KABLET
FJERNKONTROLL

REFERANSEGUIDE FOR BRUKER

BRC1E53
•• Takk for at du har kjøpt den kablede fjernkontrollen.
•• Denne brukerveiledningen beskriver de sikkerhetshensynene som
må tas ved bruk av produktet.

Les denne brukerveiledningen nøye, og forsikre deg om
at du forstår informasjonen den gir, før du prøver å bruke
produktet.

Oppbevar brukerveiledningen et sted der den er lett tilgjengelig, når du
har lest den.
Hvis en annen bruker senere skal betjene produktet, må du sørge for
å gi denne brukerveiledningen til den nye brukeren.
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Sikkerhetshensyn
Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser
av originalinstruksjonene.
Denne enheten er ikke ment å brukes av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller
har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

Les disse sikkerhetshensynene nøye før du installerer fjernkontrollen.
•• Denne håndboken klassifiserer hensyn under ADVARSEL og FORSIKTIG.
Begge typer inneholder viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsreglene
nedenfor.

ADVARSEL

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

FORSIKTIG

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

•• Følgende piktogrammer brukes i denne brukerveiledningen.
Gjør aldri dette.

Følg alltid de angitte instruksjonene.

Sørg for å jorde enheten.

Ha aldri fuktige hender ved bruk.

Vann og fukt må holdes unna.

Om

fjernkontrollen

ADVARSEL
•• Ikke installer fjernkontrollen selv.

Feil ved installasjonen kan føre til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

•• Du må ikke modifisere eller reparere fjernkontrollen.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

•• Du må ikke selv flytte fjernkontrollen eller installere den på nytt.
Feil ved installasjonen kan føre til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

•• 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.
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Punkter som må følges nøye
FORSIKTIG
•• Ikke lek med enheten eller fjernkontrollen.

Hvis et barn bruker dem feil, kan det føre til legemsbeskadigelse og helseskade.

•• Ta aldri fra hverandre fjernkontrollen.

Berøring av de indre delene kan føre til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler eller godkjent leverandør for å få foretatt innvendig
inspeksjon og justeringer.

•• Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan føre til
elektrisk støt.
•• Ikke vask fjernkontrollen.

Det kan forårsake strømlekkasje og medføre elektrisk støt eller brann.

•• Ikke legg fjernkontrollen et sted der det er risiko for at den kan bli fuktig.
Hvis det kommer vann inn i fjernkontrollen, er det fare for strømlekkasje og skade på
elektroniske komponenter.

Innendørsenhet

og utendørsenhet

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.
•• Stikk ikke inn gjenstander (stenger, fingre eller liknende) i luftinntaket
eller luftutløpet.
Det kan føre til skade som følge av kontakt med de hurtiggående viftebladene på
luftkondisjoneringsanlegget.

•• Kontakt fagfolk hvis du vil montere ekstrautstyr, og sørg for at det bare
brukes 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.

•• 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.
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Punkter som må følges nøye

ADVARSEL
•• Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved kjølemiddellekkasje.

Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal, det vil si ikke genererer
kjølig eller varm luft, kan årsaken være lekkasje av kjølemiddel. Kontakt forhandleren for
å få hjelp. Kjølemiddelet i luftkondisjoneringsanlegget er trygt og lekker vanligvis ikke.
Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt med en åpen brenner eller et varmeeller kokeapparat føre til at det dannes giftig gass. Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget
før en godkjent servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er reparert.

•• Hvis du bruker en lastbryter med sikring, må du kontrollere at sikringen
har korrekt amperestyrke.
Bruk av en vanlig ledning kan forårsake funksjonsfeil eller brann.

•• Ikke bruk strømbryteren for å starte eller stanse
luftkondisjoneringsanlegget.

Det kan forårsake brann eller vannlekkasje.
Viften vil i tillegg rotere uforutsigbart hvis kompensasjon for strømbrudd er aktivert,
og dette kan forårsake personskade.

•• Sørg for å jorde enheten.

Ikke koble jordledningen til rør, lynavleder eller telefonjordledning. Ufullstendig jording
kan føre til elektrisk støt eller brann. Svært høy spenning ved lynnedslag eller fra andre
kilder kan skade luftkondisjoneringsanlegget.

•• Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal (avgir brent
lukt osv.), må du slå av strømmen og kontakte nærmeste forhandler.
Fortsatt drift under slike omstendigheter kan medføre feil, elektrisk støt eller fare for
brann.

•• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle
kjølemiddellekkasje.

Når luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom, må de nødvendige
forholdsreglene tas slik at eventuelt kjølemiddel som lekker ut, ikke overstiger
konsentrasjonsgrensen.
Dette kan ellers medføre en ulykke som følge av oksygenmangel.

•• Det må monteres en jordfeilbryter.

Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

•• Kontakt forhandleren hvis luftkondisjoneringsanlegget kommer under
vann som følge av en naturkatastrofe, f.eks. flom eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget må i så fall ikke betjenes, da det ellers kan oppstå
funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.

•• Bruk en strømforsyning som er spesifisert for
luftkondisjoneringsanlegget.

Bruk av andre strømforsyninger kan føre til varmeutvikling, brann og produktfeil.
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Punkter som må følges nøye

FORSIKTIG
•• 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 tillat barn å klatre på utendørsenheten, og unngå å plassere noe
på den.
Fall kan medføre personskade.

•• Ikke blokker luftinnløp eller -utløp.

Redusert luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse eller problemer.

•• Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene på anlegget, for det kan
forårsake personskade.
•• Ikke fjern viftebeskytteren på utendørsenheten.

Viftebeskytteren beskytter mot enhetens hurtiggående vifte, som kan forårsake
personskade.

•• Plasser ikke gjenstander som ikke tåler fuktighet, rett under innendørseller utendørsenhetene.
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.

•• Ikke plasser beholdere med vann (blomstervaser osv.) på enheten,
da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til andre formål enn tilsiktet.
Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter,
dyr eller kunstverk, da dette kan forringe ytelsen og kvaliteten og forkorte levetiden til
disse gjenstandene.

•• 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.
•• Sørg for at barn, planter og dyr ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra
enheten, da det kan ha bivirkninger.
•• Ikke plasser beholdere med brannfarlig innhold, som sprayflasker,
nærmere enn 1 meter fra utblåsingsdelen.

Beholderne kan eksplodere fordi den varme luften fra innendørs- og utendørsenheten
vil åvirke dem.

•• Ikke installer luftkondisjoneringsanlegget et sted der det er fare for
lekkasje av eksplosjonsfarlig gass.

Hvis det oppstår gasslekkasje, kan gassansamlinger nær luftkondisjoneringsanlegget
føre til brannfare.
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Punkter som må følges nøye

FORSIKTIG
•• Ikke sitt eller stå på noe som er ustødig når du betjener eller
vedlikeholder luftkondisjoneringsanlegget.
Det kan velte og føre til personskade.

•• Ikke berør motoren når du bytter filteret.

Motoren kan være veldig varm slik at du kan brenne deg.

•• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke vaskes med vann, for dette kan
føre til elektrisk støt eller brann.
•• Sørg for å lufte med jevne mellomrom.

Vær forsiktig når luftkondisjoneringsanlegget brukes sammen med annet utstyr for
oppvarming.
Utilstrekkelig lufting kan føre til oksygenmangel.

•• Stopp alltid luftkondisjoneringsanlegget og slå AV strømbryteren når
du skal rengjøre det.
Hvis du ikke gjør det, kan du få elektrisk støt eller skade deg.

•• Ikke vask innendørs- og utendørsenhetene innvendig selv. Kontakt alltid
en Daikin-forhandler.

Hvis du bruker feil vaskemetode eller feil vaskemiddel, kan det skade resindelene
på innendørsenheten eller føre til vannlekkasje.
Hvis de elektriske delene eller motoren i innendørsenheten kommer i kontakt med
vaskemiddel eller vann, kan det også oppstå funksjonsfeil, røykdannelse eller oppheting.

•• Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsenheten, og unngå
at løvverk og småstein samler seg rundt enheten.
Løv trekker til seg smådyr som kan komme inn i enheten. Når dyrene er kommet inn
i enheten, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de berører de elektriske
delene.

•• Fest enhetene godt.

Hvis enhetene ikke er godt festet, kan de falle ned eller velte og forårsake personskade.

•• 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.
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Navn og funksjoner
1. Knapp for valg
av driftsmodus
11. LCD-skjerm (med
bakgrunnsbelysning)

4. Opp-knapp
5. Ned-knapp
6. Høyre-knapp
7. Venstre-knapp
9. Driftslampe
8. PÅ/AV-knapp
3. Meny/enter-knapp
10. Avbryt-knapp

2. Viftehastighet/
luftstrømretningknapp (Fan Speed/
Airflow Direction)
Funksjoner som ikke er grunnleggende for driften (dvs. AV/PÅ, valg
av driftsmodus, viftehastighet- og temperaturinnstilling) stilles inn
fra menyen.
MERK
• Ikke installer fjernkontrollen et sted der den blir utsatt for direkte sollys.
Det kan føre til at LCD-skjermen blir misfarget slik at det ikke vises noe på den.
• Ikke vri eller dra i ledningen til fjernkontrollen.
Det kan føre til funksjonsfeil i fjernkontrollen.
• Ikke bruk spisse gjenstander til å trykke på knappene på fjernkontrollen.
I motsatt fall kan det føre til at fjernkontrollen blir skadet eller får funksjonsfeil.
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Navn og funksjoner

1. Knapp for valg av driftsmodus
•• Trykk på denne knappen for å velge ønsket
driftsmodus. (Se "Cool/Heat/Auto/Fan-drift"
på side 13)
•• Hvilke modi som er tilgjengelig, kan
avhenge av tilkoblet modell.

2. Viftehastighet/luftstrømretningknapp (Fan Speed/Airflow Direction)
•• Brukes til å endre viftehastigheten
og luftstrømretningen.
•• Hvilke viftehastigheter som er tilgjengelige,
kan avhenge av tilkoblet modell.

3. Meny/enter-knapp
•• Brukes til å vise hovedmenyen, eller angi
det valgte elementet (se "Oversikt over
punktene i hovedmenyen." på side 24).

4. Opp-knapp
•• Brukes til å øke den innstilte temperaturen.
•• Det neste menypunktet på oversiden
markeres.
(Hold nede knappen for å gå gjennom
verdiene eller elementene).
•• Brukes til å endre det valgte elementet.

5. Ned-knapp
•• Brukes til å senke den innstilte
temperaturen.
•• Det neste menypunktet under markeres.
(Hold nede knappen for å gå gjennom
verdiene eller elementene).
•• Brukes til å endre det valgte elementet.

7. Venstre-knapp
•• Brukes til å markere de neste
menypunktene til venstre.
•• Visningsinnholdet endres til forrige skjerm.

