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Informaţiile catalogate cu NOTĂ conţin instrucţiuni pentru
a asigura utilizarea corespunzătoare a echipamentului.
 De asemenea, consultaţi manualul de
instalare furnizat împreună cu unitatea
interioară şi manualul de instalare furnizat
împreună cu panoul decorativ.
 Există o singură poziţie de instalare posibilă
a acestui set în panoul decorativ. Prin
urmare, se recomandă verificarea orientării
la instalare a panoului decorativ înainte de
instalarea acestui set.
• Asiguraţi-vă
că
funcţionarea
telecomenzii nu este întreruptă din
niciun motiv.
• Asiguraţi-vă că semnalul telecomenzii
se poate transmite cu uşurinţă.
• Asiguraţi-vă că becul de afişare
a funcţionării şi alte becuri indicatoare
pot fi văzute cu uşurinţă.
• Asiguraţi-vă că lângă receptor nu se
află o sursă de lumină sau o lampă
fluorescentă.
• Asiguraţi-vă că receptorul nu este
expus la lumina directă a soarelui.

Reglajul local ..................................................................5
Proba de funcţionare ......................................................6

CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ÎNAINTE
DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE UNITATEA. NU-L
ARUNCAŢI. PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
INSTALAREA
SAU
CONECTAREA
NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI
SAU
ACCESORIILOR
POATE
CAUZA
ELECTROCUTARE,
SCURTCIRCUIT,
SCĂPĂRI,
INCENDIU
SAU
ALTE
DETERIORĂRI
ALE
ECHIPAMENTULUI.
ASIGURAŢI-VĂ
CĂ
FOLOSIŢI
DOAR
ACCESORII
FABRICATE
DE
DAIKIN,
CONCEPUTE ÎN MOD SPECIFIC UTILIZĂRII
CU ECHIPAMENTUL ŞI INSTALAŢI-LE CU UN
PROFESIONIST.
DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDURILE
DE INSTALARE SAU DE UTILIZARE, LUAŢI
ÎNTOTDEAUNA
LEGĂTURA
CU
DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN PENTRU
CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală.
Celelalte limbi sunt traducerile instrucţiunilor originale.

Consideraţii
exploatare

legate
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de

siguranţa

în

Citiţi cu atenţie aceste "Măsuri de siguranţă" înainte de
instalarea echipamentului de aer condiţionat şi asiguraţivă că este instalat corect. După terminarea instalării, la
punerea în funcţiune asiguraţi-vă că unitatea
funcţionează corect. Instruiţi clientul în privinţa modului
de funcţionare a unităţii şi de efectuare a întreţinerii.

Înainte de instalare
Accesorii
Consultaţi figura 1. Verificaţi dacă următoarele accesorii
sunt incluse în set.
1
2
3
4
5
6
7
8

Receptor
Placă emiţător
Telecomandă fără fir
Suport telecomandă
Baterie alcalină de tip AAA.LR03
Etichetă cu numărul unităţii
Şurub pentru montarea suportului telecomenzii
Manual de instalare
Manual de exploatare
9 Colier
10 Ştift de plastic
11 Suport de plastic
12 Garnitură

Note pentru instalator
Instruiţi clientul pentru a exploata corect instalaţia,
prezentându-i manualul de exploatare ataşat.
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Instalarea telecomenzii

Procedura de setare

Instalarea telecomenzii fără fir

Setarea receptorului

 Nu aruncaţi telecomanda, feriţi-o de şocuri şi nu
o depozitaţi în locuri în care poate fi expusă la
umiditate sau lumina directă a soarelui.
 În timpul funcţionării, îndreptaţi emiţătorul telecomenzii
în direcţia receptorului.
 Distanţa de transmisie directă a telecomenzii este de
circa 7 metri.
 Semnalele nu se pot transmite dacă există obiecte
care blochează receptorul şi telecomanda, cum ar fi
perdelele.
Montarea pe un perete sau stâlp
1 Fixaţi suportul telecomenzii cu
şuruburile furnizate.
2 Glisaţi telecomanda în suport de
sus în jos.

Setaţi comutatorul de adresă fără fir (SS2) de pe placa
emiţătorului conform tabelului de mai jos.
Nr. unitate
1

2

3
1
2

3

3

3

2

2

1

1

Comutator de adresă
fără fir (SS2)

Dacă se utilizează atât o telecomandă fără fir cât şi una
cu fir pentru o unitate interioară, telecomanda cu fir se va
seta la MAIN (PRINCIPALĂ). Prin urmare, setaţi
comutatorul MAIN/SUB (PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ)
(SS1) al plăcii emiţătorului la SUB (SECUNDARĂ).

