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Despre acest document

Public ţintă

Instalatori autorizaţi + utilizatori finali

Set documentaţie

Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:

Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului nostru.

Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi clipurile video de instalare
detaliate disponibile la adresa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/. Mai concret, pentru modul de
conectare a conectorului S21, consultaţi clipurile video de instalare
ale controlerului online Daikin.

Funcţionare

Consultaţi ghidul de referinţă al utilizatorului pentru informaţii
detaliate.

1. Măsuri de siguranţă generale

Citiţi aceste cu atenţie aceste măsuri de siguranţă generale înainte
de a instala interfaţa de utilizare.

Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce la
deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă, în funcţie de
împrejurări.

2. Caracteristici şi funcţii

Interfaţa de utilizare de ultimă generaţie vă asigură controlul total
asupra instalaţiei.

1 FUNCŢII DE BAZĂ ALE INTERFEŢEI DE UTILIZARE
Funcţiile de bază ale interfeţei de utilizare sunt:

 PORNIT/OPRIT,

 schimbarea modului de funcţionare, 

 reglarea temperaturii,

 reglarea vitezei ventilatorului,

 reglarea direcţiei fluxului de aer.
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AVERTIZARE

Consultaţi şi manualul de exploatare care însoţeşte
unitatea exterioară şi unitatea interioară.

AVERTIZARE

NU vă jucaţi cu unitatea sau cu interfaţa de utilizare a
acesteia. Dacă un copil o acţionează din greşeală, există
riscul afectării unor funcţii ale organismului sau a sănătăţii.

AVERTIZARE

Nu dezasamblaţi niciodată interfaţa de utilizare. Atingerea
pieselor din interior poate duce la electrocutare sau
incendiu. Consultaţi distribuitorul Daikin sau contractantul
autorizat pentru verificarea în interior şi reglaje.

AVERTIZARE

Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi cu mâinile ude.

AVERTIZARE

 NU modificaţi sau reparaţi interfaţa de utilizare. Poate
duce la electrocutare sau incendiu. Consultaţi
distribuitorul Daikin.

 NU mutaţi sau reinstalaţi personal interfaţa de
utilizare. Instalarea necorespunzătoare poate duce la
electrocutare sau incendiu. Consultaţi distribuitorul
Daikin.

 NU utilizaţi materiale inflamabile (de ex., fixativ sau
insecticid) în apropierea produsului. Nu curăţaţi
produsul cu solvenţi organici, cum ar fi diluantul.
Utilizarea solvenţilor organici poate provoca fisurarea
produsului, electrocutarea sau incendiul.
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2 FUNCŢIA DE CEAS
Funcţiile de ceas sunt:

 ceas în timp real cu 12/24 de ore;

 oră de vară automată.

3 FUNCŢIA DE PROGRAM
Funcţia temporizatorului de program se poate restricţiona dacă
se instalează o comandă centralizată prin adaptorul de interfaţă
pentru aerul condiţionat din încăpere KRP928.
Funcţiile temporizatorului de program sunt:

 pentru fiecare zi a săptămânii pot fi programate maximum 5
acţiuni,

 pot fi programate 3 acţiuni independente,

 programul poate fi activat/dezactivat în orice moment,

 legat de o temperatură de răcire şi/sau de o temperatură de
încălzire sau de o operaţiune de OPRIRE (cu sau fără o
temperatură diminuată),

 "ultima comandă" are întâietate faţă de comanda anterioară
până la următoarea comandă programată.

4 DIMINUARE
Funcţia de diminuare va menţine temperatura încăperii într-un
anumit interval atunci când interfaţa de utilizare este OPRITĂ.

5 MODURI/FUNCŢII/BUTOANE PROTEJATE
Butoanele, funcţiile şi/sau modurile de funcţionare se pot bloca
pentru a limita acţiunile utilizatorului.

6 POSIBILITATE DE AFIŞAJ DETALIAT
Afişaţi suplimentar temperatura exterioară sau temperatura
încăperii.

7 COMANDA CENTRALIZATĂ
Posibilitatea de a activa/dezactiva anumite funcţii/butoane de la
BRC073A1. (Disponibil numai dacă se instalează o comandă
centralizată prin adaptorul de interfaţă pentru aerul condiţionat
din încăpere KRP928)

3. Denumirile şi funcţiile comutatoarelor

1 BUTON SELECTOR MOD DE FUNCŢIONARE 
Apăsaţi pe acest buton pentru a selecta modul de funcţionare
preferat.

2 BUTON VITEZĂ VENTILATOR ŞI DIRECŢIE FLUX DE
AER
Utilizat pentru a modifica viteza ventilatorului şi direcţia fluxului
de aer.