8. PÅ/AV-knapp
•• Trykk for å starte eller stanse
luftkondisjoneringsanlegget.

9. Driftslampe (grønn)
•• Denne lampen lyser når anlegget er i drift.
•• Denne lampen er ikke tent når driften er
AV Denne lampen blinker hvis det oppstår
en feil.

10.Avbryt-knapp
•• Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.

11. LCD-skjerm (med

bakgrunnsbelysning)

•• Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt
30 sekunder når du trykker på en av
knappene.
•• Handlingen som er knyttet til knappene
(unntatt PÅ/AV-knappen) utføres ikke når
bakgrunnsbelysningen ikke er tent.
•• Når to fjernkontroller brukes til å styre én
innendørsenhet, tennes
bakgrunnsbelysningen på den som brukes
først.
•• Funksjonen Auto Display Off gjør at
displayet slås av automatisk etter et angitt
tidsrom (se "Auto Display Off (auto display
AV)" på side 44).

6. Høyre-knapp
•• Brukes til å markere de neste
menypunktene til høyre.
•• Visningsinnholdet endres til neste skjerm.
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Navn og funksjoner

LCD-visning
•• Det finnes to typer LCD-visninger. Standardvisningen, som brukes som standard,
og detaljert visning.
•• For å endre den aktive visningsmetoden velger du ønsket visningsmetode
i skjermbildet Display Mode (se "Display" på side 56).
•• Innholdet som vises på skjermen, kan avhenge av driftsmodusen til de tilkoblede
modellene. (Eksempel: Følgende skjermbilde vises når luftkondisjoneringsanlegget
er satt til automatisk oppvarming.)
Standardvisning
Med symboler

Med symboler og tekst (standard)
12
16
8

10
17
1

28°C

2
13
18

Heat

1

3
21

12
16
8

10
17
2
13
5

Set to

28°C

Error: Push Menu button

3
4

Detaljert visning

Ved detaljert visning vises klokke og detaljerte valg i tillegg til
menypunktene som vises ved standardvisning.
Med symboler
11
14

Fri

11:03

Med symboler og tekst
9
7
3
15

6
19
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21
20

14

Heat

Fri

11:03

Set to

Room

2
13

Error: Push Menu button

9
3
15
4
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Navn og funksjoner

1. Driftsmodus

5. Melding

•• Angir gjeldende driftsmodus.
Driftsmodus
Kjøle

Varme

Ventilasjon

Luftrensing

Vifte

Tørking

Auto (kjøle) Auto (varme)

2. Viftehastighet
•• Angir viftehastigheten som er stilt inn for
luftkondisjoneringsanlegget.
•• Viftehastigheten vises ikke hvis ikke
luftkondisjoneringsanlegget har
styringsfunksjon for viftehastigheten.

3. Visning av innstilt temperatur /
tilbakeslagstemperatur
•• Når anlegget er slått PÅ, vises
temperaturen som er innstilt for
luftkondisjoneringsanlegget.
•• Når anlegget er slått AV og Setback
er deaktivert, vises temperaturen som
er innstilt for luftkondisjoneringsanlegget.
•• Når anlegget er slått AV og Setback
er aktivert, vises temperaturen som
er innstilt for setback-funksjonen.
•• Visningen er dobbelt settpunktmodus som
standard. For instruksjoner om hvordan
du aktiverer enkel settpunktmodus:
se referanseguiden for installatøren.

4. Avising/varmstart "

"

•• Dette symbolet angir at avising/varmstart
er aktivert.
•• Avising/varmstart er bare mulig når
en HRV-enhet (heat reclaim ventilation)
er tilkoblet. Se brukerveiledningen for
HRV-enheten hvis du vil ha flere
opplysninger.

Følgende meldinger kan vises:
•• This function not available (Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig).
–– Vises i noen sekunder når det trykkes
på en betjeningsknapp,
og innendørsenheten ikke har den
tilsvarende funksjonen.
–– Hvis flere innendørsenheter er i bruk,
vises meldingen bare hvis ingen
av innendørsenhetene har funksjonen.
Det vil si at meldingen ikke vises hvis
bare én av innendørsenhetene har
funksjonen.
•• Error: Press Menu Button (Feil: Trykk
på menyknappen).
•• Warning: Press Menu Button (Advarsel:
Trykk på menyknappen).
–– Vises når det registreres en feil eller
advarsel.
•• Quick Start (bare Sky Air)
–– Vises når Quick Start-funksjonen er aktiv.
•• Time to clean filter (På tide å rengjøre
filteret)
•• Time to clean element (På tide å rengjøre
elementet)
•• Time to clean filter and element (På tide
å rengjøre filteret og elementet)
–– Vises når det er på tide å rengjøre filteret
og/eller elementet.

6. Ventilasjon/rensing
•• Symbol for ventilasjonsmodus.
"
"
Angir ventilasjonsmodus (AUTOMATIC,
ENERGY RECLAIM VENTILATION,
BYPASS).
•• Luftrensingssymbol "
" angir at
luftrensingssettet (tilleggsutstyr) er i drift.

7. Tastelås "

"

•• Vises når tastelåsen er aktiv.

8. Tidsbryter aktivert "

"

•• Angir at planleggingstidsbryteren eller
AV-tidsbryteren er aktivert.
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Navn og funksjoner

9. Problem med tidsbryter "

"

•• Angir at klokken må stilles på nytt.
•• Planleggingstidsbryterfunksjonen virker
ikke før klokken stilles på nytt.

10.Sentralisert kontroll " "
•• Angir at luftkondisjoneringsanlegget
administreres av sentralt kontrollutstyr
(tilleggsutstyr), og systemet ikke kan styres
med fjernkontrollen.

11. Symbol for veksling under
sentralisert styring "
"
•• Angir at installasjonens omveksling
er under sentralisert kontroll som er tildelt
et annet innendørsanlegg eller en ekstra
velger for kjøling/varme koblet til
utendørsanlegget (= hovedfjernkontroll).

12.Setback " "
•• Angir at klokken er stilt.
•• Hvis klokken ikke er stilt, vises " -- : -- ".

13.Airflow direction (luftstrømsretning)
•• Vises når luftstrømretning og -sving
er angitt.
•• Dette menypunktet vises ikke hvis systemet
ikke har en funksjon til å angi
luftstrømretning.

16.Rotasjon " "
•• Angir at én enhet er innstilt som backup,
og at rotasjon er aktivert.

17.Lavstøyoperasjon/strømforbrukbegrensning/tvungen termo av
(BACnet) "

"

•• Angir at systemet kjører under
lavstøyoperasjon eller
strømforbrukbegrensning, eller mottar
en "tvungen termo av"-kommando fra
et BACnet-grensesnitt.
Se servicehåndboken til utendørsenheten,
eller kontakt forhandleren.

18.Feil "

"

•• Angir en feil ved enheten eller en advarsel.

19.Rengjør filteret " "
•• Angir at det er på tide å rengjøre filteret.

20.Rengjør element "

"

•• Angir at det er på tide å rengjøre elementet.

21.Selvrensende filter i drift "

"

•• Angir at det selvrensende filteret er i drift.

14.Klokke (12/24-timers sanntidsklokke)
•• Angir at klokken er stilt.
•• Hvis klokken ikke er stilt, vises " -- : -- ".

15.Detaljert valg
•• Vises når detaljert visningsmodus er valgt.
•• Det er som standard ikke valgt detaljerte
punkter.

Referanseguide for bruker
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Standard driftsmetode
Fremgangsmåte ved
betjening

Fjernkontrollens
funksjoner

Betjen knappene i henhold til
fremgangsmåten.

Betjeningsmåte

Skjermvisning
Skjermbilder
som vises på
fjernkontrollen.

1

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

2

Return

1/2

Setting

Schedule
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Yes
Return

No

Setting

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Return

Setting

Knappevisning
Viser plasseringen til
knappene som skal
betjenes.

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main
Menu" på side 29.)
(opp/ned) for
•• Trykk på knappene
å velge Schedule , og trykk på meny/
enter-knappen.

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre)
for å velge Yes , og trykk på meny/
enter-knappen.
•• Dato- og klokkeslettskjermbildet Date &
Time vises.
•• Angi gjeldende år, måned, dag og
klokkeslett. (Se "Clock & Calendar (klokke
og kalender)" på side 59.)

Merk
•• Før du stiller inn tidsplanen, må klokken
stilles.
•• Hvis klokken ikke er innstilt, vises
et skjermbilde som det til venstre.

Forberedelse
•• Slå PÅ systemet minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
•• Hvis du vil sikre at systemet starter uten problemer, må du ikke slå det AV i årstiden da det
er bruk for det.

BRC1E53
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Standard driftsmetode

Cool/Heat/Auto/Fan-drift

(SkyAir og VRV)

Betjeningsmåte

1

Cool

Set to

28°C

•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus flere
ganger inntil ønsket modus er valgt (cooling
(kjøling), heating (varme), fan only (bare vifte),
dry (tørking) eller auto (automatisk)).
Merk
• Utilgjengelige driftsmodi vises ikke.
• Hvis luftkondisjoneringsanlegget er en modell som bare kjøler,
kan du bare velge modusen Cooling (kjøling), Dry (tørking) eller
Fan Only (bare vifte).
• Før du endrer modus, må du kontrollere at veksling under
styring ikke vises på fjernkontrollen.
Modi for kjøling eller varme kan ikke velges hvis ovenstående
vises på fjernkontrollen. Se "Slik stiller du inn valg av kjøle- eller
varmeinnstilling" på side 20 hvis ikonet for veksling under
styring blinker.

2

•• Trykk på AV/PÅ-knappen.
Driftslampen (grønn) tennes, og driften
av luftkondisjoneringsanlegget starter.

3

•• Den innstilte temperaturen økes med 1°C når
du trykker på
(opp), og senkes med
1°C når du trykker på
(ned).

4

Cool

Cool

Set to

28°C

Set to

28°C

Referanseguide for bruker
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Merk
Det er ikke mulig å stille temperaturen i modusen Dry (tørking)
eller Fan Only (bare vifte).

•• For å endre viftehastigheten eller
luftstrømretningen trykker du på knappen Fan
Speed/Airflow Direction (viftehastighet/
luftstrømretning).

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

Standard driftsmetode

Airflow level /direction
level
Direction1
Lv. 1 (L)
Swing stop

Return
Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
ønsket nivå eller posisjon.

