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Pred montažo skrbno preberite navodila. Priročnik shranite na priročno mesto, da ga boste lahko še kdaj 
vzeli v roke.
Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1. NAPOTKI ZA VARNOST
Pred montažo opreme za klimatizacijo skrbno preberite poglavje "NAPOTKI ZA VARNOST" in pazite na 
pravilno montažo opreme. Po zaključeni namestitvi se prepričajte, da enota ob zagonu pravilno deluje. 
Stranko poučite o uporabi enote in vzdrževanju.

Pomen opozorilnih simbolov 

POZOR .................Če svarila ne upoštevate, lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb opreme.

OPOMBA ...... Ta navodila bodo zagotovila pravilno uporabo opreme.

POZOR
• Glejte tudi priročnik za montažo, priložen notranji enoti.
• Pred montažo preverite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji.

• Poskrbite, da nič ne bo oviralo delovanja brezžičnega daljinskega upravljalnika. (Poskrbite, da v bližini 
sprejemnika ne bo vira svetlobe, niti fluorescenčne svetlobe. Poskrbite tudi, da sprejemnik ne bo 
izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.)

• Poskrbite, da bodo lučka za prikaz delovanja in drugi indikatorji dobro vidni.
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2. PRED MONTAŽO
2-1 DODATKI
Preverite, ali je naslednja oprema priložena opcijskemu kompletu.

2-2 OPOMBA ZA MONTERJA
• Obvezno poučite stranko o pravilni uporabi sistema s pomočjo priloženega priročnika za uporabo.

3. MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Montaža brezžičnega daljinskega upravljalnika
• Ne mečite daljinskega upravljalnika in ne izpostavljajte ga močnim udarcem. Ne shranjujte ga na mestih, 

na katerih bi bil izpostavljen vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
• Pri upravljanju usmerite oddajni del daljinskega upravljalnika v smeri sprejemnika.
• Razdalja neposrednega prenosa daljinskega upravljalnika je približno 7 metrov.
• Prenos signala ni mogoč, če kakršni koli predmeti (npr. zavese) zakrivajo sprejemnik in daljinski upravljalnik.

Naziv

Sprejemnik
(3) Relejski 
priključek –

dolgi

(4) Relejski 
priključek –

kratki

Brezžični 
daljinski 

upravljalnik
Vijak(1) Sklop 

svetlobnega 
sprejemnika

(2) Plošča 
tiskanega vezja 

oddajnika
Količina 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 2 kosa

Oblika

Naziv Držalo za daljinski 
upravljalnik

(5) Št. enote, 
nazivna 
ploščica

(6) Upravljalna plošča (z nalepko) (7) Vezica

Količina 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos

Oblika

Naziv Tesnilni material (8)
Baterija s suhimi 
celicami LR03 

(AM4)
Priročnik za uporabo Priročnik za 

montažo

Količina 1 kos 2 kosa 1 kos 1 kos

Oblika

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Namestitev na steno ali steber
1. Držalo daljinskega upravljalnika pritrdite s pomočjo vijakov.

2. Z zgornje strani potisnite daljinski upravljalnik v držalo 
daljinskega upravljalnika.

• Kako vstaviti baterije
1. Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika tako, da ga 

potisnete v smeri puščice.

2. Vstavite priložene suhe baterije. Pravilno vstavite baterije tako, 
da se oznaki polov (+) in (–) ujemata s prikazom. Nato ponovno 
zaprite pokrov.

4. MONTAŽA SPREJEMNIKA
(1) Priprava pred montažo

Odstranite servisni pokrov in sprednjo rešetko. Za podrobnosti o odstranjevanju glejte priročnik za 
montažo, priložen glavni notranji enoti.

(2) Določitev naslova in glavnega (M)/pomožnega (S) daljinskega upravljalnika.
Če boste v enem prostoru uporabljali več brezžičnih daljinskih upravljalnikov, določite nastavitev naslovov 
za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik.
Če boste v enem prostoru nastavili več daljinskih upravljalnikov, spremenite položaj stikala sprejemnika 
v glavni (M)/pomožni (S).

POSTOPEK NASTAVITVE
1. Nastavitev sprejemnika

V skladu s spodnjo tabelo nastavite stikalo naslova brezžičnega upravljalnika (SS2) na plošči tiskanega 
vezja (2) oddajnika.

