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Текстът на английски език е оригиналната инструк-
ция. Текстовете на останалите езици са преводи на
оригиналните инструкции.

Предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно тези "Предпазни мерки"
преди монтажа на климатичното оборудване и го
монтирайте правилно. След приключване на
монтажа, уверете се, че уредът работи правилно по
време на стартиране. Моля, инструктирайте клиента
как да експлоатира уреда и как да извършва
поддръжка.
Значение на символите за внимание

Информацията, класифицирана като БЕЛЕЖКА,
съдържа инструкции, които осигуряват правилната
употреба на уреда.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Комплект за безжично 
дистанционно управление Ръководство за монтаж

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА
РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО
ПУСКАНЕ НА УРЕДА. НЕ ГО ИЗХВЪРЛЯЙТЕ.
ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА СПРАВКИ
В БЪДЕЩЕ.
НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ
НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ
КЪМ НЕГО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР,
КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ
ЩЕТИ ПО УРЕДА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО
АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ DAIKIN,
КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ.
ДОВЕРЕТЕ МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ.
АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА
ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА,
ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ
ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ DAIKIN ЗА СЪВЕТ И
ИНФОРМАЦИЯ.

Неспазването на тези инструкции може 
да доведе до повреда на имущество 
или нараняване.

■ Вижте също и ръководството за монтаж,
предоставено с вътрешния модул, и
ръководството за монтаж, предоставено
с декоративния панел.

■ Има само 1 възможна монтажна позиция
за този комплект в декоративния панел.
Поради това се препоръчва да се
провери монтажната ориентация на
декоративния панел, преди да се
пристъпи към монтажа на този комплект.

• Уверете се, че нищо не пречи на
работата на безжичното дистан-
ционно управление.

• Уверете се, че сигналът от дистан-
ционното управление може да се
предава лесно.

• Уверете се, че лампата за работа
в дисплея и останалите индик-
аторни лампи могат да се виждат
лесно.

• Уверете се, че в близост до прием-
ника няма източник на светлина,
нито флуоресцентна лампа.

• Уверете се, че приемникът не е
изложен на пряка слънчева
светлина.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Комплект за безжично дистанционно управление 4P563996-1 2019.01
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Преди монтажа

Аксесоари
Вижте фигура 1. Проверете дали към вашия комплект
са включени следните аксесоари.

Бележки към монтажника
Инструктирайте клиента как да експлоатира
правилно системата и му покажете включеното
в комплекта ръководство за експлоатация.

Монтаж на устройство за 
дистанционно управление

Монтиране на безжичното дистанционно
управление
■ Не хвърляйте дистанционното управление и не го

подлагайте на силни удари, не го съхранявайте на
места, където може да е изложено на влага или
пряка слънчева светлина.

■ При използване, насочете предавателната част на
дистанционното управление по посока на
приемника.

■ Прякото предавателно разстояние на дистан-
ционното управление е приблизително 7 метра.

■ Сигналът не може да се предава, ако нещо
блокира приемника и дистанционното
управление, например, завеси.

Монтиране на стена или колона
1 Закрепете поставката на

дистанционното управление
с предоставените винтове.

2 Плъзнете дистанционното
управление в поставката от горе.

Как се поставят батерии
1 Отворете задния капак

на дистанционното
управление, като го
плъзнете по посока на
стрелката.

2 Поставете приложе-
ните батерии със суха
клетка. Поставете
батериите правилно,
като ориентирате
символите за поляри-
тет (+) и (–) така, че да
съвпаднат с маркировката. Поставете отново
капака.

Определяне на адрес и MAIN/SUB
дистанционно управление
■ Ако няколко контролера за дистанционно

управление се настройват за работа в една и
съща стая, извършете настройка на адреса на
приемника и дистанционното управление.

■ Ако няколко контролера за дистанционно
управление се настройват за работа в една и
съща стая, променете превключвателя MAIN/SUB
на приемника.

