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Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører og slutbrugere

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det
komplette sæt består af:

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan
være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din
forhandler.

Se detaljerede anvisninger i installationsvideoerne på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.
Se installationsvideoerne til Daikin online controller med specifikke
anvisninger på tilslutning til S21 forbindelsesstikket.

Drift

Se yderligere detaljer i betjeningsvejledningen.

1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse generele sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen
af brugerinterfacet.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade
eller personskade, som kan være alvorlig alt efter
omstændighederne.

2. Egenskaber og funktioner

Det avancerede brugerinterface giver dig fuld kontrol over
installationen.

1 BASIS BRUGERINTERFACE
Funktionerne på basis brugerinterfacet er:

 TIL/FRA

 skift af driftstilstand, 

 temperaturjustering,

 justering af blæserhastighed,

 justering af luftstrømmens retning.

BRC073A1 Ledningsforbundet brugerinterface
Installations- og

betjeningsvejledning

Dokumenter Indeholder… Format
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betjenings-
vejledning

Installations- og 
betjeningsvejledning

Papir (i kassen)

Installatør-
vejledning

Forberedelse af 
installationen, tekniske 
specifikationer, 
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ADVARSEL

Se også udendørs- og indendørsenhedens
betjeningsvejledning.

ADVARSEL

Enheden eller brugerinterfacet må IKKE anvendes som
legetøj. Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene
enheden, kan følgerne være reducerede kropsfunktioner
og dårligere sundhedstilstand.

ADVARSEL

Adskil aldrig brugerinterfacet. Berøring af de indvendige
dele kan give elektrisk stød eller medføre brand. Kontakt
din Daikin forhandler eller en autoriseret installatør
vedrørende kontrol og justering af indvendige dele.

ADVARSEL

For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene
anlægget med våde hænder.

ADVARSEL

 Man må IKKE ændre eller reparere brugerinterfacet.
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt
din Daikin forhandler.

 Man må IKKE selv flytte eller genmontere
brugerinterfacet. Forkert installation kan medføre
elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin
forhandler.

 Brug IKKE antændelige materialer (f.eks. hårspray
eller insekticider) tæt på produktet. Rengør ikke
produktet med organiske opløsningsmidler såsom
fortynder til maling. Anvendelsen af organiske
opløsningsmidler kan medføre revnedannelse på
produktet, elektrisk stød eller brand.
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2 UR-FUNKTION
Funktionerne for uret er:

 12/ 24-timers realtids-ur,

 automatisk besparelse i dagstid.

3 TIDSPLANSFUNKTION
Funktionen med timer-indstilling kan blive begrænset, hvis der
er installeret en central styreenhed via KRP928 interface-
adapteren til klimaanlæg til rum.
Funktionerne for timer-indstilling er:

 der kan programmers maksimalt 5 hændelser for hver dag i
ugen,

 3 uafhængige tidsplaner kan programmeres,

 en tidsplan kan aktivers/deaktiveres til enhver tid,

 knyttet til en køletemperatur og/eller en varmetemperatur
eller til OFF-drift (med eller uden setback-temperatur),

 "last command" annullerer tidligere kommandoer indtil næste
fastlagte kommando.

4 SETBACK
Setback-funktionen holder rumtemperaturen inden for et
specifikt område, når brugerinterfacet er slået FRA.

5 SPÆRREDE KNAPPER/FUNKTION/TILSTAND
Knapperne, funktionerne og/eller driftstilstandene kan spærres
for at begrænse brugerens handling.

6 MULIG DETALJERET VISNING
Yderligere visning af udetemperatur eller rumtemperatur.

7 CENTRAL STYRING
Mulighed for at aktivere/deaktivere visse funktioner/knapper på
BRC073A1. (Kun tilgængeligt, hvis der er installeret en central
styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til
rum)

3. Navn og funktion på kontakter

1 KNAP TIL VALG AF DRIFTSTILSTAND 
Tryk på denne knap for at vælge den ønskede driftstilstand.

2 KNAP TIL STYRING AF BLÆSERHASTIGHED OG
LUFTSTRØMMENS RETNING 
Bruges til ændring af blæserhastigheden og luftstrømmens
retning.

