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Om dette dokument

1. Om dette dokument
Målgruppe
Autoriserede installatører
Sæt med dokumentation
Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:
Dokumenter
Installations- og
betjeningsvejledning
Installationsvejledning

Brugervejledning

Indeholder…
Installations- og
betjeningsvejledning
Forberedelse af installationen,
tekniske specifikationer,
referencedata,...
Detaljerede instruktioner trin for
trin og basisoplysninger
vedrørende almindelig og
avanceret brug

Format
Papir (i kassen)

Digitale filer på http://www.
daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens
Daikin websted eller hos din forhandler.
Se detaljerede anvisninger i installationsvideoerne på http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/. Se installationsvideoerne til Daikin online controller med specifikke
anvisninger på tilslutning til S21 forbindelsesstikket.

2. Sikkerhedsforanstaltninger
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Se endvidere installationsvejledningen til indendørsenheden.

Læs disse generele sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af brugerinterfacet.
●● I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Begge advarselstyper
indeholder vigtig information om sikkerheden. Man skal følge forholdsreglerne nedenfor.

ADVARSEL
BEMÆRK

Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre
personskade eller dødsfald.
Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade
eller personskade, som kan være alvorlig alt efter
omstændighederne.

●● Efter endt installation skal du foretage en testkørsel og kontrollere, om der er fejl, og du skal
forklare kunden, hvordan man anvender klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen. Få
kunden til at opbevare installationsvejledningen sammen med betjeningsvejledningen med henblik
på senere brug.

BRC073A1Installationsvejledning
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ADVARSEL
Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet.
Forsøg ikke på selv at installere brugerinterfacet. Forkert installationsarbejde kan medføre
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af flytning og ny installation af brugerinterfacet.
Forkert installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk stød eller brand.
Installér brugerinterfacet i henhold til instruktionerne i denne installationsvejledning.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre fejl på enheden, vandlækage, elektrisk
stød eller brand.
Installér brugerinterfacet på et fast fundament, der kan bære brugerinterface vægt.
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, at brugerinterfacet falder ned og forårsager
tilskadekomst.
Elarbejde skal udføres i overensstemmelse med relevant lokal og national lovgivning og i
overensstemmelse med instruktionerne i installationsvejledningen.
Man skal anvende en separat strømkreds. For lidt effekt i strømkredsen eller forkert montage kan
medføre elektrisk stød eller brand.
Foretag altid installationsarbejde med afbrudt strømforsyning.
Berøring af elektriske dele kan give elektrisk stød.
Man må ikke selv adskille, ændre eller reparere enheden.
Dette kan medføre elektrisk stød og/eller brand.
Alle ledninger skal være fastgjorte, og man skal anvende de specificerede ledninger og sikre sig,
at terminalerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning.
Forkerte tilslutninger eller sikring af ledninger kan medføre unormal varmedannelse eller brand.
Valget af materiale og installation skal leve op til kravene i nationale og internationale standarder.

InstallationsvejledningBRC073A1
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BEMÆRK
Fyld hullerne til ledningsgennemføring med kit for at undgå lækage og elektrisk stød på grund af
indtrængende vand eller insekter.
For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene anlægget med våde hænder.
Vask ikke brugerinterfacet med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse og støj.
(Afhængigt af styrken på det indgående signal kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at
eliminere støjen.)
Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Hvor der er en høj koncentration af mineralolietåger, olieforstøvning eller -damp
(såsom i køkkenet).
Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan medføre kølemiddel-lækage.
3. Tæt på udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af styresystemet og medføre funktionsfejl
på enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor kulfiber eller antændeligt støv
afgives til luften eller hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller
benzin.
Hvis enheden benyttes under disse betingelser, kan det medføre brand.
5. Høj temperatur eller åben ild.
Kan medføre overophedning og/eller brand.
6. Fugtige områder eller steder, hvor enheden kan blive påvirket af vand.
Hvis der trænger vand ind i brugerinterfacet, kan det medføre elektrisk stød og fejl på
elektroniske dele i enheden.
Når brugerinterfacets termostatfunktion anvendes, skal du vælge et installationssted:
●● Hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres.
●● Som ikke er udsat for direkte sollys.
●● Som ikke er i nærheden af en varmekilde.
●● Som ikke påvirkes af luft udefra eller af træk f.eks. på grund af, at døre åbnes/lukkes, luftafgang
på indendørsenhed eller lignende.
●● Som IKKE er udendørs.

BRC073A1Installationsvejledning
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3. Tilbehør
Se side 7 installations- og betjeningsvejledningen med en liste over medfølgende tilbehør.
Medfølger ikke, men påkræves: BRCW901A*.
Enheds-nr.

