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MONTAJ KILAVUZU

Kablosuz Uzaktan Kumanda Kiti
MODELLER

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630
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Kablosuz Uzaktan Kumanda Kiti
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Montajdan önce bu talimatlarÕ dikkatle okuyun. Bu kÕlavuzu daha sonra baúvurmak üzere kolayca
ulaúabilece÷iniz bir yerde saklayÕn.
KÕlavuzun aslÕ øngilizce metindir. Di÷er diller asÕl talimatlarÕn çevirileridir.

1. GÜVENLøK ÖNLEMLERøNø
Cihaz ekipmanlarÕnÕ kurmadan önce lütfen bu "GÜVENLøK ÖNLEMLERøNø" dikkatli bir biçimde okuyun
ve cihazÕ do÷ru bir biçimde kurdu÷unuzdan emin olun. Montaj iúlemini tamamladÕktan sonra, ilk çalÕútÕrma
sÕrasÕnda ünitenin do÷ru úekilde çalÕútÕ÷Õndan emin olun. Lütfen, ünitenin nasÕl çalÕútÕrÕlaca÷Õ ve bakÕmÕn nasÕl
yapÕlaca÷Õ konusunda müúteriyi bilgilendirin.
økaz simgelerinin anlamlarÕ
øKAZ ...................... økaza riayet edilmezse, yaralanmaya veya ekipman hasarÕna yol açabilir.
NOT

............... Bu talimatlar, cihazÕn do÷ru kullanÕmÕnÕ sa÷layacaktÕr.

øKAZ
• øç üniteyle birlikte verilen montaj kÕlavuzuna da bakÕn.
• Montaj öncesinde, aúa÷Õdaki koúullarÕn karúÕlandÕ÷ÕnÕ onaylayÕn.
• Uzaktan kumandanÕn çalÕúmasÕnÕ engelleyecek bir úey bulunmadÕ÷Õndan emin olun. (AlÕcÕ yakÕnÕnda bir
ÕúÕk kayna÷Õ veya flüoresan lamba bulunmadÕ÷Õndan emin olun. AyrÕca, alÕcÕnÕn do÷rudan güneú ÕúÕ÷Õna
maruz kalmadÕ÷Õndan emin olun.)
• ÇalÕúma gösterge lambasÕnÕn ve di÷er göstergelerin kolayca görülebildi÷inden emin olun.
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2. MONTAJ ÖNCESø
2-1 AKSESUARLAR
Seçenek kitinizle birlikte aúa÷Õdaki aksesuarlarÕn eksiksiz úekilde verildi÷ini kontrol edin.
AlÕcÕ
AdÕ
MiktarÕ

(1) IúÕk alÕcÕsÕ
tertibatÕ
1 adet.

(2) øletim
PC kartÕ
1 adet.

(3) Röle
donanÕmÕ uzun

(4) Röle
donanÕmÕ kÕsa

Kablosuz
uzaktan
kumanda

Vida

1 adet.

1 adet.

1 adet.

2 adet.

Biçimi

Uzaktan kumanda
yuvasÕ
MiktarÕ
1 adet.
AdÕ





Biçimi

AdÕ
MiktarÕ

(5) Ünite No.
etiketi
1 adet.

SÕzdÕrmazlÕk
malzemesi (8)
1 adet.

(6) Kontrol paneli
(etiketli)
1 adet.

Kuru pil LR03
(AM4)
2 adet.

(7) Kelepçe
1 adet.

!
!
!

KullanÕm kÕlavuzu

Montaj kÕlavuzu

1 adet.

1 adet.

Biçimi

2-2 MONTAJ GÖREVLøSø øÇøN NOT
• Müúteriye ürünle birlikte verilen kullanÕm kÕlavuzu üzerinden sistemi nasÕl do÷ru úekilde çalÕútÕrabilece÷ini
ö÷retti÷inizden emin olun.

3. UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI
¢Kablosuz uzaktan kumandanÕn monte edilmesi²
• Uzaktan kumandayÕ fÕrlatmayÕn veya büyük darbelere maruz bÕrakmayÕn. AyrÕca, kumandayÕ neme ya da
do÷rudan güneú ÕúÕ÷Õna maruz kalabilecek yerlerde saklamayÕn.
• ÇalÕúÕrken, uzaktan kumandanÕn verici parçasÕnÕ alÕcÕ yönünde tutun.
• Uzaktan kumandanÕn do÷rudan iletim mesafesi yaklaúÕk 7 metredir.
• AlÕcÕ ile uzaktan kumanda arasÕnda perde gibi bir engel varsa, sinyal iletilemeyebilir.

Türkçe
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• Duvara veya sütuna montajÕ
1. Uzaktan kumanda yuvasÕnÕ vidalarla sabitleyin.

2. Uzaktan kumandayÕ uzaktan kumanda yuvasÕna üst taraftan
kaydÕrarak yerleútirin.


• Pillerin takÕlmasÕ
1. Uzaktan kumandanÕn arka kapa÷ÕnÕ ok yönünde kaydÕrarak
açÕn.

Arka kapak

2. Ürünle verilen kuru pilleri takÕn. Pilleri gösterilen (+) ve (–) kutup
iúaretleriyle eúleútirerek do÷ru úekilde ayarlayÕn ve takÕn.
ArdÕndan, arka kapa÷Õ yukarÕda açÕklandÕ÷Õ gibi takÕn.

4. ALICI MONTAJI
(1) Montaj öncesi hazÕrlÕklar
Servis kapa÷ÕnÕ ve ön ÕzgarayÕ çÕkartÕn. ÇÕkarma konusunda ayrÕntÕlÕ bilgi için ana iç ünite ile birlikte verilen
montaj kÕlavuzuna bakÕn.
(2) Adresin ve ANA/ALT uzaktan kumandanÕn belirlenmesi.
Tek bir oda için birden fazla uzaktan kumanda ayarÕ yapÕlacaksa, alÕcÕ ve uzaktan kumanda için adres
ayarÕ gerçekleútirin.
Tek bir oda için birden fazla kablolu kumanda ayarÕ yapÕlacaksa, alÕcÕnÕn ANA/ALT dü÷mesini de÷iútirin.

AYAR PROSEDÜRÜ
1. AlÕcÕnÕn ayarlanmasÕ
øletim PC kartÕ (2) üzerindeki kablosuz adres dü÷mesini (SS2) aúa÷Õdaki tabloda gösterildi÷i úekilde ayarlayÕn.

!

!


No. 3



No. 2

!

Kablosuz adres
dü÷mesi (SS2)

No. 1



Unit No.

1 iç ünite için hem kablolu hem de kablosuz uzaktan
kumanda kullanÕlÕyorsa, kablolu kumanda ANA
kumanda olarak ayarlanmalÕdÕr. Bu durumda,
alÕcÕnÕn ANA/ALT dü÷mesini (SS1) ALT konumuna
ayarlayÕn.
(Kablolu uzaktan kumanda "ANA" olacaktÕr.)

3

İletim PC kartı (2)

1

2 3

M

S
SS1

SS2

ALT

MS

ANA/ALT
dü÷mesi (SS1)

MS

ANA

Yanların siyah boyalı olması
düğme konumunu gösterir.
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2. Kablosuz uzaktan kumanda adresinin ayarlanmasÕ (Fabrikada "1" olarak ayarlanmÕútÕr)
¢Uzaktan kumandadan ayar²
1. Saha Ayar moduna ulaúmak için

dü÷mesini

ve
dü÷mesini en az 4 saniye boyunca
basÕlÕ tutun.
(Sa÷daki úekildeki ekran alanÕnda gösterilir.)
/TEST

2.

3

Mod

FAN dü÷mesine basÕn ve bir çoklu ayar (A/b)
seçin. Dü÷meye her bastÕ÷ÕnÕzda, ekran "A" ile "b"
arasÕnda de÷iúir.

3. Adresi ayarlamak için "
kullanÕn.



!

