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BRC1D528

Telecomandă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI CUMPĂRAT
ACEASTĂ
TELECOMANDĂ.
CITIŢI
MANUALUL CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A
UTILIZA INSTALAŢIA. DUPĂ CITIREA
MANUALULUI, PĂSTRAŢI-L ÎNTR-UN LOC
SIGUR PENTRU O UTILIZARE VIITOARE.
Înainte de începerea exploatării, luaţi
legătura cu distribuitorul pentru a obţine
toate detaliile privind instalaţia dvs. de aer
condiţionat.

AVERTIZARE
- Nu lăsaţi niciodată telecomanda să se ude, aceasta
putând cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu apăsaţi niciodată cu obiecte dure, ascuţite
butoanele telecomenzii. Telecomanda se poate
deteriora.
- Nu inspectaţi şi reparaţi niciodată telecomanda de
unul singur, solicitaţi pentru aceasta o persoană
calificată pentru deservire.
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1. Dotări şi funcţii
BRC1D528 este o telecomandă de ultimă oră care
oferă un control deplin al instalaţiei dvs.
1
TELECOMANDA DE BAZĂ
Funcţiile telecomenzii de bază sunt:
•
ON/OFF (cuplat/decuplat),
•
comutarea modului de funcţionare,
•
reglarea temperaturii,
•
reglarea volumului de aer
•
reglarea direcţiei fluxului de aer.
2
FUNCŢIA CEAS
Funcţiile ceas sunt:
•
ceas de 24 ore în timp real,
•
indicatorul zilei săptămânii.
3
FUNCŢIA TEMPORIZATOR DE PROGRAM
Funcţiile temporizatorului de program sunt:
•
pentru fiecare zi a săptămânii pot fi programate maxim 5 acţiuni (în total 35 acţiuni),
•
temporizatorul de program poate fi activat/
dezactivat în orice moment,
•
fiecare acţiune indică fie o operaţiune de
cuplare legată de o temperatură reglată, fie o
funcţionare între limite, fie o operaţiune de
decuplare
•
"ultima comandă" anulează comanda anterioară
până la următoarea comandă programată.
4
FUNCŢIONAREA ÎNTRE LIMITE
Funcţionarea între limite asigură controlul cu termostat în interiorul domeniului reglat de temperatură
minimă şi maximă. Reglajul de temperatură minimă
va declanşa încălzirea, reglajul de temperatură
maximă va declanşa răcirea.
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5
PLECAT DE ACASĂ
Funcţia "plecat de acasă" previne scăderea
temperaturii încăperii când ocupanţii lipsesc o
perioadă mai lungă. Dacă temperatura încăperii
scade sub 10°C, încălzirea este pornită automat.
Imediat ce se atinge 15°C, telecomanda revine la
starea sa originală.
6
NIVELUL DE AUTORIZARE A BUTOANELOR
Pot fi stabilite trei nivele ierarhice de autorizare pentru
a limita acţiunea utilizatorului.

2. Denumirea şi funcţia comutatoarelor
şi pictogramelor (A se vedea figura 1)
1
BUTONUL ON/OFF (cuplat/decuplat)
Apăsaţi butonul ON/OFF (cuplat/decuplat) pentru a
porni sau a opri sistemul.
2
BECUL INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII
Becul indicator al funcţiunii se luminează în timpul
exploatării sau clipeşte dacă survine o defecţiune.

6
PICTOGRAMA CURĂŢĂRII AERULUI
Această pictograma indică faptul că unitatea
(opţiunea) de curăţare a aerului este operaţională.
7
PICTOGRAMA PLECAT DE ACASĂ
Pictograma plecat de acasă prezintă situaţia funcţiei
plecat de acasă.

ON (cuplat)

Plecat de acasă este cuplată

INTERMITENT

Plecat de acasă este activă

OFF (decuplat)

Plecat de acasă este decuplată

8
PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN
Această pictogramă indică faptul că o altă
telecomandă cu prioritate superioară controlează sau
decuplează instalaţia dvs.

Aceste pictograme indică modul curent de
funcţionare (VENTILATOR, USCAT, AUTOMAT,
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE).

PICTOGRAMA COMUTĂRII SUB CONTROL
CENTRALIZAT
Această pictograma indică faptul că comutarea
instalaţiei este sub control centralizat atribuit unei alte
unităţi interioare sau unui selector opţional răcire/
încălzire racordat la unitatea exterioară (= telecomanda
principală).

4

10

3

PICTOGRAMA MODULUI DE FUNCŢIONARE

PICTOGRAMA MODULUI DE VENTILARE

9

INDICATORUL ZILEI SĂPTĂMÂNII

Aceste pictograme indică modul curent de ventilare
(numai
) (AUTOMAT, SCHIMB DE CĂLDURĂ,
OCOLIRE).

