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Masat e sigurisë

1. Masat e sigurisë
Udhëzimet origjinale janë shkruar në gjuhën angleze. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të
udhëzimeve origjinale.

Shikoni gjithashtu edhe manualin e instalimit të dërguar me njësinë
e brendshme.

Ju lutemi të lexoni me kujdes seksionin Masat e sigurisë përpara instalimit të pultit të komandimit.
●● Ky manual i klasifikon masat në kategoritë PARALAJMËRIM dhe KUJDES. Që të dyja këto përmbajnë
informacion të rëndësishëm për sigurinë. Sigurohuni të ndiqni të gjitha masat e mëposhtme.

PARALAJMËRIM
KUJDES

Mosveprimi në përputhje me këto udhëzime mund të rezultojë
në lëndim personi ose në humbje të jetës.
Moszbatimi i këtyre udhëzimeve në mënyrën e duhur mund të
rezultojë në dëme materiale ose lëndim personi, të cilat mund
të jenë serioze në varësi nga rrethanat.

●● Pas përfundimit të instalimit, kryeni një provë funksionimi për të kontrolluar për defekte dhe shpjegojini
klientit sesi ta përdorë kondicionerin e ajrit me ndihmën e manualit të përdorimit. Kërkojini klientit që ta
ruajë manualin e instalimit dhe përdorimit për ta përdorur si referencë në të ardhmen.

PARALAJMËRIM
Kërkojini shitësit tuaj ose një personeli të kualifikuar që të kryejë punimet e instalimit.
Mos u përpiqni që ta instaloni vetë pultin e komandimit. Instalimi i gabuar mund të rezultojë në
rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin tuaj lokal lidhur me ndryshimin e vendndodhjes dhe riinstalimin e pultit të
komandimit.
Puna e pasaktë e instalimit mund të rezultojë në rrezik rrjedhjeje, goditjeje elektrike ose në rrezik zjarri.
Instalojeni pultin e komandimit në përputhje me udhëzimet në këtë manual instalimi.
Instalimi i gabuar mund të rezultojë në rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose në zjarr.
Për punimet e instalimit përdorni vetëm pjesët dhe aksesorët e specifikuar.
Mospërdorimi i pjesëve të specifikuara mund të rezultojë në rrëzim të njësisë, rrjedhje uji, goditje
elektrike ose zjarr.
Instalojeni pultin e komandimit mbi një bazament mjaftueshëm të fortë që të përballojë peshën e tij.
Mungesa e forcës së duhur mund të rezultojë në rrëzim të pultit të komandimit dhe lëndim.
Punimet elektrike duhen kryer në përputhje me rregullat lokale dhe kombëtare, si dhe me udhëzimet
në këtë manual instalimi.
Sigurohuni të përdorni një lidhje të dedikuar për furnizimin me energji. Kapaciteti i pamjaftueshëm
i qarkut të furnizimit me energji dhe lidhjet e gabuara mund të rezultojnë në goditje elektrike ose zjarr.
Instalimi duhet kryer gjithmonë kur energjia elektrike është e shkëputur.
Prekja e pjesëve elektrike mund të rezultojë në goditje elektrike.
Mos e zbërtheni, mos e rimbërtheni ose mos e riparoni.
Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike dhe/ose në zjarr.
Sigurohuni që të gjitha lidhjet janë të sigurta, që janë përdorur telat e specifikuar dhe që telat ose
lidhjet në terminale nuk janë të tendosura.
Lidhjet e gabuara ose shtrëngimi i telave mund të shkaktojë formim nxehtësie jonormale ose zjarr.
Zgjedhja e materialeve duhet të jetë në përputhje me standardet e zbatueshme kombëtare dhe ato
ndërkombëtare.
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Masat e sigurisë

KUJDES
Për të shmangur rrjedhjen dhe goditjen elektrike për shkak të futjes së ujit ose të insekteve,
mbusheni me stuko vrimën e kalimit të telave.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e përdorni me duar të lagura.
Mos e lani me ujë pultin e komandimit, sepse kjo gjë mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Montoni njësinë e brendshme dhe të jashtme, kabllon elektrike dhe telat e lidhjeve të paktën 1 metër
larg nga televizori ose radioja për të parandaluar zhurmën dhe ndërhyrjen.
(Në varësi nga forca e sinjalit hyrës, distanca 1 metër mund të mos jetë e mjaftueshme për
të eliminuar zhurmën.)
Mos e montoni kondicionerin e ajrit në vendet:
1. Ku ka një përqendrim të lartë avujsh ose spërkatësish me vaj mineral (p.sh. një kuzhinë).
Pjesët plastike mund të prishen dhe të bien, gjë e cila mund të rezultojë në rrjedhje uji.
2. Ku formohet gaz gërryes, si p.sh. gazi i acidit sulfurik.
Gërryerja e tubave prej bakri ose e pjesëve të salduara mund të shkaktojë rrjedhjen
e gazit ftohës.
3. Pranë pajisjeve që emetojnë rrezatim elektromagnetik.
Rrezatimi elektromagnetik mund të ndërhyjë në funksionimin e sistemit të kontrollit dhe
të shkaktojë funksionim të parregullt të njësisë.
4. Ku mund të ketë rrjedhje të gazeve të ndezshëm, aty ku në ajër ka pezulli pluhuri të
ndezshëm ose fibra karboni ose aty ku trajtohen lëndë të avullueshme të ndezshme,
si p.sh. hollues boje ose benzinë.
Përdorimi i njësisë në këto kushte mund të shkaktojë zjarr.
5. Në vende me temperaturë të lartë ose flakë të drejtpërdrejta.
Mund të ndodhë mbinxehje dhe/ose zjarr.
6. Në vende me lagështirë ose në vende ku ai mund të ekspozohet ndaj ujit.
Nëse uji futet në pultin e komandimit, mund të shkaktohet goditje elektrike dhe pjesët
e brendshme elektronike mund të prishen.
Kur përdoret funksioni termostat i pultit të komandimit, zgjidheni vendin e instalimit duke marrë
në konsideratë faktin që ai duhet të jetë një vend:
●● Ku mund të zbulohet temperatura mesatare e ambientit,
●● Që nuk është i ekspozuar ndaj dritës së diellit,
●● Që nuk ndodhet pranë një burimi nxehtësie,
●● Që nuk ndikohet nga temperatura e ajrit të jashtëm ose nga rrymat e ajrit, p.sh. për shkak
të hapjes/mbylljes së derës, daljes së ajrit nga njësia brenda ose të ngjashme.
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Aksesorët

2. Aksesorët
Në paketim përfshihen aksesorët e mëposhtëm.
Vidë druri +
flutura për
në mur
(Ø4,0x30)

Vidë e vogël
(M4×16)

2x

2x

Mbërthyese

Mbajtësja
e kabllove

1x

1x

2x

Manuali
i instalimit dhe
përdorimit
7x

3. Procedura e instalimit të pultit
të komandimit
3-1 Përcaktoni vendin ku do të instalohet pulti i komandimit.
Sigurohuni që të ndiqni seksionin "1. Masat e sigurisë" kur përcaktoni vendin.

3-2 Hapni në mur një vrimë për kalimin e telave nëse ato vijnë
nga pjesa e pasme.
Pamja e jashtme e pultit të komandimit
Ø8-10
Kapaku i poshtëm
Vrima e kalimit

40
48,5

Vrima e
kalimit
Ø8-10
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Kur të bëni vrimën, vendoseni
qendrën e vrimës në mur në
qendrën e vrimës së kalimit të
telave në kapakun e poshtëm
të pultit të komandimit.

KUJDES

Nëse madhësia e vrimës është shumë e madhe
ose në vendi është i papërshtatshëm, vrima
mund të dalë jashtë pultit të komandimit.
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3-3 Përcaktoni drejtimin e daljes së telave nga pulti (dalja nga
prapa, dalja majtas, dalja majtas lart ose dalja lart në qendër).
3-3-1 Dalja nga prapa

3-3-2 Dalja majtas

Pritni pjesën plastike (pjesa e vijëzuar).

Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me pinca
ose diçka tjetër dhe pastaj limoni dhëmbëzimet
me një limë ose diçka të ngjashme.

3-3-3 Dalja majtas lart

3-3-4 Dalja lart në qendër

Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me
pinca ose diçka tjetër dhe pastaj limoni
dhëmbëzimet me një limë ose diçka të
ngjashme.

Pritni pjesën e hollë (pjesa e vijëzuar) me
pinca ose diçka tjetër dhe pastaj limoni
dhëmbëzimet me një limë ose diçka të
ngjashme.

3-4 Kryeni lidhjen e telave.
KUJDES

1. Kutia shpërndarëse dhe telat e transmetimit nuk duhen ngjitur.
2. Mos e prekni direkt me dorë pllakën e qarkut të stampuar të pultit të komandimit.

Specifikimet e telave
Lloji i telit
Madhësia e telit
Gjatësia e telave

Tel ose kabllo me veshje plastike vinili
0,75~1,25 mm²
Maksimumi 500 m(*)

*Kjo është gjatësia totale në sistem kur përdoret kontrolli në grup.

Manuali referencë për instaluesin
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Procedura e instalimit të pultit të komandimit

Pjesa e veshur në kasën e pultit të komandimit duhet që të zhvishet duke ndjekur këto instruksione.
±10 mm
Për një instalim të lehtë, është
mirë që të ruhet një diferencë
Zhvishni mbrojtësen dhe
±10 mm në gjatësinë e të dy
veshjen e telit
telave.
Udhëzimi i
prerjes së telit
Gjatësia e zhveshjes:
●● ±150 mm për daljen majtas lart
●● ±200 mm për daljen lart në qendër
Lidhni terminalet (P/P1, N/P2) të pultit të komandimit me terminalet (P1, P2) të njësisë së
brendshme. (P1 dhe P2 nuk kanë polaritet.)

3-4-1 Dalja nga prapa
Njësia e brendshme
P1 P2
Kapaku i
poshtëm
Kapaku i
sipërm

Mbërthyese

PCB

Mbërthyese

Prerja tërthore

Pika e
mbërthimit
të telave
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-

Sigurojini telat në pikën
e mbërthimit të tyre
duke përdorur materialet
mbërthyese të dërguara.

<Udhëzimi i mbërthimit të telave>
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3-4-2 Dalja majtas
Njësia e brendshme
P1 P2

Kapaku i
poshtëm
Kapaku i
sipërm

PCB

3-4-3 Dalja majtas lart
Mbajtësja e kabllove

Mbajtësja e
kabllove

Kapaku i sipërm

Teli

Prerja tërthore

-

Vendosni mbajtësen
e dërguar të kabllove
për të parandaluar
pickimin e telave, siç
tregohet në të majtë.