Процедура по настройка

Настройка на приемника

Настройте превключвателя за задаване на безжичен
адрес (SS2) на платката на трансмитера съгласно
долната таблица.

Когато се използват както кабелен, така и безжичен
контролер за дистанционно управление за
1 вътрешен модул, кабелният контролер трябва да се
зададе като MAIN (главен). Поради това, поставете
превключвателя MAIN/SUB (SS1) на платката на
трансмитера в положение SUB (подчинен).

1 Приемник 5 Алкална батерия 
от тип AAA.LR032 Безжично 

дистанционно 
управление

6 Самонарезен винт 
за платката на 
трансмитера3 Поставка за 

устройство за 
дистанционно 
управление

7 Скоба
8 Платка на 

трансмитера4 Винт за монтаж 
на поставка на 
дистанционно 
управление

9 Етикет за Модул №
10 Ръководство за 

монтаж
Ръководство за 
експлоатация

(1)

(2)

Модул №

1 2 3

Превключвател за 
задаване на безжичен 
адрес (SS2)

MAIN SUB

Превключвател MAIN/
SUB (SS1)

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M

Ръководство за монтаж
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Настройка на адреса на безжичното дистанционно 
управление

(Вижте фигура 3)

Настройка от дистанционно управление

1 Задръжте натиснат бутона   и бутона 
за поне 4 секунди, за да влезете в режим на
полеви настройки. (Обозначено в зоната за
дисплея на фигурата.)

2 Натиснете бутон   и изберете подходяща
настройка на дисплея (a/b). При всяко натискане
на бутона, дисплеят се променя между "a" и "b".
Вижте "Настройки на дисплей a/b" на страница 3
за пълна информация по тази характеристика.

3 Натиснете бутона   и бутона  , за да зададете
адреса.

Адресът може да се задава от 1 до 6, но го
задайте на 1~3 и на същия адрес, както
приемника. (Приемникът не работи с адрес 4~6.)

4 Натиснете бутона  за потвърждение на
настройката.

5 Задръжте натиснат бутон   за поне
1 секунда, за да излезете от режима на полеви
настройки и за да се върнете отново към
нормалния дисплей.

Настройки на дисплей a/b

Безжичното дистанционно управление има 2 въз-
можни настройки на дисплея.
Стандартната настройка a постоянно показва всички
работни елементи, докато настройката за
мултисистема b показва работата само за ограничен
период след изпълнение на настройките.
В случай, че целевият вътрешен модул се контро-
лира едновременно;
■ от друг модул в групово управление,
■ от кабелен контролер за дистанционно

управление,
■ от централизиран контролер за дистанционно

управление.
вътрешният модул понякога не реагира на команди
ВКЛ/ИЗКЛ и настройки на температурата, подадени
от безжичното дистанционно управление.
За да не се обърка потребителят с възможните
несъответствия между дисплея на безжичното
дистанционно управление и действителното работно
състояние на вътрешния модул, препоръчва се
дисплеят на безжичното дистанционно управление
да се настрои на b в такава конфигурация. Про-
верете каква настройка предпочита клиентът и
регулирайте настройката съответно.

Закрепете етикета с номера на модула

Закрепете етикетите със съответните номера на
модули върху изходния отвор за въздух на
декоративния панел и на гърба на безжичното
дистанционно управление.

A Режим на полеви настройки
B Адрес (фабрично настроен на "1")
C Настройка на дисплей

Настройка 
на дисплей

Дисплея на 
устройство 
за дистан-
ционно 
управление

Резултат от настройката 
на дисплея в случай на 
вътрешен модул, който 
едновременно се 
контролира от повече от 
1 устройство

a: стандарт Всички 
работни 
елементи 
се показват 
постоянно.

