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Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Säilytä tämä opas sopivassa paikassa myöhempää käyttöä 
varten.
Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1. VAROTOIMET
Lue nämä "VAROTOIMET" huolellisesti ennen ilmastointilaitteen asentamista, ja varmista, että asennus 
suoritetaan oikein. Kun asennus on valmis, varmista käynnistystoiminnossa, että yksikkö toimii oikein. 
Opasta asiakasta kuinka yksikköä käytetään ja kuinka se pidetään kunnossa.

Huomiosymbolien merkitys 

HUOMIO ................ Jos huomautusta ei noudateta, seurauksena voi olla vammoja tai laitteiston 
vaurioituminen.

HUOMAA ...... Näiden ohjeiden avulla voidaan varmistaa laitteiston oikea käyttö.

HUOMIO
• Katso myös sisäyksikön asennusopas.
• Varmista, että seuraavat olosuhteet täyteen ennen asennusta.

• Varmista, että mikään ei estä langattoman kauko-ohjaimen toimintaa. (Varmista, että vastaanottimen 
lähellä ei ole valonlähteitä eikä loistevalaisimia. Varmista myös, että kauko-ohjain ei ole alttiina suoralle 
auringonvalolle.)

• Varmista, että käytön merkkivalo ja muut ilmaisimet näkyvät hyvin.
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2. ENNEN ASENNUSTA
2-1 VARUSTEET
Tarkista, ovatko seuraavat varusteet varustesarjan mukana.

2-2 HUOMAUTUS ASENTAJALLE
• Muista kertoa asiakkaalle, kuinka järjestelmää käytetään oikein näyttämällä hänelle liitetty käyttöopas.

3. KAUKO-OHJAIMEN ASENNUS
Langattoman kauko-ohjaimen asentaminen
• Älä heitä kauko-ohjainta tai altista sitä voimakkaille iskuille. Älä myöskään säilytä sitä paikassa, jossa se voi 

altistua kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
• Käyttöä varten osoita kauko-ohjaimen lähettävä osa vastaanottimen suuntaan.
• Kauko-ohjaimen suora lähetysetäisyys on noin 7 metriä.
• Signaalia ei voida siirtää, jos vastaanottimen ja kauko-ohjaimen välissä on jotakin (esimerkiksi verhot).

Nimi
Vastaanotin

(3) Relesarja 
 – pitkä

(4) Relesarja 
 – lyhyt

Langaton
 kauko-ohjain Ruuvi(1) Valon 

vastaanotin
(2) Tiedonsiirron 

piirilevy
Määrä 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 2 kpl

Muoto

Nimi Kauko-ohjaimen 
pidike

(5) Yksikkönu-
meron 
nimikilpi

(6) Ohjauspaneeli 
(tyyppikilvellä)

Paristo LR03 
(AM4) (7) Pidike

Määrä 1 kpl 1 kpl 1 kpl 2 kpl 1 kpl

Muoto

Nimi Tiivistemateriaali (8) Käyttöopas Asennusopas
Määrä 1 kpl 1 kpl 1 kpl

Muoto

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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• Seinään tai pylvääseen asentaminen
1. Kiinnitä kauko-ohjaimen pidike ruuveilla.

2. Liu'uta kauko-ohjain kauko-ohjaimen pidikkeeseen ylhäältä.

• Paristojen asettaminen
1. Avaa kauko-ohjaimen takakansi liu'uttamalla sitä nuolen 

suuntaan.

2. Aseta mukana toimitetut paristot. Aseta paristot oikein 
polariteettimerkintöjen (+) ja (–) mukaisesti. Sulje sitten 
takakansi.

4. VASTAANOTTIMEN ASENNUS
(1) Valmistelut ennen asennusta

Poista huoltokansi ja etusäleikkö. Katso pääsisäyksikön mukana tulleesta asennusoppaasta lisätietoja 
poistamisesta.

