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Takk for at du kjøpte dette Daikin valgfrie 
tilbehøret. Les denne driftshåndboken 
grundig før du tar i bruk det valgfrie 
tilbehøret. Den vil fortelle om riktig bruk av 
enheten og gi deg hjelp i tilfelle det skulle 
oppstå problemer. Ta vare på håndboken 
til senere bruk etter at du har lest den.

FØR BRUK
Denne driftshåndboken er utelukkende for 
instruksjoner om hvordan man skal bruke 
den trådløse fjernkontrollen.
Les også driftshåndboken som er vedlagt 
innendørsenheten for sikker bruke av 
systemet samt vedlikehold.

Vi anbefaler at du leser denne 
bruksanvisningen nøye før bruk for å dra full 
nytte av hvordan luftkondisjoneringsanlegget 
fungerer, samt for å unngå funksjonsfeil som 
følge av feilaktig håndtering.
Denne kondenseringsenheten er klassifisert 
som et "apparat som ikke er tilgjengelig for 
allmenheten".
De beskrevne forholdsreglene er 
klassifisert som ADVARSEL og 
FORSIKTIG. Begge typer inneholder 
viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for 
at du overholder samtlige forholdsregler. 

ADVARSEL ..... Hvis disse instruksjonene 
ikke følges, kan det føre 
til personskade eller tap 
av liv.

1. Sikkerhetsregler
Norsk
FORSIKTIG......Hvis disse instruksjonene 
ikke overholdes nøye, 
kan det føre til materiell 
skade eller personskade. 
Avhengig av 
omstendighetene kan 
skadene være alvorlige.

Når du har lest håndboken, skal den 
oppbevares på et praktisk sted slik at du 
kan ta den frem ved behov. Hvis utstyret 
overleveres til en ny bruker, skal håndboken 
følge med.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på at hvis du over 
tid utsettes direkte for kald eller varm 
luft fra luftkondisjoneringsanlegget, 
eller hvis du utsettes for luft som er for 
kald eller for varm, kan dette være 
skadelig for den fysiske helsen.
Når klimaanlegget ikke fungerer som 
det skal (avgir brent lukt e.l.), må du 
slå av strømmen til anlegget og 
kontakte nærmeste forhandler. 
Fortsatt drift under slike omstendigheter 
kan medføre feil, elektrisk støt eller fare 
for brann. 
Rådfør deg med din lokal forhandler 
for installering av utstyret.
Hvis du gjør arbeidet selv, kan det føre til 
lekkasje, elektrisk støt eller brannfare.
Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis 
du skal gjøre endringer på, reparere og 
vedlikeholde luftkondisjoneringsanlegget 
eller fjernkontrollen. 
Feilaktig utførelse kan medføre 
vannlekkasje, elektrisk støt eller 
fare for brann. 
Stikk ikke inn gjenstander som 
stenger, fingrer eller liknende, 
i luftinntaket eller luftutløpet. 
Det kan føre til personskade som følge av 
kontakt med luftkondisjoneringsanleggets 
hurtiggående vifteblader. 
1
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Vær forsiktig så det ikke oppstår 
brann ved kjølemiddellekkasje. 
Hvis luftkondisjoneringsanlegget 
ikke fungerer som det skal, dvs. ikke 
produserer kald eller varm luft, kan dette 
skyldes kjølemedielekkasje. Kontakt 
forhandleren for å få hjelp. 
Kjølemiddelet i klimaanlegget er trygt og 
lekker vanligvis ikke. Ved en eventuell 
lekkasje kan imidlertid kontakt med 
en åpen brenner eller et varme- eller 
kokeapparat føre til at det dannes giftig 
gass. 
Ikke bruk klimaanlegget mer før en 
godkjent servicetekniker har bekreftet 
at lekkasjen er reparert. 
Kontakt forhandleren for å få vite hva som 
må gjøres i tilfelle kjølemedielekkasje.
Når luftkondisjoneringsanlegget skal 
installeres i et lite rom, må de nødvendige 
forholdsreglene tas slik at eventuelt 
kjølemiddel som lekker ut, ikke overstiger 
konsentrasjonsgrensen. Ellers kan dette 
forårsake ulykke som følge av 
oksygenmangel. 
Kontakt fagfolk ved montering av 
ekstrautstyr, og sørg for at du bare 
bruker ekstrautstyr som er angitt av 
produsenten.
Hvis det oppstår feil som følge av 
arbeid du har utført, kan det føre til 
vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. 
Ta kontakt med nærmeste forhandler 
hvis du skal flytte eller installere 
luftkondisjoneringsanlegget på nytt. 
Feilaktig installering kan medføre 
lekkasje, elektrisk støt eller fare for 
brann. 
Sørg for å bruke sikringer med riktig 
amperestyrke. 
Bruk ikke feil sikringer, kobbertråd eller 
annet som erstatning, for dette kan 
forårsake elektrisk støt, brann, 
personskade eller skade på anlegget. 
Sørg for å installere jordfeilbryter. 
Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan 
det oppstå elektrisk støt eller brann.
2

