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Biztonsági óvintézkedések

1. 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 távirányító felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági óvintézkedések című 
szakaszt.

 ● 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 Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy 
halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT 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 üzemeltetési 
kézikönyv segítségével magyarázza el az ügyfélnek, hogyan kell a légkondicionálót működtetni. 
Kérje meg az ügyfelet, hogy a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet őrizze meg szükség esetére.

 FIGYELEM
Kérje meg a kereskedőt vagy egy szakértő szerelőt, hogy végezze el a felszerelést. 
Ne kísérelje meg szakember segítsége nélkül felszerelni a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés 
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a helyi forgalmazó tanácsát. 
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
A távirányítót a szerelési kézikönyv 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 távirányítót olyan alapra szerelje fel, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja az eszközt. 
A nem elég erős alap miatt a távirányító leeshet és sérülést okozhat.
Az elektronikai munkát az érvényben lévő helyi és országos előírásoknak, valamint a szerelési 
kézikönyv 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 távirányítót, 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 távirányítóba, az áramütéshez és a belső elektronika meghibásodásához 
vezethet.

Ha a távirányító 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).
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2. Tartozékok
Az egységhez az alábbi tartozékok vannak mellékelve.

Facsavar + 
faldugók

Kisméretű 
csavar Szorítóelem

Huzalozási 
rögzítőelem

Szerelési és 
üzemeltetési 

kézikönyv(Ø4,0x30) (M4×16)

2x
2x

2x 1x 1x 7x

3. A távirányító felszerelésének folyamata
3-1 Döntse el, hogy hová kívánja felszerelni a távirányítót.

A hely meghatározásakor feltétlenül kövesse az "1. Biztonsági óvintézkedések" szakaszt.

3-2 Készítsen átmenő furatot a vezetékeknek a falon, ha 
a vezetékeket a hátoldal felől kívánja bevezetni.

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

40

48,5

Alsó burkolat 
átmenő furata

Ø8–10

Átmenő 
furat

A távirányító külső nézete

Ø8–10

Ha a furat túl nagy vagy az elhelyezés nem 
megfelelő, a furat kilóghat a távirányító alól.

VIGYÁZAT
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3-3 Határozza meg a távirányító vezetékeinek kimeneti irányát 
(hátsó kimenet, bal oldali kimenet, bal felső kimenet, felső 
középső kimenet).
3-3-1 Hátsó kimenet 3-3-2 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.

3-3-3 Bal felső kimenet 3-3-4 Felső középső kimenet

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

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

3-4 Kösse be a vezetékeket.

1. A kapcsolódoboz és az átviteli huzalozás nem csatlakozhat. 
2. Ne érintse meg közvetlenül a távirányító JEL panelét. 

VIGYÁZAT

A vezeték adatai

Vezeték típusa Árnyékolt vinil huzal vagy kábel
Vezeték mérete 0,75~1,25 mm²
Huzalozás hossza Max. 500 m(*)

*Ez a rendszer teljes hossza csoportvezérlés használatakor.
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A szigetelést ezen utasításokat követve a távirányító házán belül eső részen el kell távolítani.

Az egyszerűbb huzalozás 
érdekében a két vezeték 
hossza között legyen ±10 mm 
különbség.

±10 mm

Vezetékek vágásával 
kapcsolatos útmutatás

Fejtse le a vezeték 
szigetelését és árnyékolását

Eltávolítandó szigetelés hossza:
 ● ±150 mm bal felső kimenet esetén
 ● ±200 mm felső középső kimenet esetén

Csatlakoztassa a távirányító csatlakozóit (P/P1, N/P2) a beltéri egység csatlakozóihoz (P1, P2). 
(A P1 és a P2 nem rendelkezik polaritással.)

3-4-1 Hátsó kimenet

Rögzítse a vezetékeket 
a rögzítési ponthoz 
a mellékelt fogó 
segítségével.

Fogó

-Keresztmetszet

Vezetékek 
rögzítési 
pontja

Fogó

Jel panel

Felső burkolat

P2
Beltéri egység

P1

Alsó burkolat

<Vezetékek rögzítésével kapcsolatos útmutatás>
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3-4-2 Bal oldali kimenet

P2P1
Beltéri egység

Felső burkolat

Alsó 
burkolat

Jel panel

3-4-3 Bal felső kimenet

Szerelje be a huzalozási 
rögzítőelemet a bal oldali 
ábrán látható módon annak 
érdekében, hogy 
a vezetékek ne 
nyomódhassanak össze. 

P2P1

-Keresztmetszet

Vezetékek

Felső burkolat

Alsó burkolat

Felső burkolat

Huzalozási 
rögzítőelem

Huzalozási rögzítőelem

Beltéri egység

Jel panel

3-4-4 Felső középső kimenet

Jel panel

P2P1

Alsó 
burkolat

Felső burkolat

Huzalozási 
rögzítőelem

Beltéri egység
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 ● 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

3-5 Az alsó burkolat felszerelésének folyamata.
Ha a távirányító vezetékét a felső középső kimeneten vagy a hátsó kimeneten keresztül vezeti 
el, a vezetéket előbb az alsó burkolat kimeneti furatán vezesse el, mielőtt a falra szerelné.

3-5-1 Falra szerelés
A rögzítést a mellékelt facsavarokkal (2×) hajtsa végre.

Facsavarok
(Ø4,0x30)

3-5-2 Kapcsolódoboz felszerelése
A rögzítést a mellékelt kisméretű csavarokkal hajtsa végre (2×).

(Csavartávolság)

46

84

Kapcsolódoboz két egység 
számára (fedél nélkül) Kapcsolódoboz

(nem tartozék)
(Használja a KJB211A 
opcionális tartozékot)

Kisméretű csavar (M4×16)
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(Csavartávolság)

28

84

Kapcsolódoboz egy egység 
számára (fedél nélkül) 

Kisméretű csavar (M4×16)

Kapcsolódoboz
(nem tartozék)
(Használja a KJB111A 
számú opcionális tartozékot)

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

VIGYÁZAT

3-6 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.

3-7 Távolítsa el a felső burkolatot. 
Helyezzen egy egyenes csavarhúzót az alsó burkolat bemetszéseibe (2 helyen), hogy 
eltávolíthassa a felső burkolatot.

 ● A távirányító JEL panelje 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.

MEGJEGYZÉS

Illessze be, majd finoman forgassa 
el a csavarhúzót a felső burkolat eltávolításához. 

Csavarhúzó

Alsó 
burkolat

Felső burkolat
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4. A távirányító gombjainak funkciói és 
menüelemei

4-1 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

(10) Mégse gomb

(2) Vent. seb./levegőáramlás iránya gomb

(3) Menü/Enter gomb

(1) Üzemmódválasztó gomb
 ● 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 levegőáramlás-
irány módosítására használható.

 ● Az elérhető ventilátorsebességek 
a csatlakoztatott modelltől függően 
változhatnak.

(3) Menü/Enter gomb
 ● A főmenü megjelenítésére vagy a kijelölt 
elem megnyitására használható. 
(A főmenüvel kapcsolatos részletes 
információk az üzemeltetési kézikönyvben 
találhatók.) 

Főmenü*

Lezárási funkció**
Váltás**
Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv

* Az elérhető menüelemek a csatlakoztatott 
modelltől függnek.

** A Lezárási funkció és a Váltás rejtett 
menüelemek. A láthatóvá tételükkel kapcsolatos 
utasításokért lásd: 14, 15, 16 és 17.
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(4) 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.
(5) Le gomb 

 ● A beállított hőmérsékletet csökkenti.
 ● Kiemeli az alsó oldal következő elemét. 
(A gomb többszöri megnyomásával lapozhat 
az értékek vagy elemek között.)

 ● A kiválasztott elem módosítására 
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. 

(9) Működésjelző lámpa (zöld)
 ● Működés közben ez a lámpa világít. 
 ● Ez a lámpa hiba 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.

(11) LCD kijelző (háttérvilágítással)
 ● Bármely gomb megnyomása esetén 
a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig 
világít.

 ● A Be/Ki gomb kivételével a gombokhoz 
kapcsolódó műveleteket nem hajtja végre 
a rendszer, ha a háttérvilágítás nem világít. 

 ● Amikor egy beltéri egységhez két 
távirányítót használ, akkor az elsőként 
használt távirányító háttérvilágítása világít.

