PULTI I KOMANDIMIT
I LIDHUR ME TELA
MANUALI REFERENCË PËR
PËRDORUESIN

BRC1E53
•• Faleminderit që vendosët të blinit pultin e komandimit të lidhur me tela.
•• Ky manual përshkruan masat e sigurisë që nevojiten për përdorimin
e produktit.

Lexojeni këtë manual me kujdes dhe sigurohuni që
e kuptoni informacionin e dhënë këtu përpara se të
provoni përdorimin e produktit.

Pasi ta keni lexuar plotësisht manualin, ruajeni atë në një vend
lehtësisht të arritshëm.
Nëse në të ardhmen produktin do ta përdorë një përdorues tjetër,
sigurohuni që t'i jepni përdoruesit të ri këtë manual përdorimi.
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Masat e sigurisë
Udhëzimet origjinale janë shkruar në gjuhën angleze. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të
udhëzimeve origjinale.
Kjo pajisje nuk është menduar të përdoret nga persona, duke përfshirë fëmijët, me aftësi të kufizuara
fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata nuk mbikëqyren ose
nuk udhëzohen për përdorimin e pajisjes nga një person që është përgjegjës për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet mbajtur gjithmonë nën mbikëqyrje të rreptë për të garantuar që ata të mos luajnë
me pajisjen.

Ju lutemi të lexoni me kujdes seksionin Masat e sigurisë përpara instalimit të pultit të
komandimit.
•• Ky manual i klasifikon masat në kategoritë PARALAJMËRIM dhe KUJDES.
Që të dyja këto përmbajnë informacion të rëndësishëm për sigurinë. Sigurohuni të ndiqni të gjitha
masat e mëposhtme.

PARALAJMËRIM

Mosveprimi në përputhje me këto udhëzime mund të
rezultojë në lëndim personi ose në humbje të jetës.

KUJDES

Moszbatimi i këtyre udhëzimeve në mënyrën e duhur mund
të rezultojë në dëme materiale ose lëndim personi, të cilat
mund të jenë serioze në varësi nga rrethanat.

•• Në këtë manual janë përdorur piktogramet e mëposhtme.
Mos e bëni asnjëherë.

Ndiqni gjithmonë udhëzimet e dhëna.

Siguroni tokëzimin e njësisë.

Mbajini larg në çdo mënyrë duart
e lagëta.

Mbajeni larg ujin dhe lagështirën
në mënyrë absolute.

Rreth

pultit të komandimit

PARALAJMËRIM
•• Mos e instaloni vetë pultin e komandimit.

Instalimi i gabuar mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin e Daikin.

•• Mos modifikoni ose mos riparoni pultin e komandimit.
Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin e Daikin.

•• Mos i ndryshoni vendndodhjen ose mos riinstaloni vetë pultin e komandimit.
Instalimi i gabuar mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin e Daikin.

•• Mos përdorni pranë pajisjes materiale të ndezshme (p.sh. llak për flokët
ose insekticide).

Mos e pastroni pajisjen me tretës organikë, si p.sh. hollues boje.
Përdorimi i tretësve organikë mund të shkaktojë dëmtime plasaritjeje në pajisje, goditje
elektrike ose zjarr.
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Pika që duhen ndjekur me rreptësi
KUJDES
•• Mos luani me njësinë ose me pultin e komandimit të saj.

Vënia aksidentale në punë nga një fëmijë mund të rezultojë në dëmtim të funksioneve
trupore ose në lëndim fizik.

•• Asnjëherë mos e çmontoni pultin e komandimit.

Prekja e pjesëve të brendshme mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin e Daikin ose me kontraktuesin e autorizuar për inspektimet
e brendshme dhe rregullimet.

•• Për të shmangur goditjen elektrike, mos e përdorni me duar të lagura.
•• Mos e lani pultin e komandimit.

Ky veprim mund të shkaktojë rrjedhje elektrike dhe mund të rezultojë në goditje
elektrike ose zjarr.

•• Mos e lini pultin e komandimit ë një vend ku ekziston rreziku i lagies.

Nëse uji futet në pultin e komandimit ekziston rreziku i rrjedhjes elektrike dhe i dëmtimit
të pjesëve elektronike.

Njësia

e brendshme dhe njësia e jashtme

PARALAJMËRIM
•• Jini të vetëdijshëm që ekspozimi i drejtpërdrejtë dhe për një kohë të gjatë
në ajrin e ftohtë ose të ngrohtë të kondicionerit të ajrit mund të jetë
i dëmshëm për gjendjen fizike dhe për shëndetin tuaj.
•• Mos futni objekte, duke përfshirë shkopinj apo gishtërinjtë tuaj
etj. në vrimën e futjes ose të daljes së ajrit.
Kjo mund të shkaktojë lëndim fizik për shkak të kontaktit me fletët e ventilatorit
të kondicionerit të ajrit.

•• Kontaktoni me personelin profesionist për shtimin e aksesorëve
dhe përdorni vetëm aksesorët e specifikuar nga prodhuesi.

Nëse nga puna juaj shkaktohet një defekt, kjo gjë mund të rezultojë në rrjedhje uji,
goditje elektrike ose zjarr.

•• Mos e përdorni produktin në një ambient të ndotur me avuj vaji,
si p.sh. avull nga vaji i gatimit ose nga vaji i makinave.

Avulli i vajit mund të shkaktojë dëmtime me plasaritje, goditje elektrike ose zjarr.

•• Mos e përdorni produktin në vende me tym të tepruar vajrash, si p.sh.
në dhomat e gatimit, ose në vende ku ka gaz të ndezshëm, gaz gërryes
ose pluhur metalik.
Përdorimi i produktit në këto vende mund të shkaktojë zjarr ose prishjen e produktit.

•• Jini të kujdesshëm për rrezikun e zjarrit në rastin e rrjedhjes së gazit ftohës.

Nëse kondicioneri i ajrit nuk punon si duhet, d.m.th. nuk krijon ajër të ngrohtë ose të ftohtë,
shkaku mund të jetë rrjedhja e gazit ftohës. Konsultohuni me shitësin tuaj për ndihmë.
Gazi ftohës brenda kondicionerit të ajrit është i sigurt dhe zakonisht ai nuk rrjedh.
Megjithatë, nëse rrjedh, kontakti me një flakë të zbuluar, me një rezistencë ose vatër
gatimi mund të shkaktojë krijimin e gazeve helmues. Mos e përdorni kondicionerin e ajrit
derisa një person i kualifikuar shërbimi të konfirmojë se është eliminuar rrjedhja e gazit.
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Pika që duhen ndjekur me rreptësi

PARALAJMËRIM
•• Në rast përdorimi të një automati ngarkese të pajisur me siguresë,
sigurohuni që siguresa të ketë kapacitet të mjaftueshëm.
Përdorimi i telave përcjellës të zakonshëm mund të shkaktojë defekt ose zjarr.

•• Mos përdorni automatin elektrik për të ndezur ose për të fikur kondicionerin.
Përndryshe mund të shkaktohet zjarr ose rrjedhje e ujit.
Përveç kësaj, ventilatori do të rrotullohet menjëherë nëse është aktivizuar kompensimi
i ndërprerjes së energjisë, gjë e cila mund të rezultojë në lëndim fizik.

