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Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι
γλώσσες αποτελούν μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.

Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Στοχευόμενο κοινό

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες + τελικοί χρήστες

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία web της
Daikin της χώρας σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
αντιπρόσωπό μας.

Για αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης που
διατίθενται στην τοποθεσία http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/. Ειδικότερα, για τον τρόπο
σύνδεσης στον ακροδέκτη S21, ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης
της εφαρμογής Daikin Online Controller.

Λειτουργία

Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς χρήστη για περισσότερες
λεπτομέρειες.

1. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας πριν
από την εγκατάσταση του χειριστηρίου.

Τυχόν παράλειψη να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να
προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή τραυματισμό, ο οποίος ενδέχεται
να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Επίσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που
παρέρχεται με την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΜΗΝ παίζετε με τη μονάδα ή το χειριστήριό της. Η ακούσια
θέση σε λειτουργία από ένα παιδί μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό και κίνδυνο για την υγεία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε το χειριστήριο. Η επαφή με
τα εσωτερικά μέρη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin ή
εξουσιοδοτημένο τεχνικό για τους εσωτερικούς ελέγχους
και τις ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη
συσκευή με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

 ΜΗΝ τροποποιείτε ή επισκευάζετε το χειριστήριο.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

 ΜΗΝ αλλάζετε θέση ή εγκαθιστάτε εκ νέου το
χειριστήριο μόνοι σας. Η εσφαλμένη εγκατάσταση
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι
μαλλιών ή εντομοκτόνο) κοντά στο προϊόν. Μην
καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς διαλύτες, όπως
διαλυτικό μπογιάς. Η χρήση οργανικών διαλυτών
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν (ράγισμα),
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

1
BRC073A1

Ενσύρματο χειριστήριο
4P392190-1 – 2014.11

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


2. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Το χειριστήριο τελευταίας τεχνολογίας σάς παρέχει πλήρη έλεγχο της
εγκατάστασης.

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Οι βασικές λειτουργίες του χειριστηρίου είναι:

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ,

 αλλαγή τρόπου λειτουργίας, 

 ρύθμιση θερμοκρασίας,

 ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα,

 ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Οι λειτουργίες του ρολογιού είναι οι εξής:

 ρολόι πραγματικού χρόνου 12/24 ωρών,

 αυτόματη θερινή ώρα.

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να περιορίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη
χρονοπρογράμματος εάν έχει εγκατασταθεί ένα κεντρικό
χειριστήριο μέσω του Προσαρμογέα χειριστηρίου για
κλιματιστικό χώρου KRP928.
Οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη χρονοπρογράμματος είναι:

 μπορούν να προγραμματιστούν 5 ενέργειες το μέγιστο για
κάθε ημέρα της εβδομάδας,

 μπορούν να οριστούν 3 ανεξάρτητα χρονοπρογράμματα,

 το χρονοπρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί οποτεδήποτε,

 σύνδεση με μια θερμοκρασία ψύξης ή/και θέρμανσης ή μια
λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (με ή χωρίς θερμοκρασία
εξοικονόμησης),

 η "τελευταία εντολή" υπερισχύει της προηγούμενης εντολής
μέχρι να εφαρμοστεί νέα προγραμματισμένη εντολή.

4 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Η λειτουργία εξοικονόμησης θα διατηρήσει τη θερμοκρασία
χώρου σε καθορισμένο εύρος, όταν το χειριστήριο
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.

5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά, τις λειτουργίες ή/και τους
τρόπους λειτουργίας, για να περιορίσετε τις ενέργειες του
χρήστη.

6 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ
Επιπλέον, μπορείτε να εμφανίσετε την εξωτερική θερμοκρασία ή
τη θερμοκρασία χώρου.

7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες
λειτουργίες/κουμπιά του χειριστηρίου BRC073A1. (∆ιατίθεται
μόνο αν έχει εγκατασταθεί ένα κεντρικό χειριστήριο μέσω του
Προσαρμογέα χειριστηρίου για κλιματιστικό χώρου KRP928)

3. Ονομασίες και λειτουργίες διακοπτών

1 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας
που θέλετε.

2 ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΡΑ 
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα και
της κατεύθυνσης ροής αέρα.

3 ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΝΟΥ/ENTER 
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του βασικού μενού ή την
καταχώρηση του επιλεγμένου στοιχείου.

4 ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ 

 Χρησιμοποιείται για την αύξηση/μείωση της ρυθμισμένης
θερμοκρασίας.

 Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου
στην επάνω/κάτω πλευρά.

 Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου.

5 ΚΟΥΜΠΙ ∆ΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

 Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου
στη δεξιά/αριστερή πλευρά.

 Εμφανίζεται το περιεχόμενο της επόμενης/προηγούμενης
οθόνης.

6 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Πιέστε το για να εκκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία του
κλιματιστικού.

