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Udhëzimet origjinale janë në gjuhën angleze. Gjuhët e
tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

Këshillat për sigurinë
Ju lutemi t'i lexoni me kujdes "Këshillat për sigurinë"
përpara montimit të pajisjes për kondicionimin e ajrit dhe
sigurohuni që ta montoni saktë atë. Pas përfundimit të
montimit, sigurohuni që njësia funksionon siç duhet
nëpërmjet provës së funksionimit. Ju lutemi të instruktoni
klientin sesi ta përdorë njësinë dhe si të kryejë
mirëmbajtjen e saj.

Kuptimi i simboleve të kujdesit

Informacioni i klasifikuar si SHËNIM përmban
instruksione për të garantuar përdorimin e duhur të
pajisjes.

Përpara montimit

Aksesorët
Shihni figurën 1. Kontrolloni nëse kompleti juaj përfshin
të gjithë aksesorët më poshtë.

Shënim për instaluesin
Sigurohuni të udhëzoni klientin sesi ta përdorë si duhet
sistemin, duke i treguar atij manualin e përdorimit të
ofruar.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Kompleti i pultit të komandimit 
me valë Manuali i montimit

LEXONI KËTË MANUAL ME SHUMË
VËMENDJE PËRPARA SE TË VINI NË
PËRDORIM NJËSINË. MOS E HIDHNI ATË.
RUAJENI NË DOSJET TUAJA PËR
REFERENCË NË TË ARDHMEN.
MONTIMI I GABUAR OSE SHTIMI I PAJISJEVE
OSE AKSESORËVE MUND TË REZULTOJË
NË GODITJE ELEKTRIKE, QARK TË
SHKURTËR, RRJEDHJE, ZJARR OSE NË
DËMTIME TË TJERA TË PAJISJES.
SIGUROHUNI TË PËRDORNI AKSESORË TË
PRODHUAR NGA DAIKIN, TË CILËT JANË
PROJEKTUAR POSAÇËRISHT PËR
PËRDORIM ME PAJISJEN DHE BESOJANI
MONTIMIN E TYRE NJË TEKNIKU
SPECIALIST.
NËSE NUK JENI TË SIGURT PËR
PROCEDURAT E MONTIMIT OSE
PËRDORIMIN E TIJ, KONTAKTONI
GJITHMONË ME SHITËSIN E DAIKIN PËR
KËSHILLIM DHE INFORMACION.

Moszbatimi i këtyre udhëzimeve në 
mënyrën e duhur mund të rezultojë në 
dëme materiale ose lëndim personi.

■ Shihni edhe manualin e montimit të ofruar
me njësinë e brendshme, si dhe manualin
e montimit të ofruar me panelin dekorativ.

■ Ekziston vetëm 1 pozicion i mundshëm
montimi i këtij kompleti në panelin dekorativ.
Për këtë arsye rekomandohet që të
konfirmohet orientimi i montimit i panelit
dekorativ përpara montimit të këtij kompleti.

• Siguroni që asgjë të mos ndërpresë
funksionimin e pultit të komandimit
me valë.

• Siguroni që sinjali nga pulti i komandimit
të transmetohet lehtësisht.

• Sigurohuni që llamba treguese e
funksionimit dhe llambat e tjera
treguese të shihen lehtë.

• Sigurohuni që nuk ka asnjë burim
drite dhe asnjë llambë fluoreshente
në afërsi të marrësit.

• Siguroni që marrësi të mos jetë i
ekspozuar ndaj dritës direkte të diellit.

