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Informasjon klassifisert som MERK inneholder
instruksjoner for å sikre riktig bruk av utstyret.
 Se også monteringshåndboken som følger
med
innendørsanlegget
og
monteringshåndboken som leveres med
dekorpanelet.
 Det er bare 1 mulig måte å montere dette
settet på dekorpanelet på. Det anbefales
derfor at man sjekker hvordan dekorpanelet
skal orienteres før man monterer dette
settet.
• Sikre at ingenting forstyrrer signalene
fra den trådløse fjernkontrollen.
• Sikre at signalet fra fjernkontrollen
enkelt overføres til enheten.
• Sikre at det er lett å se lampen som
viser at utstyret er i drift og andre
indikatorlamper.
• Sikre at det verken er en lyskilde eller
et lysrør nær mottakeren.
• Sikre at mottakeren ikke blir utsatt for
direkte sollys.

Feltinnstilling...................................................................5
Testdrift ...........................................................................6

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR
ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ
IKKE KASTES. OPPBEVAR DEN FOR
FREMTIDIG REFERANSE.
HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING
ELLER TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER
TILBEHØR, KAN DET FØRE TIL ELEKTRISK
STØT, KORTSLUTNING, LEKKASJE, BRANN
ELLER ANNEN SKADE PÅ UTSTYRET. DET
MÅ KUN BRUKES ORIGINALT TILBEHØR FRA
DAIKIN SOM ER SPESIALLAGET FOR
Å PASSE
SAMMEN
MED
UTSTYRET.
TILBEHØRET MÅ MONTERES AV EN
FAGPERSON.
DERSOM DU IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN
DU
MONTERER
ELLER
BETJENER
ANLEGGET, MÅ DU ALLTID KONTAKTE DIN
LOKALE DAIKIN-FORHANDLER FOR Å FÅ
RÅD OG INFORMASJON.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Sikkerhetshensyn
Les denne delen om sikkerhetshensyn nøye før du
installerer klimaanleggutstyr, og sørg for å montere
utstyret på riktig måte. Etter at monteringen er fullført, må
du kontrollere at enheten fungerer skikkelig ved oppstart.
Gi kunden beskjed om hvordan produktet brukes og
hvordan man utfører vedlikehold.

Før installering
Tilbehør
Se figur 1. Kontroller om følgende tilbehør følger med
settet.
1
2
3
4
5
6
7
8

Mottaker
Senderkort
Trådløs fjernkontroll
Fjernkontrollholder
Alkalisk batteri av typen AAA.LR03
Enhetsnummeretikett
Skrue for montering av fjernkontrollholder
Monteringshåndbok
Driftshåndbok
9 Klemme
10 Plastpinne
11 Plastholder
12 Tetning

Merknad til installatøren
Sørg for å instruere kunden i forsvarlig bruk av systemet
og vis fram den medfølgende driftshåndboken.
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Installasjon av fjernkontroll

Innstillingsprosedyre

Installere den trådløse fjernkontrollen

Innstilling av mottakeren

 Ikke kast fjernkontrollen eller utsett den for kraftige
støt. Ikke oppbevar fjernkontrollen på et sted der den
kan utsettes for fuktighet eller direkte sollys.
 Ved drift pekes senderdelen av fjernkontrollen i retning
mottakeren.
 Den direkte senderekkevidden på fjernkontrollen er
ca. 7 meter.
 Signalet kan ikke overføres hvis f.eks. gardiner
blokkerer mottakeren eller fjernkontrollen.
Montering på vegg eller søyle
1 Fest fjernkontrollholderen med de
medfølgende skruene.
2 Skyv
fjernkontrollen
inn
i fjernkontrollholderen fra toppen.

Still inn den trådløse mottakerbryteren (SS2) på
senderen i henhold til tabellen nedenfor.
Enhetsnummer
1

2

M S

S

Sett
inn
vedlagte
tørrcellebatterier. Sett inn
batteriene på riktig måte
ved å se på de angitte
polaritetsmerkene (+) og
(–). Deretter lukker du
dekselet.