7 ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

 Αυτή η λυχνία δεν ανάβει όταν η μονάδα έχει τεθεί σε
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

 Αναβοσβήνει εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή διένεξη
λειτουργιών.

8 ΚΟΥΜΠΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Χρησιμοποιείται για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

9 Οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)

 Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για περίπου 30 δευτερόλεπτα
όταν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί.

 Οι ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί στα κουμπιά, με
εξαίρεση το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, δεν εκτελούνται όταν ο οπίσθιος
φωτισμός δεν ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η θερμοκρασία χώρου μετράται εντός της εσωτερικής
μονάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι το μόνο κουμπί που λειτουργεί, όταν ο οπίσθιος
φωτισμός δεν ανάβει.
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4. Ονομασίες και λειτουργίες εικονιδίων

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της βασικής οθόνης και
της λεπτομερούς οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα "Για επιλογή της
Λειτουργίας οθόνης" στο κεφάλαιο "12. Ρύθμιση συνθηκών" στη
σελίδα 6.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ της
λειτουργίας "Με εικονίδια" και της λειτουργίας "Με εικονίδια και
κείμενο", ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.

Βασική οθόνη

Λεπτομερής οθόνη

1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία.

2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

 Υποδεικνύει την ταχύτητα ανεμιστήρα που έχει ρυθμιστεί για
το κλιματιστικό.

 Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν θα απεικονίζεται αν το
κλιματιστικό δεν διαθέτει λειτουργία ρύθμισης της ταχύτητας
ανεμιστήρα.

3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ

 Εμφανίζει την κατεύθυνση ροής του αέρα που έχει ρυθμιστεί
για το κλιματιστικό.

 Η κατεύθυνση ροής του αέρα δεν θα απεικονίζεται αν το
κλιματιστικό δεν διαθέτει λειτουργία ρύθμισης της
κατεύθυνσης ροής αέρα.

 Εμφανίζεται μόνο όταν το κλιματιστικό λειτουργεί.

4 ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

 Όταν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα, εμφανίζεται η
θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για το κλιματιστικό.

 Όταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα και η λειτουργία
εξοικονόμησης, εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει
ρυθμιστεί για το κλιματιστικό.

 Όταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα και ενεργοποιείται η
λειτουργία εξοικονόμησης, εμφανίζεται η θερμοκρασία που
έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία εξοικονόμησης με μικρότερα
ψηφία.

5 ΒΛΑΒΗ 

 Υποδεικνύει βλάβη της μονάδας ή προειδοποίηση.

 Πιέστε το κουμπί  (αν είναι ενεργοποιημένο), για να
εμφανίσετε το μήνυμα της βλάβης και τις πληροφορίες
συντήρησης.

6 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  
Υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης χρονοπρογράμματος ή
ο χρονοδιακόπτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ είναι ενεργοποιημένος.

7 ΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Υποδεικνύει ότι εξοπλισμός κεντρικού χειρισμού (προαιρετικά
εξαρτήματα) διαχειρίζεται το σύστημα και απαγορεύεται
η λειτουργία του κλιματιστικού μέσω του χειριστηρίου.

8 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
Το εικονίδιο εξοικονόμησης αναβοσβήνει όταν η μονάδα είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ σε κατάσταση ρύθμισης εξοικονόμησης.

9 ΡΟΛΟΙ (ρολόι πραγματικού χρόνου 12/24 ωρών)

 Υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί το ρολόι.

 Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται η ένδειξη -- : -- .

10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ

 Εμφανίζεται όταν επιλέγεται η λειτουργία λεπτομερούς
οθόνης.

 Κανένα στοιχείο της λεπτομερούς οθόνης δεν είναι
επιλεγμένο από προεπιλογή.

11 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

 Υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση του
ρολογιού.

 Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη χρονοπρoγράμματος δεν
λειτουργεί αν δεν ρυθμιστεί ξανά το ρολόι.

5. Περιγραφή των τρόπων λειτουργίας

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Σε αυτήν τη λειτουργία, γίνεται μόνο ανακύκλωση αέρα χωρίς να
παράγεται θέρμανση ή ψύξη. 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

 Σε αυτήν τη λειτουργία, η υγρασία του αέρα θα μειωθεί με
περιοδική ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του κλιματιστικού στη λειτουργία
ψύξης και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του για την ελαχιστοποίηση
της μείωσης θερμοκρασίας.

 Η θερμοκρασία και η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζονται
αυτόματα και δεν είναι δυνατή η ρύθμισή τους από το
χειριστήριο. 

 Η λειτουργία αφύγρανσης δεν θα ενεργοποιηθεί, εάν η
θερμοκρασία χώρου είναι πολύ χαμηλή.

3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Σε αυτήν τη λειτουργία το χειριστήριο θα πραγματοποιήσει
αυτόματη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας θέρμανσης και της
λειτουργίας ψύξης, ανάλογα με τη ρύθμιση του σημείου
ρύθμισης.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
Σε αυτήν τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η ψύξη ανάλογα με τη
ρυθμισμένη θερμοκρασία ή τη λειτουργία εξοικονόμησης.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Σε αυτήν τη λειτουργία θα ενεργοποιηθεί η θέρμανση ανάλογα
με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ή τη λειτουργία εξοικονόμησης.

