
МОДЕЛИ

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630

Комплект безжично дистанционно 
управление

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

3PBG505117-2B.book  Page 1  Tuesday, December 8, 2020  3:53 PM



BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630

Комплект безжично дистанционно 
управление

Ръководство
за монтаж

3PBG505117-2B.book  Page 1  Tuesday, December 8, 2020  3:53 PM
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ .................................................................... 1

ПРЕДИ МОНТАЖА........................................................................ 2

МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ ............................................................................... 2

МОНТАЖ НА ПРИЕМНИКА.......................................................... 4

НАСТРОЙКА НА МЯСТО ........................................................... 10

ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ........................................................ 11

Прочетете внимателно тези инструкции преди монтаж. Запазете това ръководство на удобно за Вас 
място за бъдещи справки.
Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете на останалите езици са преводи 
на оригиналните инструкции.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Моля, прочетете внимателно тези "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ", преди да пристъпите към монтажа на 
климатичното оборудване, и се уверете, че монтажът е извършен правилно. След приключване на 
монтажа се уверете, че модулът работи правилно при стартиране на експлоатацията. Моля, 
инструктирайте потребителя как да работи с уреда и как да извършва поддръжка.

Значение на предупредителните символи 

ВНИМАНИЕ ..............Пренебрегването на такава информация може да доведе до нараняване 
или до повреди на оборудването.

БЕЛЕЖКА ..........Тези инструкции ще осигурят правилното използване на оборудването.

ВНИМАНИЕ
• Вижте също ръководството за монтаж, приложено към вътрешното тяло.
• Уверете се, че преди монтажа са изпълнени следните условия.

• Уверете се, че нищо не прекъсва работата на безжичното дистанционно управление. (Уверете се, 
че в близост до приемника няма светлинен източник или флуоресцентна лампа. Уверете се също, 
че приемникът не е изложен на пряка слънчева светлина.)

• Уверете се, че индикаторът за работа на дисплея и другите индикатори се виждат лесно.
1 български
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2. ПРЕДИ МОНТАЖА
2-1 АКСЕСОАРИ
Проверете дали в допълнителния комплект са включени следните аксесоари.

2-2 БЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖНИКА
• Не забравяйте да инструктирате потребителя как да работи правилно със системата, като му 
покажете предоставеното ръководство за експлоатация.

3. МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Монтиране на безжичното дистанционно управление
• Не хвърляйте устройството за дистанционно управление и не го подлагайте на силни удари. Също 
така не го съхранявайте там, където може да бъде изложено на влага или пряка слънчева светлина.

• При работа с дистанционното управление насочвайте предавателната му част по посока на приемника.
• Разстоянието на директно предаване на дистанционното управление е приблизително 7 метра.
• Сигналът не може да бъде предаден, ако има нещо (например завеси), което възпрепятства работата 
на приемника и устройството за дистанционно управление.

Наиме-
нова-
ние

Приемник (3) Кабелен 
сноп за 

предаване – 
дълъг

(4) Кабелен 
сноп за 

предаване – 
къс

Безжично 
дистанционно 
управление

Винт(1) Модул на 
светлинен при-

емник

(2) Печатна 
платка за 
предаване

Количе-
ство 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 2 бр.

Форма

Наиме-
нова-
ние

Поставка за 
дистанционното 
управление

(5) Табелка 
с номер на 
устройство

(6) Контролен 
панел (с етикет)

Суха клетъчна 
батерия LR03 

(AM4)
(7) Скоба

Количе-
ство 1 бр. 1 бр. 1 бр. 2 бр. 1 бр.

Форма

Наиме-
нова-
ние

Уплътнителен 
материал (8)

Ръководство за 
експлоатация

Ръководство за 
монтаж

Количе-
ство 1 бр. 1 бр. 1 бр.

Форма

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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• Монтиране на стена или на колона
1. Фиксирайте поставката на устройството за дистанционно 

управление с винтовете.