Stille inn mottakeren til den trådløse fjernkontrollen
(Se figur 3)
A
B
C
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Field Set-modus
Mottaker (fabrikkinnstilt til "1")
Displayinnstillinger

Innstilling via fjernkontrollen
1

Trykk inn knappen
og knappen
i minst
4 sekunder for å gå til Field Set-modus. (Angitt
i displayområdet på figuren.)

2

Trykk på knappen
og velg en passende
displayinnstilling (a/b). Hver gang du trykker på
knappen, skifter displayet mellom "a" og "b".
Se "Displayinnstilling a/b" på side 3 hvis du vil vite
mer om denne funksjonen.

3

Trykk på knappen
mottakeren.

Mottakertilordning og MAIN/SUB fjernkontroll
(hovedenhet/annen enhet)
 Hvis flere trådløse fjernkontroller skal brukes i ett og
samme rom, utfør en sender-/mottakertilordning for
mottakeren og den trådløse fjernkontrollen.
 Hvis du bruker flere kablede fjernkontroller i ett og
samme rom, bruk MAIN/SUB-bryteren på mottakeren.

3

SUB

M

2

2

3

3

MAIN

MAIN/SUB-bryter (SS1)

Slik setter du inn batteriene
1 Åpne bakdekselet på
fjernkontrollen ved å
skyve det i pilens retning.

1

2

2

Ved bruk av både kablet og trådløs fjernkontroll på 1
innendørsenhet, bør den kablede fjernkontrollen settes til
MAIN. Still derfor inn senderens MAIN/SUB-bryter (SS1)
til SUB.

(2)

(1)

3

1

1

Trådløs mottakerbryter
(SS2)

og knappen

for å angi

Mottakeradressen kan stilles inn fra 1 til 6, men bruk
1~3 og samme tall som du har brukt på mottakeren.
(Mottakeren virker ikke med adresse 4~6.)
4

Trykk inn knappen
innstillingen.

for

å

bekrefte

5

Hold nede knappen
i minst 1 sekund for
å avslutte Field Set-modus og gå tilbake til
normaldisplayet igjen.
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Displayinnstilling a/b

Fest enhetsnummeretiketten

Den
trådløse
fjernkontrollen
displayinnstillinger.

har

2

mulige

Standardinnstillingen a indikerer permanent drift, mens
skjerminnstillingen b for flere systemer indikerer kun drift
i en begrenset periode etter at du har utført innstillinger.
Dersom målinnendørsdelen også blir styrt;
 av en annen enhet i gruppekontrollen,
 av en kablet fjernkontroll,
 av en sentralisert fjernkontroll.
vil innendørsdelen av og til ikke svare på PÅ/AV og
temperaturinnstilling fra den trådløse fjernkontrollen.
For å ikke forvirre kunden med eventuelle avvik mellom
den trådløse fjernkontrollens display og selve
driftstilstanden på innendørsanlegget, anbefales det
å sette displayet på den trådløse fjernkontrollen til b i en
slik kontrollkonfigurasjon. Sjekk hva slags innstillinger
kunden foretrekker og juster displayinnstillingen
tilsvarende.

Displayinnstillinger

a: Standard

b: Flere

systemer

Resultatet av displayinnstillingen i tilfelle
målinnendørsdelen
Fjernkontroll- også blir styrt av mer
enn 1 enhet
visning

Alle driftselementer
vises
permanent.

Driftsstatusen
fortsetter
bare å vises
i kort tid
etter at
kommandoene er utført.

I driftsmodusovergang,
vil temperaturinnstillinger
eller lignende utføres
fra den trådløse
fjernkontrollen;
innendørsdelen avviser
instruksen.
(Signalmottakeren lyder
"pii" eller "klikk-klikkklikk")
Som en følge av
dette oppstår det en
uoverensstemmelse
mellom driftsstatusen
på displayet til
innendørsenheten
og indikasjonen på
displayet til den trådløse
fjernkontrollen.
Siden indikasjonene
på den trådløse
fjernkontrollen er slått av,
oppstår det ikke lenger
et avvik som beskrevet
ovenfor.

