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Ohutuse tagamise abinőud
Selleks et őhukonditsioneeri vőimalusi täielikult ära
kasutada ja väärkasutusest tingitud rikkeid vältida,
soovitame teil enne seadme kasutama hakkamist
kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.
Siin esitatud ohutusabinőud on liigitatud kui HOIATUS ja
ETTEVAATUST. Need mőlemad sisaldavad olulist teavet
ohutuse tagamiseks. Veenduge, et kőiki
ettevaatusabinőusid järgitakse tingimusteta.

Teave, mis on tähistatud sőnaga MÄRKUS sisaldab
juhiseid, mille järgimine tagab seadmete őige kasutamise.
Kui olete selle kasutusjuhendi läbi lugenud, hoidke
juhendit ligipääsetavas kohas, et te saaksite sellest
vajaduse korral juhinduda. Kui seadmed antakse edasi
uuele kasutajale, andke edasi ka kasutusjuhend.

■ Pidage meeles, et pikaajaline otsene kokkupuude
őhukonditsioneerist lähtuva külma vői sooja őhuga
vői őhuga, mis on liiga külm vői liiga kuum, vőib olla
kahjulik teie vaimsele seisundile ja tervisele.

■ Kui őhukonditsioneeril on talitlushäire (on tunda
pőlemislőhna jne), lülitage seadme toide välja ja
vőtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. Püsiv
töötamine sellisel juhul vőib pőhjustada elektrilööke
vői tuleohtusid.

■ Ärge püüdke kaugjuhtimispulti ise paigaldada ega
remontida. Väärpaigaldus vőib pőhjustada vee
lekkimist, elektrilööke vői tuleohtu. Laske paigaldus ja
hooldustööd teha edasimüüjal vői pädeval paigaldajal.

■ Alati kui vaja, laske teenindus- ja hooldustööd teha
oma edasimüüjal.
Nőuetevastaselt tehtud teenindus vői remont vőib
pőhjustada vee lekkimist, elektrilööke vői tulekahju.

■ Ärge sisestage őhu sisend- ja väljundavadesse
mingeid esemeid, kaasa arvatud vardad, sőrmed jne.
Selle tulemuseks vőib olla vigastus, mis on tingitud
kokkupuutest őhukonditsioneeri kiiresti pöörlevate
labadega.

■ Őhukonditsioneeri paigaldamisel uude asukohta
pidage nőu oma kohaliku edasimüüjaga.
Väärpaigalduse tagajärjeks vőivad olla lekked,
elektrilöögi saamine vői tulekahju.

■ Ärge kasutage seadet ühekski muuks otstarbeks, kui
see milleks seade on ette nähtud. Ärge kasutage
őhukonditsioneeri täppisinstrumentide, toidu, taimede,
loomade vői kunstitööde jahutamiseks, sest see vőib
negatiivselt mőjutada őhukonditsioneeri tootlust, töö
kvaliteeti ja/vői nimetatud objekti püsivust.

■ Hapnikukao vältimiseks veenduge, et pőleti vői
sarnase seadme kasutamisel őhukonditsioneeri
töötamise ajal ruumi piisavalt ventileeritakse.

■ Ärge suunake seadmest väljuvat őhuvoolu vahetult
taimede ja koduloomade suunas.

■ Elektrilöögiohu vältimiseks ärge töötage märgade
kätega.

■ Ärge paigutage lahtise leegiga seadmeid kohta, kus
seadmest väljuv őhuvool vőib halvendada pőleti
pőlemistegevust.

■ Ärge pange tuleohtliku sisuga aerosoolpudeleid
seadme lähedusse, sest see vőib pőhjustada
tulekahju.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi 
komplekt Kasutusjuhend

Täname Daikini kaugjuhtimispuldi ostmise eest.
Enne seadme kasutama hakkamist lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi. See selgitab teile,
kuidas seadet őigesti kasutada ja aitab teid
probleemide ilmnemisel. Pärast juhendi
läbilugemist pange see hoiule, et saaksite seda
veel hiljem kasutada.

HOIATUS
Nende juhiste eiramine vőib pőhjustada
kehavigastuse vői surma.
ETTEVAATUST
Nende juhiste eiramine vőib pőhjustada
varakahju vői kehavigastusi, mis vőivad olla
sőltuvalt asjaoludest väga rasked.