При смяна на работен 
режим, температурната 
настройка и други 
подобни се извършват 
от безжичното дистан-
ционно управление, 
вътрешният модул 
отхвърля инструкцията.
(Звукът при приемания 
сигнал е "пиии" или 
"пик-пик-пик")
Като резултат, възниква 
несъответствие между 
работното състояние на 
вътрешния модул и 
индикацията на дисплея 
на безжичното дистан-
ционно управление.

b: мулти 
система

Операцията 
се показва 
на дисплея 
само за 
кратко 
време след 
изпълнение
то на 
командите.

Тъй като индикациите 
на безжичното дистан-
ционно управление се 
изключват, повече няма 
несъответствия като 
описаните по-горе.

БЕЛЕЖКА Номерът на модул на приемника и на
безжичното дистанционно управление
трябва да е един и същи. Ако настройката
се различава, сигналът от
дистанционното управление не може да
се предава.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Комплект за безжично дистанционно управление 4P563996-1 2019.01
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Монтаж на платката на трансмитера
(Вижте фигура 2)

1 Махнете капака на контролната кутия, както е
описано в ръководството за монтаж,
предоставено с вътрешния модул.

2 Закрепете платката на трансмитера към дъното
на отвора на чашката върху корпуса на
вътрешния модул, като използвате предоста-
вените закрепващи винтове, както е показано на
фигурата.

3 Свържете по-късия кабелен сноп от трансмитер-
ната платка към конектор X24A на печатната
платка във вътрешния модул. 
Извадете по-дългия кабелен сноп от транс-
митерната платка извън модула през трасето за
местно окабеляване (страна с ниско напрежение)
на вътрешния модул.

4 Закрепете 2-та кабелни снопа от трансмитерната
платка, като използвате предоставената скоба.

Монтаж на декоративния панел
Монтирайте декоративния панел, както е описано
в ръководството за монтаж, предоставено с панела.

Монтаж на приемника
(Вижте фигура 5)

1 Махнете ъгловия декоративен капак от декора-
тивния панел (разположен в ъгъла, противо-
положен на секцията на дренажния тръбопровод). 
Този ъглов декоративен капак няма да се
използва повече.

(Вижте фигура 6)

2 Демонтирайте закрепващия винт (1) и задния
капак на приемника.

3 Свържете кабелния сноп (по-дългия) от транс-
митерната платка към конектора (4) на печатната
платка на приемника

4 Поставете скобата на кабелния сноп (6) вътре
в стената на поставката за печатната платка.

5 Закрепете задния капак на приемника (изпълнете
стъпка 2 от процедурата в обратен ред).
Най-напред окачете пластинката на капака към
отвора на поставката за печатната платка на
приемника (8).

6 Монтирайте приемника към декоративния панел.

Настройки на място
Ако на вътрешния модул се монтират опционални
аксесоари, неговата настройка може да е
необходимо да се промени. Вижте ръководството за
монтаж (наръчник за опции) на всеки опционален
аксесоар.
(Вижте фигура 4)

Процедура
1 Когато сте в нормален режим, задръжте натиснат

бутона   за поне 4 секунди, за да влезете
в режим на полеви настройки.

2 Изберете желаният № на режим с бутона .

3 Натиснете отново бутон   и изберете № на
първи код.

4 Натиснете бутон   и изберете № на втори код.
5 Натиснете бутона  за потвърждение на

настройката.

6 Задръжте натиснат бутон   за поне
1 секунда, за да излезете от режима на полеви
настройки и за да се върнете отново към
нормалния дисплей.

1 Капак на контролната кутия
2 Платка на трансмитера
3 Издигнати отвори за винтове на отвора 

на чашката
4 Скоба
5 По-къс кабелен сноп
6 Пластинка
7 Трасе на местното окабеляване (ниско 

напрежение)
8 По-дълъг кабелен сноп
9 Извън вътрешния модул

БЕЛЕЖКА Уверете се, че кабелният сноп (дългият)
от трансмитера не е затиснат между
вътрешния модул и декоративния панел,
нито между тавана и декоративния панел.

1 Секция на дренажен тръбопровод
2 Ъглов декоративен капак

Монтирайте приемника в този ъгъл.

