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Montajdan önce bu talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca 
ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ
Cihaz ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ" dikkatli bir biçimde okuyun 
ve cihazı doğru bir biçimde kurduğunuzdan emin olun. Montaj işlemini tamamladıktan sonra, ilk çalıştırma 
sırasında ünitenin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Lütfen, ünitenin nasıl çalıştırılacağı ve bakımın nasıl 
yapılacağı konusunda müşteriyi bilgilendirin.

İkaz simgelerinin anlamları 

İKAZ ...................... İkaza riayet edilmezse, yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açabilir.

NOT ............... Bu talimatlar, cihazın doğru kullanımını sağlayacaktır.

İKAZ
• İç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna da bakın.
• Montaj öncesinde, aşağıdaki koşulların karşılandığını onaylayın.

• Uzaktan kumandanın çalışmasını engelleyecek bir şey bulunmadığından emin olun. (Alıcı yakınında bir 
ışık kaynağı veya flüoresan lamba bulunmadığından emin olun. Ayrıca, alıcının doğrudan güneş ışığına 
maruz kalmadığından emin olun.)

• Çalışma gösterge lambasının ve diğer göstergelerin kolayca görülebildiğinden emin olun.
1 Türkçe
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2. MONTAJ ÖNCESİ
2-1 AKSESUARLAR
Seçenek kitinizle birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin.

2-2 MONTAJ GÖREVLİSİ İÇİN NOT
• Müşteriye ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu üzerinden sistemi nasıl doğru şekilde çalıştırabileceğini 

öğrettiğinizden emin olun.

3. UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI
Kablosuz uzaktan kumandanın monte edilmesi
• Uzaktan kumandayı fırlatmayın veya büyük darbelere maruz bırakmayın. Ayrıca, kumandayı neme ya da 

doğrudan güneş ışığına maruz kalabilecek yerlerde saklamayın.
• Çalışırken, uzaktan kumandanın verici parçasını alıcı yönünde tutun.
• Uzaktan kumandanın doğrudan iletim mesafesi yaklaşık 7 metredir.
• Alıcı ile uzaktan kumanda arasında perde gibi bir engel varsa, sinyal iletilemeyebilir.

Adı
Alıcı (3) Röle 

donanımı - 
uzun

(4) Röle 
donanımı - 

kısa

Kablosuz 
uzaktan 

kumanda
Vida(1) Işık alıcısı 

tertibatı
(2) İletim 
PC kartı

Miktarı 1 adet. 1 adet. 1 adet. 1 adet. 1 adet. 2 adet.

Biçimi

Adı Uzaktan kumanda 
yuvası

(5) Ünite No. 
etiketi (6) Kontrol paneli (etiketli) (7) Kelepçe

Miktarı 1 adet. 1 adet. 1 adet. 1 adet.

Biçimi

Adı Sızdırmazlık malzemesi (8) Kuru pil LR03 
(AM4) Kullanım kılavuzu Montaj kılavuzu

Miktarı 1 adet. 2 adet. 1 adet. 1 adet.

Biçimi

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Duvara veya sütuna montajı
1. Uzaktan kumanda yuvasını vidalarla sabitleyin.

2. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda yuvasına üst taraftan 
kaydırarak yerleştirin.

• Pillerin takılması
1. Uzaktan kumandanın arka kapağını ok yönünde kaydırarak 

açın.

2. Ürünle verilen kuru pilleri takın. Pilleri gösterilen (+) ve (–) kutup 
işaretleriyle eşleştirerek doğru şekilde ayarlayın ve takın. 
Ardından, arka kapağı yukarıda açıklandığı gibi takın.

4. ALICI MONTAJI
(1) Montaj öncesi hazırlıklar

Servis kapağını ve ön ızgarayı çıkartın. Çıkarma konusunda ayrıntılı bilgi için ana iç ünite ile birlikte verilen 
montaj kılavuzuna bakın.

(2) Adresin ve ANA/ALT uzaktan kumandanın belirlenmesi.
Tek bir oda için birden fazla uzaktan kumanda ayarı yapılacaksa, alıcı ve uzaktan kumanda için adres 
ayarı gerçekleştirin.
Tek bir oda için birden fazla kablolu kumanda ayarı yapılacaksa, alıcının ANA/ALT düğmesini değiştirin.

