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BRC315D7

Diaľkový ovládač

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI
TENTO OVLÁDAČ. PRED JEHO POUŽITÍM
SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO
NÁVOD. PO PREČÍTANÍ TOHTO NÁVODU
SI HO ODLOŽTE NA BEZPEČNOM
MIESTE ZA ÚČELOM JEHO POUŽITIA
V BUDÚCNOSTI.

Návod na obsluhu

- Nikdy sami neuskutočňujte kontrolu alebo servis
vášho diaľkového ovládača, ale požiadajte
kvalifikovaného servisného pracovníka, aby
tak urobil za vás.
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Pred uvedením do prevádzky sa skontaktujte s vašim predajcom, aby ste získali
všetky podrobnosti týkajúce sa inštalácie
vášho klimatizačného zariadenia.

3. Popis režimov prevádzky..................................... 3

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú
preklady originálneho návodu.
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami,
vrátane detí, s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú
pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa
používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná
za ich bezpečnosť.
Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so
spotrebičom nehrali.

6. Údržba ................................................................. 6

Varovanie
- Nikdy nenechajte diaľkový ovládač navlhnúť, mohlo
by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.
- Nikdy nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládači
pomocou tvrdého predmetu s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.
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1. Vlastnosti a funkcie
Diaľkový ovládač BRC315D7 umožňuje ovládanie
zariadenia.
1
ZÁKLADNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Základné funkcie diaľkového ovládača sú:
•
ZAP./VYP.,
•
zmena režimu prevádzky,
•
nastavenie teploty,
•
nastavenie objemu vzduchu,
•
nastavenie smeru prúdenia vzduchu.
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2. Názov a funkcia prepínačov a ikôn
(Viď obrázok 1)
1
TLAČIDLO ZAP./VYP.
Za účelom spustenia alebo zastavenia systému
stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
2
KONTROLKA PREVÁDZKY
Kontrolka prevádzky sa počas prevádzky rozsvieti
a v prípade poruchy bliká.
3
IKONA REŽIMU PREVÁDZKY
Tieto ikony indikujú aktuálny režim prevádzky
(VENTILÁTOR,
AUTOMATIKA,
CHLADENIE,
VYHRIEVANIE).
4
IKONA VONKAJŠIEHO OVLÁDANIA
Táto ikona zobrazuje, či ďalší ovládač s vyššou prioritou ovláda alebo blokuje vaše zariadenie.
IKONA ČASOVAČA ZAP./VYP.
,
Táto ikona indikuje, či je časovač ZAP./VYP. aktívny.

10
NIE JE K DISPOZÍCII
Zobrazí sa
, keď je adresovaná neinštalovaná
prídavná voľba alebo funkcia nie je k dispozícii.
Ak sú k rovnakému diaľkovému ovládaču pripojené
viaceré vnútorné jednotky, ikona "
" sa zobrazí
iba v prípade, že túto funkciu nemá žiadna
z pripojených jednotiek.
11

IKONA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Táto ikona indikuje nastavenú rýchlosť ventilátora.
12

IKONA ČASU ČISTENIA VZDUCHOVÉHO
FILTRA
Táto ikona zobrazuje, že sa vzduchový filter musí
vyčistiť. Pozrite návod na obsluhu vonkajšej jednotky.
13

TLAČIDLO INŠPEKČNEJ/SKÚŠOBNEJ
PREVÁDZKY
Nepoužité, len pre servisné účely.

5

6
JE POTREBNÁ KONTROLA
Táto ikona indikuje, že je potrebná kontrola. Spojte sa
s inštalatérom Vášho zariadenia.
7
ZOBRAZENIE NASTAVENEJ TEPLOTY
Zobrazuje aktuálnu nastavenú teplotu zariadenia.
8
NASTAVENIE
Nepoužité, len pre servisné účely.
9
IKONA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU
Táto ikona zobrazuje smer prúdenia vzduchu (len pre
inštalácie s motorizovanými klapkami prúdenia
vzduchu).
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14

TLAČIDLO ČASOVAČA ZAP./VYP.

Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje časovač ZAP./
VYP.
15

TLAČIDLO NASTAVENIA ČASU

Tieto tlačidlá sa používajú v režime programovania na
nastavenie časovača naprogramovaných činností.
Obidve tlačidlá majú funkciu automatického opakovania.
16

TLAČIDLÁ NASTAVENIA TEPLOTY

Tieto tlačidlá sa používajú na nastavenie aktuálnej
menovitej hodnoty (16~32°C) (krok = 1°C).

