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1 Daljinski upravljalnik

Slika 1: Daljinski upravljalnik 

- Daljinski upravljalnik s časovnikom in temperaturnim senzorjem.
- Velik LCD zaslon, lažje in preglednejše programiranje, indikator alarma.

  - Dovoli izbiro in spremembo funkcij na vseh notranjih enotah.
  - Optimalna kontrola klimatizacije s tedenskim časovnikom.
  - Opozorilo z alarmom v primeru  nepravilnega delovanja oz. napake.

  Ima 45 alarmnih kod za identifikacijo in lažjo lokacijo nepravilnosti oz. napake na enotah.
  Alarmi so grupirani po skupinah za lažje odpravljanje napak. 

  - Z enim samim daljinskim upravljalnikom lahko krmilimo do 16 notranjih enot.
  - Možnost zaklepa nastavitev v izogib nepravilni uporabi tipk.
  - Shranjevanje podatkov: Daljinski upravljalnik shrani vse informacije o stanju naprav ves čas od zadnjega 

  sproženega alarma, kar nam omogoča lažje odkrivanje razloga za napako in hitrejšo odpravo le te.
  
  Spomin daljinskega upravljalnika shrani vse prednastavljene informacije daljinskega upravljalnika in povezanih
  enot.

Načini delovanja

- “COOL” hlajenje, “HEAT” gretje, “DRY” razvlaževanje in “FAN” ventilacija. 

c je

- VENTI: aktivira samo KPI enoto.
- A/C: aktivira samo klimatske naprave.
- A/C+VENTI: aktivira oboje istočasno, dovoli tudi prisiljen odlog za 30 minut ali 1 h, ko želimo

povečati prihranek energije.

Dodatne funkcije

- Tedenski časovnik.
- Protizamrzovalna zaščita.
- Filter alarma. 
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DAY SCHEDULE

SELECT

LOUVERVENTI

MODE FANSPEED TIMER RESET

OK

Indikator izpiha:
Prikazuje izbrani način izpiha: HIGH (visok),  MED (srednji) ali LOW (nizek)
Indikator načina delovanja:
Prikazuje izbrani način delovanja:  FAN (ventilacija), COOL (hlajenje),  
HEAT (gretje), DRY (razvlaževanje) ali AUTO (avtomatsko)
Indikator vklopa (zelena LED)
Indikator ventilacije:
Prikazuje kateri način ventilacije je bil izbran.

A/C  samo klimatske naprave
VENTI  samo toplotni izmenjevalec
A/C + VENTI  izbrana oba načina
RUN/STOP (VKLOP/IZKLOP) tipka

MODE (NAČIN DELOVANJA) tipka

FAN SPEED tipka izbira hitrosti ventilatorja

Tipka gor dol 

VENTI (VENTILACIJA) tipka (način ventilacije)

LOUVER tipka lopute 

SELECT (DAY-dan/SCHEDULE-seznam) tipka izbire
ON/OFF TIMER tipka (vklop/izklop časovnika).
(Uporablja se za aktiviranje ali preklic funkcije časovnika) 
OK tipka
RESET tipka (filter resertiranja)
Po čiščenju filtra zraka, pritisnite RESET  tipko.  
Opomnik FILTER  se bo ugasnil in nastavil se bo naslednji termin za čiščenje filtra.  
To tipko se lahko uporabi tudi za izhod iz testnega načina  in načina opcija konfiguracije funkcij.  
TEMP tipka (Nastavitev temperature)
T.RUN indikator (Indikator testnega zagona)
OK indikator   
Ta dva indikatorja sta izpisana na displeju med operacijo TEST RUN  (testni zagon) in OK  operacijo.  
ABNML indikator  (alarm)
FILTER indikator  
Indikator maske zaprta/odprta 
SET TEMP indikator (Nastavitev temperature)
1234S indikator (seznam številk nastavitve)
Mon, Tue... Sun indikator (Prikazuje dneve v tednu). 
Prikazuje vklop/izklop vsake enote posebej.
Indikator časa (prikazuje vpisane čase)   
NO FUNCTION indikator (Indikator ni funkcije)  
OPER LOCK indikator (Zaklep tipk)   
ADDS indikator (Notranje enote)  
RN HR: RN indikator  (število hladilnega kroga) in HR (obratovalni čas)  
SERVICE indikator (prikazuje vklop specialnih funkcij)
CENTRAL centralni indikator  
DEFROST indikator odtaljevanja
Indikator ure.

