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Внимателно прочитајте ги овие упатства пред инсталирањето. Зачувајте го прирачников на лесно 
достапно место за консултирање во иднина.
Оригиналните упатства се на англиски јазик. Упатствата на другите јазици се преводи на 
оригиналните упатства.

1. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Внимателно прочитајте ги овие "МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ" пред да ја инсталирате опремата 
за климатизација и погрижете се да ја инсталирате правилно. Откако ќе завршите со инсталирање, 
проверете дали единицата работи соодветно при вклучувањето. Објаснете му на клиентот како да 
работи со единицата и како да ја одржува.

Значење на симболите за внимание 

ВНИМАНИЕ ..........Ако не се следи предупредувањето за внимание, може да дојде до повреда 
или оштетување на опремата.

БЕЛЕШКА ....Следењето на овие упатства овозможува соодветно користење на опремата.

ВНИМАНИЕ
• Разгледајте го и прирачникот за инсталирање прикачен на внатрешната единица.
• Проверете дали се задоволени следните услови пред инсталирањето.

• Погрижете се ништо да не го попречува работењето на безжичниот далечински управувач. 
(Погрижете се да нема никаков извор на светлина или флуоресцентна ламба во близина на 
приемникот. Исто така, погрижете се приемникот да не биде изложен на директна сончева 
светлина.)

• Погрижете се светилката на екранот и другите покажувачи да бидат лесно видливи.
1 Македонски
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2. ПРЕД ИНСТАЛИРАЊЕТО
2-1 ДОДАТОЦИ
Проверете дали следните додатоци се вклучени во комплетот.

2-2 БЕЛЕШКА ЗА ИНСТАЛАТЕРОТ
• Објаснете му на клиентот како соодветно да работи со системот, покажувајќи му/ѝ го прикачениот 
прирачник за работа.

Име

Приемник
(3) Реле 

жици – долги
(4) Реле 

жици – кратки

Безжичен 
далечински 
управувач

Завртка(1) Склоп на 
приемник за 

светло

(2) Печатена 
плоча за пренос

Количина 1 парче 1 парче 1 парче 1 парче 1 парче 2 парчиња

Форма

Име
Држач за 
далечински 
управувач

(5) Плочка 
со бр. на 
единица

(6) Контролна табла (со етикета) (7) Стега

Количина 1 парче 1 парче 1 парче 1 парче

Форма

Име Материјал за 
запечатување (8)

Батерија со сува 
ќелија LR03 

(AM4)

Прирачник за 
работа

Прирачник за 
инсталирање

Количина 1 парче 2 парчиња 1 парче 1 парче

Форма

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
Македонски 2



3PMK505117-3C.book  Page 3  Monday, July 26, 2021  9:20 AM
3. ИНСТАЛИРАЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ
Инсталирање на безжичниот далечински управувач
• Не фрлајте го далечинскиот управувач и нанесувајте му силни удари. Исто така, не чувајте го на 
место каде што може да биде изложен на влага или директна сончева светлина.

• Кога работите со него, насочете го делот со предавателот на далечинскиот управувач во насока на 
приемникот.

• Директното растојание за предавање на сигналот од далечинскиот управувач е приближно 7 метра.
• Сигналот не може да се пренесе ако нешто (на пр., завеси) ги блокира приемникот и далечинскиот 
управувач.

• Поставување на ѕид или столб
1. Прицврстете го држачот за далечинскиот управувач со 

завртките.

2. Лизнете го далечинскиот управувач во држачот за 
далечински управувач од горната страна.

• Како да ги поставите батериите
1. Отворете го задниот капак на далечинскиот управувач така 

што ќе го лизнете во насока на стрелката.

2. Вметнете ги вклучените батерии со сува ќелија. Вметнете ги 
и поставете ги батериите соодветно, така што ознаките за 
поларитет (+) и (-) ќе се совпаѓаат како што е покажано. 
Потоа, повторно затворете го задниот капак како претходно.

�

�

Заден капак
3 Македонски
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4. ИНСТАЛИРАЊЕ НА ПРИЕМНИКОТ
(1) Подготовки пред инсталирањето

Отстранете ги сервисната поклопка и предната решетка. Проверете ги деталите за отстранување 
во прирачникот за инсталирање што доаѓа заедно со главната внатрешна единица.