3 MENU/ENTER-KNAP 
Til visning af hovedmenu eller indtastning af det valgte emne.

4 OP/NED-KNAP 

 Forøge/sænke den indstillede temperatur.

 Til fremhævning af det næste emne foroven/forneden på
siden.

 Til ændring af det valgte emne.

5 HØJRE/VENSTRE KNAP 

 Til fremhævning af det næste emne i højre/venstre side.

 Displayet skifter til næste/forrige skærmbillede.

6 TIL/FRA KNAP 
Tryk på denne knap for at starte eller standse klimaanlægget.

7 DRIFTSLAMPE

 Lyser under drift.

 Denne lampe er slukket, når driften er afbrudt.

 Blinker, hvis der forekommer en fejl eller en tilstandskonflikt.

8 ANNULLERE-KNAP 
Tilbage til forrige skærmbillede.

9 LCD (med baggrundsbelysning)

 Baggrundsbelysning tændes i ca. 30 sekunder, når man
trykker på en vilkårlig knap.

 Knapperne har ingen funktion, når baggrundsbelysningen er
slukket, med undtagelse af TIL/FRA knappen.

4. Navn og funktion på symboler

Se "Valg af visningstilstand" i afsnit "12. Konfiguration" på side 5 for at skifte
mellem standard visning og detaljeret visning.

Se installations- og referencevejledningen vedrørende skift mellem
tilstand ”Med symboler” og ”Med symboler og tekst”.

Standard visning

Detaljeret visning

1 DRIFTSTILSTAND
Viser den aktuelle driftstilstand.

2 BLÆSERHASTIGHED

 Viser blæserhastigheden, der er indstillet for klimaanlægget.

 Blæserhastigheden vises ikke, hvis ikke klimaanlægget har
funktionen til styring af blæserhastighed.

BEMÆRK

Rumtemperaturen måles inde i indendørsenheden.

1

9
4

5

3

2 8

6

7

INFORMATION

Dette er den eneste knap, der fungerer, når
baggrundsbelysningen er slukket.

Med symboler (standard) Med symboler og tekst

Med symboler Med symboler og tekst

Driftstilstand

Køling Opvarmning Auto(opvarmning)

 Ventilation Tørring Auto (køling)

28°C 
1

8

4
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5

2

Opvarm.

28°C 

Fejl: Tryk på menuknappen
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Fejl: Tryk på menuknappen

Opvarm.
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3 LUFTSTRØMMENS RETNING

 Visning luftstrømmens retning, der er indstillet for
klimaanlægget.

 Luftstrømmens retning vises ikke, hvis ikke klimaanlægget
har funktionen til styring af luftstrømmens retning.

 Vises kun, når klimaanlægget kører.

4 VISNING AF INDSTILLET TEMPERATUR/SETBACK-
TEMPERATUR

 Når enheden er slået TIL, vises den temperatur, der er
indstillet for klimaanlægget.

 Når enheden er slået FRA, og setback er deaktiveret, vises
den temperatur, der er indstillet for klimaanlægget.

 Når enheden er slået FRA, og setback er aktiveret, vises den
temperatur, der er indstillet for setback-funktionen, med
mindre tal.

5 FEJL 

 Viser en fejl på enheden eller en advarsel.

 Tryk på  knappen (hvis aktiveret) for at vise fejl-
meddelelsen og information om vedligeholdelse.

6 TIMER AKTIVERET  
Viser, at timer-indstilling eller OFF timer er aktiveret.

7 CENTRAL STYRING 
Viser, at systemet styres centralt (ekstraudstyr), og at klima-
anlægget ikke kan styres via brugerinterfacet.

8 SETBACK 
Setback-symbolet blinker, når enheden slås TIL med setback-
styring.

9 UR (12/24-timers realtids-ur)

 Angiver, at uret er indstillet.

 Hvis ikke uret er indstillet, vises --:--

10 DETALJERET VALG

 Vises, når detaljeret visning er valgt.