•• Siguroni tokëzimin e njësisë.

Mos e tokëzoni njësinë në një tubacion uji, përcjellës rrufeje ose kabllo telefonie nën
tokë. Tokëzimi i pasaktë mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr. Një rrymë
shumë e madhe nga rrufeja ose burime të tjera mund të shkaktojë dëmtimin
e kondicionerit.

•• Kur kondicioneri nuk punon si duhet (kur nxjerr një erë si të djegur etj.)
shkëputni energjinë elektrike dhe kontaktoni me shitësin lokal.
Vazhdimi i përdorimit në këto kushte mund të shkaktojë prishjen e kondicionerit
ose rrezikun e goditjes elektrike ose të zjarrit.

•• Konsultohuni me shitësin si të veproni në rast rrjedhjeje të gazit ftohës.

Kur kondicioneri montohet në një dhomë të vogël, është e nevojshme të merren masat
e duhura në mënyrë që sasia e gazit të rrjedhur të mos kapërcejë kufirin e përqendrimit
në rastin e rrjedhjes së gazit.
Në rast të kundërt, kjo mund të çojë në një aksident për shkak të varfërimit të oksigjenit.

•• Siguroni instalimin e një automati mbrojtës të rrjedhjes së tokëzimit.
Nëse nuk instalohet një automat mbrojtës i rrjedhjes së tokëzimit, ekziston rreziku
i goditjes elektrike ose i zjarrit.

•• Konsultohuni me shitësin nëse kondicioneri zhytet në ujë për shkak
të një katastrofe natyrore, si p.sh. përmbytje ose tajfun.

Në këtë rast, mos e vini në punë kondicionerin, sepse përndryshe ai mund të prishet,
si dhe ekziston rreziku i goditjes elektrike ose i zjarrit.

•• Sigurohuni të përdorni një lidhje të dedikuar elektrike për kondicionerin
e ajrit.
Përdorimi i një linje me ngarkesa të tjera mund të shkaktojë krijimin e nxehtësisë,
zjarr ose prishjen e produktit.
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Pika që duhen ndjekur me rreptësi

KUJDES
•• Pas përdorimit për një kohë të gjatë, kontrolloni për dëmtim bazamentin
e njësisë dhe mbajtëset e saj.
Nëse lihet në gjendje të dëmtuar, njësia mund të rrëzohet dhe të shkaktojë lëndime.

•• Mos lejoni fëmijët të ngjiten mbi njësinë e jashtme ose evitoni vendosjen
e objekteve mbi të.
Rrëzimi ose përmbysja mund të rezultojë në lëndim.

•• Mos bllokoni hyrjet ose daljet e ajrit.

Qarkullimi i dobësuar i ajrit mund të rezultojë në rendiment të pamjaftueshëm ose
në probleme.

•• Mos prekni vendin e hyrjes së ajrit ose fletët prej alumini të njësisë
që të mos lëndoheni.
•• Mos e hiqni mbrojtësen e ventilatorit të njësisë së jashtme.

Ajo ofron mbrojtje ndaj ventilatorit me shpejtësi të lartë të njësisë, i cili mund të
shkaktojë lëndim.

•• Mos vendosni nën njësinë e brendshme ose të jashtme objekte
që prishen nga lagështia.

Në disa rrethana, kondensimi në njësinë qendrore ose në tubat e gazit, papastërtitë në
filtrin e ajrit ose bllokimi i vrimës së kullimit mund të shkaktojnë pikimin e ujit, duke çuar
në ndotjen ose prishjen e objektit në fjalë.

•• Mos vendosni enë me ujë (vazo lulesh etj.) mbi njësi, sepse kjo mund
të çojë në goditje elektrike ose zjarr.
•• Mos e përdorni kondicionerin e ajrit për qëllime të tjera të ndryshme
nga ato për të cilat është menduar.
Mos e përdorni kondicionerin e ajrit për ftohjen e instrumenteve të precizionit,
të ushqimit, bimëve, kafshëve ose të veprave të artit, sepse kjo mund të ndikojë
negativisht në performancën, cilësinë dhe/ose jetëgjatësinë e objektit në fjalë.

•• Mos vendosni pajisje që kanë flakë të zhveshura në vendet e ekspozuara
ndaj rrymës së ajrit nga njësia, sepse kjo mund të dëmtojë prishjen
e vatrës së zjarrit.
•• Mos vendosni ngrohës direkt nën njësi, sepse nxehtësia mund
të shkaktojë deformim.
•• Sigurohuni që fëmijët, lulet ose kafshët të mos qëndrojnë direkt përballë
rrymës së ajrit nga njësia, sepse mund të ndodhin efekte të
padëshirueshme.
•• Mos vendosni enë me material të ndezshëm, si p.sh. kanaçe për
spërkatje, brenda distancës 1 m nga gryka që fryn ajër.
Enët mund të shpërthejnë, sepse ajri i ngrohtë nga njësia e brendshme ose e jashtme
do të ndikojë mbi ato.

•• Mos e montoni kondicionerin e ajrit në një vend ku ekziston rreziku
i rrjedhjes së gazeve të ndezshme.

Në rast rrjedhjeje gazi, grumbullimi i gazit pranë kondicionerit mund të rezultojë në
rrezik zjarri.
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Pika që duhen ndjekur me rreptësi

KUJDES
•• Mos u ulni ose mos qëndroni mbi bazament të paqëndrueshëm gjatë
kohës së montimit ose të mirëmbajtjes së kondicionerit.
Bazamenti mund të shembet dhe të ndodhin lëndime.

•• Mos e prekni motorin kur ndërroni filtrin.

Motori mund të jetë shumë i nxehtë dhe të shkaktojë djegie.

•• Mos e lani me ujë kondicionerin, sepse kjo gjë mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
•• Kryeni ajrim herë pas here.

Bëni kujdes kur përdorni kondicionerin bashkë me pajisje të tjera ngrohëse.
Ajrimi i pamjaftueshëm mund të rezultojë në mungesë oksigjeni.

•• Gjithmonë gjatë pastrimit fikni kondicionerin dhe stakoni automatin
e furnizimit me energji.

Mosveprimi në këtë mënyrë mund të rezultojë në një goditje elektrike ose në zjarr.

•• Mos e lani vetë pjesën e brendshme të njësisë jashtë dhe brenda.
Konsultohuni gjithmonë me shitësin e Daikin.

Përdorimi i metodës së gabuar të larjes ose i detergjentit të gabuar mund të shkaktojë
dëmtimin e pjesëve plastike të njësisë së brendshme ose mund të shkaktojë rrjedhje uji.
Përveç kësaj, mund të shkaktohet defekt, krijim tymi ose ndezje flake nëse pjesët
elektrike ose motori në njësinë e brendshme bien në kontakt me detergjent ose me ujë.

•• Mos vendosni objekte shumë afër njësisë së jashtme dhe mos lejoni
që gjethet ose papastërti të tjera të grumbullohen rreth njësisë.