Indicatorul zilei săptămânii prezintă ziua curentă a
săptămânii (sau ziua fixată la citirea sau programarea
temporizatorului de program).

5
PICTOGRAMA VENTILĂRII
Pictograma ventilării apare când ventilarea este
reglată cu butonul de grad de ventilare (numai
).
Simultan, gradul de ventilare este indicat de
pictograma turaţiei ventilatorului (a se vedea 22).

11
AFIŞAJUL CEASULUI
Afişajul ceasului indică ora curentă (sau ora acţiunii la
citirea sau programarea temporizatorului de
program).

BRC1D528
Telecomandă
4PW23717-1

Manual de exploatare

2

12
TEMPERATURA MAXIMĂ FIXATĂ
Temperatura maximă fixată indică temperatura
maximă fixată în timpul funcţionării între limite.

21

13
TEMPERATURA MINIMĂ FIXATĂ
Temperatura minimă fixată indică temperatura
minimă fixată în timpul funcţionării între limite.

22

Această pictogramă indică turaţia fixată a ventilatorului.

14

PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAM
Această pictogramă indică faptul că temporizatorul de
program este cuplat.

23

15
PICTOGRAME DE ACŢIUNI
Aceste pictograme indică acţiunile pentru fiecare zi a
temporizatorului de program.

24

16
PICTOGRAMA DECUPLAT
Această pictograma indică faptul este selectată
acţiunea OFF (decuplat) când se programează
temporizatorul de program.
17
INSPECŢIE NECESARĂ
şi
Aceste pictograme indică necesitatea inspecţiei.
Consultaţi-vă instalatorul.
18
AFIŞAJUL TEMPERATURII FIXATE
Acesta indică temperatura fixată curentă a instalaţiei
(neindicat în funcţionarea între LIMITE sau în modul
VENTILATOR sau USCAT).
19
REGLAJ
Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.
20

PICTOGRAMA DIRECŢIEI FLUXULUI DE
AER
Această pictograma indică direcţia fluxului de aer
(numai pentru instalaţiile cu clapete de aer
motorizate).
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NEDISPONIBIL
este afişată ori de câte ori este abordată o
opţiune neinstalată sau o funcţie nu este disponibilă.
PICTOGRAMA TURAŢIEI VENTILATORULUI

PICTOGRAMA MODULUI DE DEZGHEŢARE/
PORNIRE LA CALD

Această pictogramă indică faptul că modul de
dezgheţare/pornire la cald este activ.
PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURĂŢARE A
FILTRULUI DE AER
Această pictogramă indică faptul că filtrul de aer
trebuie curăţat. Consultaţi manualul unităţii interioare.
25

PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURĂŢARE A
ELEMENTULUI
Această pictogramă indică faptul că elementul trebuie
curăţat (numai
).
26

BUTONUL DE COMUTARE A MODULUI DE
VENTILARE
Butonul de comutare a modului de ventilare
acţionează
; consultaţi manualul
pentru
detalii suplimentare.
27
BUTONUL DE GRAD DE VENTILARE
Acest buton reglează gradul de ventilare; consultaţi
manualul
pentru detalii suplimentare.
28

BUTON DE INSPECŢIE/PROBĂ DE
FUNCŢIONARE
Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.
29
BUTON DE PROGRAMARE
Acest buton este unul multifuncţional.
În funcţie de manevrele anterioare ale utilizatorului,
butonul de programare poate avea diferite funcţii.
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30

BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAM
Acest buton cuplează sau decuplează temporizatorul
de program.

35

31

BUTONUL DE REGLARE A TIMPULUI

36

Aceste butoanele sunt utilizate pentru a potrivi ceasul
sau, când sunt în modul de programare, pentru a
potrivi ora acţiunii programate. Ambele butoanele au
o funcţie de repetare automată.

37

32

BUTOANELE DE REGLARE A
TEMPERATURII
Aceste butoane sunt utilizate pentru a regla valoarea
de referinţă curentă sau, pentru a regla temperatura
de referinţă programată în modul de programare
(treaptă = 1°C). Ambele butoanele sunt de asemenea
utilizate pentru a potrivi ziua săptămânii.
33

BUTONUL DE SCHIMBARE A
FUNCŢIONĂRII/
Acest buton este unul multifuncţional. În funcţie de
manevrele anterioare ale utilizatorului, el poate avea
următoarele funcţii.
1 selectarea modului de funcţionare al instalaţiei
(VENTILATOR, USCAT, AUTOMAT, RĂCIRE,
ÎNCĂLZIRE)
2 comutarea între temperatura minimă şi
temperatura maximă în timpul funcţionării între
limite
34

BUTONUL DE VALOARE DE REFERINŢĂ/
LIMITĂ
Acest buton comută între valoarea de referinţă,
funcţionarea între limite sau
(numai modul de
programare).
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BUTONUL DE TURAŢIE A VENTILATORULUI

Acest buton comută între L (Redus), H (Înalt), HH
(foarte Înalt),
(Automat).
BUTONUL DE REGLARE A DIRECŢIEI
FLUXULUI DE AER
Acest buton oferă posibilitatea de a regla direcţia
fluxului de aer.
BUTONUL DE RESETARE A PICTOGRAMEI
TIMPULUI DE CURĂŢARE A FILTRULUI DE
AER
Acest buton este utilizat pentru a reseta pictograma
timpului de curăţare a filtrului de aer.