3 BUTON MENIU/INTRODUCERE 
Se utilizează pentru a afişa meniul principal sau pentru
a introduce elementul selectat.

4 BUTON SUS/JOS 

 Se utilizează pentru a ridica/coborî temperatura setată.

 Se utilizează pentru a evidenţia elementul următor pe partea
superioară/inferioară.

 Se utilizează pentru a schimba elementul selectat.

5 BUTON DREAPTA/STÂNGA 

 Se utilizează pentru a evidenţia elementul următor pe partea
dreaptă/stângă.

 Conţinutul afişajului se schimbă în ecranul următor/anterior.

6 BUTON PORNIRE/OPRIRE 
Apăsaţi pentru a porni sau opri aparatul de aer condiţionat.

7 INDICATOR LUMINOS DE FUNCŢIONARE

 Se aprinde în timpul funcţionării.

 Acest indicator luminos nu este aprins dacă unitatea este
OPRITĂ.

 Este intermitent dacă apare o eroare sau un conflict al
modurilor.

8 BUTON REVOCARE 
Se utilizează pentru a reveni la ecranul anterior.

9 LCD (cu lumină de fundal)

 Lumina de fundal va fi aprinsă pentru aproximativ 30 de
secunde la apăsarea unuia dintre butoane.

 Acţiunile legate de acest butoane, cu excepţia butonului
PORNIRE/OPRIRE, nu sunt aplicate dacă nu este aprinsă
lumina de fundal.

4. Denumirile şi funcţiile pictogramelor

Pentru alternarea afişajului standard cu afişajul detaliat, consultaţi
"Pentru a selecta modul de afişare" la capitolul "12. Configurarea" la
pagina 5.

Pentru instrucţiuni detaliate despre modul de trecere între modul "Cu
pictograme" şi modul "Cu pictograme şi text", consultaţi ghidul de
referinţă al instalatorului.

Afişaj standard

Afişaj detaliat

1 MOD FUNCȚIONARE
Indică modul de funcționare curent.

NOTIFICARE

Temperatura încăperii se măsoară în unitatea
interioară.

1

9
4

5

3

2 8

6

7

INFORMAŢII

Acesta este singurul buton care funcţionează când nu
este aprinsă iluminarea de fundal.

Cu pictograme (implicit) Cu pictograme şi text

Cu pictograme Cu pictograme şi text

Mod Funcţionare

Răcire Încălzire Automat (încălzire)

 Ventilator Uscare Automat (răcire)

28°C 
1

8

4
 

7 6

5

2 282

1

8

4

7 6

5

10

9Vi 11:03
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11 

3
10

9Vi 11:03

3
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11 
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2 VITEZA VENTILATORULUI

 Indică viteza ventilatorului setată pentru aparatul de aer
condiţionat.

 Viteza ventilatorului nu se va afişa dacă aparatul de aer
condiţionat nu are funcţia de comandă a vitezei ventilatorului.

3 DIRECŢIA FLUXULUI DE AER

 Afişează direcţia fluxului de aer setată pentru aparatul de aer
condiţionat.

 Direcţia fluxului de aer nu se va afişa dacă aparatul de aer
condiţionat nu are funcţia de comandă a direcţiei fluxului de
aer.

 Se afişează numai atunci când aparatul de aer condiţionat
este în funcţiune.

4 AFIŞAJ TEMPERATURĂ SETATĂ/DIMINUATĂ

 Dacă unitatea este PORNITĂ, se afişează temperatura
setată pentru aparatul de aer condiţionat.

 Dacă unitatea este OPRITĂ şi diminuarea este dezactivată,
se afişează temperatura setată pentru aparatul de aer
condiţionat.

 Dacă unitatea este OPRITĂ şi diminuarea este activată, se
afişează cu cifre mai mici temperatura setată pentru funcţia
de diminuare.

5 EROARE 

 Indică o eroare a unităţii sau o avertizare.

 Apăsaţi pe butonul  (dacă este activat) pentru a afişa
mesajul de eroare şi informaţiile despre întreţinere.

6 TEMPORIZATOR ACTIVAT  
Indică faptul că temporizatorul de program sau temporizatorul
de OPRIRE este activat.

7 CU COMANDĂ CENTRALIZATĂ 
Indică faptul că sistemul este gestionat cu un echipament de
comandă centralizată (accesorii opţionale) şi că funcţionarea
aparatului de aer condiţionat prin intermediul interfeţei de
utilizare este interzis.