AYAR PROSEDÜRÜ
1. Alıcının ayarlanması

İletim PC kartı (2) üzerindeki kablosuz adres düğmesini (SS2) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlayın.

1 iç ünite için hem kablolu hem de kablosuz uzaktan 
kumanda kullanılıyorsa, kablolu kumanda ANA 
kumanda olarak ayarlanmalıdır. Bu durumda, 
alıcının ANA/ALT düğmesini (SS1) ALT konumuna 
ayarlayın.
(Kablolu uzaktan kumanda "ANA" olacaktır.)

Unit No. No. 1 No. 2 No. 3

Kablosuz adres 
düğmesi (SS2)

ANA ALT

ANA/ALT 
düğmesi (SS1)

�

�

Arka kapak

Yanların siyah boyalı olması 
düğme konumunu gösterir.

1 2 3 M S

SS2
SS1

İletim PC kartı (2)�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Kablosuz uzaktan kumanda adresinin ayarlanması (Fabrikada "1" olarak ayarlanmıştır)
Uzaktan kumandadan ayar
1. Saha Ayar moduna ulaşmak için  düğmesini 

ve  düğmesini en az 4 saniye boyunca 
basılı tutun.
(Sağdaki şekildeki ekran alanında gösterilir.)

2.  düğmesine basın ve bir çoklu ayar (A/b) 
seçin. Düğmeye her bastığınızda, ekran "A" ile "b" 
arasında değişir.

3. Adresi ayarlamak için " " ve " " düğmelerini 
kullanın.

Adres 1 ile 6 arasında ayarlanabilir, ancak 1 ~ 3 
konumuna ve alıcı ile aynı adrese ayarlayın. 
(Alıcı, 4 ~ 6 adresiyle çalışmaz.)

4. Ayarı girmek için  düğmesine basın.
5. Saha Ayar modundan çıkmak ve normal ekrana 

dönmek için  düğmesini en az 1 saniye 
boyunca basılı tutun.

Ekran ayarları A/b
İç ünite dışarıdan kontrol ile çalıştırıldığında (merkezi kumanda vb.), bazı durumlarda bu uzaktan 
kumandadan gelen AÇIK/KAPALI komutuna ve sıcaklık ayarı komutlarına yanıt vermeyebilir. Müşterinin 
tercih ettiği ayarı kontrol edin ve aşağıda gösterilen şekilde çoklu ayarları gerçekleştirin.

3. İç ünitenin ön ızgarasına ve kablosuz 
uzaktan kumandanın arkasına ürünle birlikte 
verilen ünite numarası etiketini (5) takın.

[TEDBİRLER]
Alıcının ve uzaktan kumandanın ünite 
numarasını birbiriyle aynı şekilde ayarlayın. 
Ayarlar farklı olursa, uzaktan kumandadan gelen 
sinyal iletilemez.

Uzaktan kumanda Çalışma diğer klimalar ve cihazlar tarafından kontrol 
edildiğinde hareketÇoklu ayar Uzaktan kumanda ekranı

A: Standart Tüm öğeler görüntülenir.

Çalışma modu değişiminde, sıcaklık ayarı veya 
benzeri işlemler uzaktan kumandadan gerçekleştirilir; 
iç ünite komutları reddeder.
(Sinyal alma sesi "pii" veya "pik-pik-pik")
Sonuç olarak, iç ünitenin çalışma durumu ile uzaktan 
kumanda ekranı üzerindeki gösterge arasında bir 
ekran uyuşmazlığı meydana gelir.

b: Multi Sistem
Operasyonlar 
yürütmeden sonra kısa 
süreyle ekranda kalır.

Tüm komutlar kabul edilir. 
(Sinyal alma sesi "pik pik")
Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge kapalı 
olduğundan, yukarıda açıklanana benzer bir 
uyuşmazlık oluşmaz.

Mod 3

2

4

1

Adres

Çoklu ayar

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Ön ızgara

Ünite No. etiketi (5)

Kablosuz uzaktan 
kumanda
Türkçe 4
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(3) Alıcının takılması
1. Birlikte verilen röle donanımı – uzun (3) ve röle donanımı – kısa (4) birimlerini iletim PC kartının (2) 

üzerindeki konektöre bağlayın.

2. Resme uygun olarak iletim PC kartını (2) tırnak 1'e ve ardından tırnak 1'i ok yönünde iterken tırnak 2'ye 
yerleştirin.