Setting

Lav

Middels lav

Auto

Middels

Høy

Middels høy

Airflow level /direction
level

Lv. 1 (L)

Return

Direction1

Swing stop

Return

Direction
Swing

Setting

Innstilling av luftstrømretning (opp/ned)
Air Volume/direction
Air Volume
High

Return

Merk
• Luftkondisjoneringsanlegget kan være satt til automatisk
viftehastighetsstyring for å beskytte mekanikken.
• Luftkondisjoneringsanlegget kan være satt til automatisk
viftehastighetsstyring avhengig av romtemperaturen.
• Viften kan slutte å gå, men dette er ikke en feil.
• Det kan ta litt tid før viftehastigheten faktisk endres.
• I automodus justeres viftehastigheten automatisk i henhold til
innstillingspunkt og innendørstemperatur.
• I modusen Fan Only (bare vifte) er viftehastigheten høy.
• Avhengig av type innendørsenhet finnes det to viftehastigheter
(lav og høy), tre viftehastigheter (lav, medium og høy), eller fem
viftehastigheter (lav, medium-lav, medium, medium-høy, høy).
Noen innendørsenheter støtter også automatisk viftehastighet.
•• Når luftstrømretningen er valgt, velger du ønsket
luftstrømretning fra No Ind Set , Position 0 ,
Position 1 , Position 2 , Position 3 , Position 4 ,
Swing og Auto med knappene
(opp/ned).

Setting
Setting

Air Volume/direction
Air Volume
High

•• Hvis du vil velge innstilling for luftstrømnivå eller
luftstrømretning, trykker du på knappene
(venstre/høyre).

Direction
Swing

Merk
• Luftstrømretning vises på skjermen som vist nedenfor.
0: Position 0
0
1: Position 1
4
0
1
2: Position 2
2
1
3
3 4
2
3: Position 3
Retning opp/ned
Retning venstre/høyre 4: Position 4
•• Velger du en av de 5 posisjonene (0 til 4), holder
luftstrømlamellene seg i en fast posisjon.
•• Hvis du velger Swing (sving), svinger luftstrømslamellene
frem og tilbake.

Setting

Innstilling av luftstrømretning (venstre/høyre)

BRC1E53
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•• Når du trykker på meny/enter-knappen,
bekreftes innstillingene og du føres tilbake
til standardskjermen.
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Standard driftsmetode

5

•• Når du trykker på PÅ/AV-knappen på nytt, stanser
luftkondisjoneringsanlegget og driftslampen slås
av.

Merk
• Når systemet har vært i varmedrift, fortsetter viften å gå
i omtrent 1 minutt for å fjerne gjenværende varme
i innendørsenheten.
• For å unngå vannlekkasje eller systemfeil skal du ikke slå AV
strømmen like etter at luftkondisjoneringsanlegget slutter å gå.
Vent i minst 5 minutter slik at dreneringspumpen blir ferdig med
å drenere vekk overskuddsvannet fra innendørsenheten.

Informasjon om kjøledrift
•• Hvis kjøledrift brukes når temperaturen i rommet er for lav, dannes det
frost på varmeveksleren til innendørsenheten. Dette kan redusere
kjøleevnen. I så fall går luftkondisjoneringsanlegget automatisk over
til avriming for en stund.
Under avriming brukes en lav viftehastighet eller svak vind for å hindre
utslipp av smeltevann. (Fjernkontrollen viser viftehastigheten som
er satt.)
•• Når utendørstemperaturen er høy, tar det litt tid før romtemperaturen
når den angitte temperaturen.

Informasjon om varmedrift
Oppstart

Referanseguide for bruker
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• Varmedrift krever generelt lenger tid for å oppnå innstilt temperatur
sammenlignet med kjøledrift.
Vi anbefaler at du starter luftkondisjoneringsanlegget på forhånd
ved hjelp av tidsbryteren.
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Utfør følgende handling for å unngå at varmeevnen forringes, eller at det
blåser ut kald luft.
Avisingsdrift
• Luftkondisjoneringsanlegget går automatisk over til avriming for
å hindre at det dannes frost på innendørsenheten, noe som fører
til redusert varmekapasitet.
• Innendørsviften stanser, og "
" (avising/varmstart) vises på
fjernkontrollen.
• Luftkondisjoneringsanlegget går tilbake til normal drift etter
ca. 6 til 8 minutter (men ikke mer enn 10 minutter).

Varmstart
(bare VRV)

• Når luftkondisjoneringsanlegget går over til varmedrift eller avriming,
stopper innendørsviften for å hindre kald trekk. (I så fall vises "
"
(avising/varmstart) på fjernkontrollen).

Utetemperatur
og varmeevne

• Luftkondisjoneringsanleggets varmeevne blir dårligere når utetemperaturen synker.
Hvis oppvarmingseffekten ikke er nok anbefales det å bruke et annet
oppvarmingsapparat i kombinasjon med luftkondisjoneringsanlegget.
(Når du bruker apparater med forbrenning, må du lufte ut rommet med
jevne mellomrom.)
Ikke bruk varmeapparatet på steder der det er utsatt for luftstrømmen
fra luftkondisjoneringsanlegget.
• Luftkondisjoneringsanlegget er av typen som sirkulerer varm luft. Bruk
derfor litt tid på å varme opp rommet etter at luftkondisjoneringsanlegget starter.
Innendørsviften går automatisk inntil systemets innetemperatur har økt
til et bestemt nivå.
• Hvis varmluft blir værende oppunder taket, og det er fotkaldt, anbefaler
vi en sirkulatorvifte.
Kontakt en Daikin-forhandler hvis du vil vite mer.

BRC1E53
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Standard driftsmetode

Tørkeprogramdrift
Forberedelse
•• Slå PÅ luftkondisjoneringsanlegg minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
•• Hvis du vil sikre at luftkondisjoneringsanlegget starter uten problemer, må du ikke slå det AV
i årstiden da det er bruk for det.
•• Tørkemodus kan ikke velges hvis fjernkontrollen ikke kan brukes til å velge kjøle-/
varmemodus (se "Slik stiller du inn valg av kjøle- eller varmeinnstilling" på side 20 hvis
du vil ha flere detaljer).

Betjeningsmåte

1

Dry

•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus flere
ganger inntil du har valgt Dry-modus (tørking).
Merk
Dry-modus (tørking) er kanskje ikke tilgjengelig. Det avhenger
av hvilken type innendørsenhet det er.

2

•• Trykk på AV/PÅ-knappen.
Driftslampen tennes, og driften
av luftkondisjoneringsanlegget starter.
Merk
Luftkondisjoneringsanlegget styrer automatisk temperatur
og viftehastighet. Derfor kan temperaturen og viftehastigheten
ikke endres mens luftkondisjoneringsanlegget er i drift.

3
4

•• Se "Airflow Direction (luftstrømretning)" på side 30 for å endre
luftstrømretningen.

•• Når du trykker på PÅ/AV-knappen på nytt, stanser
luftkondisjoneringsanlegget og driftslampen
slås av.

Merk
For å unngå vannlekkasje eller systemfeil skal du ikke slå AV
strømmen like etter at luftkondisjoneringsanlegget slutter å gå.
Vent i minst 5 minutter slik at dreneringspumpen blir ferdig med
å drenere vekk overskuddsvannet fra innendørsenheten.
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Informasjon om tørkedrift
Under tørking senkes luftfuktigheten ved å veksle mellom å slå
luftkondisjoneringsanlegget PÅ i kjøling og AV igjen for å hindre
at temperaturen synker for mye.
Merk
• Temperaturen og viftehastigheten styres automatisk og kan
ikke styres av fjernkontrollen.
• Tørr drift vil ikke fungere hvis romtemperaturen er for lav.

Setback (tilbakeslag)
Tilbakeslagsfunksjonen setback opprettholder romtemperaturen innenfor et bestemt intervall når
fjernkontrollen er slått AV. Dette gjøres ved å midlertidig starte luftkondisjoneringsanlegget som ble
slått AV av brukeren, planleggingstid-funksjonen eller AV-tidsbryteren.
Kjøling

AV
33°C35°C
Oppvarming 10°C12°C
Eksempel:
[Setback Temperature (Innstillingspunkter for tilbakeslagstemperatur): kjøling 35°C, varme 10°C]
[Recovery differential (gjenopprettingsforskjell): kjøling -2°C, varme +2°C]
•• Hvis romtemperaturen faller under 10°C, starter oppvarmingen automatisk. Hvis temperaturen
stiger til 12°C eller mer etter en halvtime, går kontrollen tilbake til opprinnelige tilstand.
•• Hvis romtemperaturen stiger over 35°C, starter kjølingen automatisk. Hvis temperaturen faller
til 33°C eller mindre etter en halvtime, går kontrollen tilbake til opprinnelige tilstand.
Merk
• Denne funksjonen er aktivert som standard. Denne funksjonen kan bare aktiveres/deaktiveres
i Energy Saving List (se "Energy Saving Options (strømsparingsalternativer)" på side 38).
• Forskjellen kan justeres i menyen Setback Condition (se "Setback Condition (betingelse for
tilbakeslag)" på side 40).
• Tilbakeslagtemperaturen kan stilles inn mens enheten er av på standardskjermen eller innstilt
i tidsplanen.
• Setback slår enheten PÅ i minst 30 minutter med mindre innstillingspunktene for
tilbakeslagstemperatur endres, eller enheten slås PÅ med PÅ/AV-knappen.
• Når Setback slår luftkondisjoneringsanlegget PÅ i Auto-modus, går fjernkontrollen over
til Kjøling eller Bare varme avhengig av hva som egner seg. Bare det respektive
innstillingspunktet for tilbakeslagstemperatur vises.

BRC1E53
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Standard driftsmetode

Betjeningsmåte

1

Cool

Setback
Cool 35°C

Setback (tilbakeslag) skal ikke aktiveres hvis en sentral kontroll er tilkoblet.
Tilbakeslagsikonet "
tilbakeslagskontroll.

" blinker når anlegget blir slått PÅ under

Viftehastigheten kan ikke endres når Setback er aktiv
og viftehastigheten ikke er synlig.

Ventilasjonsdrift

(kun HRV)

Forberedelse
•• Slå PÅ luftkondisjoneringsanlegg minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
•• Hvis du vil sikre at luftkondisjoneringsanlegget starter uten problemer, må du ikke slå det AV
i årstiden da det er bruk for det.
•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus flere ganger inntil du har valgt ventilasjonsmodus.

Betjeningsmåte

1

Vent

2
3
Referanseguide for bruker
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•• Ventilation mode (ventilasjonsmodus) brukes på
HRV-enheter når kjøling eller varme ikke trengs.

•• Ventilasjonsmodus kan endres i hovedmenyen (se "Ventilation
Mode (ventilasjonsmodus)" på side 37).
Merk
Ventilasjonsmodi: Auto, Energy Reclaim Ventilation
(varmegjenvinning) og Bypass

•• Ventilasjonsfrekvensen kan endres i hovedmenyen
(se "Ventilation rate (ventilasjonsfrekvens)" på side 36).
Merk
Ventilation rate (ventilasjonsfrekvenser): Low (lav) eller High (høy)

BRC1E53
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4

•• Trykk på AV/PÅ-knappen.
Driftslampen tennes, og driften av HRV-enheten
starter.

5

•• Når du trykker på PÅ/AV-knappen på nytt, stanser
HRV-enheten og driftslampen slås av.

