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Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Šį vadovą laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje, 
kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.
Originali instrukcija yra anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

1. ATSARGUMO PRIEMONĖS
Prieš montuodami oro kondicionavimo įrangą, atidžiai perskaitykite šias ATSARGUMO PRIEMONES ir 
tinkamai sumontuokite įrangą. Baigę montuoti, paleiskite įrenginį ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai. 
Pamokykite klientą, kaip naudoti įrenginį ir atlikti jo techninę priežiūrą.

Įspėjamųjų simbolių prasmė 

DĖMESIO ............. Nepaisant šių perspėjimų, galima susižeisti arba sugadinti įrangą.

PASTABA ...... Šie nurodymai skirti užtikrinti tinkamą įrangos naudojimą.

DĖMESIO
• Taip pat žr. prie vidaus įrenginio pridedamą montavimo vadovą.
• Prieš montuodami įsitikinkite, kad tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.

• Įsitikinkite, kad niekas netrukdo belaidžio nuotolinio valdiklio veikimui. (Įsitikinkite, kad netoli imtuvo nėra 
nei fluorescencinės lempos, nei kito šviesos šaltinio. Taip pat įsitikinkite, kad imtuvo neapšviečia 
tiesioginė saulės šviesa.)

• Įsitikinkite, kad veikimo lemputė ir kiti indikatoriai lengvai matomi.
1 Lietuvių
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2. PRIEŠ MONTAVIMĄ
2-1 PRIEDAI
Patikrinkite, ar papildomame rinkinyje yra toliau nurodyti priedai.

2-2 PASTABA MONTUOTOJUI
• Būtinai paaiškinkite klientui, kaip tinkamai naudotis sistema, parodydami pridėtą eksploatavimo vadovą.

3. NUOTOLINIO VALDIKLIO MONTAVIMAS
Belaidžio nuotolinio valdiklio montavimas
• Nenumeskite nuotolinio valdiklio ir saugokite jį nuo stiprių smūgių. Taip pat nelaikykite ten, kur gali būti 

drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
• Naudodami, nukreipkite siunčiančiąją nuotolinio valdiklio dalį imtuvo kryptimi.
• Tiesioginis nuotolinio valdiklio perdavimo atstumas yra apytiksliai 7 metrai.
• Signalo negalima perduoti, kai koks nors objektas (pvz., užuolaida) blokuoja imtuvą ir nuotolinį valdiklį.

Pavadi-
nimas

Imtuvas (3) Relės 
daugiagyslis 

kabelis – ilgas

(4) Relės 
daugiagyslis 

kabelis – 
trumpas

Belaidis 
nuotolinis 
valdiklis

Varžtas(1) Šviesos 
imtuvo blokas

(2) Perdavimo 
PC plokštė

Kiekis 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt.

Forma

Pavadi-
nimas

Nuotolinio valdiklio 
laikiklis

(5) Įrenginio Nr. 
informacinė 
lentelė

(6) Valdymo skydas (su etikete) (7) Veržiklis

Kiekis 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt.

Forma

Pavadi-
nimas

Sandarinimo 
medžiaga (8)

Sausasis 
maitinimo 

elementas LR03 
(AM4)

Eksploatavimo 
vadovas Montavimo vadovas

Kiekis 1 vnt. 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt.

Forma

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Montavimas ant sienos arba kolonos
1. Pritvirtinkite nuotolinio valdiklio laikiklį varžtais.

2. Per viršų įstatykite nuotolinį valdiklį į jo laikiklį.

• Kaip įdėti baterijas
1. Atidarykite nuotolinio valdiklio galinį dangtelį, paslinkdami 

rodyklės kryptimi.

2. Įdėkite pridėtas sausąsias baterijas. Dėdami baterijas, 
atsižvelkite į parodytus poliškumo ženklus (+) ir (–). 
Tada vėl uždenkite galinį dangtelį.

4. IMTUVO MONTAVIMAS
(1) Pasirengimas prieš montuojant

Nuimkite techninės priežiūros dangtelį ir priekines groteles. Išsamią informaciją apie nuėmimą rasite prie 
pagrindinio vidaus įrenginio pridėtame montavimo vadove.

(2) Adreso ir PAGRINDINIO/ANTRINIO nuotolinio valdiklio nustatymas.
Jei nustatote, kad vienoje patalpoje veiktų keli belaidžiai nuotoliniai valdikliai, nustatykite imtuvo ir 
belaidžio nuotolinio valdiklio adresą.
Jei vienoje patalpoje nustatote kelis laidinius nuotolinius valdiklius, pakeiskite imtuvo PAGRINDINIO/
ANTRINIO jungiklio nustatymus.

NUSTATYMO PROCEDŪRA
1. Imtuvo nustatymas

Nustatykite belaidžio adreso jungiklį (SS2) perdavimo PC plokštėje (2) pagal toliau pateiktą lentelę.