3. Aşağıdaki resme uygun olarak ürünle birlikte verilen ışık alıcısı tertibatını (1) iç ünitedeki 2 tırnağa takın.

CN1/X1A

CN2/X2A

İletim PC kartı (2)
Sıkıca konektöre 
bağlayın.

Röle donanımı – kısa (4)

Röle donanımı – uzun (3)

Tırnak 2

Tırnak 2

Tırnak 1

Tırnak 1

İletim PC 
kartı (2)

İletim PC 
kartı (2)

İletim PC kartını (2) takarken 
PC kartını bükmediğinizden 
emin olun.

İletim PC kartını (2) takarken, 
ayar anahtarları ayarlarından 
herhangi birini değiştirmemeye 
özen gösterin.

Tırnak

Tırnak Işık alıcısı tertibatı (1)
5 Türkçe
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4. Adım 1'de iletim PC kartına (2) bağlanan röle donanımlarını aşağıdaki şekilde bağlayın.
• Röle donanımı – uzun (3) iç ünite PC kartının X24A konektörüne bağlanır
• Röle donanımı – kısa (4) ışık alıcısı tertibatının (1) CN1/X1A soketine bağlanır
Bu bağlantı yapıldıktan sonra röle donanımı – uzun (3) ve röle donanımı – kısa (4) birimlerini ürünle 
birlikte verilen kelepçeyi (7) kullanarak sabitleyin.

BRC7EA628/29

BRC7EA630/631 - VRV iç ünite ile birlikte
Türkçe 6
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BRC7EA631 - Sky Air iç ünite ile birlikte

BRC7EA632
7 Türkçe
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(4) Kontrol panelinin takılması

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Sızdırmazlık malzemesini çıkarın ve yeni yedek sızdırmazlık malzemesini (aksesuar) hazırlayın.

Ön ızgaranın iç görünümü

NOT
• Kanca konumları hem önceden monte edilmiş kapak hem de kontrol paneli için aynıdır.

2. Arkadan A konumundan ve önden B konumundan kapağa bastırırken kapağı yana kaydırın. 
Kanca 1 ve 2 konumdan çıkarılacaktır.

3. Sol tarafı ön ızgaradan çekerek kanca 3a, 3b ve 4'ü konumlarından ayırın ve kapağı çıkarın.

4. Kanca 4'ü kontrol panelinde ön ızgara ile doğru konuma getirin.
5. Ön ızgaraya doğru iterek kanca 3a ve 3b'yi takın. 

6. Kanca 1 ve 2'yi doğru konuma takmak için kontrol panelini gösterilen şekilde kaydırın.

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
Türkçe 8
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7. Kontrol paneli, aşağıdaki resimde gösterilen şekilde ön ızgaraya yerleştirilmelidir.
8. Yeni sızdırmazlık malzemesini orijinal konuma (aksesuar (8)) takın.

9. Ön ızgara ve servis kapağını iç ünite montaj kılavuzuna uygun şekilde iç üniteye takın.

BRC7EA632
1. Sızdırmazlık malzemesini çıkarın ve yeni yedek sızdırmazlık malzemesini (aksesuar) hazırlayın.

Ön ızgaranın iç görünümü

NOT
• Kanca konumları hem önceden monte edilmiş kapak hem de kontrol paneli için aynıdır.

2. Önceden takılı kapağı çıkarmak için ön ızgara parçasını çekerek (aşağıda gösterildiği gibi) kancadan 
(1) çıkarın ve kapağı dış tarafa kaydırarak kapağı kancalardan (2) çıkarın. 

87

1 Kanca 1

Kanca 2Kapak (önceden 

2b2a
9 Türkçe
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3. Kontrol panelini aşağıda gösterildiği gibi kaydırarak takın. Hafif bir baskı uygulayın ve panelin tüm 
kancalarla hizalı olduğundan emin olun. Panel, kanca konumuna (1) oturacaktır.

4. Yeni sızdırmazlık malzemesini orijinal konuma (aksesuar (8)) takın.

5. Ön ızgara ve servis kapağını iç ünite montaj kılavuzuna uygun şekilde iç üniteye takın.

5. SAHA AYARLARI
İç üniteye opsiyonel aksesuarlar takılırsa, iç ünite ayarının 
değiştirilmesi gerekebilir. Her bir isteğe bağlı aksesuar için 
montaj kılavuzuna (isteğe bağlı el kitabı) veya iç üniteyle birlikte 
verilen montaj kılavuzun bakın.