(2)

PRINCIPALĂ

M S

M

Comutator MAIN/SUB
(PRINCIPALĂ/
SECUNDARĂ) (SS1)

SECUNDARĂ

S

(1)
Setarea adresei telecomenzii fără fir

Cum se introduc bateriile
1 Deschideţi capacul din
spate al telecomenzii
glisându-l
în
direcţia
săgeţii.
2

(A se vedea figura 3)
A
B
C

Introduceţi bateriile cu
celule uscate ataşate.
Introduceţi
corect
bateriile,
respectând
marcajele de polaritate
indicate (+) şi (–). Apoi
închideţi capacul la loc.

Stabilirea
adresei
şi
PRINCIPALE/SECUNDARE

Setare de pe telecomandă

a

2

1

Ţineţi apăsat butonul
şi butonul
timp de
cel puţin 4 secunde pentru a intra în modul de setare
locală. (Indicat în zona de afişare din figură.)

2

Apăsaţi pe butonul
şi selectaţi setarea de
afişare corespunzătoare (a/b). La fiecare apăsare
a butonului, afişajul se comută între "a" şi "b".
Consultaţi "Setarea afişării a/b" la pagina 3 pentru
înţelegerea pe deplin a acestei caracteristici.

3

Apăsaţi pe butonul
adresa.

telecomenzii

 Dacă se setează mai multe telecomenzi fără fir pentru
a funcţiona într-o încăpere, efectuaţi setarea adresei
pentru receptor şi pentru telecomanda fără fir.
 Dacă se setează mai multe telecomenzi cu fir într-o
singură încăpere, schimbaţi comutatorul MAIN/SUB
(PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ) de pe receptor.

Manual de instalare

Modul de setare locală
Adresă (setată din fabrică la "1")
Setarea afişajului

şi pe butonul

pentru a seta

Adresa se poate seta de la 1 la 6, dar setaţi-o la 1~3
şi la aceeaşi adresă ca şi cea a receptorului.
(Receptorul nu funcţionează cu adresa 4~6.)
4

Apăsaţi pe butonul
setarea.

pentru a confirma

5

Ţineţi apăsat butonul
timp de cel puţin
1 secundă pentru a ieşi din câmpul modului de setare
locală şi pentru a reveni la afişarea normală.
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Setarea afişării a/b

Aplicarea etichetei cu numărul unităţii

Telecomanda fără fir are 2 setări de afişare posibile.

Aplicaţi etichetele cu numărul corespunzător al unităţii pe
ambele evacuări ale aerului de la panoul decorativ şi pe
spatele telecomenzii fără fir.

Setarea standard a indică permanent toate elementele
operaţionale, în timp ce setarea afişării cu mai multe
sisteme b indică operaţiunile numai pentru o perioadă de
timp limitată după efectuarea setărilor.
În cazul în care unitatea interioară vizată este comandată
simultan:
 de altă unitate prin comanda de grup,
 de o telecomandă cu fir,
 de o telecomandă centralizată,
uneori unitatea interioară nu răspunde la PORNIRE/
OPRIRE şi la comenzile de setare a temperaturii de la
telecomanda fără fir.
Pentru a nu deruta clientul cu eventualele discrepanţe
dintre afişajul telecomenzii fără fir şi starea de
funcţionare efectivă a unităţii interioare, vă recomandăm
să setaţi afişajul telecomenzii fără fir la b într-o astfel de
configuraţie de comandă. Verificaţi ce setare preferă
clientul şi reglaţi corespunzător setarea afişajului.

Setarea
afişajului

Afişajul
telecomenzii

a: standard

Toate
elementele
operaţionale
sunt afişate
permanent.

NOTĂ

Instalarea plăcii emiţătorului
(A se vedea figura 2)
1
2
3
4
5
6
7

Rezultatul setării
afişajului în cazul în care
unitatea interioară este
comandată simultan de
mai multe dispozitive

La comutarea modului de
funcţionare, setarea
temperaturii sau setările
similare sunt efectuate
din telecomanda fără fir,
iar unitatea interioară
respinge instrucţiunea.
(Semnalul primit sună
ca "pii" sau "pic-pic-pic".)
Ca rezultat, apare
o discrepanţă de
afişare între starea
de funcţionare a unităţii
interioare şi indicaţia de
pe afişajul telecomenzii
fără fir.