"

#

72

2

" ve " DOWN " dü÷melerini

$

Adres 1 ile 6 arasÕnda ayarlanabilir, ancak 1 ~ 3
konumuna ve alÕcÕ ile aynÕ adrese ayarlayÕn.
(AlÕcÕ, 4 ~ 6 adresiyle çalÕúmaz.)
4. AyarÕ girmek için 4-5-48- dü÷mesine basÕn.
5. Saha Ayar modundan çÕkmak ve normal ekrana
dönmek için
dü÷mesini en az 1 saniye
boyunca basÕlÕ tutun.

4

Adres

Çoklu ayar
1
5

/TEST

Ekran ayarlarÕ A/b
øç ünite dÕúarÕdan kontrol ile çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda (merkezi kumanda vb.), bazÕ durumlarda bu uzaktan
kumandadan gelen AÇIK/KAPALI komutuna ve sÕcaklÕk ayarÕ komutlarÕna yanÕt vermeyebilir. Müúterinin
tercih etti÷i ayarÕ kontrol edin ve aúa÷Õda gösterilen úekilde çoklu ayarlarÕ gerçekleútirin.
Çoklu ayar

A: Standart

b: Multi Sistem

Uzaktan kumanda
ÇalÕúma di÷er klimalar ve cihazlar tarafÕndan kontrol
Uzaktan kumanda ekranÕ edildi÷inde hareket
ÇalÕúma modu de÷iúiminde, sÕcaklÕk ayarÕ veya
benzeri iúlemler uzaktan kumandadan gerçekleútirilir;
iç ünite komutlarÕ reddeder.
Tüm ö÷eler görüntülenir. (Sinyal alma sesi "pii" veya "pik-pik-pik")
Sonuç olarak, iç ünitenin çalÕúma durumu ile uzaktan
kumanda ekranÕ üzerindeki gösterge arasÕnda bir
ekran uyuúmazlÕ÷Õ meydana gelir.
Tüm komutlar kabul edilir.
Operasyonlar
(Sinyal alma sesi "pik pik")
yürütmeden sonra kÕsa
Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge kapalÕ
süreyle ekranda kalÕr.
oldu÷undan, yukarÕda açÕklanana benzer bir
uyuúmazlÕk oluúmaz.

3. øç ünitenin ön ÕzgarasÕna ve kablosuz
uzaktan kumandanÕn arkasÕna ürünle birlikte
verilen ünite numarasÕ etiketini (5) takÕn.
[TEDBøRLER]
AlÕcÕnÕn ve uzaktan kumandanÕn ünite
numarasÕnÕ birbiriyle aynÕ úekilde ayarlayÕn.
Ayarlar farklÕ olursa, uzaktan kumandadan gelen
sinyal iletilemez.

Türkçe

Ön ızgara

Ünite No. etiketi (5)
Kablosuz uzaktan
kumanda

4

375%ERRN3DJH7XHVGD\-DQXDU\30

(3) AlÕcÕnÕn takÕlmasÕ
1. Birlikte verilen röle donanÕmÕ – uzun (3) ve röle donanÕmÕ – kÕsa (4) birimlerini iletim PC kartÕnÕn (2)
üzerindeki konektöre ba÷layÕn.

İletim PC kartı (2)

CN1/X1A

Sıkıca konektöre
bağlayın.
Röle donanımı – kısa (4)

CN2/X2A

Röle donanımı – uzun (3)

2. Resme uygun olarak iletim PC kartÕnÕ (2) tÕrnak 1'e ve ardÕndan tÕrnak 1'i ok yönünde iterken tÕrnak 2'ye
yerleútirin.

Tırnak 2

Tırnak 1

Tırnak 2

İletim PC
kartı (2)

Tırnak 1
İletim PC kartını (2) takarken,
ayar anahtarları ayarlarından
herhangi birini değiştirmemeye
özen göﬆerin.

İletim PC
kartı (2)

İletim PC kartını (2) takarken
PC kartını bükmediğinizden
emin olun.