 ● Az Automatikus megjelenítés KI funkció 
lehetővé teszi a kijelző automatikus 
kikapcsolását egy megadott időtartam után. 
Az Automatikus megjelenítés KI 
beállításával és engedélyezésével 
kapcsolatos utasításokat lásd a felhasználói 
referencia-útmutatóban.

Szervizbeállítások menü*

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása
Csoportcím
Beltéri egység Airnet címe
Kültéri egység Airnet címe
Hibatörténet
Beltéri egység állapota
Kültéri egység állapota
Ventilátor kényszerített BE
Fő/al szabályzó váltása
Szűrőjelző
Szűrő autotiszt. teszt.
Kefe/szűrő jelző
Szűrő autotiszt. letiltása

* Az elérhető menüelemek a csatlakoztatott 
modelltől függnek.

4-2 A gombműveletek leírása

Utasítások jelennek meg a 
gombok kezelésére vonatkozóan.

<Szervizbeállítások>

Kiemelt megjelenítés 
(kiválasztott elemek)Próbaüzem

Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

1/3Szervizbeállítások

BeállításVissza
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5. Bekapcsolás

 ● Nem lehet két távirányítót és a BRP7A digitális bemeneti adaptert* együtt használni. A digitális 
bemeneti adapter nem működik és hibás állapotban van, amikor a rendszer alárendelt 
távirányítót észlel.

 ● A beltéri egység két távirányítóval történő vezérlésekor az egyik távirányítót fő távirányítóként, 
a másik távirányítót pedig alárendelt távirányítóként állítsa be. 
Ezt a beállítást egyszer, az indításkor kell elvégezni, és a későbbiekben módosítható 
a Szervizbeállítások menüben.

VIGYÁZAT

 ● 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. 

Ha egy beltéri egységet távirányítóval vezérel

5-1 Kapcsolja be a készüléket. <Fő távirányító>
5-2 Megjelenik "A kapcsolat 

ellenőrzése. Várjon." üzenet.
5-2

A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

Fő szabályzó

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

MEGJEGYZÉS

<Kezdőképernyő>

5-3 Megjelenik a kezdőképernyő. 5-3
Ventilátor

Ha egy beltéri egységet 2 távirányítóval vezérel

5-4 Kapcsolja be a készüléket. <Fő távirányító> <Alárendelt távirányító>
5-5 Megjelenik "A kapcsolat 

ellenőrzése. Várjon." üzenet.
5-5

A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

Fő szabályzó

Ha a fenti szöveg megjelenik, a háttérvilágítás 
nem gyullad ki a gombok megnyomásakor. 

MEGJEGYZÉS

5-5
A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

Fő szabályzó
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5-6 Ha egy beltéri egység két 
távirányítóval történő vezérlése 
esetén az alárendelt távirányító 
nincs beállítva a bekapcsoláskor, 
a "Hibakód: U5" üzenet jelenik 
meg a kapcsolatot ellenőrző 
képernyőn.

5-7 Válassza ki az alárendelt 
távirányítót az Üzemmódválasztó 
gomb megnyomásával, és 
legalább 4 másodpercig történő 
lenyomva tartásával valamelyik 
távirányítón.

5-6 Hibakód: U5
A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

Fő szabályzó

5-6
5-7

Hibakód: U5
A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

Fő szabályzó

Nyomja meg és tartsa 
nyomva az alárendelt 

távirányító Üzemmódvá-
lasztó gombját legalább 

4 másodpercig.

5-8 Amikor a megjelenített üzenet 
a Fő szabályzóról Al szabályzóra 
vált, a beállítás befejeződött

Ha a kezdőképernyő nem jelenik meg az "AL szabályzó" 
üzenet megjelenése után 2 perccel sem, kapcsolja ki 
a tápellátást, és ellenőrizze a huzalozást. 

MEGJEGYZÉS

5-8

Al szabályzó

A kapcsolat ellenőrzése.
Várjon.

<Kezdőképernyő> <Kezdőképernyő>
5-9 Megjelenik a kezdőképernyő. 5-9

Ventilátor

5-9
Ventilátor

Csak azonos típusú fő és alárendelt távirányító használható. Például ne kombinálja a BRC1E52* 
és a BRC1E53* modelleket.

VIGYÁZAT
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 ● Másik nyelv választásához lásd: "13. Nyelv", 28. oldal.
 ● A következő funkciók nem állíthatók be az alárendelt távirányítón. 

Ezeket a fő távirányítón állítsa be: 
 • Egyéni levegőáramlás iránya
 • "Auto" üzemmód (váltás hűtés vagy fűtés üzemmódra)
 • Energiatakarékos beállítás
 • Program
 • Szervizbeállítások (csak a Próbaüzem, a Karbantartási partner és a Fő/al szabályzó 
váltása érhető el).

 • Igény
 • Csendes üzemmód
 • Váltás
 • Huzatmegelőzés

MEGJEGYZÉS



Szerelői referencia-útmutató BRC1E53

15 4P419250-1 – 2015.10

Helyszíni beállítások

6. Helyszíni beállítások
<Kezdőképernyő>

6-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 
és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

6-1
Ventilátor

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa lenyomva 

legalább 4 másodpercig, 
mialatt a háttérvilágítás be 

van kapcsolva. 

6-2 Válassza ki 
a  Helyszíni beállítások  elemet, 
majd nyomja meg a Menü/Enter 
gombot.

6-2
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

1/3Szervizbeállítások

BeállításVissza

Nyomja meg a Menü/Enter 
gombot.

<Helyszíni beállítások>

Ha az egyes beltéri 
egységeket külön 

 állítja be
Csoportos beállítás 

esetén
6-3 "Jelölje ki a "Módszám" elemet  

a   (Balra/Jobbra) gombokkal, 
majd válassza ki a kívánt 
"Módszám" értéket a  (Fel/Le) 
gombokkal. A legáltalánosabban 
használt helyszíni beállításokért 
lásd: 17. oldal.

6-4 Ha csoportos vezérléssel 
végez egyéni beállítást beltéri 
egységenként (amikor a kiválasztott 
Módszám 20, 21, 22, 23 vagy 25), 
jelölje ki az egység számát a   
(Balra/Jobbra) gombokkal, és 
válassza ki a beállítani kívánt 
"Beltéri egység száma" elemet  
a  (Fel/Le) gombokkal. 
(Csoportos beállítás esetén ez 
a művelet nem kötelező.)

6-3
6-4
6-5

Helyszíni beállítások
Egység száma

0
Üzemmód

20

BeállításVissza

6-4
6-6

Helyszíni beállítások
Üzemmód

10

BeállításVissza

 ● Ha az egyes beltéri egységeket külön állítja be, 
megjelennek az aktuális beállítások. 

 ● MÁSODIK KÓDSZÁM A " - " azt jelzi, hogy 
nincsenek elérhető funkciók

 ● Csoportos beállítás esetén minden beállítható 
MÁSODIK KÓDSZÁM a következőképpen jelenik 
meg: " * ". 

MEGJEGYZÉS

6-5 Jelölje ki a módosítani kívánt 
ELSŐ KÓDSZÁM MÁSODIK 
KÓDSZÁM elemét a     (Balra/
Jobbra) gombbal, majd válassza 
ki a kívánt MÁSODIK KÓDSZÁM 
elemet a  (Fel/Le) gombokkal. 
Több azonos módszámbeállítás is 
választható.

Nyomja meg a Menü/Enter 
gombot.

ELSŐ KÓD (SW) SZÁMA
MÁSODIK KÓDSZÁM 
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6-6 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre 
szolgáló képernyő.

6-7 Válassza az  Igen  lehetőséget, 
és nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. A beállításokat a rendszer 
menti, és visszatér a Helyszíni 
beállítások képernyőhöz.

6-6
6-7

NemIgen

Helyszíni beállítások
Beállítások mentése?

BeállításVissza

<Helyszíni beállítások>

Nyomja meg a Menü/Enter 
gombot.

6-8 Ha több beállítást kell módosítani, 
ismételje a "6-2" és "6-7" közötti 
lépéseket.

6-9 Ha befejezte az összes 
módosítást, nyomja meg kétszer 
a Mégse gombot. 

6-10 A háttérvilágítás kialszik, és az 
inicializálás közben megjelenik 
"A kapcsolat ellenőrzése. Várjon" 
üzenet. Az inicializálást követően 
ismét a kezdőképernyő látható.

 ● Ha opcionális tartozékot szerel fel a beltéri egységre, a beltéri egység beállításai 
módosulhatnak. Tekintse meg az opcionális tartozék kézikönyvét. 