Slik stiller du inn valg av kjøle- eller varmeinnstilling
(bare VRV)
Endre innstillinger

1

Cool

Set to

Cool

Set to

28°C

28°C

Se "Valg av Cool- eller Heat-innstilling" på side 22 for å få en forklaring
på hvordan valg av kjøle- eller varmeinnstilling fungerer.
•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus
på fjernkontrollen i minst 4 sekunder (mens
bakgrunnslyset er tent).
En fjernkontroll vil ikke vise "
" (veksling under
styring) hvis en valgrettighet for kjøling/
oppvarming er tildelt fjernkontrollen.
•• Ikonet "
" (veksling under styring) begynner å blinke på alle
fjernkontroller som er koblet til samme innendørsenhet eller
BS-boks (grenseksjon).
•• Angi et valg for kjøle- eller varmeinnstilling som forklart nedenfor.
Merk
• Uansett hvilket valg som er gjort for kjøle- eller varmeinnstilling,
er det mulig å endre ventilasjonsmodus.
• Hvis det er foretatt valg av kjøle- eller varmeinnstilling
i "fjernkontrollen for kjøle- eller varmeinnstilling" ( ), viser de
andre fjernkontrollene "
" (veksling under styring). I så fall
kan ikke driftmodusen endres til kjøling eller varme når kjøling
eller varme angis på "fjernkontrollen for kjøle- eller
varmeinnstilling".
Se brukerveiledningen til utendørsenheten for å få mer
informasjon om "fjernkontrollen for kjøle- eller varmeinnstilling".
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Innstilling av valg

2

Cool

Set to

Cool

Set to

28°C

Visningen "
" (veksling under styring) blinker når strømmen slås
på første gang.
•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus på
fjernkontrollen der innstillingen skal velges.
Det blir da angitt valg av kjøle- eller
varmeinnstilling, og ikonet "
" (veksling under
styring) blir borte.
Ikonet "
" (veksling under styring) vises på
de andre fjernkontrollene.

28°C

Betjeningsmåte

3

Cool

Set to

28°C

•• Trykk på knappen for valg av driftsmodus på
fjernkontrollen som har valg av kjøle- eller
varmeinnstilling (eller fjernkontrollen uten
ikonet "
" (veksling under styring)) flere ganger
inntil ønsket modus er valgt. Displayet veksler
mellom ikonene "Fan" (vifte), "Dry" (tørk), "Auto"
(automatisk), "Cool" (kjøling) og "Heat" (varme)
hver gang du trykker på knappen.
•• De andre fjernkontrollene som ikke kan brukes til
å endre valgt innstilling, vil samtidig endre visning
automatisk.
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Valg av Cool- eller Heat-innstilling
• "Cool" (kjøling), "Heat" (varme), "Auto" (automatisk) kan bare stilles inn på fjernkontrollen der det
er angitt valg av kjøle- eller varmeinnstilling.

1.

Fjernkontrollen med valg
av innstilling
(uten "
" (veksling
under styring) vist)

Satt til "Cool"
(kjøling), "Heat"
(varme), "Dry" (tørk)
eller "Auto"
(automatisk).

Om andre fjernkontroller
(med "
" (veksling
under styring) vist)
• Luftkondisjoneringsanlegget slår
over i modusen som er stilt inn på
fjernkontrollen med valget. Ingen
andre modi er tilgjengelig.
• Luftkondisjoneringsanlegget kan
imidlertid slås over i viftemodus, eller
endres fra Cool (kjøling) til Dry (tørk).

2.

Fjernkontrollen med valg
av innstilling
(uten "
" (veksling
under styring) vist)

Modus satt til "Fan"
(vifte).

Om andre fjernkontroller
(med "
" (veksling
under styring) vist)
• Luftkondisjoneringsanlegget kan ikke
settes i andre modi enn Fan Onlymodus (bare vifte).
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Navn og funksjoner

Forholdsregler ved valg av kjøle- eller varmeinnstilling
• Valg av kjøle- eller varmeinnstilling må angis for en enkelt fjernkontroll i følgende tilfelle.
(Varmepumpesystem)

(Varmegjenvinningssystem)

BS-boks (forgreningsvelger):
BS-boksen brukes til å velge
kjøle- eller varmemodus.
Innendørsenhet

Innendørsenhet

Flere innendørsenheter er koblet til
en enkelt utendørsenhet.

En enkelt BS-boks er koblet til flere
innendørsenheter.

Angi kjøle-, varme- og vifteinnstillingen
på en av fjernkontrollene.

Angi kjøle-, varme-, auto- og
vifteinnstillingen på en av fjernkontrollene.

Tastelås
Betjeningsmåte

1
2

Cool

Set to

28°C

Deaktiver bruken av alle knappene.
•• Trykk på meny/enter-knappen i minst 4 sekunder.
(Mens bakgrunnsbelysningen er tent)
•• "

" vises.

•• Alle knapper er deaktivert når tastene er låst.
Buttons have been locked.
Press the menu button for
4 seconds to release.

•• Når du trykker på en av knappene, vises
meldingen til venstre.

Return

3
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•• Hold inne meny/enter-knappen i minst 4 sekunder
hvis du vil avbryte tastelås. (Mens
bakgrunnsbelysningen er tent)
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Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen
Oversikt

over punktene i hovedmenyen.
Merk
• Punktene som er tilgjengelig, kan avhenge av tilkoblet modell.
• Bare de valgbare punktene vises i menyen.
Menypunkter for innstilling
og visning

Instruksjonsside

Beskrivelse

Airflow Direction
(luftstrømretning)

Endre luftstrømretningen.
•• Luftstrømlamellene kan beveges automatisk
opp og ned og til venstre og høyre.
•• Det er fem faste luftstrømposisjoner.
•• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
modeller.

30

Individual Air Individual Setting
(individuell
Direction(1)
innstilling)
(individuell
luftretning)

Still inn en luftstrømretning for hver klaff
individuelt.
•• I tilfellet SkyAir, maksimum 4 enheter
(enhet A, B, C, D).
•• I tilfellet VRV, maksimum 16 enheter
(enhet 0 til 15).

31

Individual Setting
List (liste over
individuelle
innstillinger)

En tabell for hver enhet med innstillinger for
hver av de 4 klaffene.

32

Reset All Indivi
Setting
(tilbakestill alle
individuelle
innstillinger)

Nullstiller alle de individuelle innstillingene.

33

Airflow Direction
Range (luftstrømmønster)

Du kan velge mellom tre mønstre for den
automatisk svingretningen som passer
utformingen av rommet.
Standard, Right blow (luft fra høyre)
eller Left blow (luft fra venstre)
Får raskt en behagelig temperatur i rommet
(med mindre systemet er i tørke- eller
viftedrift).
•• Quick start kan maksimalt vare i 30 minutter.

34

(bare hvis den
individuelle
luftstrømfunksjonen
er installert)

Quick Start(1) (hurtigstart)
(bare SkyAir)

Ventilation
(ventilasjon)
(kun HRV)

35

Ventilation rate
Sett ventilasjonsfrekvensen til "Low" (lav)
(ventilasjonsfrekvens) eller "High" (høy).

36

Ventilation Mode
Sett ventilasjonsmodus til "Auto", "Energy
(ventilasjonsmodus) Reclaim Ventilation" (varmegjenvinning)
og "Bypass".

37

1) Støttes ikke når SkyAir RR+RQ utendørsenheter er tilkoblet.
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Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen

Menypunkter for innstilling
og visning

Energy
Saving
Options(1)
(strømsparingsalternativer)

Instruksjonsside

Beskrivelse

Energy Saving List
(energisparingsliste)
Setpoint Range
(tilbakeslagspunktintervall)

Aktiver eller deaktiver "Energy Saving
Options".
Settpunkttemperaturen kan begrenses til
modusen for kjøling og oppvarming.

38

Setback Condition
(betingelse for
tilbakeslag)
Sensing
Sensor(Low)(²)(³)
(registreringssensor (lav))
(bare hvis
registreringssensoren
er installert)
Sensing
Sensor(Stop)(²)(³)
(registreringssensor
(stopp))
(bare hvis
registreringssensoren
er installert)
Setpoint Auto
Reset (automatisk
tilbakestilling av
innstillingsverdi)

Still setback-differansetemperaturen hvor
enheten slår seg AV igjen.

40

Når ingen personer blir oppdaget under en
angitt tidsperiode, vil denne funksjonen
automatisk endre luftkondisjoneringsanleggets
måltemperatur.
Hvis personer blir oppdaget, vil den returnere
til normal settpunkttemperatur.

41

Når ingen personer blir oppdaget under en
angitt tidsperiode, vil denne funksjonen
automatisk stanse luftkondisjoneringsanlegget.

42

Endre settpunkttemperaturen etter kjøring
i angitt tid, selv om temperaturens settpunkt har
blitt endret.
•• Kan angis fra 30 til 120 minutter i trinn på
30 minutter.

43

Off Timer
(Av‑tidtaker)

Systemet slås av automatisk etter den valgte
tiden hver gang systemet aktiveres.
•• Det er mulig å angi tiden i trinn på 10 minutter
fra 30 til 180 minutter.

44

Auto Display Off
(auto display AV)

Når systemet slås av, kan du angi at displayet
slås av automatisk etter en viss tid.
•• Velg mellom "Off" (av), "10min", "30min"
eller "60min".

44

39

1) Setback, Setpoint Range, Setback Condition og Setpoint Auto Reset skal ikke brukes hvis en sentral kontroll er tilkoblet.
2) Støttes ikke når SkyAir RR+RQ utendørsenheter er tilkoblet.
3) Denne funksjonen kan ikke brukes når gruppekontroll er aktivert.
I systemer med samtidig drift styres systemet av registreringssensoren i master-innendørsenheten.
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Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen

Menypunkter for innstilling
og visning

Energy
Saving
Options(1)
(strømsparingsalternativer)

Energy
Consumption(²)
(strømforbruk)

Instruksjonsside

Beskrivelse
Et antydet strømforbruk inntil nåværende
tidspunkt vises. Dette setter kunden i stand til
å evaluere trenden i strømforbruket.

45

Merk
• Funksjonens tilgjengelighet er avhengig av
typen innendørsanlegg.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når
mer enn 1 innendørsanlegg er tilkoblet
fjernkontrollen.
• Vist strømforbruk er ikke et resultat av en
kWh-måling, men resultater fra en beregning
med kjøredata fra anlegget.
• Noen faktorer i denne beregningen er
absolutte verdier, mens andre faktorer bare
fører til interpoleringer med toleranse. Dette
forklarer hvorfor avlesningen kan avvike fra
det faktiske strømforbruket.

1) Setback, Setpoint Range, Setback Condition og Setpoint Auto Reset skal ikke brukes hvis en sentral kontroll er tilkoblet.
2) Støttes ikke når SkyAir RR+RQ utendørsenheter er tilkoblet.
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Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen

Menypunkter for innstilling
og visning
Enable/Disable
Schedule(1)
(aktiver/deaktiver)
(tidsplan)
Select Schedule
(velg tidsplan)
Holidays (ferie)

Settings

Filter Auto Clean (automatisk
filterrengjøring)
Maintenance Information
(vedlikeholdsinformasjon)
Configuration Quiet Operation
(konfigurasjon) Mode (stille

Instruksjonsside

Beskrivelse
Aktiver eller deaktiver planleggingstidfunksjonen.

