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Sett, Trådløs fjernkontroll
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Les disse instruksjonene nøye før installering. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgjengelig sted for
fremtidig referanse.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

1. SIKKERHETSREGLER
Les disse "SIKKERHETSHENSYNENE" nøye før du installerer klimaanlegget, og sørg for å installere det
riktig. Etter at monteringen er fullført, må du kontrollere at enheten fungerer skikkelig ved oppstart. Gi kunden
beskjed om hvordan produktet brukes og vedlikeholdes.
Hva advarselsymbolene betyr
ADVARSEL .......... Hvis advarselen om fare ikke tas til følge, kan det føre til personskade eller skade
på utstyr.
MERK

............ Disse instruksjonene vil sikre riktig bruk av utstyret.

FORSIKTIG
• Se også i installeringshåndboken som følger med innendørsenhet.
• Bekreft at følgende forhold er tilfredsstillende før installering.
• Sikre at ingenting forstyrrer bruk av den trådløse fjernkontrollen. (Sikre at det verken er en lyskilde
eller lysstoffrør nær mottakeren. Sikre også at mottakeren ikke blir utsatt for direkte sollys.)
• Sikre at det er lett å se driftslampen og andre indikatorer.
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2. FØR INSTALLERING
2-1 TILBEHØR
Kontroller om følgende tilbehør følger med tilbehørssettet.

Navn
Antall

Mottaker
(1)
(2) Senderens
Lysmottakerenh
PC-kort
et
1 stk.
1 stk.

(3) Relé
ledningsnett langt

(4) Relé
ledningsnett kort

Trådløs
fjern kontroll

Skrue

1 stk.

1 stk.

1 stk.

2 stk.

Form

Navn

Fjernkontrollholder

Antall

1 stk.

(5) Enhetsnr.navneplate
1 stk.




Form

(6) Kontrollpanel
(med etikett)
1 stk.

Tørrbatteri LR03
(AM4)
2 stk.

(7) Klemme
1 stk.

!
!
!

Navn

Tetningsmateriale (8)

Brukerhåndbok

Antall

1 stk.

1 stk.

Installeringshåndbok
1 stk.

Form

2-2 MERKNAD TIL INSTALLATØREN
• Sørg for å instruere kunden i forsvarlig bruk av systemet og vis fram den vedlagte driftshåndboken.

3. INSTALLASJON AV FJERNKONTROLL
Installere trådløs fjernkontroll
• Ikke kast fjernkontrollen eller utsett den for kraftige støt. Den må heller ikke lagres et sted hvor den utsettes
for fuktighet eller direkte sollys.
• Ved drift pekes senderdelen av fjernkontrollen i retning mottakeren.
• Den direkte senderekkevidden på fjernkontrollen er ca. 7 meter.
• Signalet kan ikke overføres hvis noe (f.eks. gardiner) blokkerer mottakeren og fjernkontrollen.

Norsk
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• Montering på vegg eller søyle
1. Fest fjernkontrollholderen med skruene.

2. Skyv fjernkontrollen inn i fjernkontrollholderen fra toppen.



• Slik setter du inn batteriene
1. Åpne bakdekselet på fjernkontrollen ved å skyve det i pilens
retning.

Bakre deksel

2. Sett inn vedlagte tørrcellebatterier. Sett inn batteriene på riktig
måte ved å se på de angitte polaritetsmerkene (+) og (–).
Deretter lukker du dekselet igjen.

4. INSTALLERING AV MOTTAKER
(1) Klargjøring før installering
Fjern servicedekselet og frontristen. Se i installeringshåndboken som fulgte med innendørshovedenheten for informasjon om fjerning.
(2) Mottakertilordning og MAIN/SUB fjernkontroll.
Hvis flere trådløse fjernkontroller skal brukes i ett og samme rom, utfør en sender-/mottakertilordning for
mottakeren og den trådløse fjernkontrollen.
Hvis du bruker flere kablede fjernkontroller i ett og samme rom, bruk MAIN/SUB-bryteren på mottakeren.

INNSTILLINGSPROSEDYRE
1. Innstilling av mottakeren
Still inn den trådløse mottakerbryteren (SS2) på senderens PC-kort (2) i henhold til tabellen nedenfor.

!

!


Nr. 3



Nr. 2

!

Trådløs
mottakerbryter
(SS2)

Nr. 1



Enhetsnr.

Ved bruk av både kablet og trådløs fjernkontroll
på 1 innendørsenhet, bør den kablede fjern
kontrollen settes til MAIN. Still derfor inn
mottakerens MAIN/SUB-bryter (SS1) til SUB.
(Den kablede fjernkontrollen vil være "MAIN".)

3

Senderens
PC-kort (2)

1

2 3

M

S
SS1

SS2

SUB

MS

MAIN/SUBbryter (SS1)

MS

MAIN

Siden som er lakkert svart
indikerer bryterknappens posisjon.