(2) Одредување на упатување и ГЛАВЕН/ЗАМЕНСКИ далечински управувач.
Ако поставувате повеќе безжични далечински управувачи за работа во една просторија, одредете 
ги поставките за упатување за приемникот и безжичниот далечински управувач.
Ако поставувте повеќе далечински управувачи со жица во една просторија, променете го 
прекинувачот за ГЛАВЕН/ЗАМЕНСКИ управувач на приемникот.

ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
1. Поставување на приемникот

Поставете го безжичниот прекинувач за упатување (SS2) на печатената плоча за пренос (2) 
согласно табелата дадена подолу.

Кога користите и безжичен и далечински управувач 
со жица за 1 внатрешна единица, управувачот со жица 
треба да се постави како ГЛАВЕН. Затоа, поставете го 
прекинувачот за ГЛАВЕН/ЗАМЕНСКИ управувач (SS1) 
на приемникот на ЗАМЕНСКИ.
(Далечинскиот управувач со жица ќе биде "ГЛАВЕН".)

2. Поставување на упатувањето на безжичен далечински управувач (Фабрички е поставено на "1")
Поставување од далечинскиот управувач
1. Задржете на копчето  и  најмалку 

4 секунди за да се вклучи режимот за поставување 
на опсегот. (Покажано на делот за екранот на 
сликата од десната страна.)

2. Притиснете на копчето  и изберете 
повеќекратна поставка (А/б). Секогаш кога копчето 
е притиснато, екранот се префрла од "А" на "б" 
и обратно.

3. Притиснете на копчето " " и копчето " " за да 
го поставите упатувањето.

Упатувањето може да се постави на вредност 
од 1 до 6, но поставете го на 1 ~ 3 и на истото 
упатување како и приемникот. (Приемникот не 
работи со упатување 4 ~ 6.)

4. Притиснете на копчето  за да пристапите 
до поставувањето.

5. Задржете на копчето  барем 1 секунда за да излезете од режимот за поставување на 
опсегот и да се вратите на нормалниот екран.

Бр. на единица Бр. 1 Бр. 2 Бр. 3

Безжичен 
прекинувач за 

упатување (SS2)

ГЛАВЕН ЗАМЕНСКИ

ГЛАВЕН/
ЗАМЕНСКИ 

прекинувач (SS1)

Страната којашто е обоена со 
црна боја укажува на положбата 
на копчето-прекинувач.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Печатена плоча 
за пренос (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

Режим 3

2

4

1

Упатување

Повеќекратна 
поставка

5
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Повеќе поставки А/б
Кога внатрешната единица работи со надворешна контрола (централен далечински управувач и сл.), 
понекогаш не реагира на командите ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ и командите за поставување на 
температурата од овој далечински управувач. Проверете која поставка ја сака клиентот 
и воспоставете ја повеќекратната поставка како што е покажано подолу.

3. Прикачете ја вклучената плочка со бројот 
на единицата (5) на предната решетка на 
внатрешната единица и на задната страна 
на безжичниот далечински управувач.

[МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ]
Поставете ги бројот на единицата на 
приемникот и безжичниот далечински 
управувач да бидат исти. Ако поставката 
е различна, сигналот од далечинскиот 
управувач не може да се пренесе.

(3) Прикачување на приемникот
1. Проврзете ги вклучените жици за реле – долги (3) и жици за реле – кратки (4) со поврзувачот 

на печатената плоча за пренос (2).

Далечински управувач
Движење кога работењето се контролира со 
другите клима уреди и опремаПовеќекратна поставка Екран на далечинскиот 

управувач

А: Стандарден Се прикажуваат сите 
елементи.

Кога се врши промена на работењето, поставките 
за температура или нешто слично преку 
далечинскиот управувач, внатрешната единица ја 
одбива инструкцијата.
(Се добива сигнал со еден подолг или неколку 
пократки звуци)
Како резултат на тоа, се појавува несовпаѓање на 
состојбата за работа на внатрешната единица 
и покажувачот на екранот на далечинскиот 
управувач.

б: Мулти-систем
Функциите се 
прикажуваат накратко 
по извршувањето.

Прифатени се сите команди. 
(Се добива сигнал со два пократки звука)
Бидејќи покажувачот на далечинскиот управувач 
е исклучен, не се појавува несовпаѓање како 
гореспоменатото.

Предна решетка

Плочка со бр. 
На единицата (5)

Безжичен далечински 
управувач

CN1/X1A

CN2/X2A

Печатена плоча за пренос (2)
Прицврстете со 
поврзувачот.

