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Lugege neid juhiseid põhjalikult enne paigaldamist. Hoidke see juhend hilisemaks lugemiseks 
käepärases kohas.
Originaaljuhised on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

1. ETTEVAATUSABINÕUD
Lugege enne kliimaseadme paigaldamist neid "OHUTUSABINÕUSID" ja paigaldage see õigesti. Pärast 
paigaldamist veenduge käivitamistoimingu ajal, et seade töötab korrektselt. Juhendage klienti seadme 
kasutamise ja hooldamise osas.

Hoiatussümbolite tähendus 

ETTEVAATUST .... Kui ettevaatushoiatust ei järgita, võib see põhjustada vigastusi või seadme 
kahjustusi.

MÄRKUS ....... Need juhised tagavad seadme õige kasutamise.

ETTEVAATUST
• Vaadake ka siseseadmega kaasasolevat paigaldusjuhendit.
• Enne paigaldamist veenduge, et täidetud on järgmised tingimused.

• Veenduge, et miski ei takistaks juhtmevaba kaugkontrolleri tööd. (Veenduge, et vastuvõtja lähedal 
ei oleks valgusallikat ega luminofoorlampi. Samuti veenduge, et vastuvõtja ei oleks otse 
päikesevalguse käes.)

• Veenduge, et töösignaali lamp ja muud indikaatorid on selgelt nähtavad.
1 Eesti
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2. ENNE PAIGALDAMIST
2-1 LISASEADMED
Kontrollige, kas valikulise komplektiga on kaasas järgmised lisaseadised.

2-2 MÄRKUSED PAIGALDAJALE
• Juhendage klienti süsteemi õige kasutamise osas, näidates talle kaasasolevat kasutusjuhendit.

3. KAUGKONTROLLERI PAIGALDAMINE
Juhtmevaba kaugkontrolleri paigaldamine
• Ärge visake kaugkontrollerit ega laske sellel saada tugevaid lööke. Samuti ärge hoiustage seda kohas, 

kus see võib puutuda kokku niiskuse või otsese päikesevalgusega.
• Kasutamise ajal suunake kaugkontrolleri edastav osa vastuvõtja suunas.
• Kaugkontrolleri otse edastamise vahekaugus on umbes 7 meetrit.
• Signaali ei saa edastada, kui vastuvõtja ja kaugkontrolleri vahel on takistus (nt kardinad).

Nimi

Vastuvõtja
(3) Relee 

juhtmekimp - 
pikk

(4) Relee 
juhtmekimp - 

lühike

Juhtmevaba 
kaugkontroller Kruvi(1) Valguskiire 

vastuvõtukomple
kt

(2) Edastamise 
trükkplaat

Kogus 1 tk 1 tk 1 tk 1 tk 1 tk 2 tk

Kuju

Nimi Kaugkontrolleri 
hoidik

(5) Seadme 
numbriga 
andmeplaat

(6) Juhtpaneel (sildiga) (7) Klamber

Kogus 1 tk 1 tk 1 tk 1 tk

Kuju

Nimi Tihendusmaterjal (8)
Kuivelemendiga 

patarei LR03 
(AM4)

Kasutusjuhend Paigaldusjuhend

Kogus 1 tk 2 tk 1 tk 1 tk

Kuju

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Seinale või sambale paigaldamine
1. Kinnitage kaugkontrolleri hoidik kruvidega.

2. Libistage kaugkontroller ülevalt kaugkontrolleri hoidikusse.

• Patareide paigaldamine
1. Avage kaugkontrolleri tagakaas, libistades seda noolega 

näidatud suunas.

2. Sisestage kaasasolevad kuivelemendiga patareid. Sisestage 
patareid õigesti, sobitades näidatud (+) ja (–) polaarsusmärgid. 
Seejärel sulgege tagakaas.

