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BRC315D7

Távirányító

KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT
VÁLASZTOTTA.
OLVASSA
EL
EZT
A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT
A
BERENDEZÉST
BEKAPCSOLNÁ.
ELOLVASÁS UTÁN TEGYE OLYAN HELYRE,
AHOL KÉSŐBB IS MEGTALÁLJA.
Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a forgalmazó minden információt megadott-e
a klímaberendezéssel kapcsolatban, és
azokat mind elolvasta-e.
Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg.
A többi nyelvű változat az útmutató eredeti
szövegének a fordítása.
A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják
csökkent
fizikai,
érzékszervi
vagy
mentális
képességű személyek és gyermekek, illetve
a kezeléshez
megfelelő
alapismeretekkel
és
gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha
egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud
a berendezés biztonságos használatáért.
A gyermekekre felügyelni kell, mert hajlamosak
játszani a berendezéssel.

Figyelem
- A távirányítót óvni kell a nedvességtől, különben
áramütés vagy tűz keletkezhet.
- Ne nyomja a távirányító gombjait kemény, hegyes
tárggyal. A távirányító megsérülhet.
- Ne próbálja a távirányítót házilag javítani, hanem
a javítását bízza egy szakképzett szerelőre.
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1. Funkciók
A BRC315D7 egy, a rendszer vezérlését biztosító
távirányító.
1
TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPFUNKCIÓK
A távirányító alapfunkciói a következők:
•
BE/KI,
•
üzemmódváltás,
•
hőmérséklet-beállítás,
•
levegőmennyiség-beállítás,
•
a levegőfúvás irányának beállítása.

2. A gombok és ikonok nevei és
funkciói (Lásd: 1. ábra)
1
BE/KI GOMB
Nyomja meg a BE/KI gombot a rendszer be- vagy
kikapcsolásához.
2
MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA
A működésjelző lámpa világít ha a berendezés be
van kapcsolva, és villog, ha üzemzavar lép fel.

Üzemeltetési kézikönyv
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3
ÜZEMMÓD IKON
Ezek az ikonok az aktuális üzemmódot jelzik
(VENTILÁTOR, AUTOMATIKUS, HŰTÉS, FŰTÉS).
4
KÜLSŐ VEZÉRLÉS IKON
Az ikon azt jelzi, hogy egy nagyobb prioritású
vezérlőnél van az irányítás.
BE/KI IDŐZÍTŐ IKON
,
Ez az ikon jelzi, hogy a BE/KI időzítő be van kapcsolva.

12

"LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES"
IKON
Ez az ikon jelzi, hogy a levegőszűrőt meg kell
tisztítani. Lásd a beltéri egység kézikönyvét.
13
VIZSGÁLAT/TESZTÜZEM GOMB
Nem használatos (csak szervizcélokra).

5

6
VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES
Ezek az ikonok azt jelzik, hogy felülvizsgálat
szükséges. Forduljon a szerelőhöz.
7

BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET

KIJELZŐJE
A rendszer jelenleg beállított hőmérsékletét jelzi.
8
BEÁLLÍTÁS
Nem használatos (csak szervizcélokra).
9
LEVEGŐFÚVÁS-IRÁNY IKON
Az ikon a levegőfúvás irányát jelzi (csak a motoros
levegőterelő szárnyakkal szerelt rendszereknél).
10

NEM VÁLASZTHATÓ
jelenik meg, ha egy nem beszerelt opció
működtetésére történt kísérlet, vagy a funkció nem
választható.
Ha ugyanazon távirányítóhoz több beltéri egység

14

BE/KI IDŐZÍTÉS GOMB

A gombbal engedélyezhető vagy letiltható a BE/KI
időzítés.
15
IDŐ BEÁLLÍTÁSA GOMB
Ezekkel a gombokkal programozási üzemmódban
beállítható az időzítő a programozott művelet
idejének megadásához. Mindkét gomb rendelkezik
automatikus ismétlés funkcióval.
16

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA GOMBOK

Ezekkel a gombokkal a jelenlegi beállítási pont
módosítható (16~32°C) (léptetés= 1°C).
17
ÜZEMMÓDVÁLTÓ GOMB
A gomb megnyomásával választhatja ki az
üzemmódot (VENTILÁTOR, AUTOMATIKUS,
HŰTÉS, FŰTÉS).
Ez a funkció alapértelmezés szerint nem érhető el.
A funkció akkor válik elérhetővé, amikor elvágja
a jumpervezetéket (J8). A jumper (J8) elvágásáról
lásd a szerelési kézikönyvet.

csatlakozik, akkor a "
" csak akkor jelenik meg,
ha a csatlakoztatott egységek közül egy sem
rendelkezik ezzel a funkcióval.

