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Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat az üzembe helyezés előtt. A kézikönyvet egy könnyen 
hozzáférhető helyen őrizze, később még szükség lehet rá.
Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti 
szövegének a fordításai.

1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Olvassa el figyelmesen ezen "BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK" című részt légkondicionáló berendezés 
felszerelése előtt, és győződjön meg arról, hogy helyesen szerelte azt fel. Üzembe helyezés után 
a próbaüzem alatt ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik-e. Kérjük, tájékoztassa 
a vevőt az egység használatát és karbantartását illetően.

A tájékoztató szimbólumok jelentése 

VIGYÁZAT ..................A tudnivalók figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat, vagy a berendezést 
károsíthatja.

MEGJEGYZÉS ....Ezek az előírások a berendezés helyes használatára vonatkoznak.

VIGYÁZAT
• Tekintse át a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet is.
• Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az alábbi feltételek teljesültek-e.

• Ügyeljen arra, hogy semmi ne zavarja a vezeték nélküli távirányító működését. (Győződjön meg arról, 
hogy sem fényforrás, sem fluoreszkáló lámpa nincs a vevő közelében. Azt is ellenőrizze, hogy 
a vevőegység nincs-e közvetlen napfénynek kitéve.)

• Győződjön meg arról, hogy a működést jelző lámpa és az egyéb jelzőfények jól láthatók.
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2. A FELSZERELÉS ELŐTT
2-1 TARTOZÉKOK
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok mellékelve vannak-e az opcionális készlethez.

2-2 MEGJEGYZÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK
• Mindenképpen ismertesse a vásárlóval a rendszer megfelelő üzemeltetését a mellékelt üzemeltetési 

kézikönyv segítségével.

3. A TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A vezeték nélküli távirányító üzembe helyezése
• Óvja a távirányítót a leeséstől és a nagyobb ütődésektől. Ne tárolja olyan helyen, ahol nedvesség 

vagy közvetlen napsugárzás érheti.
• Működtetés során irányítsa a távirányító jelkibocsájtó részét a vevő felé.
• A távirányító közvetlen átviteli távolsága körülbelül 7 méter.
• A jel nem továbbítható, ha valami, például egy függöny található a vevő és a távirányító között.

Név
Vevő (3) Relé 

vezetékkötege 
– hosszú

(4) Relé 
vezetékkötege 

– rövid

Vezeték 
nélküli 

távirányító
Csavar(1) Fényérzékelő 

szerelvény
(2) Átviteli 
PC-tábla

Mennyi-
ség 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db

Alak

Név Távirányító-tartó (5) Egységszám 
adattáblája

(6) Vezérlőpanel 
(címkével)

LR03 szárazelem 
(AM4) (7) Szorítóelem

Mennyi-
ség 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db

Alak

Név (8) Szigetelőanyag Üzemeltetési 
kézikönyv Szerelési kézikönyv

Mennyi-
ség 1 db 1 db 1 db

Alak
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• Felszerelés falra vagy oszlopra
1. Rögzítse a távirányító-tartót a csavarokkal.

2. Fentről csúsztassa be a távirányítót a távirányító-tartóba.

• Az elemek behelyezése
1. A nyíl irányába csúsztatva nyissa fel a távirányító hátlapját.

2. Helyezze be a mellékelt szárazelemeket. A feltüntetett (+) és 
(–) polaritási jeleknek megfelelően helyezze be az elemeket. 
Ezután zárja vissza a hátlapot.

4. A VEVŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
(1) Előkészületek a felszerelés előtt

Távolítsa el a szervizfedelet és az elülső rácsot. Az eltávolítás módjára vonatkozó információkat 
megtalálja a fő beltéri egység szerelési kézikönyvében.

(2) A cím és a FŐ/AL távirányító meghatározása
Ha egy szobába több vezeték nélküli távirányítót is beszerel, végezze el a vevő és a vezeték nélküli 
távirányító címbeállítását.
Ha egy szobába több vezeték nélküli távirányítót is beszerel, állítsa át a vevő FŐ/AL kapcsolóját.

BEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS
1. A vevő beállítása

Az alábbi táblázatnak megfelelően állítsa át az átviteli PC-tábla (2) vezeték nélküli cím kapcsolóját (SS2).

Ha vezetékes és vezeték nélküli 
távirányítót is használ 1 beltéri egységhez, akkor a 
vezetékes távirányítót kell FŐ távirányítónak 
beállítani. A vevő FŐ/AL kapcsolóját (SS1) ennek 
megfelelően állítsa AL állapotba.
(A vezetékes távirányító lesz a "FŐ".)

Egység száma No.1 No.2 No.3

Vezeték nélküli cím 
kapcsoló (SS2)

FŐ AL

FŐ/AL 
kapcsoló (SS1)

�

�

Hátlap

A feketére festett oldal jelöli 
a váltógomb helyzetét.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Átviteli 
PC-tábla (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. A vezeték nélküli távirányító címének beállítása (a gyári beállítás az "1")
Beállítás a távirányítóról
1. A helyszíni beállítási módba való belépéshez tartsa 

nyomva a  és a  gombot legalább 
4 másodpercig.
(A jobb oldali ábrán a megjelenítési területen jelölve.)

2. Nyomja meg a  gombot, és válasszon ki egy 
többszörös beállítást (A/b). A kijelző a gomb minden 
megnyomásakor vált "A" és "b" között.

3. A cím beállításához nyomja meg az " " és 

a " " gombot.

A cím 1–6 értékig állítható, de állítsa 1 ~ 3 értékre, 
és ugyanarra a címre, mint a vevőt. (A vevő nem 
működik a 4 ~ 6 címmel.)

4. A beállítás megadásához nyomja meg a  
gombot.

5. A helyszíni beállítási módból való kilépéshez és 
a normál kijelzéshez való visszatéréshez tartsa 
lenyomva a  gombot legalább 
1 másodpercig.

Többszörös beállítás A/b
Ha a beltéri egységet egy külső vezérlő (központi távirányító stb.) üzemelteti, néha nem reagál az erről a 
távirányítóról érkező BE/KI, illetve hőmérséklet-beállítási parancsokra. Ellenőrizze, milyen beállítást szeretne 
az ügyfél, és végezze el a többszörös beállítást az alább látható módon.

3. Helyezze fel a mellékelt, az egységszámot 
ismertető adattáblát (5) a beltéri egység 
elülső rácsára és a vezeték nélküli távirányító 
hátsó oldalára.

[ÓVINTÉZKEDÉSEK]
A vevő és a vezeték nélküli távirányító 
egységszáma legyen azonos. Ha a beállítás 
eltér, akkor a távirányítóból érkező jel nem 
továbbítható.

Távirányító Mozgás, amikor a műveletet a másik légkondicionáló 
és berendezés vezérliTöbbszörös beállítás A távirányító kijelzője

A: normál Minden elem megjelenik.

Ha a vezeték nélküli távirányítóval próbál 
végrehajtani üzemmódváltást, hőmérséklet-beállítást 
stb., a beltéri egység visszautasítja a parancsot.
(A jelvevő hang "bíp" vagy "kopp-kopp-kopp")
Ennek eredményeként a vezeték nélküli távirányító 
kijelzőjén megjelenő értékek nem feltétlenül felelnek 
meg a beltéri egység működési állapotának.

b: több rendszer
A műveletek végrehajtás 
után egy rövid ideig 
láthatók maradnak.

A rendszer minden parancsot elfogad.  
(A jelvevő hang "kopp-kopp")
Mivel a távirányító kijelzése ki van kapcsolva, 
nem fordul elő a fent említetthez hasonló eltérés.

Mode 3

2

4

1

Cím

Többszörös 
beállítás

5
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Elülső rács

Egységszám 
adattáblája (5)

Vezeték nélküli 
távirányító
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(3) A vevő csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a relé mellékelt hosszú (3) és rövid (4) vezetékkötegét az átviteli PC-tábla (2) 

csatlakozójához.

