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Tak, fordi du har valgt at købe dette 
Daikin ekstra tilbehør. Læs denne 
betjeningsvejledning omhyggeligt, før 
du anvender dette ekstra tilbehør. Den 
indeholder en brugsanvisning og hjælp til 
at løse eventuelle problemer. Gem denne 
vejledning efter gennemlæsning, så du kan 
bruge den senere, hvis der skulle blive brug 
for det.

FØR BRUG
Denne betjeningsvejledning er udelukkende 
til vejledning om, hvordan den trådløse 
fjernbetjening bruges.
Læs også betjeningsvejledningen til 
indendørsenheden til sikker brug af 
systemet og vedligeholdelse.

For at få den fulde fordel af klimaanlæggets 
funktioner og for at undgå funktionsfejl på 
grund af forkert håndtering anbefaler vi, 
at du læser denne betjeningsvejledning 
omhyggeligt før brug.
Dette klimaanlæg er klassificeret under 
"apparater, der ikke er tilgængelige for 
offentligheden".
Forholdsreglerne i denne manual 
markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. 
Begge indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkerhed. Sørg for at 
overholde alle sikkerhedsforanstaltninger 
aldeles bestemt. 

1. Sikkerhedsforanstaltninger
Dansk
ADVARSEL ......Hvis disse instruktioner 
ikke følges korrekt, kan 
det medføre personskade 
eller dødsfald.

PAS PÅ ............Hvis disse instruktioner 
ikke overholdes korrekt, 
kan det medføre 
materielle skader eller 
personskade, hvilket kan 
være alvorligt afhængigt 
af omstændighederne.

Opbevar denne manual et tilgængeligt sted, 
så du kan få fat på den, når det er nødvendigt. 
Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, 
skal manualen følge med.

ADVARSEL
Vær opmærksom på, at langvarig, 
direkte påvirkning af kold eller varm 
luft fra klimaanlægget, eller påvirkning 
af luft, der er for kold eller for varm, 
kan være skadeligt for dit helbred.
Hvis der forekommer funktionsfejl på 
klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), 
skal du slukke for strømmen til 
enheden og kontakte din lokale 
forhandler. 
Fortsat drift under disse omstændigheder 
kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød 
eller brand. 
Kontakt din lokale forhandler for at 
installere dit udstyr.
Hvis du udfører arbejdet selv, kan det 
medføre vandlækage, elektrisk stød eller 
brand.
Kontakt din lokale forhandler 
i tilfælde af ændring, reparation og 
vedligeholdelse af klimaanlægget 
eller fjernbetjeningen. 
Forkert installationsarbejde kan medføre 
vandlækage, elektrisk stød eller brand. 
Stik ikke objekter, inklusive stænger, 
dine fingre osv., ind i luftindtaget eller 
-udtaget. 
Det kan medføre tilskadekomst på grund af 
kontakt med klimaanlæggets blæservinger, 
der kører med høj hastighed. 
1
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Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet 
lækker. 
Hvis ikke klimaanlægget kører, som det 
skal, dvs. at det ikke danner kold eller varm 
luft, kan det skyldes kølemiddellækage. 
Kontakt din forhandler for at få hjælp. 
Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert 
og lækker normalt ikke. I tilfælde af en 
lækage kan kontakt med åben flamme, 
radiator eller komfur medføre, at der 
dannes skadelig gas. 
Du må ikke bruge klimaanlægget igen, 
før en kvalificeret servicemedarbejder 
bekræfter, at lækagen er blevet 
repareret. 
Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, 
at anlægget lækker kølemiddel.
Hvis klimaanlægget skal monteres i et 
lille rum, er det nødvendigt at træffe de 
rigtige foranstaltninger, så mængden 
af lækket kølemiddel ikke overskrider 
koncentrationsgrænsen i tilfælde af 
en lækage. Ellers kan det medføre 
tilskadekomst på grund af iltsvind. 
Kontakt en professionel montør 
vedrørende montering af tilbehør. 
Der må kun benyttes tilbehør, som 
fabrikanten har godkendt.
Hvis dit eget arbejde med enheden 
fører til en defekt, kan det medføre 
vandlækage, elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde 
af flytning og ny montering af 
klimaanlægget. 
Forkert installationsarbejde kan medføre 
lækage, elektrisk stød eller brand. 
Brug sikringer med korrekt 
strømstyrke. 
Brug ikke forkerte sikringer, kobbertråd 
eller anden tråd i stedet for sikringer, da 
dette kan medføre elektrisk stød, brand, 
tilskadekomst eller beskadigelse af 
enheden. 
Der skal installeres en 
fejlstrømsafbryder. 
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, 
kan det medføre elektrisk stød eller brand.
2

