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Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy 
przechowywać w dostępnym miejscu, aby można z niej było korzystać w przyszłości.
Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami 
instrukcji oryginalnej.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy uważnie przeczytać niniejsze "ŚRODKI OSTROŻNOŚCI" przed montażem urządzeń klimatyzacyjnych 
oraz upewnić się, że zostały one zainstalowane prawidłowo. Po zakończeniu instalacji, podczas uruchomienia 
należy upewnić się, że jednostka działa prawidłowo. Należy poinformować klienta o sposobie obsługi jednostki 
i wykonywania konserwacji.

Znaczenie symboli ostrzegawczych 

OSTROŻNIE ......... Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie 
sprzętu.

UWAGA ......... Te instrukcje zapewnią właściwe korzystanie ze sprzętu.

OSTROŻNIE
• Odpowiednie informacje podano także w instrukcji montażu dołączonej do jednostki wewnętrznej.
• Przed montażem należy potwierdzić, że zostały spełnione następujące warunki.

• Należy upewnić się, że nic nie przerywa pracy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. (Należy 
upewnić się, że w pobliżu odbiornika nie znajduje się źródło światła ani lampa jarzeniowa. Należy także 
upewnić się, że odbiornik nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych).

• Należy upewnić się, że lampka pracy na wyświetlaczu oraz inne wskaźniki są dobrze widoczne.
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2. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU
2-1 AKCESORIA
Należy sprawdzić, czy do zestawu opcji dołączono następujące akcesoria.

2-2 UWAGA KIEROWANA DO MONTERA
• Należy poinformować klienta o prawidłowej obsłudze systemu oraz pokazać dołączoną instrukcję obsługi.

3. MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Montaż bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
• Nie należy rzucać pilotem zdanego sterowania ani narażać go na duże wstrząsy. Nie należy go także 

przechowywać w miejscach, gdzie może być narażony na działanie wilgoci lub bezpośredniego światła 
słonecznego.

• Podczas obsługi należy skierować część nadawczą pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika.
• Odległość bezpośredniej transmisji dla pilota zdalnego sterowania wynosi około 7 metrów.
• Sygnał nie może zostać przesłany, jeśli jakieś przedmioty (np. zasłony) blokują odbiornik i pilota zdalnego 

sterowania.

Nazwa

Odbiornik (3) Wiązka 
przewodów 

przekaźnika – 
długa

(4) Wiązka 
przewodów 

przekaźnika – 
krótka

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 

sterowania
Śruba(1) Zespół 

odbiornika 
światła

(2) Płyta PC 
transmisji

Ilość 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.

Kształt

Nazwa
Uchwyt pilota 

zdalnego 
sterowania

(5) Tabliczka 
znamionowa 
z nr jednostki

(6) Panel 
sterowania 
(z etykietą)

Bateria LR03 
(AM4)

(7) Opaska 
zaciskowa

Ilość 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.

Kształt

Nazwa Materiał 
uszczelniający (8) Instrukcja obsługi Instrukcja montażu

Ilość 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Kształt

�

�

�

�

�

�
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• Montaż na ścianie lub słupie
1. Przymocować uchwyt pilota zdalnego sterowania za pomocą 

śrub.

2. Wsunąć z góry pilota zdalnego sterowania w uchwyt pilota 
zdalnego sterowania.

• Jak włożyć baterie
1. Otworzyć tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania, zsuwając 

ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

2. Włożyć dostarczone baterie. Należy prawidłowo włożyć baterie, 
dopasowując oznaczenia biegunowości (+) i (–). Następnie 
zamknąć pokrywę tak samo, jak wcześniej.

4. MONTAŻ ODBIORNIKA
(1) Przygotowania przed montażem

Zdjąć pokrywę serwisową i przednią kratkę. Informacje na temat demontażu zawiera instrukcja montażu 
dostarczona z główną jednostką wewnętrzną.