Længde

BRCW901A03
BRCW901A08

3m
8m

4. Installation af brugerinterface
4-1 Bestem, hvor brugerinterfacet skal installeres.

Følg "2. Sikkerhedsforanstaltninger" ved bestemmelse af installationsstedet.

4-2 Lav et hul til ledningsgennemføring i væggen,
hvis ledningerne kommer ud bagfra.
Fjernbetjening set udefra
Hul til
gennemføring
på nederste del

Ø8-10

40
48,5

Hul til
gennemføring
Ø8-10

Opmærk midten af væghullet
i forhold til midten af hullet til
ledningsføring på
fjernbetjeningens nederste
del, når du laver hullet.

BEMÆRK

Hvis hulstørrelsen er for stor, eller hvis
placeringen ikke er rigtig, kan hullet være synligt,
når fjernbetjeningen er installeret.

InstallationsvejledningBRC073A1
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4-3 Undersøg retningen på ledningerne ud af fjernbetjeningen
(bag, venstre, venstre foroven).
4-3-1 Udgang bag

4-3-2 Udgang venstre

Skær det markerede område af
(skraveret område).

Fjern det tynde område (skraveret område)
med en tang eller lignende, og fjern herefter
grater med en fil eller lignende.

4-3-3 Udgang venstre foroven

Fjern det tynde område (skraveret område)
med en tang eller lignende, og fjern herefter
grater med en fil eller lignende.

BRC073A1Installationsvejledning
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4-4 Ledningsføring.
1-1-1 Overblik over tilslutninger
S6 og S21 tilslutning

H JST

S1 og S19 tilslutning

2

3

4

5

1-1-2 Udgang bag
S19
BRCW901A

S21

S6

PCB

PCB
S1

1×

1-1-3 Udgang venstre
S19
BRCW901A

S6

S21
PCB

PCB
S1

1×

InstallationsvejledningBRC073A1
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1-1-4 Udgang venstre foroven
S19

S21

BRCW901A
S6

PCB

PCB
S1

1×

BEMÆRK

●● Før ikke ledningerne tæt på en strømforsyningsledning for at undgå elektrisk støj
(ekstern støj).
●● Ledningens indgangsåbning skal tætnes med kit (medfølger ikke), så der ikke kommer
insekter mv. ind i enheden.

BEMÆRK

●● Adapteren aflaster ikke ledningen. Installatøren skal sørge for at aflaste kablerne tæt på
adapteren.

BEMÆRK

●● Jordforbind begge ender af det ekstra kabel BRCW901A*.

4-5 Fastgørelse af den nederste del.

Når ledningerne til brugerinterfacet føres gennem den bagerste afgang, skal ledningerne føres
gennem det forberedte hul i den nederste del, før den monteres på væggen.

1-1-5 Vægmontering

Fastgør med de medfølgende træskruer (2×).

Træskruer
(Ø3.5×16)

BRC073A1Installationsvejledning
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4-5-1 Montering af el-boks

Fastgør med de medfølgende små skruer (2×).

El-boks til to enheder
(uden dæksel)

El-boks (medfølger ikke)
(Brug ekstraudstyr
KJB211A)

84

46
(Installationshældning)
Små skruer (M4×16)
El-boks til en enhed
(uden dæksel)
El-boks (medfølger ikke)
(Brug ekstraudstyr
KJB111A)

84

28
(Installationshældning)

BEMÆRK

Små skruer (M4×16)

●● Vælg en plan flade til installationen, hvis muligt.
●● Spænd ikke monteringsskruerne for meget, da den nederste del ellers deformeres.

InstallationsvejledningBRC073A1
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4-6 Fastgørelse af interfacets adapter.

Fjern den øverste del af brugerinterfacets adapter, og fastgør den nederste del.

2
1

Montering med leverede træskruer (Ø3,5×16)

3

Montering med leveret dobbeltklæbende tape

4-7 Montering af øverste del.

●● Ret den øverste del ind efter fligene på den nederste del (6 punkter) og sæt den øverste del på.
●● Pas på ikke at klemme ledningerne under monteringen.
●● Tag den beskyttende forsegling af den øverste del.

4-8 Afmontering af øverste del.

Sæt en kærvskruetrækker ind i slidserne i den nederste del (2 steder) for at fjerne den øverste del.

BEMÆRK

●● Brugerinterfacets printkort er Installeret
på den øverste del. Pas på ikke at
beskadige printkortet med
kærvskruetrækkeren.
●● Pas på, at der ikke kommer støv eller
væske på printkortet på den fjernede
øverste del.

Øverste del
Skruetrækker

Nederste del
Sæt en skruetrækker ind, og vrid
den en smule for at fjerne den øverste del.