3. Configurarea telecomenzii
După instalarea iniţială, utilizatorul poate potrivi
ceasul şi ziua săptămânii.
Telecomanda este echipată cu un temporizator de
program care permite utilizatorului să exploateze
instalaţia automat; pentru a se putea utiliza
temporizatorul de program sunt necesare potrivirea
ceasului şi zilei săptămânii.
1
FUNCŢIA DE REGLAJ AL CEASULUI
Ţineţi apăsat butonul
timp de 5 secunde.
Afişajul ceasului şi indicatorul zilei săptămânii vor
clipi, ambele pot fi acum reglate.
Utilizaţi butoanele
&
pentru a
potrivi ceasul. Fiecare apăsare a butonul de reglare a
timpului va mări/reduce timpul cu 1 minut. Ţinând
apăsat butonul
sau
se va mări/
reduce timpul cu 10 minute.
Utilizaţi butoanele
&
pentru a
potrivi ziua săptămânii. Fiecare apăsare a butoanelor
sau
va afişa ziua următoare sau
cea anterioară.
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Apăsaţi butonul
pentru a confirma ora şi ziua
curentă fixată.
Dacă telecomanda, cu citirea ceasului şi zilei
săptămânii clipind, este lăsată neatinsă timp de 5
minute, ceasul şi ziua săptămânii vor reveni la
reglajele lor anterioare; funcţia de reglaj al ceasului
nu mai este activă.

Pornirea la cald (numai pentru tipurile cu pompă
termică)
La începerea funcţionării în mod de încălzire,
ventilatorul din interior este oprit până se atinge o
anumită temperatură a schimbătorului de căldură din
interior şi se afişează
. Aceasta împiedică
ieşirea aerului rece din unitatea interioară.

2

Dezgheţarea (numai pentru tipurile cu pompă
termică)

CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAM
Pentru configurarea temporizatorului de program,
consultaţi capitolul 6. "Programarea temporizatorului
de program" la pagina 10.

4. Descrierea modurilor de funcţionare
1
FUNCŢIONAREA ÎN MOD VENTILATOR
În această mod, aerul doar circulă fără încălzire sau
răcire.
2
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE USCARE
În acest mod, umiditatea aerului va fi redusă cu o
reducere minimă a temperaturii.
Temperatura şi turaţia ventilatorului sunt controlate
automat şi nu pot fi controlate de telecomandă.
Exploatarea în mod de uscare nu va fi funcţiona dacă
temperatura din încăpere este prea joasă.
3
FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ
În acest mod, telecomanda va comuta automat între
încălzire şi răcire după cum cer temperatura de
referinţă sau cea limită.
4

În funcţionarea în mod de încălzire, poate surveni
îngheţarea schimbătorului de căldură din exterior. În
acest caz, capacitatea de încălzire a sistemului scade
şi sistemul intră în modul de dezgheţare. Ventilatorul
unităţii interioare se opreşte şi se afişează
. După maxim 10 minute de mod de
dezgheţare, sistemul revine la funcţionarea în mod de
încălzire.
6
FUNCŢIONAREA ÎNTRE LIMITE
&
Funcţionarea între limite este un mod suplimentar
care permite menţinerea temperaturii din încăpere în
interiorul anumitor limite. Pictogramele
&
sunt afişate pentru a confirma activarea funcţionării
între limite.
7
PLECAT DE ACASĂ
PLECAT DE ACASĂ este o dotare care permite
menţinerea temperaturii încăperii peste 10°C când
ocupanţii sunt plecaţi. Această funcţie va cupla
încălzirea dacă instalaţia este decuplată.

FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE RĂCIRE

În acest mod, răcirea va fi activată după cum cer
temperatura de referinţă sau cea limită.
5
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE ÎNCĂLZIRE
În acest mod, încălzirea va fi activată după cum cer
temperatura de referinţă sau cea limită.
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5. Exploatarea
Exploatarea manuală
În exploatarea manuală, utilizatorul decide asupra
reglajelor instalaţiei. Ultimul reglaj rămâne activ până
când utilizatorul îl schimbă.
Întrucât telecomanda poate fi aplicată pentru o largă
varietate de instalaţii şi dotări, se poate întâmpla să
selectaţi o funcţie care nu este disponibilă la instalaţia
dvs; într-un astfel de caz va apare mesajul
.
Utilizaţi butonul
pentru a selecta modul de
funcţionare dorit.