 ● A beltéri egység helyszíni beállításainak részleteit a beltéri egységhez mellékelt szerelési 
kézikönyvben tekintheti meg. 

 ● A kültéri egység helyszíni beállításai csak a kültéri JEL panelen adhatók meg. Lásd a kültéri 
egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet.

VIGYÁZAT

 ● Bár a beállítás az egész csoportra vonatkozik, a zárójelben lévő módszámot adja meg az 
egyes beltéri egységek külön történő beállításakor vagy a beállítás befejezése utáni 
ellenőrzéskor. 

 ● A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása a beltéri egység modelljétől függ. Az alapértelmezett 
értékek a megfelelő egységekhez tartozó karbantartási kézikönyvben találhatók. 
A következő beállítások értéke az összes beltéri egység esetében azonos. 
 - Hőmérséklet-érzékelő használata "Auto" üzemmód és a hőntartás funkció esetén 

(szobahőmérséklet a részletes kijelzőn): "02".
 - Hőntartás funkció: "04"
 - B1 külső bemenet: "02"
 - B2 külső bemenet: "02"
 - Légáramirány tart. kivál. (kivéve körkörös áramlású kazetta esetén): "02"
 - A távirányító hőmérséklet-érzékelője (csak Sky Air esetében): "02"
 - Váltási átfedési idő: "03"

 ● Azon funkciók, amelyek nem érhetők el a csatlakoztatott beltéri egység(ek)hez, nem 
jelennek meg.

MEGJEGYZÉS
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Módszám
(1. meg- 
jegyzés)

ELSŐ 
 KÓD-
 SZÁM

A beállítás leírása
MÁSODIK KÓDSZÁM (2. megjegyzés)

01 02 03 04

10 (20)

0

A levegőszűrő 
szennyeződése – Komoly/
Enyhe beállítás, amikor 
"A levegőszűrő  tisztítása 
esedékes" ikon jelenik meg 
(amikor a levegőszűrő 
 komoly szennyeződése 
áll fenn, a levegőszűrő 
 tisztításáig hátralévő időt 
meg kell felezni).

Ultrahosszú 
élettartamú 
szűrő

En
yh

e

±10000 óra

Ko
m

ol
y

±5000 óra

— —

Hosszú 
élettartamú 
szűrő

±2500 óra ± 1250 óra

Normál 
szűrő ±200 óra ± 100 óra

1
Hosszú élettartamú szűrőtípus (a szűrő 
jelzés kijelzési idejének beállítása). 
(Módosítsa a beállítást, ha ultrahosszú 
élettartamú szűrő van beszerelve).

Hosszú 
élettartamú 

szűrő

Ultrahosszú 
élettartamú 

szűrő
— —

2 A távirányító hőmérséklet-érzékelője.

Kombináltat 
használjon (a 

beltéri hőmérséklet-
érzékelővel)

Ne használja
Kizárólag 

ezt 
használja

—

3 Arra szolgáló beállítás, ha a szűrő 
jelzés nem jelenik meg. Kijelző Nem jelenik 

meg — —

11 (21) 0

A csatlakoztatott, egyidejű működést 
biztosító SkyAir rendszerrel 
rendelkező beltéri egységek száma 
(egyidejű működést biztosító 
rendszerek beállítása).

Pár Iker Tripla Dupla 
iker

12 (22)
1

Külső Be/Ki bemenet kívülről 
(a kényszerített Be/Ki máshonnan 
történő működtetésének beállítása).

Kényszerített KI Be/Ki 
üzemeltetés

Szükség-
helyzet

Kénysze-
rített KI

2 Termosztát váltási különbség (a távoli 
érzékelő használatához tartozó beállítás). 1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Nagy levegőkimeneti sebesség (magas 
mennyezetű kialakítások esetében). h ≤ 2,7 m  2,7 m < h 

≤ 3,0 m
 3,0 m < h 
≤ 3,5 m —

1
A levegőkiáramlás irányának 
kiválasztása (arra szolgáló beállítás, 
ha a levegőáramlást blokkoló készlet 
lett beszerelve).

4-irányú áramlás 3-irányú 
áramlás

2-irányú 
áramlás —

3
A levegőkiáramlási funkció kiválasztása 
(arra szolgáló beállítás, amikor díszítőlemez 
van felszerelve a kimenethez).

Alkalmazva Nincs 
alkalmazva — —

4 A levegőáramlás iránytartományának 
beállítása. Felső Normál Alsó —

6

A külső statikus nyomás beállítása 
(beállítás a csatlakoztatott  csővezeték 
ellenállása szerint).

Normál Magas statikus 
nyomás

Alacsony 
statikus 
nyomás

—

FHYK esetén a magas mennyezetű 
beállítás szerint járjon el. Normál Magas 

mennyezet — —

15 (25) 3 Elvezetőszivattyú üzemeltetése 
párásítással. Alkalmazva Nincs 

alkalmazva — —

1c 1
Hőmérséklet-érzékelő használata 
"Auto" üzemmód és a hőntartás 
funkció esetén (szobahőmérséklet 
a részletes kijelzőn).

Beltéri 
hőmérséklet-

érzékelő
(levegőbemenet 
hőmérséklete)

Távirányító 
hőmérséklet-

érzékelője
— —

1c 12 Külső bemenet B1. Ne használja Használatban — —
1c 13 Külső bemenet B2. Ne használja Használatban — —
1e 2 Hőntartás funkció. Ne használja Csak fűtés Csak 

hűtés
Hűtés és 

fűtés
1e 7 Váltási átfedési idő. 30 perc 15 perc 10 perc 5 perc
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A próbaüzemeltetés módja (csak SkyAir)

7. A próbaüzemeltetés módja (csak SkyAir)
* A VRV esetére vonatkozóan tekintse meg a kültéri egységhez mellékelt kézikönyvet. 

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. 

 ● 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. 

MEGJEGYZÉS

7-1 A kompresszor védelme érdekében 
használat előtt 6 órával kapcsolja be 
a tápellátást. 

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

VIGYÁZAT

7-2 Győződjön meg arról, hogy mind 
a folyadék-, mind a gázelzáró-
szelepek nyitva vannak. 

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.

MEGJEGYZÉS

<Kezdőképernyő>
7-3 Állítsa az üzemmódot hűtésre 

az Üzemmódválasztó gomb 
használatával.

7-4 Nyomja meg a Mégse gombot, 
és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

7-3
7-4 Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
4 másodpercig, mialatt 
a háttérvilágítás be van 

kapcsolva. 
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7-5 Válassza a  Próbaüzem  lehetőséget, 
és nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. Újra megjelenik 
a kezdőképernyő, és a "Próbaüzem" 
üzenet látható.

7-5
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

Szervizbeállítások               1/3

BeállításVissza
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

7-6 Nyomja meg a Be/Ki gombot 10 
másodpercen belül. A próbaüzem 
elindul. 3 percen át kísérje 
figyelemmel a működés körülményeit.

A próbaüzem úgy is 
végrehajtható, ha először 
a 7-6-os, azután pedig a 7-5-ös 
lépést végzi el.

MEGJEGYZÉS

7-6
Hűt

Vissza Beállítás

Nyomja meg  
a Be/Ki gombot  

(10 másodpercen belül).

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

<Főmenü>
7-7 Nyomja meg a Vent. seb./

Levegőáramlás iránya gombot 
7-7

BeállításVissza

Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program

1/2Főmenü

Nyomja meg a Ventilátor-
sebesség/levegőáramlás 

iránya gombot

7-8 A levegőfúvás irány beállításának 
kiválasztásához nyomja meg  
a  gombot. Használja a   
gombokat a levegőáramlás irányának 
módosításához. 

7-9 A helyes levegőfúvás üzemmód 
megerősítése után nyomja 
meg a Menü/Enter gombot 
a kezdőképernyőre való 
visszatéréshez.

7-8
7-9

Levegőáramlás iránya
Irány

0. pozíció

BeállításVissza

A levegőfúvás irány beállítá-
sának kiválasztásához 

nyomja meg a  (Jobbra) 
gombot a beállítási 

képernyőn.

Módosítsa a levegőáramlás 
irányát a  (Fel/Le) 

gombokkal.

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.



BRC1E53 Szerelői referencia-útmutató
4P419250-1 – 2015.10 20

A próbaüzemeltetés módja (csak SkyAir)

7-10 Nyomja meg a Mégse gombot, 
és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig, miközben 
a kezdőképernyő látható. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü. 

7-10
Hűt

Vissza Beállítás

<Szervizbeállítások 
menü>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
  4 másodpercig, mialatt 
a háttérvilágítás be van 

kapcsolva. 