6 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
Η λειτουργία εξοικονόμησης θα διατηρήσει τη θερμοκρασία
χώρου σε καθορισμένο εύρος, όταν το χειριστήριο
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. Αυτό επιτυγχάνεται με προσωρινή
εκκίνηση του κλιματιστικού, που είχε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ από
το χρήστη, τη λειτουργία χρονοπρογράμματος ή το
χρονοδιακόπτη οικονομίας.

Με εικονίδια (προεπιλογή) Με εικονίδια και κείμενο

Με εικονίδια Με εικονίδια και κείμενο

Λειτουργία

Ψύξη Θέρμανση
Αυτόματη 

(Θέρμανση)

 Αερισμός Αφύγρανση Αυτόματη (Ψύξη)

28°C 
1

8

4
 

7 6

5

2 282

1

8

4

7 6

5
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Για παράδειγμα:

 Αν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από τους 10°C,
η λειτουργία θέρμανσης ξεκινά αυτόματα. Αν η θερμοκρασία
αυξηθεί στους 12°C ή περισσότερο, μετά από μισή ώρα, το
χειριστήριο θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.

 Αν η θερμοκρασία χώρου ξεπεράσει τους 35°C, η λειτουργία
ψύξης ξεκινά αυτόματα. Αν η θερμοκρασία μειωθεί στους
33°C ή περισσότερο, μετά από μισή ώρα, το χειριστήριο θα
επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.

Η διαφορά μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού εξοικονόμησης.
Η θερμοκρασία εξοικονόμησης μπορεί να οριστεί από τη βασική
οθόνη όταν η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή από το
χρονοπρόγραμμα.
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση εξοικονόμησης
(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη) στη λίστα "Επιλ Εξοικ/σης
Ενέργ".

 Από προεπιλογή, η λειτουργία εξοικονόμησης είναι
απενεργοποιημένη. Προτού την ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε
πρώτα στις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ στον οδηγό αναφοράς χρήστη.

6. Μέθοδος βασικής λειτουργίας

A Λειτουργία
B Θερμοκρασία:

Υποδεικνύει τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για το 
κλιματιστικό.

C Ταχύτητα ανεμιστήρα.
D Κατεύθυνση ροής αέρα

1 Πιέστε το κουμπί  αρκετές φορές μέχρι να επιλεγεί
ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας μεταξύ των λειτουργιών Ψύξη,
Θέρμανση, Ανεμιστήρας, Αφύγρανση ή Αυτόματη.

2 Πιέστε το κουμπί . Η λυχνία λειτουργίας (πράσινη) θα
ανάψει και το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά , για να ορίσετε τη θερμοκρασία.

4 Πιέστε το  για να επιλέξετε:

 την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα μεταξύ των λειτουργιών
Αυτόματη, χαμηλή, μεσαία-χαμηλή, μεσαία, μεσαία-υψηλή ή υψηλή
(ανάλογα με το μοντέλο).

 την επιθυμητή κατεύθυνση αέρα, αιώρηση ή διακοπή αιώρησης.
5 Πιέστε το κουμπί . Η λυχνία λειτουργίας θα ΣΒΗΣΕΙ και θα

διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού.

Πρόσθετες λειτουργίες του χειριστηρίου: ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ

1 Απενεργοποιήστε το κουμπί Μενού/Enter και Ακύρωση. Για την
απενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα "10. Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση των κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωση" στη
σελίδα 10.

2 Πιέστε το κουμπί  για 4 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, πιέστε
το κουμπί  για 4 δευτερόλεπτα.

7. Περιγραφή των στοιχείων στο βασικό μενού

Από προεπιλογή, μπορείτε να εισέλθετε στο βασικό μενού. Για
απενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα "10. Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση των κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωση" στη
σελίδα 10.

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ
Αλλάξτε την Κατεύθυνση Αέρα.

2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

 Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση
ενέργειας.

 Εύρος Θερμοκρασιών
Μπορείτε να περιορίσετε το εύρος ρυθμισμένων
θερμοκρασιών για τη λειτουργία Ψύξη, Θέρμανση και Αυτόματη.

 Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Ρυθμίστε τη διαφορά θερμοκρασίας εξοικονόμησης, μετά την
οποία η μονάδα θα επιστρέψει σε κατάσταση
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αλλάξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε μια προκαθορισμένη
θερμοκρασία μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα
λειτουργίας, ακόμα κι αν η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει
αλλάξει.

 Χρονοδ/πτης Οικ/μίας
Το κλιματιστικό ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα μετά το
επιλεγμένο χρονικό διάστημα, κάθε φορά που ενεργοποιείται.

