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A dokumentum bemutatása

1. A dokumentum bemutatása
Célközönség
Képesített szerelők
Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:
Dokumentum

Tartalma...

Szerelési és üzemeltetési
kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési
utasítások
Szerelési előkészületek,
műszaki jellemzők,
referenciaadatok stb.
Részletes, lépésről-lépésre
leíró útmutatások és háttérinformációk az alapvető és
a haladó felhasználási módokról

Szerelői referenciaútmutató
Felhasználói referenciaútmutató

Formátum
Papír (a dobozban)
A digitális fájlok a következő
weboldalon találhatók:
http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/productinformation/

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy forgalmazónktól
szerezheti be.
Részletes útmutatásért tekintse meg a következő címen elérhető szerelési videókat:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/. A kimondottan az
S21 csatlakozó csatlakoztatására vonatkozó útmutatásért tekintse meg a Daikin online
vezérlő szerelési videóit.

2. Biztonsági óvintézkedések
Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások fordításai.

Lásd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet is.

A felhasználói felület felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
●● A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Mindkét
kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz. Tartsa be az alábbiakban felsorolt összes
óvintézkedést.

FIGYELEM
VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy
halálhoz vezethet.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

●● A felszerelés befejezése után indítson próbaüzemet hibakeresés céljából, valamint az felhasználói
referencia-útmutató segítségével magyarázza el az ügyfélnek, hogyan kell a légkondicionálót
működtetni. Kérje meg az ügyfelet, hogy a szerelői referencia-útmutatót és az felhasználói
referencia-útmutatót együtt tárolja szükség esetére.
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FIGYELEM
Kérje meg a kereskedőt vagy egy szakértő szerelőt, hogy végezze el a felszerelést.
Ne próbálja saját maga felszerelni a felhasználói felületet. A nem megfelelő felszerelés vízszivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat.
A felhasználói felület áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a helyi forgalmazó
tanácsát.
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
A felhasználói felületet a szerelői referencia-útmutató utasításainak megfelelően kell felszerelni.
A nem megfelelő felszerelés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Győződjön meg arról, hogy csak a megadott tartozékokat és alkatrészeket használja
a felszereléshez.
Ha nem a megadott alkatrészeket használja, az az egység leesését, vízszivárgást, áramütést
vagy tüzet okozhat.
A felhasználói felületet olyan alapra szerelje fel, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja azt.
A nem elég erős alap miatt a felhasználói felület leeshet, és sérülést okozhat.
Az elektronikai munkát az érvényben lévő helyi és országos előírásoknak, valamint a szerelői
referencia-útmutató útmutatásainak megfelelően kell végezni.
Mindenképpen külön áramkört használjon. A nem megfelelő áramköri kapacitás vagy a pontatlan
munkavégzés áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
A felszerelési munkát mindig kikapcsolt tápellátás mellett kell végezni.
Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.
Ne szerelje szét, építse át vagy javítsa az egységet.
Ez áramütést és/vagy tüzet okozhat.
Győződjön meg arról, hogy az összes vezeték biztonságos, a megadott vezetékeket használja,
és hogy nem hat külső erő a kivezető csatlakozásokra vagy vezetékekre.
A nem megfelelő csatlakozások és a nem biztonságos vezetékek rendellenes túlmelegedést vagy
tüzet okozhatnak.
A felhasznált anyagoknak és a felszerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó országos és nemzetközi
szabványoknak.
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VIGYÁZAT
A szivárgás, illetve a víz vagy rovarok bejutása okozta áramütés elkerülése érdekében, gittelje be
a furatot, amelyen a vezetékek áthaladnak.
Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne mossa le vízzel a felhasználói felületet, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A zaj és az interferencia elkerülése érdekében a beltéri és kültéri egységet, a tápkábelt és a
csatlakozókábeleket legalább 1 méter távolságra helyezze el a televízió- és rádiókészülékektől.
(A bejövő jel erősségétől függően előfordulhat, hogy az 1 méter távolság nem elég a zaj
kiküszöböléséhez.)
Ne szerelje fel a légkondicionálót a következő helyekre:
1. Ahol magas koncentrációban fordul elő ásványolajpára vagy gőz (például konyhában).
A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, ami vízszivárgást eredményezhet.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.
A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja.
3. Elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezések közelében.
Az elektromágneses sugárzás megzavarhatja a vezérlőrendszert, és az egység hibás
működését eredményezheti.
4. Ahol gyúlékony gázok szivároghatnak, ahol szénszálak vagy gyúlékony por kerülhet
a levegőbe, vagy ahol illékony tűzveszélyes anyagokat, például festékhígítót vagy benzint
tárolnak.
Az egység működtetése ilyen körülmények között tüzet okozhat.
5. Magas hőmérsékletű környezetben vagy nyílt láng közelében.
Túlmelegedés és/vagy tűz keletkezhet.
6. Nyirkos környezetben vagy víznek kitett helyeken.
Ha víz kerül a felhasználói felületbe, az áramütéshez és a belső elektronika
meghibásodásához vezethet.
Ha a felhasználói felület termosztát funkciója használatban van, a felszerelés helyeként olyan helyet
válasszon:
●● Ahol a helyiségben az átlaghőmérséklet érzékelhető.
●● Amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
●● Ahol nincs a közelben hőforrás.
●● Ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (például ajtónyitogatás, a beltéri egység
levegőkimenete vagy valamilyen egyéb körülmény miatt).
●● Amely NEM kültéren található.
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3. Tartozékok
A mellékelt tartozékok listájához olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyv 7. oldalát.
Nincs mellékelve, de szükséges: BRCW901A*.
Cikkszám

Hossz

BRCW901A03
BRCW901A08

3m
8m

4. A felhasználói felület felszerelésének
eljárása
4-1 Döntse el, hogy hová kívánja felszerelni a felhasználói
felületet.