Sørg for, at enheden er forbundet til 
jord. 
Du må ikke forbinde enheden til jord 
ved en hjælpepumpe, lynafleder eller 
telefonjordledning. Ukorrekt jording kan 
medføre elektrisk stød eller brand. 
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller 
andre kilder kan medføre skader på 
klimaanlægget.
Kontakt forhandleren, hvis 
klimaanlægget bliver fyldt med vand 
på grund af en naturkatastrofe, f.eks. 
en oversvømmelse eller tyfon.
Du må ikke bruge klimaanlægget, da det 
ellers kan medføre fejl, elektrisk stød eller 
brand.
Du må ikke starte eller stoppe 
betjening af klimaanlægget med 
TÆND/SLUK-knappen tændt eller 
slukket.
Det kan medføre brand eller at vand 
siver ud. Derudover vil ventilatoren 
rotere usammenhængende, hvis 
strømafbrydelseskompensationen 
aktiveres, hvilket kan medføre skader.
Du må ikke bruge produktet i en 
atmosfære, som er forurenet med 
oliedampe, f.eks. madlavningsolie 
eller maskinolie.
Oliedampe kan medføre revner 
i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke bruge produktet på steder 
med overdreven olieret røg, f.eks. 
i køkner, eller på steder med brandfarlig 
gas, korrosiv gas eller metalstøv.
Hvis du bruger produktet sådanne steder, 
kan det medføre brand eller produktsvigt.
Du må ikke bruge brandbare 
materialer (f.eks. hårspray eller 
insektgift) i nærheden af produktet.
Du må ikke rengøre produktet med 
organiske opløsningsmidler som 
f.eks. fortynder.
Brug af organiske opløsningsmidler kan 
medføre revner i produktet, elektrisk stød 
eller brand.
Husk at bruge en særskilt strømkreds 
til klimaanlægget.
Brug af enhver anden strømforsyning kan 
medføre varmedannelse, brand eller 
produktsvigt.
Dansk
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PAS PÅ
Brug ikke klimaanlægget til andre 
formål end de tiltænkte. 
Brug ikke klimaanlægget til køling af 
præcisionsinstrumenter, fødevarer, 
planter, dyr eller kunstgenstande, da 
dette kan påvirke disse genstandes 
ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.
Placér ikke objekter, der er modtagelige 
over for fugt, direkte ved siden af 
indendørsenheden eller 
udendørsenheden. 
Ved bestemte betingelser kan kondens 
på hovedenheden eller kølerørene, 
snavs i luftfiltret eller tilstopning af afløb 
medføre dryp, som kan betyde, at det 
pågældende objekt mugner eller svigter. 
For at undgå, at der er for lidt ilt i et 
rum, skal du sikre dig, at rummet er 
tilstrækkeligt ventileret, hvis der 
anvendes udstyr såsom en brænder 
sammen med klimaanlægget.
Efter længere tids brug skal du 
kontrollere, om der er beskadigelse på 
enhedens ramme eller montagedele. 
Hvis den efterlades i dårlig stand, kan 
enheden falde ned og medføre 
personskader.
Du må ikke anbringe brændbar spray, 
eller bruge spraybeholdere i nærheden 
af enheden, da dette kan resultere 
i brand. 
Før rengøring skal du stoppe 
enhedens driften, slå afbryderen fra 
eller trække forsyningsstikket ud. 
Ellers kan det medføre elektrisk stød og 
tilskadekomst.
For at undgå elektrisk stød skal du 
undlade at betjene anlægget med våde 
hænder. 
Du må ikke anbringe apparater med 
åben flamme på steder, som udsættes 
for luftstrømmen fra enheden, da dette 
kan forringe brænderens forbrænding. 
Du må ikke anbringe radiatorer under 
enheden, da varmen kan medføre 
deformation. 
Dansk
Børn må ikke komme i nærheden af 
udendørsenheden, og man må ikke 
placere objekter på udendørsenheden.
Hvis man falder ned fra udendørsenheden, 
kan det medføre tilskadekomst.
Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.
Forringet luftstrøm kan medføre 
utilstrækkelig ydelse eller problemer.
Sørg for, at børn, planter eller dyr ikke 
udsættes direkte for luftstrømmen fra 
enheden, da det kan have en negativ 
virkning. 
Vask ikke klimaanlægget eller 
fjernbetjeningen med vand, da dette 
kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Du må ikke anbringe vandbeholdere 
(blomstervaser osv.) på enheden, da 
det kan medføre elektrisk stød eller 
brand. 
Installer ikke klimaanlægget på et 
sted, hvor der er fare for, at anlægget 
kan udsættes for udtrængende, 
letantændelig gas. 
I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af 
gas nær klimaanlægget medføre risiko 
for brand.
Du må ikke anbringe brandfarlige 
beholdere, f.eks. spraydåser, inden 
for 1 m fra udblæsningsåbningen.
Beholderne kan eksplodere, da den 
varme luft, som udsendes af indendørs- 
eller udendørsenheden, kan påvirke dem.
Batterierne skal fjernes fra apparatet, 
inden det skrottes, og de skal 
bortskaffes på en sikker måde.
Lav afløbet, så komplet vandafladning 
garanteres.
Hvis korrekt vandafladning ikke finder 
sted fra det udendørs drænrør, mens 
klimaanlægget bruges, kan røret være 
forstoppet på grund af snavs og 
småmaterialer, som har samlet sig i røret.
Det kan medføre, at der siver vand ud af 
indendørsenheden. Hvis det er tilfældet, 
skal du stoppe med at bruge 
klimaanlægget og kontakte din forhandler 
for at få hjælp.
3
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Apparatet er ikke beregnet til brug 
uden opsyn af små børn eller 
svagelige personer.
Der kan opstå skader på legemlige 
funktioner og helbredet. 
Børn skal være under opsyn for at 
sikre, at de ikke leger med enheden 
eller med fjernbetjeningen. 
Et barns tilfældige betjening kan medføre 
skader på legemlige funktioner og kan 
skade helbredet. 
Børn må ikke lege på eller omkring 
udendørsenheden.
Hvis de ved et uheld berører enheden, 
kan de komme til skade. 
Kontakt forhandleren med henblik på 
rensning af klimaanlægget indvendigt. 
Utilstrækkelig rengøring kan medføre, at 
plasticdele brækker, at der forekommer 
vandlækage eller anden beskadigelse 
samt elektrisk stød. 
For at undgå personskade må du IKKE 
røre ved luftindtaget eller enhedens 
aluminiumsfinner. 
Placér ikke objekter i nærheden af 
udendørsenheden og sørg for, at 
blade og andet affald ikke samler 
sig omkring enheden. 
I blade kan der være små dyr, som så 
trænger ind i enheden. Når de først er 
inden i enheden, kan sådanne dyr 
medføre fejl, røg eller brand, hvis de 
kommer i kontakt med elektriske dele.
Berør aldrig styreenhedens 
indvendige dele. 
Fjern ikke frontpanelet. Berøring af visse 
interne dele vil forårsage elektriske stød 
og beskadigelse af enheden. Kontakt 
venligst din forhandler omkring tjek og 
justering af interne dele. 
Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis 
der er risiko for, at den bliver våd.
Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen, 
kan det medføre krybestrøm, og elektroniske 
komponenter kan blive beskadiget.
4