Gjethet janë një vend i mirë për kafshët e vogla që mund të futen brenda njësisë.
Pasi futen brenda njësisë, këto kafshë të vogla mund të shkaktojnë defekte, tym ose
zjarr kur bien në kontakt me pjesët elektrike.

•• Mbërthejini njësitë në mënyrë të sigurt.

Nëse njësitë nuk montohen të sigurta, ato mund të bien ose të rrëzohen dhe
të shkaktojnë lëndime të njerëzve.

•• Rregullojeni tubin e kullimit në mënyrë të tillë që të garantoni kullimin
e plotë.

Nëse gjatë punës së kondicionerit nuk kryhet kullimi i duhur nga tubi i kullimit në njësinë
e jashtme, shkaku mund të jetë bllokimi nga papastërtitë dhe grumbullimi i mbeturinave
në tub.
Kjo mund të rezultojë në rrjedhje të ujit nga njësia e brendshme. Në këto rrethana, fikni
kondicionerin dhe konsultohuni me shitësin tuaj për ndihmë.
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Emrat dhe funksionet
1. Butoni i zgjedhjes së
regjimit të funksionimit
11. Ekrani LCD
(me ndriçim në sfond)

4. Butoni Lart
5. Butoni Poshtë
6. Butoni Djathtas
7. Butoni Majtas
9. Llamba e funksionimit
8. Butoni i NDEZJES/
FIKJES
3. Butoni Menyja/Enter
10. Butoni Anulo

2. Butoni i drejtimit
të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit
Funksionet e tjera përveç zërave të përdorimit bazë (d.m.th. NDEZJA/
FIKJA, zgjedhja e regjimit të funksionimit, drejtimi i fryrjes së ajrit/
shpejtësia e ventilatorit dhe vendosja e temperaturës) vendosen
nga pamja e ekranit të menysë.
SHËNIM
• Mos e instaloni pultin e komandimit në vende të ekspozuara ndaj dritës së diellit.
Përndryshe, ekrani LCD mund të çngjyroset dhe të mos shihet asgjë e afishuar.
• Mos e tërhiqni ose mos e përdridhni kabllon e pultit të komandimit.
Përndryshe, pulti i komandimit mund të pësojë defekt.
• Mos i shtypni butonat në pultin e komandimit me objekte me majë të mprehtë.
Përndryshe, pulti i komandimit mund të dëmtohet ose të pësojë defekt.

Manuali referencë për përdoruesin
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Emrat dhe funksionet

1. Butoni i zgjedhjes së regjimit
të funksionimit
•• Shtypeni këtë buton për të zgjedhur
regjimin e funksionimit që dëshironi.
(Shikoni "Funksionimi Ftohje/Ngrohje/Auto/
Ventilator" në faqen 13)
•• Regjimet në dispozicion mund të
ndryshojnë sipas modelit të lidhur.

2. Butoni i drejtimit të fryrjes së
ajrit/shpejtësisë së ventilatorit
•• Përdoret për të ndryshuar shpejtësinë
e ventilatorit dhe drejtimin e fryrjes së ajrit.
•• Shpejtësitë e disponueshme të ventilatorit
mund të ndryshojnë sipas modelit të lidhur.

3. Butoni Menyja/Enter
•• Përdoret për të shfaqur menynë kryesore
ose për të hyrë në zërin e zgjedhur të
menysë (shikoni "Përmbledhje e zërave
të menysë kryesore." në faqen 24).

4. Butoni Lart
•• Përdoret për të rritur temperaturën
e vendosur.
•• Theksohet zëri tjetër në anën e sipërme.
(Mbani shtypur butonin për të kaluar midis
vlerave ose zërave).
•• Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.

5. Butoni Poshtë
•• Përdoret për të ulur temperaturën
e vendosur.
•• Theksohet zëri tjetër në anën e poshtme.
(Mbani shtypur butonin për të kaluar midis
vlerave ose zërave).
•• Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.

7. Butoni Majtas
•• Përdoret për të theksuar zërat e tjerë
në krah të majtë.
•• Përmbajtja e afishimit të ekranit kalon
në pamjen e mëparshme.

8. Butoni i NDEZJES/FIKJES
•• Shtypeni për të ndezur ose për të fikur
kondicionerin.

9. Llamba e funksionimit (e gjelbër)
•• Kjo llambë ndriçon gjatë punës.
•• Llamba nuk ndriçon kur operimi i njësisë
është i FIKUR.
•• Kjo llambë pulson nëse ndodh
ndonjë gabim.

10.Butoni Anulo
•• Përdoret për t'u rikthyer në pamjen
e mëparshme të ekranit.

11. Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)
•• Ndriçimi në sfond do të jetë i ndezur për
rreth 30 sekonda kur shtypet njëri nga
butonat.
•• Veprimet e lidhura me butonat nuk kryhen
kur ndriçimi në sfond nuk është i ndezur,
përveç veprimit të butonit të NDEZJES/
FIKJES.
•• Kur përdoren dy pulte komandimi për të
kontrolluar vetëm një njësi të brendshme,
do të ndizet ndriçimi në sfond i pultit të
komandimit që është përdorur i pari.
•• Funksioni Fikja auto e ekranit mundëson
që ekrani të fiket automatikisht pas një
periudhe kohe të caktuar (shikoni "Fikja
auto e ekranit" në faqen 44).

6. Butoni Djathtas
•• Përdoret për të theksuar zërat e tjerë
në krah të djathtë.
•• Përmbajtja e afishimit të ekranit kalon
në pamjen tjetër.
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Ekrani me kristale të lëngshme
•• Për ekranin me kristale të lëngshme (LCD) ekzistojë dy metoda afishimi. Afishimi
standard, i cili përdoret si i paracaktuar, dhe afishimi i detajuar.
•• Për të ndryshuar metodën aktive të afishimit, zgjidhni metodën e dëshiruar të afishimit
te pamja e ekranit Mënyra e afishimit (shikoni "Afishimi" në faqen 56).
•• Përmbajtjet e afishuara në ekran mund të variojnë sipas regjimit të funksionimit të
modeleve të lidhura. (P.sh. Afishimi i mëposhtëm shfaqet kur kondicioneri i ajrit është
në funksion automatik të ngrohjes.)
Afishimi standard
Me ikona

Me ikona dhe tekst (i parazgjedhur)
12
16
8

10
17
1

28°C

2
13
18

Ngrohje

1

3
21

12
16
8

10
17
2
13
5

Vendos

28°C

3
4

Gabim: Shtyp butonin Menyja

Afishimi i detajuar

Ora dhe zërat e zgjedhjes së detajuar shfaqen në mënyrën
e afishimit të detajuar, përveç zërave që shfaqen në afishimin
standard.
Me ikona
11
14

11:03

Pre

6
19

Manuali referencë për përdoruesin
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Me ikona dhe tekst
9
7

14

3
15

2

21
20

13

Ngrohje

11:03

Pre

Vendos

Brenda

Gabim: Shtyp butonin Menyja

9
3
15
4
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1. Regjimi i funksionimit

5. Mesazhi

•• Tregon regjimin aktual të funksionimit.
Regjimi i funksionimit
Ftohje

Ngrohje

Ajrim

Pastrim ajri

Ventilator

Tharje

Auto (Ftohje)

Auto
(Ngrohje)

2. Shpejtësia e ventilatorit
•• Tregon shpejtësinë e ventilatorit që është
vendosur për kondicionerin e ajrit.
•• Shpejtësia e ventilatorit nuk do të shfaqet
nëse kondicioneri nuk e ka funksionin
e kontrollit të shpejtësisë së ventilatorit.