4. VASTUVÕTJA PAIGALDAMINE
(1) Paigaldamiseelsed ettevalmistused

Eemaldage teenindusluuk ja esivõre. Vaadake eemaldamise üksikasju siseseadmega kaasasolevast 
paigaldusjuhendist.

(2) Aadressi ja PEAMINE/ALAM kaugkontrolleri määramine.
Kui seadistate ühes ruumis toimima mitu juhtmevaba kaugkontrollerit, tehke vastuvõtjal ja juhtmevabal 
kaugkontrolleril aadressi seadistamine.
Kui seadistate ühte ruumi mitu juhtmega kaugkontrollerit, muutke vastuvõtja PEAMINE/ALAM lülitit.

SEADISTUSPROTSEDUUR
1. Vastuvõtja seadistamine

Seadistage juhtmevaba aadressi lüliti (SS2) saatja trükkplaadil (2) vastavalt allolevale tabelile.

Kui kasutate 1 siseseadmega nii juhtmega kui juhtmevaba 
kaugkontrollerit, tuleb seada juhtmega kontroller asendisse 
PEAMINE. Seetõttu seadistage PEAMINE/ALAM lüliti 
(SS1) vastuvõtjal asendisse ALAM.
(Juhtmega kaugkontroller on "PEAMINE".)

Seadme nr. Nr 1 Nr 2 Nr 3

Juhtmevaba 
aadressi lüliti (SS2)

PEAMINE ALAM

PEAMINE/ALAM 
lüliti (SS1)

�

�

Tagakaas

Pool, mis on värvitud mustaks, 
tähistab lüliti asukohta.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Saatja 
trükkplaat (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

3 Eesti



3PET505117-3C.book  Page 4  Monday, July 26, 2021  9:20 AM
2. Juhtmevaba kaugkontrolleri aadressi seadistamine (tehases on määratud "1")
Kaugkontrolleri kaudu seadistamine
1. Hoidke all  nuppu ja  nuppu vähemalt 

4 sekundit, et minna kohapealsete sätete režiimi.
(Näidatud parempoolsel joonisel ekraanialal.)

2. Vajutage  nupule ja valige mitme 
seadistamine (A/b). Iga kord, kui nuppu vajutatakse, 
lülitub kuva "A" ja "b" vahel.

3. Aadressi seadistamiseks vajutage " " nuppu ja 

" " nuppu.

Aadressi saab seadistada vahemikus 1 kuni 6, kuid 
seadistage see vahemikku 1 ~ 3 ja samale aadressile 
vastuvõtjaga. (Vastuvõtja ei tööta aadressidega 4 ~ 6.)

4. Sätte kinnitamiseks vajutage  nupule.
5. Hoidke vähemalt 1 sekund all nuppu , et 

väljuda kohapealsete sätete režiimist ja naasta 
tavapärasele kuvale.

Multisüsteemi säte A/b
Kui siseseadet juhitakse välise juhtseadmega (keskne kaugkontroller vms), ei pruugi see mõnikord vastata 
selle kaugkontrolleri SISSE/VÄLJA käsklusele ja temperatuuri sättele. Küsige, millist seadistust klient soovib 
ja tehke mitme seadme seadistamine nagu näidatud allpool.

3. Kinnitage kaasasolev seadme numbriga 
andmeplaat (5) siseseadme esivõrele ja 
juhtmevaba kaugkontrolleri tagaküljele.

[ETTEVAATUSABINÕUD]
Seadistage vastuvõtja seadme number 
ja juhtmevaba kaugkontrolleri number 
ühesuguseks. Kui seadistus erineb, ei saa 
kaugkontrolleri signaali edastada.

Kaugkontroller Liikumine, kui toimingut juhitakse teise kliimaseadme 
või seadisegaMitu seadet Kaugkontrolleri kuva

A: Standard Kuvatud kõik elemendid.