8 DIMINUARE 
Pictograma Diminuare când unitatea este PORNITĂ cu
comanda de diminuare.

9 CEAS (ceas în timp real cu 12/24 de ore)

 Indică faptul că s-a setat ceasul.

 Dacă nu s-a setat ceasul, se va afişa -- : --.

10 SELECTARE DETALIATĂ

 Se afişează dacă s-a selectat modul afişajului detaliat.

 Nu există elemente detaliate selectate în mod implicit.

11 PROBLEMĂ TEMPORIZATOR 

 Indică faptul că ceasul trebuie setat din nou.

 Funcţia temporizatorului de program se poate aplica numai
dacă se setează ceasul din nou.

5. Descrierea modurilor de funcţionare

1 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE VENTILARE EXCLUSIVĂ 
În acest mod, aerul este circulat fără a fi încălzit sau răcit. 

2 FUNCŢIONARE ÎN MODUL DE USCARE 

 În acest mod, umiditatea aerului va fi redusă prin PORNIREA
şi OPRIREA intermitentă a aparatului de aer condiţionat în
timpul răcirii pentru a minimiza scăderea temperaturii.

 Temperatura şi viteza sunt comandate automat şi nu pot fi
comandate cu ajutorul interfeţei de utilizare. 

 Funcţionarea cu uscare nu este posibilă dacă temperatura
încăperii este prea redusă.

3 FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ 
În acest mod, interfaţa de utilizare va comuta automat de la
încălzire la răcire, după cum este necesar pentru valoarea de
referinţă.

4 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE RĂCIRE 
În acest mod, răcirea va fi activată în mod corespunzător prin
funcţionarea cu o valoarea de referinţă sau cu diminuare.

5 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE ÎNCĂLZIRE 
În acest mod, încălzirea va fi activată după cum este necesar
pentru valoarea de referinţă sau pentru operaţiunea de
diminuare.

6 DIMINUARE 
Funcţia de diminuare va menţine temperatura încăperii într-un
anumit interval atunci când interfaţa de utilizare este OPRITĂ.
Acest lucru are loc prin pornirea temporară a aparatului de aer
condiţionat care a fost OPRIT anterior de către utilizator, de
către funcţia de programare sau de către temporizatorul de
OPRIRE.
De exemplu:

 Dacă temperatura încăperii scade sub 10°C, încălzirea este
pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura
creşte la 12°C sau peste această valoare, interfaţa de
utilizare revine la starea iniţială.

 Dacă temperatura încăperii depăşeşte 35°C, răcirea este
pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura
scade la 33°C sau sub această valoare, interfaţa de utilizare
revine la starea iniţială.

Diferenţa se poate regla în meniul de diminuare. Pragul inferior
al temperaturii se poate seta în timp ce unitatea este OPRITĂ în
ecranul de bază sau se poate seta în program.
Starea diminuării (activată/dezactivată) se poate vedea în lista
economiei de energie.

 Funcţia de diminuare este dezactivată implicit. Înainte de a o
activa, mai întâi consultaţi informaţiile detaliate despre
DIMINUARE în ghidul de referinţă al utilizatorului.

6. Modul de funcţionare de bază

A Mod Funcţionare
B Temperatură:

indică temperatura fixată pentru aparatul de aer 
condiţionat.

C Viteza ventilatorului.
D Direcţie flux de aer

1 Apăsaţi pe  de mai multe ori, până când se selectează
modul de funcţionare dorit Răcire, Încălzire, Ventilator, Uscare sau
Automat.

2 Apăsaţi pe . Indicatorul luminos de funcţionare (verde) va fi
aprins şi aparatul de aer condiţionat va începe să funcţioneze.

3 Utilizaţi  pentru setarea temperaturii.

4 Apăsaţi pe  pentru a selecta:

 viteza dorită a ventilatorului alegând între Automată, scăzută,
medie/scăzută, medie, medie-ridicată sau ridicată (în funcţie de
model).

 direcţia fluxului de aer, oscilaţia sau fără oscilaţie ca mod dorit.

5 Apăsaţi pe . Indicatorul luminos de funcţionare se va
STINGE şi aparatul de aer condiţionat îşi va înceta funcţionarea.

INFORMAŢII

Atunci când sunteţi în modul Uscare, nu se poate seta viteza
ventilatorului.

28°C 
A

C
B D
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Funcţii suplimentare ale comenzii: BLOCAREA TASTELOR

1 Dezactivaţi butoanele Meniu/Introducere şi Revocare. Pentru
dezactivare, consultaţi "10. Activaţi/Dezactivaţi butonul Meniu/
Introducere şi butonul Revocare" la pagina 9.