3. Afishimi i temperaturës
së vendosjes/rikthimit
•• Kur njësia është e ndezur, afishohet
temperatura që është vendosur për
kondicionerin e ajrit.
•• Kur njësia është e FIKUR dhe funksioni
Rikthimi është i çaktivizuar, afishohet
temperatura që është vendosur për
kondicionerin e ajrit.
•• Kur njësia është e FIKUR dhe funksioni
Rikthimi është i aktivizuar, afishohet
temperatura që është vendosur për
funksionin e rikthimit.
•• Si zgjedhje e paracaktuar, metoda
e afishimit është ajo e regjimit me dy
temperatura. Për udhëzime sesi të
aktivizoni regjimin me një temperaturë,
shikoni manualin referencë për instaluesin.

4. Shkrirje/Nisje e nxehtë "

"

•• Tregon se veprimi shkrirje/nisje e nxehtë
është aktiv.
•• Veprimi Shkrirje/Nisje e nxehtë është
i mundur vetëm kur është lidhur një njësi
ajrimi me rikuperim të nxehtësisë (HRV).
Për detaje referohuni te manuali
i përdorimit i njësisë së ajrimit me
rikuperim të nxehtësisë.
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Këtu mund të afishohen mesazhet e mëposhtme:
•• Ky funksion nuk disponohet.
–– Ky mesazh shfaqet për disa sekonda kur
shtypet një buton përdorimi dhe njësia
e brendshme nuk është e pajisur me
këtë lloj funksioni.
–– Nëse në punë janë disa njësi të
brendshme, mesazhi do të shfaqet
vetëm nëse asnjë nga njësitë
e brendshme nuk është e pajisur me
atë funksion, d.m.th. mesazhi nuk do të
shfaqet nëse të paktën një prej njësive
të brendshme e ka këtë lloj funksioni.
•• Gabim: Shtyp butonin Menyja.
•• Paralaj.: Shtyp butonin Menyja.
–– Shfaqet nëse është zbuluar një gabim
ose një paralajmërim.
•• Nisje e shpejtë (vetëm SkyAir)
–– Afishohet kur funksioni Nisje e shpejtë
është aktiv.
•• Koha për pastrim filtri
•• Koha për pastrim elementi
•• Koha e pastr. filtri&elementi
–– Afishohet kur ka ardhur koha për të
pastruar filtrin dhe/ose elementet e tij.

6. Ajrimi/pastrimi
•• Ikonat e regjimit të ajrimit."
"
Tregojnë regjimin aktual të ajrimit (AUTO,
AJRIM ME RIKUPERIM ENERGJIE,
ANASHKALIM).
•• Ikona e pastrimit të ajrit "
" tregon se
kompleti (opsional) i pastrimit të ajrit është
funksional.

7. Bllokimi i tasteve "

"

•• Afishohet kur bllokimi i tasteve është aktiv.

8. Kohëmatësi i aktivizuar "

"

•• Tregon që kohëmatësi i programit ose
kohëmatësi i fikjes është i aktivizuar.

9. Problem me kohëmatësin "

"

•• Tregon që ora duhet vendosur përsëri.
•• Funksioni i kohëmatësit të programit nuk
do të funksionojë nëse ora nuk vendoset
përsëri.
Manuali referencë për përdoruesin
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10.Kontrolli i centralizuar " "
•• Tregon që kondicioneri është nën
menaxhimin e pajisjes qendrore të kontrollit
(aksesorë opsionalë) dhe që ndalohet
përdorimi i sistemit nëpërmjet pultit të
komandimit.

11. Ndryshimi nën kontroll të
centralizuar "
"
•• Tregon se ndryshimi i sistemit të instalimit
është nën kontroll të centralizuar që i është
caktuar një njësie tjetër të brendshme ose
përzgjedhësit opsional të ftohjes/ngrohjes,
i lidhur me njësinë e jashtme (= pulti
kryesor i komandimit).

12.Rikthimi "

"

•• Tregon që është vendosur ora.
•• Nëse ora nuk është vendosur,
shfaqet " -- : -- ".

13.Drejtimi i fryrjes së ajrit
•• Afishohet kur vendoset drejtimi i fryrjes
së ajrit ose opsioni i lëkundjes së fletëve.
•• Ky nuk afishohet nëse sistemi nuk është
i pajisur me funksion për vendosjen
e drejtimeve të fryrjes së ajrit.

14.Ora (orë me kohë reale me afishim

17.Funksionimi me zhurmë të ulët/
kufizimi i konsumit të energjisë/
fikja e detyruar e termostatit
(BACnet) "

"

•• Tregon që sistemi po punon në kushte
funksionimi me zhurmë të ulët ose të
kufizimit të konsumit të energjisë, ose
që merr një komandë "fikje e detyruar
e termostatit" nga një ndërfaqe BACnet.
Referohuni te manuali i shërbimit i njësisë
së jashtme ose kontaktoni me shitësin lokal.

18.Gabim "

"

•• Tregon një gabim të njësisë ose një
paralajmërim.

19.Pastrimi i filtrit " "
•• Tregon se ka ardhur koha për
të pastruar filtrin.

20.Pastrimi i elementit "

"

•• Tregon se ka ardhur koha për të pastruar
elementin.

21.Veprimi i filtrit me
vetëpastrim "
"
•• Tregon se filtri me vetëpastrim është i zënë
duke punuar.

12/24 orë)

•• Tregon që është vendosur ora.
•• Nëse ora nuk është vendosur,
shfaqet " -- : -- ".

15.Zgjedhja e detajuar
•• Afishohet kur zgjidhet mënyra e afishimit
të detajuar.
•• Në zgjedhjen e paracaktuar nuk është
zgjedhur asnjë zë i detajuar.

16.Rotacioni " "
•• Tregon se një njësi është caktuar si rezervë
dhe që funksioni i rotacionit është i aktivizuar.
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11

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10
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Procedura e përdorimit

Funksionet e pultit
të komandimit

Përdorini butonat sipas kësaj
procedure.

Metoda e përdorimit

Tregimi
i ekranit
Pamjet e ekranit që
afishohen në pultin
e komandimit.

1

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

2

Kthehu

Cilësimi

Programi
Ora nuk është vendosur.
A do ta vendosësh tani?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

Data dhe koha
Viti
2016
Muaji 01
Data 01
E premte

Tregon pozicionet
e butonave që do
të përdoren.

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni
"Ndryshimi i menysë kryesore" në
faqen 29).
(Lart/Poshtë) për të
•• Shtypni butonat
zgjedhur Programi dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.
•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas)
për të zgjedhur Po dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.
•• Afishohet pamja e ekranit Data dhe koha.
•• Vendosni vitin, muajin, datën dhe kohën
aktuale. (Shikoni "Ora dhe kalendari" në
faqen 59).