 Som standard vises ingen emner detaljeret.

11 TIMER PROBLEM 

 Angiver, at uret skal indstilles igen.

 Timer-indstillingen fungerer ikke, med mindre at uret
indstilles igen.

5. Beskrivelse af driftstilstande

1 KUN VENTILATION 
I denne driftstilstand cirkuleres luft uden opvarmning eller køling. 

2 TØRRING 

 I denne driftstilstand reduceres luftfugtigheden ved at starte
klimaanlægget i køling og derefter standse det igen for at
minimere temperaturfaldet.

 Temperatur og blæserhastighed styres automatisk og kan
ikke styres med brugerinterfacet. 

 Tørrefunktion er ikke mulig, hvis rumtemperaturen er for lav.

3 AUTOMATISK DRIFT 
I denne tilstand skifter brugerinterfacet automatisk mellem
opvarmning og køling, som påkrævet af kontrolpunktet.

4 KØLING 
I denne driftstilstand aktiveres køling som påkrævet af
kontrolpunkt eller setback-drift.

5 OPVARMNING 
I denne driftstilstand aktiveres opvarmning som påkrævet af
kontrolpunkt- eller setback-temperaturen under drift.

6 SETBACK 
Setback-funktionen holder rumtemperaturen inden for et
specifikt område, når brugerinterfacet er slået FRA. Dette gøres
ved midlertidigt at starte klimaanlægget, som tidligere blev
standset af brugeren, timer-funktionen eller OFF timeren.
Eksempel:

 Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, starter
opvarmningen automatisk. Hvis temperaturen efter en time
øges til 12°C eller mere, går brugerinterfacet tilbage til den
oprindelige tilstand.

 Hvis rumtemperaturen stiger til over 35°C, starter køling
automatisk. Hvis temperaturen efter en time falder til 33°C
eller mindre, går brugerinterfacet tilbage til den oprindelige
tilstand.

Differencen kan indstilles i setback-menuen. Setback-
temperaturen kan indstilles på hovedskærmbilledet, mens
enheden er slået FRA, eller den kan indstilles i timer-funktionen.
Status for setback (aktiveret/deaktiveret) kan ses på
energibesparelseslisten.

 Setback-funktionen er som standard deaktiveret. Før man
aktiverer den, skal man se den detaljerede information om
SETBACK i betjeningsvejledningen.

6. Basis-betjening

A Driftstilstand
B Temperatur:

Viser den temperatur, der er indstillet for klimaanlægget.
C Blæserhastighed.
D Luftstrømmens retning

1 Tryk på  flere gange, indtil den ønskede driftstilstand Køling,
Opvarmning, Ventilation, Tørring eller Auto er valgt.

2 Tryk på . Driftslampen (grøn) lyser, og klimaanlægget
starter.

3 Indstil temperaturen med .

4 Tryk på  for at vælge:

 Den ønskede blæserhastighed i Auto, lav, medium-lav, medium,
medium-høj eller høj (afhængigt af modellen).

 Den ønskede luftstrømsretning, drejning eller uden drejning.

5 Tryk på . Driftslampen slukkes, og klimaanlægget standser.

Ekstra funktioner på fjernbetjeningen: TAST-LÅS

1 Deaktiverer Menu/Enter og Annuller knappen. Se "10. Aktivering/

deaktivering af menu/enter og annuller knappen" på side 9 vedr.
deaktivering.

2 Tryk på  i 4 sekunder for at aktivere tast-låsen.

3 Tryk på  i 4 sekunder for at deaktivere tast-låsen.

INFORMATION

Når anlægget kører i tilstanden Tørring, kan
blæserhastigheden ikke justeres.

28°C 
A

C
B D
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7. Beskrivelse af emner i hovedmenuen

Hovedmenuen vises som standard. Se "10. Aktivering/deaktivering af

menu/enter og annuller knappen" på side 9 vedr. deaktivering.

1 LUFTSTRØMMENS RETNING
Ændring af luftstrømmens retning.

2 ENERGIBESPARENDE FUNKTIONER(1)

 Energibesparelse liste
Aktivering eller deaktivering af energibesparende funktioner.