•

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul

.

Funcţionarea în mod ventilator

3
FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Temperatura de referinţă, utilizaţi butoanele
&
,
•
Turaţia ventilatorului, utilizaţi butonul
,
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,

Funcţionarea în mod de uscare

•

Funcţionarea automată

4
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE RĂCIRE
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Temperatura de referinţă, utilizaţi butoanele
&
,
•
Turaţia ventilatorului, utilizaţi butonul
,
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,

Funcţionarea în mod de răcire
Funcţionarea în mod de încălzire
Apăsaţi butonul
pentru a comuta între
funcţionarea în limite şi operaţiunile enumerate mai
sus.
La funcţionarea între limite utilizaţi butonul
pentru a selecta reglajele de temperatură minimă şi
maximă. Utilizaţi butoanele
sau
pentru a fixa valorile temperaturii minime şi maxime.
1
FUNCŢIONAREA ÎN MOD VENTILATOR
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Turaţia ventilatorului, utilizaţi butonul
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,
•

2
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE USCARE
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul
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,

•

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul

.

.

5
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE ÎNCĂLZIRE
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Temperatura de referinţă, utilizaţi butoanele
&
,
•
Turaţia ventilatorului, utilizaţi butonul
,
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,
•

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul

.

.
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6
FUNCŢIONAREA ÎNTRE LIMITE
Parametri reglabili de către utilizator:
•
Turaţia ventilatorului, utilizaţi butonul
•
Reglarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
butonul
,
•
Modul de ventilare, utilizaţi butonul
,
•

Gradul de ventilare, utilizaţi butonul

,

.

DOTĂRI SUPLIMENTARE ALE TELECOMENZII
1
PLECAT DE ACASĂ
Apăsaţi simultan butoanele
şi
pentru
a activa funcţia LEAVE HOME (plecat de acasă).
REŢINEŢI CĂ BUTONUL
TREBUIE
SĂ FIE DECUPLAT PENTRU A SE
GARANTA DECLANŞAREA FUNCŢIEI
PLECAT DE ACASĂ.
2
Reglarea direcţiei fluxului de aer
Utilizaţi butonul
pentru a regla direcţia fluxului
de aer. Apăsaţi butonul pentru a comuta direcţia fixă
sau variabilă a fluxului de aer. Utilizaţi pictograma
pentru a stabili direcţia fixată a fluxului de aer
apăsând butonul
când pictograma
indică
direcţia dorită.
NOTĂ

Chiar dacă se selectează direcţia fixată a
fluxului de aer, direcţia variabilă a fluxului
de aer se poate activa automat pentru a
menţine funcţionarea corespunzătoare a
instalaţiei dvs.

3
TEMPORIZATORUL DE PROGRAM
Toate dotările, exploatarea şi programarea temporizatorului de program sunt descrise mai jos.
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Exploatarea temporizatorului de
program
La funcţionarea cu temporizatorul de program,
instalaţia este controlată şi de temporizatorul de
program. Acţiunile programate cu temporizatorul de
program vor fi executate automat.
Temporizatorul de program execută totdeauna ultima
comandă; aceasta înseamnă că utilizatorul poate
anula ultima acţiune programată executată.
Consultaţi "Exploatarea manuală" la pagina 6.
Următoarea acţiune programată (cu temporizatorul
de program) va readuce controlul la temporizatorul de
program
Utilizaţi butonul
pentru a activa sau dezactiva
temporizatorul de program.
NOTĂ

Temporizatorul de program anulează butonul
, utilizaţi doar butonul
pentru a
activa sau dezactiva temporizatorul de
program Temporizatorul de program este
activat când pictograma
este vizibilă.
Numai butonul
anulează temporizatorul
de program până la următoarea acţiune
programată.

Schema programată este acţionată de timp.
Asiguraţi-vă că ceasul şi ziua săptămânii
sunt potrivite corect. Consultaţi "FUNCŢIA
DE REGLAJ AL CEASULUI" la pagina 4.
Potriviţi manual ceasul pentru ora de vară şi
cea de iarnă. Consultaţi "FUNCŢIA DE
REGLAJ AL CEASULUI" la pagina 4.
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O întrerupere a alimentării de la reţea mai
mare de 1 oră va reseta ceasul şi ziua
săptămânii. Consultaţi "FUNCŢIA DE
REGLAJ AL CEASULUI" la pagina 4 pentru
a potrivi ceasul şi ziua săptămânii.
Acţiunile programate în temporizatorul de
program nu se pierd după întreruperea
alimentării de la reţea; nu este necesară
reprogramarea temporizatorului de program.
Pentru configurarea temporizatorului de program,
consultaţi capitolul 6. "Programarea temporizatorului
de program" la pagina 10.