Sørg for å jorde enheten. 
Ikke kople jordledningen til rør, lynavleder 
eller telefonjordledning. Ufullstendig 
jording kan føre til elektrisk støt eller 
brann. 
Spenningsstøt fra lynnedslag eller 
andre kilder kan medføre skade på 
luftkondisjoneringsanlegget.
Kontakt forhandleren hvis 
luftkondisjoneringsanlegget 
kommer under vann som følge av en 
naturkatastrofe som flom eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget må i så fall 
ikke betjenes, da det ellers kan oppstå 
funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
Unngå å starte eller stanse driften av 
luftkondisjoneringsanlegget ved å slå 
strømbryteren på eller av.
Det kan forårsake brann eller 
vannlekkasje. Viften vil i tillegg rotere 
uforutsigbart hvis kompensasjon for 
strømbrudd er aktivert, og dette kan 
forårsake personskade.
Ikke bruk produktet på steder der 
luften er forurenset av oljedamp, for 
eksempel fra matolje eller maskinolje.
Oljedamp kan føre til sprekkdannelse, 
elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk produktet på steder med 
mye oljerøyk, for eksempel på 
kjøkkener, eller på steder med 
eksplosjonsfarlig gass, korroderende 
gass eller metallstøv.
Hvis du bruker produktet et slikt sted, kan 
det føre til brann eller produktfeil.
Unngå bruk av brannfarlige stoffer 
(som hårlakk eller insektmiddel) 
i nærheten av produktet.
Ikke rengjør produktet med organiske 
løsemidler som for eksempel tynner.
Organiske løsemidler kan få produktet til 
å sprekke og føre til elektrisk støt eller 
brann.
Sørg for å bruke en egen strømtilførsel 
for luftkondisjoneringsanlegget.
Bruk av andre strømforsyninger kan føre 
til varmeutvikling, brann og produktfeil.
norsk
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FORSIKTIG
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke
brukes til andre formål enn det som er
tilsiktet. 
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke 
brukes til å avkjøle presisjonsinstrumenter, 
mat, planter, dyr eller kunstverk, fordi dette 
kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller 
levetiden til disse gjenstandene.
Plasser ikke gjenstander som ikke 
tåler fuktighet, rett under innendørs- 
eller utendørsanleggene. 
Under visse forhold kan kondens på 
hovedenheten eller kjølemiddelrørene, 
smuss i luftfilteret eller tilstoppet 
drenering føre til drypping, slik at den 
aktuelle gjenstanden blir skitten eller 
ødelagt. 
Rommet må luftes tilstrekkelig 
dersom det brukes utstyr med brenner 
sammen med klimaanlegget for 
å unngå oksygenmangel.
Kontroller at anleggets stativ og 
koblinger ikke er skadet etter lengre 
tids bruk. 
Hvis de brukes med feil, kan enheten 
falle ned og forårsake skade.
Ikke plasser brennbar spray eller bruk 
spraybeholdere nær enheten ettersom 
dette kan føre til brann. 
Før rengjøring må anlegget stanses, 
slå av bryteren eller trekk ut 
strømledningen. 
Ellers kan det forårsake elektrisk støt 
eller personskade.
Betjen ikke anlegget med våte hender. 
Dette er for å unngå elektrisk støt. 
Ikke plasser apparater med åpen 
flamme på steder som er utsatt for 
luftstrømmen fra enheten, da dette kan 
forringe forbrenningen til brenneren. 
Ikke plasser varmeapparater rett 
under enheten, da varmen som 
utvikles, kan føre til deformering av 
enheten. 
La ikke barn klatre eller plassere 
gjenstander på utendørsanlegget.
Fall kan medføre personskade.
Ikke blokker luftinntak eller -utløp.
Norsk
Redusert luftstrøm kan føre til 
utilstrekkelig ytelse eller problemer.
Sørg for at barn, planter og dyr ikke 
utsettes direkte for luftstrømmen fra 
enheten, da det kan ha bivirkninger. 
Luftkondisjoneringsanlegget eller 
fjernkontrollen må ikke vaskes med 
vann, for dette kan føre til elektrisk 
støt eller brann. 
Ikke plasser beholdere med vann 
(blomstervaser eller liknende) på 
enheten, da dette kan føre til elektrisk 
støt eller brann. 
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke 
installeres der det kan utsettes for 
lekkasje av brennbar gass. 
Hvis det oppstår gasslekkasje, 
kan gassansamlinger nær 
luftkondisjoneringsanlegget 
føre til brannfare.
Ikke plasser beholdere med 
brannfarlig innhold, som sprayflasker, 
nærmere enn 1 m fra utblåsingsdelen.
Beholderne kan eksplodere fordi den 
varme luften fra innendørs- og 
utendørsenheten vil påvirke dem.
Batteriene må fjernes fra apparatet før 
det avfallshåndteres, og batteriene må 
avfallshåndteres på riktig måte.
Plasser avløpet slik at det blir 
fullstendig drenert.
Hvis dreneringen ikke løper skikkelig 
fra dreneringsrøret utendørs når 
luftkondisjoneringsanlegget er i bruk, kan 
røret være tilstoppet av smuss og rusk 
som har samlet seg i røret.
Dette kan føre til vannlekkasje fra 
innendørsenheten. Hvis det er tilfellet, må 
du stanse luftkondisjoneringsanlegget og 
kontakte forhandleren for å få hjelp.
Apparatet er ikke ment brukt av barn uten 
tilsyn eller av personer som ikke er i stand 
til å betjene kondenseringsenheten.
Dette kan føre til legemsbeskadigelse og 
helseskade. 
3
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Små barn bør ha tilsyn for å sikre 
at de ikke leker med anlegget eller 
fjernkontrollen. 
Hvis et barn bruker dem feil, kan det føre 
til legemsbeskadigelse og helseskade. 
La ikke barn leke på eller rundt 
utendørsanlegget.
Hvis de er uforsiktige ved anlegget, kan 
det medføre personskade. 
Kontakt forhandleren angående 
rengjøring av innsiden av 
luftkondisjoneringsanlegget. 
Feilaktig rengjøring føre til brudd 
i plastdeler, vannlekkasje og annen 
skade, i tillegg til elektrisk støt. 
Ikke berør luftinntaket eller 
aluminiumsribbene på anlegget, fordi 
det kan forårsake personskade. 
Plasser ikke gjenstander rett 
i nærheten av utendørsanlegget, og 
unngå at løvverk og småstein samler 
seg rundt anlegget. 
Løvverk er et arnested for smådyr, som 
kan komme inn i anlegget. Når dyrene er 
kommet inn i enheten, kan de forårsake 
funksjonsfeil, røyk eller brann når de 
berører de elektriske delene.
Berør aldri de innvendige 
komponentene i kontrollen. 
Ta ikke av frontpanelet. Berøring av 
innvendige deler fører til støt og skader 
på enheten. Kontakt forhandleren om 
hvordan innvendige deler skal 
kontrolleres og justeres. 
Plasser ikke fjernkontrollen der det er 
fare for at den kan bli våt.
Hvis det kommer inn vann i fjernkontrollen, 
er det fare for elektrisk lekkasje og skade 
på elektroniske komponenter.
Ved bruk av den trådløse fjernkontrollen 
må man unngå å plassere en kraftig 
lyskilde eller installere et lysstoffrør 
med vekselretter nær mottakerdelen på 
hovedenheten.
Det kan føre til funksjonsfeil.
4