1 Marrësi 5 Bateria alkaline
e llojit AAA.LR032 Pulti i komandimit 

me valë 6 Vida vetëfiletuese për 
pllakën e transmetuesit3 Mbajtësja e pultit 

të komandimit 7 Fasheta
4 Vida për montimin 

e mbajtëses së 
pultit të 
komandimit

8 Pllaka e transmetuesit
9 Etiketa "Nr. i njësisë"
10 Manuali i montimit

Manuali i përdorimit
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Montimi i pultit të komandimit

Montimi i pultit të komandimit me valë
■ Mos e flakni tutje pultin e komandimit ose mos e bëni

atë objekt të tronditjeve të forta dhe mos e ruani
pultin në një vend ku mund të ekspozohet ndaj
lagështisë ose dritës të diellit.

■ Gjatë përdorimit, drejtojeni pjesën transmetuese të
pultit të komandimit në drejtim të marrësit.

■ Distanca e transmetimit të drejtpërdrejtë e pultit të
komandimit është rreth 7 metra.

■ Sinjali nuk mund të transmetohet nëse diçka bllokon
marrësin dhe pultin e komandimit, si p.sh. një perde.

Montimi në një mur ose kolonë
1 Mbërtheni mbajtësen e pultit të

komandimit me vidat e ofruara.

2 Rrëshqiteni pultin e komandimit
brenda në mbajtësen e tij duke
e futur nga lart.

Si të futni bateritë
1 Hapni kapakun e pasmë

të pultit të komandimit
duke e rrëshqitur atë në
drejtimin e shigjetës.

2 Futni pilat e thata të
dërguara. Futni saktë
bateritë duke përputhur
shenjat e poleve (+) dhe
(–), siç tregohet. Pas
kësaj mbyllni kapakun siç
ishte më parë.

Përcaktimi i adresës dhe i pultit të komandimit
KRYESOR/VARTËS
■ Nëse caktohen disa pulte komandimi me valë për të

punuar në një dhomë, kryeni caktimin e adresës për
marrësin dhe pultin e komandimit me valë.

■ Nëse caktohen disa pulte komandimi me kabllo në
një dhomë, ndryshoni çelësin KRYESOR/VARTËS të
marrësit.

Procedura e caktimit

Caktimi i marrësit

Vendosni çelësin e adresës së valëve (SS2) në pllakën
e transmetuesit sipas tabelës më poshtë.

Kur përdorni edhe një pult komandimi me kabllo, edhe
pult komandimi me valë për 1 njësi të brendshme, pulti i
komandimit me kabllo duhet caktuar si KRYESOR (M).
Për rrjedhojë, vendosni çelësin KRYESOR/VARTËS
(SS1) te pllaka e transmetuesit te VARTËS (S).

Caktimi i adresës së pultit të komandimit me valë

(Shihni figurën 3)

Vendosja nga pulti i komandimit

1 Mbani shtypur butonin  dhe butonin  të
paktën për 4 sekonda për të hyrë në modalitetin
Cilësimi në terren. (I treguar në fushën e ekranit në
figurë.)

2 Shtypni butonin  dhe zgjidhni cilësimin e duhur
të afishimit (a/b). Sa herë që shtypni butonin, mënyra
e afishimit ndryshohet midis versionit "a" dhe "b".
Shihni "Cilësimi i afishimit a/b" në faqen 3 për
përshkrimin e plotë të kësaj veçorie.

3 Shtypni butonin  dhe butonin  për të vendosur
adresën.

Adresa mund të vendoset nga 1 deri në 6, por
vendoseni atë 1~3 dhe me të njëjtën adresë si
marrësi. (Marrësi nuk punon me adresën 4~6.)

4 Shtypni butonin  për të konfirmuar vendosjen.

5 Mbani shtypur butonin  për të paktën
1 sekondë për të dalë nga modaliteti Cilësimi në
terren dhe për t'u kthyer përsëri në ekranin normal.