Kai 1 vidaus įrenginiui naudojamas ir laidinis, ir belaidis 
nuotolinis valdiklis, laidinis valdiklis turi būti nustatytas kaip 
PAGRINDINIS. Todėl imtuvo PAGRINDINĮ/ANTRINĮ 
jungiklį (SS1) nustatykite į padėtį ANTRINIS.
(Laidinis nuotolinis valdiklis bus "PAGRINDINIS".)

Įrenginio Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Belaidžio adreso 
jungiklis (SS2)

PAGRINDINIS ANTRINIS

PAGRINDINIS/
ANTRINIS 

jungiklis (SS1)

�

�

Galinis 
dangtelis

Juoda spalva nudažyta pusė 
rodo jungiklio rankenėlės padėtį.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Perdavimo 
PC plokštė (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Belaidžio nuotolinio valdiklio adreso (gamykloje nustatyto kaip "1") nustatymas
Nustatymas nuotoliniu valdikliu
1. Laikykite paspaustą mygtuką  ir mygtuką 

 mažiausiai 4 sekundes, kad iškviestumėte 
nustatymo vietoje režimą. (Dešinėje pateiktame 
paveiksle rodomi rodinio srityje.)

2. Paspauskite mygtuką  ir pasirinkite daugybinį 
nustatymą (A/b). Kaskart paspaudus mygtuką, odinys 
keičiasi iš "A" į "b" ir atvirkščiai.

3. Norėdami nustatyti adresą, paspauskite mygtuką 

" " ir mygtuką " ".

Adresą galima nustatyti nuo 1 iki 6, bet nustatykite jį 
1 ~ 3 intervale, kad būtų toks pat kaip imtuvo. 
(Imtuvas neveikia su adresu 4 ~ 6 intervale.)

4. Norėdami įvesti nustatymą, paspauskite 
mygtuką .

5. Bent 1 sekundę palaikykite mygtuką  
nuspaustą, kad išeitumėte iš nustatymo vietoje režimo ir grįžtumėte į įprastinį rodinį.

Daugybiniai nustatymai a/b
Kai vidaus įrenginį valdo išorinis valdiklis (centrinis nuotolinis valdiklis ir kt.), vidaus įrenginys kartais 
nereaguoja į šio nuotolinio valdiklio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ir temperatūros nustatymo komandas. 
Pasitikrinkite, kokio nustatymo nori klientas ir atlikite daugybinį nustatymą, kaip parodyta toliau.

3. Pritvirtinkite įrenginio numerio informacinę 
lentelę (5) prie vidaus įrenginio priekinių 
grotelių ir belaidžio nuotolinio valdiklio 
galinės dalies.

[ATSARGUMO PRIEMONĖS]
Nustatykite, kad imtuvo ir belaidžio nuotolinio 
valdiklio įrenginio numeriai būtų vienodi. Jei 
nustatymas skiriasi, neįmanoma perduoti 
signalo iš nuotolinio valdiklio.

Nuotolinis valdiklis
Judėjimas, kai veikimą valdo kiti oro kondicionieriai ir 
įrangaDaugybinis nustatymas Nuotolinio valdiklio 

rodinys

A: Standartinis Rodomi visi elementai.

Bandant nuotoliniu valdikliu perjungti veikimą, 
temperatūros nustatymą ar pan., vidaus įrenginys 
atmeta nurodymą.
(Signalo gavimo garsas "pyyy" arba "pik-pik-pik")
Todėl atsiranda vidaus įrenginio veikimo būsenos ir 
nuotolinio valdiklio indikacijos neatitikimas.

b: Kelių įrenginių sistema Įvykdžius, operacijos vis 
dar trumpai rodomos.

Visos komandos priimamos. 
(Signalo priėmimo garsas "pik-pik")
Kadangi nuotolinio valdiklio indikacijos išjungtos, 
tokio neatitikimo, kaip minėta pirmiau, nebūna.

Režimas 3

2

4

1

Adresas

Daugybinis 
nustatymas

5
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Priekinės grotelės

Įrenginio Nr. 
informacinė lentelė (5)

Belaidis nuotolinis 
valdiklis
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(3) Imtuvo prijungimas
1. Prijunkite pridedamą relės daugiagyslį kabelį – ilgą (3) ir relės daugiagyslį kabelį – trumpą (4) prie 

perdavimo PC plokštės (2) jungties.

2. Vadovaudamiesi paveikslu, įstatykite perdavimo PC plokštę (2) į 1 iškyšą, tada – į 2 iškyšą, 
stumdami 1 iškyšą rodyklės kryptimi.