Жици за реле – кратки (4)

Жици за реле – долги (3)
5 Македонски
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2. Следејќи ја сликата, вметнете ја печатената плоча за пренос (2) во јазичето 1, а потоа вметнете ја 
во јазичето 2 притискајќи го јазичето 1 во насока на стрелката.

3. Прикачете го вклучениот склоп на приемникот за светло (1) на 2-те јазичиња на внатрешната 
единица, согласно следната слика.

Јазиче 2

Јазиче 2

Јазиче 1

Јазиче 1

Печатена плоча 
за пренос (2)

Печатена плоча 
за пренос (2)

При прикачување на печатената 
плоча за пренос (2), погрижете се 
да не ја свиткате печатената плоча.

При прикачување на печатената 
плоча за пренос (2), внимавајте 
да не ги промените поставките 
на поставените прекинувачи.

Јазиче

Јазиче Склоп за светло на приемник (1)
Македонски 6
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4. Поврзете ги жиците за реле кои што беа поврзани со печатената плоча за пренос (2) во чекор 1. 
како што следи.
• Жици за реле – долги (3) со поврзувачот X24A на печатената плоча на внатрешната единица
• Жици за реле – кратки (4) со поврзувачот CN1/X1A на склопот на приемникот за светло (1)
Откако ќе ги воспоставите овие врски, стегнете ги жиците за реле – долги (3) и жиците за реле –
кратки (4) користејќи ја вклучената стега (7).

BRC7EA628/29
7 Македонски
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BRC7EA632
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(4) Прикачување на контролната табла 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Отстранете го материјалот за запечатување и подгответе нов, заменски материјал за 

запечатување (додаток).
Внатрешен поглед на предната решетка

БЕЛЕШКА
• Положбите на куките се исти за однапред инсталираната поклопка и контролната табла.

2. Лизнете ја поклопката настрана, притискајќи ја поклопката на положбата А од задната страна 
и на положбата Б од предната страна. Куките 1 и 2 ќе се отстранат од нивните положби.

3. Извадете ја поклопката повлекувајќи ја левата страна на поклопката подалеку од предната 
решетка, отстранувајќи ги куките 3а, 3б и 4 од нивната положба.

4. Наместете ја куката 4 на контролната табла на точното место на предната решетка.
5. Прикачете ги куките 3а и 3б, притискајќи ги на предната решетка. 

6. Лизнете ја контролната табла како што е покажано за да ги прикачите куките 1 и 2 на нивната 
точна положба.

1

B

A

2a 2b 3

4 65
9 Македонски
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7. Контролната табла треба да се постави на предната решетка како на следната слика.
8. Прикачете го новиот материјал за запечатување во првичната положба (додаток (8)).

9. Прикачете ја предната решетка и сервисната поклопка на внатрешната единица согласно 
прирачникот за инсталирање на внатрешната единица.

BRC7EA632
1. Отстранете го материјалот за запечатување и подгответе нов, заменски материјал за 

запечатување (додаток).
Внатрешен поглед на предната решетка

БЕЛЕШКА
• Положбите на куките се исти за однапред инсталираната поклопка и контролната табла.

2. За да ја отстраните однапред инсталираната поклопка, малку повлечете го делот од предната 
решетка (како што е покажано подолу) за да го откачите од куката (1) и лизнете ја поклопката на 
надворешната страна за да ја отстраните од куките (2). 

87

1

2b2a
Македонски 10
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3. Поставете ја контролната табла лизгајќи ја како што е покажано подолу. Применете благ 
притисок и погрижете се да ја порамните плочата со сите куки. Плочата ќе кликне кога е во 
соодветна положба со куката (1).

4. Прикачете го новиот материјал за запечатување во првичната положба (додаток (8)).

5. Прикачете ја предната решетка и сервисната поклопка на внатрешната единица согласно 
прирачникот за инсталирање на внатрешната единица.

5. ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПСЕГ
Ако незасдолжителните додатоци се монтирани на 
внатрешната единица, можеби ќе треба да се променат 
поставките на внатрешната единица. Разгледајте во 
прирачникот со упатства (незадолжителна помошна книга) 
за да ги најдете сите незадолжителни додатоци или во 
прирачникот за инсталирање што се добива со 
внатрешната единица.

Постапка
1. Во нормален режим, притискајте на копчето  

најмалку четири секунди, додека не се активира 
РЕЖИМОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПСЕГ.