A hely meghatározásakor feltétlenül kövesse az "2. Biztonsági óvintézkedések" szakaszt.

4-2 Készítsen átmenő furatot a vezetékeknek a falon,
ha a vezetékeket a hátoldal felől kívánja bevezetni.
A távirányító külső nézete
Ø8–10
Alsó burkolat
átmenő furata

40
48,5

Átmenő
furat
Ø8–10

Szerelői referencia-útmutató
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A furat készítésekor helyezze
a távirányító alsó burkolatán
lévő, vezetékeknek kialakított
furat közepét a falon lévő
furathoz.

VIGYÁZAT

Ha a furat túl nagy vagy az elhelyezés nem
megfelelő, a furat kilóghat a távirányító alól.
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4-3 Határozza meg a távirányító vezetékeinek kimeneti irányát
(hátsó kimenet, bal oldali kimenet, bal felső kimenet).
4-3-1 Hátsó kimenet

4-3-2 Bal oldali kimenet

Vágja ki a műgyanta felületet
(a bevonalkázott felület).

Vágja ki a vékony felületet (a bevonalkázott
felület) egy csípőfogóval vagy hasonló
eszközzel, majd távolítsa el a sorját egy
reszelővel vagy hasonló eszközzel.

4-3-3 Bal felső kimenet

Vágja ki a vékony felületet (a bevonalkázott
felület) egy csípőfogóval vagy hasonló
eszközzel, majd távolítsa el a sorját egy
reszelővel vagy hasonló eszközzel.
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4-4 Kösse be a vezetékeket.
4-4-1 Csatlakozások áttekintése
S6 és S21 csatlakozás

H JST

S1 és S19 csatlakozás

2

3

4

5

4-4-2 Hátsó kimenet
S19
BRCW901A

S21

S6

PCB

PCB
S1

1×

4-4-3 Bal oldali kimenet
S19
BRCW901A

S6

S21
PCB

PCB
S1

1×

Szerelői referencia-útmutató
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4-4-4 Bal felső kimenet
S19

S21

BRCW901A
S6

PCB

PCB
S1

1×

VIGYÁZAT

●● Az elektromos zaj (külső zaj) elkerülése érdekében ne végezzen huzalozást
a tápvezetékhez közel.
●● A huzalozás bevezetési portját gittelje be (nem tartozék), így elkerülheti például
a rovarok bejutását.

VIGYÁZAT

●● Az adapter nem tartalmaz semmilyen feszülés elleni megoldást. Az adapternél lévő
vezetékeknél a szerelőnek kell biztosítania a feszülésmentességet.

TÁJÉKOZTATÁS

●● Földelje a BRCW901A* opcionális kábel mindkét végét.

4-5 Az alsó burkolat felszerelésének folyamata.

Ha a felhasználói felület vezetékét a hátsó kimeneten keresztül vezeti el, a vezetéket előbb az
alsó burkolat kimeneti furatán vezesse el, mielőtt a falra szerelné.

4-5-1 Falra szerelés

A rögzítést a mellékelt facsavarokkal (2×) hajtsa végre.

Facsavarok
(Ø3,5×16)

BRC073A1
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4-5-2 Kapcsolódoboz felszerelése

A rögzítést a mellékelt kisméretű csavarokkal hajtsa végre (2×).
Kapcsolódoboz két egység
számára (fedél nélkül)

Kapcsolódoboz
(nem tartozék)
(Használja a KJB211A
opcionális tartozékot)

84

46
(Csavartávolság)
Kisméretű csavar (M4×16)
Kapcsolódoboz egy egység
számára (fedél nélkül)
Kapcsolódoboz
(nem tartozék)
(Használja a KJB111A
számú opcionális tartozékot)
84

28
(Csavartávolság)
Kisméretű csavar (M4×16)

VIGYÁZAT

●● Az egységet, ha lehetséges, sima felületre rögzítse.
●● Ne húzza meg túlságosan a csavarokat a felszereléskor, mert az alsó burkolat
deformálódhat.

Szerelői referencia-útmutató
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4-6 A felhasználói felület adapterének rögzítése.

Távolítsa el a felhasználói felület adapterének felső burkolatát, majd rögzítse az alsó szerelvényt.
2
1

Rögzítés a mellékelt facsavarokkal (Ø3,5×16)

3

Rögzítés a mellékelt kétoldalas ragasztószalaggal

4-7 Csatlakoztassa a felső burkolatot.

●● Igazítsa a felső burkolatot az alsó burkolat füleihez (6 ponton), és illessze be.
●● Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a szerelés közben.
●● Válassza le a felső burkolaton található védőfóliát.

4-8 Távolítsa el a felső burkolatot.