 Kontrolpunktsområde
Kontrolpunkts-temperaturområdet kan begrænses for
tilstandene Køling, Opvarmning og Auto.

 Setback-tilstand
Indstil setback differential-temperaturen ud over det punkt,
hvor enheden går tilbage til deaktiveret tilstand.

 Kontrolpunkt automatisk nulstilling
Ændring af temperatur-kontrolpunktet til et fordefineret
temperatur-kontrolpunkt efter drift i et defineret tidsrum, selv
hvis temperatur-kontrolpunktet har ændret sig.

 OFF timer
Klimaanlægget standses automatisk efter et defineret
tidsrum, hver gang klimaanlægget aktiveres.

3 TIMER-FUNKTION(2)

 Vælges, når driftstilstande startes og/eller stoppes for hver
ugedag.

 Der kan defineres op til 5 handlinger for hver dag.

 Man kan vælge begge driftstilstande (normal og setback).

 Endvidere kan ferie-indstillinger og tidsplans-nr. defineres.

4 INFORMATION OM VEDLIGEHOLDELSE
Visning af servicekontakt.

5 KONFIGURATION
Skift mellem standard og detaljeret visning. Når detaljeret
visning er valgt, kan rumtemperatur eller udetemperatur vises på
hovedskærmbilledet.

6 AKTUELLE INDSTILLINGER
Viser en liste med aktuelle indstillinger for tilgængelige emner.

7 UR OG KALENDER
Konfiguration af dato og tid. Tiden vises i enten 12 timers eller
24 timers format.

8 SPROG
Vælg sprog afhængigt af den installerede sprogpakke.

8. Luftstrømmens retning

1 Visning af skærmbillede med Luftstrømmens retning (se "17. Struktur

hovedmenu" på side 6).

2 Vælg den ønskede luftstrømsretning via Drejning eller Drejning
stop med  knapperne.

3 Tryk på  knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage
til hovedskærmbilledet.

9. Energibesparende funktioner

Se yderligere information i betjeningsvejledningen.

10. Tidsplan

Funktionen med tidsplan kan blive begrænset, hvis der er installeret
en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg
til rum.

Aktivering/deaktivering af tidsplan

1 Få vist skærmbilledet med Aktivering/deaktivering  (se "Tillæg" på

side 10).

2 Tryk på  knapperne for at vælge Aktiver eller Deaktiver.

3 Tryk på  for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

4 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

Valg af tidsplan-nr.

1 Få vist skærmbillede med Vælg tidsplan (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at ændre indstillingen til Tidsplan nr. 1, Tidsplan nr. 2
eller Tidsplan nr. 3.

3 Tryk på  for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

4 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

Anvendelse af feriefunktion

Timer-indstillingen deaktiveres for dage, der er defineret som ferie.

1 Få vist skærmbillede med Ferie (se "Tillæg" på side 10).

2 Vælg den ønskede dag med . Tryk på  for at få vist  og
indstille ferie.

3 Tryk på  for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

4 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

BEMÆRK

Antal funktioner afhænger af typen af indendørsenhed.

(1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-tilstand og Automatisk nulstilling 
af kontrolpunkt bør ikke anvendes, hvis der er installeret en central 
styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

(2) Timer-funktionen er ikke tilgængelig, hvis der er installeret en central 
styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

BEMÆRK

Afhængigt af udendørsenheden vises udetemperaturen
ikke, når indendørsenheden er standset.

Luftstrømmens retning
Retning1
Drejning

IndstillingRetur

Retning2
Drejning stop 

INFORMATION

 Der er 2 mulige retninger:

 De tilgængelige luftstrømsretninger afhænger af typen
af indendørsenhed.

Op/ned Venstre/højre

Retur Indstilling

Aktivering/deaktivering 
Tidsplan 

Deaktiver

Indstilling

Vælg tidsplan
Tidsplan

Tidsplan nr. 1

Retur

Retur Indstilling

Tidsplan
Ferie
 Valg af flere

Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør
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Ændring af tidsplans-indstillinger for det valgte tidsplans-nr.