Shënim

0:00

Kthehu

1/2

Tregimi
i butonave

Cilësimi

•• Përpara se të caktohet programi duhet
vendosur ora.
•• Nëse ora nuk është vendosur do të shfaqet
një pamje ekrani si ajo që jepet në të majtë.

Përgatitja
•• Për qëllime të mbrojtjes së pjesëve mekanike, ndizeni sistemin të paktën 6 orë përpara fillimit
të përdorimit të sistemit.
•• Mos e fikni sistemin gjatë sezonit për të garantuar nisjen e qetë të sistemit.
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(SkyAir dhe VRV)
Funksionimi Ftohje/Ngrohje/Auto/Ventilator
Metoda e përdorimit

1

Ftohje

Vendos

28°C

•• Shtypni disa herë butonin e zgjedhjes së regjimit të
funksionimit derisa të zgjidhni regjimin e funksionimit
që dëshironi (Ftohje, Ngrohje, Vetëm ventilator,
Tharje ose Auto).
Shënim
• Regjimet e padisponueshme të funksionimit nuk afishohen.
• Nëse kondicioneri i ajrit është i modelit vetëm për ftohje,
atëherë mund të zgjidhet vetëm regjimi Vetëm ftohje,
Tharje ose Ventilat.
• Përpara se të bëni një ndryshim të regjimit, sigurohuni që
Ndryshimi nën kontroll të mos jetë afishuar në pultin e komandimit.
Regjimi i ftohjes ose i ngrohjes nuk mund të zgjidhet nëse
mesazhi i mësipërm është afishuar në pultin e komandimit.
Shikoni "Cilësimi i së drejtës për zgjedhjen ftohje/ngrohje" në
faqen 20 nëse pulson ikona Ndryshimi nën kontroll.

2

•• Shtypni butonin e NDEZJES/FIKJES.
Llamba (e gjelbër) e funksionimit do të ndizet
dhe kondicioneri fillon të punojë.

3

•• Temperatura e vendosur do të rritet me nga
1°C kur shtypet butoni
(Lart) dhe do të ulet
me nga 1°C kur shtypet butoni
(Poshtë).

4

Ftohje

Ftohje

Vendos

28°C

Vendos

28°C

Manuali referencë për përdoruesin
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Shënim
Cilësimet e temperaturës nuk janë të mundura kur kondicioneri
është në regjimin Tharje ose Ventilat.

•• Për të ndryshuar shpejtësinë e ventilatorit ose
drejtimin e fryrjes së ajrit, shtypni butonin Drejtimi
i fryrjes së ajrit/Shpejtësia e ventilatorit.
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Vëllimi/drejtimi i ajrit
Vëll. ajri
Drejtimi1
Niv. 1 (U)
Lëkundja stop

Kthehu
Kthehu

Cilësimi

E ulët

Mesatare
e ulët

Auto

Mesatare

E lartë

Mesatare
e lartë

Vëllimi/drejtimi i ajrit
Vëll. ajri

Niv. 1 (U)

Kthehu

Drejtimi1

Lëkundja stop

Cilësimi
Cilësimi

Vëllimi/drejtimi i ajrit
Vëll. ajri
E lartë

Kthehu

Drejtimi
Lëkundje

Cilësimi

Cilësimi i drejtimit
të fryrjes së ajrit
(lart/poshtë)

Vëllimi/drejtimi i ajrit
Vëll. ajri
E lartë

Kthehu

Drejtimi
Lëkundje

Cilësimi

•• Për të zgjedhur cilësimin e nivelit të fryrjes së ajrit
ose të drejtimit të fryrjes, shtypni butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të zgjedhur
nivelin ose pozicionin që dëshironi.

Shënim
• Kondicioneri mund të jetë në kontroll automatik të shpejtësisë
së ventilatorit për të mbrojtur pjesët mekanike.
• Kondicioneri mund të jetë në kontroll automatik të shpejtësisë
së ventilatorit në varësi nga temperatura e ambientit brenda.
• Ventilatori mund të ndalojë punën, por kjo nuk tregon defekt.
• Mund të duhet kohë derisa ndryshimet e shpejtësisë së
ventilatorit të arrihen realisht.
• Në regjimin Auto, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht
sipas vlerës së caktuar dhe temperaturës së brendshme
• Në rastin e regjimit Vetëm ventilator, shpejtësia e ventilatorit
është e lartë.
• Në varësi nga lloji i njësisë së brendshme ekzistojnë dy shpejtësi
ventilatori (e ulët dhe e lartë), tre shpejtësi ventilatori (e ulët, mesatare
dhe e lartë) ose pesë shpejtësi ventilatori (e ulët, mesatare e ulët,
mesatare, mesatare e lartë, dhe e lartë). Disa njësi të brendshme
mbështetin gjithashtu edhe shpejtësinë automatike të ventilatorit.
•• Kur drejtimi i fryrjes së ajrit është i zgjedhur, zgjidhni
drejtimin e dëshiruar nga opsionet Pa cil.ind ,
Pozicion 0 , Pozicion 1 , Pozicion 2 , Pozicion 3 ,
Pozicion 4 , Lëkundje dhe Auto duke përdorur
butonat
(Lart/Poshtë).
Shënim
• Drejtimi i fryrjes së ajrit shfaqet në ekran si më poshtë.
0 : Pozicion
0
1 : Pozicion
4
0
1
2 : Pozicion
2
1
3
3 4
3 : Pozicion
2
4 : Pozicion
Drejtimi lart/poshtë
Drejtimi majtas/

0
1
2
3
4

djathtas

•• Zgjedhja e një prej 5 pozicioneve (0 deri në 4) bën që fletët e drejtimit
të fryrjes së ajrit të qëndrojnë në një pozicion të palëvizshëm.
•• Zgjedhja e opsionit Lëkundje do të bëjë që fletët e drejtimit
të fryrjes së ajrit të lëvizin prapa-mbrapa.
•• Shtypja e butonit Menyja/Enter konfirmon
cilësimet dhe ju rikthen në pamjen bazë të ekranit

Cilësimi i drejtimit
të fryrjes së ajrit
(majtas/djathtas)
BRC1E53
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5

•• Kur butoni i NDEZJES/FIKJES shtypet përsëri,
kondicioneri ndalon punën dhe llamba treguese
e funksionimit do të fiket.

Shënim
• Kur sistemi fiket ndërsa është duke punuar në ngrohje,
ventilatori do të vazhdojë të punojë për rreth 1 minutë, për
të eliminuar nxehtësinë e mbetur në njësinë e brendshme.
• Për të parandaluar rrjedhjen e ujit ose prishjen e sistemit, mos
e shkëputni energjinë menjëherë pasi kondicioneri ka ndaluar
punën. Sigurohuni të pritni të paktën 5 minuta në mënyrë që
pompa e zbrazjes të përfundojë shkarkimin nga njësia
e brendshme të ujit të mbetur.