Når du bruger den trådløse 
fjernbetjening, må du ikke sætte 
en stærk lysstråle eller installere et 
lysstofrør (inverter) i nærheden af 
modtagesektionen på hovedenheden.
En funktionsfejl kan forekomme.
Vær forsigtig, når du rengør eller 
inspicerer luftfilteret.
Det er nødvendigt at arbejde i højden, 
og du skal derfor være meget forsigtig.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere
at falde ned eller at få overbalance og
derved komme til skade.

2. Navne og funktioner 
i driftsdelen (fig. 1, 2)

1

DISPLAY " " 
(SIGNALTRANSMISSION)
Dette symbol lyser, når et signal 
overføres.

2

DISPLAY " " " " " " " " 
" " (DRIFTSTILSTAND)
Displayet viser den nuværende 
DRIFTSTILSTAND. Ved kun køling 
er typerne " " (Auto) og " " 
(Opvarmning) ikke installeret.

3

DISPLAY " " (INDSTIL 
TEMPERATUR)
Displayet viser den indstillede 
temperatur.

4

DISPLAY " " 
(TIDSPROGRAMMERING)
Displayet viser 
TIDSPROGRAMMERINGEN 
til start eller stop af systemet.

5
DISPLAY " " 
(LUFTSTRØMSKLAP)
Se side 9.

6
DISPLAY " " 
(VENTILATORHASTIGHED)
Displayet viser den indstillede 
ventilatorhastighed.

MH L

C

hr. hr.
Dansk
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7

DISPLAY " " 
(INSPEKTION/TEST)
Når der trykkes på KNAPPEN til 
INSPEKTION/TEST viser displayet 
den indstillede tilstand.

8

TIL/FRA-KNAP
Tryk på knappen og systemet vil starte 
op. Tryk på knappen igen og systemet 
vil lukke ned.

9

KNAP TIL STYRING AF 
VENTILATORHASTIGHED
Tryk på knappen og vælg den 
ønskede blæserhastighed, HØJ/LAV 
(BRC7EA628/29) eller HØJ/MELLEM/
LAV (BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632).

10

KNAP TIL TEMPERATURINDSTILLING
Brug knappen til 
TEMPERATURINDSTILLING 
(virker, når fjernbetjeningens 
frontdæksel er lukket).

11

KNAP TIL PROGRAMMERING AF 
TIMER
Brug denne knap til at programmere 
"START- og/eller STOP-tiden". (Virker, 
når fjernbetjeningens frontdæksel er 
åbent).

12
START/STOP-KNAP TIL 
TIMERTILSTANDEN
Se side 9.

13
KNAP TIL GEM/ANNULLERING 
AF TIMER
Se side 10.

14
KNAP TIL JUSTERING AF 
LUFTSTRØMSRETNING
Se side 8.

15

KNAP TIL VALG AF 
DRIFTSTILSTAND
Tryk på knappen for at vælge 
DRIFTSTILSTAND.

16

KNAP TIL NULSTILLING AF FILTER
Se afsnittet VEDLIGEHOLDELSE 
i betjeningsvejledningen, der er 
vedhæftet indendørsenheden.

TEST
Dansk
17

KNAP TIL INSPEKTION/TEST
Denne knap bruges kun af 
kvalificerede serviceteknikere 
til vedligeholdelsesformål.

