike

3. Kauko-ohjaimen yläosan irrottaminen 
 

Aseta ruuvitaltta kauko-ohjaimen
(2 kohtaa) alaosassa oleviin aukkoihin
(1) ja irrota kauko-ohjaimen yläosa.

4. Kauko-ohjaimen kiinnitys

1 avoimeen asennukseen, kiinnitä 2 oheisella puuruuvilla 
(Ø3,5x32) ja tulpalla.

2 uppoasennukseen, kiinnitä 2 oheisella koneruuvilla 
(M4x16).

Käytä erikseen hankittavaa kytkinrasiaa varten lisävarustetta
KJB111A tai KJB211A.

5. Sisäyksikön johdotus
4 tapaa:

1 takaa,

2 vasemmalta,

3 yläpuolelta,

4 yläpuolelta keskeltä.

1 sisäyksikkö
2 tee osaan lovi johtoja varten pihdeillä tms.
3 kiinnitä johdot yläkoteloon johtopidikkeen ja pidikkeen 

avulla.
Liitä kauko-ohjaimen liittimet (P1, P2) ja sisäyksikön liittimet
(P1, P2). (P1 ja P2 eivät omaa napaisuutta.)

Johdotustiedot

6. Kauko-ohjaimen yläosan kiinnitys takaisin 
paikalleen

Sovita yläkotelo alakotelon merkkien
kanssa (6 pistettä), sijoita ja asenna
yläkotelo.
Aloita kiinnitys pohjassa olevista
pidikkeistä.

7. Virran kytkeminen
1 Kytke virta päälle.
2 Checking the connection. Please stand by. tulee näyttöön.
3 Perusnäyttö näytetään muutaman sekunnin kuluttua.

Jos 2 kauko-ohjaimella ohjataan 1 sisäyksikköä tai 1 
sisäyksikköjen ryhmää
1 Kytke virta kumpaankin kauko-ohjaimeen.
2 Määritä, kumpi on ali-/pääkauko-ohjain.
3 Kun Error code:U5 - Checking the connection. Please stand by. tulee

molempien kauko-ohjainten näyttöön, paina alikauko-ohjaimen

painiketta  4 sekunnin ajan.

4 Alikauko-ohjaimen näytössä on nyt Sub RC.

5 Perusnäyttö näytetään muutaman sekunnin kuluttua.
CD sisältää yksityiskohtaisempia asennusohjeita aiheista:
 Field settings
 Koekäyttötapa (mikäli SkyAir)
 Error History -tietojen tarkistaminen
 Maintenance Contact -tietojen rekisteröinti
 Rekisteröityjen tietojen vahvistus
 Clock & Calendar (katso myös "17. Clock & calendar" sivulla 2)
 Language (katso myös "18. Language" sivulla 2)
 Prohibit Buttons
 Function Prohibition.

1. Yleiset varotoimet
Jos LCD-näyttö tai kauko-ohjaimen muut pinnat likaantuvat, pyyhi
ne puhtaaksi kuivalla liinalla.
Jos lika ei irtoa näin, kostuta liina miedolla pesuaineliuoksella,
purista se kuivaksi ja puhdista pinta sillä. Kuivaa pinta sen jälkeen
kuivalla liinalla.

2. Suodatinilmoituksen nollaus
1 Jos perusnäytön alle ilmestyy jokin seuraavista ilmoituksista

(Time to clean filter, Time to clean filter & element tai Time to clean element),
suodatin on puhdistettava.

2 Kun suodatin tai elementti on pesty, puhdistettu tai vaihdettu
uuteen, paina  avataksesi Main Menu.

3 Valitse painikkeilla  Reset Filter Indicator ja paina 
suodatinmerkin kuittaamiseksi.

ASENNUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Niissä
kerrotaan, miten laite konfiguroidaan ja kuinka sitä
käytetään oikein. Säilytä tämä opas sopivassa paikassa
myöhempää käyttöä varten.
Tämä on Daikin-yksiköiden yhteydessä käytettävä
vaihtoehto. Katso yksiköiden asennus- ja käyttöoppaasta
asennus- ja käyttöohjeet.

Kaikki kenttäjohdotukset ja komponentit on annettava
asentajan asennettaviksi ja niiden on oltava
sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisia.