Karakteristikat e funksionit Ftohje
•• Nëse funksioni i ftohjes përdoret kur temperatura e dhomës është shumë
e ulët, në shkëmbyesin e nxehtësisë së njësisë së brendshme formohet
akull, i cili mund të ulë kapacitetin e ftohjes. Në këtë rast, kondicioneri
kalon automatikisht në funksionin e shkrirjes për pak kohë.
Gjatë operacionit të shkrirjes përdoret një shpejtësi e ulët e fryrjes së ajrit
ose një rrymë e lehtë ere, për të parandaluar shkarkimin e ujit të shkrirë.
(Pulti i komandimit tregon shpejtësinë e vendosur të ventilatorit).
•• Kur temperatura e jashtme e ajrit është e lartë, nevojitet pak kohë
derisa temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e vendosur.

Karakteristikat e funksionit Ngrohje
Nisja e funksionit

• Zakonisht funksioni i ngrohjes kërkon një kohë të gjatë për të arritur
temperaturën e vendosur krahasuar me funksionin e ftohjes.
Rekomandohet që ta vini në punë kondicionerin përpara kohe
duke shfrytëzuar kohëmatësin.
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Kryeni veprimet e poshtme për të parandaluar dobësimin e aftësisë
ngrohëse ose rrymat e ftohta të ajrit.
Funksioni
• Kondicioneri shkon automatikisht në funksionin e shkrirjes për
të parandaluar grumbullimin e akullit në njësinë e jashtme, grumbullim
i shkrirjes
i cili shkakton humbje të aftësisë ngrohëse.
• Ventilatori i njësisë së brendshme do të ndalojë fryrjen dhe në pultin
e komandimit do të shfaqet "
" (Shkrirje/Nisje e nxehtë).
• Kondicioneri rikthehet në funksionim normal pas rreth 6 deri në
8 minutash (maksimumi 10 minuta).

Nisje e nxehtë
(vetëm VRV)

• Kur kondicioneri futet në funksion ngrohjeje ose në proces shkrirjeje,
ventilatori i njësisë së brendshme ndalon për të parandaluar fryrjen
e rrymave të ftohta të ajrit. (Në këtë rast, në pultin e komandimit do
të shfaqet "
" (Shkrirje/Nisje e nxehtë)).

Temperatura
e jashtme dhe
aftësia ngrohëse

• Kapaciteti ngrohës i kondicionerit ulet kur temperatura e jashtme bie.
Nëse efekti i ngrohjes është i pamjaftueshëm, rekomandohet të
përdorni një tjetër pajisje ngrohëse në kombinim me kondicionerin.
(Nëse përdoret një pajisje me djegie, ajrosni rregullisht dhomën).
Mos e përdorni pajisjen ngrohëse në vende ku ajo është e ekspozuar
ndaj rrymave të ajrit që dalin nga kondicioneri.
• Ky kondicioner është i llojit me qarkullim të ajrit të nxehtë. Për këtë
arsye, nevojitet pak kohë që dhoma të ngrohet pasi kondicioneri
fillon të punojë.
Ventilatori i njësisë së brendshme punon automatikisht derisa
temperatura e brendshme e sistemit të rritet në një nivel të caktuar.
• Nëse ajri i ngrohtë qëndron në tavan dhe ju keni ftohtë nga këmbët,
atëherë rekomandohet të përdorni një qarkullues ajri.
Për detaje konsultohuni me shitësin e Daikin.
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Metoda bazë e përdorimit

Funksionimi i programit Tharje
Përgatitja
•• Për qëllime të mbrojtjes së pjesëve mekanike, ndizeni kondicionerin të paktën 6 orë përpara
fillimit të përdorimit të kondicionerit.
•• Mos e fikni kondicionerin gjatë sezonit për të garantuar nisjen e qetë të kondicionerit të ajrit.
•• Regjimi i tharjes mund të mos zgjidhet nëse pulti i komandimit nuk e ka mundësinë
e zgjedhjes së regjimit ftohje/ngrohje (shikoni "Cilësimi i së drejtës për zgjedhjen ftohje/
ngrohje" në faqen 20 për detaje).

Metoda e përdorimit

1

Tharje

•• Shtypni disa herë butonin e zgjedhjes së regjimit
të funksionimit derisa të zgjidhet regjimi Tharje.
Shënim
Regjimi Tharje mund të mos jetë i disponueshëm, në varësi
nga lloji i njësisë së brendshme.

2

•• Shtypni butonin e NDEZJES/FIKJES.
Llamba e funksionimit do të ndizet dhe
kondicioneri fillon të punojë.
Shënim
Kondicioneri ndodhet në kontrollin automatik të temperaturës dhe
të shpejtësisë së ventilatorit. Për këtë arsye, temperatura ose
shpejtësia e ventilatorit nuk mund të ndryshohet gjatë kohës
që kondicioneri i ajrit është në punë.

3
4

•• Për të caktuar drejtimin e fryrjes së ajrit, shikoni "Drejtimi i fryrjes
së ajrit" në faqen 30.

•• Kur butoni i NDEZJES/FIKJES shtypet përsëri,
kondicioneri ndalon punën dhe llamba treguese
e funksionimit do të fiket.

Shënim
Për të parandaluar rrjedhjen e ujit ose prishjen e sistemit, mos
e shkëputni energjinë menjëherë pasi kondicioneri ka ndaluar
punën. Sigurohuni të pritni të paktën 5 minuta në mënyrë që
pompa e zbrazjes të përfundojë shkarkimin nga njësia
e brendshme të ujit të mbetur.

Manuali referencë për përdoruesin
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Karakteristikat e funksionit Tharje
Në funksionin Tharje, lagështia e ajrit ulet duke e ndezur
përkohësisht kondicionerin në funksionin e ftohjes, dhe duke
e fikur përsëri për të minimizuar uljen e temperaturës.
Shënim
• Temperatura dhe shpejtësia e ventilatorit kontrollohen
automatikisht dhe nuk mund të komandohen nga pulti
i komandimit.
• Funksionimi tharje nuk do të punojë nëse temperatura
e brendshme është shumë e ulët.

Rikthimi
Funksioni Rikthimi e mban temperaturën e dhomës brenda një diapazoni të caktuar, kur pulti
i komandimit është i fikur. Kjo gjë kryhet duke e ndezur përkohësisht kondicionerin e fikur më
parë nga përdoruesi, nga funksioni i programit ose nga kohëmatësi i fikjes.
Funksioni Ftohje