Kui töötamise ümberlülitust, temperatuuri 
seadistamist vms tehakse kaugkontrolleriga, 
lükkab siseseade käskluse tagasi.
(Signaali vastuvõtuheli "piiks" või "piip-piip-piip")
Sellisel juhul esineb siseseadme tööoleku ja 
kaugkontrolleri kuval oleva näidu vahel lahknevus.

b: Multisüsteem
Toiminguid kuvatakse 
varsti pärast nende 
tegemist.

Kõik käsklused võetakse vastu. 
(Signaali vastuvõtuheli "piip-piip")
Kuna kaugkontrolleri näidik on välja lülitatud, 
ei esine eespool mainitud lahknevust.

Režiim 3

2

4

1

Aadress

Mitu seadet

5

�����

���

��

����

� � � � � �

�������

�����

Eesmine võre

Seadme nr 
andmeplaat (5)

Juhtmeta 
kaugkontroller
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(3) Vastuvõtja kinnitamine
1. Ühendage kaasasolev pikk relee juhtmekimp (3) ja lühike relee juhtmekimp (4) saatja trükkplaadi (2) 

konnektorisse.

2. Järgides joonist sisestage saatja trükkplaat (2) sakki 1, seejärel sisestage see sakki 2, lükates samal 
ajal sakki 1 noolega näidatud suunas.

3. Kinnitage kaasasolev valguse vastuvõtja komplekt (1) siseseadme 2 saki sisse vastavalt järgmisele 
joonisele.

CN1/X1A

CN2/X2A

Saatja trükkplaat (2)
Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Relee juhtmekimp – lühike (4)

Relee juhtmekimp – pikk (3)

Kinnitus-
klamber 2

Kinnitus-
klamber 2

Kinnitus-
klamber 1

Kinnitus-
klamber 1

Saatja 
trükkplaat (2)

Saatja 
trükkplaat (2)

Kui kinnitate saatja 
trükkplaati (2), järgige, et te 
ei painutaks trükkplaati.

Kui kinnitate saatja 
trükkplaati (2), järgige, 
et te ei muudaks 
ühtegi lüliti seadistust.

Kinnitusklamber

Kinnitus-
klamber

Valgust vastuvõttev 
komplekt (1)
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4. Ühendage järgmiselt relee juhtmekimp, mis ühendati saatja trükkplaadiga (2) sammus 1..
• Pikk relee juhtmekimp (3) siseseadme trükkplaadi konnektorisse X24A
• Lühike relee juhtmekimp (4) valguse vastuvõtja komplekti (1) konnektorisse CN1/X1A
Pärast nende ühenduste tegemist, kinnitage klambriga pikk relee juhtmekimp (3) ja lühike relee 
juhtmekimp (4), kasutades kaasasolevat klambrit (7).

Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Konnektor (X24A) (must)

Siseseadme trükkplaat

Relee juhtmekimp – pikk (3)

Klamber (7)

Lõigake pärast pingutamist 
ära liigne materjal.

Relee juhtmekimp – 
lühike (4)

Konnektor (CN1/X1A)

Valgust vastuvõttev komplekt (1)

BRC7EA628/29

BRC7EA630/631 - kombinatsioonis VRV siseseadmega

Vajadusel kasutage juhtmete kinnitamiseks klambrit (7).
Lõigake pärast pingutamist ära liigne materjal.

Ühendage tugevalt konnektoriga X24A (must)

Relee juhtmekimp – pikk (3)

Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Relee juhtmekimp – lühike (4)

Konnektor (CN1/X1A)

Valgust vastuvõttev komplekt (1)
Eesti 6
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BRC7EA631 - kombinatsioonis Sky Air siseseadmega

Relee juhtmekimp – pikk (3)

Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Relee juhtmekimp – lühike (4)

Konnektor (CN1/X1A)

Valgust vastuvõttev komplekt (1)

Ühendage tugevalt konnektoriga X24A (must)

Vajadusel kasutage juhtmete kinnitamiseks klambrit (7).
Lõigake pärast pingutamist ära liigne materjal.