Vær forsiktig når du rengjør eller 
inspiserer luftfilteret.
Det må vises forsiktighet ved arbeid 
i høyden.
Hvis stillaset ikke står stødig, kan du falle
ned og skade deg.

2. Navn og funksjoner på 
betjeningsdelen (Fig. 1, 2)

1
DISPLAY " " 
(SIGNALOVERFØRING)
Dette lyser når et signal overføres.

2

DISPLAY " " " " " " " " 
" " (DRIFTSMODUS)
Dette displayet viser gjeldende 
DRIFTSMODUS. For type med kun 
kjøling, er " " (Auto) og " " 
(Oppvarming) ikke installert.

3

DISPLAY " " 
(ANGI TEMPERATUR)
Dette displayet viser den innstilte 
temperaturen.

4
DISPLAY " " 
(PROGRAMMERT TID)
Dette displayet viser PROGRAMMERT 
TID for start eller stopp av systemet.

5
DISPLAY " " 
(LUFTSTRØMKLAFF)
Se side 9.

6
DISPLAY " " (VIFTEHASTIGHET)
Dette displayet viser innstilt 
viftehastighet.

7

DISPLAY " " 
(INSPEKSJON/TESTKJØRING)
Når INSPEKSJON/TESTKJØRING-
KNAPPEN trykkes, viser displayet 
gjeldende innstillingsmodus.

8

PÅ/AV-KNAPP
Systemet starter når du trykker på 
knappen. Systemet stanser når du 
trykker på knappen igjen.

MH L

C

hr. hr.

TEST
norsk



3PNO505118-2B.book  Page 5  Friday, December 4, 2020  11:48 AM
9

KNAPP FOR STYRING AV 
VIFTEHASTIGHET
Trykk på denne knappen for å velge 
ønsket viftehastighet, HØY/LAV 
(BRC7EA628/29) eller HØY/MIDDELS/
LAV (BRC7EA630).

10

INNSTILLINGSKNAPP FOR 
TEMPERATUR
Bruk denne knappen til å STILLE 
INN TEMPERATUR (Fungerer med 
frontdekselet på fjernkontrollen lukket.)

11

KNAPP FOR 
TIDTAKERPROGRAMMERING
Bruk denne knappen til programmering 
av START- og/eller STOPP-tid. 
(Fungerer med frontdekselet på 
fjernkontrollen åpent.)

12
START/STOPP-KNAPP FOR 
TIDTAKERMODUS
Se side 9.

13
RESERVER/AVBRYT TIDTAKER-
KNAPP
Se side 10.

14
JUSTERINGSKNAPP FOR 
LUFTSTRØMRETNING
Se side 8.

15

KNAPP FOR VALG AV 
DRIFTSMODUS
Trykk på denne knappen for å velge 
DRIFTSMODUS.

16

NULLSTILLINGSKNAPP FOR 
FILTERMERKE
Se i delen VEDLIKEHOLD 
i driftshåndboken som er 
vedlagt innendørsenheten.

17

KNAPP FOR INSPEKSJON/
PRØVEKJØRING
Denne knappen brukes kun av 
kvalifiserte serviceteknikere under 
vedlikehold.