2. Illessze be az átviteli PC-táblát (2) az ábra alapján az 1-es fülbe, majd, az 1-es fület a nyíl irányába 
nyomva a 2-es fülbe.

3. Csatlakoztassa a mellékelt fényérzékelő szerelvényt (1) a beltéri egységen lévő 2 fülbe a következő ábra 
szerint.

CN1/X1A

CN2/X2A

Átviteli PC-tábla (2)
Csatlakoztassa határozottan 
a csatlakozóhoz.

Relé vezetékkötege – rövid (4)

Relé vezetékkötege – hosszú (3)

2.fül 

2.fül 

1.fül 

1.fül 

Átviteli 
PC-tábla (2)

Átviteli 
PC-tábla (2)

A PC-tábla (2) csatlakoztatásakor 
ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa 
meg a PC-táblát.

A PC-tábla (2) csatlakoztatásakor 
ügyeljen arra, hogy ne módosítsa 
a kapcsolók megadott beállításait.

Fül

Fül Fényérzékelő szerelvény (1)
5 Magyar
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4. Csatlakoztassa az alábbiak szerint a relé vezetékkötegeit, amelyeket az 1. lépésben az átviteli PC-
táblához (2) csatlakoztatott.
• A relé hosszú vezetékkötegét (3) csatlakoztassa a beltéri egységen lévő PC-tábla X24A jelű csatlakozójához.
• A relé rövid vezetékkötegét (4) csatlakoztassa a fényérzékelő szerelvény (1) CN1/X1A jelű csatlakozójához.
A csatlakoztatás után szorítsa le a mellékelt leszorítóval (7) a relé hosszú (3) és rövid (4) vezetékkötegét.

Csatlakoztassa 
határozottan 
a csatlakozóhoz.

Csatlakoztassa 
határozottan 
a csatlakozóhoz.

Csatlakozó (X24A) (fekete)

Beltéri egység PC-táblája

Relé vezetékkötege – hosszú (3)

Szorítóelem (7)

A meghúzás után vágjon le 
minden felesleges anyagot.

Relé vezeték-
kötege – rövid (4)

Csatlakozó (CN1/X1A)

BRC7EA628/29

BRC7EA630

Szükség esetén használja a szorítóelemet (7) 
a vezetékek rögzítéséhez.
A meghúzás után vágjon le minden 
felesleges anyagot.

Csatlakoztassa határozottan az X24A 
(fekete) csatlakozóhoz

Relé vezetékkötege – hosszú (3)

Csatlakoztassa határozottan 
a csatlakozóhoz.

Relé vezetékkötege – rövid (4)

Csatlakozó (CN1/X1A)
Magyar 6
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(4) A vezérlőpanel csatlakoztatása
1. Távolítsa el a szigetelőanyagot, és készítsen elő új csere-szigetelőanyagot (kiegészítő).

Az elülső rács belső nézete

MEGJEGYZÉS
• A kampók helyzete az előre felhelyezett fedélen és a vezérlőpanelen ugyanaz.

2. Csúsztassa a fedelet oldalra, miközben az A pontban hátulról, a B pontban pedig elölről nyomja 
a fedelet. Ezzel kimozdítja az 1. és 2. kampót a helyéről.

3. A fedél bal oldalát húzza el az elülső rácstól. Így leveheti a fedelet, és a 3a, 3b és 4 jelű kampót 
is kimozdítja a helyéről.

4. Illessze a vezérlőpanel 4. kampóját az elülső rács megfelelő pontjához.
5. Csatlakoztassa a 3a és 3b jelű kampókat úgy, hogy az elülső rácshoz nyomja őket. 

