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Læs følgende nøje før installationen. Opbevar denne vejledning på et let tilgængeligt sted for fremtidig brug.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Læs disse "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" omhyggeligt, før du installerer et klimaanlæg, og sørg for
at montere det korrekt. Efter endt installation skal du kontrollere, at enheden fungerer korrekt, når du starter
den op. Forklar kunden, hvordan enheden betjenes og vedligeholdes.
Betydning af advarselssymbolerne
ADVARSEL ........... Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre tilskadekomst eller ødelæggelse
af udstyret.
BEMÆRK

...... Disse instruktioner sikrer korrekt brug af udstyret.

PAS PÅ
• Se også installationsvejledningen til indendørsenheden.
• Sørg for, at følgende vilkår er opfyldt før installationen.
• Sørg for, at der ikke er noget, der forstyrrer den trådløse fjernbetjenings funktioner. (Sørg for, at der
ikke er nogen lyskilder eller lysstofrør i nærheden af modtageren. Sørg også for, at modtageren ikke
udsættes for direkte sollys.)
• Sørg for, at det er let at se driftslampen og andre indikatorer.
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2. FØR INSTALLATION
2-1 TILBEHØR
Kontroller, at følgende tilbehør følger med tilbehørssættet.
Modtager
Beteg(2)
nelse (1) Lysmodtage- Transmissionsrenhed
printplade
Mængde
1 stk.
1 stk.

(3) Relæ
ledningssamler – lang

(4) relæ
ledningssamler – kort

Trådløs
fjernbetjening

Skrue

1 stk.

1 stk.

1 stk.

2 stk.

Form

Betegnelse

Holder til
fjernbetjening

Mængde

1 stk.

Form

Beteg- Tætningsmateriale
nelse
(8)
Mængde
1 stk.

(5) Enhedsnummer
navneskilt
1 stk.




(6) Kontrolpanel
(med etiket)

Tørbatteri LR03
(AM4)

(7) Kabelstrip

1 stk.

2 stk.

1 stk.

!
!
!

Betjeningsvejledning
1 stk.

Installationsvejledning
1 stk.

Form

2-2 BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATØREN
• Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af systemet, og vis kunden den medfølgende
betjeningsvejledning.

3. INSTALLATION AF FJERNBETJENINGEN
Installering af den trådløse fjernbetjening
• Fjernbetjeningen må ikke kastes eller udsættes for store stød. Den må heller ikke opbevares, hvor den
udsættes for fugt eller direkte sollys.
• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege dens transmitterdel i modtagerens retning.
• Fjernbetjeningens direkte transmissionsafstand er omkring 7 meter.
• Signalet kan ikke sendes, hvis der er forhindringer mellem modtageren og fjernbetjeningen, for eksempel et
gardin.

Dansk
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• Installation på en væg eller en søjle
1. Fastgør fjernbetjeningens holder med skruerne.

2. Skub fjernbetjeningen ned i fjernbetjeningsholderen.



• Sådan indsættes batterierne
1. Åbn fjernbetjeningens bagdæksel ved at skubbe det i pilens
retning.

Bagdæksel

2. Indsæt de vedlagte tørbatterier. Indsæt batterier korrekt, så
polmærkerne (+) og (–) svarer til hinanden som vist. Luk
derefter bagdækslet som før.

4. INSTALLATION AF MODTAGER
(1) Forberedelser før installation
Fjern servicedækslet og frontdækslet. Se installationsvejledningen, der fulgte med den
hovedindendørsenheden, vedrørende oplysninger om fjernelse.
(2) Bestem adresse og MAIN/SUB-fjernbetjening.
Hvis flere trådløse fjernbetjeninger skal indstilles til at fungere i det samme rum, skal der indstilles adresse
på modtageren og den trådløse fjernbetjening.
Hvis flere ledningsførte fjernbetjeninger skal indstilles til at fungere i ét rum, skal du skifte MAIN/SUBkontakten på modtageren.

FREMGANGSMÅDE FOR INDSTILLING
1. Indstilling af modtageren
Indstil kontakten for den trådløse adresse (SS2) på transmissionsprintkortet (2) ud fra nedenstående tabel.

!

!


Nr. 3



Nr. 2

!

Kontakt for trådløs
adresse (SS2)

Nr. 1



Enhedsnummer

Hvis der både bruges en ledningsbaseret og en
trådløs fjernbetjening til 1 indendørsenhed, skal den
ledningsbaserede fjernbetjening sættes som MAIN.
Indstil derfor MAIN/SUB-kontakten (SS1) på
modtageren som SUB.
(Den trådløse fjernbetjening er "MAIN".)