Njësia e brendshme
P1 P2

Kapaku i
poshtëm
Kapaku i
sipërm

PCB

3-4-4 Dalja lart në qendër
Njësia e brendshme
P1 P2
Mbajtësja e kabllove
Kapaku i
poshtëm
Kapaku i
sipërm

Manuali referencë për instaluesin
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KUJDES

●● Mos kryeni shtrirjen e telave pranë një linje elektrike për shmangur zhurmën elektrike
(zhurmë e jashtme).
●● Izoloni mirë portën e hyrjes së telave me stuko (furnizohet në terren) për të parandaluar
futjen e insekteve.

3-5 Procedura e montimit të kapakut të poshtëm.

Në rastin e shtrimit të telave të pultit të komandimit përmes daljes lart në qendër ose daljes
nga prapa, kryeni kalimin e telave përmes vrimës së daljes në kapakun e poshtëm përpara
se ta instaloni në mur.

3-5-1 Montimi në mur

Mbërthejeni duke përdorur vidat e drurit të dërguara (2×).

Vidat për dru
(Ø4,0x30)

3-5-2 Montimi i kutisë shpërndarëse

Mbërthejeni duke përdorur vidat e vogla të dërguara (2×).
Kutia shpërndarëse për
dy njësi (pa kapak)

Kutia shpërndarëse
(furnizim në terren)
(Përdorni aksesorin
opsional KJB211A)

84

46
(Vendi i instalimit)
Vidat e vogla (M4×16)
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Kutia shpërndarëse për
një njësi (pa kapak)
Kutia shpërndarëse
(furnizim në terren)
(Përdorni aksesorin
opsional KJB111A)
84

28
(Vendi i instalimit)
Vidat e vogla (M4×16)

KUJDES

●● Për instalimin zgjidhni një vend të sheshtë, nëse është e mundur.
●● Mos i shtrëngoni jashtëzakonisht shumë vidat e montimit në mënyrë që të shmangni
dëmtimin e kapakut të poshtëm.

3-6 Mbërthimi i kapakut të sipërm.

●● Vini në vijë të drejtë kapakun e sipërm me foletë e kapakut të poshtëm (6 pika) dhe futeni
brenda kapakun e sipërm.
●● Bëni kujdes të mos pickoni telat elektrikë kur të bëni vendosjen.
●● Zhvishni fletën mbrojtëse që ndodhet në kapakun e sipërm.

3-7 Heqja e kapakut të sipërm.

Futni majën e një kaçavide me kokë të sheshtë në kanalet në kapakun e poshtëm (2 vende)
për të hequr kapakun e sipërm.

SHËNIM

●● Pllaka e qarkut të stampuar të pultit
të komandimit ndodhet në kapakun
e sipërm. Bëni kujdes të mos e dëmtoni
me kaçavidë pllakën e qarkut.
●● Bëni kujdes që pluhuri ose lagështia
të mos bjerë në kontakt me pllakën
e qarkut të stampuar në kapakun
e sipërm të hequr.
Manuali referencë për instaluesin

9

Kapaku i
sipërm
Kaçavida

Futni dhe rrotulloni lehtë një kaçavidë
për të hequr kapakun e sipërm.

Kapaku i
poshtëm
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4. Funksionet dhe zërat e menysë së
butonave të pultit të komandimit
4-1 Funksionet dhe zërat e menysë

(1) Butoni i zgjedhjes së regjimit
të funksionimit
(11) Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)

(4) Butoni Lart
(5) Butoni Poshtë
(6) Butoni Djathtas
(7) Butoni Majtas
(9) Llamba e funksionimit
(8) Butoni i ndezjes/fikjes
(3) Butoni Menyja/Enter
(10) Butoni Anulo
(2) Butoni i drejtimit të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit
(1) Butoni i zgjedhjes së regjimit
të funksionimit
●● Shtypeni këtë buton për të zgjedhur regjimin
e funksionimit që dëshironi.
●● Regjimet në dispozicion mund të ndryshojnë
sipas modelit të lidhur.
(2) Butoni i drejtimit të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit
●● Përdoret për të ndryshuar shpejtësinë
e ventilatorit dhe drejtimin e fryrjes së ajrit.
●● Shpejtësitë e disponueshme të ventilatorit
mund të ndryshojnë sipas modelit të lidhur.
(3) Butoni Menyja/Enter
●● Përdoret për të shfaqur menynë kryesore
ose për të hyrë në zërin e zgjedhur të
menysë. (Për detajet në menynë kryesore
shikoni manualin e përdorimit.)
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Menyja kryesore*
Funksioni i bllokimit**
Rotacioni**
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informacioni i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
* Z
 ërat e disponueshëm të menysë varen
nga modeli i lidhur.
**Funksioni Blloko dhe Rotacioni janë zëra të
fshehur të menysë. Për udhëzime sesi t'i bëni
ato të dukshme shikoni kapitujt 14, 15, 16,
dhe 17.
Manuali referencë për instaluesin
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(11) Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)
(4) Butoni Lart
●● Ndriçimi në sfond do të jetë i ndezur
●● Përdoret për të rritur temperaturën
për rreth 30 sekonda kur shtypet njëri
e vendosur.
nga butonat.
●● Theksohet zëri tjetër në anën e sipërme.
●● Veprimet e lidhura me butonat nuk kryhen
(Mbani shtypur butonin për të kaluar midis
kur ndriçimi në sfond nuk është i ndezur,
vlerave ose zërave.)
përveç veprimit të butonit të ndezjes/fikjes.
●● Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.
●● Kur përdoren dy pulte komandimi për të
(5) Butoni Poshtë
kontrolluar vetëm një njësi të brendshme,
●● Përdoret për të ulur temperaturën
do të ndizet ndriçimi në sfond i pultit të
e vendosur.
komandimit që është përdorur i pari.
●● Theksohet zëri tjetër në anën e poshtme.
●● Funksioni Fikja auto e ekranit mundëson
(Mbani shtypur butonin për të kaluar midis
që ekrani të fiket automatikisht pas një
vlerave ose zërave.)
periudhe kohe të caktuar. Për udhëzime
●● Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.
sesi të vendosni dhe aktivizoni funksionin
(6) Butoni Djathtas
Fikja auto e ekranit, shikoni manualin
●● Përdoret për të theksuar zërin tjetër
referencë për përdoruesin.
në krah të djathtë.
Menyja Cilësimet e shërbimit*
●● Përmbajtja e afishimit të ekranit kalon
në pamjen tjetër.
Proces testimi
(7) Butoni Majtas
Kontakti i mirëmbajtjes
●● Përdoret për të theksuar zërat e tjerë
Cilësimet e fushave
në krah të majtë.
Kërkesa
●● Përmbajtja e afishimit të ekranit kalon
Diferenca min. e vlerave
në pamjen e mëparshme.
Bllokues i jashtëm
(8) Butoni i ndezjes/fikjes
Adresa e grupit
●● Shtypeni për të ndezur ose për të fikur
Adresa AirNet e njësisë brenda
kondicionerin.
Adresa AirNet e njësisë jashtë
(9) Llamba e funksionimit (e gjelbër)
Historia e gabimeve
●● Kjo llambë ndriçon gjatë punës.
Statusi i njësisë brenda
●● Kjo llambë do të pulsojë nëse ndodh
Statusi i njësisë jashtë
ndonjë gabim.
Ventilatori i detyruar AKTIV
●● Llamba nuk ndriçon kur operimi i njësisë
është i FIKUR.
Shkëmbe kontr. kryes. dytësor
Treguesi i filtrit
(10) Butoni Anulo
Testo vetëpas. e filtrit
●● Përdoret për t'u rikthyer në pamjen
Shenja furçë/filtër
e mëparshme të ekranit.
Çaktiv. vetëpas. e filtrit
●● Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë buton
për 4 sekonda ose më shumë që të
*Zërat e disponueshëm të menysë varen nga
afishohet menyja Cilësimet e shërbimit.
modeli i lidhur.

4-2 Përshkrimi i përdorimit të butonave
<Cilësimet e shërbimit>

Cilësimet e shërbimit
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm
Kthehu

Manuali referencë për instaluesin
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1/3

Afishimi i theksuar me të zezë
(zërat e zgjedhur)
Shfaqen edhe udhëzimet për
butonat e ndryshimit.

Cilësimi

BRC1E53
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5. Lidhja e energjisë
KUJDES

●● Nuk është e mundur që të përdorni bashkë dy pulte komandimi dhe përshtatësin dixhital
të hyrjeve BRP7A*. Përshtatësi dixhital i hyrjeve nuk do të punojë dhe do të jetë në gjendje
gabimi kur zbulohet një pult dytësor komandimi.
●● Kur kontrolloni një njësi të brendshme me dy pulte komandimi, njëri prej pulteve duhet
të caktohet si pulti kryesor dhe tjetri të caktohet si pult dytësor.
Përzgjedhja duhet bërë një herë gjatë ndezjes për herët ë parë, dhe më pas mund
të ndërrohet te menyja Cilësimet e shërbimit.
●● Verifikoni që instalimi elektrik i njësisë së brendshme / të jashtme ka përfunduar.
●● Verifikoni nëse është mbyllur kapaku i kutisë shpërndarëse i njësisë brenda dhe jashtë,
përpara se të lidhni energjinë.

Nëse një njësi e brendshme kontrollohet nga një pult komandimi
5-1
5-2

Ndizni energjinë elektrike.
"Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit." shfaqet në ekran.

<Pulti kryesor i komandimit>

5-2

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Pulti kryesor

SHËNIM

Kur shfaqet teksti në
të majtë, ndriçimi në
sfond nuk ndriçon
kur shtypet njëri
nga butonat.

<Pamja bazë e ekranit>

5-3

Shfaqet pamja bazë e ekranit.

5-3
Ventilat.

Nëse një njësi e brendshme kontrollohet nga 2 pulte komandimi
5-4

Lidhni energjinë elektrike.

5-5

"Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit." shfaqet në ekran.

5-5

<Pulti kryesor i
komandimit>
Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Pulti kryesor

5-5

<Pulti dytësor
i komandimit>
Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Pulti kryesor

SHËNIM

Kur shfaqet teksti lart, ndriçimi në sfond nuk
ndriçon kur shtypet njëri nga butonat.
BRC1E53
4P419250-1 – 2015.10
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5-6

Nëse pulti dytësor i komandimit
nuk është vendosur gjatë lidhjes
elektrike, në rastin kur një njësi
e brendshme kontrollohet nga
dy pulte komandimi, në pamjen
e kontrollit të lidhjes afishohet
mesazhi "Kodi i gabimit U5".

5-7

Zgjidhni pultin dytësor të
komandimit duke mbajtur shtypur
për 4 sekonda ose më shumë
butonin e zgjedhjes së regjimit të
funksionimit të njërit prej pulteve
të komandimit.

