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Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā turpmākai 
izmantošanai.
Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.

1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU
Pirms gaisa kondicionētāja uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šos "BRĪDINĀJUMUS PAR DROŠĪBU" un 
pārliecinieties, ka uzstādīšana tiek veikta pareizi. Pēc uzstādīšanas, ieslēdzot iekārtu, pārliecinieties, 
ka tā darbojas pareizi. Instruējiet klientu par iekārtas ekspluatāciju un apkopes veikšanu.

Brīdinājuma simbolu nozīme 

UZMANĪBU ........... Neievērojot piesardzību, var tikt izraisītas traumas vai aprīkojuma bojājumi.

PIEZĪME ........ Šie norādījumi nodrošinās iekārtas pareizu lietošanu.

UZMANĪBU
• Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas iekļauta iekštelpu iekārtas komplektācijā.
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izpildīti šādi nosacījumi.

• Nodrošiniet, lai nekas netraucētu bezvadu tālvadības pults darbību. (Nodrošiniet, lai uztvērēja tuvumā 
nebūtu gaismas avotu un dienasgaismas spuldžu. Nodrošiniet arī to, lai uztvērējs netiktu pakļauts tiešai 
saules gaismai.)

• Nodrošiniet, lai darbības lampa un citi indikatori būtu labi redzami.
1 Latviski
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2. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
2-1 PIEDERUMI
Pārbaudiet, vai tālāk norādītie piederumi ir iekļauti papildaprīkojuma komplektā.

2-2 PIEZĪMES UZSTĀDĪTĀJAM
• Instruējiet klientu par pareizu sistēmas izmantošanu, kā arī parādiet viņam/viņai pievienoto ekspluatācijas 

rokasgrāmatu.

3. TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA
Bezvadu tālvadības pults uzstādīšana
• Tālvadības pulti nedrīkst nomest, kā arī pakļaut spēcīgiem triecieniem. Tāpat nedrīkst turēt vietās, 

kur tā var tikt pakļauta mitruma vai tiešas saules gaismas iedarbībai.
• Darbības laikā pavērsiet tālvadības pults raidītāja daļu uztvērēja virzienā.
• Tālvadības pults raidīšanas tiešais attālums ir aptuveni 7 metri.
• Signālu nevar pārraidīt, ja kaut kas (piemēram, aizkari) nosedz uztvērēju un tālvadības pulti.

Nosau-
kums

Uztvērējs
(3) Releja vadu 
saišķis - garš

(4) Releja vadu 
saišķis - īss

Bezvadu 
tālvadības 

pults
Skrūve(1) Gaismas 

uztvērēja bloks

(2) Pārraides 
drukātās shēmas 

plate
Dau-

dzums 1 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 2 gab.

Forma

Nosau-
kums

Tālvadības pults 
turētājs

(5) Iekārtas 
Nr. datu 
plāksnīte

(6) Vadības panelis (ar uzlīmi) (7) Skava

Dau-
dzums 1 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab.

Forma

Nosau-
kums Blīvēšanas materiāls (8)

Sauso elementu 
baterija LR03 

(AM4)

Ekspluatācijas 
rokasgrāmata

Uzstādīšanas 
rokasgrāmata

Dau-
dzums 1 gab. 2 gab. 1 gab. 1 gab.

Forma

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Uzstādīšana pie sienas vai statņa
1. Nostipriniet tālvadības pults turētāju ar skrūvēm.

2. No augšas iebīdiet tālvadības pulti tās turētājā.

• Bateriju ievietošana
1. Atveriet tālvadības pults aizmugurējo vāciņu, to pabīdot bultiņas 

virzienā.

2. Ievietojiet komplektācijā iekļautās sauso elementu baterijas. 
Pareizi ievietojiet bateriju komplektu, ievērojot norādīto 
polaritāti (+) un (–). Pēc tam aiztaisiet aizmugurējo vāciņu 
kā iepriekš.

4. UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠANA
(1) Sagatavošanās pirms uzstādīšanas

Noņemiet apkopes pārsegu un priekšējās restes. Plašāku informāciju par noņemšanu skatiet 
uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta galvenās iekštelpu iekārtas komplektācijā.

(2) Adreses noteikšana un GALVENĀ/PAKĀRTOTĀ tālvadības pults.
Ja izmantošanai vienā telpā tiek iestatītas vairākas tālvadības pultis, iestatiet adresi uztvērējam un 
bezvadu tālvadības pultij.
Ja vienā telpā tiek iestatītas vairākas tālvadības pultis ar vadiem, pārslēdziet uztvērēja GALVENO/
PAKĀRTOTO slēdzi.

IESTATĪŠANAS PROCEDŪRA
1. Uztvērēja iestatīšana

Iestatiet bezvadu adreses slēdzi (SS2) pārraides drukātās shēmas platē (2) saskaņā ar tālāk sniegto tabulu.

Ja 1 iekštelpu iekārtai izmantojat tālvadības pulti ar 
vadiem un bezvadu tālvadības pulti, tālvadības pults 
ar vadiem ir jāiestata kā GALVENĀ. Tāpēc iestatiet 
uztvērēja GALVENO/PAKĀRTOTO slēdzi (SS1) kā 
PAKĀRTOTO.
(Tālvadības pults ar vadiem būs "GALVENĀ".)

Iekārtas Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Bezvadu adreses 
slēdzis (SS2)

GALVENAIS PAKĀRTOTAIS

GALVENAIS/
PAKĀRTOTAIS 
slēdzis (SS1)

�

�

Aizmugurējais 
vāks

Melnā krāsā nokrāsotā puse 
norāda slēdža pogas stāvokli.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Pārraides drukātās 
shēmas plate (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Bezvadu tālvadības pults adreses iestatīšana (rūpnīcā iestatīta uz "1")
Iestatīšana no tālvadības pults
1. Turiet piespiestu  pogu un  pogu vismaz 

4 sekundes, lai piekļūtu Iestatīšanas uz vietas režīmam.
(Attēlā labajā pusē parādīts displeja zonā.)

2. Piespiediet  pogu un atlasiet vairākus 
iestatījumus (A/b). Katrā pogas piespiešanas reizē 
displejs pārslēdzas starp "A" un "b".

3. Piespiediet " " pogu un " " pogu, lai iestatītu 
adresi.

Adresi var iestatīt no 1 līdz 6, taču iestatiet to 1 ~ 3, 
adresei ir jāsakrīt ar uztvērēja adresi. (Uztvērējs 
nedarbojas ar adresi 4 ~ 6.)

4. Piespiediet pogu, lai ieietu iestatījumos.
5. Turiet piespiestu  pogu vismaz 1 sekundi, lai 

izietu no Iestatīšanas uz vietas režīma un atgrieztos 
parastā displejā.

Vairāki iestatījumi A/b
Kad iekštelpu iekārta tiek vadīta ar ārējo vadību (centrālo tālvadības pulti utt.), tā dažreiz nereaģē uz 
IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU un temperatūras iestatīšanas komandām no tās tālvadības pults. 
Noskaidrojiet, kādu iestatījumu vēlas klients, un veiciet vairākus iestatījumus, kā parādīts tālāk.

3. Piestipriniet pievienoto iekārtas numura datu 
plāksnīti (5) pie iekštelpu iekārtas priekšējā 
režģa un bezvadu tālvadības pults 
aizmugures.

[PIESARDZĪBAS PASĀKUMI]
Iestatiet iekārtas numuru tā, lai tas būtu vienāds 
uztvērējam un bezvadu tālvadības pultij. Ja 
iestatījums atšķiras, signālu no tālvadības pults 
nevar pārraidīt.