3. Pritvirtinkite pridedamą šviesos imtuvo mazgą (1) prie 2 vidaus įrenginio iškyšų pagal šį paveikslą.

CN1/X1A

CN2/X2A

Perdavimo 
PC plokštė (2) Tvirtai prijunkite 

prie jungties.

Relės daugiagyslis kabelis – trumpas (4)

Relės daugiagyslis kabelis – ilgas (3)

Iškyša 2

Iškyša 2

Iškyša 1

Iškyša 1

Perdavimo PC 
plokštė (2)

Perdavimo 
PC plokštė (2)

Pritvirtindami perdavimo PC 
plokštę (2), nesulenkite 
PC plokštės.

Pritvirtindami perdavimo 
PC plokštę (2), būkite atsargūs, 
kad nepakeistumėte jokių 
jungiklių nustatymų.

Iškyša

Iškyša Šviesos imtuvo blokas (1)
5 Lietuvių
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4. 1. Veiksmu prijungtus relės daugiagyslius kabelius prijunkite prie perdavimo PC plokštės (2), kaip 
nurodyta toliau.
• Relės daugiagyslis kabelis – ilgas (3) eina į vidaus įrenginio PC plokštės jungtį X24A
• Relės daugiagyslis kabelis – trumpas (4) eina į šviesos imtuvo bloko (1) jungtį CN1/X1A
Sujungę suveržkite relės daugiagyslį kabelį – ilgą (3) ir relės daugiagyslį kabelį – trumpą (4) pridėtu 
veržikliu (7).

Tvirtai prijunkite 
prie jungties.

Tvirtai prijunkite 
prie jungties.

Jungtis (X24A) (juoda)BRC7EA628/29

Tvirtai prijunkite 
Lietuvių 6
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BRC7EA632
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(4) Valdymo skydo prijungimas 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Nuimkite sandarinimo medžiagą ir paruoškite naują pakaitinę sandarinimo medžiagą (priedą).

Priekinių grotelių vaizdas iš vidaus

PASTABA
• Kablių padėtys yra vienodos tiek uždėtam dangteliui, tiek valdymo skydui.

2. Stumkite dangtį į šoną, tuo pačiu stumdami dangtį A padėtyje iš galinės pusės ir B padėtyje iš priekinės 
pusės. 1 ir 2 kabliai išsitrauks iš savo vietos.

3. Nuimkite dangtį, atitraukdami kairę dangčio pusę nuo priekinių grotelių, ištraukdami 3a, 3b ir 4 kablius 
iš jų vietos.

4. 4 valdymo skydo kablį įstatykite reikiamoje priekinių grotelių vietoje.
5. Užkabinkite 3a ir 3b kablius stumdami prie priekinių grotelių. 

6. Stumkite valdymo skydą, kaip parodyta, kad 1 ir 2 kabliai įsistatytų reikiamoje vietoje.

Sandarinimo B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
Lietuvių 8
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7. Valdymo skydą į priekines groteles reikia įdėti, kaip pavaizduota kitame paveiksle.
8. Pritvirtinkite naują sandarinimo medžiagą pradinėje padėtyje (priedas (8)).

9. Pritvirtinkite priekines groteles ir techninės priežiūros dangtelį prie vidaus įrenginio pagal vidaus 
įrenginio montavimo vadovą.

BRC7EA632
1. Nuimkite sandarinimo medžiagą ir paruoškite naują pakaitinę sandarinimo medžiagą (priedą).

Priekinių grotelių vaizdas iš vidaus

PASTABA
• Kablių padėtys yra vienodos tiek uždėtam dangteliui, tiek valdymo skydui.

2. Norėdami nuimti uždėtą dangtelį, šiek tiek atitraukite priekinių grotelių dalį (kaip parodyta žemiau), kad 
ją atkabintumėte nuo kablio (1), ir pastumkite dangtelį į išorinę pusę, kad atkabintumėte nuo kablių (2). 

87

1 1 kablys

2 kablys

nimo 

2b2a
9 Lietuvių
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3. Įstatykite valdymo skydą stumdami, kaip nurodyta toliau. Truputį paspauskite, kad skydas lygiuotųsi su 
visais kabliais. Skydas spragtelėdamas užsikabins už kablių (1).

4. Pritvirtinkite naują sandarinimo medžiagą pradinėje padėtyje (priedas (8)).

5. Pritvirtinkite priekines groteles ir techninės priežiūros dangtelį prie vidaus įrenginio pagal vidaus 
įrenginio montavimo vadovą.

5. NUSTATYMAI VIETOJE
Jei vidaus įrenginyje sumontuota papildomų priedų, vidaus 
įrenginio nustatymus gali tekti pakeisti. Žr. kiekvieno papildomo 
priedo montavimo vadove (pasirenkamajame žinyne) arba 
montavimo vadove, pateiktame su vidaus įrenginiu.