3

Transmissionsprintkort (2)

1

2 3

M

S
SS1

SS2

SUB

MS

MAIN/SUB-kontakt
(SS1)

MS

MAIN

Den sorte markering angiver
kontaktens placering.
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2. Indstilling af adressen for den trådløse fjernbetjening (fabriksindstillingen er "1")
Indstilling fra fjernbetjeningen
1. Hold
-knappen og
-knappen
nede i mindst 4 sekunder for at komme til
indstillingsfunktionen.
(Angivet i displayområdet på figuren til højre.)
/TEST

3

Tilstand

2. Tryk på
FAN -knappen, og vælg blandt flere
indstillinger (A/b). Hver gang der trykkes på knappen,
skifter displayet mellem "A" og "b".

2

3. Tryk på " 72 " -knappen og " DOWN " -knappen for at
indstille adressen.



!

"

#

$

Adressen kan indstilles fra 1 til 6, men indstil den
til 1 ~ 3 og med samme adresse som modtageren.
(Modtageren fungerer ikke med adresse 4 ~ 6).
4. Tryk på 4-5-48- -knappen for at bekræfte indstillingen.

4

Adresse

Flere indstillinger
1

5. Hold
-knappen nede i mindst 1 sekund for at
afslutte indstillingsfunktionen og vende tilbage til
normal visning.

5

/TEST

Flere indstillinger A/b
Når indendørsenheden betjenes ved hjælp af ekstern styring (central fjernbetjening osv.), reagerer den ikke
altid på ON/OFF og kommandoer om temperaturindstilling fra denne fjernbetjening. Undersøg, hvilken
indstilling kunden foretrækker, og udfør indstillingen som vist nedenfor.
Flere indstillinger

A: Standard

b: multisystem

Fjernbetjening
Bevægelse, når driften styres af de andre
Fjernbetjeningens display klimaanlæg og andet udstyr
Hvis driftsændring, temperaturindstilling eller
lignende udføres fra den trådløse fjernbetjening,
afviser indendørsenheden instruktionen.
Alle elementer vises.
(Lydsignalet "duuu" eller "duu-duu-duu")
Som resultatet opstår der en uoverensstemmelse
mellem driftstilstanden for indendørsenheden og
angivelsen på den trådløse fjernbetjenings display.
Alle kommandoer accepteres.
(Signallyd "duu-duu")
Drift vises kortvarigt efter
Da visningerne på den trådløse fjernbetjening er
udførelse.
slået fra, opstår der ikke nogen uoverensstemmelse
som den ovennævnte.

3. Fastgør det medfølgende navneskilt med
enhedsnummer (5) til det forreste dæksel på
indendørsenheden og på bagsiden af den
trådløse fjernbetjening.
[FORHOLDSREGLER]
Indstil enhedsnummeret for modtageren og den
trådløse fjernbetjening til samme værdi. Hvis
indstillingen er forskellig, kan signalet fra
fjernbetjeningen ikke overføres.

Dansk

Frontdæksel

Enhedsnummer
navneskilt (5)
Trådløs fjernbetjening
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(3) Tilslutning af modtageren
1. Tilslut den medfølgende relæ ledningssamler – lang (3) og relæ ledningssamler – kort (4) til stikket på
transmissionsprintkortet (2).

Transmissionsprintkort (2)

CN1/X1A

Tilslut fast
til stikket.
Ledningssamler til relæ – kort (4)

CN2/X2A

Ledningssamler til relæ – lang (3)

2. I følge figuren indsættes transmissionsprintkortet (2) i tap 1, og derefter i tap 2, mens tap 1 trykkes i pilens
retning.

Tap 2 Tap 1
Tap 2

Transmissionsprintkort (2)

Tap 1
Pas på, at indstillingerne
af kontakterne på
transmissionsprintkortet (2)
ikke ændres, når det indsættes.

Transmissionsprintkort (2)

Undgå at transmissionsprintkortet (2) bøjes, når
det indsættes.

3. Indsæt den medfølgende lysmodtagerenhed (1) i de 2 tapper på indendørsenheden i overensstemmelse
med den følgende figur.

Tap

Tap

5

Lysmodtagerenhed (1)
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4. Tilslut relæ ledningssamlerne, der var forbundet til transmissionsprintkortet (2) i trin 1. som følger.
• Relæ ledningssamler – lang (3) til stik X24A på indendørsenhedens printkort
• Relæ ledningssamler – kort (4) til stik CN1/X1A på lysmodtagerenheden (1)
Efter at have lavet disse forbindelser fastgøres relæ ledningssamler – lang (3) og relæ ledningssamler –
kort (4) ved hjælp af kabelstrippen (7).

Stik (X24A) (sort)

BRC7EA628/29

Tilslut fast
til stikket.
Printkort til indendørsenhed

Ledningssamler til relæ – lang (3)
Tilslut fast
til stikket.

Ledningssamler
til relæ – kort (4)

Kabelstrip (7)

Stik (CN1/X1A)
Lysmodtagerenhed (1)

Afskær overskydende
materiale efter tilspænding.

BRC7EA630
Tilslut fast til stikket X24A (sort)

Ledningssamler til relæ – lang (3)

Ledningssamler til relæ – kort (4)
Tilslut fast til
stikket.