BRC7EA632

Relee juhtmekimp – pikk (3)

Ühendage tugevalt 
konnektoriga.

Relee juhtmekimp – lühike (4)

Konnektor (CN1/X1A)

Valgust vastuvõttev komplekt (1)

Ühendage tugevalt konnektoriga X24A (must)

Vajadusel kasutage juhtmete kinnitamiseks klambrit (7).
Lõigake pärast pingutamist ära liigne materjal.
7 Eesti
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(4) Juhtpaneeli kinnitamine 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Eemaldage tihendusmaterjal ja valmistage asendamiseks ette uus tihendusmaterjal (lisatarvik).

Esivõre sisevaade

MÄRKUS
• Haakide asendid on samad nii eelpaigaldatud kattel kui juhtpaneelil.

2. Libistage katet küljele, vajutades samal ajal katet asukohas A tagaküljelt ja asukohast B esiküljelt. 
Haagid 1 ja 2 eemaldatakse nende asukohtadest.

3. Võtke kate ära, tõmmates katte vasakut poolt esivõrest eemale, eemaldades haagid 3a, 3b ja 4 nende 
asukohtadest.

4. Paigutage juhtpaneeli haak 4 esivõrel õigesse kohta.
5. Kinnitage haagid 3a ja 3b, lükates neid vastu esivõret. 

6. Libistage juhtpaneeli nagu näidatud, et kinnitada haagid 1 ja 2 nende õigetesse kohtadesse.

Tihendus-
materjal

Kate 
(eelnevalt 
paigaldatud)

Haak 2

Haak 3a Haak 3b

Haak 4
Haak 1

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
Eesti 8
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7. Juhtpaneel peaks olema asetatud esivõrele nagu näidatud järgmisel joonisel.
8. Paigutage algsesse kohta uus tihendusmaterjal (lisatarvik (8)).

9. Kinnitage esivõre ja teenindusluuk siseseadmele vastavalt siseseadme paigaldusjuhendile.

BRC7EA632
1. Eemaldage tihendusmaterjal ja valmistage asendamiseks ette uus tihendusmaterjal (lisatarvik).

Esivõre sisevaade

MÄRKUS
• Haakide asendid on samad nii eelpaigaldatud kattel kui juhtpaneelil.

2. Eelpaigaldatud katte eemaldamiseks tõmmake see esivõre osast kergelt eemale (nagu näidatud 
allpool), et see eralduks haagist (1), ja libistage katet välisküljelt, et eemaldada kate haagilt (2). 

87

1 Haak 1

Haak 2Kate (eelnevalt 
paigaldatud)

Tihendus-
materjal

2b2a
9 Eesti
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3. Paigaldage juhtpaneel, libistades seda nii, nagu näidatud allpool. Kasutage kerget survet ja veenduge, 
et joondate paneeli kõikide haakidega. Paneel klõpsab haagis (1) oma kohale.

4. Paigutage algsesse kohta uus tihendusmaterjal (lisatarvik (8)).

5. Kinnitage esivõre ja teenindusluuk siseseadmele vastavalt siseseadme paigaldusjuhendile.

5. KOHAPEALNE SEADISTAMINE
Kui siseseadmele paigaldatakse valikulisi lisatarvikuid, võib 
olla vajalik muuta siseseadme sätteid. Vaadake iga valikulise 
lisatarviku kasutusjuhendit (valikulise seadme käsiraamatut) 
või siseseadmega kaasasolevat paigaldusjuhendit.

Protseduur
1. Vajutage tavarežiimis nupule  vähemalt neli sekundit ja 

sisenetakse KOHAPEALSETE SÄTETE REŽIIMI.
2. Valige nupuga  soovitud REŽIIMI number.

