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Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās
valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Drošības apsvērumi
Pirms gaisa kondicionētāja aprīkojuma uzstādīšanas
rūpīgi izlasiet šos "Drošības apsvērumus" un
pārliecinieties, ka uzstādīšana tiek veikta pareizi. Pēc
uzstādīšanas, ieslēdzot iekārtu, pārliecinieties, ka tā
darbojas pareizi. Instruējiet klientu par iekārtas
ekspluatāciju un apkopes veikšanu.

Brīdinājuma simbolu nozīme

Informācija, kas ir apzīmēta ar PIEZĪME satur
norādījumus par iekārtas pareizu lietošanu.

Pirms uzstādīšanas

Piederumi
Skatīt attēlu 1. Pārbaudiet, vai tālāk norādītie piederumi
ir iekļauti komplektā.

Piezīme uzstādītājam
Instruējiet klientu par pareizu sistēmas izmantošanu, kā
arī parādiet viņam/viņai pievienoto ekspluatācijas
rokasgrāmatu.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Bezvadu tālvadības pults komplekts Uzstādīšanas rokasgrāmata

PIRMS IEKĀRTAS LIETOŠANAS RŪPĪGI
IZLASIET ŠO ROKASGRĀMATU. NEIZMETIET
TO. SAGLABĀJIET TO IZMANTOŠANAI
NĀKOTNĒ.
NEPAREIZA APRĪKOJUMA VAI PIEDERUMU
UZSTĀDĪŠANA VAR IZRAISĪT STRĀVAS
TRIECIENU, ĪSSAVIENOJUMU, NOPLŪDES,
AIZDEGŠANOS VAI CITĀDI BOJĀT
APRĪKOJUMU. NOTEIKTI IZMANTOJIET TIKAI
DAIKIN RAŽOTOS PIEDERUMUS, KAS IR
SPECIĀLI IZSTRĀDĀTI IZMANTOŠANAI AR
ŠO APRĪKOJUMU, UN TIE IR JĀUZSTĀDA
SPECIĀLISTAM.
VIENMĒR, KAD NEESAT PĀRLIECINĀTS PAR
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRĀM VAI
IZMANTOŠANU, SAZINIETIES AR DAIKIN
PRODUKTU IZPLATĪTĀJU, LAI SAŅEMTU
IETEIKUMUS UN INFORMĀCIJU.

Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt 
īpašuma bojājumus vai traumas.

■ Skatiet arī iekštelpu iekārtas uzstādīšanas
rokasgrāmatu un dekoratīvā paneļa
uzstādīšanas rokasgrāmatu.

■ Šo komplektu dekoratīvajā panelī var
uzstādīt tikai 1 veidā. Tāpēc pirms šā
komplekta uzstādīšanas ir ieteicams
noskaidrot dekoratīvā paneļa uzstādīšanas
virzienu.

• Nodrošiniet, lai nekas netraucētu
bezvadu tālvadības pults darbību.

• Nodrošiniet, lai tālvadības pults
signālu varētu netraucēti pārraidīt.

• Nodrošiniet, lai darbības lampa un
citas indikatoru lampas būtu labi
redzamas.

• Nodrošiniet, lai uztvērēja tuvumā
nebūtu gaismas avotu un
dienasgaismas spuldžu.

• Nodrošiniet, lai uztvērējs netiktu
pakļauts tiešiem saules stariem.

1 Uztvērējs 5  AAA.LR03 tipa sārma 
baterija2 Bezvadu 

tālvadības pults 6 Pašvītņotājskrūve 
raidītāja platei3 Tālvadības pults 

turētājs 7 Skava
4 Skrūve 

tālvadības pults 
turētāja 
uzstādīšanai

8 Raidītāja plate
9 Iekārtas Nr. uzlīme
10 Uzstādīšanas 

rokasgrāmata 
Ekspluatācijas 
rokasgrāmata
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Tālvadības pults uzstādīšana

Bezvadu tālvadības pults uzstādīšana
■ Tālvadības pulti nedrīkst nomest, pakļaut spēcīgiem

triecieniem, uzglabāt vietās, kur tālvadības pults var
tikt pakļauta mitrumam vai tiešiem saules stariem.