2. Плъзнете дистанционното управление във фиксираната 
поставка в посока отгоре надолу.

• Как се поставят батериите
1. Отворете капака на гърба на дистанционното управление, 

като го плъзнете по посока на стрелката.

2. Поставете включените в окомплектовката "сухи" батерии. 
Поставете правилно батериите, като внимавате да 
съвпаднат знаците за полярност (+) и (–), както е 
обозначено. След това затворете задния капак по указания 
преди това начин.

�

�

Заден капак
3 български
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4. МОНТАЖ НА ПРИЕМНИКА
(1) Подготовка преди монтажа

Свалете сервизния капак и предната решетка. Вижте ръководството за монтаж, приложено 
към главното вътрешно тяло, за подробности относно свалянето.

(2) Определяне на адрес и на MAIN/SUB (ГЛАВНО/ПОДЧИНЕНО) устройство за дистанционно 
управление.
Ако настройвате няколко безжични дистанционни управления за работа в едно помещение, 
задайте адрес за приемника и за безжичното дистанционно управление.
Ако настройвате няколко кабелни устройства за дистанционно управление в едно помещение, 
сменете превключвателя за MAIN/SUB (ГЛАВНО/ПОДЧИНЕНО) на приемника.

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТРОЙВАНЕ
1. Настройване на приемника

Задайте превключвателя на безжичен адрес (SS2) върху платката за предаване (2) според 
таблицата по-долу.

Когато за 1 вътрешно тяло се използва както 
кабелно, така и безжично дистанционно управление, 
кабелното устройство за управление трябва за бъде 
зададено на MAIN (ГЛАВНО). Ето защо задайте 
превключвателя за MAIN/SUB (ГЛАВНО/
ПОДЧИНЕНО) (SS1) на приемника на SUB 
(ПОДЧИНЕНО). (Кабелното устройство за 
дистанционно управление ще бъде MAIN (ГЛАВНО).)

Модул № № 1 № 2 № 3

Превключвател на 
безжичен адрес 

(SS2)

MAIN 
(ГЛАВНО)

SUB (ПОД-
ЧИНЕНО)

Превключвател за 
MAIN/SUB (ГЛАВНО/
ПОДЧИНЕНО) (SS1)

Страната, боядисана в черно, посочва 
положението на копчето на превключвателя.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Печатна платка 
за предаване (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Задаване на адреса на безжичното дистанционно управление (Фабрично е зададен на 1)
Настройка от устройството за дистанционно управление
1. Задръжте натиснати бутона  и бутона  в 

продължение на най-малко 4 секунди, за да влезете в 
режима за настройки на място. (Обозначен в зоната 
на показване на фигурата вдясно.)

2. Натиснете бутона  и изберете многократно 
настройване (A/b). Всяко натискане на бутона 
превключва дисплея между А и b.

3. Натиснете бутона " " и бутона " " за 
задаване на адреса.

Адресът може да бъде зададен от 1 до 6, но го 
задайте на 1 ~ 3 и на същия адрес като приемника. 
(Приемникът не работи с адреси 4 ~ 6.)

4. Натиснете бутона , за да въведете 
настройката.

5. Задръжте натиснат бутона  в продължение 
на най-малко 1 секунда, за да излезете от режима 
на настройки на място и да се върнете отново към 
нормалния дисплей.

Многократни настройки A/b
Когато вътрешното тяло се управлява от външно управление (централно дистанционно управление 
и др.), понякога то не реагира на команди за ВКЛ./ИЗКЛ. и настройка на температурата от това 
устройство за дистанционно управление. Проверете каква настройка се предпочита от потребителя 
и задайте съответната многократна настройка, както е показано по-долу.

Устройство за дистанционно управление
Преместване, когато работата се контролира 
от другите климатици и оборудванеМногократна настройка

Дисплей на 
дистанционното 
управление

A: стандартна Показани са всички 
устройства.

