
Styring af Air Condition
Kan foregå på to måder:
1. På fjernbetjenings-enheden på væggen
2. På din mobil via APP

1. På Fjernbetjenings-enheden på væggen:

Den har 4 taster:
En ON/OFF knap for oven til højre 
& 3 taster på lcd skærmen:    --  O  –

ON/OFF: her kan man tænde og slukke for nedkøling/opvarmning

DE 3 TASTER  –-  O  –-
Disse bruges til at navigere i menuen og ændre på indstillingerne

Med “O” kan man vælge de forskellige menupunkter samt bekræfte valg.

Med “ –” kan man scrolle til højre og venstre i menupunkterne og 
valgmulighederne (som f.eks. hæve/sænke den ønskede temperatur).

Bemærk efter få sekunders inaktivitet, kommer man tilbage på startskærmen med 
temperaturen og skal starte forfra (hvis man ikke nåede at blive færdig).

VIGTIGT: om sommeren, når der ønskes nedkøling, skal mode stå på iskrystallen

Står den derimod på          vil der kun blive blæst den eksisterende 
luft rundt uden nedkøling, som en ventilator.



2. På din mobil via APP

Tak til aktionær Bjarne Gustavson, for at have lavet denne guide

Daikin har udviklet en APP, som kan tilsluttes den Daikin fjernbetjenings-enhed 
(kaldet enhed i det efterfølgende), som er på værelset til at styre Aircondition. 

Meningen med denne vejledning er at kunne etablere en bluetooth-forbindelse 
mellem din telefon og denne enhed og at installere en APP, så enheden på 
værelset kan kontrolleres igennem APP’en. Jeg synes personligt ikke, at 
enhedens menu er så brugervenlig, og så kan du også midt om natten skrue op 
og ned uden at rejse dig fra sengen

1.   Tænd enheden. Øverst til højre er der en lille knap du trykker 
ned. Når enheden er tændt, udsender den et bluetooth-signal, som 
vi skal bruge til at forbinde din telefon med enheden.

2.    Slå Bluetooth til på telefonen:

3.   Gå ind i APP-Store eller tilsvarende og søg på DAIKIN.

Du skal finde frem til APP’en: Madoka Assistant

Installer APP’en på din mobiltelefon.

4.   Gå ind i APP på mobil, hvor du ser følgende:

Til dette svarer du OK.
Så skal du acceptere 
brugsvilkår mm:



5.   Tryk på fortsæt.

Så kommer der 
oplysninger om 
opdateringer m.m.:

6.   Her trykker du 
luk for endelig at 
komme ind til det, 
som det drejer sig 
om: hvilke 
enheder er 
tilgængelige

7.  Billedet viser de 
enheder, som er i 
nærheden af dig. 
Vælg dit værelse 
(eller det 
fællesområde), som 
du ønsker at styre, 
ved at trykke på det

8.   Læs teksten: 
Den oplyser dig om, at 
der på din ENHED 
kommer en kode, og du 
på din ENHED skal 
bekræfte koden, her 
”856496”. 
Du skal IKKE taste 
koden, men bare på 
ENHEDEN trykke 
bekræft.
Først trykker du på Dan 
Par på telefonen.

9.   På enheden på væggen ser 
du følgende billede:

Du trykker på – , som er under 
fluebenet for at bekræfte koden.

Billedet på enheden skifter til 
dette:

Dette billede viser, at du nu har 
connected din mobil igennem 
APP til din enhed og kan styre 
aircondition med din APP.

10.    Gå ind i APP igen og du vil se følgende billede:

Du kan nu let styre 
aircon-enheden med 
denne APP. Du ser 
navnet på den enhed, du 
har forbundet til, hvad 
rum-temperaturen er, og 
hvad mål-temperaturen 
er.

ENJOY

Fejlmuligheder:
Du har etableret en 
forbindelse, (måske sidste 
gang du var her), og har en 
gammel bluetooth-forbindelse 
hængende, som forhindrer dig 
i at connecte. 
Ind i bluetooth og slet 
forbindelsen og prøv igen!


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