■ Darbības laikā pavērsiet tālvadības pults raidītāja
daļu uztvērēja virzienā.

■ Tālvadības pults raidīšanas tiešais attālums ir
aptuveni 7 metri.

■ Signālu nevar pārraidīt, ja kaut kas, piemēram,
aizkari, nosedz uztvērēju un tālvadības pulti.

Uzstādīšana pie sienas vai statņa
1 Nostipriniet tālvadības pults

turētāju ar komplektācijā
iekļautajām skrūvēm.

2 No augšas iebīdiet tālvadības pulti
tās turētājā.

Bateriju ievietošana
1 Atveriet tālvadības pults

aizmugurējo vāciņu, to
pabīdot bultiņas virzienā.

2 Ievietojiet komplektācijā
iekļautās sauso elementu
baterijas. Pareizi
ievietojiet baterijas,
ievērojot norādīto
polaritāti (+) un (–). Pēc
tam aiztaisiet vāciņu, kā
norādīts iepriekš.

Adreses noteikšana un GALVENĀ/PAKĀRTOTĀ
tālvadības pults
■ Ja izmantošanai vienā telpā tiek iestatītas vairākas

tālvadības pultis, iestatiet adresi uztvērējam un
bezvadu tālvadības pultij.

■ Ja vienā telpā tiek iestatītas vairākas tālvadības pultis
ar vadiem, pārslēdziet uztvērēja GALVENO/
PAKĀRTOTO slēdzi.

Iestatīšanas procedūra

Uztvērēja iestatīšana

Iestatiet bezvadu adreses slēdzi (SS2) raidītāja platē
saskaņā ar tālāk sniegto tabulu.

Ja 1 iekštelpu iekārtai izmantojat tālvadības pulti ar vadiem
un bezvadu tālvadības pulti, tālvadības pults ar vadiem ir
jāiestata kā GALVENĀ. Tāpēc iestatiet raidītāja plates
GALVENO/PAKĀRTOTO slēdzi (SS1) kā PAKĀRTOTO.

Bezvadu tālvadības pults adreses iestatīšana

(skatīt attēlu 3)

Iestatīšana no tālvadības pults

1 Turiet piespiestu  pogu un  pogu vismaz
4 sekundes, lai ieietu Iestatīšanas uz vietas režīmā.
(Attēlā parādīts displeja zonā.)

2 Piespiediet  pogu un atlasiet attiecīgo displeja
iestatījumu (a/b). Katrā pogas piespiešanas reizē
displejs pārslēdzas starp "a" un "b". Lai pilnībā izprastu
šo funkciju, skatiet "Displeja iestatījums a/b" lpp. 3.

3 Piespiediet  pogu un  pogu, lai iestatītu adresi.

Adresi var iestatīt no 1 līdz 6, taču iestatiet to 1~3,
adresei ir jāsakrīt ar uztvērēja adresi. (Uztvērējs
nedarbojas ar adresi 4~6.)

4 Piespiediet  pogu, lai apstiprinātu
iestatījumu.

5 Turiet piespiestu  pogu vismaz 1 sekundi,
lai izietu no Iestatīšanas uz vietas režīma un
atgrieztos parastā displejā.

(1)

(2)

Iekārtas Nr.