Tālvadības pults Kustība, kad darbību kontrolē citi gaisa kondicionētāji 
un aprīkojumsVairāki iestatījumi Tālvadības pults displejs

A: standarta Visi vienumi parādīti.

Ja darbības pārslēgšanas laikā temperatūras iestatījums 
vai līdzīga komanda tiek veikta no tālvadības pults, 
iekštelpu iekārta noraida šo norādījumu.
(Atskan saņemšanas signāla skaņa "pī" vai "pik-pik-pik")
Rezultātā rodas neatbilstība starp iekštelpu iekārtas 
darbības stāvokli un tālvadības pults displeju.

b: Vairāku iekārtu 
sistēma

Darbības paliek parādītas 
īsu laiku pēc izpildes.

Visas komandas pieņemtas. 
(Signāla saņemšanas signāla skaņa "pik-pik")
Tā kā tālvadības pults indikācija ir izslēgta, tad iepriekš 
aprakstītā neatbilstība nerodas.

Režīms 3

2

4

1

Adrese

Vairāki iestatījumi

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Priekšējais režģis

Iekārtas Nr. datu 
plāksnīte (5)

Bezvadu 
tālvadības pults
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(3) Uztvērēja piestiprināšana
1. Pieslēdziet pievienoto releja vadu saišķi – garo (3) un releja vadu saišķi – īso (4) pie savienotāja uz 

pārraides drukātās shēmas plates (2).

2. Saskaņā ar attēlu ievietojiet pārraides drukātās shēmas plati (2) āķītī 1, pēc tam ievietojiet āķītī 2, 
vienlaikus bīdot āķīti 1 bultiņas virzienā.

3. Pievienojiet komplektācijā iekļauto gaismas uztvērēja bloku (1) pie iekštelpu iekārtas 2 āķīšiem saskaņā ar 
nākamo attēlu.

CN1/X1A

CN2/X2A

Pārraides drukātās 
shēmas plate (2) Cieši pieslēdziet 

pie savienotāja.

Releja vadu saišķis – īss (4)

Releja vadu saišķis – garš (3)

Āķītis 2

Āķītis 2

Āķītis 1

Āķītis 1

Pārraides drukātās 
shēmas plate (2)

Pārraides drukātās 
shēmas plate (2)

Pievienojot pārraides drukātās 
shēmas plati (2), gādājiet, lai netiktu 
saliekta drukātās shēmas plate.

Pievienojot pārraides drukātās 
shēmas plati (2), uzmanieties, 
lai nemainītu nevienu iestatīto 
slēdžu iestatījumu.

Āķītis

Āķītis Gaismas uztvērēja bloks (1)
5 Latviski
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4. Pievienojiet releja vadu saišķus, kas tika pievienoti pie pārraides drukātās shēmas plates (2) 1. darbībā, 
tālāk norādītajā veidā.
• Releja vadu saišķis – garš (3) pie savienotāja X24A uz iekštelpu iekārtas drukātās shēmas plates
• Releja vadu saišķis – īss (4) pie savienotāja CN1/X1A uz gaismas uztvērēja bloka (1)
Pēc šo savienojumu izveidošanas, izmantojot komplektācijā iekļauto skavu (7), piestipriniet releja vadu 
saišķi – garo (3) un releja vadu saišķi – īso (4).

BRC7EA628/29
Latviski 6
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BRC7EA632
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(4) Vadības paneļa piestiprināšana 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Noņemiet blīvēšanas materiālu un sagatavojiet jaunu blīvēšanas materiālu (piederums).

Priekšējo restu skats no iekšpuses

PIEZĪME
• Turētāju izvietojums ir vienādas gan iepriekš uzstādītajam pārsegam, gan vadības panelim.

2. Pabīdiet vāku uz sāniem, vienlaikus bīdot vāku pozīcijā A no aizmugures un pozīcijā B no priekšpuses. 
Āķīši 1 un 2 tiks novirzīti no to pozīcijām.