BRC073A1Installationsvejledning
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5. Funktioner og menuemner
på brugerinterfacets knapper
5-1 Funktioner og menuemner

(1) Knap til valg af driftstilstand
(11) LCD (med baggrundsbelysning)

(4) Op-knap
(5) Ned-knap
(6) Højre-knap
(7) Venstre-knap
(9) Driftslampe
(8) Til/fra-knap
(3) Menu/Enter-knap
(10) Annullere-knap
(2) Knap til styring af blæserhastighed/
luftstrømmens retning
(1) Knap til valg af driftstilstand
●● Dette knap er aktiveret som standard.
Se "14. Spærrede knapper" på side 26
vedr. deaktivering.
●● Tryk på denne knap for at vælge den
ønskede driftstilstand.
●● Tilgængelige driftsmåder varierer alt efter
den tilsluttede model.

Hovedmenu*
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Ur og kalender
Sprog

(2) Knap til styring af blæserhastighed/
luftstrømmens retning
●● Bruges til ændring af blæserhastigheden
(4) Op-knap
og luftstrømmens retning.
●● Til forøgelse af den indstillede temperatur.
●● Mulig blæserhastighed og luftstrømsretning
●● Det næste emne opad fremhæves.
varierer alt efter den tilsluttede model.
(Hold knappen trykket ned for at gennemgå
(3) Menu/Enter-knap
værdier eller emner).
●● Dette knap er aktiveret som standard. Se
●● Til ændring af det valgte emne.
"5-2 Aktivering/deaktivering af menu/enter
og annuller-knappen" på side 13 vedr.
deaktivering.
●● Til visning af hovedmenu eller indtastning af
det valgte emne. (Se betjeningsvejledningen
vedr. detaljer om hovedmenuen.)
InstallationsvejledningBRC073A1
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(5) Ned-knap
(11) LCD (med baggrundsbelysning)
●● Til reduktion af den indstillede temperatur.
●● Baggrundsbelysning tændes i ca.
●● Det næste emne nedad fremhæves.
30 sekunder, når man trykker på en vilkårlig
(Hold knappen trykket ned for at gennemgå
knap.
værdier eller emner).
●● Knapperne har ingen funktion, når
●● Til ændring af det valgte emne.
baggrundsbelysningen er slukket, med
undtagelse af Til/ Fra knappen.
(6) Højre-knap
●● Til fremhævning af det næste emne i højre
side.
●● Displayet skifter til næste skærmbillede.

(7) Venstre-knap
●● Til fremhævning af det næste element
i venstre side.
●● Displayet skifter til tidligere skærmbillede.
(8) Tænd/sluk-knap
●● Tryk på denne knap for at starte eller
standse klimaanlægget.

Menuen Serviceindstillinger*
Testdrift**
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik
*Tilgængelige menuemner varierer alt efter den
tilsluttede model.
**Vises ikke på anlæg med multi-opdeling.

(9) Driftslampe (grøn)
●● Denne lampe lyser under drift.
●● Denne lampe blinker i tilfælde af driftsfejl
eller tilstandskonflikt.
●● Denne lampe er slukket, når driften er
afbrudt.
(10) Annullere-knap
●● Tilbage til forrige skærmbillede.
●● Tryk på og hold denne knap nede i
4 sekunder eller mere for at få vist menuen
Serviceindstillinger.

BEMÆRK

●● For at betjene op/ned/venstre/højre-knappen, skal man altid trykke på

,

, , eller .
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5-2 Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen
Gør følgende for at deaktivere menu/enter og
annuller-knappen på hovedskærmbilledet:
1. Hold knappen nede.
2. Tryk på de 3 viste knapper samtidig med,
at knappen holdes nede.
Følg samme fremgangsmåde for at aktivere
menu/enter og annuller-knappen på
hovedskærmbilledet.

1

2

2
2

2

5-3 Beskrivelse af betjening af knapper
<Hovedmenu>

Hovedmenu

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

Fremhævet display (valgte emner)

Instruktioner om ændring af
knapper vises.

Indstilling

InstallationsvejledningBRC073A1
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6. Strøm til
●● Kontrollér, at ledningsføring til indendørs-/ udendørsenheder er afsluttet.
●● Kontrollér, at dækslet på el-bokse på indendørs- og udendørsenheder er lukkede, før du tilslutter
strømforsyningen.

Klimaanlæg med multi-opdeling er tilsluttet et brugerinterface
6-1
6-2

Tilslut strømforsyningen.
”Kontrol af forbindelsen.
Vent.” vises.

<Primært brugerinterface>

6-2

Kontrol af forbindelse.
Vent.

BEMÆRK

Når teksten til venstre
vises, lyser
baggrundsbelysningen
ikke, når man trykker
på en af knapperne.