18
BRYTER FOR NØDDRIFT
Denne bryteren er lett tilgjengelig hvis 
fjernkontrollen ikke fungerer.
Norsk
19
MOTTAKER
Den mottar signalene fra 
fjernkontrollen.

20

INDIKATORLAMPE FOR DRIFT (rød)
Denne lampen har fast lys når luft
kondisjoneringsanlegget kjører. Den 
blinker når det er problemer med 
enheten.

21

TIDTAKERENS INDIKATORLAMPE 
(grønn)
Denne lampen har fast lys når 
tidtakeren er innstilt.

22

INDIKATORLAMPE FOR TIDSPUNKT 
FOR RENGJØRING AV LUFTFILTER 
(rød)
Tennes når det er tid for å rengjøre 
luftfilteret.

23

AVRIMINGSLAMPE (oransje)
Tennes når avrimingsdriften har startet. 
(For typer med kun kjøling vil denne 
lampen ikke tennes.)

24

VELGER FOR VIFTE/
LUFTKONDISJONERING

Sett bryteren til " " (FAN) for VIFTE 
og " " (A/C) for OPPVARMING og 
KJØLING.

25

BRYTER FOR KJØLE/VARME-
ENDRING

Sett bryteren til " " (COOL) for 
KJØLING og " " (HEAT) for 
OPPVARMING.
5
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Forholdsregler ved håndtering av 
fjernkontroll
Pek senderdelen av fjernkontrollen 
mot mottakerdelen på 
luftkondisjoneringsanlegget.
Hvis noe blokkerer mellom fjernkontrollens 
sender og mottakerdelen på innendørsenheten, 
som f.eks. gardiner, vil den ikke fungere.

2 korte pip fra mottakeren indikerer at 
overføringen er vellykket.
Senderens rekkevidde er cirka 7 m.

MERK
• For å forklare funksjonene vises alle 

indikasjoner på displayet i figur 1, 
men dette tilsvarer ikke en faktisk 
driftssituasjon.

• Fig. 1-2 viser fjernkontrollen med 
frontdekselet åpnet.

• Fig. 1-3 viser at denne fjernkontrollen kan 
brukes sammen med en som er levert 
med VRV-systemet.

• Hvis lampen for tid for rengjøring av 
luftfilter tennes, rengjør luftfilteret slik det 
er forklart i driftshåndboken som er levert 
med innendørsenheten.
Etter rengjøring og innsetting av luftfilteret, 
trykk på tilbakestillingsknappen merket 
med filtersymbol på fjernkontrollen. 
Lampen for tid for rengjøring av luftfilter 
på mottakeren vil slokke.

• Avrimingslampen vil blinke når strømmen 
slås på. Dette er ikke en feilfunksjon.

3. Håndtering av trådløs 
fjernkontroll
6

Ikke mist den i gulvet eller la den bli våt.
Den kan bli skadet.
Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen 
med en hard, spiss gjenstand.
Fjernkontrollen kan bli skadet.

Installasjonssted
• Det er mulig at signalene ikke blir mottatt 

i rom med elektronisk belysning med 
lysstoffrør. Vennligst konsulter din 
salgsrepresentant før du kjøper ny 
belysning med lysstoffrør.

• Hvis fjernkontrollen aktiverer andre 
elektriske enheter, flytt den aktuelle 
enheten lengre unna eller konsulter 
forhandleren.

Plassere fjernkontrollen 
i fjernkontrollholderen
Monter fjernekontrollholderen på en vegg 
eller en søyle med de medfølgende skruene. 
(Kontroller at den sender)

Plassere 
fjernkontrollen

Skyv inn ovenfra

Fjernkontroll-
holder

Fjerne 
fjernkontrollen

Trekk den oppover
norsk
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Hvordan sette i tørre batterier
(1) Fjern det bakre 

dekselet på 
fjernkontrollen i den 
retningen som er angitt 
med pilmerket.

(2) Sette inn batteriene
Sett inn to tørre 
batterier (AAA.LR03 
(alkaliske)). Sett inn 
de tørre batteriene med 
riktig plassering av (+) 
og (–).

(3) Lukk dekselet.

Tidspunkt for å skifte batterier
Ved normal bruke vil batteriene vare i cirka 
ett år. Du må imidlertid skifte dem hvis 
innendørsenheten ikke reagerer eller 
reagerer tregt på kommandoer, eller hvis 
displayet blir mørkt.

[FORSIKTIG]
• Skift ut alle batteriene samtidig, og ikke 

bruk nye og gamle batterier sammen.
• Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i et 

lengre tidsrom, ta ut alle batterier for å 
unngå væskelekkasje fra batteriene.

VED BRUK AV SENTRALISERT 
KONTROLLSYSTEM
Hvis innendørsenheten styres av en 
sentralisert kontroll, må fjernkontrollens 
innstillinger endres.
I så fall må du kontakte din DAIKIN-
forhandler.

VRV-system
Se driftshåndboken som følger med dette 
luftkondisjoneringsanlegget.

4. Driftsområde
Norsk
 Se figur 1 på side [1] 
• Driftsprosedyren varierer med 

varmepumpe og vanlig kjøling. Kontakt 
Daikin-forhandleren for å få bekreftet 
anleggstypen. 