Brug om nødvendigt klemme (7) til at fastgøre ledningerne.
Afskær overskydende materiale efter tilspænding.

Stik (CN1/X1A)
Lysmodtagerenhed (1)

Dansk
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(4) Påsætning af frontpanelet
1. Fjern tætningsmaterialet og forbered nyt tætningsmateriale som erstatning (tilbehør).
Frontdæksel set indefra

Krog 3a

Dæksel
(forudinstalleret)

Krog 3b

A

Krog 2
B
Krog 4

Tætningsmateriale
Krog 1

1
BEMÆRK
• Krogenes positioner er de samme for både forudinstalleret dæksel og kontrolpanel.
2. Dækslet skydes til siden. Fra position A skubbes fra bagsiden, mens der fra position B skubbes fra
forsiden. Dermed fjernes krog 1 og 2 fra deres positioner.
3. Fjern dækslet ved at trække venstre side af dækslet væk fra frontdækslet, hvilket fjerner krog 3a, 3b
og 4 fra deres positioner.

A
B

2a

2b

3

4. Placér kontrolpanelets krog 4 korrekt ud for frontdækslet.
5. Fastgør krog 3a og 3b ved at skubbe dem mod frontdækslet.

4

5

6

6. Nu kan betjeningspanelet skubbes i pilens retning og fastgøre krog 1 og 2 i deres korrekte position.

7
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7. Betjeningspanelet bør være placeres i frontdækslet som i den følgende figur.
8. Fastgør nyt tætningsmateriale i den oprindelige position (tilbehør (8)).

7

8

9. Fastgør frontdækslet og servicedækslet til indendørsenheden som beskrevet i indendørsenhedens
installationsvejledning.

5. BRUGSSTEDSINDSTILLING

TILSTAND-NR.

Hvis der er monteret tilbehør på indendørsenheden, skal indstillingen
for indendørsenheden måske ændres. Se brugsanvisningen (ekstra
vejledning) for hvert ekstra stykke tilbehør.

INDSTILLINGSFUNKTION
3
4

Fremgangsmåde
1. Når du er i normal tilstand, skal du trykke på
-knappen
i mindst fire sekunder, og TILSTAND FOR BRUGSSTED er
indtastet.

ANDET KODE-NR.

/TEST

2. Vælg det ønskede TILSTANDSNUMMER med MODE -knappen.

5

3. Tryk på "

2

72

" -knappen, og vælg det FØRSTE KODENUMMER.

4. Tryk på " DOWN " -knappen, og vælg det ANDET KODENUMMER.
5. Skub 4-5-48- -knappen og de nuværende indstillinger er
INDSTILLET.
6. Tryk på
TILSTAND.

Dansk

/TEST

FØRSTE KODE-NR.
1, 6

-knappen for at vende tilbage til NORMAL
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(Eksempel)
Hvis tiden for rensning af luftfilteret er indstillet til "Filterforurening-Kraftig", skal TILSTANDSNUMMERET
indstilles til "10", FØRSTE KODENUMMER til "0" og ANDET KODENUMMER til "02".
TILFØRSTE
STANDS- KODENUMMER NUMMER

0
10

3

1
12 (VRVsystem)
2

13

0

ANDET KODENUMMER
BESKRIVELSE AF INDSTILLING

01

NOTE)

02

03

Filterforurening-Kraftig/Let
(Indstilling af tidsinterval for visning
af meddelelse for at rengøre luftfilter)
Ca.
Ca.
Let
Kraftig
–
(Indstilling når filterforurening er
200 timer
100 timer
kraftig, og tidsintervallet for visning
af meddelelse for at rengøre luftfilter
skal halveres)
Tidsinterval for visning af
meddelelse om rensning af luftfilter
Skærm
Vises ikke
–
(Indstilling af, hvornår filtersymbolet
ikke skal vises)
TIL/FRA eksternt input
(Indstil for at aktivere start/stop
Tvunget FRA-input
TIL/FRA
–
fra fjernbetjening.)
Skift af termostatdifferentiale
(Indstillet når fjernbetjeningssensor
1 °C
0,5 °C
–
bruges.)
Tilstand med forøgelse af
Forluftstrømmen (indstilles efter
Standard
En lille forøgelse
øgelse
brugers anmodning)

BEMÆRK
• Standardindstillingen for ANDET KODENUMMER er "01".
Brug ikke indstillinger, som ikke er nævnt i tabellen.
Til gruppestyring med en trådløs fjernbetjening, er de indledende indstillinger for alle indendørsenheder
i gruppen identiske. (Du kan finde oplysninger om gruppestyring i installationsvejledningen, der fulgte med
indendørsenheden.)

6. TESTDRIFT
• Udfør testdrift efter instruktionerne i installationsvejledningen, der fulgte med indendørsenheden.
[FORHOLDSREGLER]
1. Se installationsvejledningen, der fulgte med udendørsenheden, for enkelte driftssystemtyper.
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