JOAKTIV
33°C35°C
Funksioni 10°C12°C
Ngrohje
Për shembull:
[Temperatura e caktuar e rikthimit: ftohje 35°C, ngrohje 10°C]
[Diferenca e rikuperimit: ftohje -2°C, ngrohje +2°C]
•• Nëse temperatura e dhomës bie nën 10°C, fillon automatikisht funksionimi i ngrohjes. Nëse
pas gjysmë ore temperatura rritet në 12°C ose më shumë, kontrolluesi rikthehet në gjendjen
fillestare.
•• Nëse temperatura e dhomës shkon mbi 35°C, fillon automatikisht funksionimi i ftohjes. Nëse
pas gjysmë ore temperatura rritet ulet në 33°C ose më shumë, kontrolluesi rikthehet në
gjendjen fillestare.
Shënim
• Ky funksion është i aktivizuar si zgjedhje e paracaktuar. Ky funksion mund të aktivizohet/
çaktivizohet vetëm te menyja Lista kursim energj. (shikoni "Opsionet për kursim energjie"
në faqen 38).
• Diferenca mund të rregullohet në menynë Kushti i rikthimit (shikoni "Kushti i rikthimit"
në faqen 40).
• Temperatura e rikthimit mund të vendoset në pamjen bazë të ekranit, kur njësia është e fikur,
ose të mund vendoset në program.
• Funksioni Rikthimi e mban ndezur njësinë të paktën për 30 minuta, përveç rastit kur ndryshohet
vlera e caktuar e temperaturës së rikthimit ose kur njësia ndizet me butonin e NDEZJES/FIKJES.
• Kur funksioni i rikthimit ndez kondicionerin ndërsa është në regjimin Auto, pulti i komandimit
kalon automatikisht në opsionin vetëm ngrohje ose vetëm ftohje, në varësi nga fakti kush është
e përshtatshme, dhe tregohet vetëm vlera përkatëse e caktuar e temperaturës së rikthimit.
BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10
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Metoda bazë e përdorimit

Metoda e përdorimit

1

Ftohje

Rikthim
Ftohje

Funksioni i rikthimit nuk duhet të aktivizohet kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.
Ikona e rikthimit "
e rikthimit.

" pulson kur njësia ndizet nën komandën

35°C
Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të ndryshohet kur funksioni
i rikthimit është aktiv, kështu që shpejtësia e ventilatorit nuk
është e dukshme.

Funksioni Ajrimi

(vetëm HRV)

Përgatitja
•• Për qëllime të mbrojtjes së pjesëve mekanike, ndizeni kondicionerin të paktën 6 orë përpara
fillimit të përdorimit të sistemit.
•• Mos e fikni kondicionerin gjatë sezonit për të garantuar nisjen e qetë të kondicionerit të ajrit.
•• Shtypni disa herë butonin e zgjedhjes së regjimit të funksionimit derisa të zgjidhet regjimi Ajrimi.

Metoda e përdorimit

1

Ajrim

2
3
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•• Regjimi i ajrimit përdoret në njësitë e ajrimit me
rikuperim të nxehtësisë (HRV), kur ftohja ose
ngrohja nuk është e nevojshme.

•• Regjimi i ajrimit mund të ndryshohet te Menyja kryesore
(shikoni "Regjimi i ajrimit" në faqen 37).
Shënim
Regjimet e ajrimit: Auto, Ajrim rikup. energj. dhe Anashkalim

•• Shpejtësia e ajrimit mund të ndryshohet te Menyja kryesore
(shikoni "Shpejtësia e ajrimit" në faqen 36).
Shënim
Shpejtësitë e ajrimit: E ulët ose E lartë

BRC1E53
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4

•• Shtypni butonin e NDEZJES/FIKJES.
Llamba e funksionimit do të ndizet dhe njësia
e ajrimit me rikuperim të nxehtësisë fillon
të punojë.

5

•• Kur butoni i NDEZJES/FIKJES shtypet përsëri,
ajrimi me rikuperim të nxehtësisë ndalon dhe
llamba treguese e funksionimit do të fiket.

Cilësimi i së drejtës për zgjedhjen ftohje/ngrohje
(vetëm VRV)
Ndryshimet e cilësimeve

1

Ftohje

Vendos

Ftohje

Vendos

28°C

28°C

Shikoni "E drejta e zgjedhjes Ftohje/Ngrohje" në faqen 22 për
shpjegimin e së drejtës së zgjedhjes së ftohjes/ngrohjes.
•• Mbani shtypur të paktën për 4 sekonda butonin
e zgjedhjes së regjimit të funksionimit në pultin
e komandimit (kur ndriçimi në sfond është i ndezur).
Pulti i komandimit nuk do ta afishojë simbolin
"
" (Ndryshimi nën kontroll) nëse pultit të
komandimit i është caktuar e drejta e zgjedhjes
së ftohjes/ngrohjes.
•• Ikona "
" (Ndryshimi nën kontroll) do të fillojë të pulsojë në
çdo pult komandimi të njësive të brendshme të lidhura me të
njëjtën njësi të jashtme ose kuti BS (Zgjedhja e degës).
•• Vendoseni të drejtën e zgjedhjes së ftohjes/ngrohjes sipas
udhëzimeve të shpjeguara më poshtë.
Shënim
• Ndryshimet e regjimit Ajrimi janë të mundshme pavarësisht
së drejtës për zgjedhjen e ftohjes/ngrohjes.
• Nëse e drejta e zgjedhjes vendoset në "pultin komandues të
zgjedhjes ftohje/ngrohje" ( ), pultet e tjera të komandimit do të
afishojnë "
" (Ndryshimi nën kontroll). Në këtë rast, regjimi
i funksionimit nuk mund të ndryshohet në ftohje ose në ngrohje,
kur ngrohja ose ftohja është caktuar në "pultin komandues për
zgjedhjen e ftohjes ose ngrohjes".
Referojuni manualit të përdorimit të ofruar me njësinë e jashtme
për hollësi rreth "pultit komandues të zgjedhjes ftohje/ngrohje".
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Metoda bazë e përdorimit

Cilësimet e zgjedhjes

2

Ftohje

Vendos

Ftohje

Vendos

Afishimi i simbolit "
" (ndryshimi nën kontroll) do të pulsojë kur
energjia elektrike lidhet për herë të parë.

28°C

•• Shtypni butonin e zgjedhjes së regjimit të
funksionimit në pultin e komandimit që nevojitet
t'i caktohet e drejta e zgjedhjes.
Kështu do të vendoset e drejta e zgjedhjes ftohje/
ngrohje dhe afishimi i ikonës "
" (Ndryshimi
nën kontroll) do të hiqet.
Ikona "
" (Ndryshimi nën kontroll) do të
shfaqet në pultet e tjera të komandimit.

28°C

Metoda e përdorimit

3

Ftohje

Vendos

28°C

•• Shtypni disa herë butonin e zgjedhjes së regjimit
të funksionimit në pultin e komandimit që ka të
drejtën e zgjedhjes ftohje/ngrohje (ose në pultin
e komandimit që nuk ka të afishuar ikonën "
"
(Ndryshimi nën kontroll)) derisa të zgjidhni regjimin
që dëshironi. Sa herë që shtypet butoni, afishimi
do të kalojë në "Ventilat.", "Tharje", "Auto", "Ftohje"
ose "Ngrohje".
•• Në të njëjtën kohë, pultet e tjera të komandimit pa
të drejtë zgjedhjeje do të ndjekin komandën dhe
do ta ndryshojnë automatikisht afishimin.
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E drejta e zgjedhjes Ftohje/Ngrohje
• Regjimi "Ftohje", "Ngrohje", "Auto" mund të vendoset vetëm nga pulti i komandimit të cilit i është
caktuar e drejta e zgjedhjes ftohje/ngrohje.

1.

Pulti i komandimit me
të drejtën e zgjedhjes
"
(pa afishimin "
(Ndryshimi nën kontroll))

Vendosni regjimin
"Ftohje", "Ngrohje",
"Tharje" ose "Auto".