Helyezzen egy egyenes csavarhúzót az alsó burkolat bemetszéseibe (2 helyen), hogy
eltávolíthassa a felső burkolatot.

MEGJEGYZÉS

●● A felhasználói felület jel panele a felső
burkolatra van szerelve. Ügyeljen rá,
hogy ne okozzon kárt a JEL panelben
a csavarhúzóval.
●● Ügyeljen, hogy ne érintkezzen por vagy
nedvesség az eltávolított felső burkolat
JEL panelével.
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Felső burkolat

Csavarhúzó
Alsó
Illessze be, majd finoman forgassa burkolat
el a csavarhúzót a felső burkolat eltávolításához.
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5. A felhasználói felület gombjainak
funkciói és menüelemei
5-1 Funkciók és menüelemek

(1) Üzemmódválasztó gomb
(11) LCD-kijelző (háttérvilágítással)

(4) Fel gomb
(5) Le gomb
(6) Jobbra gomb
(7) Balra gomb
(9) Működésjelző lámpa
(8) Be/Ki gomb
(3) Menü/Enter gomb
(10) Mégse gomb
(2) Ventilátorsebesség/levegőáramlás
iránya gomb
(1) Üzemmódválasztó gomb
●● Ez a gomb alapértelmezés szerint
engedélyezett. A letiltáshoz lásd:
"14. Tiltógombok" a következő oldalon: 26.
●● A gomb megnyomásával választhatja ki
a kívánt üzemmódot.
●● Az elérhető üzemmódok a csatlakoztatott
modelltől függően változhatnak.
(2) Ventilátorsebesség/levegőáramlás
iránya gomb
●● A ventilátorsebesség és a levegőáramlásirány módosítására használható.
(4)
●● Az elérhető ventilátorsebességek és
levegőáramlási irányok a csatlakoztatott
modelltől függően változhatnak.
(3) Menü/Enter gomb
●● Ez a gomb alapértelmezés szerint
engedélyezett. A letiltáshoz lásd: "5-2 A Menü/
Enter és a Mégse gomb engedélyezése/
letiltása" a következő oldalon: 13.
●● A főmenü megjelenítésére vagy a kijelölt elem
megnyitására használható. (A főmenüvel
kapcsolatos részletes információk az
felhasználói referencia-útmutatóban találhatók.)
Szerelői referencia-útmutató
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Főmenü*
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv
Fel gomb
●● A beállított hőmérsékletet növeli.
●● Kiemeli a felső oldal következő elemét.
(A gomb többszöri megnyomásával lapozhat
az értékek vagy elemek között.)
●● A kiválasztott elem módosítására
használható.
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(11) LCD kijelző (háttérvilágítással)
(5) Le gomb
●● Bármely gomb megnyomása esetén
●● A beállított hőmérsékletet csökkenti.
a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig
●● Kiemeli az alsó oldal következő elemét.
világít.
(A gomb többszöri megnyomásával lapozhat
●● A Be/Ki gomb kivételével a gombokhoz
az értékek vagy elemek között.)
kapcsolódó műveleteket nem hajtja végre
●● A kiválasztott elem módosítására
a rendszer, ha a háttérvilágítás nem világít.
használható.
(6) Jobbra gomb
●● Kiemeli a jobb oldal következő elemét.
●● A megjelenített tartalom a következő
képernyőre vált.
(7) Balra gomb
●● Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
●● A megjelenített tartalom az előző
képernyőre vált.
(8) Be/Ki gomb
●● Megnyomásával elindítható vagy leállítható
a légkondicionáló.

Szervizbeállítások menü*
Próbaüzem**
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet
*Az elérhető menüelemek a csatlakoztatott
modelltől függnek.
**Multi-split rendszer esetében nem jelenik meg.

(9) Működésjelző lámpa (zöld)
●● Működés közben ez a lámpa világít.
●● Ez a lámpa hiba vagy üzemmódütközés
esetén villog.
●● A lámpa nem világít, ha az egység KI van
kapcsolva.
(10) Mégse gomb
●● Az előző képernyőre való visszatérésre
használható.
●● Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt
a gombot legalább 4 másodpercig
a Szervizbeállítások menü
megjelenítéséhez.

VIGYÁZAT

●● A Fel/Le/Balra/Jobbra gomb használatához mindig
a megfelelő , , vagy részt nyomja meg.
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5-2 A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezése/letiltása
Ha le szeretné tiltani a Menü/Enter és a Mégse
gombot a kezdőképernyőn, tegye a következőket:
1. Tartsa lenyomva a gombot.
2. Nyomja meg a 3 jelzett gombot
egyszerre, miközben a gombot
lenyomva tartja.
Ha engedélyezni szeretné a Menü/Enter és
a Mégse gombot a kezdőképernyőn, végezze
el ugyanezt az eljárást.

1

2

2
2

2

5-3 A gombműveletek leírása
<Főmenü>

Főmenü

1/2

Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

Szerelői referencia-útmutató
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Kiemelt megjelenítés
(kiválasztott elemek)
Utasítások jelennek meg a gombok
kezelésére vonatkozóan.

Beállítás

BRC073A1
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Bekapcsolás

6. Bekapcsolás
●● Ellenőrizze, hogy elhelyezték-e a beltéri/kültéri egység összes vezetékét.
●● A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységek kapcsolódobozának fedele
zárva legyen.

