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BRC315D7

Daljinski upravljalnik

HVALA,
KER
STE
KUPILI
NAŠ
UPRAVLJALNIK. SKRBNO PREBERITE
UPORABNIŠKI PRIROČNIK, PREDEN
ZAČNETE UPORABLJATI NAPRAVO. KO
PRIROČNIK PREBERETE, GA SHRANITE
NA VARNO MESTO, DA GA BOSTE
LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.
Pred prvim zagonom se obrnite na svojega
prodajalca, ki vam bo podal vse podrobnosti
o vaši nameščeni klimatski napravi.
Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila
v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, vključno z otroki, ali osebe, ki nimajo
izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo
uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali
z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba,
odgovorna za njihovo varnost.
Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne
smete puščati brez nadzora.
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1. Lastnosti in funkcije
BRC315D7 je daljinski upravljalnik, ki vam omogoča
nadzor nameščenega sistema.
1

OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika so:
•
VKLOP/IZKLOP,
•
preklop načina delovanja,
•
nastavitev temperature,
•
nastavitev pretoka,
•
nastavitev smeri pretoka.

- Pazite, da se daljinski upravljalnik ne bo nikoli
zmočil, saj to lahko povzroči električni udar ali
požar.
- Tipk na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte
s trdim in ostrim predmetom. Daljinski upravljalnik
bi se tako lahko poškodoval.
- Nikoli sami ne pregledujte ali servisirajte
daljinskega upravljalnika, pač pa za to prosite
usposobljenega serviserja.
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2. Ime in funkcija stikal in ikon (Glejte

10

sliko 1)
1
GUMB ZA VKLOP/IZKLOP
Pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop) za zagon ali
zaustavitev sistema.
2
LUČKA ZA DELOVANJE
Lučka za delovanje posveti med delovanjem ali
utripa, če pride do okvare.
3
IKONA NAČIN DELOVANJA
Te ikone prikazujejo trenutni način delovanja
(VENTILATOR,
SAMODEJNO,
HLAJENJE,
OGREVANJE).
4
IKONA ZA ZUNANJE UPRAVLJANJE
Ta ikona prikazuje, da vaš sistem krmili
onemogoča upravljalnik z večjo prioriteto.
5

ali

Ta ikona prikazuje, da je razporejanje s časovnikom
ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) omogočeno.
6
ZAHTEVAN PREGLED
Ta ikona prikazuje, da se
Posvetujte se z monterjem.

zahteva

pregled.

7
PRIKAZ NASTAVITVE TEMPERATURE
Ta ikona prikazuje trenutno nastavitev temperature za
sistem.
8
NASTAVITEV
Se ne uporablja, namenjeno le za servisiranje.
9
IKONA SMERI PRETOKA ZRAKA
Ta ikona prikazuje smer pretoka zraka (samo za
sisteme z motoriziranimi zračnimi loputami).
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se prikaže, ko je zahtevana možnost, ki ni
nameščena, ali funkcija, ki ni na voljo.
Ko je na isti daljinski upravljalnik priključenih več
notranjih enot, bo ikona "
" prikazana le, če
nobena od priključenih enot nima te možnosti.
11

IKONA HITROST VENTILATORJA

ta ikona prikazuje nastavljeno hitrost ventilatorja.
12

IKONA ČAS DO ČIŠČENJA ZRAČNEGA

FILTRA
Ta ikona prikazuje, da je treba očistiti zračni filter.
Glejte priročnik notranje enote.
13

TIPKA ZA PREGLED/PRESKUS

Se ne uporablja, namenjeno le za servisiranje.
14

IKONA ČASOVNIKA ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)
,

NI NA VOLJO

GUMB ČASOVNIKA ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)

Ta gumb omogoča ali onemogoča časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP).
15

GUMB ZA NASTAVITEV ČASA

Ti gumbi se uporabljajo za nastavitev časovnika
v načinu programiranja za prilagoditev sprogramiranega časa dejanja. Oba gumba imata možnost
samodejne ponovitve.
16

GUMBA ZA PRILAGODITEV TEMPERATURE

Ta gumba se uporabljata za prilagoditev trenutne
nastavitvene točke (16~32°C) (korak = 1°C).
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17
GUMB ZA SPREMEMBO DELOVANJA
Ta gumb je mogoče uporabiti za izbiro načina
delovanja v sistemu (VENTILATOR, SAMODEJNO,
HLAJENJE, OGREVANJE).
Funkcija privzeto ni na voljo. Funkcija se aktivira, ko
prerežete žico mostička (J8). Glejte Priročnik za
montažo za navodila, kako prerezati mostiček (J8).
18

GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
VENTILATORJA
S tem gumbom preklapljamo med L (počasi),
H (hitro), HH (zelo hitro),
(samodejno).
19

GUMB ZA PRILAGAJANJE SMERI PRETOKA
ZRAKA
Ta gumb omogoči prilagoditev smeri pretoka zraka.
20

GUMB ZA PONASTAVITEV ČASA DO
ČIŠČENJA ZRAČNEGA FILTRA

Ta gumb se uporablja za ponastavitev ikone za čas
do čiščenja zračnega filtra.

3. Opis načinov delovanja
1
SAMO DELOVANJE VENTILATORJA
V tem načinu zrak samo kroži, brez hlajenja ali
ogrevanja.
2

HLAJENJE

V tem načinu delovanja se bo hlajenje aktiviralo, ko to
zahtevata nastavitvena točka ali temperaturna
omejitev.
Le za notranje enote z 2 cevema: če temperatura
vode ni v območju ohlajanja, bo ikona utripala.
4

OGREVANJE

V tem načinu delovanja se bo ogrevanje aktiviralo, ko
to zahtevata nastavitvena točka ali temperaturna
omejitev.
Le za notranje enote z 2 cevema: če temperatura
vode ni v območju ogrevanja, bo ikona utripala.

4. Upravjlanje

GUMB ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA

S tem gumbom potrdimo ali prekličemo časovnik
ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
21

3

SAMODEJNO DELOVANJE

V tem načinu upravljalnik samodejno preklaplja med
ogrevanjem in hlajenjem, skladno z nastavitveno
točko ali temperaturno omejitvijo.
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Ročno upravljanje
Pri ročnem upravljanju uporabnik ročno nadzoruje
nastavitve sistema. Zadnja nastavitev ostane aktivna,
dokler je uporabnik ne spremeni.
Ker je mogoče daljinski upravljalnik uporabljati za
veliko različnih namestitev in lastnosti, se lahko
zgodi, da izberete možnost, ki je vaš sistem ne
omogoča; v tem primeru se bo pojavilo sporočilo
.
Uporabite gumb
, da bi izbrali želeni način
delovanja, če je mostiček J8 prerezan.
Samo ventilator
Samodejno delovanje
Hlajenje
Ogrevanje
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1
SAMO DELOVANJE VENTILATORJA
Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:
•
hitrost ventilatorja, uporabite gumb
,
•
prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite
gumb
.
2
SAMODEJNO DELOVANJE
Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:
•
nastavitvena točka temperature, uporabite
gumba
in
,
•
•

hitrost ventilatorja, uporabite gumb
,
prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite
gumb

.

3
HLAJENJE
Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:
•
nastavitvena točka temperature, uporabite
gumba
in
,
•
hitrost ventilatorja, uporabite gumb
,
•
prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite
gumb
.
4
OGREVANJE
Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:
•
nastavitvena točka temperature, uporabite
gumba
in
,
•
hitrost ventilatorja, uporabite gumb
,
•
prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite
gumb
.

Uporabite gumb
, da omogočite ali
onemogočite časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
OPOMBA Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
razveljavi gumb
, uporabite le gumb
, da omogočite ali onemogočite
časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) je
omogočen, ko je vidna ikona
. Gumb
razveljavi časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) samo do naslednjega
programiranega dejanja.
Za
nastavitev
ČASOVNIKA glejte
"5. Programiranje
časovnika
(VKLOP/IZKLOP)" na strani 5.

poglavje
ON/OFF

Kaj lahko naredi časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)?
Koncept časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) je
preprost in jasen, a je zelo prikladna funkcija.
Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) lahko ukaže
2 dejanji:
1 izklop sistema (konec nadzora)
2 izklop sistema ob določenem času

Delovanje ČASOVNIKA ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)

Kaj bo naredil časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)?

Dejanja, programirana s časovnikom ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP), se izvajajo samodejno.
Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) vedno izvede
zadnji ukaz; to pomeni, da lahko uporabnik začasno
razveljavi zadnje izvedeno sprogramirano dejanje.
Glejte "Ročno upravljanje" na strani 3. Naslednje
sprogramirano dejanje (v časovniku ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)) bo vrnilo nadzor časovniku.