Veiksmai
1. Sistemai veikiant įprastu režimu, spauskite mygtuką  

mažiausiai keturias sekundes, ir įeisite į NUSTATYMO 
VIETOJE REŽIMĄ.

2. Mygtuku  pasirinkite norimą REŽIMO numerį.

3. Paspauskite mygtuką " " ir pasirinkite PIRMOJO 
KODO numerį.

4. Paspauskite mygtuką " " ir pasirinkite ANTROJO 
KODO numerį.

5. Paspaudus mygtuką , visi esami nustatymai 
bus NUSTATYTI.

6. Norėdami grįžti į ĮPRASTĄ REŽIMĄ, paspauskite mygtuką .

3a 3b 4

REŽIMO NR.

3

2

5

4

1, 6

NUSTATYMO 
VIETOJE REŽIMAS

PIRMOJO KODO NR.

ANTROJO KODO NR.

�����

����

��

����

�������

�����
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(Pavyzdys)
Jei laikas valyti oro filtrą nustatytas kaip "Užterštas filtras – stipriai", nustatykite REŽIMO Nr. "10", PIRMOJO 
KODO Nr. "0", o ANTROJO KODO Nr. – "02".

PASTABA
• ANTROJO KODO numeris gamykloje nustatomas "01".
Nenaudokite jokių nustatymų, nenurodytų lentelėje arba montavimo vadove, pateiktame su vidaus įrenginiu.
Esant grupės valdymui belaidžiu nuotoliniu valdikliu, pradiniai visų grupės vidaus įrenginių nustatymai yra 
vienodi. (Esant grupės valdymui, žr. montavimo vadovą, pridėtą prie vidaus įrenginio grupės valdymui.)

REŽIMO 
numeris

PIRMOJO 
KODO 

numeris
NUSTATYMO APRAŠAS

ANTROJO KODO numeris     PASTABA)

01 02 03

10

0

Užterštas filtras – stipriai/mažai 
(laiko valyti oro filtrą rodymo 
intervalo nustatymas) (nustatymas, 
kad laiko valyti oro filtrą rodymo 
intervalą reikia sutrumpinti perpus, 
kai filtras yra stipriai užterštas)

Mažas Apytiksl.
200 val.

Stipru
s

Apytiksl.
100 val. –

3
Laiko valyti oro filtrą rodymo 
intervalas (nustatymas, kada filtro 
ženklo nerodyti)

Rodyti Nerodyti –

12 (VRV 
sistema)

1
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI įvestis iš išorės 
(nustatymas, įgalinantis paleisti/
sustabdyti nuotoliniu valdikliu.)

Priverstinio 
IŠJUNGIMO 

įvestis

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI –

2

Termostato diferencialo 
perjungimas (nustatymas, kada 
naudoti nuotolinio valdiklio 
termostato jutiklį.)

1°C 0,5°C –

13 0
Oro srauto intensyvumo didinimo 
režimas (nustatomas pagal 
naudotojo užklausą)

Standartinis Šiek tiek stipresnis Stipresnis
11 Lietuvių
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6. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA
VRV vidaus įrenginiui
• Atlikite veikimo bandymą pagal montavimo vadovo, pridėto prie lauko įrenginio, nurodymus.

Sky Air vidaus įrenginiui
• Atlikite vidaus įrenginio veikimo bandymą. Bandomojo paleidimo metu vidaus įrenginys pereina per įvairius 

darbo režimus ir funkcijas, kad patikrintų, ar jie yra paruošti veikti.
• Išvedžioję aušalo vamzdelius, išleidimo vamzdžius ir elektros laidus, atlikite veiksmus laikydamiesi toliau 

pateiktoje lentelėje nurodytos tvarkos, kad įrenginys būtų apsaugotas.

[ATSARGUMO PRIEMONĖS]
1. Apie individualius eksploatavimo sistemos tipus žr. prie lauko įrenginio pridėtame montavimo vadove.

Tvarka Operacijos aprašymas
(1) Dujų pusėje visiškai atidarykite stabdymo vožtuvą.
(2) Skysčio pusėje visiškai atidarykite stabdymo vožtuvą.

(3) Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, įjunkite maitinimą ir palaikykite mažiausiai 
6 valandas.

(4) Nuotoliniu valdikliu nustatykite vėsinimo režimą ir įjunkite paspausdami ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO mygtuką.

(5) 2 kartus paspauskite mygtuką  ir leiskite įrenginiui veikti 3 minutes bandomojo 
veikimo režimu.

(6) Norėdami patikrinti įjungimą, paspauskite mygtuką .
(7) Norėdami grįžti į įprastą veikimo režimą, 1 kartą paspauskite mygtuką .
(8) Patikrinkite funkcijas pagal eksploatavimo vadovą.

�����

�����
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