A split típusú légkondicionáló egy felhasználói felülethez van
csatlakoztatva
6-1
6-2

Kapcsolja be a készüléket.
Megjelenik "A kapcsolat
ellenőrzése. Várjon." üzenet.

<Fő felhasználói felület>

6-2

A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

MEGJEGYZÉS
Ha a bal oldali
szöveg megjelenik,
a háttérvilágítás nem
gyullad ki a gombok
megnyomásakor.

<Kezdőképernyő>

6-3

Megjelenik a kezdőképernyő.

6-3

28°C
MEGJEGYZÉS

●● Másik nyelv választásához lásd: "13. Nyelv", 25. oldal.
●● Az első bekapcsoláskor a felhasználói felületen megjelenő üzemmód a beltéri egység
üzemmódjától függ.

BRC073A1
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Helyszíni beállítások

7. Helyszíni beállítások
7-1

7-2

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Mégse gombot,
és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig. Megjelenik
a Szervizbeállítások menü.

7-1

Válassza ki a Helyszíni
beállítások elemet, majd
nyomja meg a Menü/Enter
gombot.

7-2

28°C
<Szervizbeállítások>
Szervizbeállítások
Test Operation
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet

Vissza

Beállítás

<Helyszíni beállítások>

7-3

Jelölje ki a "Módszám" elemet,
majd válassza ki a kívánt
"Módszám" értéket a
(Fel/Le)
gombokkal. A legáltalánosabban
használt helyszíni beállításokért
lásd: 16. oldal.

7-3

Helyszíni beállítások
Mode
1b

Vissza

Beállítás

MÁSODIK KÓDSZÁM
ELSŐ KÓD (SW) SZÁMA

●● Megjelennek az aktuális beállítások.
●● KÓDSZÁM A " -- " azt jelzi, hogy nincsenek
elérhető funkciók.

7-4

Jelölje ki a módosítani kívánt
ELSŐ KÓDSZÁM MÁSODIK
KÓDSZÁM elemét, majd válassza
ki a kívánt MÁSODIK KÓDSZÁM
elemet a
(Fel/Le) gombokkal.
Több azonos módszámbeállítás is
választható.

Szerelői referencia-útmutató
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Nyomja meg a Menü/Enter
gombot.

BRC073A1
4P392225-1 – 2014.11

Helyszíni beállítások

7-5
7-6

7-7
7-8

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítésre
szolgáló képernyő.

7-5
7-6

Helyszíni beállítások
Beállítások mentése?

Igen

Válassza az Igen lehetőséget,
és nyomja meg a Menü/Enter
gombot. A beállításokat
a rendszer menti, és visszatér
a Helyszíni beállítások
képernyőhöz.
Ha befejezte az összes
módosítást, nyomja meg kétszer
a Mégse gombot.
A háttérvilágítás kialszik, és az
inicializálás közben megjelenik
"A kapcsolat ellenőrzése. Várjon."
üzenet. Az inicializálást követően
ismét a kezdőképernyő látható.

Módszám
(1. megjegyzés)

ELSŐ
KÓD
SZÁM

1b

13

1e

2

BRC073A1
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A beállítás leírása

Vissza

Nem

Beállítás

<Helyszíni beállítások>

MÁSODIK KÓDSZÁM (2. megjegyzés)
01

02

03

04

Ikon vagy Ikon+szöveg
a kezdőképernyőn

Ikon+szöveg

Ikon

—

—

Hőntartás funkció.

Ne használja

Csak fűtés

Csak hűtés

Hűtés
és fűtés

Szerelői referencia-útmutató
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Próbaüzem végrehajtása (csak páros split rendszer esetén)

8. Próbaüzem végrehajtása (csak páros
split rendszer esetén)

∗∗A multi-split rendszerű modellek esetére vonatkozóan tekintse meg a kültéri egységhez mellékelt
kézikönyvet.

MEGJEGYZÉS

●● A multi-split rendszerek esetében nem végezhető próbaüzem.

Továbbá tekintse meg a beltéri egységhez, illetve a kültéri egységhez
mellékelt szerelési kézikönyveket is.
●● Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység és a kültéri egység huzalozása befejeződött.
●● Ellenőrizze, hogy a beltéri egység és a kültéri egység kapcsolódobozának fedele le van-e zárva.
●● Miután befejezte a hűtőközegcsövek, az elvezetőcsövek és az elektromos huzalozás szerelését,
tisztítsa meg a beltéri egység és a díszítőlemez belsejét.
●● A próbaüzemeltetést a következő eljárás szerint hajtsa végre.

MEGJEGYZÉS

●● Bármely kezelőgomb megnyomása esetén a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig világít.
●● A gombokat csak akkor használja, amikor a háttérvilágítás üzemel. A Be/Ki gomb azonban
akkor is működtethető, ha a háttérvilágítás nem világít.

8-1

A kompresszor védelme érdekében
használat előtt 6 órával kapcsolja be
a tápellátást.

8-2

Győződjön meg arról, hogy mind a
folyadék-, mind a gázelzáró-szelepek
nyitva vannak.