3. Noņemiet vāku, velkot vāka kreiso pusi no priekšējā režģa, novirzot āķīšus 3a, 3b un 4 no to pozīcijām.

4. Izvietojiet āķīti 4 uz vadības paneļa pareizajā vietā uz priekšējā režģa.
5. Piestipriniet āķīšus 3a un 3b, bīdot tos pret priekšējo režģi. 

6. Bīdiet vadības paneli, kā norādīts, lai āķīšus 1 un 2 izvietotu pareizajās pozīcijās.

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
Latviski 8
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7. Vadības panelis ir jāizvieto priekšējā režģī, kā parādīts nākamajā attēlā.
8. Sākotnējā vietā uzstādiet jauno blīvēšanas materiālu (piederums (8)).

9. Piestipriniet priekšējās restes un apkopes pārsegu pie iekštelpu iekārtas, kā norādīts iekštelpu iekārtas 
uzstādīšanas rokasgrāmatā.

BRC7EA632
1. Noņemiet blīvēšanas materiālu un sagatavojiet jaunu blīvēšanas materiālu (piederums).

Priekšējo restu skats no iekšpuses

PIEZĪME
• Turētāju izvietojums ir vienādas gan iepriekš uzstādītajam pārsegam, gan vadības panelim.

2. Lai noņemtu iepriekš uzstādīto vāku, nedaudz atbīdiet priekšējā režģa daļu (kā norādīts zemāk), 
lai atvienotu to no āķa (1), un pabīdiet vāku uz ārpusi, lai noņemtu vāku no āķiem (2). 

87

1

2b2a
9 Latviski
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3. Uzstādiet vadības paneli, uzbīdot to tā, kā parādīts tālāk. Nedaudz piespiediet, lai izlīdzinātu paneli uz 
visiem turētājiem. Panelis ar klikšķi nofiksēsies uz turētāja (1).

4. Sākotnējā vietā uzstādiet jauno blīvēšanas materiālu (piederums (8)).

5. Piestipriniet priekšējās restes un apkopes pārsegu pie iekštelpu iekārtas, kā norādīts iekštelpu iekārtas 
uzstādīšanas rokasgrāmatā.

5. IESTATĪŠANA UZ VIETAS
Ja iekštelpu iekārtai tiek uzstādīti papildu piederumi, var nākties 
mainīt iekštelpu iekārtas iestatījumus. Skatiet rokasgrāmatu 
(papildaprīkojuma rokasgrāmatu) par katru papildaprīkojumu 
vai uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas iekļauta iekštelpu iekārtas 
komplektācijā.

Procedūra
1. Parastā režīmā turiet piespiestu  pogu vismaz četras 

sekundes, lai ieietu IESTATĪŠANAS UZ VIETAS REŽĪMĀ.
2. Ar  pogu atlasiet vēlamā REŽĪMA numuru.

3. Piespiediet " " pogu un atlasiet PIRMĀ KODA numuru.

4. Piespiediet " " pogu un atlasiet OTRĀ KODA numuru.

5. Piespiediet  pogu, un pašreizējie iestatījumi tiks 
IESTATĪTI.

6. Piespiediet pogu , lai atgrieztos NORMĀLAS 
DARBĪBAS REŽĪMĀ.

3a 3b 4

REŽĪMA NR.

3

2

5

4

1, 6

IESTATĪŠANAS UZ 
VIETAS REŽĪMS

PIRMĀ KODA Nr.

OTRĀ KODA Nr.

�����

����

��

����

�������

�����
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(Piemērs)
Ja gaisa filtra tīrīšanas laiks ir iestatīts kā "Gaisa filtra piesārņojums – liels", iestatiet REŽĪMA numuru kā "10", 
PIRMĀ KODA numuru kā "0", un OTRĀ KODA numuru kā "02".