Este de maximă importanţă să se înţeleagă
că numărul atribuit acţiunii programate, NU
DETERMINĂ CÂND va fi executată acţiunea
programată. Doar TIMPUL, ca parte a
datelor introduse la programarea acţiunii, va
determina când va fi executată acţiunea
programată.

Ce va face temporizatorul de program?
Dacă este activat, temporizatorul de program va
executa acţiunile programate.
El va comanda instalaţiei:
•

Ce poate face temporizatorul de
program?
Conceptul temporizatorului de program este simplu,
direct şi totuşi puternic.
Temporizatorul de program poate comanda
3 acţiuni:
1 cuplarea instalaţiei la un timp programat,
în combinaţie cu a valoare de referinţă
(control exact al temperaturii)
2 decuplarea instalaţiei (încetarea controlului)
3 cuplarea instalaţiei la un timp programat,
în funcţionarea între limite
Temporizatorul de program poate accepta maxim
5 acţiuni pe zi.
Pentru fiecare zi a săptămânii pot fi programate
maxim 5 acţiuni, în total maxim 35 de acţiuni
programate. Acţiunea care a fost programată prima
pentru o anumită zi este acţiunea 1, ultima acţiune
programată pentru o zi poate fi acţiunea 1 (în cazul în
care pentru ziua aceea este programată doar o
acţiune) până la 5.
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să răcească sau să încălzească, în funcţie de
modul curent de exploatare, dacă e cazul; va fi
afişată valoarea de referinţă,

SAU
•
să decupleze instalaţia (temporizatorul de
program rămâne activat şi reactivează
instalaţia conform programării); becul indicator
al funcţionării se va stinge,
SAU
•
să răcească sau să încălzească funcţie de
necesităţi pentru a menţine temperatura din
încăpere în interiorul unui interval specificat
(funcţionarea între limite); sunt afişate
şi
.
Temporizatorul de program va schimba
modul de funcţionare numai în funcţionarea
între LIMITE.
Pentru a putea verifica acţiunile programate, puteţi
trece în revistă acţiunile programate, a se vedea mai
jos.
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Ce NU va face temporizatorul de
program?
Temporizatorul de program:
•
nu controlează turaţia ventilatorului,
•
nu controlează direcţia fluxului de aer,
•
nu controlează modul de ventilare,
•
nu controlează gradul de ventilare,
•
nu schimbă modul de funcţionare pentru o
valoare de referinţă programată.
Parametrii enumeraţi mai sus pot fi fixaţi manual, fără
a interfera cu temporizatorul de program.
Sunt disponibile telecomenzi mai sofisticate. Consultaţi
distribuitorul pentru informaţii suplimentare.

Trecerea în revistă a acţiunilor
programate în temporizatorul de
program (numai afişajul)
Consultaţi figura 2.
Trecerea în revistă a acţiunilor programate în
temporizatorul de program este un proces secvenţial.
Doar 2 butoane sunt utilizate pentru a trece în revistă
întregul program al temporizatorului.
Butonul
este utilizat pentru a începe trecerea în
revistă, pentru a afişa următoarea acţiune programată sau pentru a termina trecerea în revistă când se
afişează ultima acţiune programată.
Butonul
este utilizat pentru a termina imediat
trecerea în revistă (fără a mai parcurge toate acţiunile
programate).
Apăsaţi butonul
pentru a lansa modul de trecere
în revistă, apare pictograma
,
va clipi.

Ceasul indică ora la care este prevăzută acţiunea
programată, fiind afişat
,
sau
şi
.
NOTĂ

Dacă nu apare, aceasta indică faptul că nu există
acţiuni programate pentru Luni.
Apăsaţi butonul
din nou pentru a trece la
următoarea zi a săptămânii.
va clipi, indicând
trecerea în revistă a acţiunilor programate pentru
Marţi.
Procesul descris mai sus este acum repornit.
Dacă cel puţin 1 acţiune este programată pentru
Marţi, va apare . Ceasul indică ora la care va fi
activată acţiunea programată, fiind afişat
,
sau
şi
.
Dacă nu apare, aceasta indică faptul că nu există
acţiuni programate pentru Marţi.
Apăsaţi butonul
pentru afişarea următorii acţiuni
programate. Dacă pentru Marţi este programată o a
doua acţiune,
va clipi în continuare şi va apare
.
Presupunând că pentru Marţi au fost programate
5 acţiuni, va fi nevoie în total de 5 apăsări pentru
afişarea tuturor acţiunilor programate.
Continuaţi să apăsaţi butonul
până când
indicatorul zilei săptămânii afişează ziua curentă (fără
să clipească), aţi terminat acum trecerea în revistă.
NOTĂ

NOTĂ

Trecerea în revistă începe totdeauna
Luni şi se termină Duminica.