Indikator lopute.

DAY SCHEDULE

SELECT

LOUVERVENTI

MODE FANSPEED TIMER RESET

OK
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5.2.   

Naziv notranje enote (ADDS) za 
nastavitev in številka ciklusa 
hlajenja (RN) sta prikazana od
 0 15. (Na levi je prikazan cikel št. 1 
in številka notranje enote 1). 

OPOMBA:
1. v primeru, da oba indikatorja “ADDS.” in “RN” kažeta

“AA”, pomeni da je ista nastavitev izbrana za vse notranje enote.
2. Naziv notranje enote, ki ni priklopljena se ne izpiše.

“01” ne utripa več. Izberite notranjo enoto za nastavitev 
s pritiskom na tipko “ ” ali “ ” 
in pritisnite tipko “OK” . 

<Primer> 
Ko je izbran cikel št. 2 in notranja 
enota št. 3. 

COOL 

COOL 

5.3.
5.3.1.

DODATNA FUNKCIJA (NASTAVITEV ŠT. ''01'') 

Izberite opcijo s pritiskom 
na tipko ali in 
pritisnite tipko “OK”. 

Koda opcije nastavitve 

<Primer> 
Ko izberemo b6 in se nastavi 
01 (nastavitev temperature) 

COOL 
SERVICE

HIGH 

A/C 

COOL 
SERVICE

HIGH 

A/C 

Izbira opcije 

C7 

b1 Brisanje nastavljene temeprature na režimu obratovanja gretje            
b2 Cirkulacija zraka na režimu gretje 
b3 3 minutna zaščita kompresorja 
b4 Obdobje čiščenje filtra  
b5 Regulacija načina delovanja 
b6 Regulacija nastavljene temperature
b7 Regulacija načina obratovanja hlajenje
b8 Avtomatsko hlajenje/gretje  
b9 Reguliranje hitrosti ventilatorja                                                           
C1 Ni pripravljen                                                                                   
C2 Ni pripravljen 
C3 Ni pripravljen 
C4 Delovanje črpalke na režimu gretje 
C5 Porast hitrosti ventilatorja  
C6 Porast hitrosti ventilatorja v poziciji Thermo-OFF pri gretju

Brisanje 3 min. zaščite kompresorja                                                       A 

A 00: Standardno  01: Brisanje 
A 00: Standardno  01: v delovanju 
A  00: Standardno  01: v delovanju 
A 00 04 *1) 
N 00: Standardno  01: Regulacija 
N 00: Standardno  01: Regulacija 
N 00: Standardno  01: Regulacija 

N 00: Ni razpoložljivo  01: Razpolož. 
N 00: Standardno  01: Regulacija 

--- Ni v uporabi 
Ni v uporabi 
Ni v uporabi 

A 00: Ni razpoložljivo  01: Razpolož. 
A *2) 
A 00: Ni razpoložljivo  01: Razpolož. 