BRC315D7
Diaľkový ovládač
4PW64949-1 – 10.2010

17
TLAČIDLO ZMENY PREVÁDZKY
Toto tlačidlo je možné použiť na výber režimu
prevádzky zariadenia (VENTILÁTOR, AUTOMATIKA,
CHLADENIE, VYHRIEVANIE).
Štandardne nie je táto funkcia k dispozícii. Táto
funkcia sa aktivuje, keď sa preruší spojovací kábel
(J8). Informácie o prerušení spojovacieho kábla (J8)
nájdete v návode na inštaláciu.
18

TLAČIDLO RÝCHLOSTI
VENTILÁTORA
Toto tlačidlo prepína medzi režimami L (nízka),
H (vysoká), HH (veľmi vysoká),
(automatická).
19

TLAČIDLO NASTAVENIA SMERU PRÚDENIA
VZDUCHU
Toto tlačidlo umožňuje nastavenie smeru prúdenia
vzduchu.
20

TLAČIDLO PROGRAMOVANIA

ČASOVAČA
Toto tlačidlo potvrdí alebo zruší časovač ZAP./VYP.
21

TLAČIDLO VYNULOVANIA IKONY ČASU
ČISTENIA VZDUCHOVÉHO FILTRA

3. Popis režimov prevádzky
1
IBA PREVÁDZKA VENTILÁTORA
V tomto režime vzduch iba prúdi v okruhu bez
vyhrievania a chladenia.
2

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

V tomto režime sa ovládač automaticky prepne medzi
kúrením a chladením podľa požiadaviek menovitej
hodnoty alebo limitnej teploty.
3

PREVÁDZKA CHLADENIA

V tomto režime sa podľa požiadavky menovitej
hodnoty alebo limitnej teploty aktivuje chladenie.
Iba pre vnútorné jednotky s 2 trubicami: Ak teplota
vody nie je v rozsahu chladenia, ikona bude blikať.
4

PREVÁDZKA KÚRENIA

V tomto režime sa podľa požiadavky menovitej
hodnoty alebo limitnej teploty aktivuje kúrenie.
Iba pre vnútorné jednotky s 2 trubicami: Ak teplota
vody nie je v rozsahu vyhrievania, ikona bude blikať.

Toto tlačidlo sa používa pre vynulovanie ikony času
čistenia filtra vzduchu.
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4. Prevádzka
Ručná prevádzka
V ručnej prevádzke sa užívateľ rozhoduje o nastaveniach zariadenia. Posledné nastavenie zostáva
aktívne, kým ho užívateľ nezmení.
Keďže ovládač sa môže použiť pre široké spektrum
inštalácií a vlastností, môže dôjsť k tomu, že zvolíte
funkciu, ktorá nie je na vašom zariadení k dispozícii.
V takom prípade sa zobrazí hlásenie
.
Ak je prerušený spojovací kábel J8, požadovaný
režim prevádzky vyberte pomocou tlačidla
.
Iba prevádzka ventilátora
Automatická prevádzka
Chladenie
Vyhrievanie
1
IBA PREVÁDZKA VENTILÁTORA
Nastaviteľné užívateľské parametre:
•
rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo
,
•
nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite
tlačidlo
.
2
AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Nastaviteľné užívateľské parametre:
•
menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá
a
,
•
•

rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo
,
nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite
tlačidlo

.

3
CHLADENIE
Nastaviteľné užívateľské parametre:
•
menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá
a
,
•
rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo
,
•
nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite
tlačidlo
.
4
VYHRIEVANIE
Nastaviteľné užívateľské parametre:
•
menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá
a
,
•
rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo
,
•
nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite
tlačidlo
.

Prevádzka časovača ZAP./VYP.
Činnosti naprogramované v časovači ZAP./VYP. sa
vykonajú automaticky.
Časovač ZAP./VYP. vždy vykoná posledný príkaz.
Znamená to, že užívateľ môže dočasne potlačiť
poslednú vykonanú naprogramovanú činnosť. Pozrite
kapitolu "Ručná prevádzka"na strane 4. Nasledujúca
naprogramovaná činnosť (v časovači ZAP./VYP.) vráti
ovládanie na časovač ZAP./VYP.
Ak chcete časovač ZAP./VYP aktivovať alebo
deaktivovať, použite tlačidlo

.

POZNÁMKA Časovač ZAP./VYP. potlačí tlačidlo
. Tlačidlo
použite iba
na
aktiváciu
alebo
deaktiváciu
časovača ZAP./VYP. Ak je ikona
viditeľná, časovač ZAP./VYP. je
aktivovaný.
Tlačidlo
potlačí
časovač ZAP./VYP. iba do nasledujúcej
naprogramovanej činnosti.
Informácie o nastavení ČASOVAČA nájdete v kapitole
"5. Programovanie časovača ZAP./VYP." na strane 5.
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Čo dokáže časovač ZAP./VYP.?
Koncept časovača ZAP./VYP.
priamočiary a výkonný.

je

5. Programovanie časovača ZAP./VYP.

jednoduchý,

Ako sa časovač ZAP./VYP. programuje?