3. Vajutage nupule " " ja valige KOODI ESIMENE number.

4. Vajutage nupule " " ja valige KOODI TEINE number.

5. Vajutage nupule  ja praegused sätted 
SALVESTATAKSE.

6. Vajutage nupule , et minna TAVAREŽIIMI.

3a 3b 4

REŽIIMI NR.

3

2

5

4

1, 6

KOHAPEALSETE 
SÄTETE REŽIIM

KOODI ESIMENE NR

KOODI TEINE NR

�����

����

��

����

�������

�����
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(Näide)
Kui õhufiltri asendamise ajaks on valitud "Õhufiltri saastumine-tugev", seadistage REŽIIMI numbriks "10", 
KOODI ESIMESEKS numbriks "0" ja KOODI TEISEKS numbriks "02".

MÄRKUS
• KOODI TEINE number on seatud tehases väärtusele "01".
Ärge kasutage sätteid, mida ei ole tabelis või siseseadmega kaasasolevas paigaldusjuhendis toodud.
Rühma juhtimisel juhtmevaba kaugkontrolleriga on rühma siseseadmete algsätted ühesugused. (Rühma 
juhtimise korral vaadake rühma juhtimiseks siseseadmega kaasasolevat paigaldusjuhendit.)

REŽIIMI 
number

KOODI 
ESIMENE 
number

SÄTETE KIRJELDUS
KOODI TEINE number     MÄRKUS)

01 02 03

10

0

Õhufiltri saastumine-kerge/tugev 
(Seadistab aja, millal kuvatakse 
teade õhufiltri puhastamise aja 
kohta) (Seadistab filtri saastumise 
tugevale astmele ja õhufiltri 
puhastamise aeg lüheneb 
poole võrra)

Kerge Umbes
200 h. Tugev Umbes

100 h. –

3
Õhufiltri puhastamise aja loenduri 
kuvamine (Seadistab, millal filtri 
märki ei kuvata)

Kuva Ära kuva –

12 (VRV-
süsteem)

1
Välimine SISSE/VÄLJA väljund 
(Käivitamise/seiskamise lubamine 
kaugjuhtimisega.)

Jõuga VÄLJA 
lülitamise sisend SISSE/VÄLJA –

2
Termostaadi erinevus ümberlülitusel 
(Seadistage, kui kasutate 
kaugkontrolleri termostaadi andurit.)

1°C 0,5°C –

13 0
Õhu voolukiiruse suurendamise 
režiim (seadistatakse kasutaja soovi 
korral)

Standard Mõnevõrra 
kõrgem Kõrgem
11 Eesti
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6. TESTIMISTOIMINGUD
VRV siseseadmele
• Viige testimistoimingud läbi vastavalt välisseadmega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Sky Air siseseadmele
• Viige läbi siseseadme testimistoimingud. Proovikäivituse ajal läbib siseseade erinevaid töörežiime ja 

funktsioone, et kontrollida nende valmisolekut.
• Pärast jahutustorude, tühjendustorustiku ja elektrijuhtmete tööde tegemist tehke seadme kaitsmiseks 

toimingud vastavalt allolevas tabelis toodud protseduurile.

[ETTEVAATUSABINÕUD]
1. Lugege konkreetsete süsteemi tüüpide kohta välisseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Järjekord Toimingu kirjeldus
(1) Avage täielikult gaasiühenduse sulgeklapp.
(2) Avage täielikult vedelikuühenduse sulgeklapp.
(3) Lülitage toide sisse vähemalt 6 tundi enne seadme kasutamist.

(4) Seadistage kaugkontrolleriga jahutusrežiimile ja käivitage režiim, vajutades SISSE/VÄLJA 
nupule.

(5) Vajutage 2 korda nupule  ja laske toimingul jätkuda 3 minutit proovikäivituse 
režiimis.

(6) Käivituse kontrollimiseks vajutage  nupule.
(7) Tavarežiimi pöördumiseks vajutage 1 kord nupule .
(8) Kontroollige funktsioone vastavalt kasutusjuhendile.

�����

�����
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