2 Apăsaţi pe  timp de 4 secunde pentru a activa modul de
blocare a tastelor.

3 Pentru a revoca modul de blocare a tastelor, apăsaţi pe  timp
de 4 secunde.

7. Descrierea elementelor din meniul principal

În mod implicit, se poate accesa meniul principal. Pentru dezactivare,
consultaţi "10. Activaţi/Dezactivaţi butonul Meniu/Introducere şi
butonul Revocare" la pagina 9.

1 DIRECŢIA FLUXULUI DE AER
Modificaţi direcţia fluxului de aer.

2 OPŢIUNI ECONOMISIRE ENERGIE(1)

 Listă economie energie
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile economiei de energie.

 Interval valoare de referinţă
Intervalul temperaturii valorii de referinţă se poate restricţiona
pentru modurile Răcire, Încălzire şi Automat.

 Stare diminuare
Setaţi diferenţa temperaturii diminuate peste care unitatea
revine la OPRIREA funcţionării.

 Resetare automată valoare de referinţă
Modificaţi valoarea de referinţă a temperaturii la una
prestabilită după funcţionarea pentru un interval de timp
stabilit, chiar dacă valoarea de referinţă a temperaturii s-a
modificat.

 Temporizator OPRIRE
Aparatul de aer condiţionat este OPRIT automat după timpul
selectat de fiecare dată când este activat.

3 PROGRAM(2)

 Selectaţi când pornesc sau se opresc modurile de
funcţionare pentru fiecare zi a săptămânii.

 Se pot seta maximum 5 acţiuni pentru fiecare zi.

 Se pot selecta ambele moduri de funcţionare (normal şi
diminuare).

 În plus, se pot stabili setări pentru zilele nelucrătoare şi
numărul de program.

4 INFORMAŢII ÎNTREŢINERE
Afişaţi informaţiile de contact pentru service.

5 CONFIGURAŢIE
Comutaţi între afişajul standard şi cel detaliat. Dacă s-a selectat
afişajul detaliat, temperatura încăperii sau cea exterioară se
poate afişa în ecranul de bază.

6 SETĂRI CURENTE
Afişaţi o listă a setărilor curente pentru elementele disponibile.

7 CEAS ŞI CALENDAR
Configuraţi data şi ora. Ora se poate afişa în format de 12 ore
sau de 24 de ore.

8 LIMBA
Alegeţi limba în funcţie de pachetul lingvistic instalat.

8. Direcţie flux de aer

1 Afişaţi ecranul Direcţie flux de aer (consultaţi "17. Structura
meniului principal" la pagina 6).

2 Selectaţi direcţia dorită a fluxului de aer între Oscilaţie sau Oprire
oscilaţie utilizând butoanele .

3 Apăsaţi pe butonul  pentru a confirma setările şi pentru a
reveni la ecranul de bază.

9. Opţiuni economie energie

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al
utilizatorului.

10. Program

Programul se poate restricţiona dacă se instalează o comandă
centralizată prin adaptorul de interfaţă pentru aerul condiţionat din
încăpere KRP928.

Pentru activarea/dezactivarea programului

1 Afişaţi ecranul Activare/Dezactivare (consultaţi "Anexă" la
pagina 10).

2 Apăsaţi pe butoanele  pentru a selecta Activare sau
Dezactivare.

3 Apăsaţi pe  pentru a afişa ecranul de confirmare.

4 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

Pentru selectarea numărului programului

1 Afişaţi ecranul Selectare program nr. (consultaţi "Anexă" la
pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a modifica setarea la Program nr. 1, Program nr.
2 sau Program nr. 3.

3 Apăsaţi pe  pentru a afişa ecranul de confirmare.

4 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

NOTIFICARE

Disponibilitatea funcţiilor depinde de tipul unităţii interioare.

(1) Nu se vor utiliza opţiunile Diminuare, Interval valoare de referinţă, Stare 
diminuare şi Resetare automată valoare de referinţă dacă s-a instalat o 
comandă centralizată prin adaptorul de interfaţă pentru aerul condiţionat 
din încăpere KRP928.

(2) Programul nu va fi disponibilă dacă se instalează o comandă centralizată 
prin adaptorul de interfaţă pentru aerul condiţionat din încăpere KRP928.

NOTIFICARE

În funcţie de unitatea exterioară, temperatura exterioară nu
este vizibilă dacă unitatea interioară este OPRITĂ.

INFORMAŢII

 Există 2 direcţii posibile:

 Direcţiile fluxului de aer disponibile depind de tipul
unităţii interioare.

Sus/Jos Stânga/Dreapta

Reven. Setare

Activare/Dezactivare
Program

Dezact.