Prosedür
1. Normal moddayken, en az dört saniye kadar  

düğmesine bastığınızda SAHA AYAR MODU alanına 
gideceksiniz.

2.  düğmesiyle istediğiniz MOD numarasını girin.

3. " " düğmesine basın ve İLK KOD numarasını seçin.

4. " " düğmesine basın ve İKİNCİ KOD numarasını seçin.

5.  düğmesine bastığınızda mevcut ayarlar KAYDEDİLİR.
6. NORMAL MODA geri dönmek için " " düğmesine 

basın.

(Örnek)
Hava filtresi temizleme süresi "Ağır Filtre Kirlenmesi" olarak ayarlanmışsa, MOD Numarasını "10" olarak, 
İLK KOD Numarasını "0" olarak ve İKİNCİ KOD Numarasını "02" olarak ayarlayın.

MOD 
numarası

İLK KOD 
numarası AYAR TANIMI

İKİNCİ KOD numarası     NOT)
01 02 03

10

0

Ağır/Hafif Filtre Kirlenmesi (Hava 
filtresini temizlemek için ekran 
zamanının aralık süresi için ayar) 
(Filtre kirlenmesi ağır olduğunda 
gerekli ayar ve yarılamak üzere 
hava filtresinin temizlenmesi için 
ekran zamanının aralık süresi)

Açık Yaklaşık 
200 saat Ağır Yaklaşık 

100 saat –

3

Hava filtresi sayımını temizlemek 
için ekran zamanının aralık süresi 
(Filtre işareti görüntülenmediğinde 
ayar)

Ekran Görüntüleme –

3a 3b 4

MOD NO.

3

2

5

4

1, 6

SAHA AYAR MODU

İLK KOD NO.

İKİNCİ KOD NUMARASI

�����

����

��

����

�������

�����
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NOT
• İKİNCİ KOD numarası fabrikada "01" olarak ayarlanır.
Tabloda veya iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzunda listelenmeyen hiçbir ayarı kullanmayın.
Uzaktan kumanda ile grup kontrolü için, gruptaki tüm iç ünitelerin ilk ayarları aynıdır. (Grup kontrolü için, 
iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.)

6. TEST ÇALIŞMASI
VRV iç ünite için
• Test işletmesini dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzundaki talimatları takip ederek gerçekleştirin.

Sky Air iç ünite için
• İç ünite test çalışması yapın. Test çalışması sırasında, iç ünite, çalışmaya hazır olup olmadıklarını kontrol 

etmek için çeşitli çalıştırma modları ve işlevlerde dolaşır.
• Soğutucu akışkan boruları, drenaj boruları ve elektrik kablolarını tamamladıktan sonra, üniteyi korumak için 

aşağıdaki tabloda gösterilen prosedüre göre çalışma yapın.

[TEDBİRLER]
1. Bağımsız çalışan sistem tipleri için, dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

12 (VRV 
sistemi)

1
Dışarıdan AÇMA/KAPAMA girişi 
(Uzaktan başlatma/durdurmayı 
etkinleştirmek için ayarlanır.)

Zorlamalı 
KAPAMA girişi AÇIK/KAPALI –

2
Termostat farkı değiştirme (Uzaktan 
kumanda termostat sensörü 
kullanılacağında ayarlanır).

1°C 0,5°C –

13 0 Hava akış oranı artışı modu 
(kullanıcı talebi üzerine ayarlanır) Standart Küçük miktarda 

artırma Artar

Sıra Çalıştırma tanımı
(1) Gaz tarafındaki durdurma vanasını tamamen açın.
(2) Sıvı tarafındaki durdurma vanasını tamamen açın.
(3) Üniteyi çalıştırmadan en az 6 saat önce gücü açın.

(4) Uzaktan kumandayı kullanarak soğutma modunu ayarlayın ve ardından AÇMA/KAPAMA 
düğmesine basarak çalışmayı başlatın.

(5)  düğmesine 2 kez basın ve çalışmayı deneme çalıştırması modunda 3 dakika 
boyunca devam etmeye bırakın.

(6) Harekete geçmeyi kontrol etmek için  düğmesine basın.
(7) Normal çalışma moduna geri dönmek için  düğmesine 1 kez basın.
(8) İşlevleri kullanım kılavuzuna göre kontrol edin.

�����

�����
11 Türkçe
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