(2) Określanie adresu i GŁÓWNEGO/PODRZĘDNEGO pilota zdalnego sterowania.
W przypadku ustawiania wielu bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania do pracy w jednym pomieszczeniu, 
należy wprowadzić ustawienie adresu dla odbiornika i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
W przypadku ustawiania wielu przewodowych pilotów zdalnego sterowania w jednym pomieszczeniu, zmienić 
ustawienie przełącznika GŁÓWNY/PODRZĘDNY na odbiorniku.

�

�

Tylna 
pokrywa
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PROCEDURA USTAWIANIA
1. Ustawianie odbiornika

Ustawić przełącznik adresu bezprzewodowego (SS2) na płycie PC transmisji (2) zgodnie z poniższą 
tabelą.

W przypadku korzystania z przewodowego 
i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania do 
obsługi 1 jednostki wewnętrznej, przewodowy pilot 
powinien być ustawiony jako GŁÓWNY. Dlatego 
należy ustawić przełącznik GŁÓWNY/PODRZĘDNY 
(SS1) odbiornika w pozycji PODRZĘDNY.
(Przewodowy pilot zdalnego sterowania będzie 
"GŁÓWNY").

2. Ustawianie adresu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (ustawienie fabryczne to "1")
Ustawianie z pilota zdalnego sterowania
1. Przytrzymać wciśnięty przycisk  oraz przycisk 

 przez przynajmniej 4 sekundy, aby przejść 
do trybu ustawień w miejscu instalacji.
(Oznaczone na obszarze wyświetlacza na ilustracji 
po prawej).

2. Nacisnąć przycisk  i wybrać odpowiednie 
ustawienie Wiele urządzeń (A/b). Po każdorazowym 
naciśnięciu przycisku, wyświetlacz przełącza się 
pomiędzy ustawieniem "A" i "b".

3. Nacisnąć przycisk " " oraz przycisk " ", 
aby ustawić adres.

Adres można ustawić w zakresie od 1 do 6, ale należy 
go ustawić na 1 ~ 3 i na taki sam, jak adres odbiornika. 
(Odbiornik nie działa w przypadku ustawienia 
adresu 4 ~ 6).

4. Nacisnąć przycisk , aby wprowadzić 
ustawienie.

5. Przytrzymać wciśnięty przycisk  przez 
przynajmniej 1 sekundę, aby wyjść z trybu ustawień 
w miejscu instalacji i wrócić do normalnego 
wyświetlacza.

Nr jednostki Nr 1 Nr 2 Nr 3

Przełącznik adresu 
bezprzewodowego 

(SS2)

GŁÓWNY PODRZĘDNY

Przełącznik 
GŁÓWNY/

PODRZĘDNY (SS1)

Bok pomalowany na czarno wskazuje 
położenie pokrętła przełącznika.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Płyta PC 
transmisji (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

Mode 3

2

4

1

Adres

Ustawienie 
Wiele urządzeń

5
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Ustawienia Wiele urządzeń A/b
Kiedy jednostka wewnętrzna jest sterowana przez sterowanie zewnętrzne (centralny pilot zdalnego 
sterowania itp.), czasami nie reaguje na polecenia WŁ./WYŁ. i ustawienia temperatury wysyłane z tego pilota 
zdalnego sterowania. Należy sprawdzić, które ustawienie woli klient i dokonać ustawienia Wiele urządzeń, 
zgodnie z poniższą ilustracją.

3. Przymocować dostarczoną tabliczkę 
znamionową urządzenia (5) do przedniej 
kratki na jednostce wewnętrznej oraz z tyłu 
bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
Ustawić jednakowy numer jednostki 
w odbiorniku i bezprzewodowym pilocie 
zdalnego sterowania. Jeśli ustawienie będzie się 
różnić, sygnał z pilota zdalnego sterowania nie 
będzie przesyłany.
(3) Mocowanie odbiornika
1. Podłączyć dostarczoną wiązkę przewodów przekaźnika – długą (3) i wiązkę przewodów przekaźnika –

krótką (4) do złącza 
na płycie PC transmisji (2).