Setare

Setare program nr.
Program

Program nr. 1

Reven.
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Pentru utilizarea zilelor nelucrătoare

Temporizatorul de program va fi dezactivat pentru zilele care au fost
setate ca zile nelucrătoare.

1 Afişaţi ecranul Vacanţe (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a selecta ziua dorită. Apăsaţi  pentru a
afişa  pentru setarea zilei nelucrătoare.

3 Apăsaţi pe  pentru a afişa ecranul de confirmare.

4 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

Pentru modificarea setărilor programului cu numărul selectat

1 Afişaţi ecranul Setări (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a selecta ziua dorită (1).

3 Utilizaţi  pentru a evidenţia Ora intrării în funcţiune şi 
pentru a seta Ora (2) intrării în funcţiune.

4 Utilizaţi  pentru a evidenţia Acţiune şi  pentru a selecta
acţiunea dorită.

5 Utilizaţi  pentru a evidenţia temperaturile de răcire şi
încălzire şi  pentru a selecta valoarea dorită.

6 Pentru a seta o altă zi a săptămânii, utilizaţi  pentru a
evidenţia ziua. Utilizaţi  pentru a modifica ziua.

7 Pentru a copia toate acţiunile din ziua anterioară, apăsaţi pe
 în timp ce ziua care urmează a fi setată este evidenţiată.

8 La terminarea tuturor setărilor programului, apăsaţi pe  pentru
a afişa ecranul de confirmare.

9 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

11. Informaţii întreţinere

1 Afişaţi ecranul Informaţii întreţinere (consultaţi "Anexă" la
pagina 10).

2 Numărul de telefon pentru Informaţii de contact va apărea în
partea de sus a ecranului.

3 Apăsaţi pe  pentru a reveni la meniul principal.

12. Configurarea

Pentru a selecta modul de afişare

1 Afişaţi ecranul Mod afişare (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a modifica setările la Standard sau Detaliat.

3 Apăsaţi pe  pentru a confirma setarea. Se afişează ecranul de
bază.

Pentru a selecta elementul de afişaj detaliat

1 Afişaţi ecranul Afişare element (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a modifica setarea la Niciunul, Temperatură aer
exterior sau Temperatură încăpere.

3 Apăsaţi pe  pentru a confirma setarea. Se afişează ecranul de
bază.

Pentru reglarea contrastului ecranului LCD

1 Afişaţi ecranul Reglare contrast (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a modifica contrastul.

3 Apăsaţi pe  pentru a confirma setarea.

13. Setări curente

1 Afişaţi ecranul Setări curente (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Se afişează o listă cu setările curente.

3 Apăsaţi pe  pentru a reveni la meniul principal.

INFORMAŢII (coloana Acţiune)

Există 3 tipuri de operaţiuni:

Se pot configura valorile de referinţă ale temperaturii.

Se pot configura valorile de referinţă ale temperaturii
diminuate.

Valorile de referinţă ale temperaturii şi ale temperaturii
diminuate sunt dezactivate.

INFORMAŢII (coloana Răcire şi Încălzire)

__: Indică faptul că nu s-au specificat temperatura şi
valoarea de referinţă a pragului inferior de temperatură
pentru această perioadă de timp. Se va utiliza ultima
valoare de referinţă activă.

- -: Indică faptul că funcţia de diminuare este dezactivată
pentru această perioadă de timp.

Reven. Setare

Program

Ma Jo Sâ

(1)

Setare

Program nr. 1

Lu
Rece Cald

– 6 :00
:
:
:
:

Reven.

(2)

Setare

Program nr. 1

Lu
Rece Cald

– 6 :00
:
:
:
:

ON

OFF

ON

OFF

NOTIFICARE

Temperatura încăperii se măsoară în unitatea
interioară.

Reven. Setare

Standard

Reven. Setare

Reven. Setare

Întunecat

Luminos

Reglare contrast
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14. Ceas şi calendar

Pentru a seta data şi ora

1 Afişaţi ecranul Data şi ora (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a muta elementul evidenţiat şi  pentru a
seta anul, luna, ziua şi ora.

3 Apăsaţi pe  pentru a afişa ecranul de confirmare.

4 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

Pentru setarea formatului orei (12/24 ore)

1 Afişaţi ecranul Ceas 12/24 ore (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru a selecta 12 ore sau 24 ore.

3 Apăsaţi pe  pentru a afişa ecranul de confirmare.

4 Utilizaţi  pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .

15. Limbă

1 Afişaţi ecranul Limbă (consultaţi "Anexă" la pagina 10).

2 Utilizaţi  pentru selectarea limbii.

3 Apăsaţi pe  pentru a confirma setarea. Se afişează ecranul de
bază.

Limbile disponibile depind de pachetul lingvistic instalat.