(2) Osoitteen ja PÄÄ/ALI-kauko-ohjaimen määrittäminen
Jos useita langattomia kauko-ohjaimia asetetaan toimimaan yhdessä huoneessa, aseta osoite 
vastaanottimeen ja langattomaan kauko-ohjaimeen.
Jos useita langallisia kauko-ohjaimia asetetaan yhteen huoneeseen, muuta vastaanottimen PÄÄ/ALI-kytkintä.

ASETUSTOIMENPIDE
1. Vastaanottimen asetus

Aseta tiedonsiirron piirilevyn (2) langaton osoitekytkin (SS2) seuraavan taulukon mukaisesti.

Kun langallista ja langatonta kauko-ohjainta 
käytetään 1 sisäyksikköä varten, langallinen 
kauko-ohjain tulisi asettaa tilaan PÄÄ. Aseta siksi 
vastaanottimen PÄÄ/ALI-kytkin (SS1) tilaan ALI.
(Langallinen kauko-ohjain on ”PÄÄ”.)

Yksikön numero Nro 1 Nro 2 Nro 3

Langaton 
osoitekytkin (SS2)

PÄÄ ALI

PÄÄ/ALI-
kytkin (SS1)

�

�

Takakansi

Mustaksi maalattu sivu 
osoittaa kytkinnupin sijainnin.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Tiedonsiirron 
piirilevy (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Langattoman kauko-ohjaimen osoitteen asetus (tehdasasetus on ”1”)
Kauko-ohjaimen asetus
1. Siirry kenttäasetustilaan pitämällä  -painiketta ja 

 -painiketta painettuna vähintään 4 sekunnin 
ajan.
(Näytetään kuvan oikealla näyttöalueella.)

2. Paina  -painiketta ja valitse 
moniasetus (A/b). Aina kun painiketta painetaan, 
näyttötila vaihtuu asetusten ”A” ja ”b” välillä.

3. Aseta osoite painamalla ” ”-painiketta ja ” ”-
painiketta.

Osoitteeksi voidaan asettaa 1–6, mutta aseta se tilaan 
1–3 ja aseta vastaanottimeen sama osoite. 
(Vastaanotin ei toimi osoitteilla 4–6.)

4. Syötä asetus painamalla painiketta .
5. Poistu kenttäasetustilasta ja palaa tavalliseen 

näyttöön pitämällä   -painiketta painettuna 
vähintään 1 sekunnin ajan.

Moniasetus A/b
Kun sisäyksikköä käytetään ulkoisella ohjauksella (keskuskauko-ohjain jne.), se ei välttämättä aina vastaa 
Päällä/pois-komentoihin ja lämpötila-asetuksiin kyseisestä kauko-ohjaimesta. Tarkista, mitkä asetukset 
asiakas haluaa ja säädä moniasetus seuraavasti.

3. Kiinnitä mukana toimitettu yksikkönumeron 
nimikilpi (5) sisäyksikön etusäleikköön ja 
langattoman kauko-ohjaimen taakse.

[VAROTOIMET]
Aseta vastaanottimen ja langattoman 
kauko-ohjaimen yksikkönumero samaksi. 
Jos asetukset poikkeavat toisistaan, 
kauko-ohjain ei voi lähettää signaalia.

Kauko-ohjain Liike, kun toimintaa ohjaavat muut ilmastointilaitteet 
ja laitteistotMoniasetus Kauko-ohjaimen näyttö

A: Vakio Kaikki kohteet näytetään.

Kun toimintatilan vaihto, lämpötila-asetus tai vastaava 
suoritetaan kauko-ohjaimesta, sisäyksikkö hylkää 
komennon.
(Signaalin vastaanottoääni on ”pih” tai ”pik-pik-pik”)
Seurauksena sisäyksikön käyttötilan ja langattoman 
kauko-ohjaimen näytöt poikkeavat toisistaan.

b: Monijärjestelmä Toiminnot näkyvät hetken 
suorittamisen jälkeen.

Kaikki komennot hyväksytään. 
(Signaalin vastaanottoääni on ”pik-pik”.)
Koska kauko-ohjaimen ilmaisin on kytketty pois 
päältä, edellä kuvatun kaltaista eroa ei tapahdu.