VIGYÁZAT

Győződjön meg arról, hogy az
üzemeltetés előtt a külső panel
és a csövek fedele le van zárva
(áramütés veszélye miatt).

MEGJEGYZÉS

Lehetséges, hogy a vákuumszivattyúval végzett légtelenítés után a hűtőközeg nyomása
annak ellenére sem emelkedik, hogy az elzárószelep nyitva van. Ennek oka az lehet,
hogy a kültéri egység hűtőrendszerét blokkolja egy elektronikus szabályozószelep vagy
hasonló eszköz. Az üzemeltetés nem jár problémával.
<Kezdőképernyő>

8-3

Állítsa az üzemmódot hűtésre
az Üzemmódválasztó gomb
használatával.

8-4

Nyomja meg a Mégse gombot,
és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig. Megjelenik
a Szervizbeállítások menü.

8-3
8-4

28°C
<Szervizbeállítások>

Szerelői referencia-útmutató
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Nyomja meg a Mégse
gombot, és tartsa
lenyomva legalább
4 másodpercig, mialatt
a háttérvilágítás be
van kapcsolva.
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Próbaüzem végrehajtása (csak páros split rendszer esetén)

8-5

8-6

Válassza a Próbaüzem lehetőséget,
és nyomja meg a Menü/Enter
gombot. Újra megjelenik
a kezdőképernyő, és a "Test
Operation" üzenet látható.

8-5

Nyomja meg a Be/Ki gombot
10 másodpercen belül. A próbaüzem
elindul. 3 percen át kísérje
figyelemmel a működés körülményeit.

8-6

Szervizbeállítások
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet

Vissza

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Nyomja meg a Be/Ki
gombot
(10 másodpercen belül).

Test Operation

A próbaüzem úgy is végrehajtható,
ha először a 8-6-os, azután pedig
a 8-5-ös lépést végzi el.

8-7

<Főmenü>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

8-7

Főmenü

1/2

Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

8-8
8-9

8-10

Válassza a Levegőáramlás iránya
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

8-8
8-9

Nyomja meg a
gombokat
a levegőáramlás kívánt irányának
kiválasztásához, és nyomja meg
a Menü/Enter gombot. Ismét
a kezdőképernyő jelenik meg.
Nyomja meg a Mégse gombot,
és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig, miközben
a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Szervizbeállítások
menü.

Beállítás

Levegőáramlás iránya
Irány1
Legy. stop

Vissza

Irány2
Legy. stop

Beállítás

4P392225-1 – 2014.11

Módosítsa a levegőáramlás
irányát a
(Fel/Le)
gombokkal.

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

8-10

Test Operation

<Szervizbeállítások
menü>

BRC073A1

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Nyomja meg a Mégse
gombot, és tartsa
lenyomva legalább
4 másodpercig, mialatt
a háttérvilágítás be
van kapcsolva.

Szerelői referencia-útmutató
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8-11

Válassza a Szervizbeállítások
menü Próbaüzem elemét, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ismét a kezdőképernyő látható, és
lehetővé válik a normál üzemelés.

8-11

Szervizbeállítások
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet

Vissza

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

<Kezdőképernyő>

8-12
8-13

Ellenőrizze a funkciókat a felhasználói
referencia-útmutató alapján.

MEGJEGYZÉS

A próbaüzem 30 perc eltelte után
automatikusan befejeződik.

Ha a díszítőlemez nincs felszerelve,
kapcsolja le az áramot
a próbaüzemeltetés befejezését
követően.

VIGYÁZAT

●● Ha a belső szerelési munkálatok még nincsenek készen a próbaüzem futtatása után,
magyarázza el az ügyfélnek, hogy a beltéri egység védelme érdekében tilos az üzemeltetés
megkezdése a belső szerelési munkálatok befejezése előtt.
●● (Ha a beltéri egységet üzemeltetik, a beltéri egység beszennyeződhet a belső szerelési
munkálatokhoz használt festékkel vagy ragasztóanyaggal, továbbá víz kerülhet az egységbe,
illetve vízszivárgás fordulhat elő.)

VIGYÁZAT

●● Ha az egység működtetése hiba miatt nem lehetséges, tekintse át a következőket:
A hiba meghatározásának módja .
●● A próbaüzem befejeződése után ellenőrizze, hogy nem jelennek-e meg a hibakódelőzmények
a Karbantartási információk képernyőn, az alábbi eljárást követve.

8-14

8-15

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

8-14

28°C
<Főmenü>

Válassza ki a Karbantartási
információk elemet, majd nyomja
meg a Menü/Enter gombot.

8-15

Főmenü
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

Szerelői referencia-útmutató
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Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

1/2

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

BRC073A1
4P392225-1 – 2014.11

Próbaüzem végrehajtása (csak páros split rendszer esetén)

8-16

8-17

Megjelenik a Karbantartási
információk képernyő. Ellenőrizze,
hogy nem jelenik-e meg a legutóbbi
hibakód a képernyőn.

8-16
8-17

Karbantartási információk

Beltéri modell
Kültéri modell

Ha látható a legutóbbi hibakód,
a beltéri egység szerelési
kézikönyvében található
"Hibakódlista" alapján határozza
meg a hibát. A hiba meghatározását
követően a hibakódelőzmények
törléséhez nyomja meg a Be/Ki
gombot, és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig, miközben
a "Karbantartási információk"
képernyő látható.