6. A vezérlőpanelt csúsztassa el, és rögzítse az 1. és 2. kampót a helyükre.

Szigete-B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
7 Magyar
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7. A vezérlőpanelnek az alábbi ábra szerint kell elhelyezkednie az elülső rácson.
8. Illessze az új szigetelőanyagot az eredeti helyére ((8)-as tartozék).

9. Rögzítse az elülső rácsot és a szervizfedelet a beltéri egység ajtajára a beltéri egység szerelési 
kézikönyvében található utasítások szerint.

5. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS
Ha opcionális tartozékot szerel fel a beltéri egységre, a beltéri 
egység beállítása módosulhat. Az egyes opcionális tartozékokkal 
kapcsolatban lásd a kezelési kézikönyvet (opcionális kézikönyv).

Eljárás
1. Normál módban tartsa lenyomva a  gombot legalább 

négy másodpercen keresztül. Ezzel belép a HELYSZÍNI 
BEÁLLÍTÁS MÓD-ba.

2. Válassza ki a kívánt ÜZEMMÓD számát a  gombbal.

3. Nyomja meg az " " gombot, és válassza ki az ELSŐ 
KÓD számát.

4. Nyomja meg a " " gombot, és válassza ki a MÁSODIK 
KÓD számát.

5. A  gombot megnyomva ELMENTHETI az aktuális 
beállításokat.

6. A  gombot megnyomva visszatérhet NORMÁL 
MÓDBA.

87

MÓD SZÁMA

3

2

5

4

1, 6

HELYSZÍNI 
BEÁLLÍTÁS MÓD

ELSŐ KÓDSZÁM

MÁSODIK KÓDSZÁM
�����

����

��

����

�������

�����
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(Példa)
Ha a légszűrő tisztítási idejének beállítása "A levegőszűrő szennyeződése – Komoly" értéken van, állítsa 
a MÓD számát "10", az ELSŐ KÓD számát 0 és a MÁSODIK KÓD számát "02" értékre.

MEGJEGYZÉS
• A MÁSODIK KÓD számának gyári alapbeállítása "01".
Csak a táblázatban felsorolt beállításokat használja.
A vezeték nélküli távirányítóval történő csoportos vezérlés esetén a csoport minden beltéri egységének 
kezdeti beállításai megegyeznek. (A csoportos vezérléssel kapcsolatban lásd a csoportosan vezérelhető 
beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet.)

6. PRÓBAÜZEM
• A próbaüzemet a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvben található utasításoknak megfelelően 

végezze el.

[ÓVINTÉZKEDÉSEK]
1. A különböző működtetési rendszerekhez lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.

MÓD 
száma

ELSŐ 
KÓD-
SZÁM

A BEÁLLÍTÁS LEÍRÁSA
MÁSODIK KÓDSZÁM     MEGJEGYZÉS)

01 02 03

10

0

A levegőszűrő szennyeződése –
Komoly/Enyhe (A levegőszűrő 

tisztításáig hátralévő idő 
kijelzésének időköz-beállítása) 
(Arra szolgáló beállítás, 
ha a levegőszűrő komoly 
szennyeződése áll fenn, és 
a levegőszűrő tisztításáig hátralévő 
idő kijelzésének időköz-beállítását 
meg kell felezni)

Enyhe Kb.
200 óra Komoly Kb.

100 óra –

3

A levegőszűrő-tisztításig hátralévő 
idő kijelzésének időközszámlálója 
(Arra szolgáló beállítás, ha a szűrő 
jelzés nem jelenik meg)

Kijelző Nem jelenik meg –

12 (VRV 
rendszer)

1
BE/KI bemenet kívülről 
(Ekkor lehetséges az indítás/
leállítás a távirányítóval)

Kényszerített KI 
bemenet BE/KI –

2

Termosztátváltási különbség 
(A távirányító hőmérséklet-
érzékelőjének használatához 
tartozó beállítás)

1°C 0,5°C –

13 0
A levegőfúvás-sebesség 
növelésének módja (a felhasználó 
kérésére kell beállítani)

Normál Kismértékű 
növelés Növelés
9 Magyar
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