Pentru informaţii suplimentare despre limbile disponibile, consultaţi
ghidul de referinţă detaliat al utilizatorului.

16. Afişajul codurilor de eroare

1 Dacă apare o eroare, se va afişa pictograma  sau textul Eroare:
apăsaţi pe butonul Meniu (în funcţie de setarea ecranului) şi
indicatorul luminos de funcţionare va fi intermitent.

2 Apăsaţi pe . Codul de eroare va fi intermitent şi se vor afişa
informaţiile de contact.

17. Structura meniului principal

Consultaţi "Anexă" la pagina 10.

18. Mesajul "Conflict moduri"

Valabil numai în cazul unui sistem multiplu (mai multe unităţi
interioare conectate la unitatea exterioară). Dacă mai multe unităţi
interioare primesc instrucţiuni să funcţioneze simultan, dar în moduri
de funcţionare diferite, apare un conflict al modurilor de funcţionare:

 Indicatorul luminos de funcţionare este intermitent

 Pe interfaţa de utilizare apare CONFLICT MODURI

 Unităţile care nu au prioritate intră în modul de veghe

Aceasta nu reprezintă o funcţionare defectuoasă. Pentru a rezolva
conflictul, faceţi unităţile care nu au prioritate să funcţioneze în
acelaşi mod ca şi unitatea care are prioritate. Unitatea care are
prioritate depinde de prezenţa setării Prioritate încăpere şi de starea
sa activă sau inactivă:

19. Utilizarea combinată a interfeţelor de utilizare 
cu şi fără fir

Cu pictograme Cu pictograme şi text

Reven.

 0:00

1
1
2014

28°C 28°C 
Eroare: buton Meniu

10°C 
Confilct de mod

Dacă... Atunci...

Setarea Prioritate încăpere este 
prezentă şi activă.

Are prioritate modul de funcţionare al 
unităţii interioare la care s-a aplicat 
setarea Prioritate încăpere. În cazul 
unui conflict al modurilor de 
funcţionare, celelalte unităţi vor trece 
în stare de veghe.

NOTIFICARE

 Modurile de funcţionare RĂCIRE, USCARE şi VENTILATOR
se pot utiliza simultan.

 Dacă nu se rezolvă manual conflictul, unităţile fără
prioritate îşi vor relua automat funcţionarea imediat ce
unitatea cu prioritate se opreşte.

 NU se poate intra în meniu dacă interfaţa de utilizare
indică mesajul CONFLICT MODURI.

Dacă... Atunci...

Setarea Prioritate încăpere nu este 
prezentă SAU este prezentă, dar nu 
este activă.

Are prioritate modul de funcţionare al 
unităţii interioare care a fost pornită 
mai întâi. În cazul unui conflict al 
modurilor de funcţionare, unităţile 
care au fost pornite ulterior vor trece 
în stare de veghe.

NOTIFICARE

 Modurile de funcţionare RĂCIRE, USCARE şi VENTILATOR
se pot utiliza simultan.

 Unităţile care funcţionează în modul ÎNCĂLZIRE au
întotdeauna prioritate în faţa celor care funcţionează
în modul VENTILATOR, chiar dacă nu au fost pornite mai
întâi.

 La rezolvarea conflictului, unităţile fără prioritate pot fi
trecute în modul de funcţionare AUTOMAT: acestea vor
începe să funcţioneze automat în acelaşi mod ca şi
unitatea cu prioritate.

 NU se poate intra în meniu dacă interfaţa de utilizare
indică mesajul CONFLICT MODURI.

PRECAUŢIE

Starea CONFLICT MODURI mai poate să apară la unităţile
care sunt pornite cu funcţia de diminuare. Acest lucru
înseamnă că nu vor funcţiona din cauza priorităţii şi, în
consecinţă, nu vor reuşi să menţină temperatura în
încăpere. Utilizaţi cu atenţie caracteristica de diminuare într-
un sistem multiplu pentru a evita astfel de situaţii.

PRECAUŢIE

 Evitaţi utilizarea simultană a interfeţei de utilizare cu fir
şi a interfeţei de utilizare fără fir standard.

 Când combinaţi interfeţele de utilizare, consultaţi
ghidul de referinţă al utilizatorului pentru fenomenele
care pot să apară.
BRC073A1
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Instalarea

Consultaţi ghidul de referinţă al instalatorului pentru informaţii
suplimentare.