3. Aúa÷Õdaki resme uygun olarak ürünle birlikte verilen ÕúÕk alÕcÕsÕ tertibatÕnÕ (1) iç ünitedeki 2 tÕrna÷a takÕn.

Tırnak

Tırnak

5

Işık alıcısı tertibatı (1)

Türkçe
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4. AdÕm 1'de iletim PC kartÕna (2) ba÷lanan röle donanÕmlarÕnÕ aúa÷Õdaki úekilde ba÷layÕn.
• Röle donanÕmÕ – uzun (3) iç ünite PC kartÕnÕn X24A konektörüne ba÷lanÕr
• Röle donanÕmÕ – kÕsa (4) ÕúÕk alÕcÕsÕ tertibatÕnÕn (1) CN1/X1A soketine ba÷lanÕr
Bu ba÷lantÕ yapÕldÕktan sonra röle donanÕmÕ – uzun (3) ve röle donanÕmÕ – kÕsa (4) birimlerini ürünle
birlikte verilen kelepçeyi (7) kullanarak sabitleyin.

BRC7EA628/29

.RQHNW|U ;$  6L\DK

6ÕNÕFDNRQHNW|UH
ED÷OD\ÕQ
øoQLWHQLQ3&NDUWÕ

5|OHGRQDQÕPÕ±X]XQ 
6ÕNÕFDNRQHNW|UH
ED÷OD\ÕQ

5|OHGRQDQÕPÕ±
NÕVD 
.RQHNW|U &1;$
,úÕNDOÕFÕVÕWHUWLEDWÕ 

.HOHSoH 
6ÕNWÕNWDQVRQUDNDODQID]OD
PDO]HPH\LNHVHUHNDWÕQ

BRC7EA630
6ÕNÕFDNRQHNW|UHED÷OD\ÕQ;$ 6L\DK

5|OHGRQDQÕPÕ±X]XQ 

5|OHGRQDQÕPÕ±NÕVD 
6ÕNÕFDNRQHNW|UH
ED÷OD\ÕQ
.RQHNW|U &1;$

*HUHNLUVHNDEORODUÕVDELWOHPHNLoLQNHOHSoH  
NXOODQÕQ6ÕNWÕNWDQVRQUDNDODQID]OD
PDO]HPH\LNHVHUHNDWÕQ

,úÕNDOÕFÕVÕWHUWLEDWÕ 
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(4) Kontrol panelinin takÕlmasÕ
1. SÕzdÕrmazlÕk malzemesini çÕkarÕn ve yeni yedek sÕzdÕrmazlÕk malzemesini (aksesuar) hazÕrlayÕn.
Ön ÕzgaranÕn iç görünümü

.DQFDD

.DSDN
|QFHGHQ
WDNÕOPÕú
.DQFD

.DQFDE

A
B
.DQFD

.DQFD

6Õ]GÕUPD]OÕN
PDO]HPHVL

1
NOT
• Kanca konumlarÕ hem önceden monte edilmiú kapak hem de kontrol paneli için aynÕdÕr.
2. Arkadan A konumundan ve önden B konumundan kapa÷a bastÕrÕrken kapa÷Õ yana kaydÕrÕn.
Kanca 1 ve 2 konumdan çÕkarÕlacaktÕr.
3. Sol tarafÕ ön Õzgaradan çekerek kanca 3a, 3b ve 4'ü konumlarÕndan ayÕrÕn ve kapa÷Õ çÕkarÕn.

A
B

2a

2b

3

4. Kanca 4'ü kontrol panelinde ön Õzgara ile do÷ru konuma getirin.
5. Ön Õzgaraya do÷ru iterek kanca 3a ve 3b'yi takÕn.

4

5

6

6. Kanca 1 ve 2'yi do÷ru konuma takmak için kontrol panelini gösterilen úekilde kaydÕrÕn.

7
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7. Kontrol paneli, aúa÷Õdaki resimde gösterilen úekilde ön Õzgaraya yerleútirilmelidir.
8. Yeni sÕzdÕrmazlÕk malzemesini orijinal konuma (aksesuar (8)) takÕn.

7

8

9. Ön Õzgara ve servis kapa÷ÕnÕ iç ünite montaj kÕlavuzuna uygun úekilde iç üniteye takÕn.