00: Standardno  01: Brisanje 

OPOMBA:
*1) 00: Standardno; 01: 10 ur; 02: 1200 ur; 03: 2500 ur; 04: Nobenega navodila. 
*2) Za RPI: 00: Srednji statični tlak; 01: Visok statični tlak; 02: Nizek statični tlak 

Za RCI, RCIM in RCD: 00: Normalo; 01: Povečana hitrost 1; 02: povečana hitrost 2 
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C8 Termostat daljinskega upravljalnika A 00: Ni razpoložljivo 
01, 02: *3) 

C9 Ni pripravljeno  - Ni v uporabi 
CA Ni pripravljeno  - Ni v uporabi 

Cb Izbira ročne nastavitve N 00: A Kontakt 
01: B Kontakt 

CC Ni pripravljeno N  00 

d1 Napajanje ON/OFF 1  A 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

d2 Ni pripravljeno  - Ni v uporabi 

d3 Napajanje ON/OFF 2  A 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

E1 Način ventilacija  A 00 02 *4) 

E2 Način delovanja za povečanje 
volumna zraka pri ventilaciji A 00: Ni razpoložljivo 

01: Razpoložljivo 
E3 Ni pripravljeno - Ni v uporabi 

E4 Perioda hlajenje/ogrevanje (KPI 
in Econofresh) A 00 02 *5) 

E5 Ni pripravljeno  - Ni v uporabi 
F1 Ni pripravljeno - Ni v uporabi 

F2 Nastavitev dalj. osnovni/sekundarni N 00: Osnovni 
01: Pomožen 

F3 

Ni pripravljeno 
- Ni v uporabi 

F4 
F5 
F6 
F7 

F8 Zaklep načina delovanja N 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

F9 Zaklep temperature N 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

FA Zaklep ventilatorja N 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

Fb Zaklep lopute  N 00: Ni razpoložljivo 
01: Razpoložljivo 

Fc 
Temperaturno območje 
gretja 

N 00~10 *6) 

Fd Temperaturno območje 
hlajenja N 00~10 *7) 

FE Temperatura avtomatskega 
hlajenja N 

00: 5 C 
01: 10 C 
02: 15 C 

OPOMBA:
*3) 00: Ni razpoložljivo; 01: Termistor daljinskega upravljalnika; 02: Srednja vrednost med termistorjem internega vleka

in termistorjem daljinskega upravljalnika. 
*4) Za Econofresh:  00: Ni razpoložljivo; 01/02: Način All fresh 

Za KPI: 00: Avtomatska ventilacija; 01: Ventilacija s toplotnim izmenjevalcem; 02: By pass ventilacija. 
*5) Za Econofresh:  00: Ni razpoložljivo; 01/02: C02 Senzor 

Za KPI: 00: Standardno; 01: Minute; 02: 60 Minut. 
*6) 00: Standardno, 01~10: Minimalna temperatura +1~+10 C 
*7) 00: Standardno, 01~10: Maksimalna temperatura -1~ -10 C 
E1~E5: Samo za KPI 
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5.3.2.

Vhodno/Izhodno številko 
izberemo s pritiskom na 
“SELECT” ali tipko. 

Vhodno/Izhodna številka 

<Primer> 
Ko izberete  01 
(Izhod 1) 

COOL 

HIGH 

A/C 

Izbira Vhodne/Izhodne številke 

COOL 

HIGH 

A/C 

Vhod 2 

Vhod 1 

Izhod 1 
Izhod 2 
Izhod 3 

CN3 2-3 

CN3 1-2

CN7 1-2  Delovanje
CN7 1-3  Alarm
 CN8 1-2  Thermo-ON pri gretju 

Zaustavitev vklopa preko daljinskega 
upravljalnika po ročni zaustavitvi 

Daljinski ON/OFF 1

06 

03 

01 
02 
06 

00 Ni nastavljeno Ni nastavljeno 
01 Sobni termostat (Hlajenje) Delovanje 
02 Sobni termostat (Gretje) Alarm 
03 Daljinski ON/OFF 1 Hlajenje 
04 Daljinski ON/OFF 2 (Delovanje) Thermo-ON pri hlajenju 
05 Daljinski ON/OFF 2 (Zaustavljen) Gretje 
06 Zaustavitev vklopa preko daljinskega upravljalnika po ročni zaustavitvi Thermo-ON pri gretju 
07 Daljinsko spreminjanje Hlajenje/Gretje Toplotni izmenjevalnik 
08 Ni nastavljeno Ni nastavljeno 

:
.