Fest de tilhørende enhetsnummeretikettene på både
luftuttaket av dekorpanelet og på baksiden av den
trådløse fjernkontrollen.

Still inn enhetsnummeret så mottakeren og
den trådløse fjernkontrollen stemmer
overens. Hvis innstillingene er forskjellige,
kan ikke signalet fra fjernkontrollen
overføres.

MERK

Montering av senderkretskortet
(Se figur 2)
1
2
3
4
5
6
7
1
2

3
4

5

6

Lokk på kontrollboks
Senderkort
Kortere ledningsnett
Lengre ledningsnett
Klemme
Kontrollboks
Plastpinne

Slå av strømtilførselen.
Fjern lokket på kontrollboksen som beskrevet
i monteringshåndboken
som
følger
med
innendørsenheten.
Fest de fire pinnene (7) til senderkretskortet (2) og
monter det i kontrollboksen (6).
Koble til det korteste ledningsnettet fra X2Akontakten på senderkretskortet (2) til X24A-kontakten
på kretskortet i kontrollboksen til innendørsdelen.
Plasser det korteste ledningsnettet som vist i figur 2.
Når mottakeren er installert, fører du den lengste
kabelen til innendørsenhetens koblingsboks og
kobler den til X1A-kontakten på senderkortet.
Klem sammen kablene med et buntebånd.

Installering av dekorpanelet
Installer dekorpanelet som beskrevet i monteringshåndboken som følger med dekorpanelet.
MERK

Kontroller at ledningsnettet (det lengste) fra
sendingen
ikke
stopper
mellom
innendørsanlegget og dekorpanelet eller
mellom taket og dekorpanelet.
Installeringsprosessen
for
mottakeren
avhenger av dekorpanelet som brukes.
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Installering
av
BRC7EB530W
1

mottakeren

i

tilfellet

Klargjøring før installering
1 Løsne merkenavnplaten på dekorpanelenheten før
du fester dekorpanelet. Denne delen er ikke
nødvendig heretter.
2 Deretter fjerner du innsugingsristen og luftfilteret
i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken
som er festet til dekorpanelet.
3 Fjern
kontrollbokslokket
i
henhold
til
instruksjonene i monteringshåndboken som følger
med innendørsenheten. (Sørg for å slå av
strømmen før du fjerner kontrollbokslokket.)
Skyv de tre krokene
for å løsne dem fra
hullene på baksiden.

Dekorpanel

Fjern skruen og før inn
plastkroken. Skru den
på plass igjen.
Ledningsnettet går gjennom
plastkroken.

Installering
av
BRC7F530S/W

Fest ledningsnettet fra
mottakeren til andre
kabler ved hjelp av
buntebånd.

mottakeren

i

tilfellet

Merkenavnplatedelen
Før ledningsnettet fra mottakeren gjennom ledningshullet
i dekorpanelet. Fest deretter mottakeren på
dekorpanelet. Før kabelen til koblingsboksen på
innendørsenheten og koble den til X1A-kontakten på
senderkretskortet.

Fjern innsugingsristen som beskrevet i håndboken som
følger med dekorpanelet.
Hjørnet for det trådløse settet er angitt av to kvadratiske
merker. Fjern deretter plasthjørnedekselet.

Bryt av plastdekselet fra baksiden av panelet.
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Feltinnstilling
Hvis ekstrautstyr monteres på innendørsdelen, kan det
være at innstillingene til innendørsenheten må endres.
Se i bruksanvisningen (håndbok for ekstrautstyr) for
hvert ekstra tilbehør.
(Se figur 4)
A
B
C
D

Modusnr.
Field Set-modus
Førstekodenr.
Andrekodenr.

Fremgangsmåte
1 Når du er i normalmodus, hold inne knappen
Før kabelen gjennom hullet, sett inn dekselet i riktig
posisjon og skru det fast.