Če se za 1 notranjo enoto uporabljata tako žični 
kot brezžični daljinski upravljalnik, mora biti žični 
upravljalnik nastavljen kot glavni (M). Stikalo za 
glavni (M)/pomožni (S) upravljalnik (SS1) na 
sprejemniku zato nastavite v položaj S.
(Žični daljinski upravljalnik bo glavni (M).)

Številka enote Št. 1 Št. 2 Št. 3

Stikalo naslova 
brezžičnega 

upravljalnika (SS2)

GLAVNI POMOŽNI

Stikalo za glavni 
(M)/pomožni (S) 

upravljalnik (SS1)

�

�

Zadnji pokrov

Črno označena stran prikazuje 
položaj stikalnega gumba.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Plošča tiskanega 
vezja oddajnika (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Nastavitev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika (tovarniška nastavitev je "1")
Nastavitev prek daljinskega upravljalnika
1. Držite gumba  in  pritisnjena najmanj 

4 sekunde, da prikličete lokalno nastavljeni način.
(Prikazan v prikazovalnem območju na sliki na desni.)

2. Pritisnite gumb  in izberite nastavitev 
večdelnega sistema (A/b). Vsakokrat, ko pritisnete 
gumb, prikazovalnik preklopi med "A" in "b".

3. Pritisnite gumba  in  in nastavite naslov.

Nastavite lahko naslov od 1 do 6, vendar nastavite 
naslov od 1 do 3, ki naj bo enak naslovu sprejemnika. 
(Sprejemnik ne deluje z naslovi od 4 do 6.)

4. Pritisnite gumb , da vnesete nastavitev.
5. Držite gumb  pritisnjen najmanj 1 sekundo, 

da zapustite lokalno nastavljeni način in se vrnete 
v običajni prikaz.

Nastavitev večdelnega sistema A/b
Kadar je notranja enota upravljana prek zunanjega krmilnika (centralni daljinski upravljalnik itd.), se včasih ne 
odzove na ukaze za vklop/izklop in nastavitev temperature s tega daljinskega upravljalnika. Preverite, katero 
nastavitev stranka želi in uredite nastavitev večdelnega sistema, kot je prikazano spodaj.

3. Pritrdite priloženo nazivno ploščico s številko 
enote (5) na sprednjo rešetko notranje enote 
in na zadnjo stran brezžičnega daljinskega 
upravljalnika.

[NAPOTKI ZA VARNOST]
Nastavite enako številko enote za sprejemnik in 
brezžični daljinski upravljalnik. Če se nastavitvi 
razlikujeta, signala z daljinskega upravljalnika 
ni mogoče prenesti.

Daljinski upravljalnik
Postopek, kadar upravljanje krmilijo druge klimatske 
naprave in opremaNastavitev večdelnega 

sistema
Prikaz na daljinskem 
upravljalniku

A: standardno Vsi elementi so prikazani.

Kadar se preklop načina, nastavitev temperature 
ali druga nastavitev prenese prek daljinskega 
upravljalnika; notranja enota zavrne navodilo.
(Zvok sprejema signala "pii" ali "pik-pik-pik")
Posledično pride do odstopanja med stanjem 
delovanja notranje enote in prikazom na 
prikazovalniku brezžičnega daljinskega upravljalnika.

b: Večdelni sistem
Postopki upravljanja 
ostanejo prikazani kratek 
čas po izvedbi.

Vsi ukazi so sprejeti. 
(Zvok sprejemanja signala "pik-pik")
Ker je prikaz na daljinskem upravljalniku izklopljen, 
se zgoraj opisana odstopanja ne pojavljajo več.

Način

Naslov

Nastavitev 
večdelnega 
sistema

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Sprednja rešetka

Št. enote, nazivna 
ploščica (5)

Brezžični daljinski 
upravljalnik
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(3) Priključitev sprejemnika
1. Priključite dolgi relejski priključek (3) in kratki relejski priključek (4) na konektor na plošči tiskanega vezja 

oddajnika (2).

2. Skladno s sliko nataknite ploščo tiskanega vezja oddajnika (2) na jeziček 1, nato na jeziček 2, medtem ko 
potiskate jeziček 1 v smeri puščice.

3. Pritrdite priloženi sklop svetlobnega sprejemnika (1) na 2 jezička na notranji enoti, kot prikazuje naslednja 
slika.

CN1/X1A

CN2/X2A

Plošča tiskanega vezja 
oddajnika (2) Trdno priključite 

na konektor.