7-11 Válassza a Szervizbeállítások 
menü  Próbaüzem  elemét, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ismét a kezdőképernyő látható, és 
lehetővé válik a normál üzemelés.

7-11
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

Szervizbeállítások               1/3

BeállításVissza

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

7-12 Ellenőrizze a funkciókat az 
üzemeltetési kézikönyv alapján.

7-13 Ha a díszítőlemez nincs 
felszerelve, kapcsolja le az áramot 
a próbaüzemeltetés befejezését 
követően.

A próbaüzem 30 perc eltelte után 
automatikusan befejeződik.

MEGJEGYZÉS

 ● 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.

VIGYÁZAT

<Kezdőképernyő>
7-14 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 

miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü.

7-14
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.
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7-15 Válassza ki a  Karbantartási  
 információk  elemet, majd nyomja 
meg a Menü/Enter gombot. 

7-15

BeállításVissza

Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv

2/2Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

7-16 Megjelenik a Karbantartási 
információk képernyő. Ellenőrizze, 
hogy nem jelenik-e meg a legutóbbi 
hibakód a képernyőn.

7-17 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. 

7-16
7-17 Kontaktinformáció

0123–4567–8900

Beltéri modell–––/000
Kültéri modell–––/000

Hibakód:U5

Vissza

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

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a Be/Ki 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
4 másodpercig. 

A hiba meghatározásának módja

 ● Ha a távirányító 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. Miután 
megállapította azon egység számát, 
amely a csoportos vezérlés közben 
a hibát észlelte, lásd: "8. A hibatörténet 
megtekintésének folyamata".

Hűt

Vissza Beállítás

A távirányító kijelzője Leírás

Nincs kijelzés

• Áramkimaradás, feszültséghiba vagy nyílt fázis 
• Rossz huzalozás (a beltéri és kültéri egység között)
• A beltéri JEL panel összeállításának hibája
• A távirányító huzalozásának csatlakozási hibája
• A távirányító hibája
• Kiégett biztosíték (kültéri egység)
• A kijelző ki van kapcsolva az Automatikus 

megjelenítés KI funkció miatt. További információkat 
a felhasználói referencia-útmutatóban tekinthet meg.

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

• 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 
90 másodpercig, ez nem jelent hibát. (A hibát 90 másodperc elteltével határozza meg.)
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A hibatörténet megtekintésének folyamata

8. A hibatörténet megtekintésének 
folyamata

<Kezdőképernyő>

8-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 
és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig, miközben 
a kezdőképernyő látható. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü. 

8-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
4 másodpercig, mialatt 

a háttérvilágítás be 
van kapcsolva. 

8-2 Válassza a  Hibatörténet  
lehetőséget, és nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.  Megjelenik 
a Hibatörténet menü. 

8-2 2/3
Beltéri egység AirNet címe
Kültéri egység AirNet címe
Hibatörténet
Beltéri egység állapota
Kültéri egység állapota
Ventilátor kényszerített BE

Szervizbeállítások

BeállításVissza
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

8-3 Válassza a  Szabályzó hibatörténet  
lehetőséget, és nyomja meg  
a Menü/Enter gombot. A hibakódok 
és az egységszámok a Szabályzó 
hibatörténet képernyőn 
állapíthatók meg.

8-3 2/2
Szabályzó hibatörténet
Belt. egység hibatörténet

Hibatörténet

BeállításVissza
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

8-4 A Szabályzó hibatörténet képernyőn 
sorrendben megjelenik az utolsó 
10 elem. 

8-5 Nyomja meg 3 alkalommal a Mégse 
gombot a Szabályzó hibatörténet 
képernyőn.  
Ismét a kezdőképernyő jelenik meg.

8-4
8-5

1/3
 Egység Error Date  Idő
Szabályzó hibatörténet

Vissza

A Belt. egység hibatörténet egyenként megjeleníti 
az egyes beltéri egységek hibatörténetét. 
Sorrendben az utolsó 5 elem jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

Egység száma
Legutóbbi bejegyzés
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A karbantartási partner információi regisztrálásának módja

9. A karbantartási partner információi 
regisztrálásának módja

 ● A szerviz kapcsolattartási adatainak regisztrálása.

<Kezdőképernyő>

9-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 
és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig, miközben 
a kezdőképernyő látható. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü. 

9-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
4 másodpercig, mialatt 
a háttérvilágítás be van 

kapcsolva. 

9-2 Válassza a  Karbantartási partner  
elemet, majd nyomja meg  
a Menü/Enter gombot. Megjelenik 
a "Karbantartási partner" képernyő.

9-2 1/3
Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

Szervizbeállítások

BeállításVissza
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

9-3 Válassza a  Karbantartási partner  
elemet, majd nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

9-3
Nincs
Karbantartási partner

Karbantartási partner

BeállításVissza
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

9-4 Adja meg a telefonszámot a  
(Fel/Le) gombokkal. A    (Balra/
Jobbra) gombok megnyomásával 
jelölje ki az előző/következő elemet. 
Üres helyeken hagyja meg a " - " 
karaktert.

9-5 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a beállítások 
megerősítésére szolgáló képernyő.

9-4
9-5

0123–456–7890–––

Karbantartási partner

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

9-6 Válassza az  Igen  lehetőséget, 
és nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. A rendszer beírja 
a beállításokat, és ismét megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

9-6

NemIgen

Karbantartási partner
Beállítások mentése?

BeállításVissza

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

9-7 Nyomja meg egyszer a Mégse gombot.  
Ismét a kezdőképernyő jelenik meg.
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10. A regisztrált adatok megtekintése
<Kezdőképernyő>

10-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 
miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü.

10-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

10-2 Válassza ki a  Karbantartási  
 információk  elemet, majd nyomja 
meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a "Karbantartási 
információk" képernyő.

10-2

BeállításVissza

Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv

2/2Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

10-3 Erősítse meg, hogy helyesen lettek 
beírva a partner információi.

10-3
Kontaktinformáció
0123–4567–8900

Beltéri modell–––/000
Kültéri modell–––/000

Karbantartási információk

Vissza

10-4 Nyomja meg kétszer a Mégse gombot.  
Ismét a kezdőképernyő jelenik meg.

Megjelennek 
a regisztrált adatok.
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11. Energiaigény vezérlése
 ● Az Igény funkció segítségével megállíthat egy időtartamot, amely alatt a rendszer kevesebb 

energiát fogyaszt. A maximális energiafogyasztás 70%-ra vagy 40%-ra csökkenthető.

<Kezdőképernyő>
11-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 

és tartsa lenyomva legalább 
4 másodpercig. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

11-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 
4 másodpercig, mialatt 
a háttérvilágítás be van 

kapcsolva. 

11-2 Válassza az  Igény  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik az Igény menü.

11-2

BeállításVissza

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Kültéri egység AirNet címe

2/3Szervizbeállítások

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

11-3 Válassza ki a  Beállítások  elemet, 
majd nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. Megjelenik az "Igény" 
képernyő.

11-3

BeállításVissza

Engedélyezés/Letiltás
Beállítások

Igény

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

11-4 A  (Fel/Le) gombok megnyomásával 
módosíthatja a beállításokat. Nyomja 
meg a   (Balra/Jobbra) gombokat 
a kijelölt elem mozgatásához. 

11-5 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

11-4
11-5

BeállításVissza

Beállítás

A rendszer **% 
40% energiafogyasztással működik 
ekkortól: 

22:00
 eddig: 

8:00

Igény

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

11-6 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel beírja a beállításokat és ismét 
megjelenik a kezdőképernyő.

11-6

NemIgen

Igény
Beállítások mentése?

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

11-7 Az Igény engedélyezéséhez/
letiltásához lépjen az Igény menübe, 
és válassza az  Engedélyezés/Letiltás  
lehetőséget.

11-7

BeállításVissza

Engedélyezés/Letiltás
Beállítások

Igény

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.
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11-8 A  (Fel/Le) gombok 
megnyomásával válassza ki 
az  Enged  vagy a  Letilt  lehetőséget. 
A Menü/Enter gomb megnyomásakor 
megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

11-8

Letilt

Igény
Engedélyezés/Letiltás

BeállításVissza

Módosítsa a beállítást  
a  (Fel/Le) gombokkal.

11-9 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
A funkció engedélyezése/letiltása 
megtörténik, és visszatér 
a kezdőképernyő.

11-9

NemIgen

Igény
Beállítások mentése?