• For å beskytte enheten slår du på 
hovedstrømbryteren 6 timer før bruk.

• Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av 
mens anlegget går, vil anlegget starte 
automatisk når strømmen slås på igjen.

Betjen i følgende rekkefølge.

• AUTOMATISK DRIFT kan kun velges med 
varmepumpe split-system eller VRV 
varmegjenvinningssystem.

• For type med kun kjøling, "COOLING", 
er "FAN" og "DRY" drift tilgjengelige 
som valg.

FOR SYSTEMER UTEN FJERN
KONTROLLBRYTER FOR 
OMSTILLING AV KJØLING/VARME

 Se figur 1-1, 2 på side [1] 

Trykk på DRIFTSMODUSVELGER-
knappen flere ganger og velg ønsket 
DRIFTSMODUS på følgende måte.

■ KJØLEDRIFT.................................... " "
■ OPPVARMINGSDRIFT..................... " "
■ AUTOMATISK DRIFT ....................... " "

• I denne driftsmodusen gjennomføres 
KJØLE/VARME-endring automatisk.

■ VIFTEDRIFT ..................................... " "

5. Fremgangsmåte ved 
betjening

KJØLING, OPPVARMING, 
AUTOMATISK, VIFTE OG 
TØRKEPROGRAM-DRIFT

DRIFTSMODUSVELGERMODE
7
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■ TØRKEDRIFT................................... " "
• Funksjonen til denne programmet er 

å redusere fuktigheten i rommet med 
den minimale temperaturreduksjonen.

• Mikrodatamaskinen bestemmer 
automatisk TEMPERATUR OG 
VIFTEHASTIGHET.

• Systemet går ikke inn i drift hvis 
romtemperaturen er under 16°C.

Trykk på PÅ/AV-knappen
DRIFT-lampen tennes eller slokkes og 
systemet starter eller stopper DRIFT.

MERK
• Ikke slå AV strømmen umiddelbart etter at 

enheten stopper. Vent i minst 5 minutter.
Det kan oppstå vannlekkasje eller andre 
problemer.

FOR SYSTEMER MED 
FJERNKONTROLLBRYTER FOR 
OMSTILLING AV KJØLING/VARME

 Se figur 1-1,3 på side [1] 

(1) Velg DRIFTSMODUS for 
fjernkontrollbryteren for KJØLE/
VARME-endring som følger.

■ KJØLEDRIFT............................. " "

■ OPPVARMINGSDRIFT.............. " "

■ VIFTEDRIFT.............................. " "

■ TØRKEDRIFT............................ " "

 PÅ/AV

DRIFTSMODUSVELGER

ON OFF
8

• Se "FOR SYSTEM UTEN 
FJERNKONTROLLBRYTER FOR VARME/
KJØLE-ENDRING" for informasjon om 
tørkedrift.
(2) Trykk på DRIFTSMODUSVELGER-

knappen flere ganger og velg " "
(Denne betjeningen er kun tilgjengelig 
under tørkedrift.)

Trykk på PÅ/AV-knappen
DRIFT-lampen tennes eller slokkes og 
systemet starter eller stopper DRIFT.

MERK
• Ikke slå AV strømmen umiddelbart etter at 

enheten stopper. Vent i minst 5 minutter.
Det kan oppstå vannlekkasje eller andre 
problemer.

[FORKLARING AV 
OPPVARMINGSDRIFT]
AVISINGSDRIFT
• Etter hvert som rimlaget på konvektoren 

til utendørsanlegget øker, reduseres 
varmeeffekten og systemet går over 
i modusen AVISING.

• Viftedriften stopper og AVRIMING-lampen 
på innendørsenheten tennes.
Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter) 
i AVISING går systemet tilbake til 
OPPVARMING.

Oppvarmingskapasitet og utendørs luft
temperatur
• Oppvarmingskapasiteten reduseres når 

og utendørs lufttemperatur synker. Hvis 
det blir kaldt innendørs, bruk en annen 
varmekilde samtidig med 
luftkondisjoneringsanlegget.

 PÅ/AV
ON OFF
norsk
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• Varm luft sirkuleres for å varme 
opp rommet. Det vil ta litt tid fra 
luftkondisjoneringsanlegget startes opp 
til hele rommet blir varmt. Den interne 
viften går automatisk på lav hastighet 
inntil luftkondisjoneringsanlegget når 
en viss temperatur på innsiden. Vent 
til temperaturen i rommet når ønsket 
temperatur. 

• Hvis varmluft samles opp under taket og 
føttene er kalde, anbefales det å bruke en 
sirkulasjonsvifte. For mer informasjon, 
kontakt kjøpsstedet.

For programmering av TEMPERATUR, 
VIFTEHASTIGHET OG LUFTSTRØMRETNING, 
følg prosedyren som vises i følgende illustrasjon.

Trykk på TEMPERATURINNSTILLING-
knappen og programmer 
innstillingstemperatur.

Hver gang du trykker 
på knappen, stiger 
temperaturinnstillingen med 1�C.

Hver gang du trykker 
på knappen, synker 
temperaturinnstillingen med 1�C.