<Hovedskærmbillede>

6-3

Hovedskærmbilledet vises.

6-3

28°C
BEMÆRK

●● Ved valg af et andet sprog, se da "13. Sprog" på side 25.
●● Den viste driftstilstand på brugerinterfacet ved første opstart afhænger af indendørsenhedens
driftstilstand.

BRC073A1Installationsvejledning
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7. Brugsstedsindstillinger
7-1

7-2

<Hovedskærmbillede>

Tryk på og hold annullerknappen nede i 4 sekunder eller
mere. Menuen
Serviceindstillinger vises.

7-1

Vælg Brugsstedsindstillinger
og tryk på Menu/Enter knappen.

7-2

28°C
<Serviceindstillinger>
Serviceindstillinger
Testdrift
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik

Retur

Indstilling

<Brugsstedsindstillinger>

7-3

Fremhæv "Tilstands-nr.", og vælg
det ønskede "Tilstands-nr." med
(op/ned) knapperne. Se side
16 med de mest almindelige
brugsstedsindstillinger.

7-3

Brugsstedsindstillinger
Driftstilstand
1b

Retur

Indstilling

ANDET KODE-NR.
FØRSTE KODE (SW) NR.

●● De aktuelle indstillinger vises.
●● KODE-NR. " -- " betyder, at der ikke er
tilgængelige funktioner.

7-4

7-5
7-6

Fremhæv ANDEN KODE. for
FØRSTE KODE NR. som skal
ændres, og vælg det ønskede
ANDET KODE NR. med
(op/ned) knapperne. Flere
identiske tilstands-nr. indstillinger
er tilgængelige.
Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse
vises.
Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne gemmes,
og skærmbilledet
Brugsstedsindstillinger vises igen.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

7-5
7-6

Brugsstedsindstillinger
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

<Brugsstedsindstillinger>

InstallationsvejledningBRC073A1
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7-7

Når alle ændringer er foretaget,
skal du trykke på annullereknappen to gange.
Baggrundsbelysningen slukkes,
og ”Kontrol af forbindelse. Vent.”
vises under initialisering.
Hovedskærmbilledet vises igen
efter endt initialisering.

7-8

Tilstands-nr.
FØRSTE
(Bemærkning 1) KODE NR.

Beskrivelse af
indstillingen

1b

13

Symbol eller symbol+tekst
på hovedskærmbilledet

1e

2

Setback-funktion.

ANDET KODE-NR. (Bemærkning 2)
01

02

03

04

Symbol+ tekst

Symbol

—

—

Må ikke
anvendes

Kun
opvarmning

Kun
køling

Køling og
opvarmning

BRC073A1Installationsvejledning
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8. Metode til testdrift (kun par-opdeling)
∗∗Se vejledningen, som følger med udendørsenheden, vedrørende multi-opdelte modeller.

BEMÆRK

●● På anlæg med multi-opdeling kan testkørsel ikke anvendes.

Se også installationsvejledningen til indendørs- og udendørsenheden.
●● Kontrollér, at ledningsføring af indendørs- og udendørsenheden er afsluttet.
●● Kontrollér, at dækslet på el-bokse på indendørs- og udendørsenheden er lukket.
●● Når arbejdet med montering af kølerør, drænrør og el-ledningerne er afsluttet, skal man rengøre
indendørsenheden indvendigt og frontpanelet.
●● Foretag testdrift efter følgende fremgangsmåde.

BEMÆRK

●● Baggrundsbelysningen tændes i ca. 30 sekunder, når man trykker på en af
betjeningsknapperne.
●● Brug kun knapperne, når baggrundsbelysningen er tændt. Til/fra knappen kan dog betjenes,
selvom baggrundsbelysningen er slukket.

8-1

Tænd for strømmen mindst 6 timer
før start af testdrift for at beskytte
kompressoren.

8-2

Kontrollér, at væske- og
gasspærreventilerne er åbne.

BEMÆRK

Kontrollér, at panelet og
rørafskærmningen er lukket før
drift (fare for elektrisk stød).

BEMÆRK

Efter udluftning med en vakuumpumpe kan det forekomme, at kølemiddeltrykket ikke
stiger, også selvom spærreventilen er åben. Dette skyldes, at kølesystemet på
udendørsenheden er spærret af den elektriske ekspansionsventil eller lignende.
Anlægget kan anvendes uden problemer.
<Hovedskærmbillede>

8-3

Sæt driftstilstanden til køling med
knappen til valg af driftstilstand.

8-4

Tryk på og hold annuller-knappen
nede i 4 sekunder eller mere.
Menuen Serviceindstillinger vises.