3 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(2)

 Επιλέξτε πότε θα ξεκινούν ή/και θα σταματούν οι λειτουργίες
για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

 Μπορείτε να ορίσετε έως και 5 ενέργειες για κάθε ημέρα.

 Μπορείτε να επιλέξετε και τους δύο τρόπους λειτουργίας
(κανονική και εξοικονόμηση).

 Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αργίας και τον
αριθμό προγράμματος.

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εμφάνιση του συμβολαίου συντήρησης.

5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Πραγματοποιήστε εναλλαγή ανάμεσα στη βασική και τη
λεπτομερή οθόνη. Αν επιλέξετε τη λεπτομερή οθόνη, μπορείτε
να εμφανίσετε τη θερμοκρασία χώρου ή την εξωτερική
θερμοκρασία στη βασική οθόνη.

6 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Εμφανίστε μια λίστα των τρεχουσών ρυθμίσεων για τα διαθέσιμα
στοιχεία.

7 ΡΟΛΟΙ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. Η ώρα μπορεί να
εμφανιστεί είτε σε 12 ωρη είτε σε 24 ωρη μορφή.

8 ΓΛΩΣΣΑ
Επιλέξτε τη γλώσσα ανάλογα με το πακέτο γλωσσών που έχει
εγκατασταθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Αφύγρανση,
δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα.

28°C 
A

C
B D

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από τον τύπο
της εσωτερικής μονάδας.

(1) ∆εν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες Εξοικονόμησης, Εύρους 
θερμοκρασιών, Ρύθμισης οικονομικής λειτουργίας και Αυτόματης 
επαναφοράς θερμοκρασίας, όταν έχει εγκατασταθεί ένα κεντρικό 
χειριστήριο μέσω του Προσαρμογέα χειριστηρίου για κλιματιστικό χώρου 
KRP928.

(2) Το χρονοπρόγραμμα δεν θα διατίθεται αν έχει εγκατασταθεί ένα κεντρικό 
χειριστήριο μέσω του Προσαρμογέα χειριστηρίου για κλιματιστικό χώρου 
KRP928.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με την εξωτερική μονάδα, η εξωτερική
θερμοκρασία δεν θα είναι ορατή όταν η εσωτερική μονάδα
είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
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8. Κατεύθυνση Αέρα

1 Εμφανίστε την οθόνη Κατεύθυνση Αέρα (ανατρέξτε στην ενότητα
"17. ∆ομή βασικού μενού" στη σελίδα 6).

2 Επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα μεταξύ των
ρυθμίσεων Αιώρηση ή Διακοπή αιώρησης χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά .

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να
επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

9. Εξοικονόμηση Ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον αναλυτικό οδηγό
αναφοράς χρήστη.

10. Χρονοπρόγραμμα

Μπορείτε να περιορίσετε τη λειτουργία χρονοπρογράμματος εάν έχει
εγκατασταθεί ένα κεντρικό χειριστήριο μέσω του Προσαρμογέα
χειριστηρίου για κλιματιστικό χώρου KRP928.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοπρογράμματος

1 Εμφανίστε την οθόνη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ανατρέξτε
στο "Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Πιέστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ενεργ/ση ή Απεν/ση.

3 Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

Για επιλογή του αριθμού προγράμματος

1 Εμφανίστε την οθόνη Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να αλλάξετε τη ρύθμιση σε
Χρονοπρογρ/τιστής 1, Χρονοπρογρ/τιστής 2 ή Χρονοπρογρ/τιστής 3.

3 Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

Για χρήση της λειτουργίας ∆ιακοπές

Ο χρονοδιακόπτης χρονοπρογράμματος θα απενεργοποιηθεί για τις
ημέρες που έχουν οριστεί ως αργίες.

1 Εμφανίστε την οθόνη Διακοπές (ανατρέξτε στο "Παράρτημα" στη
σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε την ημέρα που
θέλετε. Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την ένδειξη 
και να ορίσετε την ημέρα ως αργία.

3 Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

Για αλλαγή των ρυθμίσεων χρονοπρογράμματος του 
επιλεγμένου αριθμού προγράμματος

1 Εμφανίστε την οθόνη Ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Παράρτημα" στη
σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε την επιθυμητή
ημέρα (1).

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επισημάνετε την Ώρα
έναρξης της λειτουργίας και τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε την
επιθυμητή Ώρα (2) έναρξης της λειτουργίας.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επισημάνετε το στοιχείο
Ενργ και τα κουμπιά  για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επισημάνετε τη
θερμοκρασία ψύξης και θέρμανσης και τα κουμπιά  για να
επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

6 Για να ορίσετε μια διαφορετική ημέρα της εβδομάδας,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επισημάνετε την ημέρα.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να αλλάξετε την ημέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ∆ιατίθενται 2 δυνατές κατευθύνσεις:

 Οι διαθέσιμες κατευθύνσεις αέρα εξαρτώνται από τον
τύπο της εσωτερικής μονάδας.