18
KONTAKT TIL NØDDRIFT
Denne kontakt kan nemt anvendes, 
hvis fjernbetjeningen ikke virker.

19
MODTAGER
Denne modtager signaler fra 
fjernbetjeningen.

20

DRIFTSINDIKATORLAMPE (Rød)
Denne lampe forbliver tændt, når 
klimaanlægget kører. Den blinker, 
når enheden er fejlbehæftet.

21
INDIKATORLAMPE TIL TIMER (grøn)
Denne lampe forbliver tændt, når 
timeren en indstillet.

22

INDIKATORLAMPE TIL TID FOR 
LUFTFILTERRENSNING (Rød)
Lyser når det er tid til at rense 
luftfilteret.

23

AFRIMNINGSLAMPE (Orange)
Lyser, når afrimning er startet. (Ved kun 
køling typer tændes denne 
lampe ikke.)

24

KONTAKT TIL VALG MELLEM 
VENTILATOR/KLIMAANLÆG

Indstil kontakten til " "(FAN) 
til ventilator og " " (A/C) til 
OPVARMNING eller KØLING.

25

OMSKIFTERKONTAKT KØLING/
OPVARMNING

Indstil kontakten til " "(COOL) til 
KØLING og " " (HEAT) til 
OPVARMNING.
5
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Forholdsregler ved håndtering af 
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningens transmissionsdel skal 
pege på klimaanlæggets modtagerdel.
Hvis transmissions- og modtagelsesbanen 
mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen 
blokeres, for eksempel af gardiner, fungerer 
den ikke.

2 korte bip fra modtageren indikerer, at 
transmissionen er korrekt udført.
Sendeafstanden er cirka 7 meter.
Fjernbetjeningen må ikke tabes eller blive 
våd.
Det kan blive beskadiget.

BEMÆRK
• Af hensyn til forståelsen vises alle 

indikationer på displayet i figur 1. 
I faktiske kørselssituationer vises 
kun én indikation af gangen.

• Figur 1-2 viser fjernbetjeningen med 
åbent frontdæksel.

• Figur 1-3 viser, at denne fjernbetjening kan 
bruges sammen med fjernbetjeningen, der 
følger med VRV-systemet.

• Hvis indikatorlampen til tid for luftfilterrensning 
lyser, skal luftfilteret rengøres som beskrevet 
i betjeningsvejledningen til indendørsenheden.
Efter rengøring og geninstallation af 
luftfilteret skal du trykke på knap til 
nulstilling af filter på fjernbetjeningen. 
Indikatorlampen til tid for luftfilterrensning 
på modtageren slukkes.

• Afrimningslampen blinker når der tændes 
for strømmen. Dette er ikke en funktionsfejl.

3. Håndtering af den trådløse 
fjernbetjening
6

Tryk aldrig på knappen på fjernbetjeningen 
med et hårdt, spidst objekt.
Det kan beskadige fjernbetjeningen.

Installationsstedet
• Det er muligt, at signaler ikke modtages 

i lokaler, der har lysstofrør med elektronisk 
tænding. Kontakt sælgeren inden du køber 
nye lysstofrør.

• Hvis fjernbetjeningen aktiverer andre 
elektriske enheder, skal du flytte den 
pågældende maskine eller kontakte 
forhandleren.

Anbring fjernbetjeningen 
i fjernbetjeningsholderen
Monter fjernbetjeningsholderen på en væg 
eller en søjle med de medfølgende skruer. 
(Sørg for, at den sender)

Fastgøring af 
fjernbetjening

Lad den glide 
ned ovenfra

Holder til 
fjernbetjening

Fjern 
fjernbetjening

Træk den 
lige opad
Dansk
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Sådan indsættes tørbatterierne
(1) Fjern bagdækslet på 

fjernbetjeningen i den 
retning, som pilen 
markerer.

(2) Indsæt batterierne
Anvend to tørbatterier 
(AAA.LR03 (alkaline)). 
Indsæt tørbatterierne 
korrekt, så de passer 
med deres (+) og (-).

(3) Luk dækslet.

Hvornår skal batterierne udskiftes
Under normal brug holder batterierne cirka et 
år. Skift dem dog ud, når indendørsenheden 
ikke reagerer eller reagerer langsomt på 
kommandoer, eller hvis displayet bliver 
mørkt.

[PAS PÅ]
• Udskift alle batterier samtidig, brug ikke 

nye og gamle batterier samtidigt.
• Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i lang 

tid, skal alle batterier udskiftes for at 
forebygge at batteriet lækker væske.

I TILFÆLDE AF CENTRALT 
STYRESYSTEM
Hvis indendørsenheden styres centralt, er 
det nødvendigt at skifte fjernbetjeningens 
indstilling.
Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din 
DAIKIN-forhandler.

VRV og Sky Air System
Se betjeningsvejledningen, der følger med 
klimaanlægget.

4. Driftsområde
Dansk
 Se figur 1 på side [1] 
• Driftsprocedurerne er forskellige, alt efter 

om der er tale om varmepumper eller ren 
afkøling. Kontakt Daikin-forhandleren for 
at finde ud af, hvilken type der er tale om. 

• For at beskytte enheden skal du tænde for 
hovedafbryderen 6 timer før drift.

• Hvis der slukkes for hovedafbryderen 
under drift, starter anlægget automatisk 
igen, når der atter tændes for den.

Betjen i følgende rækkefølge.