Nyomja meg a Be/Ki
gombot, és tartsa
lenyomva legalább
4 másodpercig.

––––––––––
––––––––––

Vissza

MEGJEGYZÉS

Ha az eljárás végrehajtása során
semmilyen hibakód nem jelenik meg,
a rendszer megfelelően végrehajtotta
a próbaüzemet.

A hiba meghatározásának módja
●● Ha a felhasználói felület az alábbi
táblázat valamely elemét jeleníti
meg, tekintse meg a részleteket
a táblázatban.
●● Hiba esetén a " " jel jelenik meg.
Határozza meg a hibát a beltéri
egység szerelési kézikönyvében
található "Hibakódlista" alapján.
A Szabályzó hibatörténet képernyő
megtekintéséhez lásd:
"9. A hibatörténet megtekintésének
folyamata".

Hé

30°C

Távirányító kijelzője
•
•
Nincs kijelzés

Megjelenik "A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon." üzenet.*

16:32

•
•
•
•
•
•

Leírás
Áramkimaradás, feszültséghiba vagy nyílt fázis
Rossz huzalozás (a beltéri és kültéri egység
között)
A beltéri JEL panel összeállításának hibája
A távirányító huzalozásának csatlakozási hibája
Felhasználói felületi hibája
Kiégett biztosíték (kültéri egység)
A beltéri JEL panel összeállításának hibája
Rossz huzalozás (a beltéri és kültéri egység
között)

* Jóllehet a "A kapcsolat ellenőrzése. Várjon." üzenet megjelenik a bekapcsolást követően legfeljebb
180 másodpercig, ez nem jelent hibát. (180 másodperc után ellenőrizze, hogy megjelent-e az "U5"
hibakód.)

BRC073A1
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A hibatörténet megtekintésének folyamata

9. A hibatörténet megtekintésének
folyamata
<Kezdőképernyő>

9-1

9-2

Nyomja meg a Mégse gombot,
és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig, miközben
a kezdőképernyő látható. Megjelenik
a Szervizbeállítások menü.

9-1

Válassza a Hibatörténet lehetőséget,
és nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a Hibatörténet menü.

9-2

28°C
<Szervizbeállítások>
Szervizbeállítások
Test Operation
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet

Vissza

9-3

9-4
9-5

Válassza a Szabályzó hibatörténet
lehetőséget, és nyomja meg
a Menü/Enter gombot. A hibakódok
a Szabályzó hibatörténet képernyőn
állapíthatók meg.

9-3

A Szabályzó hibatörténet képernyőn
sorrendben megjelenik az utolsó
10 elem.

9-4
9-5

Nyomja meg 3 alkalommal a Mégse
gombot a Szabályzó hibatörténet
képernyőn.
Ismét a kezdőképernyő jelenik meg.

Szerelői referencia-útmutató
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Nyomja meg a Mégse
gombot, és tartsa
lenyomva legalább
4 másodpercig, mialatt
a háttérvilágítás be
van kapcsolva.

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Hibatörténet

2/2

Szabályzó hibatörténet

Vissza

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Szabályzó hibatörténet
Hiba

Dátum

1/3
Idő

Vissza

Legutóbbi bejegyzés

BRC073A1
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10. A karbantartási partner információi
regisztrálásának módja
●● A szerviz kapcsolattartási adatainak regisztrálása.
<Kezdőképernyő>

10-1

10-2

Nyomja meg a Mégse gombot,
és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig, miközben
a kezdőképernyő látható. Megjelenik
a Szervizbeállítások menü.

10-1

Válassza a Karbantartási partner
elemet, majd nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik
a "Karbantartási partner" képernyő.

10-2

28°C
<Szervizbeállítások>
Szervizbeállítások
Test Operation
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Hibatörténet

Vissza

10-3

Válassza a Karbantartási partner
elemet, majd nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

10-3

Adja meg a telefonszámot a
(Fel/Le) gombokkal. Balról jobbra
haladjon, az üres helyeken hagyja
meg a " - " karaktert.

10-5

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a beállítások
megerősítésére szolgáló képernyő.

10-6

Válassza az Igen lehetőséget, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
A rendszer beírja a beállításokat, és
ismét megjelenik a Szervizbeállítások
menü.

10-7

10-4
10-5

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Nincs
Karbantartási partner

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Karbantartási partner

0123–456–7890–––

Vissza

10-6

Beállítás

Karbantartási partner

Vissza

10-4

Nyomja meg a Mégse
gombot, és tartsa
lenyomva legalább
4 másodpercig, mialatt
a háttérvilágítás be
van kapcsolva.

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Karbantartási partner
Beállítások mentése?

Igen
Vissza

Nem

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg egyszer a Mégse
gombot. Ismét a kezdőképernyő
jelenik meg.

BRC073A1
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A regisztrált adatok megtekintése

11. A regisztrált adatok megtekintése
11-1

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

11-1

28°C
Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

11-2

11-3

<Főmenü>

Válassza ki a Karbantartási
információk elemet, majd nyomja
meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a "Karbantartási
információk" képernyő.

11-2

Erősítse meg, hogy helyesen lettek
beírva a partner információi.