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

 ● Miután mentette a módosításokat a beállítások között, az Igény automatikusan engedélyezve lesz.
 ● Az Igény funkció elérhetősége a kültéri egység modelljétől függ.
 ● Ahhoz, hogy az Igény látható legyen a szervizbeállítások között, az órát be kell állítani.

MEGJEGYZÉS
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Óra és naptár

12. Óra és naptár
<Kezdőképernyő>

12-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 
miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü. 

12-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

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

BeállításVissza

Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv

2/2Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

12-3 Válassza a  Dátum és idő  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Dátum 
és idő" képernyő.

12-3
Dátum és idő
12ó/24ó óra

Óra és naptár

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

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.

12-4
12-5

Dátum és idő
Év 2016
Hónap 01
Nap 01
Péntek

 0:00
Vissza Beállítás

A hét napját a rendszer automatikusan beállítja. 
MEGJEGYZÉS

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

12-6 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel megerősíti a beállításokat, és 
ismét megjelenik a kezdőképernyő. 

12-6

NemIgen

Dátum és idő
Beállítások mentése?

BeállításVissza

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

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

MEGJEGYZÉS
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Nyelv

13. Nyelv
<Kezdőképernyő>

13-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 
miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü.

13-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

13-2 Válassza ki a  Nyelv  elemet, majd 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a "Nyelv" képernyő.

13-2

BeállításVissza

Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv

2/2Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

13-3 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

Magyar

Nyelv 

BeállításVissza

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

A látható nyelvek a vezérlőegység modelljétől függően változhatnak. 

BRC1E53A7 BRC1E53B7 BRC1E53C7
7 nyelv 7 nyelv 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) SQ Albán
7) NL Holland 7) BG Bolgár 7) SK Szlovák
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Tiltógombok

14. Tiltógombok
 ● A használható gombok számának korlátozása.

<Kezdőképernyő>
14-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 

miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü. 

14-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

14-2 A  Lezárási funkció  a Menü/Enter 
gomb 4 másodpercig végzett 
lenyomásával tehető láthatóvá.

14-2

BeállításVissza

Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program

1/2Főmenü

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa 

lenyomva 4 másodpercig.

14-3 Válassza a  Lezárási funkció  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási 
funkció" menü.

14-3

BeállításVissza

Lezárási funkció
Forgás
Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés

1/3Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

14-4 Válassza ki a  Tiltógombok  elemet, 
majd nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. Megjelenik a "Tiltógombok" 
képernyő.

14-4

BeállításVissza

Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

Lezárási funkció

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

14-5 Válassza ki a "Fel/Le/B/J", "Be/Ki", 
"Üzemmód", "Vent. seb." értékeit  
a   (Balra/Jobbra) gombok 
használatával, és a "Zárolás/Feloldás" 
értékét a  (Fel/Le) gombokkal.

14-6 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő. 

14-5
14-6  Fel/Le/B/J:

 Műk. Be/Ki:
 Üzemmód:
 Vent. seb.:

Tiltógombok

BeállításVissza

FELOLDÁS
FELOLDÁS
ZÁROLÁS
ZÁROLÁS

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.
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14-7 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel beírja a beállításokat és ismét 
megjelenik a kezdőképernyő. 

14-7

NemIgen

Tiltógombok
Beállítások mentése?

BeállításVissza

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

14-8 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 (röviden), miközben a  
gombot lenyomva tartja. 
Ha engedélyezni szeretné  
a Menü/Enter és a Mégse gombot 
a kezdőképernyőn, végezze 
el ugyanezt az eljárást. 

2

2
2
2

1

Ha korlátozni kívánja a használható gombok számát az alárendelt távirányítón, első lépésként 
csatlakoztassa az egységhez csak ezt a távirányítót. Győződjön meg arról, hogy ezen távirányító 
"fő" (gyárilag alapértelmezett) távirányítóként van beállítva, adja meg a korlátozásokat a kívánt 
beállításra vonatkozóan, és csak ezután állítsa be a távirányítót "alárendelt" távirányítóként.

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

15-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 
miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü. 

15-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

15-2 A  Lezárási funkció  a Menü/Enter 
gomb 4 másodpercig végzett 
lenyomásával tehető láthatóvá.

15-2

BeállításVissza

Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program

1/2Főmenü

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa 

lenyomva 4 másodpercig.

15-3 Válassza a  Lezárási funkció  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási 
funkció" menü. 

15-3

BeállításVissza

Lezárási funkció
Forgás
Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés

1/3Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

15-4 Válassza a  Funkció letiltás  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Funkció 
letiltás" képernyő.

15-4
Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

BeállításVissza

Lezárási funkció

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

15-5 Válassza ki a kívánt funkciót a   
(Balra/Jobbra) gombok 
használatával, és a "Zárolás/
Feloldás" értékét a  (Fel/Le) 
gombokkal.

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

15-5
15-6

BeállításVissza

            Szellőztetés
              Program

  Szűrő auto. tisztít.
  Beállítás

 Óra és naptár
Energiatakarék lista

:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS
:FELOLDÁS

Funkció letiltás 1/2

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

15-7 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel beírja a beállításokat és ismét 
megjelenik a kezdőképernyő. 

15-7

NemIgen

Funkció letiltás 
Beállítások mentése?

BeállításVissza

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.
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 ● Ha korlátozni kívánja a használható funkciók számát az alárendelt távirányítón, első lépésként 
csatlakoztassa az egységhez csak ezt a távirányítót. Győződjön meg arról, hogy ezen távirányító 
"fő" (gyárilag alapértelmezett) távirányítóként van beállítva, adja meg a korlátozásokat a kívánt 
beállításra vonatkozóan, és csak ezután állítsa be a távirányítót "alárendelt" távirányítóként.

 ● Ha egy funkció le van tiltva, a  ikon jelenik meg a funkció mellett.

MEGJEGYZÉS

16. Tiltás mód
 ● A használható módok számának korlátozása.

<Kezdőképernyő>
16-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 

miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü. 

16-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Főmenü>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

16-2 A  Lezárási funkció  a Menü/Enter 
gomb 4 másodpercig végzett 
lenyomásával tehető láthatóvá.

16-2

BeállításVissza

Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program

1/2Főmenü

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa 

lenyomva 4 másodpercig.

16-3 Válassza a  Lezárási funkció  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Lezárási 
funkció" menü.

16-3

BeállításVissza

Lezárási funkció
Forgás
Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés

1/3Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

16-4 Válassza ki a  Tiltás mód  elemet, 
majd nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. Megjelenik a "Tiltás mód" 
képernyő.

16-4

BeállításVissza

Tiltógombok
Funkció letiltás
Tiltás mód

Lezárási funkció

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.
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16-5 Válassza ki a "Ventilál", "Hűtés", 
"Fűtés", "Auto", "Szárítás" vagy 
"Szeltiszt" lehetőséget a   (Balra/
Jobbra) gombokkal és az 
"Engedélyezés/Letiltás" elemet a 
kiválasztott módhoz a  (Fel/Le) 
gombokkal.

16-6 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

16-5
16-6

BeállításVissza

Ventilál
Hűtés
Fűtés
Auto
Szárítás
Szeltiszt

:Enged
:Enged
:Enged
:Enged
:Enged
:Enged

Tiltás mód

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

16-7 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel megerősíti a beállításokat, és 
ismét megjelenik a kezdőképernyő.

16-7

BeállításVissza

Beállítások mentése?
Tiltás mód

NemIgen

<Kezdőképernyő>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

 ● 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.

 ● Ha korlátozni kívánja a használható üzemmódok számát az alárendelt távirányítón, első 
lépésként csatlakoztassa az egységhez csak ezt a távirányítót. Győződjön meg arról, hogy 
ezen távirányító "fő" (gyárilag alapértelmezett) távirányítóként van beállítva, adja meg a 
korlátozásokat a kívánt beállításra vonatkozóan, és csak ezután állítsa be a távirányítót 
"alárendelt" távirányítóként.

MEGJEGYZÉS
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17.  Feladatellátás váltása és kiegészítő 
egység

A Váltás funkció a létfontosságú alkalmazásokban (például erős hűtést igénylő szervertermek) 
működő egységekhez lett tervezve. Ebben az esetben a rendszernek része egy további kiegészítő 
egység. A váltás engedélyezése a következőket teszi lehetővé:

 ● Váltás: mivel a rendszer több egységből áll, mint amennyi a fűtési/hűtési terheléshez szükséges, normál 
üzemmódban az egyik egység inaktív marad. A megadott idő elteltével (ez a "Váltási ciklus időtartama") 
az inaktív egység üzemelni kezd, és egy korábban aktív egység válik inaktívvá (ez a feladatellátás 
váltása). Mivel az egységek felváltva szünetet tarthatnak, a rendszer élettartama megnő.