Temperaturile mai sus menţionate sunt
date
în
scop
ilustrativ,
valorile
temperaturii pe telecomandă pot varia.

Numărul de apăsări ale butonului
pentru părăsirea trecerii în revistă
depinde
de
numărul
de
acţiuni
programate în temporizatorul de program.

Verificaţi pictograma
. Dacă cel puţin
1 acţiune este programată pentru Luni, va apare .
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Cum se interpretează acţiunile
programate
Pentru a înţelege comportamentul instalaţiei dvs.
când temporizatorul de program este activat, este
important să vă uitaţi la toate acţiunile programate
pentru ziua curentă şi poate la ultima acţiune
programată de ieri.
Dacă prima acţiune programată pentru azi nu este
încă activă, starea curentă a instalaţiei dvs. depinde
foarte probabil dar nu în mod necesar de ultima
acţiune programată de ieri. Citiţi nota importantă de
mai jos.
Dacă prima acţiune programată pentru azi este deja
activă, starea curentă a instalaţiei dvs. depinde foarte
probabil dar nu în mod necesar de parametrii
programaţi în prima acţiune programată pentru azi.
Citiţi nota importantă de mai jos.
NOTĂ

Pentru a menţine simplă exploatarea
instalaţiei dvs., reglajele temporizatorului
de program pot fi anulate uşor modificând
reglajul curent ("ultima comandă"
anulează comanda anterioară până la
următoarea comandă programată).

Concluzie: Deşi este afişat
, probabil că cineva a
modificat reglajele. Următoarea acţiune programată
va anula reglajele modificate şi toate reglajele revin la
cele programate.
Acţiunile programate se pot suprapune; datorită
logicii "ultima comandă anulează", ultima comandă
programată va dirija.

Cum se interpretează citirile de pe afişaj
când temporizatorul de program este
activ
Conform celor de mai sus, reglajele temporizatorului
de program, (şi drept consecinţă citirile afişajului) pot
fi anulate temporar printr-o intervenţie manuală.
Dacă doriţi să fiţi absolut siguri cu privire la reglajele
temporizatorului de program într-un anumit moment,
trebuie să treceţi în revistă acţiunile programate ale
temporizatorului de program. Consultaţi "Trecerea în
revistă a acţiunilor programate în temporizatorul de
program" la pagina 9.

6. Programarea temporizatorului de
program
Ce trebuie să fac pentru a programa?
Întrucât temporizatorul de program se bazează pe un
program de o săptămână (aceleaşi acţiuni vor fi
repetate în fiecare săptămână), trebuie să selectaţi
întâi ziua săptămânii.
Acum trebuie să alegeţi o acţiune:
1 cuplarea instalaţiei la un timp programat, în
combinaţie cu o valoare de referinţă (control
exact al temperaturii)
2

decuplarea instalaţiei (încetarea controlului)

3 cuplarea instalaţiei la un timp programat, în
funcţionarea între limite
În sfârşit, trebuie să introduceţi ora din zi când
acţiunea trebuie activată.
NOTĂ
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Dacă programaţi 2 sau mai multe acţiuni
în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, va fi
executată doar acţiunea cu cel mai mare
număr al acţiunii (2 - 5).
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Începerea programării
Programarea temporizatorului de program este
flexibilă (puteţi adăuga, îndepărta sau modifica
acţiunile programate ori de câte ori e necesar) şi
directă (etapele programării sunt limitate la minim).
Mai jos se dau câteva sfaturi şi trucuri pentru
programarea cu succes a temporizatorului de
program:
•
•

•

•
•

•

familiarizaţi-vă cu pictogramele şi butoanele,
veţi avea nevoie de ele când programaţi,
familiarizaţi-vă cu funcţia de trecere în revistă,
veţi avea nevoie de ea pentru a începe
programarea. Consultaţi "Trecerea în revistă a
acţiunilor programate în temporizatorul de
program" la pagina 9,
completaţi formularul de la sfârşitul acestui
manual; observaţi ora şi acţiunea necesară
pentru fiecare zi (reţineţi că numărul acţiunilor
este limitat la 5 pe zi),
nu vă grăbiţi şi introduceţi toate datele cu
precizie,
încercaţi să programaţi acţiunile pentru fiecare
zi după o secvenţă logică (începeţi cu acţiunea
1 pentru prima acţiune şi terminaţi cu cel mai
mare număr pentru ultima acţiune). Aceasta nu
este o cerinţă dar va uşura mult interpretarea
ulterioară a programului,
reţineţi că puteţi întotdeauna modifica, adăuga
sau îndepărta ulterior acţiunile programate.