• AUTOMATIK kan kun vælges med 
varmepumpe splitsystem eller 
varmegenvinding VRV-system.

• Ved kun køling typer, kan der vælges 
mellem driftstyperne "KØLING" og 
"VENTILATOR" og "TØRRING".

VED SYSTEMER UDEN FJERNBETJENT 
OMSKIFTERKONTAKT TIL KØLING/
OPVARMNING

 Se figur 1-1, 2 på side [1] 

Tryk på knappen til VALG AF 
DRIFTSTILSTAND flere gange, og 
vælg den ønskede driftstilstand.

■ AFKØLING........................................ " "
■ OPVARMNING.................................. " "
■ AUTOMATIK ..................................... " "

• I denne driftstilstand skiftes der 
automatisk mellem KØLING og 
OPVARMNING.

■ VENTILATOR.................................... " "

5. Fremgangsmåde for 
betjening

DRIFT AF KØLING, OPVARMNING, 
AUTOMATIK, VENTILATION 
OG TØRRING

VALG AF 
DRIFTSTILSTAND

MODE
7
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■ TØRRING ......................................... " "
• Funktionen med dette program er, at 

mindske luftfugtigheden med minimalt 
fald i temperatur.

• Mikrocomputeren bestemmer  
automatisk TEMPERATUR og 
VENTILATORHASTIGHED.

• Dette system starter ikke drift, hvis 
rumtemperaturen er lavere end 16°C.

Tryk på TIL/FRA-knappen
DRIFTS-lampen lyser eller slukker, og 
systemet starter eller stopper DRIFT.

BEMÆRK
• Slå ikke strømmen FRA umiddelbart efter 

at enheden standser. Vent derefter mindst 
5 minutter.
Vand kan lække eller andre problemer kan 
opstå.

VED SYSTEMER MED FJERNBETJENT 
OMSKIFTERKONTAKT TIL KØLING/
OPVARMNING

 Se figur 1-1,3 på side [1] 

(1) Vælg DRIFTSTILSTANDEN 
med den FJERNBETJENTE 
OMSKIFTERKONTAKT TIL KØLING/
OPVARMNING på følgende måde.

■ AFKØLING ................................ " "

■ OPVARMNING .......................... " "

■ VENTILATOR ............................ " "

■ TØRRING .................................. " "

 TIL/FRA

VALG AF 
DRIFTSTILSTAND

ON OFF
8

• Se "VED SYSTEM MED FJERNBETJENT 
OMSKIFTERKONTAKT TIL KØLING/
OPVARMNING" vedrørende detaljer om tørring.
(2) Tryk på knappen VALG AF 

DRIFTSTILSTAND flere gange, 
og vælg " "
(Denne funktion er kun tilgængelig under 
tørring.)

Tryk på TIL/FRA-knappen
DRIFTS-lampen lyser eller slukker, og 
systemet starter eller stopper DRIFT.

BEMÆRK
• Slå ikke strømmen FRA umiddelbart efter 

at enheden standser. Vent derefter mindst 
5 minutter.
Vand kan lække eller andre problemer kan 
opstå.

[BESKRIVELSE AF OPVARMNING]
AFRIMNING
• I takt med at rimlaget på den udvendige 

spiral øges, nedsættes effekten på 
opvarmningen, og anlægget starter 
funktionen AFRIMNING.

• Driften af ventilatoren standser 
og indendørsenhedens 
AFRIMNINGSLAMPE tænder.
Efter 6 til 8 (højst 10) minutters 
AFRIMNING, går systemet tilbage 
til OPVARMNING.

Opvarmningskapacitet & 
udendørstemperatur
• Opvarmningskapaciteten falder i takt med 

at udendørstemperaturen sænkes. Hvis 
det føles koldt anvendes en anden 
varmekilde samtidig med dette 
klimaanlæg.

 TIL/FRA
ON OFF
Dansk
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• Varm luft cirkuleres for at opvarme 
rummet. Når klimaanlægget er startet, 
vil det tage noget tid inden hele rummet 
bliver varmt. Den interne ventilator kører 
automatisk med lav hastighed, indtil 
klimaanlægget indvendigt når en bestemt 
temperatur. Vent indtil temperaturen 
i rummet når den ønskede temperatur. 

• Hvis varm luft akkumuleres under loftet og 
det er koldt ved gulvet, anbefales det at 
bruge en cirkulationsenhed. Flere 
oplysninger kan fås ved at kontakte 
købsstedet.

Ved programmering af TEMPERATUR, 
VENTILATORHASTIGHED og 
LUFTSTRØMSRETNING følg proceduren 
vist på nedenstående illustration.

Tryk på knappen til TEMPERATURINDSTILLING 
og programmer TEMPERATURINDSTILLINGEN.

Hver gang denne knap trykkes, 
stiger temperaturindstillingen 1°C.

Hver gang denne knap trykkes, 
sænkes temperaturindstillingen 1°C.

Ved automatisk drift
Hver gang denne knap trykkes, 
skifter temperaturindstillingen til 
"H"-siden.

Hver gang denne knap trykkes, 
skifter temperaturindstillingen til 
"L"-siden.