46

Velg det aktive tidsplannummeret (plan nr. 1, 2
eller 3).

47

Velg ukedagene når tidsplanen skal
deaktiveres. Denne funksjonen brukes når
tidsplanen ikke trenger å være aktiv, f.eks.
når du er på ferie.
Velg når driftmodusen starter og/eller stopper
for hver ukedag. Det kan angis opptil
5 handlinger per dag.
Angi når filteret skal rengjøres automatisk.
Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du
se driftshåndboken til det selvrensende
dekorpanelet.
Viser servicekontakt og modellinformasjon.

48

Planlegg når utendørsenheten skal gå stillere,
f.eks. slik at den ikke forstyrrer naboene om
natten.
driftsmodus)
Merk
• Funksjonens tilgjengelighet er avhengig av
typen utendørsanlegg.
Draft Prevention(²) Hindrer at personer påvirkes av luftstrømmen
fra innendørsenheten.
(trekkforeDraft Prevention (trekkforebyggingsfunksjon)
bygging)
(bare hvis registrering- kan aktiveres eller deaktiveres.
ssensoren er
installert)
•• Display:
Display
Skift mellom standardvisning eller detaljert
visning.
•• Detaljerte visningsinnstillinger:
Velg mellom visning av romtemperatur,
utendørstemperatur, system eller ingen
visningselementer.

Contrast
Juster LCD-kontrasten.
Adjustment
(kontrastjustering)
Viser en liste over gjeldende innstillinger for de
Current Settings (gjeldende
tilgjengelige elementene.
innstillinger)
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49
51

52
53

53

56

58
58
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Menypunkter for innstilling
og visning
Date & Time (dato
Clock &
og klokkeslett)
Calendar

(klokke og
kalender)

12H/24H Clock

Language (språk)

Instruksjonsside

Beskrivelse
Konfigurer dato- og klokkeslettinnstillinger.
•• Standard klokkevisning er 24H.
•• Klokken vil opprettholde nøyaktigheten til
innenfor ±30 sekunder per måned.
•• Hvis det oppstår strømbrudd i inntil 48 timer,
vil den innebygde reservestrømforsyningen
sørge for at klokken fortsatt virker.

59

Klokken kan vises i 12-timers eller 24-timers
tidsformat.

60

Velg et språk som finnes i den installerte
språkpakken.

61

1) Tidsplanen er ikke tilgjengelig hvis en sentralisert kontroller eller en BRP7A51 digital inngangsadapter er tilkoblet.
2) Støttes ikke når SkyAir RR+RQ utendørsenheter er tilkoblet.
3) Denne funksjonen kan ikke brukes når gruppekontroll er aktivert.
I systemer med samtidig drift styres systemet av registreringssensoren i master-innendørsenheten.

Menypunkter på sekundær
fjernkontroll
Hvis 2 fjernkontroller styrer en enkelt innendørsenhet,
innstilles følgende menypunkter ikke på den sekundære
fjernkontrollen. Still dem inn på hovedfjernkontrollen.
•• Individual Air Direction (individuell luftretning)
•• Energy Saving Options (strømsparingsalternativer)
•• Schedule (tidsplan)
•• Filter Auto Clean (automatisk filterrengjøring)
•• Setback Temperature Setpoints (innstillingspunkt for
tilbakeslagstemperatur)
•• Quiet Operation Mode (stille driftsmodus)
•• Draft prevention (trekkforebygging)
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Innendørsenhet

Utendørsenhet

Styrt av 2
fjernkontroller
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Bruk av menyen
Main Menu (hovedmeny)
Bruk

av Main Menu
Betjeningsmåte

1

•• Trykk på meny/enter-knappen.
Cool

Set to

28°C

Standardskjerm

2

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

Setting

•• Hovedmenyen vises.

Det vises instruksjoner for bruk av knappene.

Main Menu
(hovedmeny)

3

•• Velge menypunkter i hovedmenyen.
1. Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
ønsket punkt.
2. Trykk på meny/enter-knappen for å vise
skjermbildet med de valgte innstillingene.

4

•• Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til
standardskjermen fra hovedmenyen.

Forsiktig
•• Når hovedmenyen er synlig, vil skjermen automatisk gå tilbake til standardskjermen hvis det
ikke trykkes på noen knapper i løpet av 5 minutter.
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Bruk av menyen

Airflow Direction (luftstrømretning)
Endre

luftstrømretningen
Betjeningsmåte

1

Main Menu

Return

2

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

Airflow Direction
Direction1
Swing

Return

Direction2
Swing

Setting

Innstilling av
luftstrømretning
(opp/ned)
Airflow Direction
Direction1
Swing

Return

Direction2
Swing

Setting

Innstilling av
luftstrømretning
(venstre/høyre)
Merk: Bare synlig hvis
tilgjengelig.

•• Vis hovedmenyen (se "Bruk av Main Menu" på
side 29)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Airflow Direction , og trykk på meny/enterknappen.
•• Velg luftstrømretning fra No Ind Set , Position 0 ,
Position 1 , Position 2 , Position 3 , Position 4 ,
Swing eller Auto med knappene
(opp/ned).
•• Velg retningen opp/ned eller venstre/høyre med
knappene
(venstre/høyre).
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
Merk
• Slik vises luftstrømretning på skjermen:
0
1

2

0: Position 0
1: Position 1
2: Position 2
1
3
2
3: Position 3
Retning venstre/høyre 4: Position 4
0

3 4

Retning opp/ned

4

•• Hvis du velger Swing (sving), svinger luftstrømslamellene
frem og tilbake. Når Swing velges, vil alle luftstrømretningene
være synlige samtidig.
•• Når du velger en av posisjonene 0 til 4, holder
luftstrømlamellene seg i en fast posisjon.
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Bruk av menyen

Bevegelse av luftstrømlamellene
Når følgende driftsforholdene er aktive, styres luftstrømretningen automatisk. Faktisk drift kan
derfor være forskjellig fra det som vises på fjernkontrollen.
•• Romtemperaturen er høyere enn temperaturen som er innstilt på
fjernkontrollen (i varmemodus).
•• Når avising er aktiv (i varmemodus).
(Luftstrømmen er horisontal slik at eventuelle personer i rommet ikke
blir truffet direkte av den kalde luften.)
•• Under kontinuerlig drift når luftstrømmen er horisontal.

Driftsforhold

Merk
Varmemodus inkluderer automatisk drift.

Individual Air Direction (individuell luftretning)

(Bare hvis den individuelle luftstrømfunksjonen er installert)

Individual

Setting (individuell innstilling)
Betjeningsmåte

1

Return

2

Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Outlet

Direction

No Ind Set

Outletmark
Return

Setting
Setting
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•• Velg Individual Air Direction og trykk på
meny/enter-knappen.

•• Velg Individual Setting og trykk på
meny/enter-knappen.

Setting

Individual Setting
Unit A

•• Vis hovedmenyen (se "Bruk av Main Menu" på
side 29).

Setting

Individual Air Direction

Return

3

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

•• Bruk knappene
og utløpsmerket.

(opp/ned) til å velge anlegget

•• I tilfellet SkyAir, kan maksimum 4 enheter (enhet
A, B, C, D) velges.
I tilfellet VRV, kan maksimum 16 anlegg velges for
hver gruppe (enhet 0 til 15).
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Bruk av menyen

Merk
Ved fire uttak (kassettype) kan du styre de fire klaffene individuelt
(disse merkene står ved siden av hvert luftuttak: □, □□, □□□,
□□□□).

4

Individual Setting
Air Volume

Direction

Unit A

No Ind Set

Outletmark
Return

Setting

•• Trykk på knappen
luftstrømretningen.

(høyre) å endre

•• Bruk knappene
(opp/ned) for å endre
luftstrømretningen til følgende: No Ind Set ,
Position 0 , Position 1 , Position 2 , Position 3 ,
Position 4 , Swing eller Blocked .
No Ind Set : Ingen individuell innstilling.
Blocked : Individuell luftstrøm er blokkert.
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

5

Cool

Set to

28°C

•• Hvis individuell luftstrømretning er innstilt,
vises ikonet for individuell luftstrømretning
på standardskjermbildet.

Standardskjerm

Individual

Setting List (liste over individuelle
innstillinger)
Betjeningsmåte

1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Return

Setting

BRC1E53
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•• Viser menyen Individual Air Direction (se
"Individual Setting (individuell innstilling)" på
side 31).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Individual Setting List , og trykk på meny/enterknappen.
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Bruk av menyen

2

Individual Setting List
Unit A
Outletmark

Return

Air direc.

Indiv.

Position
Position
Position
Position

OFF
OFF
OFF
OFF

0
0
0
0

•• En tabell viser gjeldende innstillinger. Trykk på
knappene
(opp/ned) for å gå til neste enhet.
•• Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige
meny.

Reset

All Individual Settings (tilbakestill alle
individuelle innstillinger)
Betjeningsmåte

1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Return

2

Setting

Reset All Indivi Setting
Clear individual
air flow setting?

Yes
Return

No

Setting
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•• Viser menyen Individual Air Direction (se "Individual
Setting (individuell innstilling)" på side 31).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Reset All Indivi Setting , og trykk på meny/enterknappen.

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte nullstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Bruk av menyen

Airflow

Direction Range (luftstrøm-mønster)
(kun gulvmontert innendørsenhet)

• Luftstrøm-mønster (Airflow Direction Range) kan velges med fjernkontrollen avhengig av hvor
luftkondisjoneringsanlegget er installert.
Det finnes 3 luftstrøm-mønstre (Airflow Direction Range):
Standard
Bred sving

Left Blow
Sving på venstre side

Right Blow
Sving på høyre side

• Disse mønstrene tilsvarer situasjonene nedenfor:
Standard
Bred sving
0

Left Blow
Sving på venstre side
4

1

3

2

0
1

2

Right Blow
Sving på høyre side
4
3

3 4

0 1

2

Betjeningsmåte

1

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range

Return

2

Setting

Airflow Direction Range
Unit select
Air range
Unit No.
Standard

0
Return

Setting

BRC1E53
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•• Viser menyen Individual Air Direction (se
"Individual Setting (individuell innstilling)" på
side 31).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Airflow Direction Range , og trykk på meny/
enter-knappen.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
ønsket enhetsnummer.
Merk
• For et system med samtidig drift kan du ha individuelt oppsett for
hver innendørsenhet ved å koble fjernkontrollen til hver enheten
under installering.
• For fjernkontroller som er knyttet sammen i en gruppe, kan
maksimalt 16 enheter (enhetsnummer 0–15) konfigureres.
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Bruk av menyen

3

•• Trykk på knappen
(høyre) for å endre
luftstrøminnstillingen.