(1)

(2)

Nr. i njësisë

1 2 3

Çelësi i adresës së 
valëve (SS2)

KRYESOR VARTËS

Çelësi KRYESOR/
VARTËS (SS1)

A Modaliteti Cilësimi në terren
B Adresa (e caktuar nga fabrika te "1")
C Cilësimi i afishimit

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M
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Cilësimi i afishimit a/b

Pulti i komandimit me valë ka 2 cilësime të mundshme
për afishimin.
Cilësimi standard a tregon në mënyrë të përhershme të
gjithë zërat e funksionimit, kurse cilësimi i afishimit për
sistemin multi b tregon veprimet për një periudhë kohore
të kufizuar, vetëm pas ekzekutimit të cilësimeve.
Nëse njësia e brendshme e synuar kontrollohet
njëkohësisht:
■ nga një njësi tjetër në kontrollin në grup,
■ nga një pult komandimi me kabllo,
■ nga një pult komandimi i centralizuar,
njësia e brendshme nuk i përgjigjet ndonjëherë
komandave të ndezjes/fikjes dhe të vendosjes së
temperaturës nga pulti i komandimit me valë.
Për të mos çorientuar klientin me mospërputhjet e
mundshme midis afishimit të pultit të komandimit me valë
dhe gjendjes reale të funksionimit të njësisë së
brendshme, rekomandohet ta vendosni afishimin e pultit të
komandimit me valë në opsionin b në një konfigurim
kontrolli të tillë. Kontrolloni se çfarë cilësimi preferon klienti
dhe përshtatni cilësimin e afishimit sipas dëshirës së tij.

Ngjitja e etiketës së numrit të njësisë

Ngjitni etiketat përkatëse të numrit të njësisë në të dyja
daljet e ajrit të panelit dekorativ dhe në pjesën e pasme
të pultit të komandimit me valë.

Montimi i pllakës së transmetuesit
(Shihni figurën 2)

1 Hiqni kapakun e kutisë së kontrollit siç përshkruhet
në manualin e montimit të ofruar me njësinë
e brendshme.

2 Fiksoni pllakën e transmetuesit në pjesën e poshtme
të vrimës konike në trupin e njësisë së brendshme,
duke përdorur vidat e fiksimit për këtë qëllim, në
mënyrën e treguar në figurë.

3 Lidhni kokën e kabllos së shkurtër nga pllaka
e transmetuesit në bashkuesin X24A në qarkun
e stampuar në njësinë e brendshme. 
Nxirrni kabllon më të gjatë nga pllaka e transmetuesit
jashtë njësisë, përmes shtegut të kalimit të telave në
terren (ana e tensionit të ulët) të njësisë së jashtme.

4 Fiksoni të 2 grupet e kabllove nga pllaka e
transmetuesit duke përdorur fashetën e ofruar.

Cilësimi i 
afishimit

Afishimi 
i pultit të 
komandimit

Rezultat i cilësimit të 
afishimit nëse njësia 
e brendshme e synuar 
kontrollohet njëkohësisht 
nga më shumë se 1 pajisje

a: standard Të gjithë 
zërat e 
funksionimit 
shfaqen në 
mënyrë të 
përhershme.

Në ndryshimin e 
modalitetit të funksionimit, 
cilësimi i temperaturës ose 
të ngjashme kryhen nga 
pulti i komandimit me valë, 
njësia e brendshme 
refuzon komandën.
(Tingulli i marrjes së sinjalit 
"pee" ose "pik-pik-pik")
Si rezultat, ndodh një 
mospërputhje midis 
gjendjes së funksionimit 
të njësisë së brendshme 
dhe tregimit në ekranin 
e pultit të komandimit me 
valë.

b: sistemi 
multi

Veprimet 
qëndrojnë të 
shfaqura 
vetëm për një 
periudhë të 
shkurtër pas 
ekzekutimit të 
komandave.

Meqë treguesit në pultin 
e komandimit me valë 
fiken, nuk ekziston më një 
mospërputhje e tillë si ajo 
e përshkruar më lart.

SHËNIM Vendosni që Nr. i njësisë i marrësit dhe ai
i pultit të komandimit me valë të jetë i njëjtë.
Nëse cilësimet ndryshojnë, sinjali nga pulti
i komandimit nuk mund të transmetohet.