Return Setting

Dark

Light

Contrast Adjustment

Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return

Cool

Return Setting

Set to
Cool

Error : Press Menu Button

HUOMIOITAVAA
Jos käytetään kauko-ohjaimen termostaattitoimintoa,
valitse asennuspaikka niin, että se täyttää seuraavat
vaatimukset:
 huoneen keskilämpötilaa voidaan seurata
 kauko-ohjain ei ole alttiina suoralle auringonvalolle
 kauko-ohjain ei ole lämmönlähteen lähellä
 ulkoilma tai veto esim. oven avaamisen/sulkemisen

takia ei vaikuta siihen
 näyttö pysyy puhtaana.
 etupuoli pysyy vapaana.
 lämpötila on –10°C ja 50°C välillä.
 suhteellinen kosteus on maks. 95%.

HUOMIOITAVAA
ÄLÄ asenna kauko-ohjainta:
 Lähelle sähkömagneettista säteilyä lähettäviä

koneita. Sähkömagneettinen säteily saattaa häiritä
ohjausjärjestelmän käyttöä ja aiheuttaa
toimintahäiriön.

 Kosteille alueille tai paikkaan, jossa yksikkö voi olla
alttiina vedelle. Jos kauko-ohjaimen sisään pääsee
vettä, se saattaa aiheuttaa sähköiskuja ja
vahingoittaa sisäistä elektroniikkaa.

VAROITUS
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja kauko-ohjaimen
siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.

HUOMIOITAVAA
Piirilevy on asennettuna kauko-ohjaimen yläosaan. Varo
vaurioittamasta piirilevyä ruuvitaltalla.

TIETOJA
Aseta tasaiselle pinnalle. Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa,
jottei kauko-ohjaimen takaosa väänny.

1 2 3 4 5 6 7
1x 1x 11x 1x2x 2x 1x

+

1

1 2 2

TIETOJA
Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista sähkökohinan
välttämiseksi (ulkoinen kohina).

Johdon tyyppi Koko
Kokonais

pituus

Vaipallinen 
vinyylijohto 
tai -kaapeli

0,75–1,25 mm2 ≤500 m

1

3
2

P1 P2

PCB

1x

1

1

2

P1 P2

PCB

2

3
1x

P1 P2
1

2

3

PCB

3

3
1x

1

2

P1 P2

PCB

4
3

3
1x

TIETOJA
1. Kuori vaipasta kauko-ohjaimen kotelon sisään menevä

osa (L). Katso lisää alla olevasta kuvasta ja taulukosta.
On tärkeää säilyttää kaksoiseristys kauko-ohjaimen
kotelon loveen saakka.

2. Johdotus on helpompaa, jos 2 johdon pituuden välillä
säilytetään ±10 mm ero.

Johdotuksen 
läpivienti L

Yläläpivienti ±150 mm

Yläkeskiläpivienti ±200 mm

HUOMIOITAVAA
Varo, ettei johto jää osien väliin.

HUOMIOITAVAA
1. Toimitukseen ei sisälly kytkinrasiaa eikä johdotusta

liitäntää varten.
2. Älä kosketa piirilevyä suoraan kädellä.

TIETOJA
Pääkauko-ohjaimen näytössä on nyt Main RC.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS
Älä käytä maalinohentimia, orgaanisia liuottimia tai vahvoja
happoja.

VAROITUS
Älä pese kauko-ohjainta. Se saattaa aiheuttaa maavuotoja,
joiden seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

VAROITUS
Lopeta ilmastointilaitteen käyttö ja katkaise laitteesta virta
ennen huolto- ja ylläpitotoimien aloittamista. Muuten
seurauksena voi olla sähköisku tai vamma.

10 mm

L

LIITE

(9)

Return Setting 

(10)

Cool Set to
Cool

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range Limitation
Setback Condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset
Off Timer
Electricity Consumption

Main Menu
Air Flow Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Schedule
Enable/Disable (12.1)
Schedule nr set (12.2)
Holidays (12.3)
Settings (12.4)

(14)

(13)

(16)

(18)

(11)

(8)

(12)

(15)

(17)

Configuration
Draft prevention (15.1)
Display
Contrast adjustment (15.4)

Display
Display Mode (15.2)
Display Item (15.3)

Clock & Calendar
Date & Time (17.1)
12H/24H Clock (17.2)

Maintenance Information

Current Settings

Language

Filter auto clean

Air Flow Direction
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