HOIATUS

ETTEVAATUST
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Tööpaneeli nuppude nimetused ja
funktsioonid
Vaadake joonist 1, (joonisel 1B on kaugjuhtimispult
kujutatud avatud esikaanega)

1 KUVAELEMENT " " (SIGNAALI VASTUVŐTMINE)
Süttib kui toimub signaali vastuvőtmine.

2 KUVAELEMENT " " " " " " " " " "
(TÖÖREŽIIM)
Näitab hetke TÖÖREŽIIMI.

3 KUVAELEMENT " " (SÄTTETEMPERATUUR)
Näitab sättetemperatuuri.

4 KUVAELEMENT " " (PROGRAM-
MEERITUD KELLAAEG)
Näitab süsteemi käivitumise ja seiskumise
PROGRAMMEERITUD KELLAAEGA.

5 KUVAELEMENT " " (KLAPI PÖÖRAMINE)
Juhinduge jaotisest "ŐHUVOOLU SUUNA
REGULEERIMINE" leheküljel 6.

6 KUVAELEMENT " " " " (VENTILAATORI KII-
RUS)
Näitab ventilaatori sättekiirust.

7 KUVAELEMENT " " (ÜLEVAATUS/KATSE-
KÄITAMINE)
Kui nupp ÜLEVAATUS/KATSEKÄITAMINE on alla
vajutatud, näidatakse näidikul, mis režiim on sisse
lülitatud.

8 NUPP SEES/VÄLJAS
Vajutades seda nuppu hakkab süsteem tööle.
Vajutades seda nuppu uuesti lülitub süsteem välja.

9 VENTILAATORI KIIRUSE VALIKU NUPP
Sellele nupule vajutamisel saate valida ventilaatori
kiiruse: KŐRGE, MADAL vői oma valitud kiirus.

10 TEMPERATUURI SEADISTMISE NUPP
Kasutage seda nuppu TEMPERATUURI
SEADISTAMISEKS (nuppu on vőimalik kasutada ka
siis kui kaugjuhtimispuldi esikaas on suletud).

11 PROGRAMMI TAIMERI NUPP
Kasutage seda nuppu toimingu START ja STOPP aja
programmeerimiseks (nuppu on vőimalik kasutada ka
siis kui kaugjuhtimispuldi esikaas on suletud).

12 TAIMERI REŽIIMI START/STOP NUPP
Juhinduge jaotisest "TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/
SEISKAMINE" leheküljel 6.

13 TAIMERI RESERVEERIMISE/TÜHISTAMISE NUPP
Juhinduge jaotisest "AJA PROGRAMMEERIMINE"
leheküljel 6.

14 ŐHUVOOLU SUUNA MUUTMISE NUPP
Juhinduge jaotisest "ŐHUVOOLU SUUNA
REGULEERIMINE" leheküljel 6.

15 TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPP
Sellele nupule vajutamisel saate valida soovitud
TÖÖREŽIIMI.

16 FILTRI SŐNUMI LÄHTESTUSNUPP
Juhinduge välisseadmele kinnitatud kasutusjuhendi
jaotisest HOOLDUS.

17 ÜLEVAATUSE/KATSEKÄITAMISE NUPP
See nupp on kasutamiseks volitatud
hooldustöötajatele hooldamise ajal.

Vaadake joonist 3, (ehispaneelil asuv vastuvőtja)

18 HÄDAOLUKORRAS TÖÖTAMISE LÜLITI
Seda lülitit on hőlbus kasutada kui kaugjuhtimispult ei
tööta.

19 VASTUVŐTJA
Vőtab vastu kaugjuhtimispuldist saadetud signaale.

20 TÖÖTULI (punane)
See tuli pőleb sel ajal kui őhukonditsioneer töötab.
Kui see vilgub, siis on seadmes rike.

21 TAIMERI TÖÖTULI (roheline)
See tuli pőleb sel ajal kui taimerit seadistatakse.

22 ŐHUFILTRI PUHASTAMISAJA MÄRGUTULI
(punane)
Süttib kui on saabunud aeg őhufiltri puhastamiseks.

23 SULATUSLAMP (oranž)
Süttib kui on käivitunud sulatusoperatsioon.

Vaadake joonist 4, (jahutamise/kütmise
ümberlülituslüliti)
VRV-süsteemis saab kaugjuhtimispulti kasutada koos
jahutamise/kütmise ümberlülituslülitiga.

24 VENTILAATORI/ŐHUKONDITSIONEERI VALI-
KULÜLITI
Seadke lüliti asendisse " " (VENTILAATOR)
VENTILAATORILE ja " " (A/C) KÜTTEKS vői
JAHUTAMISEKS.