Ved automatisk drift
Hver gang du trykker 
på knappen, beveger 
temperaturinnstillingen 
seg til mot "H"-siden.

Hver gang du trykker 
på knappen, beveger 
temperaturinnstillingen 
seg til mot "L"-siden.

[�C]

• Innstillingen er ikke mulig for viftedrift.

JUSTERING

TEMPERATURINNSTILLING

H ■ M ■ L
Innstillings
temperatur 25 23 22 21 19

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Norsk
MERK
• Innstillingstemperaturområdet for 

fjernkontrollen er 16°C til 32°C.

Trykk på VIFTEHASTIGHETSKONTROLL-
knappen.
Høy eller lav viftehastighet kan velges 
(BRC7EA628/29).
Høy, middels eller lav viftehastighet 
kan velges (BRC7EA630).
Elektronikken kan noen ganger styre 
viftehastigheten for å beskytte enheten.

Trykk på JUSTERINGSKNAPPEN FOR 
LUFTSTRØMRETNING for å velge 
luftens retning som vist i følgende 
illustrasjon.

DISPLAY vises, og 
luftstrømmens retning 
varierer kontinuerlig 
(automatisk 
svinginnstilling).

Trykk på 
JUSTERINGSKNAPPEN FOR 
LUFTSTRØMRETNING for 
å velge den luftstrømretningen 
du vil ha.

DISPLAY forsvinner, og 
luftstrømmens retning er 
fast (innstilling for fast 
luftstrømretning).

VIFTEHASTIGHETS-
KONTROLL

JUSTERING AV 
LUFTSTRØMRETNING

FAN

SWING
9
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Justere luftstrømretningen venstre/
høyre
Vinkle klaffene mot venstre/høyre fra 
knappen, slik du ønsker eller etter behov 
for luftkondisjonering i rommet.

MERK
• Stans klaffenes svingninger før du prøver 

å vinkle dem. Du kan klemme fingrene hvis 
du arbeider mens klaffene er i bevegelse.

BEVEGELSE I LUFTSTRØMKLAFFEN
I forholdene nedenfor styrer mikroprosessoren 
luftstrømretningen slik at den kan variere fra 
det som vises.

Driftsmo-
dus Kjøling Oppvarming

Drifts
forhold

• Ved kontinuerlig 
drift med luft-
strømretning 
nedover

• Når romtempe-
raturen er høy-
ere enn den 
innstilte tempe-
raturen

• Ved avrimings 
drift
(Klaffene blåser 
horisontalt for 
å unngå å blåse 
kald luft direkte 
på de som er 
i rommet.)
10
MERK
• Hvis du prøver kjøling eller programmert 

tørking mens klaffene vender nedover, kan 
luftstrømretningen bli endret på en uventet 
måte. Det er ikke feil på utstyret. Dette 
gjøres for å unngå at det danner seg dugg 
på deler av luftutløpsåpningen fra drypping.

• Driftsmodus inkluderer automatisk drift.

Betjen i følgende rekkefølge.
• Tidtakeren betjenes på to måter.

Programmere stopptiden ( ) 
.... Systemet stanser driften etter at den 
angitte tiden har forløpt.
Programmere starttiden ( ) 
.... Systemet starter driften etter at den 
angitte tiden har forløpt. 

• Tidtakeren kan programmeres med et 
maksimum på 72 timer.

• Start- og stopptiden kan programmeres 
samtidig.

Trykk på TIDTAKERMODUS START/
STOPP-knappen flere ganger og velg 
modus på displayet.
Displayet blinker.
For å stille tidtakerens stopptid .... " "
For å stille tidtakerens starttid .... " "

Trykk på PROGRAMMERINGSTID-
knappen og angi tiden når systemet 
skal stoppe eller starte.
Hver gang du trykker på 
knappen, går tiden 1 time frem.

Hver gang du trykker på 
knappen, går tiden 1 time tilbake.

TIDTAKERPROGRAMDRIFT

TIDTAKERMODUS 
START/STOPP

PROGRAMMERINGSTID

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
norsk
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Trykk på RESERVER TIDTAKER-
knappen.
Prosedyren for innstilling av tidtakeren 
avsluttes. 
Displayet endres fra å blinke til å lyse 
uavbrutt.

Trykk på TIDTAKER AV-knappen for 
å avbryte programmeringen. Displaybildet 
forsvinner.

For eksempel.
Når tidtakeren er 
programmert til 
å stoppe systemet 
etter 3 timer og 
starte systemet etter 
4 timer, stopper 
systemet etter 
3 timer og 1 time 
senere vil systemet 
starte.

MERK
• Etter at tidtakeren er programmert, viser 

displayet tiden som gjenstår.

• Når systemet er installert som vist 
i følgende bilde, er det nødvendig 
å utpeke hovedfjernkontrollen.

RESERVER TIDTAKER

AVBRYT TIDSUR

HVORDAN STILLE INN HOVED 
FJERNKONTROLL
(For VRV-system)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Norsk
■ For varmepumpesystem
Når én utendørsenhet er koblet til flere 
innendørsenheter.

■ For varmegjenvinningssystem
Når én BS-enhet er koblet til flere 
innendørsenheter. 