1 2 3

Bezvadu adreses 
slēdzis (SS2)

GALVE-
NAIS

PAKĀR-
TOTAIS

GALVENAIS/
PAKĀRTOTAIS slēdzis 
(SS1)

A Iestatīšanas uz vietas režīms
B Adrese (rūpnīcas iestatījums ir "1")
C Displeja iestatījums

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M
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2 4P563996-1 2019.01

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Bezvadu tālvadības pults komplekts



4PLV563996-1.book  Page 3  Thursday, February 14, 2019  4:12 PM
Displeja iestatījums a/b

Bezvadu tālvadības pultij ir 2 iespējamie displeja
iestatījumi.
Standarta iestatījums a permanenti parāda visus
darbības vienumus, bet vairāku iekārtu sistēmas displeja
iestatījums b parāda darbības ierobežotā laika periodā
tikai pēc iestatījumu izpildes.
Gadījumā, ja mērķa iekštelpu iekārtu vienlaikus kontrolē;
■ cita iekārta grupas vadībā,
■ tālvadības pults ar vadiem,
■ centralizētā tālvadības pults ar vadiem.
iekštelpu iekārta dažreiz nereaģē uz IESLĒGŠANU/
IZSLĒGŠANU un temperatūras iestatīšanas komandām
no bezvadu tālvadības pults.
Lai klientam neradītu apjukumu saistībā ar iespējamām
neatbilstībām starp bezvadu tālvadības pults displeju un
iekštelpu iekārtas faktisko darbības stāvokli, šādā vadības
konfigurācijā ir ieteicams bezvadu tālvadības pults
displeju iestatīt uz b. Noskaidrojiet, kādu iestatījumu vēlas
klients, un attiecīgi noregulējiet displeja iestatījumu.

Piestipriniet iekārtas numura uzlīmi

Uzlīmējiet attiecīgās iekārtas numura uzlīmes gan uz
dekoratīvā paneļa gaisa izvada, gan uz bezvadu
tālvadības pults aizmugurējās daļas.

Raidītāja plates uzstādīšana
(skatīt attēlu 2)

1 Noņemiet vadības kārbas vāku, kā tas ir aprakstīts
iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

2 Piestipriniet raidītāja plati pie iekštelpu iekārtas
korpusa platā gala apakšdaļas, izmantojot
komplektācijā iekļautās raidītāja plates skrūves, kā
tas ir parādīts attēlā.

3 Pieslēdziet īsāko vadu saišķi no raidītāja plates pie
iekštelpu iekārtas drukātās shēmas plates
savienotāja X24A. 
Izvelciet garāko vadu saišķi no raidītāja plates uz
iekārtas ārpusi pa iekštelpu iekārtas kanālu vietējo
vadu ierīkošanai (zemsprieguma puse).

4 Nostipriniet 2 vadu saišķus no raidītāja plates,
izmantojot komplektācijā iekļauto skavu.

Displeja 
iestatījums

Tālvadības 
pults 
displejs

Displeja iestatījuma 
rezultāts, ja mērķa 
iekštelpu iekārtu 
vienlaikus kontrolē vairāk 
nekā 1 ierīce

a: standarta Visi darbības 
vienumi tiek 
permanenti 
parādīti.

Ja, pārslēdzot darbības 
režīmu, temperatūras 
iestatījums vai līdzīga 
komanda tiek veikta no 
bezvadu tālvadības pults, 
iekštelpu iekārta noraida 
šo norādījumu.
(Atskan saņemšanas 
signāla skaņa "pī" vai 
"pik-pik-pik")
Rezultātā rodas 
neatbilstība starp 
iekštelpu iekārtas 
darbības stāvokli un 
bezvadu tālvadības pults 
displeju.

b: vairāku 
iekārtu 
sistēma

Darbības tiek 
parādītas 
tikai īsu brīdi 
pēc 
komandu 
izpildīšanas.

Tā kā bezvadu tālvadības 
pults indikācijas ir 
izslēgtas, tad iepriekš 
aprakstītās neatbilstības 
vairs nerodas.

PIEZĪME Iestatiet iekārtas Nr. tā, lai tas būtu vienāds
uztvērējam un bezvadu tālvadības pultij. Ja
iestatījumi atšķiras, signālu no tālvadības
pults nevar pārraidīt.