8-3
8-4

28°C

Tryk på og hold
annuller-knappen nede
i 4 sekunder eller mere,
mens baggrunds
belysningen er tændt.

<Serviceindstillinger>

InstallationsvejledningBRC073A1
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8-5

Vælg Testdrift og tryk på Menu/Enter
knappen. hovedskærmbilledet vises
igen, og ”Testdrift” vises.

8-5

Serviceindstillinger
Testdrift
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik

Retur

8-6

Tryk på til/fra knappen i ca.
10 sekunder. Testdrift starter.
Kontrollér driftsbetingelserne
i 3 minutter.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

8-6
Tryk på til/fra knappen
(inden for 10 sekunder).

BEMÆRK

Testdrift

Testdrift kan også startes ved
først at udføre 8-6, efterfulgt
af 8-5.

8-7

<Hovedmenu>

Tryk på Menu/Enter-knappen
på hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

8-7

Hovedmenu

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

8-8
8-9

Vælg Luftstrømmens retning og tryk
på Menu/Enter knappen.
Tryk på
knapperne for at vælge
den ønskede luftstrømsretning,
og tryk på Menu/Enter knappen.
Hovedskærmbilledet vises igen.

8-8
8-9

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Luftstrømmens retning
Retning1
Drejning stop

Retur
Retur
eturn

Retning2
Drejning stop

Indstilling
Indstilling

Man kan ændre
luftstrømmens retning med
(op/ned) knapperne.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

8-10

Tryk på og hold annuller-knappen
nede i 4 sekunder eller mere på
hovedskærmbilledet. Menuen
Serviceindstillinger vises.

8-10

Testdrift

Tryk på og hold
annuller-knappen nede
i 4 sekunder eller mere,
mens baggrundsbelysningen er tændt.

<Menuen
Serviceindstillinger>

BRC073A1Installationsvejledning
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8-11

Vælg Testdrift i menuen
Serviceindstillinger, og tryk på Menu/
Enter knappen. Hovedskærmbilledet
vises igen, og normal drift er mulig.

8-11

Serviceindstillinger
Testdrift
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik

Retur

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

<Hovedskærmbillede>

8-12
8-13

Kontrollér funktionerne i henhold til
betjeningsvejledningen.

BEMÆRK

Testdrift afsluttes automatisk efter
30 minutter.

Hvis ikke frontpanelet er monteret,
skal man afbryde strømmen efter
testdrift.

BEMÆRK

●● Hvis indendørs arbejde ikke er afsluttet efter endt testdrift, skal man give kunden besked om
ikke at anvende enheden, før det indendørs arbejde er afsluttet, for at beskytte enheden.
●● (Hvis indendørsenheden anvendes, kan den blive forurenet med urenheder fra maling eller
bindemidler i forbindelse med indendørs arbejde, og der kan forekomme vandstænk eller
vandlækage).

BEMÆRK

●● Hvis ikke enheden kan anvendes på grund af en fejl, se da Fejlfindingsdiagnose .
●● Efter endt testdrift skal man kontrollere, at fejlhistorikken ikke vises på skærmbilledet med
information om vedligeholdelse, på følgende måde.

8-14

8-15

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

8-14

28°C

Tryk på Menu/Enter
knappen.

<Hovedmenu>

Vælg Information om vedligeholdelse
og tryk på Menu/Enter knappen.

8-15

Hovedmenu
1/2
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse Information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

InstallationsvejledningBRC073A1
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8-16

8-17

Skærmbilledet med information om
vedligeholdelse vises. Kontrollér, at
den seneste fejlkode ikke vises på
skærmbilledet.

8-16
8-17

Vedligeholdelse information

Tryk på til/fra knappen og
hold den nede i
4 sekunder eller mere.

Indendørsmodel ––––––––––
Udendørsmodel ––––––––––

Hvis den seneste fejlkode vises, skal
man foretage fejlfinding ifølge
"Fejlkodelisten” i indendørsenhedens
installationsvejledning. Efter endt
fejlfinding skal man trykke på til/fra
knappen og holde den nede i
4 sekunder eller mere på
skærmbilledet med information om
vedligeholdelse for at slette
fejlkodehistorikken.

Retur

BEMÆRK

Hvis ikke der vises en fejlkode i
forbindelse med dette, har systemet
afsluttet testdrift normalt.

Fejlfindingsdiagnose
●● Når brugerinterfacet viser et emne i
følgende tabel, skal man kontrollere
detaljerne i tabellen.
●● Hvis der forekommer en fejl, vises "
". Foretag fejlanalyse ifølge
"Fejlkodelisten” i
indendørsenhedens
installationsvejledning. Se "9.
Kontrol af fejlhistorik" for at få vist
RC fejlhistorikken.