• Kun hovedfjernkontrollen kan velge 
OPPVARMING, KJØLING eller AUTOMATISK 
(kun varmegjenvinningssystem) DRIFT.

Når innendørsenheten med hovedfjernkontroll 
er satt til "COOL", kan du skifte driftsmodus 
mellom "FAN", "DRY" og "COOL".
Når innendørsenheten med hovedfjernkontroll 
er satt til "HEAT", kan du skifte driftsmodus 
mellom "FAN" og "HEAT".
Når innendørsenheten med hovedfjernkontroll 
er satt til "FAN", kan du ikke skifte driftsmodus. 

En av disse fjernkontrollene må 
utpekes som hovedfjernkontroll.

Utendørsenhet

Innendørs-
enheter

En av disse fjernkontrollene må 
utpekes som hovedfjernkontroll.

Utendørsenhet

Innendørs-
enheter

Anlegg med 
forgreningsvelger
11
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Når du prøver å angi andre innstillinger enn 
de som er tillatt ovenfor, avgis et "pip" som en 
advarsel.
Det er kun med varmegjenvinningssystem 
at du kan stille innendørsenheten på 
AUTOMATISK. Hvis du prøver å gjøres 
det avgis et "pip" som en advarsel.

Hvordan peke ut hovedfjernkontrollen
Betjen i følgende rekkefølge.

Trykk og hold inne 
DRIFTSMODUSVELGER-
knappen i 4 sekunder.
Displayet viser " " for alle slave-
innendørsenheter koblet til samme 
utendørsenhet, eller BS-enhet vil blinke.

Trykk på DRIFTSMODUSVELGER-
knappen for innendørsenheten du 
vil peke ut som hovedfjernkontroll. 
Utpekingen er fullført. Denne 
innendørsenheten er utpekt som 
fjernkontroll, og displayet som viser 
" " blir borte.
• For å endre innstillinger, gjenta trinnene 

 og .

Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av 
batterisvikt eller manglende batterier, bruk 
denne bryteren som er plassert ved siden av 
utløpsristen på hovedenheten. Når 
fjernkontrollen ikke fungerer, mens 
fjernkontrollens indikator for lavt batteri ikke 
lyser, kontakt din forhandler.

NØDDRIFT

MODE

MODE

1 2
12
[START]

Maskinen kjører i forrige modus.
Systemet er i drift med tidligere innstilt 
luftstrømretning.

[STOPP]

Dette systemet har to andre styrings 
systemer i tillegg til individuelt 
styringssystem (én fjernkontroll styrer ett 
innendørsanlegg). Bekreft det følgende hvis 
anlegget er av følgende kontrollsystemtype.
■ Gruppestyringssystem

Én fjernkontroll styrer inntil 
16 innendørsanlegg.
Alle innendørsanleggene har 
samme innstilling.

■ Styringssystem med to fjernkontroller
To fjernkontroller kontrollerer ett 
innendørsanlegg (i tilfellet et 
gruppekontrollsystem, én 
gruppe av innendørsanlegg).
Enheten følger individuell betjening.

MERK
• Kan ikke ha styringssystem med to 

fjernkontroller med kun trådløse 
fjernkontroller. (Det vil være et 
styringssystem med to fjernkontroller som 
har én kablet og én trådløs fjernkontroll.)

Trykk på bryteren for nød drift.

Trykk på bryteren for 
NØDDRIFT igjen.

FORHOLDSREGLER FOR SYSTEM 
MED GRUPPE STYRING ELLER 
STYRINGSSYSTEM MED TO 
FJERNKONTROLLER

1 2
norsk



3PNO505118-2B.book  Page 13  Friday, December 4, 2020  11:48 AM
• Ved styringssystem med to fjernkontroller, 
vil en trådløs fjernkontroll ikke kunne styre 
tidtakerdrift. 

• Kun indikatorlampen for drift fungerer på 
innendørsenhetens display, og de 3 andre 
lampene fungerer ikke.

MERK
• Kontakt Daikin-forhandleren hvis du 

endrer kombinasjonen eller innstillingen 
av gruppekontroll og kontrollsystem med 
to fjernkontroller.

Følgende symptomer 
indikerer ikke funksjonsfeil 
i luftkondisjoneringsanlegget
I.SYSTEMET FUNGERER IKKE
• Systemet starter ikke umiddelbart etter 

at det er blitt trykket på PÅ/AV-knappen.
Hvis DRIFTSLAMPEN lyser, er systemet 
i normal tilstand. Det starter ikke 
umiddelbart på grunn av en 
sikkerhetsanordning som sørger for at 
systemet ikke overbelastes. Etter 3 minutter 
vil systemet slå seg på igjen automatisk.

• Systemet starter ikke umiddelbart når 
knappen for TEMPERATURINNSTILLING 
er tilbake i sin tidligere stilling etter at det 
er blitt trykket på knappen.
Det starter ikke umiddelbart på grunn av 
en sikkerhetsanordning som sørger for 
a systemet ikke overbelastes. Etter 
3 minutter vil systemet slå seg på 
igjen automatisk.

• Hvis mottaks-pipet gjentas raskt 
3 ganger (det kommer bare to pip 
ved normal drift).
Kontrollen er innstilt på valgfri kontroller for 
sentralisert kontroll.