Če
je
omogočen,
bo
časovnik
ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) izvajal programirana dejanja.
Namestitvi bo poslal naslednje ukaze:

Priročnik za uporabo
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•

za izklop sistema (časovnik ON bo ostal
omogočen in spet zagnal sistem v skladu
s programom); lučka za delovanje bo ugasnila,

ALI
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•

za vklop sistema (časovnik OFF bo ostal
omogočen in bo izklopil sistem v skladu
s programom); lučka za delovanje bo zasvetila.

Česa časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) ne bo naredil?

Vsakokrat, ko pritisnete gumb
čas zmanjšal za 1 uro.
Nastaviti je mogoče največ 72 ur.
3

, se bo

Potrdite časovnik ON ali OFF.
Pritisnite gumb za programiranje časovnika

Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne bo:
•
nadzoroval hitrosti ventilatorja,
•
nadzoroval smeri zračnega pretoka,
•
zamenjal načina delovanja,
•
spremenil nastavitvene točke.
Zgoraj navedene parametre je mogoče nastaviti
ročno, ne da bi pri tem vplivali na časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP).
Na voljo so tudi bolj natančni daljinski upravljalniki.
Za dodatne informacije stopite v stik s prodajalcem.

4

5. Programiranje časovnika ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)

Kako hkrati programirati časovnik OFF
in časovnik ON?

Kako programirati časovnik ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP)?
1

Izberite časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), ki
ga želite sprogramirati
Pritisnite
gumb
časovnika
ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP), da izberete časovnik ON ali
časovnik OFF.

, da dokončate nastavitev. Ikona
ali ikona
bosta nehali utripati in
bosta prikazani normalno. Preostali čas do
dejanja bo prikazan v urah.

,

da

bi

preklicali

sprogramirani

časovnik.

Primer:
Delovanje naj se zaustavi po 3 urah in se spet zažene
po 1 uri.
Način programiranja:
Nastavitev časovnika OFF po 3 urah in časovnika ON
po 4 urah.
1

Pritisnite
gumb
časovnika
ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP), tako da začne ikona
časovnika OFF utripati.

2

Pritisnite gumb za spreminjanje časa in izberite
3 ure.

končate

3

Pritisnite gumb za programiranje časovnika.
Časovnik OFF je sprogramiran za sprožitev
čez 3 ure.

Izberite čas časovnika.
Pritisnite gumb za prilagoditev in nastavite čas.

4

Pritisnite
gumb
časovnika
ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP), tako da začne ikona
časovnika ON utripati.

Ni ikone

Ikona bo utripala,
programiranja.
2

Preklic časovnika
Pritisnite gumb za programiranje časovnika

dokler

Vsakokrat, ko pritisnete gumb
čas povečal za 1 uro.
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, se bo
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5

Pritisnite gumb za spreminjanje časa in izberite
4 ure.

6

Pritisnite gumb za programiranje časovnika.
Časovnik ON je sprogramiran za sprožitev čez
4 ure.
Nastavitev je dokončana.
OPOMBA Časovnik OFF ima prednost pred
časovnikom ON, v primeru, da sta oba
sprogramirana za enak čas.
Če je dejanje dokončano, ga je treba
sprogramirati na novo, če ga potrebujete
še enkrat.
Ko je nastavitev dokončana, se na zaslonu prikažejo
preostale ure do zagona dejanja.

Časovnik OFF = 3 ure
Časovnik ON = 4 ure

6. Vzdrževanje
Daljinski upravljalnik ne potrebuje vzdrževanja.
Očistite ga z mehko, vlažno krpo.
OPOMBA Uporabite le čisto, mlačno vodo, s katero
boste navlažili krpo.

7. Odpravljanje težav
Spodnja navodila vam lahko pomagajo rešiti težave.
Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte
z monterjem.
Na daljinskem upravljalniku ni odčitkov
(prazen zaslon)
Preverite, ali je električni priključek še priključen na
vaš sistem.
Na zaslonu je prikazano le
To pomeni, da je sistem pravkar dobil napajanje,
prosimo, počakajte, da
izgine.
Ni mogoče omogočiti časovnika ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) (prikazana je ikona

)

Časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne morete
omogočiti, ko je priključeno centralizirano upravljanje.
Zaustavitev delovanja po
3 urah
1 ura do vnovičnega zagona
delovanja

Vse nastavitve
so dokončane
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