Pilot zdalnego sterowania
Ruch w przypadku sterowania pracą przez inne 
klimatyzatory i urządzeniaUstawienie Wiele 

urządzeń
Wyświetlacz pilota 
zdalnego sterowania

A: Standardowe Wszystkie elementy 
są wyświetlane.

Przy zmianie trybu pracy, ustawienie temperatury lub 
podobne wykonywane z poziomu pilota zdalnego 
sterowania są odrzucane przez jednostkę wewnętrzną.
(Odbiór sygnalizowany jest jednym długim lub trzema 
krótkimi sygnałami dźwiękowymi)
W wyniku tego stan pracy wskazywany na jednostce 
wewnętrznej i na wyświetlaczu pilota zdalnego 
sterowania różni się.

b: System Multi
Czynności są 
wyświetlane wkrótce 
po wykonaniu.

Wszystkie polecenia są przyjmowane. 
(Odbiór sygnalizowany jest dwoma krótkimi 
sygnałami dźwiękowymi)
Ponieważ wskazanie na pilocie zdalnego sterowania 
jest wyłączone, nie dochodzi do powstania różnic 
wymienionych powyżej.

Przednia kratka

Tabliczka znamionowa 
z numerem jednostki (5)

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 
sterowania

CN1/X1A

CN2/X2A

Płyta PC transmisji (2)
Starannie podłącz 
do złącza.

Wiązka przewodów przekaźnika – krótka (4)

Wiązka przewodów przekaźnika – długa (3)
5 Polski
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2. Postępując zgodnie z ilustracją, umieścić płytę PC transmisji (2) w zaczepie 1, a następnie w zaczepie 2, 
dociskając zaczep 1 w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

3. Przymocować dostarczony zespół odbiornika światła (1) do 2 zaczepów na jednostce wewnętrznej, 
zgodnie z następującą ilustracją.

Zaczep 2

Zaczep 2

Zaczep 1

Zaczep 1

Płyta PC 
transmisji (2)

Płyta PC 
transmisji (2)

Podczas mocowania płyty 
PC transmisji (2) nie należy 
jej wyginać.

Podczas mocowania płyty 
PC transmisji (2) należy uważać, 
aby nie zmienić żadnych 
ustawień przełączników.

Wypustka

Wypustka Zespół odbiornika światła (1)
Polski 6
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4. Podłączyć wiązkę przewodów przekaźnika podłączoną do płyty PC transmisji (2) w kroku 1. w następujący 
sposób.
• Wiązka przewodów przekaźnika – długa (3) do złącza X24A na płycie PC jednostki wewnętrznej
• Wiązka przewodów przekaźnika – krótka (4) do złącza CN1/X1A na zespole odbiornika światła (1)
Po wykonaniu tych połączeń należy związać wiązkę przewodów przekaźnika – długą (3) i wiązkę 
przewodów przekaźnika – krótką (4) za pomocą dostarczonej opaski zaciskowej (7).

BRC7EA628/29

BRC7EA630
7 Polski
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(4) Mocowanie panelu sterowania
1. Usunąć materiał uszczelniający i przygotować nowy uzupełniający materiał uszczelniający (akcesoria).

Widok przedniej kratki od wewnątrz

UWAGA
• Położenie zaczepów jest takie samo zarówno dla zamocowanej fabrycznie pokrywy, jak i dla panelu 

sterowania.

2. Przesunąć pokrywę na bok, naciskając ją w punkcie A od tyłu i w punkcie B od przodu. Zaczepy 1 i 2 
zmienią swoje położenie.

3. Wyjąć pokrywę, odciągając ją za lewą stronę od przedniej kratki i odczepiając zaczepy 3a, 3b i 4.

4. Umieścić zaczep 4 na panelu sterowania w prawidłowym miejscu na przedniej kratce.
5. Przymocować zaczepy 3a i 3b, dociskając je do przedniej kratki. 

6. Przesunąć panel sterowania w pokazany sposób, aby zamocować zaczepy 1 i 2 w prawidłowym 
położeniu.

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
Polski 8
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7. Panel sterowania należy umieścić w przedniej kratce w sposób pokazany na następującej ilustracji.
8. Przymocować nowy materiał uszczelniający w pierwotnym miejscu (akcesoria (8)).