5-8

Kur afishimi ndryshon nga Pulti
kryesor në Pulti dytësor, cilësimi
ka përfunduar

5-6

Kodi i gabimit U5
Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

5-6
5-7

Shtypni dhe mbani shtypur
për 4 sekonda ose më
shumë butonin e zgjedhjes
së regjimit të funksionimit
në pultin dytësor të
komandimit.

5-8

SHËNIM

Shfaqet pamja bazë e ekranit.

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Pulti kryesor

Pulti kryesor

Nëse pamja bazë e ekranit nuk shfaqet më shumë se
2 minuta pas afishimit "Pulti dytësor", shkëputni furnizimin
me energji dhe kontrolloni lidhjet elektrike.

5-9

Kodi i gabimit U5

5-9

<Pamja bazë e ekranit>

Ventilat.

Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit.

Pulti dytësor

5-9

<Pamja bazë e ekranit>

Ventilat.

KUJDES

Përdorimi i një pulti kryesor dhe i një pulti dytësor është i mundur vetëm kur ato janë të njëjtit lloj.
Për shembull, mos kombinoni BRC1E52* me BRC1E53*.
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SHËNIM

●● Kur zgjidhni një gjuhë të ndryshme, referojuni seksionit "13. Gjuha" në faqen 28.
●● Funksionet e mëposhtme nuk mund të caktohen në pultin dytësor.
Këto duhet t'i vendosni në pultin kryesor të komandimit:
•• Drejtimi individ. i ajrit
•• Regjimi i punës "Auto" (bën kalimin në ftohje ose ngrohjes)
•• Opsio. për kursim energjie
•• Programi
•• Cilësimet e shërbimit (disponohen vetëm Proces testimi, Kontakti i mirëmbajtjes
dhe Shkëmbe kontr. kryes. dytësor).
•• Kërkesa
•• Regj. funksi. i qetë
•• Rotacioni
•• Ndalimi i rrymës së ajrit

BRC1E53
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6. Cilësimet e fushave
6-1

6-2

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për 4 sekonda
ose më shumë. Afishohet
menyja Cilësimet e shërbimit.

6-1

Zgjidhni Cilësimet e fushave
dhe shtypni butonin Menyja/
Enter.

6-2

<Pamja bazë e ekranit>

Ventilat.
Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

<Cilësimet e shërbimit>
Cilësimet e shërbimit

1/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm
Kthehu

Shtypni butonin Menyja/
Enter.

Cilësimi

<Cilësimet e fushave>

6-3

6-4

6-5

Theksoni "Regjimi" duke përdorur
butonat
(Majtas/Djathtas)
dhe zgjidhni "Regjimi" që
dëshironi duke përdorur butonat
(Lart/Poshtë). Për cilësimet
më të zakonshme të fushave që
përdoren më shpesh, shikoni
faqen 17.
Në rastin e konfigurimit individual
të njësive të brendshme gjatë
kontrollit në grup (kur zgjidhet
p.sh. Regjimi si 20 , 21 ,
22 , 23 , 25 ), theksoni Nr.
i njësisë duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas), dhe
zgjidhni "Nr. i njësisë brenda"
që do të caktohet, duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë). (Në
rastin e konfigurimit si një grup,
ky veprim nuk nevojitet.)
Theksoni NR. E DYTË TË KODIT
të NR. TË PARË TË KODIT që do
të ndryshohet duke përdorur
butonat
(Majtas/Djathtas)
dhe zgjidhni NR. E DYTË TË
KODIT që dëshironi duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë). Janë
të mundshme disa cilësime
identike për numrin e regjimit.
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6-3
6-4
6-5

Në rastin e cilësimit
individual p
 ër njësi
të brendshme
Cilësimet e fushave
Nr. i njësisë
0

Kthehu

Regjimi
20

6-4
6-6

Në rastin e cilësimit
në grup
Cilësimet e fushave
Regjimi
10

Cilësimi

Kthehu

Cilësimi

NR. I DYTË I KODIT

SHËNIM

NR. I PARË I KODIT (SW)

●● Në rastin e konfigurimit individual të njësisë
së brendshme afishohen cilësimet aktuale.
●● NR. I DYTË I KODIT " - " do të thotë se nuk
ka asnjë funksion në dispozicion
●● Në rastin e konfigurimit si një grup, çdo NR.
I DYTË I KODIT që mund të vendoset afishohen
si " * ".

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

BRC1E53
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6-6
6-7

6-8
6-9
6-10

Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen
dhe pas kësaj rikthehet pamja
e ekranit Cilësimet e fushave.

6-6
6-7

Cilësimet e fushave
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Jo

Cilësimi

<Cilësimet e fushave>

Kur nevojitet ndryshimi i disa
cilësimeve, përsëritni hapat "6-2"
deri në "6-7".
Pasi të keni përfunduar të gjitha
ndryshimet shtypni dy herë
butonin Anulo.
Ndriçimi në sfond fiket dhe "Duke
kontrolluar lidhjen. Të lutem prit"
shfaqet në ekran gjatë rindezjes.
Pas rindezjes rikthehet pamja
bazë e ekranit.

KUJDES

●● Kur në njësinë e brendshme instalohet një aksesor opsional, cilësimet e njësisë së brendshme
mund të ndryshohen. Shikoni manualin e aksesorit opsional.
●● Për detaje për cilësimet e fushave të njësisë së brendshme, shikoni manualin e instalimit
të dërguar me njësinë e brendshme.
●● Cilësimet e fushave të njësisë së jashtme mund të konfigurohen vetëm në PCB-në e jashtme.
Referohuni edhe te manuali i instalimit i dërguar me njësinë e jashtme.

SHËNIM

●● Megjithëse konfigurimi kryhet për të gjithë grupin, vendosni Nr. i regjimit midis kllapash
kur kryeni një konfigurim individual për njësi të brendshme ose kur kontrolloni pasi të ketë
përfunduar konfigurimi.
●● Në dërgimin nga fabrika, NR. I DYTË I KODIT varet nga modeli i njësisë së brendshme.
Vlerat e paracaktuara mund të gjendjen në manualin e shërbimit të njësive përkatëse.
Për cilësimet më poshtë, vlera është e njëjtë për të gjitha njësitë e brendshme.
-- Sensori i termostatit që përdoret për regjimin e funksionimit "Auto" dhe funksionin Rikthimi
(temperatura e dhomës në afishimin e detajuar): "02".
-- Funksioni i rikthimit: "04"
-- Hyrja e jashtme B1: "02"
-- Hyrja e jashtme B2: "02"
-- Zgjedhja e kufirit e drejtimit të ajrit (përveç kasetës me fryrje në çdo anë): "02"
-- Sensori i termostatit në pultin e komandimit (vetëm SkyAir): "02"
-- Koha e mbivendosjes së rotacionit: "03"
●● Funksionet që nuk disponohen për njësitë e brendshme të lidhura nuk afishohen.
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Cilësimet e fushave

10 (20)
1

2

Sensori i termostatit në pultin
e komandimit.

0

1
12 (22)
2
0
1

13 (23)

3
4

6

15 (25)

3

1c

1

1c
1c

12
13

1e

2

1e

7

02

±10.000 orë

±2.500 orë
±200 orë

03

04

—

—

±5.000 orë

±1.250 orë
±100 orë

Filtër me
jetëgjatësi të
madhe

Filtër me
jetëgjatësi
shumë të
madhe

—

—

Përdoret
i kombinuar
(me termistorin
e brendshëm)

Nuk përdoret

Përdoret
ekskluzivisht

—

Cilësimi se kur nuk duhet të afishohet
Afishimi
Nuk afishohet
—
—
shenja e filtrit.
Numri i njësive të brendshme SkyAir
të lidhura me përdorim të njëkohshëm
Çift
Dyshe
Treshe
Dy dyshe
(cilësim për sistemet e përdorimit të
njëkohshëm).
Hyrjet e jashtme për ndezjen/fikjen nga
EmerFikja
Funksionimi
jashtë (cilësim për rastin kur ndezja/fikja Fikja e detyruar
gjenca
e detyruar
i ndezjes/fikjes
e detyruar duhet kryer nga diku tjetër).
Ndryshimi diferencial i termostatit
(cilësim për rastin kur përdoret një
1°C
0,5°C
—
—
sensor në distancë).
Shpejtësia e lartë e daljeve të ajrit
2,7 m < h
3,0 m < h
h ≤ 2,7 m
—
(për zbatimet në tavane të larta).
≤ 3,0 m
≤ 3,5 m
Zgjedhja e drejtimit të fryrjes së ajrit
Fryrje në
Fryrje në
Fryrje në
(cilësim për rastin kur është montuar
—
4 drejtime
3 drejtime
2 drejtime
një komplet që bllokon fryrjen e ajrit).
Zgjedhja e funksionit të fryrjes së ajrit
(cilësim për rastin kur përdoret një
E pajisur
Jo e pajisur
—
—
panel dekorativ në vendin e daljes).
Cilësimi i diapazonit të drejtimit të
I sipërm
Normal
I poshtëm
—
fryrjes së ajrit.
Cilësimi i presionit statik të jashtëm
Presion statik
Presion
(cilësim sipas rezistencës së tubit të
Normal
—
i lartë
statik i ulët
lidhur).
FHYK: zbatoni cilësimin për tavan
Normal
Tavan i lartë
—
—
të lartë.
Funksionimi i pompës së zbrazjes me
E pajisur
Jo e pajisur
—
—
lagështimin.
Sensori i termostatit që përdoret për
Termistori
Termistori
regjimin e funksionimit "Auto" dhe
i brendshëm
i pultit të
—
—
funksionin Rikthimi (temperatura
(temperatura
komandimit
e dhomës në afishimin e detajuar).
e marrë)
Hyrja e jashtme B1.
Nuk përdoret
Përdoret
—
—
Hyrja e jashtme B2.
Nuk përdoret
Përdoret
—
—
Ftohje
Vetëm
Funksioni i rikthimit.
Nuk përdoret Vetëm Ngrohje
dhe
Ftohje
Ngrohje
Koha e mbivendosjes së rotacionit.
30 minuta
15 minuta
10 minuta 5 minuta
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Filtër
standard

Lloji i filtrit me jetëgjatësi të madhe
(cilësimi i kohës së tregimit të shenjës
së filtrit).
(Ndryshoni cilësimin kur përdoret një
filtër me jetëgjatësi shumë të madhe).

3
11 (21)

Cilësimi Ndotja e filtrit E madhe/E lehtë, për
kohën se kur duhet të
shfaqet ikona "Koha për
pastrim filtri ajri" (kur
ndotja e filtrit është
e madhe, koha për
pastrimin e filtrit të ajrit
duhet përgjysmuar).