1 Få vist skærmbillede med Indstillinger (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at vælge den ønskede dag (1).

3 Brug  for at fremhæve Tid for start af drift og  for at
indstille Tid for ønsket driftsstart (2).

4 Brug  for at fremhæve Handling og  for at vælge den
ønskede handling.

5 Brug  for at fremhæve temperatur for køling og opvarmning
og  for at vælge den ønskede værdi.

6 Ved indstilling af en anden ugedag skal man fremhæve dagen
med . Dagen kan ændres med .

7 For at kopiere alle handlinger for den forrige dag skal man trykke
på , mens den dag, der skal defineres, er fremhævet.

8 Når alle indstillinger for tidsplan er afsluttet, skal man trykke på
 for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

9 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

11. Information om vedligeholdelse

1 Få vist skærmbillede med Information om vedligeholdelse (se
"Tillæg" på side 10).

2 Telefonnummeret med Kontaktinfo vises foroven på
skærmbilledet.

3 Tryk på  for at gå tilbage til Hovedmenuen.

12. Konfiguration

Valg af visningstilstand

1 Få vist skærmbillede med Visningstilstand (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at ændre indstillingen til Standard eller Detaljeret.

3 Tryk på  for at bekræfte indstillingen. Hovedskærmbilledet
vises.

Valg af detaljeret visning af emne

1 Få vist skærmbilledet med Visning af emne (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at ændre indstillingen til Ingen, Udendørs
lufttemperatur eller Rumtemperatur.

3 Tryk på  for at bekræfte indstillingen. Hovedskærmbilledet
vises.

Justering af kontrast på LCD

1 Få vist skærmbilledet med Justering af kontrast (se "Tillæg" på

side 10).

2 Kontrasten kan ændres med .

3 Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

13. Aktuelle indstillinger

1 Få vist skærmbillede med Aktuelt Indstillinger  (se "Tillæg" på

side 10).

2 Der vises en liste med status på aktuelle indstillinger.

3 Tryk på  for at gå tilbage til Hovedmenuen.

14. Ur og kalender

Indstilling af tid og dato

1 Få vist skærmbilledet med Dato og tid (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at flytte det markerede emne  og for at indstille
År, Måned, Dag og Tid.

3 Tryk på  for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

4 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

Indstilling af timeformat (12/24 timer)

1 Få vist skærmbilledet med 12H/24H ur (se "Tillæg" på side 10).

2 Brug  for at vælge 12H eller 24H.

3 Tryk på  for at få vist skærmbilledet med bekræftelse.

4 Brug  for at vælge Ja og tryk på .

INFORMATION (handlingskolonne)

Der er 3 typer handling:

Temperatur-kontrolpunkterne kan konfigureres.

 Setback temperatur-kontrolpunkterne kan
konfigureres.

Kontrolpunkter for temperatur og setback-temperatur
er deaktiverede.

INFORMATION (kolonne med køling og opvarmning)

__: Viser, at kontrolpunktet for temperatur og setback-
temperatur ikke er specificeret for denne tidsperiode.
Seneste aktive kontrolpunkt anvendes.

- -: Viser, at setback-funktionen er deaktiveret for denne
tidsperiode.

(1)

Indstilling

Tidsplan nr. 1

Man
Tid    Handl. Køling  Opvarm.
– 6 :00               

:               
:               
:               
:               

Retur

(2)

Indstilling

Tidsplan nr. 1

Man
Tid     Handl.  Køling  Opvarm.
– 6 :00               

:         
:               
:               
:               

TIL

FRA

TIL

FRA

Retur Indstilling

Visningstilstand
Visning

Standard

BEMÆRK

Rumtemperaturen måles inde i indendørsenheden.