Norsk
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2. Stille inn adressen for den trådløse fjernkontrollen (Den er fabrikkinnstilt til "1")
Innstilling via fjernkontrollen
og knappen
1. Trykk og hold nede knappen
i minst 4 sekunder for å få Feltinnstillingsmodus.
(Angitt i displayområdet på figuren til høyre.)

/TEST

3

Modus

2. Trykk på knappen
FAN og velg en multiinnstilling (A/b). Hver gang du trykker på knappen,
skifter displayet mellom "A" og "b".
3. Trykk på knappen "
mottakeren.



!

"

72

#

2

" og knappen " DOWN " for å angi

$

4

Adresse

Mottakeradressen kan stilles inn fra 1 til 6, men bruk
1 ~ 3 og samme tall som du har brukt på mottakeren.
(Mottakeren virker ikke med adresse 4 ~ 6.)
4. Trykk inn knappen 4-5-48- for å legge inn innstillingen.

Flere
innstillinger
1

5. Hold nede knappen
i minst 1 sekund for
å avslutte Feltinnstillingsmodus og gå tilbake til
normal displayet igjen.
/TEST

5

Flere innstillinger A/b
Når innendørsenheten blir betjent av en ekstern kontroll (sentral fjernkontroll osv.), vil den noen ganger ikke
reagere på PÅ/AV- og temperaturinnstillingskommandoer fra denne fjernkontrollen. Sjekk hvilke innstillinger
kunden ønsker og foreta multi-innstillinger som vist nedenfor.
Flere innstillinger

Fjernkontroll
Fjernkontrollvisning

A: Standard

Alle elementer vises.

b: Flere systemer

Driftsstatuser fortsetter
å vises i kort tid etter
utførelse.

3. Fest den medfølgende enhetsnummernavneplaten (5) på innendørsenhetens
frontrist og bak på den trådløse
fjernkontrollen.
[FORHOLDSREGLER]
Still inn enhetsnummeret så mottakeren og den
trådløse fjernkontrollen stemmer overens. Hvis
innstillingene er forskjellige, kan ikke signalet fra
fjernkontrollen overføres.

Norsk

Bevegelse når betjeningen er kontrollert av det andre
klimaanlegget og utstyr
Ved driftsmodusovergang, vil temperaturinnstillinger
eller lignende utføres fra den trådløse fjernkontrollen,
og innendørsenheten avviser instruksen.
(Signalmottakslyd "pii" eller "klikk-klikk-klikk")
Som en følge av dette oppstår det en
uoverensstemmelse mellom driftsstatusen på
innendørsenheten og indikasjonen på displayet
til den trådløse fjernkontrollen.
Alle kommandoer godtas.
(Signalmottakslyd "klikk-klikk")
Siden indikasjonen på fjernkontrollen er slått av,
oppstår det ikke avvik som nevnt ovenfor.

Frontrist

Enhetsnr.
-navneplate (5)
Trådløs
fjernkontroll

4
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(3) Feste mottakeren
1. Koble til det medfølgende reléledningsnettet – langt (3) og reléledningsnett – kort (4) til kontakten på
senderens PC-kort (2).

Senderens PC-kort (2)

CN1/X1A

Koble til fast
på kontakten.
Reléledningsnett – kort (4)

CN2/X2A

Reléledningsnett – langt (3)

2. Som vist i figuren, sett senderens PC-kort (2) inn i tapp-posisjon 1, sett deretter inn i tapp-posisjon 2 mens
du trykker tapp-posisjon 1 i pilens retning.

Tapp 2 Tapp 1
Tapp 2

Senderens
PC-kort (2)

Tapp 1
Når du fester senderens
PC-kort (2), vær forsiktig så
du ikke endrer posisjonen
til innstillingsbryterne.

Senderens
PC-kort (2)

Når du fester senderens
PC-kort (2), sørg for at du
ikke bøyer PC-kortet.

3. Fest den medfølgende lysmottakerenheten (1) til de 2 tapp-posisjonene på innendørsenheten,
i overensstemmelse med følgende figur.

Tapp

Tapp

5

Lysmottakerenhet (1)

Norsk
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4. Koble reléledningsnettet som ble koblet til senderens PC-kort (2) i trinn 1. som følger.
• Reléledningsnett – langt (3) til kontakt X24A på innendørsenhetens PC-kort
• Reléledningsnett – kort (4) til kontakt CN1/X1A på lysmottakerenheten (1)
Når disse tilkoblingene er utført, bruk klemmer og fest reléledningsnett – langt (3) og reléledningsnett –
kort (4) med de tilhørende klemmene (7).

Kontakt (X24A) (Svart)

BRC7EA628/29

Koble til fast
på kontakten.
Innendørsenhetens PC-kort

Reléledningsnett – langt (3)
Koble til fast
på kontakten.

Reléledningsnett – kort (4)
Kontakt (CN1/X1A)
Lysmottakerenhet (1)

Klemme (7)
Skjær av eventuelt overskytende
materiale etter tiltrekking.