Επάνω/κάτω Αριστερά/δεξιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (στήλη Ενργ)

∆ιατίθενται 3 τύποι λειτουργιών:

Μπορούν να καθοριστούν τα σημεία ρύθμισης
θερμοκρασίας.

Μπορούν να καθοριστούν τα σημεία ρύθμισης
θερμοκρασίας εξοικονόμησης.

Τα σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας και θερμοκρασίας
εξοικονόμησης απενεργοποιούνται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (στήλη Ψύξη και Θέρμανση)

__: Υποδεικνύει ότι το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας και
το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξοικονόμησης για
αυτήν τη χρονική περίοδο δεν έχουν καθοριστεί. Θα
χρησιμοποιηθεί το τελευταίο ενεργό σημείο ρύθμισης.

- -: Υποδεικνύει ότι η λειτουργία εξοικονόμησης έχει
απενεργοποιηθεί για αυτήν τη χρονική περίοδο.

(1) – 6 :00
:
:
:
:

(2)

– 6 :00
:
:
:
:

ON

OFF

ON

OFF
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7 Για να αντιγράψετε όλες τις ενέργειες της προηγούμενης ημέρας,
πιέστε το κουμπί  ενώ επισημαίνεται η ημέρα που πρόκειται
να ρυθμιστεί.

8 Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του
χρονοπρογράμματος, πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την
οθόνη επιβεβαίωσης.

9 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

11. Πληροφορίες Συντήρησης

1 Εμφανίστε την οθόνη Πληροφορίες Συντήρησης (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Ο αριθμός τηλεφώνου για τα Στοιχεία Επικοινωνίας θα εμφανιστεί
στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο Βασικό μενού.

12. Ρύθμιση συνθηκών

Για επιλογή της Λειτουργίας οθόνης

1 Εμφανίστε την οθόνη Λειτουργία Οθόνης (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να αλλάξετε τη ρύθμιση σε
Βασικό ή Λεπτ/ρες.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Εμφανίζεται η βασική οθόνη.

Για επιλογή της προτιμώμενης ένδειξης της λεπτομερούς 
οθόνης

1 Εμφανίστε την οθόνη Προτιμώμενη Ένδειξη (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να αλλάξετε τη ρύθμιση σε
Κανένα, Θερμ/σία Περιβ/ντος ή Θερμ/σία Χώρου.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Εμφανίζεται η βασική οθόνη.

Για ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης LCD

1 Εμφανίστε την οθόνη Ρύθμιση Αντίθεσης (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να αλλάξετε την αντίθεση.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

13. Τρέχουσες ρυθμίσεις

1 Εμφανίστε την οθόνη Τρέχουσες Ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Εμφανίζεται μια λίστα με την κατάσταση των τρεχουσών
ρυθμίσεων.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο Βασικό μενού.

14. Ρολόι & Ημερολόγιο

Για ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

1 Εμφανίστε την οθόνη Ημερομηνία & Ώρα (ανατρέξτε στο
"Παράρτημα" στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να μετακινήσετε το
επισημασμένο στοιχείο και τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε το
Έτος, το Μήνας, την Ημέρα και την ώρα.

3 Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

Για ορισμό της μορφής ώρας (12/24 ώρες)

1 Εμφανίστε την οθόνη Ρολόι 12/24 (ανατρέξτε στο "Παράρτημα"
στη σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε 12ω ή 24ω.

3 Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και πιέστε
το κουμπί .

15. Γλώσσα

1 Εμφανίστε την οθόνη Γλώσσα (ανατρέξτε στο "Παράρτημα" στη
σελίδα 11).

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε τη γλώσσα.

3 Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Εμφανίζεται η βασική οθόνη.

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από το πακέτο γλωσσών που έχει
εγκατασταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γλώσσες,
ανατρέξτε στον αναλυτικό οδηγό αναφοράς χρήστη.

16. Εμφάνιση κωδικού σφάλματος

1 Αν προκύψει σφάλμα, θα εμφανιστεί το εικονίδιο  ή το κείμενο
Σφάλμα: Πιέστε το κουμπί Menu (ανάλογα με τη ρύθμιση της
οθόνης) και η λυχνία λειτουργίας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

2 Πιέστε το κουμπί . Ο κωδικός σφάλματος θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και θα εμφανιστούν τα Στοιχεία Επικοινωνίας.

17. ∆ομή βασικού μενού

Ανατρέξτε στην "Παράρτημα" στη σελίδα 11.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η θερμοκρασία χώρου μετράται εντός της εσωτερικής
μονάδας.