При превключване на режима на работа настройката 
на температурата или на други параметри се 
извършва от устройството за дистанционно 
управление, вътрешното тяло отхвърля 
инструкцията.
(Звук за приемане на сигнала "пик" или "пик-пик-пик")
В резултат на това се получава несъответствие 
между работното състояние на вътрешното тяло 
и индикацията на дисплея на устройството за 
дистанционно управление.

b: Мултисистемна
Операциите остават на 
дисплея малко след 
изпълнението.

Всички команди са приети. 
(Звукът на приемания сигнал е "пик-пик-пик")
Тъй като индикацията на устройството за 
дистанционно управление е изключена, не се 
получава несъответствие като описаното по-горе.

Режим

Адрес

Многократна 
настройка

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����
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3. Поставете включената табелка с номера 
на устройството (5) 
към предната решетка на вътрешното 
тяло и на гърба на безжичното 
дистанционно управление.

[ПРЕПОРЪКИ]
Задайте еднакъв номер на устройството на 
приемника и на безжичното дистанционно 
управление. Ако настройките се различават, 
сигналът от устройството за дистанционно 
управление не може да бъде предаден.

(3) Закрепване на приемника
1. Свържете включения дълъг кабелен сноп за предаване (3) и късия кабелен сноп (4) към конектора 

на печатната платка за предаване (2).

2. Следвайки фигурата, поставете печатната платка за предаване (2) в пластината 1, след това 
поставете в пластината 2, докато натискате пластина 1 по посока на стрелката.

Предна решетка

Табелка с номер 
на уреда (5)

Безжично дистанционно 
управление

CN1/X1A

CN2/X2A

Печатна платка за предаване (2)
Свържете здраво 
към конектора.

Кабелен сноп за предаване – къс (4)

Кабелен сноп за предаване – дълъг (3)

Пластина 2

Пластина 2

Пластина 1

Пластина 1

Печатна платка 
за предаване (2)

Печатна платка 
за предаване (2)

При поставяне на печатната 
платка за предаване (2) 
внимавайте да не я огънете.

При поставяне на печатната платка 
за предаване (2) внимавайте да не 
променяте нито една от настройките 
на зададените превключватели.
Български 6
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3. Прикрепете включения модул на светлинен приемник (1) към 2-те пластини на вътрешното тяло, 
както е показано на следващата фигура.

4. Свържете кабелните снопове за предаване, които са били свързани към печатната платка за 
предаване (2) в стъпка 1., както следва.
• Дълъг кабелен сноп за предаване (3) към конектор X24A на печатната платка на вътрешното тяло
• Къс кабелен сноп за предаване (4) към конектор CN1/X1A на модула на светлинния приемник (1)
След като направите това свързване, фиксирайте дългия кабелен сноп за предаване (3) и късия 
кабелен сноп за предаване (4), като използвате включената скоба (7).

Пластинка

Пластинка Модул на светлинен приемник (1)

BRC7EA628/29
7 български
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(4) Поставяне на контролния панел
1. Отстранете уплътнителния материал и подгответе нов уплътнителен материал (аксесоар).

Изглед отвътре на предната решетка

БЕЛЕЖКА
• Позициите на куките са еднакви както за предварително поставения капак, така и за контролния 
панел.

BRC7EA630

B
A

1

Български 8



3PBG505117-2B.book  Page 9  Tuesday, December 8, 2020  3:53 PM
2. Плъзнете капака настрани, като натискате капака върху позиция A от задната страна и върху 
позиция B от предната страна. Куки 1 и 2 ще бъдат отстранени от техните позиции.

3. Отстранете капака, като издърпате лявата страна на капака от предната решетка, като извадите 
куките 3a, 3б и 4 от тяхното положение.

4. Поставете куката 4 на контролния панел на правилното място на предната решетка.
5. Прикрепете куките 3a и 3б, като ги притиснете към предната решетка. 