Relejski priključek – kratki (4)

Relejski priključek – dolgi (3)

Jeziček 2

Jeziček 2

Jeziček 1

Jeziček 1

Plošča tiskanega 
vezja oddajnika (2)

Plošča tiskanega 
vezja oddajnika (2)

Pri nameščanju plošče tiskanega 
vezja oddajnika (2) pazite, da ne 
skrivite plošče tiskanega vezja.

Pri nameščanju plošče tiskanega 
vezja oddajnika (2) pazite, da ne 
spremenite nobenih nastavitev 
nastavljenih stikal.

Jeziček

Jeziček Sklop svetlobnega sprejemnika (1)
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4. Priključite relejska priključka, priključena na ploščo tiskanega vezja (2) v 1. koraku, kot sledi.
• Dolgi relejski priključek (3) na konektor X24A na plošči tiskanega vezja notranje enote
• Kratki relejski priključek (4) na konektor CN1/X1A na sklopu svetlobnega sprejemnika (1)
Ko izvedete te povezave, vpnite dolgi relejski priključek (3) in kratki relejski priključek (4) s pomočjo 
priložene vezice (7).

BRC7EA628/29

BRC7EA630/631 – v kombinaciji z notranjo enoto VRV

Po potrebi za pritrditev kablov uporabite vezico (7).na konektor.
Slovenščina 6



3PSL505117-3C.book  Page 7  Thursday, July 22, 2021  1:48 PM
BRC7EA631 – v kombinaciji z notranjo enoto Sky Air

BRC7EA632
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(4) Priključitev upravljalne plošče

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Odstranite tesnilni material in pripravite nov nadomestni tesnilni material (oprema vmesnika).

Pogled na notranjo stran sprednje rešetke

OPOMBA
• Zatiči so na istih mestih pri prednameščenem pokrovu in upravljalni plošči.

2. Potisnite pokrov na stran, medtem ko potiskate pokrov v položaj A z zadnje strani in položaj B 
s sprednje strani. Zatiča 1 in 2 bosta odstranjena iz njunih položajev.

3. Odstranite pokrov tako, da povlečete levo stran pokrova s sprednje rešetke, pri čemer odstranite 
zatiče 3a, 3b in 4 iz njihovih položajev.

4. Postavite zatič 4 na upravljalni plošči na pravilen položaj na sprednji rešetki.
5. Potisnite zatiča 3a in 3b proti sprednji rešetki, da ju vpnete. 

6. Potisnite upravljalno ploščo, kot je prikazano, da vpnete zatiča 1 in 2 v njuna pravilna položaja.

Tesnilni 
material

Pokrov 
(predna-

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
Slovenščina 8
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7. Upravljalno ploščo je treba v sprednjo rešetko postaviti tako, kot je prikazano na naslednji sliki.
8. Pritrdite nov tesnilni material na prvotno mesto (oprema (8)).

9. Pritrdite sprednjo rešetko in servisni pokrov notranjo enoto skladno s priročnikom za montažo notranje 
enote.

BRC7EA632
1. Odstranite tesnilni material in pripravite nov nadomestni tesnilni material (oprema vmesnika).

Pogled na notranjo stran sprednje rešetke

OPOMBA
• Zatiči so na istih mestih pri prednameščenem pokrovu in upravljalni plošči.

2. Za odstranitev prednameščenega pokrova rahlo povlecite stran del sprednje rešetke (kot je prikazano 
spodaj), da se sname z zatiča (1), in potisnite pokrov na zunanjo stran, da odstranite pokrov z zatičev (2). 

87

1

2b2a
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3. Za montažo potisnite upravljalno ploščo, kot je prikazano spodaj. Uporabite rahel pritisk in poskrbite, 
da bo plošča poravnana z vsemi zatiči. Plošča se bo zaskočila na mesto zatiča (1).

4. Pritrdite nov tesnilni material na prvotno mesto (oprema (8)).

5. Pritrdite sprednjo rešetko in servisni pokrov notranjo enoto skladno s priročnikom za montažo notranje 
enote.

5. LOKALNA NASTAVITEV SISTEMA
Če je na notranjo enoto montirana opcijska dodatna oprema, bo 
treba morda zamenjati nastavitev notranje enote. Glejte priročnik 
z navodili (priročnik za opcijsko opremo) za posamezno opcijsko 
opremo ali priročnik za montažo, priložen notranji enoti.