Με εικονίδια Με εικονίδια και κείμενο

1
1

28°C 28°C 
BRC073A1
Ενσύρματο χειριστήριο
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18. Μήνυμα "Mode Conflict" (∆ιένεξη λειτουργιών)

Εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση συστήματος πολλαπλών μονάδων
(όταν πολλές εσωτερικές μονάδες είναι συνδεδεμένες στην εξωτερική
μονάδα). Όταν ορίζεται ταυτόχρονη λειτουργία πολλών εσωτερικών
μονάδων, αλλά σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας,
παρουσιάζεται διένεξη των τρόπων λειτουργίας:

 Η λυχνία λειτουργία αναβοσβήνει

 Στο χειριστήριο εμφανίζεται το μήνυμα MODE CONFLICT
(∆ΙΕΝΕΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

 Οι μονάδες που δεν βρίσκονται σε προτεραιότητα μεταβαίνουν
σε κατάσταση αναμονής

Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Για να επιλύσετε τη διένεξη,
βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες που δεν βρίσκονται σε προτεραιότητα
εκτελούν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με αυτόν της μονάδας που έχει
τεθεί σε προτεραιότητα. Η προτεραιότητα μιας μονάδας εξαρτάται
από το αν διατίθεται ή/και είναι ενεργή η ρύθμιση Χώρου
προτεραιότητας:

19. Συνδυασμός χρήσης του ενσύρματου και του 
ασύρματου χειριστηρίου

Εγκατάσταση

Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη για περισσότερες
λεπτομέρειες.

1. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας πριν
από την εγκατάσταση του χειριστηρίου.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ή
εξαρτημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες στον
εξοπλισμό καθώς και σε τραυματισμό.

Αν δεν είστε σίγουροι για τις διαδικασίες εγκατάστασης ή τον τρόπο
χρήσης, να απευθύνεστε πάντοτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για
συμβουλές και πληροφορίες.

ΜΗΝ εγκαταστήσετε το χειριστήριο μόνοι σας. Η εσφαλμένη
εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

Εάν... Τότε…

Η ρύθμιση Χώρος προτεραιότητας 
διατίθεται και είναι ενεργή.

Τίθεται σε προτεραιότητα ο τρόπος 
λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας 
στην οποία έχει οριστεί η ρύθμιση 
Χώρος προτεραιότητας. Σε περίπτωση 
διένεξης των τρόπων λειτουργίας, οι 
άλλες μονάδες θα εισέλθουν σε 
κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Οι λειτουργίες ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

 Αν η διένεξη δεν επιλυθεί χειροκίνητα, τότε οι μονάδες
που δεν βρίσκονται σε προτεραιότητα θα συνεχίσουν
να λειτουργούν όταν η μονάδα που έχει τεθεί σε
προτεραιότητα σταματήσει.

 ∆ΕΝ θα μπορείτε να εισέλθετε στο μενού όταν το
χειριστήριο εμφανίζει το μήνυμα MODE CONFLICT
(∆ΙΕΝΕΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ).

Εάν... Τότε…

Η ρύθμιση Χώρος προτεραιότητας δεν 
διατίθεται Ή διατίθεται αλλά δεν είναι 
ενεργή.

Τίθεται σε προτεραιότητα ο τρόπος 
λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας 
που ενεργοποιήθηκε πρώτη. Σε 
περίπτωση διένεξης των τρόπων 
λειτουργίας, οι μονάδες που 
ενεργοποιήθηκαν αργότερα θα 
εισέλθουν σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Οι λειτουργίες ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

 Οι μονάδες που εκτελούν τον τρόπο λειτουργίας
ΘΕΡΜΑΝΣΗ τίθενται πάντα σε προτεραιότητα έναντι
των μονάδων που εκτελούν τον τρόπο λειτουργίας
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ακόμα κι αν δεν είχαν ενεργοποιηθεί
πρώτες.

 Κατά την επίλυση της διένεξης, μπορείτε να ορίσετε
τις μονάδες που δεν βρίσκονται σε προτεραιότητα να
εκτελούν τον τρόπο λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΗ: θα
ξεκινήσουν αυτόματα να λειτουργούν στον ίδιο τρόπο
λειτουργίας με τη μονάδα που έχει τεθεί σε
προτεραιότητα.

 ∆ΕΝ θα μπορείτε να εισέλθετε στο μενού όταν το
χειριστήριο εμφανίζει το μήνυμα MODE CONFLICT
(∆ΙΕΝΕΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ).

10°C 

ΠΡΟΣΟΧΉ

Το σφάλμα MODE CONFLICT (∆ΙΕΝΕΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)
μπορεί επίσης να παρουσιαστεί σε μονάδες που έχουν
ενεργοποιηθεί μέσω της λειτουργίας Εξοικονόμηση. Αυτό
σημαίνει ότι εξαιτίας της προτεραιότητας, δεν θα
λειτουργούν και, επομένως, δεν θα μπορούν να
διατηρήσουν τη θερμοκρασία στο χώρο. Προσέξτε
ιδιαίτερα κατά τη χρήση της λειτουργίας Εξοικονόμηση σε
ένα σύστημα πολλαπλών μονάδων, για να αποφύγετε
καταστάσεις όπως η παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΉ

 Μην χρησιμοποιείτε το ενσύρματο χειριστήριο και το
βασικό ασύρματο χειριστήριο ταυτόχρονα.