Programarea
1

TEMPORIZATORUL DE PROGRAM ESTE
PROGRAMAT PENTRU PRIMA DATĂ
NOTĂ

Când schimbaţi ziua în timpul programării
va trebuie să confirmaţi "ultima acţiune".
Fiecare zi poate avea 5 acţiuni
programate (numerotate de la 1 la 5) dar
din anumite motive poate doriţi să
ştergeţi una, mai multe sau toate acţiunile
programate
Pentru a putea şterge acţiunile
programate, trebuie să selectaţi ultima
acţiune pe care doriţi să o păstraţi,
aceasta poate fi 1 la 5 sau fără acţiune
(este afişat
şi nu este afişată nici o
acţiune).
Toate acţiunile programate având un
număr MAI MARE decât cel selectat, sau
toate acţiunile programate, dacă nu a fost
selectată o ultimă acţiune, vor fi şterse.

PROGRAMAREA PRIMEI ZILE A SĂPTĂMÂNII
NOTĂ

În indicaţiile de mai jos se presupune că
începeţi programarea acţiunilor temporizatorului de program de Luni şi terminaţi
cu acţiunile temporizatorului de program
pentru Duminică.
Dacă preferaţi să NU începeţi Luni,
treceţi la ziua dorită ziua şi lansaţi modul
PROGRAM.
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În acest caz particular, nu a fost programată anterior
nici o acţiune, toate acţiunile temporizatorului de
program sunt inactive.
•
Puteţi trece la ziua de Luni apăsând butonul
. Apare pictograma
,
va clipi şi una
din pictogramele
pot fi afişate
dar toate celelalte câmpuri rămân goale,
indicând că nu sunt programate acţiuni pentru
Luni.
•
Lansaţi modul program ţinând apăsat butonul
timp de 5 secunde, acum va clipi şi
pictograma
.
•
Apăsaţi butonul
pentru a activa prima
acţiune programată.
•
Este afişat un care clipeşte, indicând că se
programează prima acţiune programată pentru
Luni; Afişajul temperaturii reglate şi ceasului
clipesc.
•
Apăsaţi butonul
pentru a selecta
temperatură fixată,
, sau funcţionarea
între limite.
•
Introduceţi temperatura dorită utilizând
butoanele
&
.
•
Apăsaţi butonul
pentru a comuta între
temperatura minimă fixată şi temperatura
maximă fixată în funcţionarea între limite,
temperatura selectată va clipi.
•
Introduceţi ora la care acţiunea trebuie să
înceapă utilizând butoanele
&
(pas minim = 10 minute).
NOTĂ

Dacă, din greşeală aţi apăsat butonul
, aţi activat următoarea acţiune; este
afişat
( stabil şi
clipind). Apăsaţi
butonul
în mod repetat până când se
afişează un care clipeşte. Puteţi acum
continua stabilirea reglajelor pentru prima
acţiune a temporizatorului de program.

BRC1D528
Telecomandă
4PW23717-1

Dacă acţiunea şi timpul corespunzător sunt corecte,
puteţi trece la cea de-a doua acţiune a
temporizatorului de program. Aceasta se face
apăsând butonul
, datele sunt salvate şi poate fi
programată următoarea acţiune a temporizatorului de
program.
Programarea restului acţiunilor temporizatorului de
program pentru aceeaşi zi este similară.
Puteţi trece în revistă acţiunile temporizatorului de
program apăsând butonul
.
NOTĂ

Nu vă faceţi probleme dacă prin
apăsarea repetată a butonului
adăugaţi acţiuni suplimentare pentru
temporizatorul de program, ele pot fi
şterse la finalizarea zilei curente.

Când toate datele pentru acţiunile de Luni ale
temporizatorului de program au fost introduse, trebuie
să confirmaţi acţiunile programate.
Asiguraţi-vă să fie selectată ultima acţiune a
temporizatorului de program pe care doriţi s-o păstraţi
(acţiunile cu numere mai mari ale temporizatorului de
program vor fi şterse).
Acum trebuie să alegeţi între 2 opţiuni:
1 CONFIRMARE ŞI COPIERE PENTRU ZIUA
URMĂTOARE
Acţiunea temporizatorului de program prevăzută
pentru ziua curentă este valabilă şi pentru ziua
următoare: utilizaţi funcţia "confirmarea ultimei
acţiuni şi copierea acţiunilor pe ziua următoare"
apăsând simultan butoanele
şi
timp
de 5 secunde.
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2 NUMAI CONFIRMARE
Acţiunea temporizatorului de program prevăzută
pentru ziua curentă este valabilă numai pentru
ziua selectată: utilizaţi funcţia "confirmarea
ultimei acţiuni şi trecerea la ziua următoare"
apăsând butonul
timp de 5 secunde.
Modul program este părăsit şi în funcţie de alegerea
făcută, acţiunile programate sunt salvate pentru Luni
(şi posibil Marţi).
PROGRAMAREA CELORLALTE ZILE ALE SĂPTĂMÂNII
Programarea celorlalte zile ale săptămânii este
identică cu programarea primei zile a săptămânii.
clipeşte pentru indicând ziua selectată,
şi sunt
stabile dacă acţiunile au fost copiate de Luni pe Marţi,
numai
este afişat dacă nu s-au copiat acţiuni de
Luni pe Marţi
2