Filtër me
jetëgjatësi
shumë të
madhe
Filtër me
jetëgjatësi
të madhe

01

E madhe

0

NR. I DYTË I KODIT (Shënim 2)

Përshkrimi i cilësimit

E lehtë

Nr. i
NR. I
regjimit P
 ARË I
(Shënim 1) KODIT

BRC1E53
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7. Metoda e procesit të testimit (vetëm SkyAir)
* Në rastin e VRV-së, shikoni manualin e dërguar me njësinë e jashtme.

Shikoni gjithashtu manualet e instalimit të dërguara me njësinë
e brendshme dhe njësinë e jashtme.
●● Verifikoni që instalimi elektrik i njësisë së brendshme dhe i njësisë së jashtme ka përfunduar.
●● Verifikoni nëse është mbyllur kapaku i kutisë shpërndarëse i njësisë së brendshme dhe i njësisë
së jashtme.
●● Pasi të ketë përfunduar puna për bashkimin e tubave të gazit ftohës, të tubave të kullimit dhe
të lidhjeve elektrike, pastroni pjesën e brendshme të njësisë së brendshme dhe panelin dekorativ.
●● Kryeni procesin e testimit sipas procedurës në vijim.

SHËNIM

●● Ndriçimi në sfond do të jetë i ndezur për rreth 30 sekonda kur shtypet njëri nga butonat
e përdorimit.
●● Përdorini butonat vetëm kur ndriçimi në sfond është i ndezur. Megjithatë, butoni i ndezjes/
fikjes mund të përdoret kur ndriçimi në sfond nuk është i ndezur.

7-1

Sigurohuni që ta lidhni energjinë
të paktën 6 orë përpara nisjes së
procesit të testimit, për të mbrojtur
kompresorin.

7-2

Sigurohuni që të dyja valvulat
bllokuese të lëngut dhe të gazit janë
të hapura.

KUJDES

Sigurohuni që paneli i jashtëm dhe
kapaku i lidhjeve të tubacioneve të
jenë të mbyllur përpara vënies në
punë (rrezik nga goditja elektrike).

SHËNIM

Pas nxjerrjes së ajrit nga pompa e vakuumit, presioni i gazit ftohës mund të mos rritet
edhe pse valvula bllokuese është e hapur. Arsyeja është se sistemi i gazit ftohës në
njësinë e jashtme është i bllokuar nga valvula elektrike e zgjerimit ose diçka e ngjashme.
Funksionimi nuk është problem.

7-3
7-4

Vendoseni regjimin e funksionimit
në ftohje duke përdorur butonin
e zgjedhjes së regjimit të funksionimit.
Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë.
Afishohet menyja Cilësimet
e shërbimit.

BRC1E53
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7-3
7-4

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Vendos

28°C

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

<Cilësimet e shërbimit>
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7-5

Zgjidhni Proces testimi dhe shtypni
butonin Menyja/Enter. Rikthehet
pamja bazë e ekranit dhe afishohet
"Proces testimi".

7-5

Cilësimet e shërbimit

Kthehu

7-6

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes
brenda 10 sekondash. Do të fillojë
procesi i testimit. Kontrolloni gjendjen
e funksionimit për 3 minuta.

1/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

7-6
Ftohje

SHËNIM

Kthehu

Shtypni butonin
e ndezjes/fikjes
(brenda 10 sekondash).

Cilësimi

Procesi i testimit mund të niset
edhe duke kryer në fillim hapin
7-6 i ndjekur 7-5.

7-7

Shtypni butonin e drejtimit të fryrjes
së ajrit/shpejtësisë së ventilatorit

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

7-7

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

7-8

7-9

Shtypni butonin për të zgjedhur
cilësimin e drejtimit të fryrjes së ajrit.
Përdorni butonat
për të
ndryshuar drejtimin e fryrjes së ajrit.
Pas konfirmimit të veprimit për
drejtimin e saktë të fryrjes së ajrit,
shtypni butonin Menyja/Enter për t'u
rikthyer në pamjen bazë të ekranit

7-8
7-9

Cilësimi

1/2

Shtypni butonin e drejtimit
të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi
Pozicion 0

Kthehu

Cilësimi

Për të zgjedhur cilësimin
e drejtimit të fryrjes së ajrit,
shtypni butonin (Djathtas)
në pamjen e ekranit të
cilësimeve

Ndryshoni drejtimin e fryrjes
së ajrit duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë).

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Manuali referencë për instaluesin
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7-10

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet
menyja Cilësimet e shërbimit.

7-10
Ftohje

Kthehu

7-11

Në menynë Cilësimet e shërbimit
zgjidhni Proces testimi dhe pastaj
shtypni butonin Menyja/Enter.
Rikthehet pamja bazë e ekranit dhe
është i mundur funksionimi normal.

7-11

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për 4
sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

Cilësimi

<Menyja Cilësimet e
shërbimit>
Cilësimet e shërbimit

1/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm
Kthehu

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

<Pamja bazë e ekranit>

7-12
7-13

Kontrollojini funksionet sipas manualit
të përdorimit.

SHËNIM

Procesi i testimit përfundon automatikisht
pas 30 minutash.

Kur paneli dekorativ nuk është
montuar, shkëputni energjinë pasi
të përfundojë procesi i testimit.

KUJDES

●● Nëse puna në pjesën e brendshme nuk ka përfunduar kur përfundon procesi i testimit,
shpjegojini klientit se ai nuk duhet ta përdorë njësinë derisa të ketë përfunduar puna brenda,
me qëllim që të mbrohet njësia e brendshme.
●● (Nëse njësia e brendshme vihet në punë, ajo mund të ndotet me materiale që vijnë nga boja
ose ngjitësit gjatë punës në pjesën e brendshme dhe mund të ndodhë gjithashtu spërkatje me
ujë ose rrjedhje uji.)

KUJDES

●● Nëse nuk është e mundur të përdoret njësia për shkak të një defekti, referohuni te
Metoda e diagnostikimit të defektit .
●● Kur përfundon procesi i testimit, verifikoni që historia e kodit të gabimit nuk është afishuar
në pamjen e ekranit Informac. i mirëmbajtjes, sipas procedurës së mëposhtme.

7-14

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

7-14

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Vendos

28°C

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Menyja kryesore>
BRC1E53
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7-15

Zgjidhni Informac. i mirëmbajtjes
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

7-15

Menyja kryesore
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Kthehu

7-16
7-17

Shfaqet pamja e ekranit
e informacionit të mirëmbajtjes.
Verifikoni që kodit i gabimit të fundit
nuk është i afishuar në ekran.
Nëse kodi i gabimit të fundit është
i afishuar, kryeni diagnostikimin
e defekteve duke u referuar te "Lista
e kodeve të gabimeve" në manualin
e instalimit të njësisë së brendshme.
Pasi të përfundojë diagnostikimi
i defekteve, shtypni dhe mbani
shtypur butonin e ndezjes/fikjes për
4 sekonda ose më shumë në pamjen
e ekranit "Informac. i mirëmbajtjes"
për ta fshirë historinë e kodit të
gabimit.

7-16
7-17

2/2

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Kodi i gabimit:U5
Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900
Modeli brenda–––/000
Modeli jashtë–––/000
Kthehu

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin e ndezjes/fikjes
për 4 sekonda ose më
shumë.

SHËNIM

Nëse nuk afishohet asnjë kod gabimi
kur ndiqet kjo procedurë, sistemi e ka
përfunduar normalisht procesin e testimit.

Metoda e diagnostikimit të defektit
●● Kur pulti i komandimit afishon
ndonjë nga pikat në tabelën
e mëposhtme, mund t'i shikoni
detajet në tabelë.
●● Nëse ndodh ndonjë gabim, shfaqet
" ". Kryeni analizën e defekteve
duke u referuar te "Lista e kodeve të
gabimeve" në manualin e instalimit
të njësisë së brendshme. Kur
konfirmohet nr. i njësisë që ka
zbuluar gabimin gjatë kontrollit në
grup, referohuni te "8. Procedura e
kontrollit të historisë së gabimeve".
Afishimi i pultit të komandimit

Nuk ka asnjë afishim

Në ekran shfaqet mesazhi
"Duke kontrolluar lidhjen.
Të lutem prit".*

Ftohje

Kthehu

Cilësimi

•
•
•
•
•
•
•

Përshkrimi
Shkëputje e energjisë, gabim i tensionit elektrik ose fazë e hapur
Lidhje e gabuar e telave (midis njësive të brendshme dhe të jashtme)
Defekt i grupit të pllakës së qarkut të stampuar brenda
Shkëputje e lidhjeve të telave të pultit të komandimit
Defekt i pultit të komandimit
Siguresë e djegur (njësia jashtë)
Ekrani është i fikur për shkak të funksionit të fikjes automatike të
ekranit. Për më shumë informacion mund të referoheni në manualin
referencë për përdoruesin.

•
•

Defekt i grupit të pllakës së qarkut të stampuar brenda
Lidhje e gabuar e telave (midis njësive të brendshme dhe të jashtme)

* Megjithëse mesazhi "Duke kontrolluar lidhjen. Të lutem prit." afishohet deri në 90 sekonda pas ndezjes,
kjo nuk do të thotë se ka një defekt. (Defekti mund të përcaktohet pas 90 sekondave.)
Manuali referencë për instaluesin
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8. Procedura e kontrollit të historisë së
gabimeve
<Pamja bazë e ekranit>

8-1

8-2

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet
menyja Cilësimet e shërbimit.

8-1

Zgjidhni Historia e gabimeve
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet menyja Historia
e gabimeve.

8-2

Ftohje

8-4
8-5

Zgjidhni Historia gabimet e pultit dhe
shtypni butonin Menyja/Enter. Kodet
e gabimit dhe nr. i njësisë mund të
konfirmohen në pamjen e ekranit
Historia gabimet e pultit.

8-3

Në pamjen e menysë Historia
gabimet e pultit shfaqen të
renditura sipas radhës 10 gabime.

8-4
8-5

Shtypni 3 herë butonin Anulo
në pamjen e ekranit Historia
gabimet e pultit.
Rikthehet pamja bazë e ekranit.

28°C

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

<Cilësimet e shërbimit>
Cilësimet e shërbimit

2/3

Adresa AirNet e njësisë brenda
Adresa AirNet e njësisë jashtë
Historia e gabimeve
Statusi i njësisë brenda
Statusi i njësisë jashtë
Ventilatori i detyruar AKTIV
Kthehu

8-3

Vendos

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Historia e gabimeve

2/2

Historia gabimet e pultit
Hist. gabim. njësia brenda

Kthehu

Historia gabimet e pultit
Gabim. njësia

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Data

1/3
Koha

Kthehu

Nr. i njësisë
Regjistrimi i fundit

SHËNIM

Historia e gabimit e çdo njësie të brendshme mund të
trajtohet në mënyrë të pavarur te opsioni Hist. gabim. njësia
brenda. 5 zërat e fundit shfaqen të renditura sipas radhës.
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9. Metoda e regjistrimit të informacionit
të kontaktit të mirëmbajtjes
●● Regjistrimi i informacionit i kontaktit të shërbimit.
<Pamja bazë e ekranit>

9-1

9-2

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë
në pamjen bazë të ekranit. Afishohet
menyja Cilësimet e shërbimit.