1. Măsuri de siguranţă generale

Citiţi aceste cu atenţie aceste măsuri de siguranţă generale înainte
de a instala interfaţa de utilizare.

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau
a accesoriilor poate duce la electrocutare, scurtcircuit, scurgeri,
incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului.

Dacă nu sunteţi sigur de procedurile de instalare sau de utilizare,
luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs. pentru consultanţă şi
informaţii.

NU instalaţi personal interfaţa de utilizare. Instalarea
necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.

După terminarea instalării:

 efectuaţi o pornire de probă pentru a verifica dacă există
defecţiuni,

 explicaţi clientului cum funcţionează aparatul de aer condiţionat
cu ajutorul secţiunii Funcţionare din acest manual,

 solicitaţi clientului să păstreze acest manual pentru consultare
ulterioară.

2. Conţinutul cutiei

1 Interfaţă de utilizare (partea superioară şi cea inferioară)
2 Cablaj (S21)
3 Adaptor
4 Şuruburi pentru lemn + dibluri
5 Şuruburi mici
6 Colier
7 Bandă
8 Clemă pentru cabluri
9 Manual de instalare şi exploatare

3. Cerinţe

 Pentru a face legătura între interfaţa de utilizare (S1) şi adaptor
(S19), este necesar cablul opţional BRCW901A03 sau
BRCW901A08.

 Conectorul S21 nu este prezent la unele unităţi interioare. În
acest caz, trebuie să se instaleze mai întâi KRP980.

AVERTIZARE

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de instalare.
Acestea vă vor arăta cum să instalaţi, să configuraţi şi să
utilizaţi corect unitatea. Păstraţi acest manual la îndemână
pentru consultare ulterioară.

Aceasta este o opţiune utilizabilă în combinaţie cu unităţile
Daikin. Consultaţi ghidurile de referinţă ale instalatorului şi
utilizatorului ale unităţilor pentru instrucţiuni privind
instalarea şi funcţionarea.

AVERTIZARE

Întregul cablaj de legătură şi componentele se vor monta
de către un instalator şi trebuie să fie în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

NOTIFICARE

Dacă se utilizează funcţia Thermo a interfeţei de utilizare,
selectaţi locul de instalare ţinând cont de faptul că trebuie
să fie un loc:

 unde poate fi detectată temperatura medie din
încăpere;

 care nu este expus direct în lumina soarelui;

 care nu se află lângă o sursă de încălzire;

 care nu este afectat de aerul din exterior sau de
curentul de aer ca urmare, de exemplu, a deschideri/
închiderii uşilor sau a unor situaţii similare;

 unde se poate menţine curăţenia panoului frontal şi a
afişajului;

 unde temperatura se situează între –10°C şi 50°C;

 unde umiditatea relativă este de maximum 95%;

 care NU se află în aer liber.

NOTIFICARE

NU instalaţi interfaţa de utilizare:

 În apropierea maşinilor care emit radiaţii
electromagnetice. Radiaţiile electromagnetice pot
perturba funcţionarea sistemului de comandă şi pot
defecta unitatea.

 În zone umede sau în locuri unde poate fi expusă la
apă. În caz de pătrundere a apei în interfaţa de
utilizare, există pericolul de electrocutare, iar
componentele electronice din interior se pot defecta.

AVERTIZARE

Consultaţi distribuitorul local cu privire la mutarea şi
reinstalarea interfeţei de utilizare.

Nr. articol Lungime

BRCW901A03 3 m

BRCW901A08 8 m

1× 2×1× 1× 4×

+

1 2 3 4 5

3× 1× 1× 1×

6 7 8 9
Manual de instalare şi exploatare
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4. Fixarea interfeţei de utilizare

1 Pentru montarea pe perete, fixaţi cu cele 2 şuruburi pentru 
lemn incluse (Ø3,5 × 32) şi dibluri.

2 Pentru montarea pe cutia de distribuţie, fixaţi cu cele 
2 şuruburi mici incluse (M4 × 16).

Pentru cutia de distribuţie disponibilă pe teren, utilizaţi accesoriul
opţional KJB111A sau KJB211A.

5. Fixarea adaptorului interfeţei de utilizare

Scoateţi carcasa superioară a adaptorului interfeţei de utilizare şi
fixaţi ansamblul carcasei inferioare.

6. Cablaţi unitatea interioară

Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi clipurile video de instalare
detaliate disponibile la adresa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/. Mai concret, pentru modul de
conectare a conectorului S21, consultaţi clipurile video de instalare
ale controlerului online Daikin.