11-3

Főmenü
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

Beállítás

Karbantartási információk
Kontaktinformáció
0123–4567–8900
Beltéri modell
Kültéri modell

1/2

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Megjelennek
a regisztrált adatok.

––––––––––
––––––––––

Vissza

11-4

Nyomja meg kétszer a Mégse
gombot. Ismét a kezdőképernyő
jelenik meg.

Szerelői referencia-útmutató
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12. Óra és naptár
12-1

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

12-1

28°C
Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

12-2

Válassza az Óra és naptár
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik az "Óra és
naptár" menü.

12-2

<Főmenü>
Főmenü

2/2

Óra és naptár
Nyelv

Vissza

12-3

Válassza a Dátum és idő
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Dátum
és idő" képernyő.

12-3

Óra és naptár
Dátum és idő
12ó/24ó óra

Vissza

12-4

Válassza ki az "Év", "Hónap", "Nap" és
az idő értékeit a
(Balra/Jobbra)
gombok használatával, és módosítsa
az értéket a
(Fel/Le) gombokkal.
Amikor nyomva tartja a gombokat, az
értékek folyamatosan változnak.

12-5

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítésre szolgáló
képernyő.

12-6

Válassza az Igen lehetőséget, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ezzel megerősíti a beállításokat, és
ismét megjelenik a kezdőképernyő.

12-4
12-5

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Dátum és idő
Év
2014
Hónap 1
Nap 1
Szerda

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

0:00

Vissza

Beállítás

MEGJEGYZÉS

A hét napját a rendszer automatikusan
beállítja.

12-6

Dátum és idő
Beállítások mentése?

Igen Nem
Vissza

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

<Kezdőképernyő>

MEGJEGYZÉS

Ha az áramkimaradás időtartama meghaladja a 48 órát, a rendszer visszaállítja az időt, amelyet
újból be kell állítani.
BRC073A1
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Nyelv

13. Nyelv
13-1

13-2

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

13-1

28°C
<Főmenü>

Válassza ki a Nyelv elemet, majd
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a "Nyelv" képernyő.

13-2

Főmenü

A
(Fel/Le) gombok segítségével
válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ezzel megerősíti a beállításokat, és
ismét megjelenik a kezdőképernyő.

13-3

2/2

Óra és naptár
Nyelv

Vissza

13-3

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Nyelv

Magyar
Vissza

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

<Kezdőképernyő>

A megjelenő nyelvek a telepített nyelvi csomagtól függnek. Alapértelmezés szerint az első nyelvi
csomagot telepíti. Más nyelvi csomag telepítéséhez szoftverfrissítést kell végezni. A szoftverfrissítésről
további információk: "17. Szoftverfrissítés a Frissítővel" a következő oldalon: 30.
1. nyelvi csomag
7 nyelv

3. nyelvi csomag
7 nyelv

1) EN

Angol

1) EN

Angol

1) EN

Angol

2) DE

Német

2) CZ

Cseh

2) RU

Orosz

3) FR

Francia

3) HR

Horvát

3) EL

Görög

4) IT

Olasz

4) HU

Magyar

4) TR

Török

5) ES

Spanyol

5) SL

Szlovén

5) PL

Lengyel

6) PT

Portugál

6) RO

Román

6) SR

Szerb

7) NL

Holland

7) BG

Bolgár

7) SK

Szlovák

Szerelői referencia-útmutató
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2. nyelvi csomag
7 nyelv
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Tiltógombok

14. Tiltógombok
●● A használható gombok számának korlátozása.

14-1

14-2

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

14-1

A Lezárási funkció a Menü/Enter
gomb 4 másodpercig végzett
lenyomásával tehető láthatóvá.

14-2

28°C
<Főmenü>
Főmenü

1/2

Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

14-3

Válassza a Lezárási funkció
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási
funkció" menü.

14-3

Válassza ki a Tiltógombok elemet,
majd nyomja meg a Menü/Enter
gombot. Megjelenik a "Tiltógombok"
képernyő.

14-4

Főmenü

1/2

Lezárási funkció
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás

14-6
14-7

Válassza ki a "Fel/Le/B/J", "Műk. Be/Ki",
"Üzemmód", "Vent. seb." értékeit a
(Balra/Jobbra) gombok használatával,
és a "ZÁROLÁS/FELOLDÁS" értékét
a
(Fel/Le) gombokkal.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítésre szolgáló
képernyő.
Válassza az Igen lehetőséget, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ezzel beírja a beállításokat és ismét
megjelenik a kezdőképernyő.

14-5
14-6

Lezárási funkció
Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Tiltógombok
Fel/Le/B/J:
Műk. Be/Ki:
Üzemmód:
Vent. seb.:
Vissza

14-7

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Vissza

14-5

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa
lenyomva 4 másodpercig.

Beállítás

Vissza

14-4

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

FELOLDÁS
FELOLDÁS
ZÁROLÁS
ZÁROLÁS

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Tiltógombok
Beállítások mentése?

Igen
Vissza

Nem

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

<Kezdőképernyő>
BRC073A1
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Funkció letiltás

15. Funkció letiltás
●● A használható funkciók számának korlátozása.

15-1

15-2

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

15-1

A Lezárási funkció a Menü/Enter
gomb 4 másodpercig végzett
lenyomásával tehető láthatóvá.