18
VENTILÁTOR SEBESSÉGE GOMB
Ez a gomb az L (alacsony), H (magas), HH (nagyon
magas) és a
(automatikus) fokozat között vált.

11

19

VENTILÁTOR SEBESSÉGE IKON

Ez az ikon a ventilátor beállított sebességét jelzi.

Üzemeltetési kézikönyv

2

LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK
BEÁLLÍTÁSA GOMB
Ezzel a gombbal állítható be a levegőáramlás iránya.
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IDŐZÍTŐ PROGRAMOZÁSA GOMB
A gombbal megerősíthető vagy visszavonható a BE/
KI időzítés.

4. Üzemeltetés

21

Kézi üzemeltetéskor a felhasználó választja meg
a rendszer beállításait. Újabb módosításig az utolsó
beállítás marad érvényben.
Mivel a távirányító nagyon sokféle rendszer és funkció
kezelésére alkalmas, előfordulhat, hogy olyan funkciót
választ, mellyel a kezelt berendezés nem rendelkezik.
Ilyen esetben a
üzenet jelenik meg.
Ha a J8 jumper el van vágva, a
gombbal
válassza ki a kívánt üzemmódot.

"LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES"
IKON ALAPHELYZETBE GOMB
A gomb a "levegőszűrő tisztítása esedékes" ikon
alaphelyzetbe állítására való.

3. Az üzemmódok leírása
1
CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
Ebben az üzemmódban a levegő keringetése fűtés
és hűtés nélkül történik.

Kézi üzemeltetés

Csak ventilátor üzemmód

2
AUTOMATIKUS MÓD
Ebben a módban a vezérlő automatikusan vált fűtés
és hűtés között, ahogy azt a beállított hőmérséklet
vagy hőmérséklet-tartomány kívánja.
3
HŰTÉS ÜZEMMÓD
Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja
be/ki a hűtést, ahogy azt a beállított hőmérséklet
vagy hőmérséklet-tartomány kívánja.
Csak 2-csöves beltéri egységek esetén: ha
a vízhőmérséklet nem a hűtési tartományban van, az
ikon villog.
4
FŰTÉS ÜZEMMÓD
Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja
be/ki a fűtést, ahogy azt a beállított hőmérséklet vagy
hőmérséklet-tartomány kívánja.
Csak 2-csöves beltéri egységek esetén: ha
a vízhőmérséklet nem a fűtési tartományban van, az
ikon villog.

Automatikus üzemmód
Hűtés üzemmód
Fűtés üzemmód
1
CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
A felhasználó által beállítható paraméterek:
•
a ventilátor sebességének beállításához
használja a
gombot,
•
a levegőáramlás irányának beállításához
használja a
gombot.
2
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD
A felhasználó által beállítható paraméterek:
•
a hőmérsékleti beállítási pont megadásához
használja a
és a
gombot,
•
a ventilátor sebességének beállításához
•

használja a
gombot,
a levegőáramlás irányának beállításához
használja a
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gombot.
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3
HŰTÉS ÜZEMMÓD
A felhasználó által beállítható paraméterek:
•
a hőmérsékleti beállítási pont megadásához
használja a
és a
gombot,
•
a ventilátor sebességének beállításához
használja a
gombot,
•
a levegőáramlás irányának beállításához
használja a
gombot.
4

Mire használható a BE/KI időzítő?
A BE/KI időzítő használata egyszerű, de hatékony.
A BE/KI időzítő 2-féle műveletet tud elrendelni:
1 a készülék kikapcsolása (vezérlés vége)
2 a készülék bekapcsolása egy beprogramozott
időpontban

FŰTÉS ÜZEMMÓD

A felhasználó által beállítható paraméterek:
•
a hőmérsékleti beállítási pont megadásához
használja a
és a
gombot,
•
a ventilátor sebességének beállításához
használja a
gombot,
•
a levegőáramlás irányának beállításához
használja a
gombot.

Milyen műveletet hajt végre a BE/KI
időzítő?
Ha engedélyezve van, a BE/KI időzítő végrehajtja
a beprogramozott műveleteket.
A következőre utasítja a készüléket:
•

BE/KI időzítés üzemmód

kikapcsolja a készüléket (a BE időzítő
érvényben marad, és a programozás szerint
újraaktiválja a készüléket), a működésjelző
lámpa kikapcsol,

Az BE/KI időzítőbe beprogramozott parancsokat
a berendezés automatikusan végrehajtja.
A BE/KI időzítő mindig a legutóbbi parancsot hajtja
végre. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó átmenetileg
felülírhatja a legutóbb végrehajtott beprogramozott
műveletet. Lásd a 3. oldal, "Kézi üzemeltetés".
A következő beprogramozott művelet (a BE/KI
időzítőben) visszaadja az irányítást a BE/KI időzítőnek.