 ● A kiegészítő egység használata: a kiegészítő egység redundanciát biztosít a rendszerben. Ha egy 
aktív egység meghibásodik, a Váltás biztosítja, hogy az inaktív egység átvegye a helyét.

KIEGÉSZÍTŐ

KIEGÉSZÍTŐ

KIEGÉSZÍTŐ

HIBA

 ● Annak érdekében, hogy a kiegészítő egység elérhesse a hűtési/fűtési kapacitását, be van állítva 
egy átfedési periódus, amikor az összes egység aktív. (vö. helyszíni beállítás 1E-7)

 ● A váltási rend a beállított egységszámtól függ. Az egységszám módosításával kapcsolatban 
a helyi forgalmazótól kaphat útmutatást.

 ● A Váltás funkció használatához csoportos vezérlés szükséges. További információ: "22. Kapcsolási rajz"

MEGJEGYZÉS
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<Kezdőképernyő>
17-1 Nyomja meg a Menü/Enter gombot, 

miközben a kezdőképernyő látható. 
Megjelenik a Főmenü.

17-1
Hűt Beállítás erre

28°C
Nyomja meg  

a Menü/Enter gombot.

<Főmenü>
17-2 A  Forgás  a Menü/Enter gomb 

4 másodpercig végzett 
lenyomásával tehető láthatóvá.

17-2

BeállításVissza

Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program

1/2Főmenü

Nyomja meg a Menü/
Enter gombot, és tartsa 

lenyomva 4 másodpercig.

17-3 Válassza ki a  Forgás  elemet, majd 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a "Váltás" menü.

17-3

BeállításVissza

Lezárási funkció
Forgás
Levegőáramlás iránya
Egyéni légáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés

1/3Főmenü

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

17-4 Válassza ki a  Forgási Ciklus  
 időbeállítása  elemet, majd nyomja 
meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a "Forgás" képernyő.

17-4

BeállításVissza

Engedélyezés/Letiltás
Forgási Ciklus Időbeállítása

Forgás 

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

17-5 Válassza ki a kívánt váltási ciklust  
a  (Fel/Le) gombokkal.

17-5 Forgás
Forgási ciklus időbeállítása 

BeállításVissza

24 óra Módosítsa a váltási ciklus 
idejét a  (Fel/Le) 

gombokkal.

17-6 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

17-7 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Ezzel beírja a beállításokat és ismét 
megjelenik a kezdőképernyő.

17-6
17-7

NemIgen

Forgás
Beállítások mentése?

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

<Kezdőképernyő>
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17-8 A Váltás engedélyezéséhez/
letiltásához lépjen a "Forgás" 
menübe, és válassza 
az  Engedélyezés/Letiltás  
lehetőséget.

17-8

BeállításVissza

Engedélyezés/Letiltás
Forgási Ciklus Időbeállítása

Forgás 

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

17-9 A  (Fel/Le) gombok 
megnyomásával válassza 
ki az  Enged  vagy a  Letilt  
lehetőséget. A Menü/Enter gomb 
megnyomásakor megjelenik 
a megerősítésre szolgáló képernyő.

17-9

Letilt

Forgás
Engedélyezés/Letiltás

BeállításVissza

Módosítsa a beállítást  
a  (Fel/Le) gombokkal.

17-10 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
A funkció engedélyezése/letiltása 
megtörténik, és visszatér 
a kezdőképernyő.

17-10

NemIgen

Forgás
Beállítások mentése?

BeállításVissza

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

<Kezdőképernyő>

 ● Miután mentette a módosításokat a beállítások között, a Váltás automatikusan 
engedélyezve lesz.

MEGJEGYZÉS
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18. Külső bemenet blokkolása funkció

 ● Csak akkor érhető el, ha az opcionális BRP7A5* digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.
 ● Kommunikációs problémák esetén, vagy ha az adapter nem működik megfelelően, a Külső 

bemenet blokkolása menü nem látható a Szervizbeállítások menüben.
 ● Egy második távirányító csatlakoztatása esetén a BRP7A5* digitális bemeneti adapter nem 

használható.
 ● Amikor a BRP7A5* digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van, a program funkció addig 

le lesz tiltva, amíg a BRP7A5* digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van. 
A program funkcióval kapcsolatos további információt az üzemeltetési kézikönyvben talál.

 ● Központi vezérlőegység csatlakoztatásakor a Külső bemenet blokkolása funkciót felülbírálhatja 
a központi vezérlőegység. A központi vezérlőegység elsőbbséget élvez, és úgy működik, 
mintha a BRP7A5* digitális bemeneti adapter nem lenne csatlakoztatva.

MEGJEGYZÉS

 ● Győződjön meg arról, hogy a BRP7A5* digitális bemeneti adapter és az opcionális érintkezők 
(ablakérintkező és kulcskártya-érintkező) megfelelően fel vannak felszerelve. Ne felejtse el 
ellenőrizni, hogy a BRP7A5* digitális bemeneti adapter Jel panelének "No Volt" érintkezője 
a megfelelő helyzetben van-e.

 ● A BRP7A5* digitális bemeneti adapter felszereléséről és csatlakoztatásáról a megfelelő szerelési 
kézikönyvben olvashat.

<Kezdőképernyő>
18-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 

és tartsa lenyomva legalább 4 
másodpercig. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

18-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 4 
másodpercig, mialatt 

a háttérvilágítás be van 
kapcsolva. 

18-2 Válassza a  Külső bemenet  
 blokkolása  lehetőséget, és nyomja 
meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a "Külső bemenet 
blokkolása" képernyő.

18-2

BeállításVissza

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

1/3Szervizbeállítások

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.
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18-3 Válassza ki a "B2 Késl. Időzítő", "B2 
Visszaá. Időzítő", "Visszaállítás Be/Ki", 
"Visszaállítás Mód", "Hűtési Célh. 
Vissz." vagy "Fűtési Célh. Vissz." 
lehetőséget a  (Balra/Jobbra) 
gombokkal, és módosítsa 
a beállításokat a  (Fel/Le) 
gombokkal.

18-4 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

18-3
18-4

BeállításVissza

B2 Késl. Időzítő
B2 Visszaá. Időzítő
Visszaállítás Be/Ki
Visszaállítás Mód

Hűtési Célh. Vissz.
Fűtési Célh. Vissz.

:1perc
:20óra
:OFF
:-- 
:22°C
:22°C

Külső bemenet blokkolása

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

18-5 Válassza az  Igen  lehetőséget, és 
nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
A rendszer beírja a beállításokat, 
és ismét megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

18-5

BeállításVissza

Beállítások mentése?

Külső bemenet blokkolása

NemIgen

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

Paraméter Magyarázat Lehetséges értékek Alapértelmezett érték
B2 Késl. Időzítő Időzítő, amely a kulcskártya eltávolítása 

után indul el. Amíg az időzítő nem jár le, 
az egység továbbra is normál módon 
üzemel.

0–10 perc "1 perc"

B2 Visszaá. Időzítő Időzítő, amely a késleltetési időzítő 
lejárata után indul el. Amikor ez az 
időzítő lejár, az előző állapot 
"Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 
állapotra módosul.

0–20 óra "20 óra"

Visszaállítás Be/Ki "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 
Be/Ki állapot.

"BE", "KI", "--" "KI"

Visszaállítás Mód "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 
üzemmód.

"Auto", "Hűtés", 
"Fűtés", "Ventilál", "--"

"--"

Hűtési Célh. Vissz. "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 
hűtési célhőmérséklet.

Lásd a beltéri egység 
hőmérséklettartományát 
és a hőmérséklettarto-
mányra vonatkozó 
korlátozást, "--".

"22°C"

Fűtési Célh. Vissz. "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 
fűtési célhőmérséklet.

Lásd a beltéri egység 
hőmérséklettartományát 
és a hőmérséklettarto-
mányra vonatkozó 
korlátozást, "--".

"22°C"

 ● Ha a paraméter "--", az azt jelenti, hogy a paraméter esetében semmi nem módosul, 
és megmarad az aktuális aktív érték.