6. Плъзнете контролния панел, както е посочено, за да поставите куки 1 и 2 в правилното им 
положение.

7. Контролният панел трябва да бъде поставен в предната решетка, както е показано на 
следващата фигура.

8. Поставете нов уплътнителен материал в първоначалното положение (аксесоар (8)).

9. Поставете предната решетка и сервизния капак към вътрешното тяло съгласно ръководството за 
монтаж на вътрешното тяло.

B

A

32a 2b

4 65

87
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5. НАСТРОЙКА НА МЯСТО
Ако на вътрешното тяло се монтират допълнителни 
аксесоари, предлагани като опция, може да се наложи 
промяна на настройката на вътрешното тяло. Вижте 
ръководството за монтаж (допълнителния справочник) 
за всеки допълнителен аксесоар.

Процедура
1. В нормален режим натиснете бутона  за най-

малко четири секунди, за да влезете в РЕЖИМ ЗА 
НАСТРОЙКИ НА МЯСТО.

2. Изберете желания РЕЖИМ с бутона .

3. Натиснете бутона " " и изберете ПЪРВО ЧИСЛО 
НА КОДА.

4. Натиснете бутона " " и изберете ВТОРО число на КОДА.

5. Натиснете бутона  и настройките са ЗАДАДЕНИ.
6. Натиснете бутона , за да се върнете 

в НОРМАЛЕН РЕЖИМ.

(Пример)
Ако времето за почистване на въздушния филтър е зададено на "Замърсяване на филтъра-силно", 
задайте номер на РЕЖИМ на "10", ПЪРВО число на КОДА на "0", а ВТОРО число на КОДА на "02".

Номер 
на 

РЕЖИМ

ПЪРВО 
число на 
КОДА

ОПИСАНИЕ НА НАСТРОЙКАТА
ВТОРО число на КОДА     ЗАБЕЛЕЖКА)

01 02 03

10

0

Замърсяване на филтъра –
силно/леко (настройка за 
интервала на показваното време 
за почистване на въздушния 
филтър) (настройката за това, 
когато замърсяването на 
филтъра е силно и интервалът на 
показваното време за почистване 
на въздушния филтър трябва да 
бъде намалено наполовина)

Слабо Прибл.
200 часа Силно Прибл.

100 часа –

3

Отброяване на интервал на 
показваното време за почистване 
на въздушния филтър 
(настройка, когато знакът на 
филтъра не трябва да се показва)

Дисплей Не се показва –

12 
(Система 

VRV)

1
ВКЛ./ИЗКЛ. вход отвън (Задайте 
за активиране на дистанционно 
стартиране/спиране.)

Вход 
принудително 

ИЗКЛ.
ВКЛ./ИЗКЛ. –

2

Превключване на диференциален 
режим на термостата (Задава 
се при използване на датчик на 
термостата на устройството за 
дистанционно управление.)

1°C 0,5°C –

13 0
Режим за увеличаване на скоростта 
на въздушния поток (задава се по 
заявка на потребителя)

Стандарт Малко 
увеличаване

Увели-
чаване

РЕЖИМ №

3

2

5

4

1, 6

РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА 
НА МЯСТО

ПЪРВИ КОД №

ВТОРИ КОД №

�����

����

��

����

�������

�����
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БЕЛЕЖКА
• ВТОРОТО число на КОДА е зададено фабрично на 01.
Не използвайте никакви други настройки, освен посочените в таблицата.
За групово управление с безжично дистанционно управление първоначалните настройки за всички 
вътрешни тела на групата са еднакви. (За групово управление вижте ръководството за монтаж, 
предоставено с вътрешното тяло за групово управление.)

6. ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Извършете пробно пускане съгласно инструкциите в ръководството за монтаж, предоставено 
с външното тяло.

[ПРЕПОРЪКИ]
1. Вижте ръководството за монтаж, предоставено с външното тяло, за типове системи 

с индивидуално управление.
11 български
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