Buntebånd for
posisjonering.
Fest kabelen til kroken
ved siden av for å
plassere buntebåndet.
Legg tetningmasse
(følger med
mottakeren) rundt
kabelen på stedet
der kabelen går inn
i enheten.

i minst 4 sekunder for å gå til Field Setmodus.
2

Velg ønsket modusnummer med knappen

3

Trykk på knappen

og velg Førstekodenr.

4

Trykk på knappen

og velg Andrekodenr.

5

Trykk på knappen
innstillingene.

6

Hold nede knappen
i minst 1 sekund for
å avslutte Field Set-modus og gå tilbake til
normaldisplayet igjen.

for

å

.

bekrefte

Klem fast kabelen til
andre kabler.
1 Fjern skruen
2 Sett inn plastklemmen (følger
med mottakeren) der kabelen
skal gå gjennom klemmen
3 Sett skruen tilbake
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Eksempel
Dersom tid for å rengjøre luftfilteret er satt til "Filterforurensning-Høy", still inn modusnr. til "10", Førstekodenr. til "0" og
Andrekodenr. til "02".
Andrekodenr.1

Modus Første
nr.
kodenr.

10

2

12

13

1

2

01

Beskrivelse av innstilling

0

Filterforurensning - Høy/lav =
Innstilling for å angi displaytiden
mellom 2 filterrengjøringer. (Når det
er høy grad av forurensning, kan
man endre innstillingen så displayet
indikerer etter halvparten så lang tid
mellom 2 filterrenseperioder.)

3

Innstilling for visning av tiden mellom
2 filterrenseindikasjoner på skjermen.

1

Filter
med lang
levetid

Lav

±2500
timer

02

Høy

±1250
timer

03

—

Display

Ikke vis

—

PÅ/AV-inngang fra utsiden = Innstilling
når tvungen PÅ/AV skal styres fra utsiden.

Tvungen AV

PÅ/AV

—

2

Termostatdifferensialovergang = Innstilling
når ekstern sensor brukes.

1 °C

0,5 °C

—

0

Innstilling av luftens utløpshastighet.
Denne innstillingen skal endres ut fra takhøyden.

≥2,7 m

>2,7≥3,0 m

>3,0≥3,5 m

1

Valg av luftstrømmens retning.
Denne innstillingen skal endres når man bruker
et valgfritt blokkesett.

4-veis flyt

3-veis flyt

2-veis flyt

4

Innstilling av luftstrømmens retning
(Airflow direction).
Denne innstillingen skal endres når man må
endre svingklaffens bevegelsesspekter.

Øvre

Middels

Nedre

MERK Fabrikkinnstillinger for Andrekodenummer er merket med grå bakgrunn.
Ikke bruk innstillinger som ikke er nevnt i tabellen.
For gruppekontroll med en trådløs fjernkontroll, er originalinnstillingene for alle innendørsdeler i gruppen like.
(For gruppekontroll, se monteringshåndboken som følger med innendørsanlegget.)
For VRV-system.

Testdrift
 Utfør
testdrift
i
henhold
til
instruksjonene
i monteringshåndboken
som
følger
med
innendørsanlegget.
 Etter endt installasjon av kuldemediumrøret,
avløpsrøret og elektriske ledninger, gjør følgende for
å beskytte enheten:

MERK

 Hvis enheten ikke fungerer, se
feilkoden i monteringshåndboken
som følger med innendørsanlegget.
 Se i monteringshåndboken som
følger med utendørsdelen for andre
driftssystemtyper.

1 Åpne stoppventilen på gassiden.
2 Åpne stoppventilen på væskesiden.
3 Elektrifiser veivhusvarmeren i 6 timer.
4 Sett til kjøling med fjernkontrollen og trykk på
knappen
for å starte driften.
5 Trykk på knappen
i TESTMODUS i 3 minutter.
6 Trykk på knappen
7 Trykk på knappen

to ganger og kjør
og bekreft drift.
og kjør som normalt.

8 Bekreft riktig funksjon i henhold
prosedyrene i brukerhåndboken.
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