6.
6.1.

1.Držite  DAY tipko cca. 3 sekunde, da se 

RUN/STOP TEMP 

FAN SPEED MODE TIMER RESET 

VENTI LOUVER 

SELECT 

DAY SCHEDULE OK

spremeni način delovanja v način za nastavitev 
ure. SET napis se izpiše in dan  
utripa. Izpisani so vsi dnevi razen tekočega  
dneva.

2.Pritiskajte  DAY tipko dokler ne prične utripati 
želeni dan, nato pritisnite tipko OK. Izpiše se 
izbrani dan in prične utripati ura. 

3.Pritisnite tipko SELECT za nastavitev ure, 
nato pritisnite tipko OK. Izpiše se ura in pričnejo 
utripati minute. 

4.Pritisnite tipke za nastavitev minut, nato 
pritisnite tipko OK. Način nastavitve ure je 
zaključen, vrnete se v prvotno nastavitev. 
Izpišejo se minute in napis SET 
se ugasne. Sekunde začnejo teči z nule. 
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6.2.

1.Pritisnite TIMER. SET 
in SCHEDULE se izpišeta.
Številka programa 
“1” utripa in izpišejo se 
tudi ostale številke. 

2.S pritiskom na tipko  programiranje, 
si številke sledijo v naslednjem 
zaporedju 
[1] [2] [3] [4] [S] [1]

.
*Če izberete [S], je mogoče 

nastaviti uro vklopa/izklopa 
in spremembo temperature. 

*s pritiskom na TIMER tipko se 
SET in SCHEDULE napisa 
ugasneta in se vrnete v 
prvotno nastavitev.

3.S pritiskom na tipko OK, 
se izpiše številka izbranega 
programa. Ostale številke 
programov so ugasnjene, 
ura vklopa izbranega 
programa začne 
utripati. 

4.Pritisnite SELECT tipko
za nastavitev ure in nato 
pritisnite tipko OK. 
Izpiše se ura in pričnejo
utripati minute. 

5.Pritisnite SELECT tipko
za nastavitev minut 
in nato pritisnite tipko OK. 
Izpišejo se minute in prične
utripati ura izklopa. 

6.Za nastavitev ure izklopa uporabite enak
postopek kot za nastavitev ure vklopa.
Po nastavitvi minut se izpiše ura izklopa.
Če izberete št. programov 1][2][3][4],
se izpis spreminja,
da dovoli nastavitev  
št. programa kot je opisano
v točki št. 2. 
Če se izbere 
[S], za dodatne informacije
glejte rubriko nastavitev spremembe 
temperature. 

7.S pritiskom na TIMER se 
SET in SCHEDULE napisa
ugasneta in se vrnete v
prvotno nastavitev. 

6.3.
4.S pritiskom tipke se izpiše SCHEDULE

in izbran program pod 3.točko
1.Držite tipko TIMER cca.  bo veljaven za dneve

3 sekunde izpiše se SET. nastavljene pod 2. točko.
Izpišejo se vsi dnevi in S pritiskom na tipko OK, se
številke vseh potrdi/prekliče program.
programov. Ob potrditvi programa napis

SCHEDULE gori,
ob preklicu je napis ugasnjen.

2.Pritisnite  DAY tipko dokler ne prične
utripati dan ki ga želite nastaviti.
S pritiskanjem si dnevi
sledijo
[Mon] [Tue] [Sun] [ 5.Pritisnite tipko TIMER, napis
Mon~Sun] SET se ugasne in se
[Mon~Fri] [Sat, vrnete v prvotno nastavitev.
Sun] [Mon] . Če utripa
več dnevov hkrati, bo ista nastavitev  
veljala za vse utripajoče
dneve.