Airflow Direction Range
Unit select
Unit No.

Air range
Standard

•• Velg ønsket luftstrøm fra Standard , Right blow
eller Left blow med knappene
(opp/ned).

0
Return

Setting

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Quick Start (hurtigstart)

(bare SkyAir)

Quick

Start PÅ
Betjeningsmåte

1

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

Setting

Cool

Set to

1/2

•• Vis hovedmenyen under drift i kjølemodus,
varmemodus eller automatisk modus (se "Bruk av
Main Menu" på side 29).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Quick Start , og trykk på meny/enter-knappen
for å gå tilbake til standardskjermen.
•• Quick Start er nå PÅ.

28°C

•• Når Quick Start er aktiv, er det ikke mulig å endre
viftehastigheten. Ikonet for viftehastigheten vises
ikke.

Quick Start

Quick

Start AV

2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

1/2

Setting

•• Vis hovedmenyen mens Quick Start er aktiv
(se "Bruk av Main Menu" på side 29).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Quick Start , og trykk på meny/enter-knappen
for å gå tilbake til standardskjermen.
•• Quick Start er nå AV.

Cool

Set to

28°C
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•• Viftehastigheten kan endres igjen, og ikonet for
viftehastigheten er synlig igjen.
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Quick Start (hurtigstart)
Quick Start
(hurtigstart)

Innendørsenhetens luftstrømhastighet styres automatisk, hvilket gir
utendørsenheten økt kapasitet og raskt behagelig temperatur
i rommet.

•• Ikonene for viftehastigheten forsvinner, og viftehastigheten kan ikke endres.
•• Kan ikke angis når anlegget er i modusen Fan Only (bare vifte) eller Dry (tørk).
•• Quick Start kjører i maksimalt 30 minutter før enheten automatisk går tilbake til normal drift.
•• Bruker du knappen for valg av driftsmodus, går luftkondisjoneringsanlegget tilbake til normal drift.
•• I varmemodus kan viftehastigheten øke og temperaturen gå ned.
Juster driften etter eget valg.

Ventilation (ventilasjon)

(kun HRV)

Ventilation

rate (ventilasjonsfrekvens)
Betjeningsmåte

1

Return

2

Setting

2/2

Ventilation Rate
Ventilation Mode

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for
å velge Ventilation Rate , og trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å endre
innstillingen til Low eller High .

Ventilation
Ventilation Rate

High
Return

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu"
på side 29.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for
å velge Ventilation , og trykk på meny/enterknappen. (For modeller uten ventilasjonfunksjon
vises ikke Ventilation i hovedmenyen).

Ventilation

Return

3

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Setting

Low

BRC1E53
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High

* Kun de modi som kan velges, vises.
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Ventilation

Mode (ventilasjonsmodus)
Betjeningsmåte

1

Ventilation

2/2

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Return

2

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Ventilation Mode , og trykk på meny/enterknappen.

Setting

Ventilation

2/2

Ventilation mode

Bypass
Return

•• Vis ventilasjonsmenyen.
(Se "Ventilation rate (ventilasjonsfrekvens)" på
side 36.)

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for
å endre innstillingene, som vist nedenfor.
Bypass

Energy Reclaim Vent.

Auto

Setting

* Kun de modi som kan velges, vises.

3

•• Velg ønsket ventilasjonsmodus.
Cool

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Set to

28°C

•• Tilsvarende modus vises.

Ventilation Mode (ventilasjonsmodus)
Auto modus "

"

Ved bruk av opplysninger fra luftkondisjoneringsanlegget (kjøling,
varme, vifte og innstilt temperatur) og HRV-enheten (temperaturer
innen- og utendørs) skiftes modus automatisk mellom
varmegjenvinning og bypass.

Ventilasjonsmodus
for varmegjenvinning
" "

Utendørsluften føres inn i rommet etter at den har passert
gjennom en varmeveksler.

Bypassmodus "

Utendørsluften føres inn i rommet uten at den har passert
gjennom en varmeveksler.
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Energy Saving Options (strømsparingsalternativer)
Energy

Saving List (energisparingsliste)
Noen funksjoner skal ikke aktiveres hvis en sentral kontroll er tilkoblet.

Betjeningsmåte

1

Return

2

4

1/2

Setpoint Range :
Setback Condition :
Sensing Sensor(Low) :
Sensing Sensor(Stop) :
Setpoint Auto Reset :
Off Timer :
Setting

Energy Saving List
Save the settings?

Yes
Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Energy Saving List , og trykk på meny/enterknappen.

Setting

Energy Saving List

Return

•• Vis hovedmenyen.
(Se "Bruk av Main Menu" på side 29.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Energy Saving Options , og trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Return

3

1/2

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

No

Setting
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OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å endre
innstillingen til ON eller OFF .
•• Flytt markøren med knappene
høyre).

(venstre/

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Innstilling

av Setpoint Range
(tilbakeslagspunktintervall)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Return

2

Denne funksjonen skal ikke brukes hvis en sentral kontroll er tilkoblet.

Setting

Setpoint Range
Cool
Heat

Return

16°C – 32°C
16°C – 32°C
Setting

1/2

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Setpoint Range , og trykk på meny/enterknappen.
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å endre
settpunkttemperaturen for kjøling og oppvarming.
•• Flytt markøren med knappene

(venstre/høyre).

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

Merk
• Standard begrensning for tilbakeslagspunktintervallet er [16°C→32°C]. Dette
tilbakeslagspunktintervallet er standard tilbakeslagspunktintervall, og er derfor alltid aktivt
uansett om Setpoint Range er aktivert eller deaktivert.
• Standard begrensning for tilbakeslagspunktintervallet for drift med tilbakeslag er [33°C→37°C]
for kjøling og [10°C→15°C] for oppvarming. Dette tilbakeslagspunktintervallet kan ikke endres.

3

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Setpoint Range
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting
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(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Setback

Condition (betingelse for tilbakeslag)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Return

2

Setting

Setback Condition
Recovery Differential
Cool
-2°C

Return

3

Denne funksjonen skal ikke brukes hvis en sentral kontroll er tilkoblet.

Heat
+2°C

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Setback Condition , og trykk på meny/enterknappen.
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å endre
differensialen for drift med tilbakeslag.

Save the settings?

No

Setting

(venstre/høyre).

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Setback Condition

Return

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).

•• Flytt markøren med knappene

Setting

Yes

1/2

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Merk
• Standard begrensning for tilbakeslagspunktintervallet er [16°C→32°C]. Dette
tilbakeslagspunktintervallet er standard tilbakeslagspunktintervall, og er derfor alltid aktivt
uansett om Setpoint Range er aktivert eller deaktivert.
• Standard begrensning for tilbakeslagspunktintervallet for drift med tilbakeslag er [33°C→37°C]
for kjøling og [10°C→15°C] for oppvarming. Dette tilbakeslagspunktintervallet kan ikke endres.
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Sensing

Sensor(Low) (registreringssensor (lav))
Denne funksjonen kan ikke brukes når gruppekontroll er aktivert.
I systemer med samtidig drift styres systemet av registreringssensoren i masterinnendørsenheten.

Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options

Return

2

1/2

Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Setting

Sensing Sensor(Low)
Adjust Cool SP: 1.0°C
Adjust Time Cool: 15 min
Limit Cool SP: 35°C
Adjust Heat SP: 1.0°C
Adjust Time Heat: 15 min
Limit Heat SP: 15°C
Return

Setting

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Sensing Sensor(Low) , og trykk på meny/enterknappen.
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å angi
energisparemodus når sensoren påviser fravær.
•• Flytt markøren med knappene

(venstre/høyre).

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.
•• Eksempel (innstillinger til venstre gjelder):
Hvis sensoren påviser at det ikke er personer
i rommet under kjøledrift, økes innstillingspunktet
for kjøletemperaturen automatisk med 1°C hvert
15. minutt til det er 35°C. Innstillingspunktet for
kjøletemperaturen på standardskjermen endres
ikke.

3

Sensing Sensor(Low)
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting
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•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Sensing

Sensor(Stop) (registreringssensor (stopp))
Denne funksjonen kan ikke brukes når gruppekontroll er aktivert.
I systemer med samtidig drift styres systemet av registreringssensoren i masterinnendørsenheten.

Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options

Return

2

Setting

Sensing Sensor(Stop)
Unocc Stop On/Off: OFF
Unocc Stop Time: 1 hours

Return

3

1/2

Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Setting

Sensing Sensor(Stop)
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

BRC1E53
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•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Sensing Sensor(Stop) , og trykk på meny/enterknappen.
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å angi
energisparemodus når sensoren påviser fravær.
•• Flytt markøren med knappene

(venstre/høyre).

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Setpoint

Auto Reset (automatisk tilbakestilling
av innstillingsverdi)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options

1/2

Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset
Return

2

Denne funksjonen skal ikke brukes hvis en sentral kontroll er tilkoblet.

Cool
Heat
Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Setpoint Auto Reset , og trykk på meny/enterknappen.

Setting

Setpoint Auto Reset

2/2

Set temp.: 28 °C
Set Time: 30 min
Set temp.: 20°C
Set Time: 30 min
Setting

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å angi
forhåndsvalg og timing for automatisk
tilbakestilling av tilbakeslagspunkt.
•• Flytt markøren med knappene
høyre).

(venstre/

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3

Setpoint Auto Reset
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting
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•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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OFF

Timer (av-tidtaker)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options

Return

2

•• Bruk knappene
(opp/ned) for å angi tiden
som skal gå før enheten slås av igjen automatisk.
Du kan velge fra 30 til 180 minutter i enheter på
10 inutter.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet
uavbrutt.
Bekreftelsesskjermbildet for innstillingene vises
når du trykker på meny/enter-knappen.

After you turn on the unit,
it will automatically turn
off in

60

minutes.
Setting

•• Trykk på knappen
å velge Yes .

Off Timer
Save the settings?

Yes
Return

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Off Timer , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Off Timer

Return

3

2/2

Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Setting

Auto

Display Off (auto display AV)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Return

Setting

BRC1E53
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2/2

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Auto Display Off , og trykk på meny/enterknappen.
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2

Settings

Off
Return

3

•• Trykk på knappene
tidsbryteren.

Auto Display Off

(opp/ned) for å angi

•• Trykk på meny/enter-knappen når tidsbryteren
er angitt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

Setting

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Auto Display Off
Save the settings?

Yes
Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Setting

Energy

Consumption (strømforbruk)
Betjeningsmåte

1

Energy Saving Options

Return

2

2/2

Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Energy Consumption , og trykk på meny/enterknappen.

Setting

Energy consumption
1
kWh

Today

0

Return

6

Total
10.5 kWh

12

18

24

This week

•• Bytt skjermbilde med knappene
(venstre/
høyre): Today > Yesterday > This week (1 week) >
Last week (1 week) > This year (1 year) > Last
year.
•• Du endrer området som vises øverst til høyre på
skjermen med knappene
(opp/ned).