DORESC SĂ EDITEZ ACŢIUNILE
PROGRAMATE

Editarea acţiunilor programate este uşoară.
Asiguraţi-vă că nu sunteţi în modul program (
nu
clipeşte); dacă e necesar, apăsaţi butonul
pentru a părăsi modul program.
Treceţi la acţiunile programate utilizând butonul
,
selectaţi ziua şi acţiunea pe care doriţi să o editaţi.
Apăsaţi butonul
timp de 5 secunde; modul
program este activat, pictograma
şi acţiunea
selectată clipesc.
Editaţi reglajele utilizând tot butoanele descrise mai
sus.
Selectaţi "ultima acţiune" utilizând butonul
şi
decideţi dacă doriţi sau nu să copiaţi acţiunea
(acţiunile) programate pe ziua următoare (apăsând
simultan butoanele
şi
sau numai
butonul
timp de 5 secunde).
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3

DORESC SĂ ŞTERG UNA SAU MAI MULTE
ACŢIUNI PROGRAMATE
Asiguraţi-vă că nu sunteţi în modul program (
not
clipeşte); dacă e necesar, apăsaţi butonul
pentru a părăsi modul program.
Treceţi la acţiunile programate utilizând butonul
,
selectaţi ziua pe care doriţi să o editaţi.
Apăsaţi butonul
timp de 5 secunde; modul
program este activat, pictograma
şi acţiunea
selectată clipesc.
Selectaţi "ultima acţiune" pe care doriţi să o păstraţi
utilizând butonul
. Toate acţiunile superioare vor fi
şterse.
Confirmaţi ştergerea apăsând butonul
timp de 5
secunde.
SAU
confirmaţi ştergerea pentru ziua curentă şi cea
următoare apăsând simultan butoanele
şi
timp de 5 secunde.
NOTĂ

În cazul de mai sus, dacă de exemplu
ultima acţiune a fost 3, acţiunile
programate 4 şi 5 vor fi şi ele şterse
(dacă au fost prezente).

4

DORESC SĂ ŞTERG IMEDIAT TOATE
ACŢIUNILE PROGRAMATE
Părăsiţi programarea sau trecerea în revistă.
Apăsaţi simultan butoanele
şi
timp de 5
secunde; pictograma
se va inversa şi dispărea
confirmând ştergerea.

7. Întreţinerea
Telecomanda nu are nevoie de întreţinere.
Îndepărtaţi murdăria cu o cârpă moale umedă.
NOTĂ

Utilizaţi numai apă limpede călduţă
pentru a umezi cârpa.
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8. Depanarea

Note

Indicaţiile mai jos pot ajuta la rezolvarea problemei.
Dacă nu puteţi remedia problema, consultaţi-vă
instalatorul.
Nu sunt citiri pe telecomandă (afişajul gol)
Verificaţi dacă instalaţia este alimentată de la reţea.
Numai
este afişat
Aceasta indică faptul că instalaţia a fost tocmai pusă
sub tensiune, aşteptaţi până ce dispare
.
Temporizatorul de program nu funcţionează dar
acţiunile programate sunt executate la timpi
eronaţi (de exemplu, cu 1 oră mai târziu sau mai
devreme)
Verificaţi dacă ceasul şi ziua săptămânii sunt potrivite
corect, dacă e necesar corectaţi (consultaţi
"FUNCŢIA DE REGLAJ AL CEASULUI" la pagina 4).
Nu pot activa temporizatorul de program
(pictograma
clipeşte timp de 2 secunde şi
dispare)
Temporizatorul de program nu a fost programat încă.
Programaţi mai întâi temporizatorul de program
(consultaţi
"Programarea
temporizatorului
de
program" la pagina 10).
Nu pot activa temporizatorul de program (este
afişată
pictograma )
Temporizatorul de program nu poate fi activat când
este conectat un control centralizat.
Funcţionarea între limite nu poate fi selectată
Funcţionarea între limite nu este disponibilă la
instalaţiile numai pentru răcire.
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