15-2

28°C
<Főmenü>
Főmenü

1/2

Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

15-3

Válassza a Lezárási funkció
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási
funkció" menü.

15-3

Válassza a Funkció letiltás
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Funkció
letiltás" képernyő.

15-4

Főmenü

1/2

Lezárási funkció
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás

15-6

Válassza ki a kívánt funkciót
a
(Balra/Jobbra) gombok
használatával, és a "ZÁROLÁS/
FELOLDÁS" értékét a
(Fel/Le)
gombokkal.

Lezárási funkció

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Funkció letiltás
Program
Beállítás
Óra és naptár
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Vissza

1/2
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítésre szolgáló
képernyő.
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15-5
15-6

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

Vissza

15-5

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa
lenyomva 4 másodpercig.

Beállítás

Vissza

15-4

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

BRC073A1
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Tiltás mód

15-7

Válassza az Igen lehetőséget, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ezzel beírja a beállításokat és ismét
megjelenik a kezdőképernyő.

15-7

Funkció letiltás
Beállítások mentése?

Igen
Vissza

Nem
Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

<Kezdőképernyő>

MEGJEGYZÉS

●● Ha egy funkció le van tiltva, a

ikon jelenik meg a funkció mellett.

16. Tiltás mód
●● A használható módok számának korlátozása.

16-1

16-2

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg a Menü/Enter gombot,
miközben a kezdőképernyő látható.
Megjelenik a Főmenü.

16-1

28°C
<Főmenü>

A Lezárási funkció a Menü/Enter
gomb 4 másodpercig végzett
lenyomásával tehető láthatóvá.

16-2

Főmenü

Válassza a Lezárási funkció
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási
funkció" menü.

16-3

4P392225-1 – 2014.11

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa
lenyomva 4 másodpercig.

Beállítás

Főmenü

1/2

Lezárási funkció
Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Vissza

BRC073A1

1/2

Levegőáramlás iránya
Energiatakarékos beállítás
Program
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Vissza

16-3

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.
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Tiltás mód

16-4

Válassza ki a Tiltás mód elemet,
majd nyomja meg a Menü/Enter
gombot. Megjelenik a "Tiltás mód"
képernyő.

16-4

Lezárási funkció
Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

Vissza

16-5

16-6
16-7

Válassza ki a "Ventilál", "Hűt", "Fűt",
"Auto szellőzés" vagy "Szárítás"
lehetőséget a
(Balra/Jobbra)
gombokkal és az "Engedélyezés/
Letiltás" elemet a kiválasztott módhoz
a
(Fel/Le) gombokkal.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítésre szolgáló
képernyő.
Válassza az Igen lehetőséget, és
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Ezzel megerősíti a beállításokat, és
ismét megjelenik a kezdőképernyő.

16-5
16-6

Tiltás mód
Ventilál
Hűt
Fűt
Auto szellőzés
Szárítás
Vissza

16-7

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

:Enged
:Enged
:Enged
:Enged
:Enged
Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Tiltás mód
Beállítások mentése?

Igen
Vissza

Nem

Beállítás

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

<Kezdőképernyő>

MEGJEGYZÉS

●● Ha az aktuális aktív üzemmód zárolva van, ez a mód a kezdőképernyőre való visszatéréskor
is aktív lesz. Az üzemmód módosítása után a letiltott üzemmód nem lesz elérhető. Ha az
összes üzemmód zárolva van, nem válthat az aktuális aktív üzemmódtól eltérő másik
üzemmódra.
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Szoftverfrissítés a Frissítővel

17. Szoftverfrissítés a Frissítővel
●● A BRC073A1 szoftver alapértelmezés szerint tartalmazza az 1. nyelvi csomagot.
●● A többi nyelvi csomag a "Számítógép USB-kábele" opcióval (EKPCCAB3) + frissítő szoftverrel
telepíthető.
●● Előfeltételek:
-- Frissítő szoftver: a megfelelő verzióért forduljon a helyi márkaképviselethez.
-- "Számítógép USB-kábele" EKPCCAB3 vagy újabb: vezetékköteget, valamint 4P344073-1- és
4PW64322-1A kábeleket tartalmaz (mindkettőre szükség van a telepítés során).
Szerelési utasítások:
1. Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kábeleket.
Az alábbi ábrán láthatja a kábelek csatlakoztatásának módját.
3. Kapcsolja be a beltéri egységet.
4. Indítsa el a frissítőt a számítógépen.
5. Folytassa a "Frissítési eljárás kiválasztása" ablakkal. A felhasználói felület szoftverét
a rendszer automatikusan észleli.
6. Írja a "BRC" modellnevet a szűrőmezőbe, és válassza ki a kívánt nyelvi csomagot.
7. Kövesse a képernyőn látható utasításokat (a telepítés alatt a 4P344073-1 kábelre is
szükség van).
1) Számítógép frissítővel
2
3

2) Számítógép USB-kábele
1

4

3) 4PW64322-1A kábel
4) F
 elhasználói felület jel
panele

X1A

5

5) A
 z S21 beltéri egységhez
(lásd "4. A felhasználói
felület felszerelésének
eljárása" a következő
oldalon: 5)

Az elérhető nyelvekről további információért lásd: "13. Nyelv" a következő oldalon: 25.
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