Energy consumption
10
kWh

•• Vis Energy Saving Options
(strømsparingsalternativene) (se "Energy Saving
List (energisparingsliste)" på side 38).

Total
60.2 kWh

•• Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.

S M T W T F S

Return

Energy consumption
This year

1
kWh

0

Return

3

6

Total
150 kWh

9

12
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Schedule (tidsplan)
Enable/Disable

(aktiver/deaktiver)
Tidsplanen er deaktivert og ikke synlig når en sentralisert kontroll eller en
BRP7A51 digital inngangsadapter er tilkoblet.

Betjeningsmåte

1

Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

2

1/2

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Schedule , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Schedule
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Yes
Return

No

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for
å velge Yes , og trykk på meny/enter-knappen.

Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

•• Dato- og klokkeslettskjermbildet Date & Time vises.
•• Angi gjeldende år, måned, dag og klokkeslett.
(Se "Clock & Calendar (klokke og kalender)" på
side 59.)

0:00

Return

Setting

Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Return

4

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Enable/Disable , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

•• Trykk på knappene
Enable eller Disable .

Schedule
Enable/Disable

Disable
Return

Merk
• Før du stiller inn tidsplanen, må klokken stilles.
• Hvis klokken ikke er innstilt, vises et skjermbilde
som det til venstre.

Setting

Date & Time

3

•• Vis hovedmenyen.
(Se "Bruk av Main Menu" på side 29.)

(opp/ned) for å velge

•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker
på meny/enter-knappen.

Setting

Merk
Schedule (tidsplan) er aktivert. Hvis du vil endre
det valgte tidsplannummeret, se "Select Schedule
(velg tidsplan)" på side47.
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5

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Schedule
Save the settings?

Yes
Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Setting

Select

Schedule (velg tidsplan)
Betjeningsmåte

1

Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Return

2

Setting

Schedule
Select Schedule

Schedule nr 1
Return

3

Du kan programmere opptil tre ulike tidsplaner.

Setting

Save the settings?

Return

No

Setting
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•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Select Schedule , og trykk på meny/enterknappen.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Schedule nr 1 , Schedule nr 2 eller
Schedule nr 3 .
•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker
på meny/enter-knappen.

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Schedule

Yes

•• Vis menyen Schedule (tidsplan). (Se "Enable/
Disable (aktiver/deaktiver)" på side 46.)

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Holidays

(ferie)
Betjeningsmåte

1

•• Vis menyen Schedule (tidsplan). (Se "Enable/
Disable (aktiver/deaktiver)" på side 46.)

Schedule
Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Return

2

Planleggingstidsbryteren deaktiveres for dager som er angitt som feriedager.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Holidays , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

•• Trykk på knappene
å velge ønsket dag.

Schedule
Holidays
Multiple selection
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å vise " "
og angi dette som ferie.

Setting

Merk
• Du kan velge flere dager som feriedager.
• Hvis du vil aktivere planleggingstidsbryteren igjen for en dag som er valgt som feriedag,
må ferieinnstillingen oppheves.

3

Schedule
Holidays
Multiple selection
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Return

4

Setting

•• Trykk på knappen
å velge Yes .

Schedule
Save the settings?

Yes
Return

Time

Setting

Act

Cool

Hol

Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Schedule nr 1
Sun

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet for
innstillingene vises.

Heat

Merk
"Hol" vises på skjermbildet for tidsplaninnstillinger
for dager som er angitt som feriedager.

Setting
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Tidsplaninnstillinger

Betjeningsmåte

1

Når du har lagret en tidsplan, aktivere tidsplanen automatisk.

Schedule

2/2

Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Return

•• Vis menyen Schedule (tidsplan). (Se "Enable/
Disable (aktiver/deaktiver)" på side 46.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Settings , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Merk
Tidsplaninnstillingene for den valgte tidsplanen kan endres. Hvis du vil endre den valgte
tidsplanen, se "Select Schedule (velg tidsplan)" på side47.

2

Schedule nr 1
Mon

Time

Return

3

Act

Cool

Heat

Cool

Heat

Cool

Heat

Setting

•• Angi tiden for den valgte dagen.

Schedule nr 1
Mon

Time
Act
– 6 :00

Return

Setting

Schedule nr 1
Mon

Time
Act
– 6 :00

Return

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for å flytte
det fremhevede elementet, og trykk på
for
å registrere ønsket tidspunkt for driftsstart. For
hvert trykk på knappene
(opp/ned) endres
tallene med 1 time eller 1 minutt.

Setting
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•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
dagen som skal stilles inn.
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4

Schedule nr 1
Mon

Time
Act
– 6 :00

Return

Cool

Heat

"Act"-kolonne:

Setting

Schedule nr 1
Mon

Time
Act
– 6 :00 ON

Return

Cool
32°C

Heat
16°C

Time
Act
– 6 :00 ON
– 8 :00 OFF

Return

PÅ:	Temperaturinnstillingspunktene kan
konfigureres.
AV:	Innstillingspunktene for
tilbakeslagstemperatur kan konfigureres.
– –:	Temperaturinnstillingspunkter og
innstillingspunkter for tilbakeslagstemperatur
blir deaktivert.

Setting

Schedule nr 1
Mon

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for å
flytte det fremhevede elementet, og trykk på
knappene
(opp/ned) for å konfigurere
innstillingene PÅ/AV/--.

Cool
24°C

Heat
21°C

Setting

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for
å flytte det fremhevede elementet, og trykk
på knappene
(opp/ned) for å angi
innstillingspunktene for kjølings- og
oppvarmingstemperatur for både PÅ og AV
(Setback).
Kolonnen "Cool" og "Heat":
"_":	Angir at innstillingspunktet for temperatur
og tilbakeslagstemperatur for denne
tidsperioden ikke er angitt. Det siste aktive
innstillingspunktet vil utnyttes.
"– –":	Angir at tilbakeslagsfunksjonen er deaktivert
for denne tidsperioden.

5

Schedule nr 1
Mon

Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Return

Act
ON
OFF
ON

Cool
24°C
29°C
24°C

Heat
21°C
10°C
21°C

Cool
24°C
29°C
24°C
28°C

Heat
21°C
10°C
21°C
17°C

Cool
24°C
29°C
24°C
28°C

Heat
21°C
10°C
21°C
17°C

Setting

Schedule nr 1
Mon

Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Return

Act
ON
OFF
ON
OFF
Setting

Schedule nr 1
Tue

Time
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Return

Act
ON
OFF
ON
OFF

Merk
Maksimalt 5 handlinger per dag kan stilles inn.
•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.
Merk
Hvis du vil kopiere innstillingene fra dagen før,
trykker du på knappen for valg av driftsmodus.
Eksempel: For å kopiere innholdet fra mandag til
tirsdag, velger du tirsdag og trykker på knappen
for valg av driftsmodus.

Setting
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6

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Schedule
Save the settings?

Yes
Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Setting

Filter Auto Clean (automatisk filterrengjøring)

(Bare når det selvrensende dekorpanelet er installert)

• Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du se driftshåndboken til det selvrensende dekorpanelet.

Filter

Auto Clean Time (tid for automatisk
filterrengjøring)
Betjeningsmåte

1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

Setting

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu" på
side 29.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Filter Auto Clean , og trykk på meny/enterknappen.
Merk
Når Filter Auto Clean er deaktivert, vises
meldingen "Auto Filter Clean is disabled"
(automatisk filterrengjøring deaktivert).

2

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00 - 3:00
Return

3

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Save the settings?

Yes

No

Setting
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•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker på
meny/enter-knappen.

Setting

Filter Auto Clean

Return

•• Bruk knappene
(opp/ned) for å angi tiden når
den automatiske filterrengjøringen skal utføres.

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Maintenance Information (vedlikeholdsinformasjon)
Vis

Maintenance Information
(vedlikeholdsinformasjon)
Betjeningsmåte

1

Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

2

Contact Info
0123–4567–8900
–––/000
–––/000

Return

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu" på
side 29.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Maintenance Information , og trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Maintenance Information

Indoor Model
Outdoor Model

2/2

R32

•• Telefonnummeret til kontaktadressen vises øverst
på skjermen.
(Hvis du ennå ikke har registrert produktet,
vises det ikke.)
•• Modellinformasjonen for innen- og
utendørsenhetene til produktet vises nederst
på skjermen.
(Produktkoden kan vises for noen modeller.)
•• Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Merk
•• Modellnavnet vises ikke hvis kretskortet har blitt
skiftet ut.
•• Hvis det oppstår en feil ved en innendørs- eller
utendørsenhet, vises en feilkode og driftslampen
begynner å blinke.
Hvis driftslampen ikke blinker, virker enheten
som den skal.
•• Feilkodelisten forsvinner hvis du trykker på PÅ/
AV-knappen i mer enn 4 sekunder.
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Bruk av menyen

Configuration (konfigurasjon)
Quiet

Operation Mode (stille driftsmodus)
Enable/Disable (aktiver/deaktiver)
Betjeningsmåte

1

Main Menu

Return

2

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Configuration , og trykk på meny/enter-knappen.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Quiet Operation Mode , og trykk på meny/enterknappen.

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Setting

Merk
• Før du kan endre innstillingene for Quiet
Operation Mode, må du stille klokken.
• Hvis klokken ikke er innstilt, vises et skjermbilde
som det til venstre.

Quiet Operation Mode
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Yes
Return

No

Setting

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for
å velge Yes , og trykk på meny/enter-knappen.

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

•• Dato- og klokkeslettskjermbildet Date & Time
vises.

0:00

Return

4

Enable/Disable
Settings

2/2

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Enable/Disable , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting
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•• Angi gjeldende år, måned, dag og klokkeslett.
(Se "Clock & Calendar (klokke og kalender)" på
side 59.)

Setting

Quiet Operation Mode

Return

•• Vis hovedmenyen.
(Se side 29).

Setting

Return

3

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
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Bruk av menyen

5

Enable/Disable

•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker på
meny/enter-knappen.

Disable
Return

6

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Enable eller Disable .

Quiet Operation Mode

Setting

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Quiet Operation Mode
Save the settings?

Yes
Return

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

No

Setting

Merk
For å angi tiden for Quiet Operation Mode, se "Quiet
Operation Mode Settings (innstillinger for stille
driftsmodus)" på side54.

Quiet Operation Mode Settings (innstillinger for stille
driftsmodus)
Betjeningsmåte
Når du har lagret endringene av innstillingene, aktiveres Quiet Operation Mode (stille driftsmodus).

1

Quiet Operation Mode
Enable/Disable
Settings

Return

2

•• Vis menyen Quiet Operation Mode.
(Se side 53).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Settings , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Quiet Operation Mode
Configuration
The system will operate
in Quiet Operation Mode
from
to
22:00
8:00
Return

2/2

Setting

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

•• Trykk på knappene

(opp/ned) for å stille tiden.