1
2

3
4

5

b: mai multe Operaţiunea Deoarece indicaţiile de pe
sisteme

rămâne
afişată doar
un timp scurt
după
executarea
comenzilor.

telecomanda fără fir sunt
dezactivate, nu mai apare
o discrepanţă ca cea de
mai sus.

Setaţi acelaşi număr de unitate pe receptor
şi pe telecomanda fără fir. Dacă setările
diferă, nu se poate transmite semnalul de la
telecomandă.

6

Capacul cutiei de comandă
Placă emiţător
Cablaj mai scurt
Cablaj mai lung
Colier
Cutie de comandă
Ştift de plastic

Decuplaţi reţeaua electrică.
Scoateţi capacul cutiei de comandă conform
descrierii din manualul de instalare furnizat cu
unitatea interioară.
Prindeţi patru ştifturi de plastic (7) de placa
emiţătorului (2) şi montaţi-o în cutia de comandă (6).
Conectaţi cablajul mai scurt de la conectorul X2A de
pe placa emiţătorului (2) la conectorul X24A de pe
placa de circuite imprimate din cutia de comandă
a unităţii interioare. Aşezaţi cablajul mai scurt ca în
figura 2.
După instalarea receptorului, aduceţi cablul mai lung
la cutia de distribuţie a unităţii interioare şi conectaţi-l
la conectorul X1A de pe placa de emiţătorului.
Fixaţi cablurile împreună cu un colier flexibil.

Instalarea panoului decorativ
Montaţi panoul decorativ conform descrierii din manualul
de instalare furnizat împreună cu panoul decorativ.
NOTĂ

Asiguraţi-vă că respectivul cablaj (cel lung)
de la transmisie nu s-a prins între unitatea
interioară şi panoul decorativ sau între tavan
şi panoul decorativ.
Instalarea receptorului deprinde de panoul
decorativ utilizat.
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Instalarea receptorului în cazul BRC7EB530W
1

Pregătiri înainte de instalare
1 Demontaţi plăcuţa cu marca de pe panoul
decorativ înainte de fixarea acestuia. Această
componentă nu mai este necesară.
2 Apoi scoateţi grilajul de aspiraţie şi filtrul de aer
conform instrucţiunilor din manualul de instalare
prins de panoul decorativ.
3 Scoateţi capacul cutiei de comandă conform
instrucţiunilor din manualul de instalare prins de
unitatea interioară. (Întrerupeţi alimentarea
electrică înainte de a scoate capacul cutiei de
comandă.)
Împingeţi cele trei
cârlige pentru a le
desprinde din orificiile
din spate.

Panou
decorativ

Scoateţi şuruburile şi
introduceţi cârligul de
plastic. Apoi înşurubaţi-l
la loc.
Cablajul trece prin
cârligul de plastic.

Prindeţi cablajul de la
receptor de celelalte
cabluri cu ajutorul unui
colier flexibil.

Instalarea receptorului în cazul BRC7F530S/W

Placa mărcii
Treceţi cablajul de la receptor prin orificiul pentru cablaj
al panoului decorativ. Apoi fixaţi receptorul pe panoul
decorativ. Aduceţi cablul la cutia de distribuţie de pe
unitatea interioară şi conectaţi-l la conectorul X1A de pe
placa emiţătorului.

Scoateţi grilajul de aspiraţie conform descrierii din
manualul furnizat împreună cu panoul decorativ.
Colţul setului fără fir este marcat prin două pătrate. Apoi
scoateţi capacul de plastic al colţului.

Rupeţi capacul din plastic de pe partea din spate
a panoului.

Manual de instalare
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Reglajul local
Dacă pe unitatea interioară se montează accesorii
opţionale, probabil că setarea unităţii interioare va trebui
schimbată. Consultaţi manualul de instrucţiuni (ghidul
opţiunilor) pentru fiecare accesoriu opţional.
(A se vedea figura 4)
A
B
C
D

Nr. mod
Modul de setare locală
Primul nr. de cod
Al doilea nr. de cod

Procedura
Treceţi cablul prin orificiu, aşezaţi capacul pe poziţie şi
înşurubaţi-l.

Colier din plastic
pentru poziţionare.
Prindeţi cablul de cârlig
lângă colierul din
plastic pentru
poziţionare.
Lipiţi garnitura
(furnizată împreună
cu receptorul) în jurul
cablului în locul în care
cablul intră în unitate.

1

În modul normal, ţineţi apăsat butonul
timp
de cel puţin 4 secunde pentru a intra în modul de
setare locală.

2

Selectaţi numărul de mod dorit cu butonul

3

Apăsaţi pe butonul

.