25 JAHUTAMISE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSLÜLITI

Seadke lüliti asendisse " " (JAHUTUS)
JAHUTAMISEKS ja " " (KÜTE) KÜTMISEKS

MÄRKUS ■ Selguse huvides on joonist 1 näidatud
kuvad vastuolus tegelike
käiduolukordadega.

■ Kui őhufiltri puhastusaja märgutuli
süttib, puhastage őhufilter nagu on
selgitatud siseseadme kasutus-
juhendis.
Pärast őhufiltri puhastamist ja taas-
paigaldamist vajutage kaugjuhtimis-
puldil filtri sőnumi lähtestusnupule.
Őhufiltri puhastusaja märgutuli kustub.

■ Sulatustuli hakkab vilkuma kui toide on
sisse lülitatud. See ei tähenda riket.
Kasutusjuhend
2 4P563995-1 2019.01
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Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Ettevaatusabinőud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
■ Suunake kaugjuhtimispuldi signaali väljasaatev osa

őhukonditsioneeri vastuvőtja suunas.
■ Kui midagi tőkestab siseseadme ja kaugjuhtimispuldi

vahelise sidepidamise, näiteks kardinad, siis see ei
tööta.

■ Signaali saatmiskaugus on ligikaudu 7 m.
■ Kaks vastuvőtjast lähtuvat lühikest helisignaali

näitavad, et signaali edastamine ei ole
nőuetekohaselt toiminud.

■ Ärge laske seadet maha kukkuda vői sellel märjaks
saada.
See vőib vigastada saada.

■ Ärge kunagi vajutage juhtpuldi nuppe tugeva, terava
esemega.
Kaugjuhtimispult vőib vigastada saada.

Paigalduskoht
■ Signaal ei pruugi levida ruumis, kus on elektrooni-

liselt juhitavad päevavalguslambid. Enne uute
päevavalguslampide ostmist pidage nőu
müügijuhiga.

■ Eemaldage ruumist teised juhtpuldiga juhitavad
elektrilised seadmed vői pidage nőu edasimüüjaga.

Kaugjuhtimispuldi paigutamine puldi
hoidikusse
Kinnitage kaugjuhtimispuldi hoidik komplektis olevate
kruvidega seinale vői postile. Veenduge, et
kaugjuhtimispult saadab signaali.

Patareide sissepanek
1 Eemaldage

kaugjuhtimispuldi
tagakaas selle
lükkamisega noolega
näidatud suunas.

2 Patareide paigaldamine.
Kasutage kahte
leelispatareid suurusega
AAA, LR03. Paigaldage
patareid nii, et poolused
(+) ja (–) on őieti
ühendatud. Sulgege kaas.

Patareide vahetamise nőuded
Tavatöö tingimustes kestavad patareid ühe aasta. Kuid
vahetage patareid siis, kui siseseade ei reageeri vői
reageerib käskudele aeglaselt vői näidiku ekraan kustub.

Keskjuhtimissüsteemi kasutamisel
Kui siseseadet juhitakse keskjuhtimisega, tuleb see
lülitada kaugjuhtimise sätetele. Pöörduge sellisel juhul
oma edasimüüja poole.

Kaugjuhtimispuldi 
paigaldamine 

hoidikusse
Kaugjuhtimispuldi 

hoidikust eemaldamine

Lükake ülevalt alla Tőmmake alt üles

1 Kaugjuhtimispuldi hoidik

MÄRKUS Asendage kaks patareid samal ajal, ärge
kasutage uusi ja kasutatud patareisid
segamini.
Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata,
vőtke kőik patareid välja, et vältida akudest
vedeliku lekkimist.

1

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Tööpiirkond
■ Juhinduge siseseadme ja välisseadme komplektis

olevatest paigaldusjuhenditest.
■ Kui siseseadme temperatuur vői niiskus on väljas-

pool siseseadme vői välisseadme kasutusjuhendites
esitatud piirkonda, siis vőib juhtuda, et 

- turvaseadised hakkavad tööle, 
- őhukonditsioneer ei tööta,
- vesi tilgub siseseadmest.

■ Kaugjuhtimispuldi sättetemperatuuri piirkond on 16°C
kuni 32°C.

Tööprotseduur
■ Seadme kaitsmiseks lülitage toitepinge lüliti sisse

kuus tundi enne töö alustamist.
■ Kui toite pealüliti töötamise ajal välja lülitub,

taaskäivitub süsteem kohe pärast toitepinge
taastumist.