9-1

Zgjidhni Kontakti i mirëmbajtjes
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Shfaqet pamja e ekranit "Kontakti
i mirëmbajtjes".

9-2

Ftohje

Zgjidhni Kontakti i mirëmbajtjes
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

9-3

Cilësimet e shërbimit

Futni numrin e telefonit duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë). Përdorni
butonat
(Majtas/Djathtas) për
të theksuar zërin e mëparshëm/
tjetër të menysë. Zërat bosh duhet
të lihet si " - ".

9-5

Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit të cilësimit.

9-6

Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet menyja Cilësimet
e shërbimit.

9-4
9-5

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kontakti i mirëmbajtjes

0123–456–7890–––

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kontakti i mirëmbajtjes
Të ruhen cilësimet?

Po

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Cilësimet e shërbimit>

Shtypni një herë butonin Anulo.
Rikthehet pamja bazë e ekranit.

Manuali referencë për instaluesin
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Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Asnjë
Kontakti i mirëmbajtjes

Kthehu

9-7

Cilësimi

Kontakti i mirëmbajtjes

Kthehu

9-6

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

1/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm

Kthehu

9-4

28°C

<Cilësimet e shërbimit>

Kthehu

9-3

Vendos

BRC1E53
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10. Konfirmimi i detajeve të regjistruara
10-1

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

10-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Vendos

28°C
Shtypni butonin
Menyja/Enter.

10-2

Zgjidhni Informac. i mirëmbajtjes
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Shfaqet pamja e ekranit "Informac.
i mirëmbajtjes".

10-2

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Kthehu

10-3

Konfirmoni që informacioni i kontaktit
është futur i saktë.

10-3

Cilësimi

Informac. i mirëmbajtjes
Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900

2/2

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Afishohen detajet
e regjistruara.

Modeli brenda–––/000
Modeli jashtë–––/000
Kthehu

10-4

Shtypni dy herë butonin Anulo.
Rikthehet pamja bazë e ekranit.

BRC1E53
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11. Kontrolli i kërkesës për energji
●● Funksioni Kërkesa ju lejon të caktoni një hapësirë kohore në të cilën sistemi do të konsumojë
më pak energji. Konsumi maksimal i energjisë mund të reduktohet në 70% ose në 40%.

11-1

11-2

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë.
Afishohet menyja Cilësimet
e shërbimit.

Zgjidhni Kërkesa dhe shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
menyja Kërkesa.

11-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

11-2

Vendos

28°C

<Cilësimet e shërbimit>
Cilësimet e shërbimit

Zgjidhni Cilësimet dhe shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
pamja e ekranit "Kërkesa".

11-3

Cilësimi

11-5
11-6

Shtypni butonat
(Lart/Poshtë)
për të ndryshuar cilësimet. Shtypni
butonat
(Majtas/Djathtas) për
të lëvizur zërin e theksuar.
Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

11-4
11-5

Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimet

Për të aktivizuar/çaktivizuar
funksionin Kërkesa, shkoni te
menyja Kërkesa dhe zgjidhni
Aktivizo/Çaktivizo

Konfigurimi
Sistemi do të punojë
në 40% të konsumit të energjisë
nga ora
deri në ora
22:00
8:00

25

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kërkesa
Të ruhen cilësimet?

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kërkesa
Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimet

Kthehu

Manuali referencë për instaluesin

Cilësimi

Po

11-7

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kërkesa

Kthehu

11-7

Cilësimi

Kthehu

11-6

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Kërkesa

Kthehu

11-4

2/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Adresa AirNet e njësisë jashtë
Kthehu

11-3

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

BRC1E53
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11-8

11-9

Shtypni butonat
(Lart/Poshtë)
për të zgjedhur Aktivizo ose
Çaktivi. . Pamja e ekranit të
konfirmimit do të shfaqet kur
shtypet butoni Menyja/Enter.

11-8

Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Funksioni aktivizohet/
çaktivizohet dhe pas kësaj rikthehet
pamja bazë e ekranit.

11-9

Kërkesa
Aktivizo/Çaktivizo

Çaktivi.
Kthehu

Cilësimi

Ndryshoni cilësimin duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).

Kërkesa
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

SHËNIM

●● Pas ruajtjes së ndryshimeve te cilësimet, Kërkesa aktivizohet automatikisht.
●● Disponueshmëria e funksionit Kërkesa varet nga modeli i njësisë së jashtme.
●● Që funksioni Kërkesa të jetë i dukshëm te cilësimet e shërbimit, ora duhet të jetë e vendosur.

BRC1E53
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12. Ora dhe kalendari
12-1

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

12-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Vendos

28°C
Shtypni butonin
Menyja/Enter.

12-2

Zgjidhni Ora dhe kalendari dhe
shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet menyja "Ora dhe
kalendari".

12-2

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore

Kthehu

12-3

Zgjidhni Data dhe koha dhe shtypni
butonin Menyja/Enter. Shfaqet pamja
e ekranit "Data dhe koha".

12-3

Cilësimi

Zgjidhni "Viti", "Muaji", "Data" dhe
koha duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas) dhe ndryshoni vlerën
duke përdorur butonat
(Lart/
Poshtë). Kur butonat shtypen dhe
mbahen shtypur, vlerat ndryshohen
në mënyrë të vazhdueshme.

12-5

Shtypni butonin Menyja/Enter. Afishohet
pamja e ekranit të konfirmimit.

12-6

Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet konfirmohen
dhe pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

12-4
12-5

Data dhe koha
Orë 12H/24H

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Data dhe koha
Viti
2016
Muaji 01
Data 01
E premte

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

0:00

Kthehu

Cilësimi

SHËNIM

Dita e javës vendoset automatikisht.

12-6

Data dhe koha
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

SHËNIM

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Ora dhe kalendari

Kthehu

12-4

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Pamja bazë e ekranit>

Nëse mungesa e energjisë zgjat më shumë se 48 orë, koha rivendoset dhe duhet vënë edhe një
herë nga e para.

Manuali referencë për instaluesin
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13. Gjuha
13-1

13-2

13-1

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Zgjidhni Gjuha dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Afishohet pamja
e ekranit "Gjuha".

13-2

Shtypni butonat
(Lart/Poshtë)
për të zgjedhur gjuhën që dëshironi
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Cilësimet konfirmohen dhe pas kësaj
rikthehet pamja bazë e ekranit.

13-3

28°C

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Kthehu

13-3

Vendos

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Gjuha

Shqip
Kthehu

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

<Pamja bazë e ekranit>

Gjuhët e dukshme mund të ndryshojnë sipas modelit të pultit.
BRC1E53A7
7 gjuhë

BRC1E53B7
7 gjuhë

BRC1E53C7
7 gjuhë

1) EN

Anglisht

1) EN

Anglisht

1) EN

Anglisht

2) DE

Gjermanisht 2) CZ

Çekisht

2) RU

Rusisht

3) FR

Frëngjisht

3) HR

Kroatisht

3) EL

Greqisht

4) IT

Italisht

4) HU

Hungarisht

4) TR

Turqisht

5) ES

Spanjisht

5) SL

Sllovenisht

5) PL

Polonisht

6) PT

Portugalisht

6) RO

Rumanisht

6) SQ

Shqip

7) NL

Holandisht

7) BG

Bullgarisht

7) SK

Sllovakisht

BRC1E53
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14. Butonat e ndalimit
●● Kufizimi i numrit të butonave të përdorshëm.

14-1

14-2

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

14-1

Funksioni i bllokimit mund të bëhet
i dukshëm duke mbajtur shtypur
butonin Menyja/Enter për 4 sekonda.

14-2

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

Vendos

28°C

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore

Zgjidhni Funksioni i bllokimit
dhe shtypni butonin Menyja/
Enter. Afishohet menyja "Funksioni
i bllokimit".

14-3

Zgjidhni Butonat e ndalimit
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Shfaqet pamja e ekranit "Butonat
e ndalimit".

14-4

Menyja kryesore

Zgjidhni "Lrt/Psh/M/D", "Ndiz/Fik",
"Regjimi" ose "Shpe. vent." duke
përdorur butonat
(Majtas/
Djathtas) dhe "Blloko/Zhblloko" duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).

14-6

Shtypni butonin Menyja/Enter. Afishohet
pamja e ekranit të konfirmimit.

14-7

Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

14-5
14-6

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Funksioni i bllokimit
Butonat e ndalimit
Ndalimi i funksionit
Regjimi i ndalimit

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Butonat e ndalimit
Lrt/Psh/M/D: ZHBLLOKO
Ndiz/Fik: ZHBLLOKO
Regjimi: BLLOKO
Shpejtësia e ventilatorit: BLLOKO
Kthehu

14-7

1/3

Funksioni i bllokimit
Rotacioni
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi

Kthehu

14-5

Mbani shtypur për
4 sekonda butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Kthehu

14-4

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

14-3

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Butonat e ndalimit
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

<Pamja bazë e ekranit>
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14-8

Për të çaktivizuar butonin Menyja/
Enter dhe Anulo në pamjen bazë
të ekranit, veproni si më poshtë:
1. Mbani të shtypur butonin .
2. Shtypni njëkohësisht (për pak kohë)
3 tastet e tjera të treguara, ndërkohë
që mbani shtypur butonin .
Për të aktivizuar butonin Menyja/
Enter dhe Anulo në pamjen bazë të
ekranit, ndiqni të njëjtën procedurë.

1

2

2
2

2

SHËNIM

Nëse doni ta kufizoni numrin e butonave të përdorshëm në pultin dytësor të komandimit, filloni
duke lidhur vetëm këtë pult me njësinë. Sigurohuni që ky pult të vendoset fillimisht si "kryesor"
(standardi nga fabrika), ndryshoni kufizimet në cilësimet që dëshironi dhe vetëm pastaj vendoseni
pultin e komandimit në statusin "dytësor".
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15. Ndalimi i funksionit
●● Kufizimi i numrit të funksioneve të përdorshme.

15-1

15-2

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

15-1

Funksioni i bllokimit mund të bëhet
i dukshëm duke mbajtur shtypur
butonin Menyja/Enter për 4 sekonda.

15-2

Ftohje

Vendos

28°C

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore

Zgjidhni Funksioni i bllokimit
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet menyja "Funksioni
i bllokimit".