4

Apăsaţi pe butonul
de cod.

5

Apăsaţi pe butonul
setările.

6

Ţineţi apăsat butonul
timp de cel puţin
1 secundă pentru a ieşi din câmpul modului de setare
locală şi pentru a reveni la afişarea normală.

şi selectaţi primul număr de cod.
şi selectaţi al doilea număr
pentru a confirma

Prindeţi cablul de
celelalte cabluri.
1 Scoateţi şurubul
2 Introduceţi clema de plastic
(furnizată împreună cu
receptorul) astfel încât cablul
să treacă prin clemă
3 Puneţi la loc şurubul
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Exemplu
Dacă timpul de curăţare a filtrului de aer este setat la "Contaminare filtru - Puternică", setaţi numărul de mod la "10",
primul număr de cod la "0" şi al doilea număr de cod la "02".
Nr.
mod

10

2

1

2

01

Descrierea setării

0

Contaminare filtru - Puternică/Slabă =
Setare pentru definirea duratei dintre
cele 2 indicaţii afişate pentru curăţarea
filtrului. (Când contaminarea este
puternică, setarea se poate modifica
la jumătate din timpul dintre cele
2 indicaţii afişate pentru curăţarea
filtrului.)

3

Setare pentru afişarea duratei dintre cele 2
indicaţii afişate pentru curăţarea filtrului.

1

Intrare PORNIT/OPRIT din exterior = Setare când
OPRIRE forţată
PORNIREA/OPRIREA forţată trebuie acţionată
din exterior.

2

Schimbare diferenţial termostat = Setare când
se utilizează senzorul la distanţă.

0

Setarea vitezei aerului evacuat.
Această setare se va modifica în funcţie
de înălţimea tavanului.

1

4

12

13

Al doilea nr. de cod1

Primul
nr. de
cod

Filtru cu
utilizare
îndelungată

Parţial ±2500
ă
ore

02

03

±1250
ore

—

Nu se afişează

—

PORNIT/
OPRIT

—

1°C

0,5°C

—

≥2,7m

>2,7≥3,0m

>3,0≥3,5m

Alegerea direcţiei fluxului de aer.
Această setare se va modifica când se utilizează
setul opţional al panourilor de blocare.

Flux cu
4 direcţii

Flux cu
3 direcţii

Flux cu
2 direcţii

Setarea intervalului de direcţie a fluxului de aer.
Această setare se va modifica atunci când trebuie
modificat intervalul de deplasare a clapetei
oscilante.

Superior

Mediu

Inferior

Afişaj

Totală

NOTĂ Setările de fabrică ale celui de-al doilea număr de cod sunt marcate pe fond gri.
Nu utilizaţi alte setări cu excepţia celor din tabel.
Pentru comanda de grup cu o telecomandă fără fir, setările iniţiale pentru toate unităţile interioare ale grupului sunt
aceleaşi. (Pentru comanda de grup, consultaţi manualul de instalare furnizat cu unitatea interioară pentru comanda
de grup.)
Pentru sistem VRV.

Proba de funcţionare
 Efectuaţi proba de funcţionare conform instrucţiunilor
din manualul de instalare furnizat împreună cu
unitatea interioară.
 După terminarea montării tubulaturii agentului
frigorific, a tubulaturii de evacuare şi a cablajului
electric, acţionaţi în modul următor pentru a proteja
unitatea:
1 Deschideţi ventilul de închidere pe partea gazului.
2 Deschideţi
lichidului.

ventilul

de

închidere

pe

partea

3 Alimentaţi cu electricitate încălzitorul de carter
timp de 6 ore.
4 Setaţi pentru răcire din telecomandă şi apăsaţi pe
butonul
pentru punerea în funcţiune.

6 Apăsaţi pe butonul
funcţionarea.

pentru a confirma

7 Apăsaţi pe butonul
normal.

pentru a funcţiona

8 Confirmaţi
funcţionarea
corectă
conform
procedurilor de funcţionare din manualul de
exploatare.
NOTĂ

 Dacă unitatea nu funcţionează,
consultaţi codul de defecţiune descris
în manualul de instalare furnizat
împreună cu unitatea interioară.
 Consultaţi manualul de instalare
furnizat
împreună
cu
unitatea
exterioară pentru tipurile de sisteme
cu funcţionare individuală.

5 Apăsaţi de două ori pe butonul
şi lăsaţi
să
funcţioneze
în
modul
PROBĂ
DE
FUNCŢIONARE timp de 3 minute.
Manual de instalare
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