[°C]

• Indstillingen virker ikke ved brug af 
ventilation.

BEMÆRK
• Temperatur-indstillingsområdet for 

fjernbetjeningen er 16°C til 32°C.

JUSTERING

TEMPERATURINDSTILLING

H ■ M ■ L
Temperatur-
indstilling 25 23 22 21 19

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Dansk
Tryk knappen til STYRING AF 
VENTILATORHASTIGHED.
Høj eller lav blæserhastighed kan vælges 
(BRC7EA628/29).
Høj, mellem eller lav blæserhastighed 
kan vælges (BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632).
For at beskytte enheden vil mikrochippen 
nogle gange overtage styringen af 
ventilatorhastigheden.

Tryk på knappen JUSTERING AF 
LUFTSTRØMSRETNING for at vælge 
luftretningen som vist på den 
følgende illustration.

DISPLAY vises, og 
luftstrømningsretningen 
varierer kontinuerligt 
(automatisk indstilling).

Tryk på knappen 
JUSTERING AF 
LUFTSTRØMSRETNING 
for at vælge den ønskede 
luftretning.

DISPLAY forsvinder og 
luftstrømretningen er 
fast (indstilling af fast 
luftstrømsretning).

STYRING AF 
VENTILATORHASTIGHED

JUSTERING AF 
LUFTSTRØMSRETNING

FAN

SWING
9
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Justering af luftstrømsretning 
venstre/højre
Klapperne til venstre/højre for knappen 
indstilles som ønsket eller efter behov 
for at styre luftstrømmen i rummet.

BEMÆRK
• Før klapperne indstilles skal de standses. 

Du kan få fingrene i klemme, hvis du 
arbejder med klapper, der bevæger sig.

LUFTSTRØMSKLAPPENS 
BEVÆGELSE
Under de følgende betingelser styrer 
mikroprocessoren luftstrømmens retningen 
således, at denne kan være forskellig fra 
visningen på displayet.

Driftstil-
stand Køling Opvarmning

Driftsbetin-
gelser

• Ved kontinuerlig 
drift med nedad-
vendt luftstrøms-
retning

• Når rumtempe-
raturen er højere 
end den indstil-
lede temperatur

• Ved afrimning
(klapperne blæ-
ser vandret for at 
forhindre at der 
blæser kold luft 
direkte mod per-
sonerne i rum-
met.)
10
BEMÆRK
• Hvis du forsøger afkøling eller 

programmeret tørring, mens klapperne 
vender nedad, kan luftstrømsretningen 
ændre sig uventet. Der er intet galt med 
udstyret. Dette tjener til at forhindre dug, 
der er dannet på dele i luftafgangen, i at 
dryppe.

• Driftstilstand omfatter automatisk drift.

Betjen i følgende rækkefølge.
• Timeren betjenes på følgende to måder.

Programmering af stoptiden ( ) 
.... Systemet afbrydes efter at den 
indstillede tid er udløbet.
Programmering af starttiden ( ) 
.... Systemet startes efter at den indstillede 
tid er udløbet. 

• Timeren kan indstilles til et maksimum på 
72 timer.

• Start- og stoptiden kan programmeres 
samtidigt.

Tryk på knappen TIMERTILSTAND 
START/STOP adskillige gange og 
vælg tilstanden på displayet.
Displayet blinker.
Til indstilling af timerstop .... " "
Til indstilling af timerstart .... " "

Tryk på knappen til 
TIDSPROGRAMMERING og indstil 
tiden til start eller stop af systemet.

Hver gang der trykkes på denne 
knap, stilles tiden 1 time frem.

Hver gang der trykkes på denne 
knap, stilles tiden 1 time tilbage.

PROGRAMMERET TIMER

TIMERTILSTAND 
START/STOP

TIDSPROGRAMMERING

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
Dansk
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Tryk på knappen TIMER GEM.
Proceduren for timerindstilling afsluttes. 
Displayet skifter fra at blinke til at lyse 
konstant.

Tryk på knappen TIMER ANNULLER 
for at afbryde programmeringen. Ikonet 
forsvinder.

For eksempel.
Når timeren er 
programmeret til, 
at stoppe systemet 
efter 3 timer og 
starte systemet efter 
4 timer, vil systemet 
stoppe efter 3 timer 
og derefter vil 
systemet starte 
1 time senere.

BEMÆRK
• Efter at timeren er indstillet, viser displayet 

den tilbageværende tid.

• Når systemet er installeret som vist på det 
følgende billede, er det nødvendigt at 
udpege master-fjernbetjeningen.

TIMER GEM

TIMER ANNULLER

SÅDAN INDSTILLES MASTER-
FJERNBETJENINGEN
(Til VRV-system)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Dansk
■ Til varmepumpesystem
Når en udendørs enhed er tilsluttet flere 
indendørs enheder.

■ Til varmegenvindingssystem
Når en BS-enhed er tilsluttet flere indendørs 
enheder. 

• Kun master-fjernbetjeningen kan vælge 
drift af VARME, KØLING eller AUTOMATIK 
(kun varmegenvindingssystem).

En af disse fjernbetjeninger skal 
udpeges som master-fjernbetjening.