 Κατά το συνδυασμό των χειριστηρίων, ανατρέξτε στον
οδηγό αναφοράς χρήστη για τα φαινόμενα που
ενδέχεται να προκύψουν.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την
εγκατάσταση. Σε αυτές περιγράφεται ο τρόπος σωστής
εγκατάστασης, ρύθμισης και χρήσης της μονάδας. Φυλάξτε
το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το προϊόν είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα που
προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με τις μονάδες της
Daikin. Για τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας,
ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και τον
οδηγό αναφοράς χρήστη των μονάδων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Όλες οι καλωδιώσεις και τα εξαρτήματα για το χώρο
εγκατάστασης πρέπει να εγκαθίστανται από τεχνικό
εγκατάστασης και πρέπει να συμμορφώνονται προς την
ισχύουσα νομοθεσία.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση:

 εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία, για να ελέγξετε εάν
προκύπτουν σφάλματα,

 εξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο χειρισμού του κλιματιστικού με
τη βοήθεια της ενότητας Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου,

 ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει αυτό το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

1 Χειριστήριο (επάνω και κάτω τμήμα)
2 Πλεξούδα καλωδίων (S21)
3 Προσαρμογέας
4 Ξυλόβιδες+ούπα
5 Μικρές βίδες
6 Σφιγκτήρας
7 Ταινία
8 Στήριγμα καλωδίων
9 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

3. Απαιτήσεις

 Για να συνδέσετε το χειριστήριο (S1) με τον προσαρμογέα (S19),
απαιτείται το προαιρετικό καλώδιο BRCW901A03 ή
BRCW901A08.

 Ο ακροδέκτης S21 δεν διατίθεται σε μερικές εσωτερικές
μονάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε
το KRP980 πρώτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θερμοστάτη του
χειριστηρίου, επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα πρέπει να είναι ένα σημείο:

 από το οποίο μπορεί να ανιχνευτεί η μέση
θερμοκρασία χώρου,

 το οποίο δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως,

 το οποίο δεν είναι κοντά σε πηγή θερμότητας,

 το οποίο δεν επηρεάζεται από τον εξωτερικό αέρα ή
από ρεύματα αέρα που οφείλονται, για παράδειγμα,
στο άνοιγμα/κλείσιμο μιας πόρτας κλπ.,

 στο οποίο το μπροστινό πλαίσιο και η οθόνη
διατηρούνται καθαρά,

 στο οποίο η θερμοκρασία είναι μεταξύ –10°C και
50°C,

 στο οποίο η σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 95%,

 το οποίο ∆ΕΝ βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΗΝ εγκαταστήσετε το χειριστήριο στα εξής σημεία:

 Κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία ενδέχεται να διαταράξει την λειτουργία
του συστήματος ελέγχου και να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία της μονάδας.

 Σε χώρους με υγρασία ή μέρη που εκτίθενται σε νερό.
Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό του χειριστηρίου,
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και
δυσλειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρονικών μερών.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με την
αλλαγή θέσης και την επανεγκατάσταση του χειριστηρίου.

Αρ. προϊόντος Μήκος

BRCW901A03 3 m

BRCW901A08 8 m

1× 2×1× 1× 4×

+

1 2 3 4 5

3× 1× 1× 1×

6 7 8 9
BRC073A1
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4. Εγκατάσταση του χειριστηρίου

1 Για τοποθέτηση στον τοίχο, στερεώστε το με τις 2 
ξυλόβιδες (Ø3,5×32) και τα ούπα που περιλαμβάνονται.

2 Για τοποθέτηση στον ηλεκτρικό πίνακα, στερεώστε το με 
τις 2 μικρές βίδες (M4×16) που περιλαμβάνονται.

Για τον ηλεκτρικό πίνακα του εμπορίου, χρησιμοποιήστε το
προαιρετικό εξάρτημα KJB111A ή KJB211A.

5. Ασφάλιση του προσαρμογέα του χειριστηρίου

Αφαιρέστε την επάνω θήκη του προσαρμογέα χειριστηρίου και
προσαρτήστε σταθερά την κάτω θήκη.

6. Σύνδεση με την εσωτερική μονάδα

Για αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης που
διατίθενται στην τοποθεσία http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/. Ειδικότερα, για τον τρόπο
σύνδεσης στον ακροδέκτη S21, ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης
της εφαρμογής Daikin Online Controller.

3 μέθοδοι:

1 από την πίσω πλευρά,

2 από την αριστερή πλευρά,

3 από την επάνω πλευρά,

1 εσωτερική μονάδα
2 ανοίξτε το τμήμα από το οποίο θα περάσει η καλωδίωση με 

μια πένσα ή κάτι παρόμοιο.
3 ασφαλίστε την καλωδίωση στην επάνω θήκη 

χρησιμοποιώντας το στήριγμα καλωδίων και τον 
σφιγκτήρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια για την εγκατάσταση,
αν είναι δυνατό.

 Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες εγκατάστασης, για
να αποφύγετε την παραμόρφωση της κάτω θήκης.

Τοποθέτηση με τις παρεχόμενες 
ξυλόβιδες (Ø3,5×16)

Τοποθέτηση με την παρεχόμενη 
κολλητική ταινία διπλής όψεως

1 2 2

31

2

1×
3

1

2

PCB

PCB

S19 S21

S6

S1

1
1×

BRCW901A

2 PCB

1× 2

PCB

3

S19 S21

S6

S1

1BRCW901A

1×

3

3

3

PCB

S19 S21

S6
1

2

S1

PCB

BRCW901A
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Συνδέστε το χειριστήριο (S1) στον προσαρμογέα (S19) και τον
προσαρμογέα (S6) στην εσωτερική μονάδα (S21):

7. Τοποθέτηση της επάνω θήκης

Ευθυγραμμίστε την επάνω θήκη με τα
γλωσσίδια της κάτω θήκης (6 σημεία) και
εισαγάγετε την επάνω θήκη (ξεκινώντας από
την κάτω πλευρά).

8. Αφαίρεση της επάνω θήκης

Εισαγάγετε ένα επίπεδο κατσαβίδι στις υποδοχές της κάτω θήκης
(2 σημεία), για να αφαιρέσετε την επάνω θήκη.

9. Ενεργοποίηση

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Έλεγχος σύνδεσης. Εμφανίζεται η ένδειξη Παρακαλώ περιμένετε.
3 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται η βασική οθόνη.

10. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών 
Μενού/Enter και Ακύρωση

Από προεπιλογή, τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωση είναι
ενεργοποιημένα.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα κουμπιά Μενού/Enter
και Ακύρωση στη βασική οθόνη, κάντε τα εξής:

1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί .

2 Πιέστε τα 3 πλήκτρα ,  και  ταυτόχρονα.

3 Πιέστε τα κουμπιά για ένα δευτερόλεπτο και, κατόπιν, αφήστε τα.

Ανατρέξτε στον αναλυτικό οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη για πιο
αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης σχετικά με τα εξής:

 ∆ιαδικασία εγκατάστασης του χειριστηρίου,

 Λειτουργίες και τα στοιχεία μενού των κουμπιών του
χειριστηρίου,

 Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης,

 ∆ιαδικασία εκτέλεσης της δοκιμαστικής λειτουργίας,

 ∆ιαδικασία ελέγχου του Ιστορικού βλαβών,

 Μέθοδος για την καταχώρηση των Στοιχείων συντηρητή,

 Ρολόι & Ημερολόγιο (ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "14. Ρολόι
& Ημερολόγιο" στη σελίδα 6),

 Γλώσσα (ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "15. Γλώσσα" στη
σελίδα 6),

 Απαγ. Χρήσης Κουμπιών,

 Απαγόρευση Λειτουργίας,

 Λειτουργία απαγόρευσης,

 Ενημέρωση λογισμικού με το λογισμικό Updater.

Συντήρηση

1. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Σκουπίστε την οθόνη LCD και την υπόλοιπη επιφάνεια του
χειριστηρίου με ένα στεγνό πανί όταν λερωθούν.

Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά από την επιφάνεια, βρέξτε
το πανί με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό διαλυμένο με νερό, στύψτε
το καλά και καθαρίστε την επιφάνεια. Μετά, σκουπίστε την επιφάνεια
με ένα στεγνό πανί.

Σύνδεση μεταξύ S1 και S19 Σύνδεση μεταξύ S6 και S21

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν συνδέετε την καλωδίωση, τοποθετήστε την μακριά
από την καλωδίωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, για να
αποφύγετε τη δημιουργία ηλεκτρικού θορύβου (εξωτερικά
παράσιτα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Γειώστε και τα δύο άκρα του προαιρετικού καλωδίου
BRCW901A*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα καλώδια κατά την
τοποθέτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1 Ο ηλεκτρικός πίνακας και τα καλώδια σύνδεσης δεν
περιλαμβάνονται.

2 Μην αγγίζετε την πλακέτα PCB με γυμνά χέρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η PCB χειριστηρίου είναι τοποθετημένη στην επάνω θήκη.
Προσέξτε να μην καταστρέψετε την PCB με το επίπεδο
κατσαβίδι.

2
3

4
5

H 
JS

T

1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε αραιωτικό χρωμάτων, οργανικό
διαλυτικό ή ισχυρό οξύ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Μην πλένετε το χειριστήριο. Μπορεί να προκληθεί διαρροή
ρεύματος που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία του
κλιματιστικού και έχετε ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ διακόπτη παροχής
ρεύματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης. ∆ιαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
BRC073A1
Ενσύρματο χειριστήριο
4P392190-1 – 2014.11
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