5. SAHA AYARLARI

MOD NO.

øç üniteye opsiyonel aksesuarlar takÕlÕrsa, iç ünite ayarÕnÕn
de÷iútirilmesi gerekebilir. Her bir iste÷e ba÷lÕ aksesuar için
montaj kÕlavuzuna (seçenekler el kitabÕ) bakÕn.

SAHA AYAR MODU
3
4

Prosedür

İKİNCİ KOD NUMARASI

1. Normal moddayken, en az dört saniye kadar
dü÷mesine bastÕ÷ÕnÕzda SAHA AYAR MODU alanÕna
gideceksiniz.
/TEST

2. MODE dü÷mesiyle istedi÷iniz MOD numarasÕnÕ girin.

5

3. "

2

72

" dü÷mesine basÕn ve øLK KOD numarasÕnÕ seçin.

4. " DOWN " dü÷mesine basÕn ve øKøNCø KOD numarasÕnÕ seçin.

İLK KOD NO.
1, 6

5. 4-5-48- dü÷mesine bastÕ÷ÕnÕzda mevcut ayarlar
KAYDEDøLøR.
6. NORMAL MODA geri dönmek için "
basÕn.

/TEST

" dü÷mesine

(Örnek)
Hava filtresi temizleme süresi "A÷Õr Filtre Kirlenmesi" olarak ayarlanmÕúsa, MOD NumarasÕnÕ "10" olarak,
øLK KOD NumarasÕnÕ "0" olarak ve øKøNCø KOD NumarasÕnÕ "02" olarak ayarlayÕn.
MOD
øLK KOD
numarasÕ numarasÕ

0
10

3

Türkçe

øKøNCø KOD numarasÕ
01
02

AYAR TANIMI
A÷Õr/Hafif Filtre Kirlenmesi (Hava
filtresini temizlemek için ekran
zamanÕnÕn aralÕk süresi için ayar)
(Filtre kirlenmesi a÷Õr oldu÷unda
gerekli ayar ve yarÕlamak üzere
hava filtresinin temizlenmesi için
ekran zamanÕnÕn aralÕk süresi)
Hava filtresi sayÕmÕnÕ temizlemek
için ekran zamanÕnÕn aralÕk süresi
(Filtre iúareti görüntülenmedi÷inde
ayar)

AçÕk

YaklaúÕk
200 saat

Ekran

A÷Õr

NOT)

YaklaúÕk
100 saat

Görüntüleme

03

–

–

8

375%ERRN3DJH7XHVGD\-DQXDU\30

1
12 (VRV
sistemi)
2
13

0

DÕúarÕdan AÇMA/KAPAMA giriúi
(Uzaktan baúlatma/durdurmayÕ
etkinleútirmek için ayarlanÕr.)
Termostat farkÕ de÷iútirme (Uzaktan
kumanda termostat sensörü
kullanÕlaca÷Õnda ayarlanÕr).
Hava akÕú oranÕ artÕúÕ modu
(kullanÕcÕ talebi üzerine ayarlanÕr)

ZorlamalÕ
KAPAMA giriúi

AÇIK/KAPALI

–

1°C

0,5°C

–

Standart

Küçük miktarda
artÕrma

Artar

NOT
• øKøNCø KOD numarasÕ fabrikada "01" olarak ayarlanÕr.
Tabloda listelenenler dÕúÕnda bir ayar kullanmayÕn.
Uzaktan kumanda ile grup kontrolü için, gruptaki tüm iç ünitelerin ilk ayarlarÕ aynÕdÕr. (Grup kontrolü için,
iç üniteyle birlikte verilen montaj kÕlavuzuna bakÕn.)

6. TEST ÇALIùMASI
• Test iúletmesini dÕú üniteyle birlikte verilen montaj kÕlavuzundaki talimatlarÕ takip ederek gerçekleútirin.
[TEDBøRLER]
1. Ba÷ÕmsÕz çalÕúan sistem tipleri için, dÕú üniteyle birlikte verilen montaj kÕlavuzuna bakÕn.

9
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