3.Pritiskajte  SCHEDULE
tipko dokler ne začne
utripati želena št. programa.

6.4.

V prvotni nastavitvi držite
tipko SELECT  cca. 3 
sekunde. 
Napis NEXT SCHEDULE 
utripa. (Popolen preklic
časovnika) 

V načinu preklic časovnika,
držite tipko
SELECT  cca. 3 
sekunde.  
Izpiše se NEXT SCHEDULE.  
(Aktiviranje časovnika)  
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6.5.
Dvig oz. znižanje nastavljene temperature ( 3 C ali 5 C) na osnovi ure vklopa ali izklopa. Sprememba temperature varira 
v odvisnosti od načina delovanja. Če je vklopljen način “ventilacija (fan)”, “hlajenje (cooling)” in “razvlaževanje (dry)”, se temperatura 
glede na nastavljeno temp. dvigne; če je vklopljen način ''gretje (heating)'' se temp. zniža glede na nastavljeno temperaturo. 

3. Izberite spremembo temperature
s pritiskom na tipki . Izbrati 
je mogoče “3” ali “5”. 
Če pritisnemo tipko1. Nastavite uro vklopa/ reset (resertiranje) seizklopa kot je opisano pod sprememba temperaturetočko 1 in 2 in nato ne prikaže izpiše se “- -''.izberite “S” kot S pritiskom na TIMER številko programa. tipko se izpiše temperatura 
in preidemo na način izbire
številke programa. 

2. Nastavite uro vklopa/
izklopa kot je opisano pod 4. S pritiskom na TIMER
točko 4 in 6.  tipko seSET in
Po nastavitvi ure vklopa/ SCHEDULE
izklopa se izpiše ugasneta in se vrnete
nastavljena temperatura.  v prvotno nastavitev. 

OPOMBA:
1. Prikaz nastavljene temperature se spremeni.
2. Nastavitev temperature preko CS-NET ali PSC-5S je v normalnem območju, preko R.C.S. se lahko nastavi v novo območje.

6.6.
Če je sobna temp. nižja od določene vrednosti 1*, se izvaja avtomatski način gretja. V primeru, ko je aktiviran avtomatski način 
gretja in temperatura v prostoru doseže nastavljeno temperaturo, se avtomatski način gretja prekine. 

Preklic 
Ko je aktiviran avtomatski način

1. V načinu MODE normalno, držite gretja, pritisnite tipkotipko cca 3 sekunde, da 
MODE za cca.spremenite način

delovanja. Nastavitev  3 sekunde, za povratek  
avtomatskega načina v predhodno nastavitev.
je aktivirano in desno od 
ure se izpiše ON. Nastavitev avtomatskegaNapis ON utripa, ko je načina delovanja ni večaktiviran avtomatski aktivna in napis ON na desninačin gretja. 

strani je izklopljen. 

 OPOMBA:
*1 (5/10/15 C) je lahko izbrana z opcijsko nastavitvijo.

6.7.
Da preprečimo uporabo napačnih tipk je le te možno zakleniti.
*Ta ukaz nastavitve izberemo pri načinu “sprememba načina operacije”, “nastavitev temperature”, “funkcija izpiha” in “avtomatska loputa” 
z opcijo 4 nastavitev (F8~Fb).

1. V prvotni nastavitvi držite Preklic  
SELECT tipko  Ko je aktiviran zaklep

cca 3 sekunde.  operacije držite tipko 
Aktivira se zaklep SELECT cca. 3 sekunde,
operacije. OPER.LOCK se  da se vrnete v prvotno
izpiše. Če pritisnete kako nastavitev. Zaklep
tipko medtem ko je operacije je preklican in
aktiviran zaklep, OPER. OPER.LOCK napis se ugasne.
LOCK utripa.

O :
Ukaz se lahko nastavi preko CS-NET-a ali preko sekundarnega daljinskega upravljalnika. 
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