PIEZĪME
• OTRĀ KODA numurs rūpnīcā ir iestatīts kā "01".
Nelietojiet iestatījumus, kas nav uzskaitīti tabulā vai iekštelpu iekārtas komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas 
rokasgrāmatā.
Grupas vadībai ar bezvadu tālvadības pulti visu grupas iekštelpu iekārtu sākotnējie iestatījumi ir vienādi. 
(Informāciju par grupas vadību skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta iekštelpu iekārtas grupas 
vadībai komplektācijā.)

REŽĪMA 
numurs

PIRMĀ 
KODA 
numurs

IESTATĪJUMA APRAKSTS
OTRĀ KODA numurs     PIEZĪME)

01 02 03

10

0

Filtra piesārņojums – neliels/liels 
(Iestatījums laika noteikšanai starp 
gaisa filtra tīrīšanas indikatoru 
parādīšanas reizēm) (Iestatījums, 
kad filtra piesārņojums ir liels, un 
iestatījums laika noteikšanai starp 
gaisa filtra tīrīšanas indikatoru 
parādīšanas reizēm ir jāsamazina 
uz pusi)

Neliels Aptuveni
200 st. Liels Aptuveni

100 st. –

3

Iestatījums laika noteikšanai starp 
gaisa filtra tīrīšanas skaitītāja 
indikatoru parādīšanas reizēm 
(Iestatījums, kad filtra zīme 
netiek rādīta)

Rāda Nerāda –

12 (VRV 
sistēma)

1
IESL./IZSL. ievade no ārpuses 
(Iestatiet, lai iespējotu ieslēgšanu/
apturēšanu no tālvadības pults.)

Piespiedu 
IZSLĒGŠANAS 

ievade

IESLĒGT/
IZSLĒGT –

2

Termostata diferenciāla maiņa 
(Iestatiet, ja tiek izmantots 
tālvadības pults termostata 
sensors.)

1°C 0,5°C –

13 0
Gaisa plūsmas ātruma 
palielināšanas režīms (tiek iestatīts 
pēc lietotāja pieprasījuma)

Standarta Neliels 
palielinājums

Palieli-
nājums
11 Latviski
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6. PĀRBAUDES DARBĪBA
VRV iekštelpu iekārtai
• Veiciet pārbaudes darbību saskaņā ar norādījumiem, kas ir sniegti āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Sky Air iekštelpu iekārtai
• Veiciet iekštelpu iekārtas pārbaudes darbību. Pārbaudes darbības laikā iekštelpu iekārta cikliski 

pārslēdzas pa dažādiem darbības režīmiem un funkcijām, lai pārbaudītu, vai tie ir gatavi darbam.
• Pēc dzesētāja cauruļu, drenāžas cauruļu un elektroinstalācijas ierīkošanas veiciet tālāk darbības saskaņā 

ar tabulā norādīto procedūru, lai pasargātu iekārtu.

[PIESARDZĪBAS PASĀKUMI]
1. Lai uzzinātu informāciju par atsevišķiem darbības sistēmu veidiem, skatiet āra iekārtas komplektācijā 

iekļauto uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Secība Darbības apraksts
(1) Pilnībā atveriet slēgvārstu gāzes pusē.
(2) Pilnībā atveriet slēgvārstu šķidruma pusē.
(3) Ieslēdziet strāvas padevi vismaz 6 stundas pirms iekārtas lietošanas.

(4) Izmantojot tālvadības pulti, iestatiet dzesēšanas darbību, pēc tam sāciet lietošanu, 
piespiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

(5) Piespiediet  pogu 2 reizes, un ļaujiet iekārtai darboties 3 minūtes izmēģinājuma 
darbības režīmā.

(6) Piespiediet  pogu, lai pārbaudītu ieslēgšanu.
(7) Piespiediet  pogu 1 reizi, lai atgrieztos normālas darbības režīmā.
(8) Pārbaudiet funkcijas saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatu.

�����

�����
Latviski 12
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