3 metode:

1 din spate,

2 din stânga,

3 de deasupra,

1 unitate interioară
2 crestaţi partea de trecere a cablajului cu un cleşte etc.
3 fixaţi cablajul pe carcasa superioară cu ajutorul clemei 

pentru cabluri şi a colierului.

Conectaţi interfaţa de utilizare (S1) la adaptor (S19) şi adaptorul (S6)
la unitatea interioară (S21):

INFORMAŢII

 Selectaţi o suprafaţă plană pentru instalare, dacă este
posibil.

 Nu strângeţi şuruburile de instalare prea tare, pentru a
evita deformarea carcasei inferioare.

Montarea cu şuruburile pentru lemn 
furnizate (Ø3,5 × 16)

Montarea cu banda adezivă cu două 
feţe furnizată

1 2 2

31

2

Conectare S1 şi S19 Conectare S6 şi S21

INFORMAŢII

Când cablaţi, pozaţi cablurile la distanţă de cablajul
alimentării de la reţea pentru a evita zgomotul electric
(zgomotul extern).

NOTIFICARE

Împământaţi ambele capete ale cablului opţional
BRCW901A*.

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

2
3

4
5

H 
JS

T
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7. Ataşaţi carcasa superioară

Aliniaţi carcasa superioară cu lamelele carcasei
inferioare (în 6 puncte) şi introduceţi carcasa
superioară (începeţi cu partea de jos).

8. Scoateţi carcasa superioară

Introduceţi o şurubelniţă plată în fantele din carcasa inferioară
(în 2 locuri), pentru a scoate carcasa superioară.

9. Porniţi alimentarea cu energie

1 Porniţi alimentarea.

2 Se afişează Se testează conexiunea. Aşteptaţi.
3 După câteva secunde, se afişează ecranul de bază.

10. Activaţi/Dezactivaţi butonul Meniu/Introducere 
şi butonul Revocare

În mod implicit, butoanele Meniu/Enter şi Revocare sunt activate.

Pentru a activa/dezactiva butoanele Meniu/Enter şi revocare în
ecranul de bază, procedaţi în felul următor:

1 Ţineţi apăsat butonul .

2 Apăsaţi simultan pe ce el 3 taste ,  şi .

3 Apăsaţi pe butoane timp de o secundă, apoi eliberaţi-le.

Consultaţi ghidul de referinţă detaliat al instalatorului pentru
instrucţiuni de instalare mai detaliate referitoare la:

 Procedura de instalare a interfeţei de utilizare,

 Funcţii şi elemente de meniu ale butoanelor interfeţei de
utilizare,

 Reglaje locale,

 Proba de funcţionare,

 Procedura de verificare a istoricului erorilor,

 Metoda de înregistrare a contactului pentru întreţinere,

 Ceas şi calendar (consultaţi şi "14. Ceas şi calendar" la
pagina 6),

 Limbă (consultaţi şi "15. Limbă" la pagina 6),

 Funcţiile protejate,

 Interzicerea funcţiilor,

 Modul Interzis,

 Actualizarea software-ului cu programul de actualizare.

Întreţinerea

1. Măsuri de siguranţă generale

Ştergeţi ecranul LCD şi restul suprafeţei interfeţei de utilizare cu
o lavetă uscată, dacă s-au murdărit.

Dacă murdăria de pe suprafaţă nu se poate îndepărta, înmuiaţi laveta
într-un detergent neutru diluat cu apă, stoarceţi-o bine şi curăţaţi
suprafaţa. Apoi, ştergeţi suprafaţa cu o lavetă uscată.

NOTIFICARE

Aveţi grijă ca în timpul fixării să nu deterioraţi cablul.

NOTIFICARE

1 Cutia de distribuţie şi cablajul de conectare nu sunt
incluse.

2 Nu atingeţi direct cu mâna placa de circuite imprimate.

NOTIFICARE

Placa cu circuite imprimate a interfeţei de utilizare este
montată pe carcasa superioară. Aveţi grijă să nu deterioraţi
placa de circuite imprimate cu şurubelniţa plată.

1

AVERTIZARE

Nu utilizaţi niciun fel de diluanţi, solvenţi organici sau acizi
puternici.

AVERTIZARE

NU spălaţi interfaţa de utilizare. Acest lucru poate provoca
scurgeri de curent şi poate duce la electrocutare sau
incendiu.

AVERTIZARE

Asiguraţi-vă că aţi oprit funcţionarea aparatului de aer
condiţionat şi că aţi ÎNTRERUPE alimentarea de la priză
atunci când efectuaţi întreţinerea. Nerespectarea celor de
mai sus poate duce la electrocutare sau rănire.
Manual de instalare şi exploatare
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Anexă

(8)

28°C 

Meniu principal

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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