Časovač ZAP./VYP. môže dať príkaz na 2 činnosti:
1 vypnutie zariadenia (koniec ovládania)

1

2 zapnutie zariadenia v naplánovanom čase

Žiadna
ikona

Aké sú funkcie časovača ZAP./VYP.?
Ak je aktivovaný, časovač
naprogramované činnosti.
Zariadeniu dá príkaz na:

ZAP./VYP.

Výber časovača ZAP./VYP. na programovanie
Stlačením tlačidla časovača ZAP./VYP. vyberte
časovač ZAP. alebo časovač VYP.

vykoná

vypnutie zariadenia (časovač ZAP. zostáva
aktivovaný a opätovne aktivuje zariadenie
podľa naprogramovania). Kontrolka prevádzky
sa vypne,
ALEBO
•
zapnutie zariadenia (časovač VYP. zostáva
aktivovaný a vypne zariadenie podľa
naprogramovania). Kontrolka prevádzky
sa zapne.

Ikona bude blikať,
programovanie.

•

Čo časovač ZAP./VYP. NEDOKÁŽE?
Časovač ZAP./VYP. nedokáže:
•
ovládať rýchlosť ventilátora,
•
ovládať smer prúdenia vzduchu,
•
zmeniť režim prevádzky,
•
zmeniť nominálnu hodnotu.
Parametre uvedené vyššie sa dajú nastaviť ručne
bez rušenia s časovačom ZAP./VYP.
K dispozícii sú prepracovanejšie diaľkové ovládače.
Viac informácií získate u Vášho predajcu.

2

3

kým

sa

nedokončí

Zvoľte čas pre časovač.
Stlačte tlačidlo nastavenia času a nastavte čas.
Pri každom stlačení tlačidla
zvýši o 1 hodinu.

sa čas

Pri každom stlačení tlačidla
zníži o 1 hodinu.
Maximálny zvolený čas je 72 hodín.

sa čas

Potvrďte časovač ZAP. alebo VYP.
Stlačte tlačidlo programovania

časovača

na dokončenie nastavenia. Ikona
alebo
prestane blikať a zobrazí
sa normálne. Čas zostávajúci do činnosti sa
zobrazí v hodinách.
4

Zrušenie časovača
Ak chcete zrušiť naprogramovaný časovač,
stlačte tlačidlo programovania časovača
.

BRC315D7
Diaľkový ovládač
4PW64949-1 – 10.2010

Návod na obsluhu

5

Ako sa súčasne programuje časovač
VYP. a časovač ZAP.?
Príklad:
Zastavenie prevádzky po 3 hodinách a opätovné
spustenie prevádzky po 1 hodine.
Spôsob programovania:
Nastavenie časovača VYP. po 3 hodinách a časovača
ZAP. po 4 hodinách.
1

Stlačte tlačidlo časovača ZAP./VYP., kým
nezačne blikať ikona časovača VYP.

2

Stlačte tlačidlo nastavenia času a zvoľte
3 hodiny.

3

Stlačte tlačidlo
Časovač VYP.
3 hodinách.

4

Stlačte tlačidlo časovača ZAP./VYP., kým
nezačne blikať ikona časovača ZAP.

5

Stlačte tlačidlo nastavenia času a zvoľte
4 hodiny.

Časovač VYP. = 3 hodiny
Časovač ZAP. = 4 hodiny

Zastavenie prevádzky
po 3 hodinách
1 hodina do spustenia
prevádzky

programovania časovača.
je naprogramovaný po

6

Nastavenie je dokončené

Stlačte tlačidlo programovania časovača.
Časovač ZAP. je naprogramovaný po
4 hodinách.
Nastavenie je dokončené.

6. Údržba

POZNÁMKA Ak
sú
obidva
časovače
naprogramované na rovnaký čas,
časovač VYP. má vyššiu prioritu ako
časovač ZAP.

POZNÁMKA Na navlhčenie handričky používajte
iba čistú vlažnú vodu.

Diaľkový ovládač nevyžaduje údržbu.
Špinu odstráňte pomocou jemnej vlhkej handričky.

Ak je činnosť dokončená, v prípade
opätovnej potreby je nutné ju
naprogramovať znova.
Po dokončení nastavenia
zostávajúcich hodín.
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sa

zobrazí

počet
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7. Odstraňovanie problémov

Poznámky

Pokyny uvedené nižšie môžu napomôcť vyriešiť Váš
problém. Pokiaľ problém nemôžete odstrániť, spojte
sa s inštalatérom Vášho zariadenia.
Na displeji diaľkového ovládača nie je nič
zobrazené (displej je prázdny)
Skontrolujte, či je k Vášmu zariadeniu stále pripojené
elektrické napájanie.
Zobrazuje sa iba
Znamená to, že zariadenie bolo práve pripojené
k napájaniu. Počkajte, kým
nezmizne.
Časovač ZAP./VYP. sa nedá aktivovať (zobrazuje
sa ikona
)
Časovač ZAP./VYP. nie je možné aktivovať v prípade,
že je pripojený jednotný ovládač.
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