Postopek
1. V običajnem načinu za najmanj štiri sekunde pritisnite gumb 

 in vstopili boste v LOKALNO NASTAVLJENI NAČIN.
2. Z gumbom  izberite želeno številko NAČINA.

3. Pritisnite gumb " " in izberite številko PRVE KODE.

4. Pritisnite gumb " " in izberite številko DRUGE KODE.

5. Pritisnite  in trenutne nastavitve bodo NASTAVLJENE.
6. Za vrnitev v OBIČAJNI NAČIN pritisnite gumb .

3a 3b 4

ŠT. NAČINA

3

2

5

4

1, 6

LOKALNO 
NASTAVLJENI NAČIN

ŠT. PRVE KODE

ŠT. DRUGE KODE

�����

����

��

����

�������

�����
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(Primer)
Če je za čas čiščenja filtra za zrak izbrana nastavitev "Močna onesnaženost filtra", izberite nastavitev številke 
NAČINA "10", številko PRVE KODE "0" in številko DRUGE KODE "02".

OPOMBA
• Številka DRUGE KODE je tovarniško nastavljena na "01".
Ne uporabljajte nastavitev, ki niso navedene v tabeli ali v priročniku za namestitev, priloženem notranji enoti.
Za skupinsko upravljanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavitve enake za vse notranje 
enote v skupini. (Za skupinsko upravljanje glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti, ki je vključena 
v skupinsko upravljanje.)

Številka 
NAČINA

Številka 
PRVE 
KODE

OPIS NASTAVITVE
Številka DRUGE KODE     OPOMBA)

01 02 03

10

0

Onesnaženost filtra – Močno/Rahlo 
(nastavitev časa, po katerem se 
prikaže obvestilo za čiščenje filtra 
za zrak) (nastavitev, ko je filter 
močno umazan; čas, po katerem se 
prikaže obvestilo za čiščenje filtra 
za zrak, se prepolovi)

Rahlo Pribl.
200 h Močno Pribl.

100 h –

3

Odštevanje časa, po katerem se 
prikaže obvestilo za čiščenje filtra 
za zrak (nastavitev, ko se znak filtra 
ne prikaže)

Prikazovalnik Brez prikaza –

12 
(sistem 
VRV)

1

Zunanji signal za VKLOP/IZKLOP 
(Nastavite za omogočitev zagona/
zaustavitve prek daljinskega 
upravljalnika.)

Signal za vsiljeni 
IZKLOP VKLOP/IZKLOP –

2

Termostatski preklop na podlagi 
razlike (Nastavite, kadar uporabljate 
tipalo termostata daljinskega 
upravljalnika.)

1°C 0,5°C –

13 0
Način povečanja hitrosti pretoka 
zraka (nastavitev na zahtevo 
uporabnika)

Običajna Rahlo povečanje Pove-
čanje
11 Slovenščina
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6. PREIZKUS DELOVANJA
Za notranjo enoto VRV
• Opravite preizkus delovanja v skladu z navodili v priročniku za montažo, priloženem zunanji enoti.

Za notranjo enoto Sky Air
• Izvedite preizkus delovanja notranje enote. Med preizkusnim delovanjem notranja enota preklaplja med 

različnimi načini delovanja in funkcijami, da preveri, ali so pripravljeni na delovanje.
• Po zaključeni napeljavi cevi za hladivo, odvodne napeljave in električnega ožičenja izvedite delovanje 

v skladu s postopkom, prikazanim v spodnji tabeli, da zaščitite enoto.

[NAPOTKI ZA VARNOST]
1. Za posamezne vrste sistemov upravljanja glejte priročnik za montažo, priložen zunanji enoti.

Vrstni red Opis postopka
(1) Popolnoma odprite zaporni ventil na strani plina.
(2) Popolnoma odprite zaporni ventil na strani tekočine.
(3) Vklopite napajanje najmanj 6 ur pred zagonom delovanja enote.

(4) Z daljinskim upravljalnikom nastavite hlajenje, nato pritisnite gumb za vklop/izklop, 
da zaženete delovanje.

(5) Pritisnite gumb  2-krat in pustite, da se postopek 3 minute izvaja v načinu 
preizkusnega delovanja.

(6) Pritisnite gumb , da preverite sprožitev.
(7) Pritisnite gumb  1-krat, da se vrnete v običajni način delovanja.
(8) Preverite funkcije v skladu s priročnikom za uporabo.

�����

�����
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