Tila 3

2

4

1

Osoite

Moniasetus

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Eturitilä

Yksikkönumeron 
nimikilpi (5)

Langaton 
kauko-ohjain
Suomi 4
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(3) Vastaanottimen kiinnittäminen
1. Liitä relesarja – pitkä (3) ja relesarja – lyhyt (4) tiedonsiirron piirilevyn (2) liittimeen.

2. Aseta tiedonsiirron piirilevy (2) kuvan mukaisesti kielekkeeseen 1 ja sitten kielekkeeseen 2 samalla kun 
painat kielekettä 1 nuolen suuntaan.

3. Kiinnitä mukana toimitettu valon vastaanotin (1) sisäyksikön 2 kielekkeeseen seuraavan kuvan mukaisesti.

CN1/X1A

CN2/X2A

Tiedonsiirron piirilevy (2)
Liitä tukevasti 
liittimeen.

Relesarja – lyhyt (4)

Relesarja – pitkä (3)

Kieleke 2

Kieleke 2

Kieleke 1

Kieleke 1

Tiedonsiirron 
piirilevy (2)

Tiedonsiirron 
piirilevy (2)

Kun liität tiedonsiirron 
piirilevyn (2), varo 
taivuttamasta piirilevyä.

Kun liität tiedonsiirron 
piirilevyn (2), varo ettet 
muuta mitään asetettujen 
kytkinten asetuksia.

Kieleke

Kieleke Valon vastaanotin (1)
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4. Liitä vaiheessa 1 tiedonsiirron piirilevyyn (2) liitetty relesarjat seuraavasti.
• Relesarja – pitkä (3) sisäyksikön piirilevyn liittimeen X24A
• Relesarja – lyhyt (4) valon vastaanottimen (1) liittimeen CN1/X1A
Kun liitännät on tehty, kiinnitä relesarja – pitkä (3) ja relesarja – lyhyt (4) mukana toimitetulla pidikkeellä (7).

Liitä tukevasti 
liittimeen.

Liitä tukevasti 
liittimeen.

Liitin (X24A) (musta)

Sisäyksikön piirilevy

Relesarja – pitkä (3)

Pidike (7)

Leikkaa ylimääräiset 
pois kiristämisen jälkeen.

Relesarja – 
lyhyt (4)

Liitin (CN1/X1A)

Valon vastaanotin (1)

BRC7EA628/29

BRC7EA630

Käytä tarvittaessa pidikettä (7) johtojen kiinnittämiseen.
Leikkaa ylimääräiset pois kiristämisen jälkeen.

Liitä tukevasti X24A-liittimeen (musta)

Relesarja – pitkä (3)

Liitä tukevasti 
liittimeen.

Relesarja – lyhyt (4)

Liitin (CN1/X1A)

Valon vastaanotin (1)
Suomi 6



3PFI505117-2B.book  Page 7  Friday, December 4, 2020  9:40 AM
(4) Ohjauspaneelin kiinnittäminen
1. Poista tiivistemateriaali ja valmistele uusi vaihtotiivistemateriaali (lisävaruste).

Etusäleikön sisänäkymä

HUOMAA
• Koukun sijainnit ovat sama sekä esiasennetussa kannessa että ohjauspaneelissa.

2. Liu’uta kansi sivuun samalla kun painat kantta A-kohdasta takaa ja B-kohdasta edestä. Koukut 1 ja 
2 poistetaan paikoiltaan.

3. Poista kansi vetämällä kannen vasenta puolta poispäin etusäleiköstä irrottamalla koukut 3a, 3b ja 
4 paikoiltaan.

4. Aseta ohjauspaneelin koukku 4 oikeaan sijaintiin etusäleikössä.
5. Kiinnitä koukut 3a ja 3b painamalla niitä etusäleikköä vasten. 