1 Vadības kārbas vāks
2 Raidītāja plate
3 Izvirzītās skrūvju atveres platajā galā
4 Skava
5 Īsākais vadu saišķis
6 Āķītis
7 Kanāls vietējo vadu ierīkošanai 

(zemsprieguma)
8 Garākais vadu saišķis
9 Ārā no iekštelpu iekārtas
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Bezvadu tālvadības pults komplekts 4P563996-1 2019.01
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Dekoratīvā paneļa uzstādīšana
Uzstādiet dekoratīvo paneli, kā tas ir aprakstīts
dekoratīvā paneļa uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Uztvērēja uzstādīšana
(skatīt attēlu 5)

1 Noņemiet stūra dekoratīvo pārsegu no dekoratīvā
paneļa (atrodas pretējā stūrī drenāžas cauruļu daļai). 
Šā stūra dekoratīvais pārsegs vairs netiks izmantots.

(skatīt attēlu 6)

2 Noņemiet nostiprināšanas skrūvi (1) un uztvērēja
aizmugurējo pārsegu.

3 Pieslēdziet vadu saišķi (garāko) no raidītāja plates
pie uztvērēja drukātās shēmas plates savienotāja (4).

4 Ievietojiet vadu saišķa (6) skavu drukātās shēmas
plates turētāja sienā.

5 Piestipriniet uztvērēja aizmugurējo pārsegu (veicot
pretējā secībā 2. solī norādītās darbības).
No sākuma obligāti ievietojiet pārsega āķīti uztvērēja
drukātās shēmas plates turētāja atverē (8).

6 Uzstādiet uztvērēju dekoratīvajā panelī.

Iestatīšana uz vietas
Ja iekštelpu iekārtai tiek uzstādīti papildu piederumi, var
nākties mainīt iekštelpu iekārtas iestatījumus. Skatiet katra
papildu piederuma rokasgrāmatu (papildaprīkojuma
rokasgrāmatu).
(skatīt attēlu 4)

Procedūra

1 Parastā režīmā turiet piespiestu  pogu
vismaz 4 sekundes, lai ieietu Iestatīšanas uz vietas
režīmā.

2 Ar  pogu atlasiet vēlamā režīma Nr.

3 Piespiediet  pogu un atlasiet Pirmā koda Nr.

4 Piespiediet  pogu un atlasiet Otrā koda Nr.

5 Piespiediet  pogu, lai apstiprinātu
iestatījumus.

6 Turiet piespiestu  pogu vismaz 1 sekundi,
lai izietu no Iestatīšanas uz vietas režīma un
atgrieztos parastā displejā.

PIEZĪME Pārliecinieties, ka vadu saišķis (garākais),
kas nāk no raidītāja, nav iespiests starp
iekštelpu iekārtu un dekoratīvo paneli, kā arī
starp griestiem un dekoratīvo paneli.

1 Drenāžas cauruļu daļa
2 Stūra dekoratīvais pārsegs

Obligāti uzstādiet uztvērēju šajā stūrī.

1 Nostiprināšanas skrūve
2 Uztvērēja aizmugurējais pārsegs
3 Uztvērējs
4 Savienotājs (drukātās shēmas plates aizmugurē)
5 Vadu saišķis (garais)
6 Vadu saišķa skava
7 Āķītis 
8 Uztvērēja drukātās shēmas plates turētāja atvere

A Režīma Nr.
B Iestatīšanas uz vietas režīms
C Pirmā koda Nr.
D Otrā koda Nr.
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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Piemērs
Ja gaisa filtra tīrīšanas laiks ir iestatīts kā "Gaisa filtra piesārņojums – liels", iestatiet Režīma Nr. kā "10", Pirmā koda
Nr. kā "0" un Otrā koda Nr. kā "02".