1 Kapaku i kutisë së kontrollit
2 Pllaka e transmetuesit
3 Vrimat e ngritura të vidave në vrimën konike
4 Fasheta
5 Koka e kabllos së shkurtër
6 Gjuhëza
7 Shtegu i kalimit të telave në terren (tensioni i 

ulët)
8 Koka e kabllos së gjatë
9 Në drejtimin jashtë njësisë së brendshme
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Kompleti i pultit të komandimit me valë 4P563996-1 2019.01
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Montimi i panelit dekorativ
Motoni panelin dekorativ sipas përshkrimeve në
manualin e montimit të ofruar me panelin dekorativ.

Montimi i marrësit
(Shihni figurën 5)

1 Hiqni kapakun dekorativ të cepit nga paneli dekorativ
(ndodhet në cepin përballë seksionit të tubave të
kullimit). 
Ky kapak dekorativ i cepit nuk do të përdoret më.

(Shihni figurën 6)

2 Lironi dhe hiqni vidën e mbërthimit (1) dhe kapakun
e pasmë të marrësit.

3 Lidhni kokën e kabllos (kablloja e gjatë) nga pllaka
e transmetuesit në bashkuesin (4) në qarkun
e stampuar të marrësit.

4 Vendosni fashetën e grupit të kabllos (6) brenda
faqes së mbajtëses së qarkut të stampuar.

5 Montoni kapakun e pasmë të marrësit (kryeni në
rendin e kundërt hapin 2 të procedurës).
Sigurohuni që në fillim të kapni gjuhëzën e kapakut
në vrimën e mbajtëses së qarkut të stampuar të
marrësit (8).

6 Montoni marrësin në panelin dekorativ.

Cilësimi në terren
Nëse në njësinë e brendshme janë montuar aksesorë
opsionalë, mund të duhet ndryshimi i cilësimit i njësisë së
brendshme. Shihni manualin e instruksioneve (fletëpalosja
e opsioneve) për çdo aksesor opsional të veçantë.
(Shihni figurën 4)

Procedura
1 Në modalitetin normal të funksionimit, mbani shtypur

butonin  të paktën për 4 sekonda për të
hyrë në modalitetin Cilësimi në terren.

2 Zgjidhni numrin e modalitetit që dëshironi me anë të
butonit .

3 Shtypni butonin  dhe zgjidhni numrin e parë të
kodit.

4 Shtypni butonin  dhe zgjidhni numrin e dytë të
kodit.

5 Shtypni butonin  për të konfirmuar cilësimet.

6 Mbani shtypur butonin  për të paktën
1 sekondë për të dalë nga modaliteti Cilësimi në
terren dhe për t'u kthyer përsëri në ekranin normal.

SHËNIM Sigurohuni që grupet e kabllove (kablloja më
te gjatë) nga transmetimi të mos ngecë midis
njësisë së brendshme dhe panelit dekorativ,
si dhe midis tavanit dhe panelit dekorativ.

1 Seksioni i tubave të kullimit
2 Kapaku dekorativ i cepit

Sigurohuni ta montoni marrësin në këtë cep.

1 Vida e mbërthimit
2 Kapaku i pasmë i marrësit
3 Marrësi
4 Bashkuesi (ana e pasme e qarkut të stampuar)
5 Koka e kabllos (kablloja e gjatë)
6 Fasheta e kokës së kabllos
7 Gjuhëza 
8 Vrima e mbajtëses së qarkut të stampuar të 

marrësit

A Nr. i modalitetit
B Modaliteti Cilësimi në terren
C Nr. i parë i kodit
D Nr. i dytë i kodit
Manuali i montimit
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Shembull
Nëse koha për pastrimin e filtrit vendoset te "Ndotja e filtrit-E madhe", vendosni Nr. i modalitetit te "10", Nr. i parë
i kodit te "0", dhe Nr. i dytë i kodit te "02".