•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for å flytte
det fremhevede elementet.
•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.
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Bruk av menyen

3

Quiet Operation Mode
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Draft

prevention (trekkforebygging)
Betjeningsmåte

1

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Return

2

Enable/Disable

Disable

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

Save the settings?

Yes

No

Setting
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•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker på
meny/enter-knappen.

Setting

Draft Prevention

Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Draft Prevention , og trykk på meny/enterknappen.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Enable eller Disable .

Draft Prevention

Return

3

Setting

•• Vis Configuration-menyen.
(Se side 53).

(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Display

Display Mode (visningsmodus)
Betjeningsmåte

1

Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Return

2

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Display , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Display
Display Mode
Display Item

Return

3

•• Vis Configuration-menyen. (Se "Draft prevention
(trekkforebygging)" på side 55.)

Configuration

Standard
None

Setting

Display
Display Mode

Standard
Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Display Mode , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Standard eller Detailed .
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Merk
For å velge hvilket element som skal vises i valgområdet, kan du se "Detaljert element" på
side 57.

BRC1E53
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Bruk av menyen

Detaljert element
Betjeningsmåte

1

Display
Display Mode
Display Item

Return

2

Standard
None

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Display Item , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

Display
Display Item

None
Return

•• Vis displaymenyen. (Se "Display Mode
(visningsmodus)" på side 56.)

Setting

•• Trykk på knappene
følgende.

None

(opp/ned) for å vise

* Outside Air Temp

* System

Room Temp

* Noen modeller viser kanskje ikke disse punktene, selv om de
er valgt.
•• Les følgende informasjon om visning av rom- og utetemperatur.
Room Temp (romtemperatur)
–– Temperaturen i nærheten av fjernkontrollen.
–– Den registrerte temperaturen kan være påvirket av enhetens
plassering.
–– Det er mulig å veksle mellom fjernkontrollen og
innendørsenheten for temperatursensoren i bruk. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Field Settings
(feltinnstillinger) i referanseguiden for installatøren.
Outside Air Temp (utetemperatur)
–– Temperaturen påvist i nærheten av utendørsenheten.
–– Den registrerte temperaturen kan være påvirket av faktorer,
som enhetens plassering (f.eks. hvis den er i direkte sollys)
og drift av enheten under avising.
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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Bruk av menyen

Contrast

Adjustment (kontrastjustering)
Betjeningsmåte

1

Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Return

2

•• Vis Configuration-menyen. (Se "Draft prevention
(trekkforebygging)" på side 55.)

Configuration

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Contrast adjustment , og trykk på meny/enterknappen.

Setting

•• Trykk på knappene
ønskede kontrasten.

Contrast Adjustment
Dark

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Light
Return

(opp/ned) til du finner den

Setting

Current Settings (gjeldende innstillinger)
Oversikt

over Current Settings (gjeldende innstillinger)
Betjeningsmåte

1

Main Menu

Return

2

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu" på
side 29.)
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Current Settings , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

1/2

Current Settings
Ventilation Rate
Ventilation Mode
Schedule
Quick Start
Display Mode
Display Item

Low
Auto
Disable
OFF
Standard
None

Return

•• Det vises en liste over gjeldende status for
gjeldende innstillinger.
•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for
å gå til neste skjermbilde.
•• Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til
hovedmenyen.

Punkter som kan vises
Ventilation rate
(ventilasjonsfrekvens)

Schedule (tidsplan)

Display Mode
(visningsmodus)

Ventilation Mode
(ventilasjonsmodus)

Quick Start (hurtigstart)

Display Item

Filter Auto Clean
(automatisk filterrengjøring)

* De viste punktene kan variere avhengig av modellen. Kun de punktene som kan angis, vises.
BRC1E53
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Bruk av menyen

Clock & Calendar (klokke og kalender)
Date

& Time (dato og klokkeslett)
Betjeningsmåte

1

Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

2

Setting

3

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Clock & Calendar , og trykk på meny/enterknappen.

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Date & Time , og trykk på meny/enter-knappen.

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu" på
side 29.)

Setting

•• Bruk knappene
og klokkeslettet.

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

(opp/ned) til å endre datoen

•• Flytt markøren med knappene

0:00

Return

Setting

(venstre/høyre).

•• Trykk på meny/enter-knappen når alle endringene
er utført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

Forsiktig
•• Daylight Saving Time (DST) (sommertid) er aktivert som standard.
Følgende regler gjelder:
–– [Start]: Siste søndag, mars 2:00
–– [End]: Siste søndag, oktober 3:00
•• Kontakt en Daikin-forhandler hvis sommertidinnstillingene må endres.
Merk
Ukedagen stilles automatisk inn.

4

•• Trykk på knappen
å velge Yes .

Date & Time
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting
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(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.
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12H/24H

KLOKKE
Betjeningsmåte

1

Date & Time
12H/24H Clock

Return

2

•• Vis menyen Clock & Calendar. (Se "Date & Time
(dato og klokkeslett)" på side 59.)

Clock & Calendar

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
12H/24H Clock , og trykk på meny/enter-knappen.
Setting

12H/24H Clock

24H
Return

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for
å velge 12H eller 24H .
•• Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker på
meny/enter-knappen.

Setting

Merk
Ifølge standardinnstillingen er klokkevisningen satt
til 24H format.

3

•• Trykk på knappene
å velge Yes .

12H/24H Clock
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting
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(venstre/høyre) for

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
hovedmenyen.
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Bruk av menyen

Language (språk)
Velg

språk.
Betjeningsmåte

1

Main Menu

Return

2

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Language , og trykk på meny/enter-knappen.

Setting

•• Trykk på knappene
ønsket språk.

Language

English
Return

•• Vis hovedmenyen. (Se "Bruk av Main Menu" på
side 29.)

Setting

(opp/ned) for å velge

•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til
standardskjermen.

Merk
Språkene som vises, avhenger av den installerte språkpakken.
Du finner detaljert informasjon om tilgjengelige språk og hvordan du endrer språkpakken
i referanseguiden for installatøren.
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Vedlikehold
Reset Filter Indication (tilbakestill filterindikator)
Betjeningsmåte

1

Cool

Set to

28°C

Time to clean filter

•• Når det er på tide å rense filteret og/eller elementet, vises en
av følgende meldinger/ikoner nederst på standardskjermen.
–– "Time to clean filter" / " " (på tide å rengjøre filteret)
–– "Time to clean filter & element" / " " + "
" (på tide
å rengjøre filteret og elementet)
–– "Time to clean element" / "
" (på tide å rengjøre
elementet)
•• Vask, rengjør eller bytt ut filteret eller elementet.
Se driftshåndboken for innendørsenheten hvis du vil ha
flere opplysninger.

2

Main Menu
Reset Filter Indicator
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Return

Setting

Cool

3

Set to

28°C

Dust Collection Method

Return

Setting

Dust Collection Method
Dust Collected?

Yes
Return

1/3

No

Setting
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•• Vis hovedmenyen for å nullstille filtermeldingen
når filteret eller elementet er vasket, rengjort eller
byttet ut (se "Bruk av Main Menu" på side 29 ).
•• Trykk på knappene
(opp/ned) for å velge
Reset Filter Indicator .
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å nullstille filterindikatoren og gå tilbake til
standardskjermen.
•• Ikonene under trinn 1 blir borte fra
standardskjermen når filtermeldingen er nullstilt.

•• Når en innendørsenhet med en selvrensende
kassett er installert, får du først beskjed om
å tømme støvet fra enhetens støvsamler.
•• Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte. Bekreftelsesskjermbildet vises.
•• Trykk på knappene
(venstre/høyre) for
å velge Yes .
Trykk deretter på meny/enter-knappen for
å bekrefte og gå tilbake til standardskjermen.
•• Fortsett den normale prosedyren for å tilbakestille
filterindikatoren.
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Vedlikehold

Forsiktig
•• Ikke vask fjernkontrollen.
Det kan forårsake strømlekkasje
og medføre elektrisk støt eller
brann.

•• Stopp alltid
luftkondisjoneringsanlegget
og slå av strømbryteren når
du skal utføre vedlikehold.
Hvis du ikke gjør det, kan du få
elektrisk støt eller skade deg.

Vedlikehold av enheten og LCD-skjermen
Merk:
• Tørk av LCD-skjermen og de andre flatene på fjernkontrollen med en tørr klut når de blir skitne.
• Hvis smuss på flatene ikke lar seg fjerne, skyller du kluten i et nøytralt vaskemiddel som er
fortynnet med vann, vrir kluten lett og rengjør flatene. Tørk deretter av flatene med en tørr klut.
• Ikke bruk tynner, organisk løsemiddel eller etsende rengjøringsmiddel.

Advarsel
Unngå bruk av brannfarlige stoffer (som hårlakk eller insektmiddel) i nærheten
av luftkondisjoneringsanlegget.
Ikke rengjør produktet med organiske løsemidler som lettbensin eller tynner.
Organiske løsemidler kan få produktet til å sprekke og føre til elektrisk støt eller
brann.
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Referanser
Visning av feilkoder
Kontakt

en Daikin-forhandler i følgende tilfeller
Advarsel
Når luftkondisjoneringsanlegget har funksjonsfeil (for eksempel lukter brent),
må du stanse luftkondisjoneringsanlegget og slå av strømmen.
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre funksjonsfeil, elektrisk støt og brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

Betjeningsmåte

1

Cool

Set to

28°C

Error : Push Menu Button

2

Error Code:A1
Contact Info
0123–4567–8900
Indoor Model
Outdoor Model

–––/000
–––/000

•• Hvis det oppstår en feil, blinker driftslampen
og feil-ikonet på standardskjermen.

Driftslampe

•• Hvis det oppstår en advarsel, blinker bare feilikonet på standardskjermen, ikke driftslampen.
•• For å vise feilkoden og kontaktinformasjonen,
trykker du på meny/enter-knappen.
•• Feilkoden blinker, og kontaktadressen
og modellnavnet vises.
•• Informer en Daikin-forhandler om feilkoden
og modellnavnet.

Return
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Referanser

Ettersalgsservice
Advarsel
•• Du må ikke demontere,
modifisere eller reparere
enheten.
Dette kan føre til elektrisk
støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

•• Du må ikke selv flytte
fjernkontrollen eller installere
den på nytt.
Feil ved installasjonen kan føre
til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.

Gi
 reparatøren følgende informasjon
•• Modellnavn
•• Installasjonsdato
•• Hva som er feil: så presist som mulig.
•• Din adresse, ditt navn og telefonnummer

Flytting


Det må brukes spesialutstyr for å flytte fjernkontrollen. Kontakt en Daikin-forhandler. Du må
betale de faktiske utgiftene for flyttingen av fjernkontrollen.

Reparasjoner

etter utløp av garantiperioden
Kontakt en Daikin-forhandler.
Service til rimelige priser kan være mulig på forespørsel fra kunden.

Forespørsel

om kundeservice
Kontakt en Daikin-forhandler.
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