VAGY
•
bekapcsolja a készüléket (a KI időzítő
érvényben marad, és a programozás szerint
kikapcsolja a készüléket), a működésjelző
lámpa bekapcsol.

A
gombbal engedélyezheti vagy letilthatja
BE/KI időzítőt.

Milyen műveletet NEM hajt végre
a BE/KI időzítő?

MEGJEGYZÉS A BE/KI időzítő felülírja a
gombot, a
gombot csak
a BE/KI időzítés engedélyezésére
vagy letiltására használja. A BE/KI
időzítő akkor van engedélyezve, ha
a
ikon látható. A
gomb
csak a következő beprogramozott
műveletig írja felül a BE/KI időzítőt.

A BE/KI időzítő nem hajtja végre a következőket:
•
nem szabályozza a ventilátor sebességét,
•
nem szabályozza a levegőáramlás irányát,
•
nem módosítja az üzemmódot,
•
nem módosítja a beállítási pontot.
A fent felsorolt paraméterek kézzel, a BE/KI időzítő
használata nélkül állíthatók be.
Kifinomultabb távirányítók is kaphatók. További
részletekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

Az IDŐZÍTŐ beállításáról lásd a következő fejezetet:
5. oldal, "5. A BE/KI időzítő programozása".
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5. A BE/KI időzítő programozása

Hogyan programozható be egyszerre
a KI és a BE időzítő?

Hogyan kell beprogramozni a BE/KI
időzítőt?

Példa:
Állítsa le a működést 3 óra után, majd kezdje újra
1 órával később.
A programozás menete:
A KI időzítőt 3 órára, a BE időzítőt pedig 4 órára kell
állítani.

1

Válassza ki a beprogramozni kívánt BE/KI
időzítőt
Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot a BE
időzítő vagy a KI időzítő kiválasztásához.
Nincs ikon

Az ikon a programozás befejezéséig villog.
2

3

Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot, amíg
villogni nem kezd a KI időzítő ikon.

2

Nyomja meg az idő beállítása gombot, és adja
meg a 3 óra értéket.

3

Válassza ki az időt az időzítéshez.
Nyomja meg az idő beállítása gombot, és
állítsa be az időt.

Nyomja meg az időzítő programozása gombot.
A KI időzítő 3 órára van beprogramozva.

4

Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot, amíg
villogni nem kezd a BE időzítő ikon.

A
gomb minden megnyomásával
1 órával nő az óra értéke.

5

Nyomja meg az idő beállítása gombot, és adja
meg a 4 óra értéket.

A
gomb minden megnyomásával
1 órával csökken az óra értéke.
Legfeljebb 72 óra adható meg.

6

Erősítse meg a BE vagy KI időzítő beállítását.
A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
időzítő programozása gombot. A
ikon vagy a
ikon villogása
megszűnik, és a szokásos módon jelenik meg.
A műveletig fennmaradó idő órákban jelenik meg.

4

1

Az időzítés visszavonása
A beprogramozott időzítés visszavonásához
nyomja meg a
gombot.
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Nyomja meg az időzítő programozása gombot.
A BE időzítő 4 órára van beprogramozva.
A beállítások befejeződtek.
MEGJEGYZÉS Ha mindkét időzítő ugyanarra az
időpontra van beprogramozva,
akkor a KI időzítő elsőbbséget élvez
a BE időzítővel szemben.
Ha a művelet befejeződik, újra be
kell
programozni
az
újabb
műveletet, ha ismét szükség van rá.

időzítés programozása

Üzemeltetési kézikönyv
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A hátralévő órák a beállítások befejezése után
jelennek meg.

KI időzítő = 3 óra
BE időzítő = 4 óra

7. Hibaelhárítás
Az alábbiak segítenek az esetleg felmerülő
problémák megoldásában. Ha nem tudja orvosolni
a hibát, forduljon a szerelőhöz.
A távirányító kijelzője üres (nincs rajta jelzés)
Ellenőrizze, hogy a rendszer áram alatt van-e.
Csak a
jelenik meg
Ez azt jelenti, hogy a rendszer épp most kapott
áramellátást. Várjon, amíg eltűnik a
jelzés.

Állítsa le a működést
3 óra után
1 óra van hátra
a működésig

Nem lehet bekapcsolni a BE/KI időzítőt (a
ikon jelenik meg)
Központi vezérlő csatlakoztatása esetén
engedélyezhető a BE/KI időzítő.

nem

Minden beállítás
befejeződött

6. Karbantartás
A távirányító nem igényel karbantartást.
A szennyeződéseket puha, nedves ruhával távolítsa el.
MEGJEGYZÉS Csak tiszta, langyos vízzel nedvesítse
be a ruhát.
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