Mon 16:32

30°C

Brugerinterface visning
•
•
Ingen visning

"Kontrol af forbindelse.
Vent" vises.*

•
•
•
•
•
•

Beskrivelse
Strømafbrydelse, spændingsfejl eller afbrudt fase
Forkert tilslutning af ledninger (mellem indendørsog udendørsenheden)
Fejl på indendørs printkort
Ledningsføring til brugerinterface
Fejl på brugerinterface
Defekt sikring (udendørsenhed)
Fejl på indendørs printkort
Forkert tilslutning af ledninger (mellem indendørsog udendørsenheden)

* Selvom "Kontrol af forbindelse. Vent" vises i op til 180 sekunder efter tilslutning af strøm, er dette ikke
ensbetydende med en fejl. (Se efter 180 sekunder, om koden "U5" vises.)

BRC073A1Installationsvejledning
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9. Kontrol af fejlhistorik
<Hovedskærmbillede>

9-1

9-2

Tryk på og hold annuller-knappen
nede i 4 sekunder eller mere på
hovedskærmbilledet. Menuen
Serviceindstillinger vises.

9-1

Vælg Fejlhistorik og tryk på Menu/
Enter knappen. Menuen Fejlhistorik
vises.

9-2

28°C
<Serviceindstillinger>
Serviceindstillinger
Testdrift
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik

Retur

9-3

Vælg RC fejlhistorik og tryk på
Menu/Enter knappen. Fejlkoderne
kan bekræftes på RC fejlhistorik
skærmbilledet.

9-3

9-5

På RC fejlhistorik skærmbilledet vises
de sidste 10 emner i rækkefølge.
Tryk på annullere-knappen på
RC fejlhistorik skærmbilledet
3 gange.
Hovedskærmbilledet vises igen.

9-4
9-5

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Fejlhistorik

2/2

Fjernbetjening fejlhistorik

Retur

9-4

Tryk på og hold
annuller-knappen nede
i 4 sekunder eller mere,
mens baggrundsbelysningen er tændt.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Fjernbetjening fejlhistorik
Fejl

Dato

1/3
Tid

Retur

Seneste registrering

InstallationsvejledningBRC073A1
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10. Information om registrering af
servicekontakt
●● Information om registrering af servicekontakt.
<Hovedskærmbillede>

10-1

10-2

Tryk på og hold annuller-knappen
nede i 4 sekunder eller mere på
hovedskærmbilledet. Menuen
Serviceindstillinger vises.

10-1

Vælg Servicekontakt og tryk på
Menu/Enter knappen. Skærmbilledet
"Servicekontakt" vises.

10-2

28°C
<Serviceindstillinger>
Serviceindstillinger
Testdrift
Servicekontakt
Brugsstedsindstillinger
Fejlhistorik

Retur

10-3

Vælg Servicekontakt og tryk på
Menu/Enter knappen.

10-3

Indstilling

Man kan indtaste telefonnummer med
(op/ned) knapperne. Indtast fra
venstre mod højre, tomme felter bør
stå som " - ".

10-5

Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse af
indstilling vises.

10-6

Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne indtastes,
og menuen Serviceindstillinger vises
igen.

10-4
10-5

Ingen
Servicekontakt

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Servicekontakt

0123–456–7890–––

Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Servicekontakt
Gem indstillinger?

Ja
Retur

10-7

Indstilling

Retur

10-6

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Servicekontakt

Retur

10-4

Tryk på og hold
annuller-knappen nede
i 4 sekunder eller mere,
mens baggrundsbelysningen er tændt.

Nej
Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

<Serviceindstillinger>

Tryk på annullere-knappen en gang.
Hovedskærmbilledet vises igen.
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11. Bekræftelse af registrerede detaljer
11-1

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

11-1

28°C
Tryk på Menu/Enter
knappen.

11-2

<Hovedmenu>

Vælg Information om vedligeholdelse
og tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med information om
vedligeholdelse vises.

11-2

Hovedmenu
1/2
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse Information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

11-3

Kontrollér, at kontaktinformationen er
indtastet korrekt.

11-3

Indstilling

Vedligeholdelse information
Kontaktinfo
0123–4567–8900

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Registrerede detaljer
vises.

Indendørsmodel ––––––––––
Udendørsmodel ––––––––––
Retur

11-4

Tryk på annullere-knappen to gange.
Hovedskærmbilledet vises igen.
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12. Ur og kalender
12-1

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

12-1

28°C
Tryk på Menu/Enter
knappen.

12-2

<Hovedmenu>

Vælg Ur og kalender og tryk på
Menu/Enter knappen. Menuen
"Ur og kalender" vises.

12-2

Hovedmenu

2/2

Ur og kalender
Sprog

Retur

12-3

Vælg Dato Tid og tryk på
Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet "Dato og tid” vises.