2. Изберете го посакуваниот број на РЕЖИМ со копчето .

3. Притиснете на копчето " " и изберете го бројот за ПРВ КОД.

4. Притиснете на копчето " " и изберете го бројот за ВТОР КОД.

5. Притиснете на копчето  и сегашните поставки 
се ПОСТАВЕНИ.

6. Притиснете на копчето  за да се вратите на 
НОРМАЛНИОТ РЕЖИМ.

3a 3b 4

БР. НА РЕЖИМ

3

2

5

4

1, 6

РЕЖИМ ЗА ПОСТА-
ВУВАЊЕ НА ОПСЕГ

БР. ЗА ПРВ КОД

БР. ЗА ВТОР КОД

�����

����

��

����

�������

�����
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(Пример)
Ако времето за чистење на филтерот за воздух е поставено на "Тешка контаминација на филтер", 
поставете го бројот на РЕЖИМ на "10", бројот за ПРВ КОД на "0", а бројот за ВТОР КОД на "02".

БЕЛЕШКА
• Бројот за ВТОРИОТ КОД е фабрички поставен на "01".
Не користете никакви поставки што не се наведени во табелата или во прирачникот за инсталирање 
што се добива со внатрешната единица.
За групно контролирање со безжичен далечински управувач, почетните поставки за сите внатрешни 
единици во групата се еднакви. (За групно контролирање, разгледајте го прирачникот за инсталирање 
прикачен на внатрешната единица за групно контролирање.)

Број на 
РЕЖИМ

Број за 
ПРВ КОД ОПИС НА ПОСТАВКАТА

Број за ВТОР КОД     БЕЛЕШКА)
01 02 03

10

0

Тешка/Лесна контаминација на 
филтер (поставка за одредување 
на времето на екранот за чистење 
на филтерот за воздух) (поставка 
за кога контаминацијата 
на филтерот е тешка, 
а одредувањето на време на 
екранот за чистење на филтерот 
за воздух ќе се преполови)

Лесна Прибл.
200 ч. Тешка Прибл.

100 ч. –

3

Одредување на време на екранот 
за одбројување за чистење на 
филтерот за воздух (поставка за 
кога знакот за филтерот нема да 
се прикаже)

Екран Не прикажувај –

12 
(систем 

VRV 
(променл

ив 
волумен 

на 
ладилно 
средство))

1

Внес за ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ однадвор 
(поставете за да се овозможи 
започнување/запирање со работа 
преку далечинскиот управувач.)

Внес за присилно 
ИСКЛУЧУВАЊЕ

ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ –

2

Диференцијална промена во 
термостатот (поставете кога се 
користи сензор за термостат на 
далечинскиот управувач.)

1°C 0,5°C –

13 0

Режим за зголемување на 
стапката на проток на воздух 
(да се постави на барање на 
корисникот)

Стандардно Мало 
зголемување

Зголему
вање
Македонски 12
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6. ПРОБНО РАБОТЕЊЕ
За внатрешна единица VRV
• Изведете го пробното работење согласно упатствата во прирачникот за инсталирање прикачен на 
надворешната единица.

За внатрешна единица Sky Air
• Извршете пробно работење на внатрешната единица. За време на пробното работење, 
внатрешната единица поминува циклус низ различни режими на работа и функции за да провери 
дали се подготвени за работење.

• Откако ќе се заврши со поставување на цевките за ладилно средство, цевките за одвод 
и електричното поврзување, изведете работење согласно постапката прикажана во табелата 
подолу со цел да ја заштитите единицата.

[МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ]
1. Разгледајте го прирачникот за инсталирање прикачен на надворешната единица за поединечните 

видови на системи за работа.

Наредба Опис на работата
(1) Целосно отворете го вентилот за запирање на страната за гас.
(2) Целосно отворете го вентилот за запирање на страната за течност.
(3) Вклучете го напојувањето најмалку 6 часа пред работењето на единицата.

(4) Поставете на режимот за разладување со далечинскиот управувач, а потоа 
започнете со работа притискајќи го копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ.

(5) Притиснете на копчето  2 пати и оставете да продолжи да работи 3 минути во 
пробниот режим на работа.

(6) Притиснете на копчето  за да го проверите активирањето.
(7) Притиснете на копчето еднаш за да се вратите на нормалниот режим на работа.
(8) Проверете ги функциите согласно прирачникот за работа.

�����

�����
13 Македонски
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