Udendørsenhed

Indendørs-
enheder

En af disse fjernbetjeninger skal 
udpeges som master-fjernbetjening.

Udendørsenhed

Indendørs-
enheder

BS-enhed
11
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Når indendørsenheden med master-
fjernbetjeningen indstilles til "KØLING", 
kan du skifte driftstilstand mellem 
"VENTILATOR", "TØRRING" og "KØLING".
Når indendørsenheden med master-
fjernbetjeningen indstilles til "OPVARMNING", 
kan du skifte driftstilstand mellem 
"VENTILATOR" og "OPVARMNING".
Når indendørsenheden med master-
fjernbetjeningen indstilles til "VENTILATOR", 
kan du ikke skifte driftstilstand. 
Når du forsøger andre indstillinger end dem, 
der er beskrevet ovenfor, lyder et "bip" som 
advarsel.
Kun med varmegenvindingssystem 
kan indendørsenhedens indstilles til 
AUTOMATIK. Ved forsøg på at gøre det, 
lyder et "bip" som advarsel.

Sådan udpeges master-fjernbetjeningen
Betjen i følgende rækkefølge.

Tryk kontinuerligt på knappen til VALG 
AF DRIFTSTILSTAND i 4 sekunder.
Displayet viser " " for alle slave 
indendørsenheder, som er tilsluttet samme 
udendørsenhed eller BS-enheden blinker.

Tryk på knappen til VALG AF 
DRIFTSTILSTAND på den 
indendørsenhed, som du vil udpege 
som master-fjernbetjening. 
Udpegningen er fuldført. Denne 
indendørsenhed er udpeget som 
master-fjernbetjening, og displayet, 
der viser " ", forsvinder.
• Gentag trin  og  for at ændre 

indstillingerne.

MODE

MODE

1 2
12
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer på grund 
af manglende batteri eller batterisvigt, så 
brug kontakten, som er placeret ved siden af 
luftudstødningsgitteret på hovedenheden. 
Når fjernbetjeningen ikke virker, og batteriets 
indikator for lav strøm ikke er tændt, skal du 
kontakte din forhandler.

[START]

Maskinen kører i den foregående tilstand.
Systemet arbejder med den tidligere 
indstillede luftstrømsretning.

[STOP]

Dette system har yderligere to styresystemer 
foruden den individuelle styring (hvor én 
fjernbetjening styrer én indendørsenhed). 
Sørg for, at følgende er opfyldt, hvis der er 
tale om en enhed med følgende styresystem.
■ Gruppestyring

Én fjernbetjening styrer op til 
16 indendørsenheder.
Alle indendørsenheder er indstillet ens.

NØDDRIFT

Tryk på kontakten til nøddrift.

Tryk igen på kontakten til 
NØDDRIFT.

SÆRLIGE FORHOLD FOR SYSTEMER 
MED GRUPPESTYRING ELLER 
STYRESYSTEM MED TO 
FJERNBETJENINGER

1 2
Dansk
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■ Styresystem med to fjernbetjeninger
To fjernbetjeninger styrer én indendørs 
enhed (ved gruppestyresystem en gruppe 
af indendørsenheder).
Enheden følger individuel betjening.

BEMÆRK
• Kan ikke have styresystem med to 

fjernbetjeninger med kun trådløse 
fjernbetjeninger. (Det skal være et 
styresystem med to fjernbetjeninger med 
en kablet og en trådløs fjernbetjening.)

• Under et styresystem med to 
fjernbetjeninger kan en trådløs 
fjernbetjening ikke styre timeren. 

• Under betjening af de to controllere, der er 
tilsluttet den samme enhed, viser den 
trådløse fjernbetjening kun OPERATION 
MODE (DRIFTSTILSTAND).

• Hvis den kabelforbundne fjernbetjening 
bruges til betjening, ændres displayet på 
den trådløse fjernbetjening ikke.

• Ud af 3 andre lamper på indendørsenhedens 
display er det kun driftsindikatorlampen der 
fungerer.

BEMÆRK
• Kontakt din Daikin-forhandler, hvis du 

vil ændre sammensætningen eller 
indstillingen af gruppestyring og 
styresystemer med to fjernbetjeninger.

Følgende symptomer er ikke 
nødvendigvis tegn på, at 
klimaanlægget ikke fungerer korrekt
I.SYSTEMET KØRER IKKE
• Systemet genstarter ikke umiddelbart 

efter, at der trykkes på TIL/FRA-knappen.
Hvis DRIFTSLAMPEN lyser, er systemet 
i normal tilstand. For at undgå 
overbelastning af systemet vil 
en sikkerhedsanordning forhindre 
umiddelbar genstart. Systemet tændes 
automatisk igen efter 5 minutter.

6. Forhold, der ikke skyldes 
fejl på klimaanlægget
Dansk
• Systemet genstarter ikke 
umiddelbart efter, at knappen til 
TEMPERATURINDSTILLING sættes 
tilbage til den tidligere stilling, efter 
at knappen er trykket ned.
For at undgå overbelastning af systemet 
vil en sikkerhedsanordning forhindre 
umiddelbar genstart. Systemet tændes 
automatisk igen efter 5 minutter.