MEGJEGYZÉS
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Ablakérintkező logikája:

B1 ablakérintkező B2 kulcskártya-
érintkező Idő Művelet

Zárva Zárva / • Az egység normál módon üzemel.
• Az egység visszatér az előző állapotba 

az érintkező megnyitása előtt.
Nyitva Zárva / Az egység kényszerkikapcsolás 

üzemmódban van (üzemeltetés ki):
• A késleltetési és a visszaállítási 

időzítő nem működik.
• A hőntartás funkció nem működik.
• Az egység nem kapcsolható BE  

a Be/Ki gombbal.

Kulcskártya-érintkező logikája:

B1 ablakérintkező B2 kulcskártya-
érintkező Idő Művelet

Zárva Zárva • /
• Késleltetési időzítő 

< Idő < 
Visszaállítási 
időzítő

• Idő > Visszaállítási 
időzítő

• Az egység normál módon üzemel.
• Az egység visszatér az előző állapotba 

az érintkező megnyitása előtt, ha 
a visszaállítási időzítő nem járt le.

• Az egység visszatér "Alapértelmezett 
visszaállítási beállítás" állapotba 
(menübeállítás), ha a visszaállítási 
időzítő lejárt.

Zárva Nyitva Idő < Késleltetési 
időzítő

Az egység normál módon üzemel.

Zárva Nyitva Idő > Késleltetési 
időzítő

Az egység kényszerkikapcsolás 
üzemmódban van (üzemeltetés ki):
• A hőntartás működése attól függ, 

hogy a hőntartás funkció 
engedélyezve van-e.

• Az egység nem kapcsolható BE  
a Be/Ki gombbal.

• A visszaállítási időzítő a késleltetési 
időzítő lejárata után indul el.

 ● Az előző állapot a következőkből áll: Be/Ki állapot, Üzemmód, hűtési és fűtési célhőmérséklet.
 ● Az érzékelők használatakor a ventilátor sebessége és a hőntartás hűtési és fűtési 

célhőmérséklete bármikor módosítható a módosítások elvesztése nélkül.
 ● A rendszer a ventilátor sebességét külön tárolja a két fő üzemmódhoz. Külön mentett 

ventilátorsebesség tartozik a Fűtés, a Hűtés, a Szárítás és a Ventilál üzemmódhoz.
 ● Azon módosításokat, amelyek végrehajtásakor a kulcskártya-érzékelő nyitott állapotban van, 

és a késleltetési időzítő nem járt le (normál működés) a rendszer nem menti az érzékelő 
ismételt bezárásakor.

MEGJEGYZÉS
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Az ablak- és a kulcskártya-érintkező logikájának kombinációja:
 ● Az ablakérintkező elsőbbséget élvez a késleltetési időzítővel és a kulcskártya-érintkező hőntartás 

funkciójával szemben: 
Amikor kinyílik az ablakérintkező, mialatt a kulcskártya-érintkező nyitva van, a késleltetési időzítő 
azonnal lejár, ha még fut, és a visszaállítás már nem működik. A visszaállítási időzítő azonnal 
megkezdi a számlálást, és nem áll vissza, ha már futott.

 ● A kulcskártya-érintkező visszaállítási időzítő funkciója elsőbbséget élvez az ablakérintkezővel 
szemben, amikor az előző állapotra áll vissza: 
Amikor kinyílik a kulcskártya-érintkező, mialatt az ablakérintkező nyitva van, a késleltetési időzítő 
elindul. A késleltetési időzítő lejártakor elindul a visszaállítási időzítő. Amikor a visszaállítási időzítő 
lejár, az előző állapot "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" állapotra módosul.

1. példa (lásd: "1. példa" a következő oldalon: 41)
a)  Távolítsa el a kulcskártyát, és az egység folytatja a normál működést, amíg a késleltetési 

időzítő lejár.
b)  Nyissa ki az ablakot a késleltetési időzítő lejárta előtt, és az egység azonnal leáll. Nem lehet 

be- és kikapcsolni az egységet, nem működik a hőntartás funkció, a késleltetési időzítő leáll, 
és elindul a visszaállítási időzítő.

c)  Helyezze be a kulcskártyát, és csak az előző állapot frissítése történik meg. Az egység 
kikapcsolásra van kényszerítve, és a hőntartás funkció továbbra is le van tiltva (lásd az 
ablakérintkező logikáját):

 ● Ha a visszaállítási időzítő nem járt le a kulcskártya behelyezése előtt, az előző állapot 
ugyanaz, mint az eredeti állapot, mert csak a kényszerkikapcsolás állapot módosult.

 ● Ha a visszaállítási időzítő lejárt a kulcskártya behelyezése előtt, az előző állapot az 
"Alapértelmezett visszaállítási beállítás" állapot.

d)  Zárja be az ablakot, és az egység visszaáll az előző állapotra. Az előző állapot a visszaállítási 
időzítő lejártától függ.

2. példa (lásd: "2. példa" a következő oldalon: 42)
a)  Nyissa ki az ablakot, és az egység azonnal leáll. Az egység nem kapcsolható be a Be/Ki gombbal, 

a hőntartás funkció nem működik, és a késleltetési időzítő nem indul el.
b)  Vegye ki a kulcskártyát. A késleltetési időzítő elindul.
c)  Zárja be az ablakot. Az állapot ugyanaz, mintha soha nem nyitotta volna ki az ablakot (a hőntartás 

működik, ha engedélyezett).
 ● Ha a késleltetési időzítő lejár az ablak bezárása előtt, a visszaállítási időzítő elindul. Az ablak 

bezárása nincs hatással a visszaállítási időzítőre.
 ● Ha a késleltetési időzítő nem járt le az ablak bezárása előtt, a késleltetési időzítő azonnal lejár, 

és elindul a visszaállítási időzítő.
d)  Amikor a visszaállítási időzítő lejár, az előző állapot "Alapértelmezett visszaállítási beállítás" 

állapotra módosul.
e)  Helyezze be a kulcskártyát.

 ● Ha a visszaállítási időzítő nem járt le a kulcskártya behelyezése előtt, az egység visszatér 
az ablak kinyitása előtti állapotba (a legutolsó bekapcsolt állapotba).

 ● Ha a visszaállítási időzítő lejárt a kulcskártya behelyezése előtt, az egység az "Alapértelmezett 
visszaállítási beállítás" állapotba áll.
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1. példa

Idő 
< 

Visszaál-
lítási 

időzítő

Idő 
> 

Visszaál-
lítási 

időzítő

c)

Az eltelt 
idő nem 
számít

d)

Az előző 
állapot nem 

frissül

Visszatérés 
az előző 

állapotba:  
a) előtt

Előző állapot:
a) előtt

c)

Az eltelt 
idő nem 
számít

d)

Előző állapot 
frissül

Visszatérés 
az előző 

állapotba:  
"Alapértel-

mezett 
visszaállítási 

beállítás" 
állapot

Előző állapot:
"Alapértelme-

zett 
visszaállítási 

beállítás" 
állapot

a)

Idő 
< 

Kés-
lelte-
tési 

időzítő

b)

A késleltetési 
időzítő 
elindul.

Kényszer-
kikapcsolás

Előző 
állapot: 
a) előtt

Előző 
állapot: 
a) előtt
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2. példa

Idő 
< 

Késlel-
tetési 

időzítő

Késlel-
tetési 
időzítő 

< 
Idő 
< 

Vissza-
állítási 
időzítő

a)

Az 
eltelt 
idő 

nem 
számít

b)

Kényszer-
kikapcsolás

A 
késleltetési 

időzítő 
elindul.

Előző 
állapot: 
a) előtt

Előző 
állapot: 
a) előtt

c)

Hőntartás 
engedélyezve, 
a visszaállítási 
időzítő elindul
Előző állapot:

a) előtt

c)

Idő 
= 

Visz-
szaállí-

tási 
időzítő

d) e)

Hőntartás 
engedélyezve, 

a 
visszaállítási 

időzítő 
működése 
folytatódik

Előző 
állapot 
frissül

Visszatérés 
az előző 

állapotba: 
"Alapértel-

mezett 
visszaállítási 

beállítás" 
állapot

Előző 
állapot: 
a) előtt

Előző állapot: 
"Alapértelme-
zett visszaállí-
tási beállítás" 

állapot

e)

Visszatérés 
az előző 

állapotba: 
a) előtt

Idő < 
Visszaállítási 

időzítő

Idő < 
Visszaállítási 

időzítő

Idő = Visszaállí-
tási időzítő
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19. Egyetlen és kettős célhőmérséklet mód

 ● Amikor központi vezérlőegység van csatlakoztatva, a távirányító Egyetlen célhőmérséklet 
üzemmódban van. Ez nem módosítható kettős célhőmérséklet üzemmódra.