12-3

Indstilling

Ur og kalender
Dato og tid
12H/24H ur

Retur

12-4

Vælg "År", "Måned", "Dag" og tid
med
(venstre/højre) knapperne,
hvorefter du kan ændre værdierne
med
(op/ned) knapperne. Hvis
du holder knapperne trykket ned,
ændres værdierne kontinuerligt.

12-5

Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

12-6

Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne bekræftes,
og hovedskærmbilledet vises igen.

12-4
12-5

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Dato og tid
År
2014
Måned 1
Dag 1
Onsdag

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

0:00

Indstilling

Retur

BEMÆRK

Ugedagen indstilles automatisk.

12-6

Dato og tid
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

<Hovedskærmbillede>

BEMÆRK

Hvis en strømafbrydelse varer længere end 48 timer, nulstilles tiden og skal indstilles igen.
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13. Sprog
13-1

13-2

<Hovedskærmbillede>

13-1

Tryk på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

28°C
<Hovedmenu>

Vælg Sprog og tryk på Menu/Enter
knappen. Skærmbilledet "Sprog"
vises.

13-2

Hovedmenu

Tryk på
(op/ned) knapperne for
at vælge det ønskede sprog, og tryk
på Menu/Enter knappen.
Indstillingerne bekræftes, og
hovedskærmbilledet vises igen.

13-3

2/2

Ur og kalender
Sprog

Retur

13-3

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Sprog

Dansk
Retur

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

<Hovedskærmbillede>

De viste sprog afhænger af de den installerede sprogpakke. Som standard er den første sprogpakke
installeret. Hvis du ønsker en anden sprogpakke, skal softwaren opdateres. For yderligere information
om softwareopdatering, se "17. Softwareopdatering med opdateringsfunktion" på side 30.
Sprogpakke 1
7 sprog

Sprogpakke 2
7 sprog

Sprogpakke 3
7 sprog

1) EN

Engelsk

1) EN

Engelsk

1) EN

Engelsk

2) DE

Tysk

2) CZ

Tjekkisk

2) RU

Russisk

3) FR

Fransk

3) HR

Kroatisk

3) EL

Græsk

4) IT

Italiensk

4) HU

Ungarsk

4) TR

Tyrkisk

5) ES

Spansk

5) SL

Slovensk

5) PL

Polsk

6) PT

Portugisisk

6) RO

Rumænsk

6) SR

Serbisk

7) NL

Hollandsk

7) BG

Bulgarsk

7) SK

Slovakisk

InstallationsvejledningBRC073A1
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14. Spærrede knapper
●● Begrænset antal knapper, der kan betjenes.

14-1

14-2

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

14-1

Låsefunktionen kan vises ved
at trykke på Menu/Enter knappen
i 4 sekunder.

14-2

28°C
<Hovedmenu>
Hovedmenu

Vælg Låsefunktion og tryk på
Menu/Enter knappen. Menuen
"Låsefunktion" vises.

14-3

Vælg Spærrede knapper og tryk på
Menu/Enter knappen. Skærmbilledet
"Spærrede knapper" vises.

14-4

Hovedmenu

Vælg "op/ned/v/h", "til/fra", "tilstand"
eller "blæserhastighed" med
(venstre/højre) knapperne og "lås/
frigør" med
(op/ned) knapperne.

14-6

Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

14-7

Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne indlæses,
og hovedskærmbilledet vises igen.

14-5
14-6

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Låsefunktion
Spærrede taster
Funktion spærret
Spærret tilstand

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Spærrede taster
Op/ned/V/H: FRIGØR
Til/fra: FRIGØR
Driftstilstand: LÅS
Blæserhastighed: LÅS
Retur

14-7

1/2

Låsefunktion
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration

Retur

14-5

Tryk på Menu/Enter
knappen i 4 sekunder.

Indstilling

Retur

14-4

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

14-3

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Spærrede taster
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

<Hovedskærmbillede>
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15. Funktion spærret
●● Begrænset antal funktioner, der kan anvendes.

15-1

15-2

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen
på hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

15-1

Låsefunktionen kan vises ved
at trykke på Menu/Enter knappen
i 4 sekunder.

15-2

28°C
<Hovedmenu>
Hovedmenu

Vælg Låsefunktion og tryk på
Menu/Enter knappen. Menuen
"Låsefunktion" vises.

15-3

Vælg Funktion spærret og tryk på
Menu/Enter knappen. Skærmbilledet
"Funktion spærret" vises.

15-4

Hovedmenu

15-6

Vælg den ønskede funktion
med
(venstre/højre) knapperne
og "lås/frigør" med
(op/ned)
knapperne.
Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse
vises.