6. Liu’uta ohjauspaneelia kuvan mukaisesti koukkujen 1 ja 2 kiinnittämiseksi oikeille paikoilleen.

Tiiviste-
materiaali

Kansi 
(esiasennettu)

Koukku 2

Koukku 3a Koukku 3b

Koukku 4
Koukku 1

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
7 Suomi



3PFI505117-2B.book  Page 8  Friday, December 4, 2020  9:40 AM
7. Ohjauspaneeli tulisi asettaa etusäleikköön kuvan mukaisesti.
8. Kiinnitä uusi tiivistemateriaali alkuperäiseen paikkaan (lisävaruste (8)).

9. Kiinnitä etusäleikkö ja huoltokansi sisäyksikköön sisäyksikön asennusoppaan mukaisesti.

5. KENTTÄASETUS
Jos sisäyksikköön on liitetty valinnaisia varusteita, sisäyksikön 
asetus on voinut muuttua. Katso kunkin valinnaisen varusteen 
käyttöopasta (valinnainen käsikirja).

Menettely
1. Paina normaalitilassa -painiketta vähintään neljän 

sekunnin ajan, jolloin siirrytään KENTTÄASETUSTILAAN.
2. Valitse haluttu tilanumero -painikkeella.

3. Paina -painiketta ja valitse ENSIMMÄINEN KOODI.

4. Paina -painiketta ja valitse TOINEN KOODI.

5. Paina -painiketta, jolloin nykyiset asetukset 
ASETETAAN.

6. Palaa NORMAALITILAAN painamalla -painiketta.

87

TILANRO

3

2

5

4

1, 6

KENTTÄASETUSTILA

1. KOODINRO

2. KOODINRO
�����

����

��

����

�������

�����
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(Esimerkki)
Jos ilmansuodattimen puhdistamisajaksi on asetettu ”Suodattimen kontaminaatio – runsas”, aseta 
tilanumeroksi ”10”, ENSIMMÄISEKSI KOODIKSI ”0”, ja TOISEKSI KOODIKSI ”02”.

HUOMAA
• TOINEN KOODI on tehtaalla asetettu arvoon ”01”.
Älä käytä asetuksia, joita ei ole taulukossa.
Langatonta kauko-ohjainta käyttävää ryhmäohjausta varten kaikki ryhmän sisäyksikköjen alkuasetukset ovat 
samat. (Katso lisätietoja ryhmäohjauksesta ryhmäohjaukseen tarkoitetun sisäyksikköön liitetystä 
asennusoppaasta.)

6. KOEKÄYTTÖ
• Suorita koekäyttö ulkoyksikköön liitetyn asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

[VAROTOIMET]
1. Katso ulkoyksikköön liitetystä asennusoppaasta tietoja yksittäiskäyttöjärjestelmän tyypistä.

TILA
numero

ENSIM-
MÄINEN 
KOODI 
numero

ASETUKSEN KUVAUS

TOINEN KOODI numero  HUOMAUTUS)

01 02 03

10

0

Suodattimen kontaminaatio – 
runsas/vähäinen (Näyttöajan 
väliajan asetus ilmasuodattimen 
puhdistamiselle) (Asetus, kun 
suodattimen kontaminaatio on 
runsas, jolloin näyttöajan 
väliaikailmasuodattimen 
puhdistamiselle puolitetaan)

Vähäi
nen

Noin
200 h

Ras-
kas

Noin
100 h –

3
Näyttöajan väliaika ilmasuodattimen 
puhdistamiselle (Asetus sille, milloin 
suodatinmerkkiä ei näytetä)

Näyttö Älä näytä –

12 (VRV-
järjes-
telmä)

1
Päällä/pois-tulo ulkoa (Aseta 
käynnistäminen/pysäyttäminen 
kauko-ohjaimella päälle.)

Pakotettu 
POIS-tulo PÄÄLLÄ/POIS –

2
Termostaattierotuksen vaihto 
(Aseta, kun käytetään kauko-
ohjattua termostaattianturia.)

1°C 0,5°C –

13 0 Ilmavirtauksen lisäystila (asetetaan 
käyttäjän pyytäessä) Vakio Pieni lisäys Nosta
9 Suomi
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