MEGJEGYZÉS

 ● Váltás az egyetlen célhőmérséklet mód és kettős célhőmérséklet mód között
 ● Az egyetlen célhőmérséklet mód az "Egy célhőm." kiválasztásával állítható be
 ● A kettős egyetlen célhőmérséklet mód a "0°C" – "8°C" kiválasztásával állítható be

<Kezdőképernyő>
19-1 Nyomja meg a Mégse gombot, 

és tartsa lenyomva legalább 4 
másodpercig. Megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

19-1
Hűt Beállítás erre

28°C

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg a Mégse 
gombot, és tartsa 

lenyomva legalább 4 
másodpercig, mialatt 

a háttérvilágítás be van 
kapcsolva. 

19-2 Válassza a  Min. fixpont-különbség  
lehetőséget, és nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a "Min. 
fixpont-különbség" képernyő.

19-2

BeállításVissza

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Külső bemenet blokkolása

1/3Szervizbeállítások

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

19-3 Válassza a "Nincs", "Egy célhőm." 
vagy "0°C" – "8°C" lehetőséget a 

 (Fel/Le) gombokkal.

19-4 Nyomja meg a Menü/Enter gombot. 
Megjelenik a megerősítésre szolgáló 
képernyő.

19-3 
19-4

BeállításVissza

Egy célhőm.

Min. fixpont-különbség

Min. fixpont-különbség

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

19-5 Válassza az  Igen  lehetőséget, 
és nyomja meg a Menü/Enter 
gombot. Ezzel megerősíti 
a beállításokat, és ismét megjelenik 
a Szervizbeállítások menü.

19-5

BeállításVissza

Beállítások mentése?

NemIgen

Min. fixpont-különbség

<Szervizbeállítások>

Nyomja meg  
a Menü/Enter gombot.

19-6 Nyomja meg egyszer a Mégse 
gombot. Újraindul a távirányító, és 
ismét megjelenik a kezdőképernyő.
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 ● Egyetlen célhőmérséklet üzemmódban a hűtés és a fűtés célhőmérséklete megegyezik. 
Az egyik célhőmérséklet módosításával automatikusan a másik célhőmérséklet is módosul.

 ● Kettős célhőmérséklet üzemmódban a következő korlátozás vonatkozik a fűtési és a hűtési 
célhőmérsékletre:

 - Hűtési célhőmérséklet ≥ fűtési célhőmérséklet + min. fixpont-különbség. 
Ha a hűtési célhőmérséklet a fűtési célhőmérséklet + min. fixpont-különbség összeg 
alá esik, a rendszer automatikusan csökkenti a fűtési célhőmérsékletet.

 - Fűtési célhőmérséklet ≤ hűtési célhőmérséklet – min. fixpont-különbség. 
Ha a fűtési célhőmérséklet a hűtési célhőmérséklet – min. fixpont-különbség érték 
fölé emelkedik, a rendszer automatikusan növeli a hűtési célhőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS

20. Egyéb szervizbeállítások
20-1 Csoportcím

 ● Rendelje hozzá a központi vezérlés csoportcímét és egységszámát.
 ● A csoport és az egységcím csak akkor állítható be, amikor központi vezérlőegység 

van csatlakoztatva.  
Ez a menü csak akkor látható, ha központi vezérlőegység van csatlakoztatva.

 ● A csoport és az egységcím "beállított" és "feloldott" lehet.

Ne feledje feloldani a csoportcímet a központi vezérlőegység leválasztása előtt, mert azután 
a menü nem lesz elérhető.

MEGJEGYZÉS

20-2 Beltéri és kültéri egység Airnet címe
 ● Állítsa be a beltéri és kültéri egység Airnet címét.

20-3 Beltéri egység állapota
 ● Tekintse meg a beltéri egység hőmérséklet-érzékelőjének hőmérsékleteit.

SkyAir VRV

Th1 Beszívott levegő léghőmérséklet-
érzékelője

Beszívott levegő léghőmérséklet-
érzékelője

Th2 Hőcserélő hőmérséklet-érzékelője A hőcserélő folyadékcső hőmérséklet-
érzékelője

Th3 - A hőcserélő gázcsövének 
hőmérséklet-érzékelője

Th4 Levegőelvezetés hőmérséklet-
érzékelője

Levegőelvezetés hőmérséklet-
érzékelője

Th5 - -
Th6 - -
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20-4 Kültéri egység állapota
 ● Tekintse meg a kültéri egység hőmérséklet-érzékelőjének hőmérsékleteit.

SkyAir VRV
Th1 Kültéri léghőmérséklet-érzékelő -
Th2 Hőcserélő hőmérséklet-érzékelője -
Th3 A kilépőcső hőmérséklet-érzékelője -
Th4 - -
Th5 - -
Th6 - -

20-5 Ventilátor kényszerített BE
 ● A ventilátor(ok) BEkapcsolásának kényszerítése az egyes beltéri egységeken.
 ● Ezzel a funkcióval ellenőrizheti, mely beltéri egység mely beltéri egységgel van társítva.

20-6 Fő/al szabályzó váltása
 ● A fő és az alárendelt távirányító kijelölésének megcserélése.

 ● A fő/alárendelt beállítás módosításához kapcsolja KI a tápellátást, majd kapcsolja BE újból.
MEGJEGYZÉS

20-7 Szűrőjelző
 ● Visszaállítja az összes beltéri egység szűrőjelzőjének időzítőjét.

20-8 Szűrő autotiszt. teszt.
 ● Teszteli, hogy a szűrő automatikus tisztítása működik-e.
 ● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az öntisztító díszítőpanel fel van szerelve.
 ● Amikor a Szűrő auto. tisztít. le van tiltva (Szűrő autotiszt. letiltása), az "Auto-szűrőtisztítás 

letiltva" üzenet jelenik meg a Szűrő autotiszt. teszt. képernyő megnyitásakor.

20-9 Kefe/szűrő jelző
 ● Visszaállítja az összes beltéri egység szűrőjelzőjének időzítőjét.
 ● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az öntisztító díszítőpanel fel van szerelve.

20-10 Szűrő autotiszt. letiltása
 ● Engedélyezze/tiltsa le a Szűrő auto. tisztít. funkciót.
 ● Amikor le van tiltva, az "Auto-szűrőtisztítás letiltva" üzenet jelenik meg a Szűrő autotiszt. teszt. 

és a Szűrő auto. tisztít. képernyő megnyitásakor.
 ● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az öntisztító díszítőpanel fel van szerelve.
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21. Szoftverfrissítés a Frissítővel
 ● A vezérlőegység által támogatott nyelvek a vezérlőegység modelljétől függően változhatnak.
 ● 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 távirányító szoftvert 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).

X1A

X1A

ab c

d

a)   Számítógép frissítővel
b)   USB-kábel
c)   Távirányító JEL panele
d)   A beltéri egységbe

Az elérhető nyelvekről további információért lásd: "13. Nyelv" a következő oldalon: 28.



Szerelői referencia-útmutató BRC1E53

47 4P419250-1 – 2015.10

Kapcsolási rajz 

22. Kapcsolási rajz 
22-1 Jellemző elrendezés

P1 P2

P1 P2

22-2 Jellemző elrendezés csoportos vezérléshez

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

 ● A Váltás funkció engedélyezéséhez csoportos vezérlés szükséges.
 ● Ha csoportos vezérlést használ, minden egységhez automatikusan hozzá lesz rendelve egy 

cím (más néven egységszám). Ha a Váltás funkció engedélyezve van, ez a szám határozza 
meg a váltási sorrendet. Az egységszám módosításával kapcsolatban a forgalmazótól kaphat 
útmutatást.

MEGJEGYZÉS
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Kapcsolási rajz 

22-3 Csoportos vezérlés: fő vezérlőegység + al vezérlőegység

0 1 2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

P1 P2 P1 P2

22-4  Csoportos vezérlés: vezérlőegység + digitális bemeneti 
adapter BRP7A5*

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2
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Kapcsolási rajz 

22-5 Vezérlőegység + DIII központi irányítóberendezés

F1 F2 P1 P2

P1 P2F1 F2

Ha a vezérlőegységet DIII központi irányítóberendezéssel használja együtt, …
 ● … akkor az időszabályozó funkciók korlátozhatók.
 ● … ne engedélyezze a hőntartás üzemmódot. 

MEGJEGYZÉS
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