15-3

Zgjidhni Ndalimi i funksionit
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Shfaqet pamja e ekranit "Ndalimi
i funksionit".

15-4

Menyja kryesore

15-6
15-7

Zgjidhni funksionin që dëshironi
duke përdorur butonat
(Majtas/
Djathtas) dhe "Blloko/Zhblloko" duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).
Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

15-5
15-6

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Funksioni i bllokimit
Butonat e ndalimit
Ndalimi i funksionit
Regjimi i ndalimit

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Ndalimi i funksionit

1/2

Ajrimi
Programi
Vetëpastrim filtri
Konfigurimi
Ora dhe kalendari
Lista kursim energj.
Kthehu

15-7

1/3

Funksioni i bllokimit
Rotacioni
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi

Kthehu

15-5

Mbani shtypur për
4 sekonda butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Kthehu

15-4

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

15-3

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

:ZHBLLOKO
:ZHBLLOKO
:ZHBLLOKO
:ZHBLLOKO
:ZHBLLOKO
:ZHBLLOKO

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Ndalimi i funksionit
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Pamja bazë e ekranit>
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SHËNIM

●● Nëse doni ta kufizoni numrin e funksionevetë përdorshme në pultin dytësor të komandimit,
filloni duke lidhur vetëm këtë pult me njësinë. Sigurohuni që ky pult të vendoset fillimisht si
"kryesor" (si nga fabrika), ndryshoni kufizimet në cilësimet që dëshironi dhe vetëm pastaj
vendoseni pultin e komandimit në statusin "dytësor".
shfaqet ngjitur me funksionin.
●● Kur një funksion është i ndaluar, ikona

16. Regjimi i ndalimit
●● Kufizimi i numrit të regjimeve të përdorshme.

16-1

16-2

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

Funksioni i bllokimit mund të bëhet
i dukshëm duke mbajtur shtypur
butonin Menyja/Enter për 4 sekonda.

16-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

16-2

Zgjidhni Funksioni i bllokimit
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet menyja "Funksioni
i bllokimit".

16-3

Zgjidhni Regjimi i ndalimit dhe
shtypni butonin Menyja/Enter.
Shfaqet pamja e ekranit "Regjimi
i ndalimit".

16-4

4P419250-1 – 2015.10

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

Mbani shtypur për
4 sekonda butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Menyja kryesore
Funksioni i bllokimit
Rotacioni
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Cilësimi

1/3

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Funksioni i bllokimit
Butonat e ndalimit
Ndalimi i funksionit
Regjimi i ndalimit

Kthehu

BRC1E53

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Menyja kryesore>

Kthehu

16-4

28°C

Menyja kryesore

Kthehu

16-3

Vendos

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.
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16-5

16-6
16-7

Zgjidhni "Ventilat.", "Ftohje",
"Ngrohje", "Auto", "Tharje" ose "Past.
ajri" duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas) dhe "Aktivizo/
Çaktivizo" regjimin e zgjedhur duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).
Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet konfirmohen
dhe pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

16-5
16-6

Regjimi i ndalimit
Ventilat.
Ftohje
Ngrohje
Auto
Tharje
Past.ajri

:Aktivizo
:Aktivizo
:Aktivizo
:Aktivizo
:Aktivizo
:Aktivizo

Kthehu

16-7

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Regjimi i ndalimit
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo
Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Pamja bazë e ekranit>

SHËNIM

●● Kur bllokohet regjimi që është aktualisht aktiv, ai regjim do të mbetet aktiv pas rikthimit në
pamjen bazë të ekranit. Vetëm kur ndryshohet regjimi, regjimi i çaktivizuar nuk do të jetë më
i disponueshëm. Kur bllokohen të gjitha regjimet, nuk ekziston mundësia të kalohet në një
regjim tjetër, përveç regjimit që është aktualisht aktiv.
●● Nëse doni ta kufizoni numrin e regjimeve të përdorshme në pultin dytësor të komandimit, filloni
duke lidhur vetëm këtë pult me njësinë. Sigurohuni që ky pult të vendoset fillimisht si "kryesor"
(standardi nga fabrika), ndryshoni kufizimet në cilësimet që dëshironi dhe vetëm pastaj
vendoseni pultin e komandimit në statusin "dytësor".
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17. Rotacioni i detyrës dhe rezerva
Funksioni Rotacioni është projektuar për njësi që punojnë në instalime kritike (p.sh. në dhoma
serverësh që kërkojnë shumë ftohje). Në këtë rast, sistemi është i pajisur me një njësi shtesë rezervë.
Aktivizimi i rotacionit lejon mundësinë:
●● Rotacioni: meqenëse sistemi është i pajisur me më shumë njësi sesa nevojiten për të siguruar
ngarkesën e ngrohjes/ftohjes, një nga njësitë do të jetë joaktive gjatë funksionimit normal. Pas një
kohe të caktuar (d.m.th. "Koha e ciklit të rotacionit"), njësia joaktive do të nisë të punojë dhe një
njësi tjetër që më parë ishte aktive do të bëhet joaktive (d.m.th. rotacioni i punës). Meqenëse njësitë
lejohen të pushojnë në mënyrë të alternuar, kjo gjë rrit jetëgjatësinë e sistemit.
●● Rezervë: pasja e një njësie rezervë lejon një tepri shtesë për sistemin. Nëse një njësi aktive pëson
defekt, rotacioni bën të mundur që njësia joaktive të marrë përsipër vazhdimin e punës.

REZERVË

REZERVË

REZERVË

GABIM

SHËNIM

●● Për ta lënë njësinë rezervë që të arrijë kapacitetin e saj të ftohjes/ngrohjes, në të gjitha njësitë
aktive përfshihet një periudhë mbivendosjeje e punës. (krahaso cilësimi i fushave 1E-7)
●● Radha e rotacionit varet nga numri i vendosur i njësisë. Për udhëzime sesi të ndryshoni nr.
e njësisë, kontaktoni me shitësin lokal.
●● Që funksioni Rotacioni të përdoret nevojitet kontrolli në grup. Për më shumë informacion,
shihni "22. Skema e lidhjeve"
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17-1

17-2

Në pamjen bazë të ekranit shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
Menyja kryesore.

Rotacioni mund të bëhet i dukshëm
duke mbajtur shtypur butonin
Menyja/Enter për 4 sekonda.

17-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

17-2

Vendos

28°C

<Menyja kryesore>
Menyja kryesore

Zgjidhni Rotacioni dhe shtypni
butonin Menyja/Enter. Afishohet
menyja "Rotacioni".

17-3

Zgjidhni Cilësimi koha cikli
i rotacionit dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Afishohet pamja
e ekranit "Rotacioni".

17-4

Menyja kryesore

Zgjidhni kohën që dëshironi për
ciklin e rotacionit duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë).

17-5

Cilësimi

17-7

Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.

Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimi koha cikli i rotacionit

Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet pamja bazë
e ekranit.

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Rotacioni
Cilësimi koha cikli i rotacionit

24 orë

17-6
17-7

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Rotacioni

Kthehu

17-6

1/3

Funksioni i bllokimit
Rotacioni
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi

Kthehu

17-5

Mbani shtypur për
4 sekonda butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Kthehu

17-4

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

17-3

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Ndryshoni kohën e ciklit të
rotacionit duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë).

Rotacioni
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Pamja bazë e ekranit>
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17-8

Për të aktivizuar/çaktivizuar
funksionin "Rotacioni", shkoni te
menyja Rotacioni dhe zgjidhni
Aktivizo/Çaktivizo

17-8

Rotacioni
Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimi koha cikli i rotacionit

Kthehu

17-9

Shtypni butonat
(Lart/Poshtë)
për të zgjedhur Aktivizo ose
Çaktivi. . Pamja e ekranit të
konfirmimit do të shfaqet kur
shtypet butoni Menyja/Enter.

17-10 Zgjidhni

Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Funksioni aktivizohet/
çaktivizohet dhe pas kësaj rikthehet
pamja bazë e ekranit.

17-9

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Rotacioni
Aktivizo/Çaktivizo

Çaktivi.
Kthehu

17-10

Ndryshoni cilësimin duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).

Cilësimi

Rotacioni
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

<Pamja bazë e ekranit>

SHËNIM

●● Pas ruajtjes së ndryshimeve te cilësimet, Rotacioni aktivizohet automatikisht.
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18. Funksioni Bllokues i jashtëm
SHËNIM

●● Është i disponueshëm vetëm kur është i lidhur përshtatësi dixhital i hyrjes BRP7A5*.
●● Nëse ka probleme komunikimi ose përshtatësi nuk funksionon si duhet, menyja Bllokues
i jashtëm nuk do të jetë e dukshme në menynë Cilësimet e shërbimit.
●● Kur lidhet një pult komandimi i dytë, përdorimi i përshtatësit dixhital të hyrjes BRP7A5*
nuk është i mundur.
●● Kur lidhet një përshtatës dixhital i hyrjes BRP7A5*, funksioni Programi do të jetë i çaktivizuar
për sa kohë që është i lidhur përshtatësi dixhital i hyrjes BRP7A5*.
Për më shumë informacion rreth funksionit Programi, shihni manualin e përdorimit.
●● Kur lidhet një kontrollues i centralizuar, funksioni Bllokues i jashtëm mund të anashkalohet nga
kontrolluesi i centralizuar. Kontrolluesi i centralizuar ka përparësi dhe punon sikur të mos ishte
lidhur asnjë përshtatës dixhital i hyrjes BRP7A5*.

●● Sigurohuni që përshtatësi dixhital i hyrjes BRP7A5* dhe kontaktet opsionale (kontakti i dritares
dhe kontakti i kartës me kod) janë instaluar saktë. Mos harroni të konfirmoni se kontakti "No Volt"
(Pa tension) në PCB-në e përshtatësit dixhital të hyrjes BRP7A5* është në pozicionin e saktë.
●● Për instalimin dhe lidhjen e përshtatësit dixhital të hyrjes BRP7A5* referohuni në manualin përkatës
të instalimit.

18-1

18-2

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë.
Afishohet menyja Cilësimet
e shërbimit.

Zgjidhni Bllokues i jashtëm
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit "Bllokues
i jashtëm".

18-1

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

18-2

37

28°C

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

<Cilësimet e shërbimit>
Cilësimet e shërbimit
Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm
Kthehu

Manuali referencë për instaluesin

Vendos

Cilësimi

1/3

Shtypni butonin
Menyja/Enter.
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18-3

18-4
18-5

Zgjidhni "Kohëmat. vonesës B2",
"Kohëmat. rivend. B2", "Rivend. ndez/
fik", "Mënyra e rivend.", "Riven.
temp. ftohja" ose "Riven. temp.
ngroh" duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas) dhe ndryshoni
cilësimet duke përdorur butonat
(Lart/Poshtë).
Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet ruhen dhe
pas kësaj rikthehet menyja Cilësimet
e shërbimit.