Pārbaudes darbība
■ Veiciet pārbaudes darbību saskaņā ar norādījumiem,

kas ir sniegti iekštelpu iekārtas uzstādīšanas
rokasgrāmatā.

■ Pēc dzesētāja cauruļu, drenāžas cauruļu un
elektroinstalācijas uzstādīšanas veiciet tālāk
norādītās darbības, lai pasargātu iekārtu:

1 Atveriet gāzes puses noslēgšanas vārstu.

2 Atveriet šķidruma puses noslēgšanas vārstu.

3 Pieslēdziet uz 6 stundām elektrības padevi kartera
sildītājam.

4 Ar tālvadības pulti pārslēdziet uz dzesēšanu un
piespiediet  pogu, lai sāktu darbību.

5 Divreiz piespiediet  pogu un ieslēdziet uz
3 minūtēm PĀRBAUDES DARBĪBAS režīmu.

6 Piespiediet  pogu un apstipriniet
darbību.

7 Piespiediet  pogu un darbiniet kā parasti.

8 Pārliecinieties par pareizu darbību saskaņā ar
ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītajām
izmantošanas procedūrām.

Režīma 
Nr.

Pirmā 
koda 
Nr. Iestatījuma apraksts

Otrā koda Nr.1

01 02 03

10
0

Filtra piesārņojums – neliels/liels = 
Iestatījums laika noteikšanai starp 
2 filtra tīrīšanas indikatoru parādīšanas 
reizēm. (Ja piesārņojums ir liels, 
iestatījumu var mainīt uz pusi no laika 
starp 2 filtra tīrīšanas indikatoru 
parādīšanas reizēm.)

Filtrs ar 
ilgu 

kalpošan
as laiku

Neliels ±2500 
st. Liels ±1250 

st. —

3 Laika starp 2 filtra tīrīšanas indikatoru parādīšanas 
reizēm iestatījums Rāda Nerāda —

122
1 IESL./IZSL. ievade no ārpuses = Iestatījums, ja 

piespiedu IESL./IZSL. tiek veikta no ārpuses.
Piespiedu 

IZSLĒGŠANA
IESLĒGT/
IZSLĒGT —

2 Termostata diferenciāla maiņa = Iestatījums, ja tiek 
izmantots attālais sensors. 1°C 0,5°C —

13

0
Gaisa izvades ātruma iestatījums.
Šis iestatījums ir jāmaina atkarībā no griestu 
augstuma.

N Normāls H Augsts S Īpaši 
augsts

1
Gaisa plūsmas virziena izvēle.
Šis iestatījums ir jāmaina, ja tiek izmantots 
papildaprīkojumā pieejamais bloķēšanas blīvju 
komplekts.

4 virzienu 
plūsma

3 virzienu 
plūsma

2 
virzienu 
plūsma

4
Gaisa plūsmas virziena diapazona iestatījums.
Šis iestatījums ir jāmaina, ja ir nepieciešams mainīt 
aizvara kustību diapazonu.

Augšējais Vidējais Apak-
šējais

1 PIEZĪME Otrā koda Nr. rūpnīcas iestatījumi ir atzīmēti ar pelēku fonu.
Neizmantojiet iestatījumus, kas nav uzskaitīti tabulā.
Grupas vadībai ar bezvadu tālvadības pulti visu grupas iekštelpu iekārtu sākotnējie iestatījumi ir vienādi. (Informāciju 
par grupas vadību skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas tika piegādāta kopā ar iekštelpu iekārtu grupas vadībai.)

2 VRV sistēmai.

PIEZĪME ■ Ja iekārta nedarbojas, skatiet
traucējuma kodu, kas ir aprakstīts
iekštelpu iekārtas uzstādīšanas
rokasgrāmatā.

■ Lai uzzinātu informāciju par
atsevišķiem darbības sistēmu
veidiem, skatiet āra iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatu.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Bezvadu tālvadības pults komplekts 4P563996-1 2019.01
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