• Hvis modtagerbippet gentages hurtigt 3 
gange (det lyder kun to gange, når det 
fungerer normalt).
Styringen er indstillet til den valgfri styring 
til central styring.

• Hvis afrimningslampen på 
indendørsenhedens display lyser, 
når opvarmning starter.
Denne indikation advarer om kold luft, der 
blæser fra enheden. Der er intet galt med 
udstyret.

I. NØDSTOP
Når klimaanlægget stopper i en nødsituation, 
blinker lampen, der viser at indendørsenheden 
kører. 
Tag selv de følgende trin for at læse den 
fejlkode, der vises på displayet. Kontakt din 
forhandler med denne kode. Det vil hjælpe 
med at fastslå årsagen til problemerne og 
dermed forkorte reparationstiden.

Tryk på knappen INSPEKTION/TEST 
for at vælge inspektionstilstanden 
" ".

" " vises på displayet og blinker. 
"UNIT no." lyser.

7. Hvordan findes 
problemområder

 TEST
13
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Tryk på PROGRAMMERING AF TIMER 
og skift enhedens nummer.

Tryk for at ændre enhedsnummeret, indtil 
indendørsenheden bipper og udfør derefter 
følgende handling afhængig af antallet af bip.
Antal bip
3 korte bip ..........Udfør alle trin fra  

til .

1 kort bip ............Udfør trin  og 
1 langt bip...........Normal tilstand

Tryk på KNAP TIL VALG AF 
DRIFTSTILSTAND.

" " på venstre side af funktionsfejlkoden 
blinker. 

Tryk på PROGRAMMERING AF TIMER 
og skift funktionsfejlkoden.
Tryk indtil indendørsenheden bipper to 
gange.

Tryk på KNAP TIL VALG AF 
DRIFTSTILSTAND.

" " på højre side af funktionsfejlkoden 
blinker.

DOWN
UP

3
6

3 6

MODE

DOWN
UP

MODE
14
Tryk på PROGRAMMERING AF TIMER 
og skift funktionsfejlkoden.
Tryk indtil indendørsenheden udsender et 
langt bip.
Funktionsfejlkoden er fast, når der lyder et 
langt bip fra indendørsenheden.

Tryk på KNAP TIL VALG AF 
DRIFTSTILSTAND for at få displayet 
tilbage til normal tilstand.

II. I ANDRE TILFÆLDE END NØDSTOP
1. Enheden fungerer slet ikke.

• Kontroller om modtageren er udsat for 
sollys eller stærkt lys. Hold modtageren 
væk fra lyset.

• Kontrollér om der er batterier 
i fjernbetjeningen. Indsæt batterier, 
hvis de mangler.

• Kontrollér om numrene på 
indendørsenhedens og den 
trådløse fjernbetjening er ens.

Nulstilling af displayet

DOWN
UP

MODE

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

Dansk
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Indendørsenheden skal betjenes med en 
fjernbetjening med samme nummer.
Signaler fra en fjernbetjening med et andet 
nummer accepteres ikke. (Hvis nummeret 
ikke er nævnt, betragtes det som "1")

2. Systemet kører, men det køler eller 
varmer ikke tilstrækkeligt.
• Hvis den indstillede temperatur ikke er 

korrekt.
• Hvis VENTILATORHASTIGHEDEN er 

indstillet til LAV HASTIGHED.
• Hvis vinklen på luftstrømmen ikke er 

korrekt.
I følgende tilfælde skal købsstedet 
kontaktes.

ADVARSEL
Hvis der lugter brændt, skal du straks 
SLUKKE for strømmen og kontakte 
købsstedet. Brug af udstyret under alt 
andet end korrekte arbejdsforhold kan 
resultere i skader på udstyret, elektrisk 
stød og/eller brand.

Nummer

Nummer
Dansk
[Problemer]
Lampen, der viser at indendørsenheden 
KØRER, blinker, og enheden fungerer slet 
ikke.

[Afhjælpning af problemet]
Kontroller funktionsfejlkode (A1 - UF) på 
fjernbetjeningen og kontakt indkøbsstedet. 
(Se side 12.)

Funktionsfejlkode
Enhed nr. som 
registrerede 
problemer

INSPEKTION
-display
15
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Dit produkt batterierne, der følger 
med fjernbetjeningen, er mærket 
med dette symbol. Dette symbol 
betyder, at elektriske og 
elektroniske produkter samt 
batterier ikke må blandes sammen med 
usorteret husholdningsaffald. For batterier 
kan der være trykt et kemisk symbol under 
symbolet. Dette kemiske symbol betyder, 
at batteriet indeholder et tungmetal i en 
koncentration, der ligger over et bestemt 
niveau. Mulige kemiske symboler er:

■ Pb: bly (>0,004%)

Forsøg ikke selv at afmontere systemet. 
Afmontering af produktet, behandling af 
kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, 
skal ske i henhold til de relevante lokale og 
nationale bestemmelser. Enheder og brugte 
batterier skal behandles på steder særligt 
beregnet hertil med henblik på genbrug og 
genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse 
hjælper du med til at undgå potentielt negative 
påvirkninger af miljøet og menneskers 
sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale 
myndigheder for yderligere information.

8. Bortskaffelseskrav
16
 Dansk
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