18-3
18-4

Bllokues i jashtëm
Kohëmat. vonesës B2
Kohëmat. rivend. B2
Rivend. ndez/fik
Mënyra e rivend.
Riven. temp. ftohja
Riven. temp. ngroh
Kthehu

18-5

:1min
:20orë
:JOAKTIV
:-:22°C
:22°C

Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Bllokues i jashtëm
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo
Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

<Cilësimet e shërbimit>
Parametri

Shpjegimi

Vlerat e mundshme

Vlera e paracaktuar

Kohëmat. vonesës B2 Kohëmatës që nis funksionimin pas
heqjes së kartës me kod. Për sa
kohë që kohëmatësi nuk ka
përfunduar, njësia vazhdon
të punojë normalisht.

0 - 10 minuta

"1 min"

Kohëmat. rivend. B2

Kohëmatës që nis funksionimin kur
përfundon kohëmatësi i vonesës.
Kur ky kohëmatës përfundon,
gjendja e mëparshme ndryshohet
në gjendjen "Cilësimi i paracaktuar
i rivendosjes".

0 – 20 orë

"20 orë"

Rivend. ndez/fik

Gjendja ndezur/fikur e cilësimit
të paracaktuar të rivendosjes.

"AKTIV", "JOAKTIV", "--"

"JOAKTIV"

Mënyra e rivend.

Regjimi i funksionimit i cilësimit
të paracaktuar të rivendosjes.

"Auto", "Ftohje", "Ngrohje",
"Ventilat.", "--"

"--"

Riven. temp. ftohja

Vlera e caktuar e ftohjes e cilësimit
të paracaktuar të rivendosjes.

Shihni vendosjen e kufirit
të vlerave dhe kufizimin
e kufirit të vlerave të
njësisë së brendshme, "--".

"22°C"

Riven. temp. ngroh

Vlera e caktuar e ngrohjes
e cilësimit të paracaktuar të
rivendosjes.

Shihni vendosjen e kufirit
të vlerave dhe kufizimin
e kufirit të vlerave të
njësisë së brendshme, "--".

"22°C"

SHËNIM

●● Kur një parametër është "--", kjo do të thotë që për këtë parametër nuk ndërrohet asgjë dhe
për të ruhet vlera aktive aktuale.
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Logjika e kontaktit të dritares:
Kontakti
i dritares B1

Kontakti i kartës
me kod B2

Mbyllur

Mbyllur

/

•
•

Hapur

Mbyllur

/

Njësia fiket me forcë (ndalohet funksionimi):
•
Kohëmatësi i vonesës dhe i rivendosjes
nuk funksionojnë.
•
Funksioni i rikthimit nuk funksionon.
•
Njësia nuk mund të ndizet me butonin
e ndezjes/fikjes.

Koha

Veprimi
Njësia punon normalisht.
Njësia rikthehet në gjendjen e mëparshme
përpara hapjes së kontaktit.

Logjika e kontaktit të kartës me kod:
Kontakti
i dritares B1

Kontakti i kartës
me kod B2

Mbyllur

Mbyllur

Koha
•
•
•

/
Kohëmatësi i vonesës
< Koha < Kohëmatësi
i rivendosjes
Koha > Kohëmatësi
i rivendosjes

Veprimi
•
•
•

Njësia punon normalisht.
Njësia rikthehet në gjendjen e mëparshme
përpara hapjes së kontaktit, nëse
kohëmatësi i rivendosjes nuk ka përfunduar.
Njësia rikthehet në gjendjen "Cilësimi
i paracaktuar i rivendosjes" (cilësimi
i menysë), nëse kohëmatësi i rivendosjes
ka përfunduar.

Mbyllur

Hapur

Koha < Kohëmatësi
i vonesës

Njësia punon normalisht.

Mbyllur

Hapur

Koha > Kohëmatësi
i vonesës

Njësia fiket me forcë (ndalohet funksionimi):
•
Rikthimi funksionon ose jo, në varësi nga
fakti nëse funksioni Rikthimi është aktivizuar.
•
Njësia nuk mund të ndizet me butonin
e ndezjes/fikjes.
•
Kohëmatësi i rivendosjes nis numërimin
pasi kohëmatësi i vonesës ka përfunduar.

SHËNIM

●● Gjendja e mëparshme përbëhet nga gjendja ndezur/fikur, regjimi i funksionimit, dhe vlera
e caktuar ftohjes dhe e ngrohjes.
●● Shpejtësia e ventilatorit dhe vlerat e caktuara të rikthimit për ftohjen dhe ngrohjen mund
të ndryshohen në çdo kohë pa humbur ndryshimet kur përdoren kontaktet.
●● Shpejtësia e ventilatorit ruhet në mënyrë të pavarur për dy regjimet kryesore të funksionimit.
Vetëm ngrohja ka shpejtësinë e saj të ruajtur të ventilatorit, dhe vetëm ftohja, tharja dhe
ventilatori kanë shpejtësitë e tyre përkatëse të ventilatorit.
●● Ndryshimet e bëra kur kontakti i kartë me kod është i hapur dhe kohëmatësi i vonesës
nuk ka përfunduar (funksionimi normal) nuk ruhen, kur kontakti mbyllet përsëri.
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Kombinimi i logjikës së kontaktit të dritares dhe kartës me kod:
●● Kontakti i dritares ka përparësi kundrejt kohëmatësit të vonesës dhe funksionit të rikthimit të
kontaktit të kartës me kod:
kur kontakti i dritares hapet ndërkohë që kontakti i kartës me kod është i hapur, kohëmatësi
i vonesës skadon menjëherë nëse është ende duke punuar dhe rikthimi nuk do të funksionojë më.
Kohëmatësi i rivendosjes do të nisë menjëherë numërimin ose nuk do të rivendoset nëse ka qenë
duke punuar më parë.
●● Funksioni i kohëmatësit të rivendosjes i kontaktit të kartës me kod ka përparësi kundrejt kontaktit
të dritares kur rikthehet në gjendjen e mëparshme:
Kur kontakti i kartës me kod hapet ndërkohë që kontakti i dritares është i hapur, kohëmatësi
i vonesës do të nisë të punojë. Kur kohëmatësi i vonesës përfundon, do të nisë punën kohëmatësi
i rivendosjes. Kur kohëmatësi i rivendosjes përfundon, gjendja e mëparshme përditësohet në
statusin "Cilësimi i paracaktuar i rivendosjes".

Shembull 1 (shihni "Shembull 1" në faqen 41)

a) Hiqni kartën me kod dhe njësia vazhdon të punojë normalisht deri në përfundim të kohëmatësit
të vonesës.
b) Hapni dritaren përpara se të përfundojë kohëmatësi i vonesës dhe njësia ndalon menjëherë.
Nuk është e mundur që njësia të ndizet dhe të fiket, funksioni i rikthimit nuk punon, kohëmatësi
i vonesës ndalon numërimin dhe kohëmatësi i rivendosjes nis numërimin.
c) Nëse futni kartën me kod ndodh vetëm një përditësim i gjendjes së mëparshme. Njësia bën fikje
të detyruar dhe funksioni i rikthimit është akoma i çaktivizuar (shikoni logjikën e kontaktit të dritares):
●● Nëse kohëmatësi i rivendosjes nuk ka përfunduar përpara futjes së kartës me kod, gjendja
e mëparshme është e njëjtë me gjendjen fillestare, sepse ka vetëm një ndryshim në statusin
e fikjes së detyruar.
●● Nëse kohëmatësi i rivendosjes ka përfunduar përpara futjes së kartës me kod, gjendja
e mëparshme është në statusin "Cilësimi i paracaktuar i rivendosjes".
d) Mbyllni dritaren dhe njësia rikthehet në gjendjen e mëparshme. Gjendja e mëparshme varet nga
përfundimi i kohëmatësit të rivendosjes.

Shembull 2 (shihni "Shembull 2" në faqen 42)

a) Hapni dritaren dhe njësia ndalon menjëherë. Njësia nuk mund të ndizet me butonin e ndezjes/
fikjes, funksioni i rikthimit nuk punon dhe kohëmatësi i vonesës nuk nis numërimin.
b) Hiqni kartën me kod. Kohëmatësi i vonesës nis numërimin.
c) Mbyllni dritaren. Gjendja do të jetë e njëjtë sikur dritarja të mos ishte hapur asnjëherë (rikthimi
do të punojë nëse është i aktivizuar).
●● Nëse kohëmatësi i vonesës përfundon përpara mbylljes së dritares, kohëmatësi i rivendosjes
nis numërimin. Mbyllja e dritares nuk ka asnjë ndikim në kohëmatësin e rivendosjes.
●● Nëse kohëmatësi i vonesës nuk ka përfunduar përpara mbylljes së dritares, kohëmatësi
i vonesës përfundon menjëherë dhe kohëmatësi i rivendosjes nis numërimin.
d) Kur kohëmatësi i rivendosjes përfundon, gjendja e mëparshme përditësohet në statusin "Cilësimi
i paracaktuar i rivendosjes".
e) Futni kartën me kod.
●● Nëse kohëmatësi i rivendosjes nuk ka përfunduar përpara futjes së kartës me kod,
njësia rikthehet në gjendjen përpara se të hapej dritarja (gjendja e fundit ndezur).
●● Nëse kohëmatësi i rivendosjes ka përfunduar përpara futjes së kartës me kod, njësia kalon
në statusin "Cilësimi i paracaktuar i rivendosjes".
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Shembull 1

a)

Koha
<
Kohëmatësi
i
voneKohëmatësi sës
i vonesës
fillon
Gjendja
e mëparshme:
përpara a)

c)

d)

Koha
s'ka
rëndësi

b)

Koha
< Kohëmatësi i
rivendosjes

Rikthim në
gjendjen
e mëparshme:
përpara a)

Gjendja
e mëparshme:
përpara a)
c)

Fikje e
detyruar
Gjendja
e mëparshme:
përpara a)

Asnjë
përditësim
gjendja
e mëparshme

d)

Koha
> Kohëmatësi i
rivendosjes
Koha s'ka
rëndësi
Përditësim i
gjendjes së
mëparshme
Gjendja
e mëparshme:
Gjendja
"Cilësimi
i paracaktuar
i ivendosjes"
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Rikthim në
gjendjen
e mëparshme:
Gjendja
"Cilësimi
i paracaktuar
i rivendosjes"
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Shembull 2

c)

e)

Koha <
Kohëmatësi
i rivendosjes

a)