• Hvis avrimingslampen på 
innendørsenhetens display er 
tent når oppvarming er startet.
Denne indikasjonen skal advare om at 
kald luft blir blåst fra enheten. Det er ikke 
feil på utstyret.

6. Ikke funksjonsfeil 
i luftkondisjoneringsanlegget
Norsk
I. NØDSTOPP
Når luftkondisjoneringsanlegget 
stopper i nødstopp vil driftslampen på 
innendørsenheten begynne å blinke. 
Gjennomfør følgende trinn selv for å lese 
feilkodene som vises på displayet. Kontakt 
din forhandler og oppgi disse kodene. Det vil 
bidra til å finne årsaken til problemet og gjør 
utbedringsprosessen raskere.

Trykk på INSPEKSJON/
PRØVEKJØRING-knappen for 
å velge inspeksjonsmodus " ".

" " vises på displayet og blinker. "UNIT" 
lyser.

Trykk på KNAPP FOR 
TIDTAKERPROGRAMMERING 
og endre enhetsnummeret.

Trykk for å endre enhetsnummeret inntil 
innendørsenheten piper, og utfør følgende 
operasjon ifølge antall pipelyder.
Antall pipelyder
3 korte pip.......... Utfør alle trinn fra  

til .

1 kort pip............ Utfør  og  trinn
1 langt pip.......... Normal tilstand

Trykk på KNAPP FOR VALG AV 
DRIFTSMODUS.

" " på venstre side av feilkoden blinker. 

7. Slik diagnostiserer du 
problemer

 TEST

DOWN
UP

3
6

3 6

MODE
13
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Trykk på KNAPP FOR 
TIDTAKERPROGRAMMERING 
og endre feilkoden.
Trykk inntil innendørsenheten piper to 
ganger.

Trykk på KNAPP FOR VALG AV 
DRIFTSMODUS.

" " på høyre side av feilkoden blinker.

Trykk på KNAPP FOR 
TIDTAKERPROGRAMMERING 
og endre feilkoden.
Trykk inntil innendørsenheten lager ett 
langt pip.
Feilkoden er fast når innendørsenheten lager 
ett langt pip.

Trykk på KNAPP FOR VALG AV 
DRIFTSMODUS for å få displayet 
tilbake til normal tilstand.

Tilbakestilling av 
displayet

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP

MODE
14
II. I ANDRE TILFELLER ENN NØDSTOPP
1. Enheten opererer ikke i det hele tatt.

• Kontroller om mottakeren er eksponert 
for sollys eller sterkt lys. Hold 
mottakeren unna lyset.

• Kontroller om det er batterier 
i fjernkontrollen. Sett inn batterier 
hvis de mangler.

• Kontroller om Innendørsenhetens 
nummer og den trådløse 
fjernkontrollens nummer er like.

Betjen innendørsenheten med 
fjernkontrollen med samme nummer.

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Nummer

Nummer
norsk
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Et signal som sendes fra en fjernkontroll med 
forskjellig nummer aksepteres ikke. (Hvis 
nummeret ikke nevnes, anses det til å 
være "1")

2. Systemet går, men kjølingen eller 
oppvarmingen er utilstrekkelig.
• Hvis innstilt temperatur ikke er riktig.
• Hvis VIFTEHASTIGHET er innstilt på 

LAV HASTIGHET.
• Hvis luftstrømvinkelen ikke er riktig.

Kontakt salgsstedet i følgende tilfeller.

ADVARSEL
Hvis du oppdager brannlukt, slå AV 
strømmen umiddelbart og kontakt 
salgsstedet. Bruk av utstyret når det ikke 
er i god driftstilstand kan føre til skader 
utstyret, elektrisk støt og/eller brann.

[Problem]
RUN-lampen på innendørsenheten blinker 
og enheten fungerer ikke i det helt tatt.

[Avhjelpende tiltak]
Kontroller feilkoden (A1 - UF) på 
fjernkontrollen og kontakt kjøpsstedet. 
(Se side 12.)

Feilkode
Enhetsnr. 
som registrerte 
problem

INSPEKSJON
-display
Norsk
Produktet og batteriene som 
følger med kontrollen er merket 
med dette symbolet. Dette 
symbolet betyr at elektriske og 
elektroniske produkter ikke skal 
blandes med usortert husholdningsavfall. 
For batterier kan et kjemisk symbol skrives 
under symbolet. Dette kjemiske symbolet 
betyr at batteriet inneholder et tungmetall 
over en viss konsentrasjon. Mulige kjemiske 
symboler er:

■ Pb: bly (>0,004%)

Ikke prøv å demontere systemet selv. 
Demontering av produktet, håndtering av 
kjølemiddelet, oljen og andre deler må utføres 
av en kvalifisert installatør i samsvar med 
gjeldende lokale og nasjonale forskrifter. 
Enhetene og avfallsbatterier må håndteres 
ved et spesialanlegg for gjenbruk, 
resirkulering og gjenvinning. Når du sørger 
riktig avfallsbehandling, bidrar du til å avverge 
potensielle negative konsekvenser for miljø 
og menneskelig helse. Kontakt installatøren 
eller lokale myndigheter for mer informasjon.

8. Krav ved avhending
15
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