15-5
15-6

Tryk på Menu/Enter
knappen i 4 sekunder.

1/2

Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Låsefunktion
Spærrede taster
Funktion spærret
Spærret tilstand

Retur

15-5

Indstilling

Låsefunktion
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Retur

15-4

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

15-3

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Funktion spærret
Tidsplan
Konfiguration
Ur og kalender
Energibespar. liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand
Retur

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

1/2
:FRIGØR
:FRIGØR
:FRIGØR
:FRIGØR
:FRIGØR
:FRIGØR

Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.
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15-7

15-7

Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne indlæses,
og hovedskærmbilledet vises igen.

Funktion spærret
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

<Hovedskærmbillede>

BEMÆRK

●● Hvis en funktion er spærret, vises

symbolet ved siden af funktionen.

16. Spærret tilstand
●● Begrænset antal driftstilstande, der kan anvendes.

16-1

16-2

<Hovedskærmbillede>

Tryk på Menu/Enter-knappen
på hovedskærmbilledet.
Hovedskærmbilledet vises.

16-1

28°C
<Hovedmenu>

Låsefunktionen kan vises ved
at trykke på Menu/Enter knappen
i 4 sekunder.

16-2

Hovedmenu

Vælg Låsefunktion og tryk på
Menu/Enter knappen. Menuen
"Låsefunktion" vises.

16-3

1/2

Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Retur

16-3

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Indstilling

Hovedmenu

1/2

Låsefunktion
Luftstrømmens retning
Energibesparende indstillinger
Tidsplan
Vedligeholdelse information
Konfiguration
Retur

Tryk på Menu/Enter
knappen i 4 sekunder.

Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.
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16-4

Vælg Spærret driftstilstand og tryk
på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet "Spærret driftstilstand"
vises.

16-4

Låsefunktion
Spærrede taster
Funktion spærret
Spærret tilstand

Retur

16-5

16-6
16-7

Vælg “Ventilation”, “Køling”,
“Opvarmning”, “Auto” eller “Tørring”
med
(venstre/højre) knapperne
og ”Aktiver/frigør” den valgte tilstand
med
(op/ned) knapperne.
Tryk på Menu/Enter knappen.
Skærmbilledet med bekræftelse
vises.
Vælg Ja og tryk på Menu/Enter
knappen. Indstillingerne bekræftes,
og hovedskærmbilledet vises igen.

16-5
16-6

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Spærret tilstand
Blæser
Køling
Opvarmning
Auto
Tørring
Retur

16-7

Indstilling

:Aktiver
:Aktiver
:Aktiver
:Aktiver
:Aktiver
Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

Spærret tilstand
Gem indstillinger?

Ja
Retur

Nej
Indstilling

Tryk på Menu/Enter
knappen.

<Hovedskærmbillede>

BEMÆRK
●● Når den aktuelt aktive driftstilstand spærres, er denne tilstand stadig aktiv, når hoved
skærmbilledet vises igen. Først når der ændres driftstilstand, er den deaktiverede tilstand ikke
længere tilgængelig. Når alle driftstilstande er spærret, kan der ikke skiftes til en anden tilstand
ud over den aktuelt aktive.
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17. Softwareopdatering med
opdateringsfunktion
●● BRC073A1 softwaren omfatter som standard sprogpakke 1.
●● Andre sprogpakker kan installeres med "PC USB kabel" funktionen (EKPCCAB3) + softwareopdateringsfunktionen.
●● Forudsætninger:
-- Software-opdateringsfunktion: kontakt din lokale forhandler for korrekt version.
-- "PC USB kabel" EKPCCAB3 eller nyere: omfatter ledningsnet og kabler 4P344073-1- og
4PW64322-1A (begge skal bruges under installationen).
Installationsvejledning:
1. Kontrollér, at indendørsenheden er slået fra.
2. Tilslut kablerne.
Se billedet nedenfor vedrørende tilslutning af kablerne.
3. Tænd for indendørsenheden.
4. Start opdateringsfunktionen på PC’en.
5. Gå til vinduet "Valg af opdateringsprocedure". Software til brugerinterfacet detekteres
automatisk.
6. Indtast modelnavnet "BRC" i filtreringsfeltet, og vælg den ønskede sprogpakke.
7. Følg anvisningerne på skærmen (yderligere, under installation, kabel 4P344073-1 skal
anvendes).

2
3

1

1) PC med
opdateringsfunktion

4

2) PC USB kabel
3) 4PW64322-1A kabel

X1A

4) Brugerinterface printkort
5

5) T
 il indendørsenhed S21
(se "4. Installation af
brugerinterface" på
side 5)

Yderligere information om de tilgængelige sprog findes i "13. Sprog" på side 25.
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