Procesi i testimit
■ Kryeni procesin e testimit sipas instruksioneve në

manualin e montimit të ofruar me njësinë
e brendshme.

■ Pasi të përfundoni instalimin e tubave të gazit ftohës,
të tubave të kullimit dhe instalimeve elektrike, veproni
si më poshtë për të mbrojtur njësinë:

1 Hapni valvulën e mbylljes në anën e gazit.

2 Hapni valvulën e mbylljes në anën e lëngut.

3 Ushqeni me energji elektrike ngrohësin e karterit
për 6 orë.

4 Vendosni modalitetin e ftohjes me pultin
e komandimit dhe shtypni butonin  për të
nisur funksionimin.

5 Shtypni dy herë butonin  dhe lëreni në
punë në modalitetin PROCES TESTIMI për
3 minuta.

6 Shtypni butonin  dhe konfirmoni
funksionimin e tij.

7 Shtypni butonin  dhe vëreni në punë
normalisht.

8 Konfirmoni funksionimin e duhur në përputhje me
procedurat e funksionimit në manualin e përdorimit.

Nr. i 
modali

tetit

Nr. i 
parë i 
kodit Përshkrimi i cilësimit

Nr. i dytë i kodit1

01 02 03

10
0

Ndotja e filtrit - E madhe/e lehtë = 
Cilësim për të përcaktuar kohën midis 
2 treguesve për pastrimin e filtrit. (Kur 
ndotja është e madhe, cilësimi mund të 
përshtatet në gjysmën e kohës midis 
2 treguesve për pastrimin e filtrit.)

Filtër me 
jetëgjatësi 
të madhe

E lehtë ±2500
orë.

E 
madhe

±1250
orë. —

3 Cilësim për shfaqjen e kohës midis 2 treguesve për 
pastrimin e filtrit. Afishimi Nuk afishohet —

122
1 Hyrja për Ndezje/Fikje nga jashtë = Cilësim për rastin 

kur Ndezja/Fikja e detyruar duhet kryer nga jashtë. Fikja e detyruar Ndezja/Fikja —

2 Ndryshimi diferencial i termostatit = Cilësim për 
rastin kur përdoret sensori në distancë. 1°C 0,5°C —

13

0
Vendosja e shpejtësisë së daljes së ajrit.
Ky cilësim duhet ndryshuar sipas lartësisë së 
tavanit.

N Normale H E lartë S Super 
e lartë

1
Zgjedhja e drejtimit të fryrjes së ajrit.
Ky cilësim duhet ndryshuar në rastin kur përdoret 
kompleti opsional i pllakës bllokuese.

Fryrja në 
4 drejtime

Fryrja në 
3 drejtime

Fryrja 
në 2 

drejtime

4
Cilësimi i diapazonit të drejtimit të fryrjes së ajrit.
Ky cilësim duhet ndryshuar kur nevojitet ndryshimi 
i diapazonit të lëvizjes së fletës lëkundëse.

I sipërm Mesatar I 
poshtëm

1 SHËNIM Cilësimet nga fabrika të nr. të dytë të kodit jepen në fushat me sfond në ngjyrë gri.
Mos përdorni asnjë cilësim që nuk jepet në këtë tabelë.
Për kontrollin në grup me një pult komandimi me valë, cilësimet fillestare për të gjitha njësitë e brendshme të grupit janë 
të njëjta. (Për kontrollin në grup referohuni te manuali i përdorimit i ofruar me njësinë e brendshme për kontroll në grup.)

2 Për sistemin VRV.

SHËNIM ■ Nëse njësia nuk punon, shihni kodin
e defektit të përshkruar në manualin
e montimit të ofruar me njësinë
e brendshme.

■ Shihni manualin e montimit të ofruar
me njësinë e jashtme për llojet
individuale të sistemit të funksionimit.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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