9. Przymocować przednią kratkę i pokrywę serwisową do jednostki wewnętrznej zgodnie z instrukcją 
montażu jednostki wewnętrznej.

5. KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI
Jeśli w jednostce wewnętrznej zamontowane są akcesoria 
opcjonalne, konieczna może być zmiana ustawienia jednostki 
wewnętrznej. Należy zapoznać się z instrukcją montażu 
(opcjonalny podręcznik) każdego opcjonalnego akcesorium.

Procedura
1. W trybie normalnym naciskać przycisk  przez 

minimum cztery sekundy, aby przejść do TRYBU USTAWIEŃ 
W MIEJSCU INSTALACJI.

2. Wybrać żądany numer TRYBU za pomocą przycisku .

3. Nacisnąć przycisk " " i wybrać numer PIERWSZEGO KODU.

4. Nacisnąć przycisk " " i wybrać numer DRUGIEGO KODU.

5. Nacisnąć przycisk , aby USTAWIĆ bieżące ustawienia.
6. Nacisnąć przycisk , aby wrócić do TRYBU 

NORMALNEGO.

87

NR TRYBU

3

2

5

4

1, 6

TRYB USTAWIEŃ 
W MIEJSCU 
INSTALACJI

NR PIERWSZEGO 
KODU

NR DRUGIEGO KODU
�����

����

��

����

�������

�����
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(Przykład)
Jeśli czas do czyszczenia filtra powietrza jest ustawiony na "Zanieczyszczenie filtra - ciężkie", należy ustawić 
numer TRYBU na "10", numer PIERWSZEGO KODU na "0" i numer DRUGIEGO KODU na "02".

UWAGA
• Numer DRUGIEGO KODU jest ustawiony fabrycznie na "01".
Nie należy używać żadnych ustawień, które nie są wymienione w tabeli.
W przypadku sterowania grupowego za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, ustawienia 
początkowe wszystkich jednostek wewnętrznych w grupie są jednakowe. (W przypadku sterowania 
grupowego, patrz instrukcja montażu dostarczona z jednostką wewnętrzną do sterowania grupowego).

6. TESTOWANIE
• Wykonać uruchomienie testowe zgodnie ze wskazówkami w instrukcji montażu dostarczonej z jednostką 

zewnętrzną.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
1. W przypadku typu systemu z możliwością pracy indywidualnej należy zapoznać się z instrukcją montażu 

dołączoną do jednostki zewnętrznej.

Numer 
TRYBU

Numer 
PIER-

WSZEGO 
KODU

OPIS USTAWIENIA

Numer DRUGIEGO KODU     UWAGA)

01 02 03

10

0

Zanieczyszczenie filtra - ciężkie/
lekkie (Ustawienie odstępu czasu 
wyświetlania komunikatu 
o czyszczeniu filtra powietrza) 
(Ustawienie, gdy zanieczyszczenie 
filtra powietrza jest ciężkie i odstęp 
czasu wyświetlania komunikatu 
o czyszczeniu filtra powietrza 
należy skrócić o połowę)

Lekkie
Około
200 
godz.

Mocne
Około
100 
godz.

–

3

Odstęp czasu wyświetlania liczby 
komunikatów o czyszczeniu filtra 
powietrza (Ustawienie, gdy symbol 
filtra nie jest wyświetlany)

Wyświetlacz Nie wyświetlany –

12 
(system 

VRV)

1

WŁ./WYŁ. wejścia z zewnątrz 
(Ustawić, aby umożliwić 
uruchamianie/zatrzymywanie 
z pilota zdalnego sterowania).

Wymuszone WYŁ. 
wejścia

WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE –

2

Różnica przełączania termostatu 
(Ustawić, gdy jest używany czujnik 
termostatu pilota zdalnego 
sterowania).

1°C 0,5°C –

13 0
Tryb zwiększania intensywności 
nawiewu (ustawić na prośbę 
użytkownika)

Standardowy Niewielki wzrost Wzrost
Polski 10
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