Fikje
e detyruar
Gjendja
e mëparshme:
përpara a)

b)
Koha
<
Rikthimi
Kohëi aktivizuar,
matësi i kohëmatësi
vonesës i rivendoKoha
sjes fillon
s'ka
Gjendja
rëne mëpardësi
shme:
Kohëmatësi
përpara a)
i vonesës
fillon
c)
Gjendja
Kohëe mëparmatësi i
shme:
vonesës
përpara a)
<
Koha
<
Kohëmatësi i
rivendosjes
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Rikthim në
gjendjen
e mëparshme:
Koha = Kohëmatësi
përpara a)
i rivendosjes

d)

e)

Koha
=
KohëRikthimi
Përditësim
i aktivizuar, matësi i gjendjes
i
kohëmatësi
së mëparriveni rivendoshme
dosjes
sjes
vazhdon
Gjendja e
mëparshme:
përpara a)
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Koha <
Kohëmatësi
i rivendosjes

Rikthim në
gjendjen e
mëparshme:
gjendja
"Cilësimi i
paracaktuar i
rivendosjes"

Gjendja
e mëparshme: gjendja
"Cilësimi i
paracaktuar i
rivendosjes"
Manuali referencë për instaluesin

42

Regjimi me një temperaturë të vetme dhe me dy temperatura

19. Regjimi me një temperaturë të vetme
dhe me dy temperatura
SHËNIM

●● Kur lidhet një kontrollues i centralizuar, pulti i komandimit detyrohet në një regjim me një vlerë
të caktuar të vetme. Nuk është e mundur që të kalohet në regjimin me dy vlera të caktuara.
●● Bëni kalimin midis regjimit me një temperaturë të vetme dhe regjimit me dy temperatura
●● Regjimi me një temperaturë të vetme vendoset duke zgjedhur "Temp. e vetme"
●● Regjimi me dy temperatura vendoset duke zgjedhur "0°C" – "8°C"

19-1

19-2

Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda ose më shumë.
Afishohet menyja Cilësimet
e shërbimit.

19-1

Zgjidhni Diferenca min. e vlerave
dhe shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit
"Diferenca min. e vlerave".

19-2

<Pamja bazë e ekranit>

Ftohje

19-4
19-5

Zgjidhni "Asnjë", "Temp. e vetme"
ose "0°C" – "8°C" duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë).

19-3
19-4

Shtypni butonin Menyja/Enter.
Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit.
Zgjidhni Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter. Cilësimet konfirmohen
dhe pas kësaj rikthehet menyja
Cilësimet e shërbimit.

Cilësimet e shërbimit

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Diferenca min. e vlerave

Temp. e vetme
Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Diferenca min. e vlerave
Të ruhen cilësimet?

Po

Jo
Cilësimi

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

<Cilësimet e shërbimit>

Shtypni një herë butonin Anulo. Pulti
i komandimit rindizet dhe pas kësaj
rikthehet pamja bazë e ekranit.
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Cilësimi

Diferenca min. e vlerave

Kthehu

19-6

Shtypni dhe mbani shtypur
butonin Anulo për
4 sekonda ose më shumë
ndërsa ndriçimi në sfond
është i ndezur.

1/3

Proces testimi
Kontakti i mirëmbajtjes
Cilësimet e fushave
Kërkesa
Diferenca min. e vlerave
Bllokues i jashtëm

Kthehu

19-5

28°C

<Cilësimet e shërbimit>

Kthehu

19-3

Vendos
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SHËNIM

●● Në regjimin me një temperaturë të vetme, temperaturat e caktuara për ftohjen dhe për
ngrohjen janë të njëjtat. Ndryshimi i një vlere ndryshon automatikisht edhe vlerën tjetër.
●● Në regjimin me dy temperatura ekziston gjithmonë një kufizim për temperaturën e caktuar
të ngrohjes dhe ftohjes:
-- Temperatura e ftohjes ≥ temperatura e ngrohjes + diferenca minimale e temperaturave.
Kur temperatura e ftohjes ulet nën temperaturën e ngrohjes + diferencën minimale të
temperaturave, temperatura e caktuar e ngrohjes ulet automatikisht.
-- Temperatura e ngrohjes ≤ temperatura e ftohjes – diferenca minimale e temperaturave.
Kur temperatura e ngrohjes rritet mbi temperaturën e ftohjes – diferencën minimale të
temperaturave, temperatura e caktuar e ftohjes rritet automatikisht.

20. Cilësimet e tjera të shërbimit
20-1 Adresa e grupit

●● Caktoni adresën e grupit dhe numrin e njësisë për kontrollin e centralizuar.
●● Grupi dhe adresa e njësisë mund të vendosen vetëm kur është lidhur një kontrollues
i centralizuar.
Kjo meny është e dukshme kur është lidhur një kontrollues i centralizuar.
●● Grupi dhe adresa e njësisë mund të "vendoset" dhe "fshihet".

SHËNIM

Mos harroni të lini të lirë adresën e grupit përpara shkëputjes së kontrolluesit të centralizuar,
sepse menyja nuk do të jetë e aksesueshme pas këtij veprimi.

20-2 Adresa AirNet e njësisë brenda dhe jashtë
●● Caktoni adresën AirNet të njësisë brenda dhe jashtë.

20-3 Statusi i njësisë brenda

●● Shihni temperaturat e termistorit të njësisë brenda.
SkyAir
Termistori i ajrit të thithjes

Th1

Th2 Termistori i shkëmbyesit të nxehtësisë
Th3

-

Th4
Th5
Th6

Termistori i ajrit të shkarkimit
-

BRC1E53
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VRV
Termistori i ajrit të thithjes
Termistori i tubit të lëngut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Termistori i tubit të gazit të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Termistori i ajrit të shkarkimit
-
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20-4 Statusi i njësisë jashtë

●● Shihni temperaturat e termistorit të njësisë jashtë.
SkyAir
Th1
Termistori i ajrit të jashtëm
Th2 Termistori i shkëmbyesit të nxehtësisë
Th3
Termistori i tubit të shkarkimit
Th4
Th5
Th6
-

VRV
-

20-5 Ventilatori i detyruar AKTIV

●● Detyron ndezjen e ventilatorit(ventilatorëve) për njësitë e jashtme të veçanta.
●● Ky funksion mund të përdoret për të kontrolluar se cili numër i njësisë së brendshme është
i lidhur me një njësi të jashtme.

20-6 Shkëmbe kontr. kryes. dytësor

●● Bën kalimin midis emërtimit të pultit kryesor dhe dytësor.

SHËNIM

●● Ndryshimi i emërtimit kryesor/dytësor kërkon fikjen dhe më pas RINDEZJEN e NJËSISË.

20-7 Treguesi i filtrit

●● Rivendos kohëmatësin e treguesit të filtrit për të gjitha njësitë e brendshme.

20-8 Testo vetëpas. e filtrit

●● Testoni nëse vetëpastrimi i filtrit funksionon.
●● Ky funksion disponohet vetëm nëse është instaluar paneli dekorativ me vetëpastrim.
●● Kur vetëpastrimi i filtrit është i çaktivizuar (Çaktiv. vetëpas. e filtrit), mesazhi "Vetëpastrimi
i filtrit është i çaktivizuar" shfaqet kur hapet pamja e ekranit "Testo vetëpas. e filtrit".

20-9 Shenja furçë/filtër

●● Rivendos kohëmatësin e treguesit të filtrit për të gjitha njësitë e brendshme.
●● Ky funksion disponohet vetëm nëse është instaluar paneli dekorativ me vetëpastrim.

20-10 Çaktiv. vetëpas. e filtrit

●● Aktivizoni/çaktivizoni përdorimin e funksionit të vetëpastrimit të filtrit.
●● Kur është i çaktivizuar, mesazhi "Vetëpastrimi i filtrit është i çaktivizuar" shfaqet kur
hapet pamja e ekranit "Testo vetëpas. e filtrit" dhe "Vetëpastrim filtri".
●● Ky funksion disponohet vetëm nëse është instaluar paneli dekorativ me vetëpastrim.
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21. Përditësimi i softuerit nëpërmjet
përditësuesit
●● Gjuhët që pulti mbështet ndryshojnë sipas modelit të kontrolluesit.
●● Paketat e gjuhëve të tjera mund të instalohen me opsionin "Kabllo PC USB" (EKPCCAB3) +
softuerin përditësues.
●● Kusht paraprak:
-- Softueri përditësues: kontaktoni me shitësin lokal për versionin e saktë.
-- "Kabllo PC USB" EKPCCAB3 ose më i fundit: përfshin instalimet e telave dhe kabllot
4P344073-1- dhe 4PW64322-1A (që të dy nevojiten gjatë instalimit).
Udhëzimet e instalimit:
1. Sigurohuni që njësia e brendshme është e fikur.
2. Lidhni kabllot.
Shihni figurën më poshtë për mënyrën e lidhjes ë kabllove.
3. Lidhni energjinë në njësinë e brendshme.
4. Nisni përditësuesin në PC.
5. Kaloni në dritaren "Përzgjedhja e procedurës së përditësimit". Softueri i pultit të komandimit
zbulohet automatikisht.
6. Plotësoni emrin e modelit "BRC" në kutinë e filtrimit dhe zgjidhni paketën e gjuhës që dëshironi.
7. Ndiqni udhëzimet në ekran (përveç kësaj, gjatë instalimit nevojitet kablloja 4P344073-1).

A

X1

b

a

c

X1A

d

a) PC me përditësuesin
b) Kablloja USB
c) PCB e pultit të komandimit
d) Për te njësia e brendshme
Më shumë informacion për gjuhët e disponueshme gjeni në seksionin "13. Gjuha" në faqen 28.
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Skema e lidhjeve

22. Skema e lidhjeve
22-1 Konfigurimi tipik

P1 P2

P1 P2

22-2 Konfigurimi tipik për kontrollin në grup
0

1
P1 P2

2
P1 P2

P1 P2

P1 P2

SHËNIM

●● Që funksioni Rotacioni të aktivizohet nevojitet kontrolli në grup.
●● Kur përdoret kontrolli në grup, çdo njësie i caktohet automatikisht një adresë (d.m.th. numri
i njësisë). Nëse aktivizohet funksioni Rotacioni, ky numër përcakton rendin e rotacionit.
Për udhëzime sesi të ndryshoni nr. e njësisë, kontaktoni me shitësin tuaj.
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22-3 Kontrolli në grup: pulti kryesor + pulti dytësor
0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

22-4 K
 ontrolli në grup: pulti + përshtatësi dixhital i hyrjeve
BRP7A5*
0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2
P1 P2
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22-5 Pulti + pajisja e kontrollit qendror DIII

F1 F2

P1 P2

F1 F2

P1 P2

SHËNIM

Nëse pulti përdoret së bashku me pajisjen e kontrollit qendror DIII, atëherë …
●● … funksioni i kohëmatësit të programit mund të kufizohet.
●● … mos aktivizoni regjimin e rikthimit.
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