Jahutamise, kütmise, automaattöö, ventilaatori
vői programmeeritava kuivatuse töötamine

Toimige järgmises järjekorras.
AUTOMAATTÖÖ saab valida ainult soojuspumba vői
soojustagastusega VRV-süsteemiga töötamisel.

Süsteemidele, milles pole jahutamise/kütmise 
ümberlülituslülitit

Vaadake joonist 1
Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPPU mitu korda ja
valige sobiv TÖÖREŽIIM:

- JAHUTUSE töötamine...................................

- KÜTMISE töötamine......................................

- AUTOMAATTÖÖ töötamine .........................
- Selles töörežiimis toimub ümber lülitamine 

režiimide JAHUTAMINE/KÜTMINE vahel 
automaatselt.

- VENTILAATORI töötamine ............................

- KUIVATAMISE töötamine...............................
- Selle programmi otstarve on langetada ruumi 

őhu niiskusesisaldust, alandades 
temperatuuri minimaalselt.

- Sättepunkt on őhu temperatuur őhu 
kuivatamise käivitamise hetkel.

- Mikroprotsessor määrab automaatselt 
TEMPERATUURI ja VENTILAATORI 
KIIRUSE.

- See süsteem ei hakka tööle, kui ruumi 
temperatuur on alla 16°C.

Vajutage nuppu ON/OFF.
TÖÖTULI süttib vői kustub kui süsteem hakkab tööle
vői lőpetab TÖÖTAMISE.

Süsteemidele, milles on jahutamise/kütmise 
ümberlülituslüliti

Vaadake joonist 4
Valige TÖÖREŽIIM KAUGJUHTIMISPULDI
JAHUTAMISE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSLÜLITIGA
järgmiselt.

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIKU nuppu mitu korda ja
valige " ". 
Vaadake "Süsteemidele, milles pole jahutamise/
kütmise ümberlülituslülitit" leheküljel 4, milles on
kuivatusoperatsiooni kirjeldatud üksikasjalikult.
(Seda toimingut saab teha ainult kuivatamise ajal.)

Vajutage nuppu ON/OFF.
TÖÖTULI süttib vői kustub kui süsteem hakkab tööle
vői lőpetab TÖÖTAMISE.

1 TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPP

2 SEES/VÄLJAS

Ärge lülitage kohe pärast seadme seiskumist
toidet VÄLJA. Oodake vähemalt viis minutit.
Lekib vett vői on seadmel mingi muu rike.

1 TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPP

JAHUTUSE töötamine......................

KÜTMISE töötamine.........................

VENTILAATORI töötamine ...............

KUIVATAMISE töötamine .................

2 SEES/VÄLJAS

Ärge lülitage kohe pärast seadme seiskumist
toidet VÄLJA. Oodake vähemalt viis minutit.
Lekib vett vői on seadmel mingi muu rike.
Kasutusjuhend
4 4P563995-1 2019.01
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Selgitus kütmise ajal toimuva
jääsulatuse kohta

■ Kui välisseadme jäätumine suureneb, langeb selle
kütmisvőime ja seade lülitub SULATAMISELE.

■ Ventilaatori töö seiskub ja sisendseadmel lülitub tuli
SULATAMINE.
Pärast SULATAMIST 6 kuni 8 minuti jooksul
(maksimaalselt 10 minutit), pöördub süsteem tagasi
KÜTMISELE.

Kütmisvőimsuse sőltuvus välistemperatuurist
■ Kütmisvőimsus langeb őhutemperatuuri langemisel.

Kui tunnete külmatunnet, kasutage konditsioneeri
töötamise ajal veel teist küttekeha.

■ Ruumi kütmise ajal őhk ringleb. Pärast
őhukonditsioneeri sisse lülitamist läheb veidi aega,
enne kui kogu ruum soojaks saab. Siseventilaator
pöörleb automaatselt madalal kiirusel kuni őhu-
konditsioneeri sisemus jőuab teatud temperatuurini.
Selles olukorras pole muud teha kui oodata.

■ Kui soe őhk koguneb lae alla ja jalad on külmad,
soovitatakse kasutada őhuringlusventilaatorit.
Lisateavet saate oma seadme müüjalt.

Reguleerimine
TEMPERATUURI, VENTILAATORI KIIRUSE ja
ŐHUVOOLU SUUNA programmeerimisel juhinduge
allolevatest juhistest.

Vajutage nuppu TEMPERATUURI SEADISTAMINE
ja programmeerige sättetemperatuur.

Automaatjuhtimise režiimis

- Kaugjuhtimispuldi sättetemperatuuri piirkond on 
16°C kuni 32°C.

Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE VALIKU nuppu.
■ Valida saab kiirusi: Kőrge, Keskmine vői Madal.
■ Vajaduse korral juhib ventilaatori kiirust

mikroprotsessor, et seadet kaitsta.

Klapi liikumispiir on muudetav. Lisateavet saate
edasimüüjalt.
■ Üles-alla reguleerimine

Vajutage nuppu ŐHUVOOLU SUUNA
REGULEERIMINE, et valida őhusuund nagu on
näidatud allpool.

Näidatakse kuva ja őhuvoolu suund 
muutub pidevalt.
(Automaatne pööramissäte.)

Vajutage nuppu ŐHUVOOLU SUUNA
REGULEERIMINE, et valida őhusuund
vastavalt vajadusele.

Kuva kaob ja őhuvoolu suund on
fikseeritud. (Őhuvoolu suuna
kinnistatud säte.)

■ Pöördklapi liigutamine
Allpool kirjeldatud tingimustel juhib őhuvoolu
suunda mikroprotsessor, seega erineb see kuval
näidatud suunast.

TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, 
tőuseb temperatuur 1°C vőrra.

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, 
langeb temperatuur 1°C vőrra.

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, 
liigub sättetemperatuur poolele "H".

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, 
liigub sättetemperatuur poolele "L".

 °C

H • M • L

Sättetemperatuur 25 23 22 21 19

• Säte pole vőimalik ventilaatori tööks

DOWN

UP

DOWN

UP

VENTILAATORI KIIRUSE VALIK

ŐHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

Töörežiim Kütmine

Kasutus-
tingimused

■ Käivituse ajal.
■ Kui ruumi temperatuur on

kőrgem kui seadistatud
sättetemperatuur.

■ Sulatamise ajal. (Klapi ribid on
avatud horisontaalasendisse, et
vältida külma őhu puhumist
ruumis olevate elanike suunas.)

MÄRKUS ■ Kui proovite jahutada vői kasutada
programmeeritud kuivatamist sel ajal
kui klapi ribid on suunatud allapoole,
vőib őhuvool ootamatult muutuda.
See ei viita seadme rikkele. See
hoiab ära osadele kogunenud
piiskade välja tilkumise väljundavast.

■ Töörežiim hőlmab automaattööd.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Programmeeritava taimeri kasutamine
Toimige järgmises järjekorras.
■ Taimerit saab kasutada kahel järgmisel viisil.

- Seiskamisaja programmeerimine ( ). 
Süsteem seiskab töö pärast määratud aja 
möödumist.

- Käivitusaja programmeerimine ( ). 
Süsteem käivitab töö pärast määratud aja 
möödumist.

■ Taimeri saab programmeerida maksimaalselt
72 tunniks.

■ Käivitus- ja seiskamisaja saab programmeerida
samaaegselt.

Vajutage nuppu TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/
SEISKAMINE mitu korda ja valige näidikul režiim.
Näidik hakkab vilkuma.

- Taimeri seiskamise seadistamine ........

- Taimeri käivitamise seadistamine ........

Vajutage nuppu AJA PROGRAMMEERIMINE ja
seadistage süsteemi seiskamise ja käivitamise aeg.

Vajutage taimeri nuppu RESERVE.
- Taimeri seadistamistoiming lőpeb.
- Vilkuva kuva vői vilkuva muudatuse asemel jääb 

pőlema püsiv valgustus.

Programmeerimise tühistamiseks vajutage nuppu
CANCEL. Näidik kustub.
Näiteks.
Kui taimer on
programmeeritud
süsteemi
seiskamiseks pärast
kolme tunni
möödumist ja
käivitamiseks pärast
nelja tunni
möödumist, siis
süsteem seiskub
pärast kolme tunni
möödumist ja
käivitub seejärel ühe
tunni pärast.

Ülem-kaugjuhtimispuldi seadistamine
(ainult VRV-süsteemi puhul)
(Vaadake joonist 5)
Kui süsteem on paigaldatud nagu allpool näidatud, tuleb
nimetada ülem-kaugjuhtimispult.
■ Soojuspumbaga süsteemile 

Kui üks välisseade on ühendatud mitme
siseseadmega.

■ Soojustagastusega süsteemile
Kui üks BS-valimisseade on ühendatud mitme
siseseadmega.

■ KÜTMISE, JAHUTAMISE vői AUTOMAATTÖÖ
(ainult soojustagastusega süsteem) KASUTAMISE
saab valida vaid ülem-kaugjuhtimispuldiga.

■ Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud
olekusse "JAHUTAMINE", saate ümber lülitada
režiimide "VENTILAATOR", "KUIVATAMINE" vői
"JAHUTAMINE" vahel.

■ Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud
olekusse "KÜTMINE", saate ümber lülitada režiimide
"VENTILAATOR" vői "KÜTMINE" vahel.

■ Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud
olekusse "VENTILAATOR", siis ei saa töörežiimi
süsteemi lülitada. 

■ Kui püütakse määrata sätet, mis pole ülalpool
lubatud, siis antakse hoiatav helimärguanne.

■ Siseseadmele ei saa seada sätet AUTOMAATNE,
välja arvatud VRV soojustagastusega süsteemi
kasutamisel.

1 TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/
SEISKAMINE

2 AJA PROGRAMMEERIMINE

Kui seda nuppu vajutada, siis ajasäte 
liigub ühe tunni vőrra edasi.

Kui seda nuppu vajutada, siis ajasäte 
liigub ühe tunni vőrra tagasi.

3 TAIMERI RESERVEERIMINE

DOWN

UP

4 TAIMERI TÜHISTAMINE

MÄRKUS Pärast taimeri programmeerimist hakkab
näidik näitama järelejäänud aega.

1 Üks nendest kaugjuhtimispultidest tuleb 
nimetada ülem-kaugjuhtimispuldiks.

2 BS-valimisseade (ainult soojustagastusega 
süsteemile)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Kasutusjuhend
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Kaugjuhtimispuldi nimetamine ülemseadmeks
Toimige järgmises järjekorras.

Hoidke TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPPU all nelja
sekundi jooksul. 

Näidikul on kuvaelement " " kőikidel alam-
siseseadmetel, mis on ühendatud samale
välisseadmele vői BS-valimisseadme tuli vilgub.

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPPU sellele
siseseadmele, mida soovite nimetada ülem-
kaugjuhtimispuldiks. Nimetamine on lőpetatud.
Siseseade on nimetatud ülem-kaugjuhtimispuldiks ja

kuva " " kaob.

Sätete muutmiseks korrake samme 1 ja 2.

Hädaolukorras töötamine
Kui kaugjuhtimispult ei tööta patareirikke tőttu, kasutage
lülitit, mis asub siseseadme resti kőrval.
Kui kaugjuhtimispult ei tööta ja kaugjuhtimispuldi patarei
tühjenemise näidik ei ole süttinud, vőtke ühendust oma
edasimüüjaga.

Vajutage hädaolukorras töötamise lülitile.
■ Seade hakkab tööle viimases režiimis.
■ Süsteem töötab viimati seadistatud őhu

voolusuunaga.

Vajutage uuesti hädaolukorras töötamise lülitile.

Ettevaatusabinőud rühmjuhtimisega süsteemi
vői kahe kaugjuhtimispuldiga süsteemi
kasutamise puhul
See süsteem vőimaldab kasutada kahte muud
juhtimissüsteemi peale individuaaljuhtimise süsteemi
(üks kaugjuhtimispult juhib ühte siseseadet). Kontrollige,
kas teie seade on järgmist juhtimissüsteemi tüüpi.
■ Rühmjuhtimisega süsteem

Üks kaugjuhtimispult juhib kuni 16 siseseadet. 
Kőik siseseadmed on ühtmoodi seadistatud.

■ Kahe kaugjuhtimispuldiga süsteem
Kaks kaugjuhtimispulti juhib ühte siseseadet.
(Rühmjuhtimise süsteemi kasutamisel, üks rühm
siseseadmeid.)
Seade töötab individuaalkäskude järgi.

Rikkepunktide diagnoosimine

Hädaseiskamine
(Vaadake joonist 2)
Kui őhukonditsioneer hädaolukorras seiskub, siis hakkab
siseseadme tööltuli vilkuma. 
Tehke järgmised toimingud, et lugeda rikkekoodi, mis
näidikul kuvatakse. Küsige koodi kohta lisateavet
edasimüüjalt. See aitab teil rikke pőhjuse kindlaks teha ja
kiirendab remonti.

Vajutage nuppu ÜLEVAATUS/KATSEKÄITAMINE, et
valida ülevaatusrežiim " "
Näidikul kuvatakse vilkuv " ". Vilgub "SEADE".

Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage
seadme number.
Vahetage seadme numbreid seni kui siseseade
annab helimärguande, tehke järgnevad toimingud
olenevalt helimärguannete arvust.
Helimärguannete arv

- Kolm lühikest helimärguannet ......tehke 3. kuni 6. toiming
- Üks lühike helimärguanne ...... tehke 3. kuni 6. toiming
- Üks pikk helimärguanne ........................ tavaolek

1

2

1 KÄIVITUS

2 SEISKAMINE

1•2

MÄRKUS ■ Süsteemis ei saa olla kahte
kaugjuhtimispulti, millest mőlemad on
juhtmeta kaugjuhtimispuldid. (Saab olla
kaks kaugjuhtimispulti, millest üks on
juhtmega ja teine on juhtmeta
kaugjuhtimispult.)

■ Kahe kaugjuhtimispuldiga juhtimi-
süsteemis ei saa juhtmeta
kaugjuhtimispult juhtida taimeri tööd.

■ Töötamist näitab ainult märgutuli
siseseadme kolmest teisest lambist.

Kui soovite rümajuhtimise ja kahe
kaugjuhtimispuldiga süsteemi
kombinatsiooni vői nende sätteid muuta,
pöörduge oma edasimüüja poole.

1

2

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi komplekt 4P563995-1 2019.01

Kasutusjuhend
7



4PET563995-1.book  Page 8  Monday, February 4, 2019  1:37 PM
Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK.
Rikkekoodist vasakul hakkab vilkuma " ".

Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage
rikkekood.
Vajutage kuni siseseade annab kaks korda
helimärguande.

Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK.
Rikkekoodist paremal hakkab vilkuma " ".

Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage
rikkekood.
Vajutage kuni siseseade annab pika helimärguande.
Rikkekood on kinnitatud kui siseseade annab pika
helimärguande.

Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK, et naasta
näidiku tavaolekusse.

Muud juhtumid peale hädaseiskamise
1 Seade ei tööta.

■ Kontrollige, kas vastuvőtja on otsese
päikesevalguse vői tugeva valgustus mőju all.
Hoidke vastuvőtja valgusest eemal.

■ Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldis on patareid.
Paigaldage patareid.

■ Kontrollige, kas siseseadme number vastab
kaugjuhtimispuldi numbrile. Vaadake joonist 6.
Juhtige siseseadet kaugjuhtimispuldiga, millel on
sama number.
Muu numbriga kaugjuhtimispuldilt saadetud
signaale ei saa vastu vőtta. (Kui muud numbrit ei
ole kasutusele vőetud, siis on selleks "1".)

2 Süsteem töötab, kuid ei suuda piisavalt jahutada vői
kütta.
■ Kui sättetemperatuur ei ole nőuetekohane.
■ Kui VENTILAATORI KIIRUS on tasemel MADAL

KIIRUS.
■ Kui őhuvoolu nurk ei ole nőuetekohane.

Järgmistel juhtudel vőtke ühendust seadme müüjaga.

Rike
Siseseadme TÖÖTULI vilgub ja seade ei tööta. Vaadake
joonist 7.

Kőrvaldamise meetmed
Vaadake kaugjuhtimispuldil näidatud rikkekoodi (a1-if).
Andke oma edasimüüjale teada mudeli number ja
rikkekood.

Ilmingud, mis ei viita rikkele 
Järgnevad ilmingud ei viita őhukonditsioneeri rikkele.

Ilming 1: Süsteem ei tööta.

3

4

5

6

7 Lähtestage näidiku kuva.

Kui tunnete pőlemislőhna, lülitage toide kohe
VÄLJA ja vőtke ühendust seadme müüjaga.
Seadme kasutamine muuks kui selleks,
milleks see on ette nähtud, vőib pőhjustada
seadme vigastumise, vőite saada elektrilöögi
ja/vői pőhjustada tulekahju.

1 Rikkekood
2 Rikkis seadme number
3 Kuva ÜLEVAATUS

Näide Pőhjus
Süsteem ei taaskäivitu 
kohe pärast nupu ON/
OFF vajutamist.

Kui TÖÖTULI pőleb, siis 
on süsteem töökorras. 
See ei taaskäivitu kohe, 
sest kaitseseadis on 
rakendunud, et vältida 
süsteemi üle koormamist.
Pärast kolme minuti 
möödumist lülitub 
süsteem automaatselt 
uuesti sisse.

Süsteem ei taaskäivitu 
kohe kui nupp 
TEMPERATUURI 
SEADISTAMINE on 
tagasi seatud eelmisesse 
asendisse pärast nupu 
vajutamist.