1 Фиксиращ винт
2 Капак на задна страна на приемника
3 Приемник

4 Конектор (задна страна на печатната платка)
5 Кабелен сноп (по-дълъг)
6 Скоба за кабелния сноп
7 Пластинка
8 Отвор за поставка на печатната платка на 

приемника

A Режим №
B Режим на полеви настройки
C Първи код №
D Втори код №
Ръководство за монтаж
4 4P563996-1 2019.01
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Пример
Ако времето за почистване на въздушния филтър е зададено на "Filter Contamination-Heavy" (тежко
замърсяване), задайте Режим № на "10", Първи код № на "0" и Втори код на "02".

Пробна експлоатация
■ Изпълнете пробна експлоатация в съответствие с

инструкциите в ръководството за монтаж,
предоставено с вътрешния модул.

■ След приключване на изграждането на тръбо-
провода за хладилен агент, дренажния тръбо-
провод и електрическото окабеляване, направете
пробна експлоатация, за да предпазите уреда:

1 Отворете спирателния клапан на тръбата за
газ.

2 Отворете спирателния клапан на тръбата за
течност.

3 Пуснете захранването на нагревателя на
картера за 6 часа.

4 Задайте режим охлаждане чрез дистанцион-
ното управление и натиснете бутон  за
начало на работа.

5 Натиснете бутон   два пъти и пуснете
режим TEST OPERATION (пробна
експлоатация) за 3 минути.

6 Натиснете бутон   и потвърдете
режима.

7 Натиснете бутон   и експлоатирайте
по обичайния начин.

8 Потвърдете правилното функциониране,
съгласно процедурите за експлоатация от
ръководството за експлоатация.

Режим 
№

Първи 
код № Описание на настройка

Втори код №1

01 02 03

10
0

Filter contamination - Heavy/Light = 
Настройка за задаване на времето 
между 2 съобщения на дисплея за 
почистване на филтъра. (Когато 
замърсяването е силно, настройката 
може да се промени на половин 
интервал между 2 съобщения на 
дисплея за почистване на филтъра.

Дълго-
траен 

филтър
Леко ±2.500 

часа Силно ±1.250 
часа —

3 Настройка за показване дисплея на интервал от 
време между 2 почиствания на филтъра. Показвай Не показвай —

122

1 ON/OFF input from outside = Настройка при 
задействане на принудителен ВКЛ/ИЗКЛ отвън.

Принудителен 
OFF (ИЗКЛ) ON/OFF —

2
Смяна на диференциалната настройка на 
термостата = при използване на отдалечен 
сензор.

1°C 0,5°C —

13

0
Настройка за скорост на изходящ въздух.
Тази настройка се променя според височината 
на тавана.

N Normal 
(Нормален) H High (Висок)

S Super 
high (Свръх 

висок)

1
Избор на посока на въздушната струя.
Тази настройка се променя при използване на 
опционален комплект за отвеждане на въздуха.

4-посочна 
струя

3-посочна 
струя

2-
посочна 

струя

4

Настройка на обхват на посоката на въздушната 
струя
Тази настройка се променя когато обхватът на 
движение на въртящите се клапи трябва да се 
промени.

Горе Средно Долу

1 БЕЛЕЖКА Фабричните настройки за № на втори код са маркирани със сив фон.
Не правете настройки, които не са посочени в таблицата.
За групов контрол с безжичното дистанционно управление, първоначалните настройки за всички 
вътрешни модули в групата са еднакви. (При групов контрол, вижте ръководството за монтаж, 
предоставено с вътрешния модул.)

2 За VRV система.

БЕЛЕЖКА ■ Ако модулът не работи, вижте
кода за неизправност, описан
в ръководството за монтаж,
предоставено с вътрешния модул.

■ Вижте ръководството за монтаж,
предоставено с външния модул,
относно отделните типове работни
системи.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Комплект за безжично дистанционно управление 4P563996-1 2019.01

Ръководство за монтаж
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