BRC7EA630
Koble til fast på kontakten X24A (svart)

Reléledningsnett – langt (3)

Reléledningsnett – kort (4)
Koble til fast
på kontakten.

Bruk klemme (7) til å feste ledningene ved behov.
Skjær av eventuelt overskytende materiale etter tiltrekking.

Kontakt (CN1/X1A)
Lysmottakerenhet (1)

Norsk
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(4) Feste kontrollpanelet
1. Fjern tetningsmaterialet og klargjør nytt tetningsmateriale (tilbehør) som skal erstatte det gamle.
Frontristen sett fra innsiden

Krok 3a

Deksel
(forhåndsinstallert)

Krok 3b

A

Krok 2
B

Tetningsmateriale

Krok 4
Krok 1

1
MERK
• Krokenes posisjoner er de samme for både forhåndsinstallert deksel og kontrollpanel.
2. Skyv dekselet til siden mens du trykker på dekselet i posisjon A fra baksiden, og på posisjon B fra
forsiden. Krokene 1 og 2 vil bli fjernet fra sine posisjoner.
3. Fjern dekselet ved å trekke venstre side av dekselet bort fra frontristen, slik at du fjerner krokene 3a,
3b og 4 fra sine posisjoner.

A
B

2a

2b

3

4. Plasser krok 4 på kontrollpanelet på riktig sted på frontristen.
5. Fest krokene 3a og 3b ved å trykke dem mot frontristen.

4

5

6

6. Skyv kontrollpanelet som vist for å feste krokene 1 og 2 i riktig posisjon.

7

Norsk
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7. Kontrollpanelet skal plasseres i frontristen som vist i følgende figur.
8. Fest nytt tetningsmateriale i den opprinnelige posisjonen (tilbehør (8)).

7

8

9. Fest frontristen og servicedekselet på innendørsenheten ifølge installeringshåndboken for
innendørsenheten.

5. INNSTILLINGER PÅ INSTALLASJONSSTEDET
Hvis ekstrautstyr monteres på innendørsdelen, kan det
være at innstillingene til innendørsenheten må endres.
Se i bruksanvisningen (håndbok for ekstrautstyr) for hvert
ekstra tilbehør.

MODUS NR.

FELTINNSTILLINGSMODUS
3
4
ANDRE KODENR.

Fremgangsmåte
1. Når du står i normal modus, trykk på
-knappen
i minimum fire sekunder for å gå til FELTINNSTILLING-modus.
/TEST

2. Velg ønsket MODUS-nummer med knappen MODE .

5

3. Trykk på knappen "

2

72

" og velg det FØRSTE KODE-nummeret.

4. Trykk på knappen " DOWN " og velg det ANDRE KODE-nummeret.
5. Trykk på knappen 4-5-48- så vil gjeldende innstillinger
få status INNSTILT.
6. Trykk på knappen
MODUS.

Norsk

/TEST

FØRSTE KODENR.
1, 6

for å gå tilbake til NORMAL

8
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(Eksempel)
Dersom tid for å rengjøre luftfilteret er satt til "Filter Contamination-Heavy", sett MODUS-nummer til "10",
FØRSTE KODE-nummer til "0", og ANDRE KODE-nummer til "02".
MODUSnummer

FØRSTE
KODEnummer

0
10

3

1
12 (VRVsystem)
2

13

0

ANDRE KODE-nummer
BESKRIVELSE AV INNSTILLING
Filter Contamination-Heavy/Light
(Innstilling for tidsintervall for visning
av filterrengjøring) (Innstilling for når
luftfilterforurensningen er tung,
og når tidsavstand for visningstid til
rengjøring av luftfilter skal halveres)
Tidsavstand for nedtelling av
visningstid til rengjøring av luftfilter
(Innstilling for når filtertegnet ikke
skal vises)
PÅ/AV-inngangssignal fra utsiden
(Innstilling ved aktivering av starte/
stoppe fra fjernkontroll.)
Termostatdifferensialovergang
(Innstilling når fjernstyringens
termostatsensor brukes.)
Modus for økt luftstrømhastighet
(skal stilles inn på brukerens
anmodning)

01

Lav

Ca.
200 timer

MERK)

02

Høy

03

Ca.
100 timer

–

Display

Ikke vis

–

Tvangsstyrt
AV-inngang

PÅ/AV

–

1°C

0,5°C

–

Standard

En liten økning

Økning

MERK
• ANDRE KODE-nummeret er fabrikkinnstilt på "01".
Ikke bruk innstillinger som ikke er nevnt i tabellen.
For gruppekontroll med en trådløs fjernkontroll, er originalinnstillingene for alle innendørsdeler i gruppen like.
(For gruppekontroll, se installeringshåndboken som er vedlagt innendørsenheten for gruppekontroll.)

6. PRØVEKJØRING
• Utfør testdrift i henhold til instruksjonene i installeringshåndboken som er vedlagt utendørsenheten.
[FORHOLDSREGLER]
1. Se i installeringshåndboken som er vedlagt utendørsenheten for systemtyper med individuell drift.
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