See ei taaskäivitu kohe, 
sest kaitseseadis on 
rakendunud, et vältida 
süsteemi üle koormamist.
Pärast kolme minuti 
möödumist lülitub 
süsteem automaatselt 
uuesti sisse.

Vastuvőtu helimärguanne 
kordub kiiresti kolm korda 
(tavatöö ajal antakse 
helimärguannet kaks 
korda).

Juhtimine on seatud 
valikulisele juhtseadmele, 
et läbi viia keskset 
juhtimist.

Siseseadme näidiku 
sulatustuli pőleb kui 
kütmist on alustatud.

See märguanne hoiatab 
seadmest väljuva külma 
őhu eest. See ei viita 
seadme rikkele.

Välisseade seiskub. Ruumi temperatuur 
läheneb sätte-
temperatuurile. 
Siseseadme ventilaator 
hakkab tööle.
Kasutusjuhend
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Ilming 2: Seade seiskub korraks vahete-vahel

Ilming 3: Kütmise ja jahutamise režiime ei saa ümber 
lülitada.

Ilming 4: Seadistatud őhuvoolu hulka pole vőimalik 
saavutada

Ilming 5: Őhu väljalaskesuund ei ole seadistatud

Ilming 6: Näidatakse vaid osa kuvast

Ilming 7: Kuva ei näidata vői näidatakse kogu kuva

Ilming 8: Ebapiisav kütmine

Kasutamisest kőrvaldamise nőuded
Kaugjuhtimispuldi komplektis olevatel
patareidel on see sümbol.
See tähendab, et patareisid ei ole lubatud
segada muude sorteerimata majapidamis-
jäätmetega.

Kui selle sümboli alla on trükitud keemilise aine sümbol,
siis see tähendab, et patarei sisaldab raskemetalli üle
teatud kontsentratsiooni. Vőimalikud keemilise aine
sümbolid on:
■ Pb: plii (>0,004%)
Jäätmeid tuleb spetsiaalselt käidelda korduvkasutuseks.
Tagades kasutatud patareide őige kasutusest
kőrvaldamise, aitate ära hoida vőimalikud negatiivsed
tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

Näide Pőhjus
Kaugjuhtimispuldil 
näidatakse "U4" ja "U5", 
seade seiskub. Mőne 
minuti pärast hakkab 
seade uuesti tööle.

Seade seiskub, sest 
sellega katkeb side 
juhtimissignaali elektrilise 
häire tőttu, mis lähtub 
mujalt kui 
őhukonditsioneerist.
Kui häiriv signaal kaob, 
hakkab seade uuesti 
automaatselt tööle.

Näide Pőhjus
Siseseade edastab pika 
vastuvőtu helimärguande.

Kui ümberlülitamine on 
taas kontrolli all, lülitub 
režiimile, mida ei olnud 
vőimalik lülitada.

Näide Pőhjus
Isegi siis, kui őhuvoolu 
seadistamisnupule 
vajutada, siis őhuvoolu 
hulk ei muutu.

Kui ruumi temperatuur 
saavutab siseseadme 
sättetemperatuuri, siis 
välisseade seiskub ja 
siseseadme őhuvoolu 
hulk langeb miinimumini. 
Sellega välditakse ruumis 
viibivate inimeste 
kokkupuudet külma 
őhuga.

Näide Pőhjus
Kaugjuhtimispuldi ja őhu 
väljalaskeava suund ei 
ühti.
Őhu väljalaskesuunda ei 
saa muuta. 

Seda juhitakse 
mikroprotsessoriga. 
Juhinduge jaotisest 
"ŐHUVOOLU SUUNA 
REGULEERIMINE" 
leheküljel 6.

Näide Pőhjus
Kui seade töötab, siis 
näidatakse vaid osa 
töökuvast vői isegi kui 
seda näidatakse täielikult, 
kaob varsti muude 
toimingute kuva.

Vastavat siseseadet 
juhitakse 
mitmiksüsteemiga ja 
kaugjuhtimispult on 
seadistatud 
mitmiksüsteemile. 

Näide Pőhjus
Kui kaugjuhtimispuldi 
nuppu vajutada.

Aku on tühjenenud.

Näide Pőhjus
Programmis on 
kuivatustoiming 

Töörežiimile 
programmeeritud 
kuivatustoiming püüab 
hoida ruumi temperatuuri 
vőimalikult püsivana. 
Juhinduge jaotisest 
"Jahutamise, kütmise, 
automaattöö, ventilaatori 
vői programmeeritava 
kuivatuse töötamine" 
leheküljel 4.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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