Retur Indstilling

Visning af emne
Visning 

Ingen 

Retur Indstilling

Mørke

Lys

Kontrast-justering

Dato og tid

Retur

 0:00
Onsdag

1Dag
1Måned
2014År

Indstilling
Installations- og betjeningsvejledning
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15. Sprog

1 Få vist skærmbillede med  Sprog (se "Tillæg" på side 10).

2 Vælg sprog med .

3 Tryk på  for at bekræfte indstillingen. Hovedskærmbilledet
vises.

Vælg sprog afhængigt af den installerede sprogpakke.

Se yderligere information om tilgængelige sprog i
betjeningsvejledningen.

16. Visning af fejlkoder

1 Hvis der forekommer en fejl, vises  symbolet eller teksten Fejl:
Tryk på menuknappen (afhængigt af skærmindstilling), og
driftslampen blinker.

2 Tryk på . Fejlkoden blinker, og Kontaktinfo vises.

17. Struktur hovedmenu

Se "Tillæg" på side 10.

18. Meddelelse om tilstandskonflikt

Kun relevant i forbindelse med et system med flere enheder (flere
indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden). Når flere indendørs-
enheder er indstillet til at køre samtidigt, men i forskellige
driftstilstande, forekommer der en konflikt mellem driftstilstande:

 Driftslampen blinker

 TILSTANDSKONFLIKT vises på brugerinterfacet

 Enhederne, der ikke har forrang, går på standby

Dette er ikke en fejl. For at løse denne konflikt skal du indstille de
enheder, der ikke har forrang, til at køre med samme driftstilstand
som den prioriterede enhed. Hvilken enhed, der har forrang,
afhænger af, om indstilling for prioriteret rum forefindes og/eller er
aktiv:

19. Kombineret brug af ledningsforbundet og 
trådløst brugerinterface

Med symboler Med symboler og tekst

Hvis... Så…

Prioriteret rum -indstillingen forefindes 
og er aktiv.

Driftstilstanden for den 
indendørsenhed, der er indstillet til 
Prioriteret rum, har forrang. I tilfælde af 
konflikt mellem driftstilstande går de 
andre enheder på standby.

BEMÆRK

 KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes
samtidigt.

 Hvis ikke konflikten løses manuelt, genoptager ikke-
prioriterede enheder automatisk driften, når den
prioriterede enhed standser.

 Det er IKKE muligt at gå ind i menuen, når bruger-
interfacet viser meddelelsen TILSTANDSKONFLIKT.

28°C 28°C 
Fejl: Tryk på menuknappen

Køling 

10°C 
Tilstandskonflikt

Hvis... Så…

Prioriteret rum -indstillingen forefindes 
ikke ELLER forefindes, men er ikke 
aktiv.

Driftstilstanden for den 
indendørsenhed, der startes først, 
har forrang. I tilfælde af konflikt 
mellem driftstilstande går de 
enheder, der er startet senere, på 
standby.

BEMÆRK

 KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes
samtidigt.

 Enheder, der kører i driftstilstanden OPVARMNING har
altid forrang frem for enheder, der kører i drifts-
tilstanden VENTILATION, selv hvis de ikke er blevet
startet først.

 For at løse denne konflikt kan man sætte ikke-
prioriterede enheder til at køre i AUTO driftstilstand: de
starter automatisk driften i samme driftstilstand som
den prioriterede enhed.

 Det er IKKE muligt at gå ind i menuen, når
brugerinterfacet viser meddelelsen TILSTANDSKONFLIKT.

BEMÆRK

Denne TILSTANDSKONFLIKT kan også forekomme for
enheder, der startes med setback funktionen. Dette betyder,
at de ikke kører på grund af prioritet, og at de derfor ikke
kan opretholde temperaturen i rummet. Vær opmærksom
på brugen af setback funktionen i et system med flere
enheder for at undgå disse situationer.

BEMÆRK

 Undgå at bruge det ledningsforbundne bruger-
interface og standard trådløst brugerinterface
samtidigt.

 Ved kombineret brug af disse brugerinterfaces, se da
betjeningsvejledningen vedrørende de hændelser, der
kan forekomme.
BRC073A1
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Installation

Se yderligere detaljer i installations- og referencevejledningen.

1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse generele sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen
af brugerinterfacet.

Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør kan
resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden
beskadigelse af udstyret eller tilskadekomst.

Kontakt forhandleren og få råd og vejledning i tilfælde af tvivl om
montering eller brug af udstyret.

Man må IKKE selv installere brugerinterfacet. Forkert installation kan
medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin forhandler.

Efter endt installation:

 Foretag en testdrift for at kontrollere for fejl.

 Forklar kunden om betjening af klimaanlægget med brug af Drift

delen i denne vejledning.

 Få kunden til at opbevare vejledningen med henblik på senere
brug.

2. Kassens indhold

1 Brugerinterface (øverste og nederste del)
2 Ledningsnet (S21)
3 Adapter
4 Træskruer og vægplugs
5 Små skruer
6 Klemme
7 Tape
8 Ledningsholder
9 Installations- og betjeningsvejledning

3. Krav

 For at etablere forbindelse mellem brugerinterfacet (S1) og
adapteren (S19) kræves det ekstra kabel BRCW901A03 eller
BRCW901A08.

 S21 forbindelsesstikket findes ikke på alle enheder. I dette
tilfælde skal KRP980 installeres først.

4. Fastgørelse af brugerinterfacet

1 Ved vægmontering fastgøres med de 2 medfølgende 
træskruer (Ø3,5×32) og plugs.

2 El-boksen monteres med de 2 medfølgende små skruer 
(M4×16).

Anvend tilbehøret KJB111A eller KJB211A til el-boksen fremskaffet
på brugsstedet.

ADVARSEL

Læs disse anvisninger nøje for installation. Her får du
oplysninger om installation, konfiguration og korrekt brug
af enheden. Opbevar denne vejledning et let tilgængeligt
sted for fremtidig brug.

Dette er udstyr til brug i kombination med Daikin Enheder.
Se installations- og betjeningsvejledningen til enhederne
med anvisninger om installation og brug.

ADVARSEL

Al ledningsføring og installation af komponenter skal
foretages af en installatør og være i overensstemmelse
med relevante love og bestemmelser.

BEMÆRK

Når brugerinterfacets termostatfunktion anvendes, skal du
vælge et installationssted:

 hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan
registreres,

 som ikke er udsat for direkte sollys,

 som ikke er i nærheden af en varmekilde,

 som ikke påvirkes af luft udefra eller af træk f.eks. på
grund af, at døre åbnes/lukkes eller lignende,

 hvor frontpanelet og luftfilteret holdes rent,

 hvor temperaturen er mellem –10°C og 50°C,

 hvor den relative luftfugtighed er maks. 95%,

 som IKKE er udendørs.

BEMÆRK

Installér IKKE brugerinterfacet:

 Tæt på udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af
styresystemet og medføre funktionsfejl på enheden.

 I områder eller på steder, hvor det kan blive påvirket
af vand. Hvis der trænger vand ind i brugerinterfacet,
kan det medføre elektrisk stød og fejl på elektroniske
dele i enheden.

ADVARSEL

Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af flytning og ny
installation af brugerinterfacet.

Enheds-nr. Længde

BRCW901A03 3 m

BRCW901A08 8 m

INFORMATION

 Vælg en plan flade til installationen, hvis muligt.

 Spænd ikke monteringsskruerne for meget, da den
nederste del ellers deformeres.

1× 2×1× 1× 4×

+

1 2 3 4 5

3× 1× 1× 1×

6 7 8 9

1 2 2
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5. Fastgørelse af brugerinterfacets adapter

Fjern den øverste del af brugerinterfacets adapter, og fastgør den
nederste del.

6. Ledningsføring til indendørsenheden

Se detaljerede anvisninger i installationsvideoerne på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.
Se installationsvideoerne til Daikin online controller med specifikke
anvisninger på tilslutning til S21 forbindelsesstikket.

3 metoder:

1 bagfra,

2 fra venstre,

3 oppefra,

1 indendørsenhed
2 Lav et hak i den del, som ledningen skal føres igennem, 

med en bidetang el.lign.
3 Fastgør ledningerne til den øverste del med 

ledningsholderen og klemmen.

Tilslut brugerinterfacet (S1) til adapteren (S19), og adapteren (S6) til
indendørsenheden (S21):

7. Montering af øverste del

Ret den øverste del ind efter fligene på den
nederste del (6 punkter) og sæt den øverste del
på (start forneden).

Montering med leverede træskruer 
(Ø3,5×16)

Montering med leveret 
dobbeltklæbende tape

31

2

1×
3

1

2

PCB

PCB

S19 S21

S6

S1

1
1×

BRCW901A

2 PCB

1× 2

PCB

3

S19 S21

S6

S1

1BRCW901A

S1 og S19 tilslutning S6 og S21 tilslutning

INFORMATION

Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsyningens
ledninger, for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).

BEMÆRK

Jordforbind begge ender af det ekstra kabel BRCW901A*.

BEMÆRK

Pas på ikke at klemme ledningerne under monteringen.

BEMÆRK

1 El-boksen og tilslutningsledningerne medfølger ikke.

2 Undgå direkte berøring af printkortet.

1×

3

3

3

PCB

S19 S21

S6
1

2

S1

PCB

BRCW901A

2
3

4
5

H 
JS

T

BRC073A1
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8. Afmontering af øverste del

Sæt en kærvskruetrækker ind i slidserne i den nederste del (2 steder)
for at fjerne den øverste del.

9. Strøm til

1 Tilslut strømforsyningen.

2 Kontrol af forbindelse. Vent vises.

3 Hovedskærmbilledet vises efter nogle få sekunder.

10.  Aktivering/deaktivering af menu/enter og 
annuller knappen

Menu/enter og annuller knapperne er som standard aktiverede.

Gør følgende for at aktivere/deaktivere menu/enter og annuller
knappen på hovedskærmbilledet:

1 Hold knappen  nede.

2 Tryk samtidig på de 3 knapper , , og .

3 Tryk på knapperne i et sekund, og slip dem så.

Se yderligere detaljer i installations- og referencevejledningen
vedrørende:

 Installation af brugerinterface

 Funktioner og menuemner på brugerinterfacets knapper

 Brugsstedsindstillinger

 Metode ved testdrift

 Kontrol af fejlhistorik

 Registrering af servicekontakt

 Ur og kalender (se også "14. Ur og kalender" på side 5)

 Sprog (se også "15. Sprog" på side 6)

 Spærrede knapper

 Spærrede funktioner

 Spærret tilstand

 Softwareopdatering med opdateringsfunktion

Vedligeholdelse

1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Tør LCD displayet og resterende overflader på brugerinterfacet af
med en tør klud, når de er snavsede.

Hvis ikke man kan tørre smudset af, skal man dyppe kluden i et
neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand, vride kluden op og
rengøre overfladen. Tør efter med en tør klud.

BEMÆRK

Brugerinterfacets printkort er monteret på den øverste del.
Pas på ikke at beskadige printkortet med
kærvskruetrækkeren.

1

ADVARSEL

Brug ikke forsynder til maling, organiske opløsningsmidler
eller stærk syre.

ADVARSEL

Man må ikke vaske brugerinterfacet. Dette kan medføre
elektrisk overgang, stød eller brand.

ADVARSEL

Før man foretager vedligeholdelse, skal man standse
klimaanlægget og afbryde strømforsyningen. Hvis dette
undlades, kan det medføre elektrisk stød eller
tilskadekomst.
Installations- og betjeningsvejledning
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Tillæg

(8)

28°C 

Hovedmenu
Luftstrømmens retning
Energibesparende indst.
Tidsplan
Vedligeholdelse info.
Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Ur og kalender
Sprog

Luftstrømmens retning

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Energibesparende indst.
Energibesparelse liste
Kontrolpunkt område
Setback-tilstand 
KP aut. nulstilling 
Off Timer

Tidsplan
Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger

Vedligeholdelse info.

Konfiguration
Visning
Kontrast-justering

Visning
Visningstilstand
Visning af emne

Aktuelle indstillinger

Sprog

Ur og kalender
Dato og tid
12H/24H ur
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