Pultet e tjera
të komandimit
"
(me afishimin "
(Ndryshimi nën kontroll))
• Kondicioneri do të kalojë në regjimin
e vendosur në pultin e komandimit me
të drejtën e zgjedhjes. Asnjë regjim
tjetër nuk do të jetë i disponueshëm.
• Megjithatë, kondicioneri mund të
kalohet në regjimin Ventilat. ose nga
"Ftohje" në "Tharje".

2.

Pulti i komandimit me
të drejtën e zgjedhjes
"
(pa afishimin "
(Ndryshimi nën kontroll))

Vendoseni në
regjimin "Ventilat.".

Pultet e tjera
të komandimit
(me afishimin "
"
(Ndryshimi nën kontroll))
• Kondicioneri nuk mund të vendoset
në regjime të tjera përveç regjimit
Ventilat.
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Emrat dhe funksionet

Masat për cilësimin e së drejtës së zgjedhjes Ftohje/Ngrohje
• E drejta e zgjedhjes ftohje/ngrohje duhet të vendoset për një pult të vetëm komandimi në rastin
e mëposhtëm.
(Sistemi i pompës së nxehtësisë)

(Sistemi i rikuperimit të nxehtësisë)

Kutia BS (Zgjedhja e degës):
Kutia BS përdoret për zgjedhjen e
regjimit të ftohjes ose të ngrohjes.
Njësia e
brendshme

Disa njësi të brendshme janë të lidhura me
një njësi të vetme të jashtme.
Vendosni të drejtën e zgjedhjes ftohje/ngrohje/
ventilator në një prej pulteve të komandimit.

Njësia e
brendshme

Një njësi e vetme BS është e lidhur me
disa njësi të brendshme.
Vendosni të drejtën e zgjedhjes ftohje/ngrohje/auto/
ventilator në një prej pulteve të komandimit.

Bllokimi i tasteve
Metoda e përdorimit

1
2

Ftohje

Çaktivizon përdorimin e të gjithë butonave.

Vendos

28°C

Butonat janë bllokuar.
Shtypni butonin e menysë
për 4 sekonda për t'i liruar.

•• Mbani shtypur të paktën për 4 sekonda butonin
Menyja/Enter. (Kur ndriçimi në sfond është ndezur)
•• Do të afishohet "

".

•• Të gjithë butonat janë të çaktivizuar kur tastet janë
të bllokuara.
•• Kur shtypet një nga butonat shfaqet mesazhi në
të majtë.

Kthehu

3
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•• Për ta anuluar bllokimin e tasteve, mbani përsëri
shtypur të paktën për 4 sekonda butonin Menyja/
Enter. (Kur ndriçimi në sfond është ndezur)
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Udhëzuesi i shpejtë i zërave të menysë kryesore
Përmbledhje

e zërave të menysë kryesore.
Shënim
• Zërat në dispozicion mund të ndryshojnë sipas modelit të lidhur.
• Në meny shfaqen vetëm zërat e disponueshëm.
Cilësimi dhe zërat e afishimit

Drejt. fryrja ajrit

Drejtimi
individ.
i ajrit(1)

(vetëm nëse
është instaluar
funksioni
individual i
fryrjes së ajrit)

30

31

Lista e cilës.
individuale

Një tabelë për çdo njësi me cilësimet për
secilën prej 4 fletëve.

32

Rivend. e cilës.
individu.

Pastron të gjitha cilësimet individuale.

33

Zgjedhja kufi.
drejt. ajri

Drejtimi i lëkundjes automatike ofrohet në tre
modele që t'i përshtaten formës së dhomës.
Standard , Fryrje dja ose Fryrje mjt
E vendos temperaturën e dhomës në një
temperaturë të përshtatshme (nëse sistemi
nuk është në regjimin Tharje ose Ventilator).
•• Kohëzgjatja maksimale e funksionit nisje
e shpejtë është 30 minuta.

34

Shpejtësia
e ajrimit

Vendosni shpejtësinë e ajrimit në "E ulët"
ose "E lartë".

36

Regjimi i ajrimit

Vendosni regjimin e ajrimit në "Auto",
"Ajrim rikup. energj." dhe "Anashka.".

37

(vetëm SkyAir)

(vetëm HRV)

Ndryshoni drejtimin e fryrjes së ajrit.
•• Fletët e drejtimit të fryrjes së ajrit mund të
punojnë automatikisht lart dhe poshtë, dhe
majtas e djathtas.
•• Ekzistojnë pesë pozicione të mundshme fikse
të fryrjes së ajrit.
•• Ky funksion nuk disponohet në të gjitha
modelet.

Cilësimi individual Vendosni në mënyrë individuale drejtimin
e fryrjes së ajrit për secilën prej fletëve.
•• Në rastin e SkyAir, maksimumi 4 njësi
(njësia A, B, C, D).
•• Në rastin e VRV-së, maksimumi 16 njësi
(njësia 0 deri në 15).

Nisje e shpejtë(1)

Ajrimi

Faqja
referencë

Përshkrimi

35

1) Nuk mbështetet kur janë të lidhura njësi të jashtme SkyAir RR+RQ
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Udhëzuesi i shpejtë i zërave të menysë kryesore

Cilësimi dhe zërat e afishimit

Opsio. për
kursim
energjie(1)

Faqja
referencë

Përshkrimi
Aktivizoni ose çaktivizoni "Opsio. për kursim
energjie".
Diapazoni i vlerave të caktuara të temperaturës
mund të kufizohet vetëm për regjimin Ftohje dhe
Ngrohje.
Vendosni diferencën e temperaturës së rikthimit,
pas së cilës do të kthehet njësia.
Kur nuk zbulohen lëvizje personash përgjatë
një kohe të caktuar, ky funksion ndryshon
automatikisht temperaturën e synuar
të kondicionimit të ajrit.
Nëse zbulohen lëvizje personash, ai rikthehet
në temperaturën normale të caktuar.
Kur nuk zbulohen lëvizje personash përgjatë
një kohe të caktuar, ky funksion ndalon
automatikisht kondicionerin.

38

Ndryshoni vlerën e caktuar të temperaturës në
një vlerë të paracaktuar pas funksionimit për një
periudhë të caktuar kohe, edhe nëse vlera
e caktuar referencë është ndryshuar.
•• Ekziston mundësia e vendosjes nga 30 në
120 minuta, me rritje me nga 30 minuta.

43

Kohëmatësi
i fikjes

Sistemi fiket automatikisht pas përfundimit të
kohës së zgjedhur, sa herë që sistemi është
i aktivizuar.
•• Ekziston mundësia që të vendoset për 30 deri
në 180 minuta, me hapa kohorë me nga
10 minuta.

44

Fikja auto
e ekranit

Kur sistemi fiket, është e mundur që edhe
ekrani të vendoset për t'u fikur pas një periudhe
të caktuar.
•• Opsionet e mundshme për zgjedhje janë
"Joaktiv", "10 min", "30 min" ose "60 min".

44

Lista kursim
energj.
Vend. kufiri
vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.
(ulët)(²)(³)
(vetëm nëse është
instaluar sensori
ndijues)
Sensori ndiju.
(stop)(²)(³)
(vetëm nëse është
instaluar sensori
ndijues)
Riven. auto
i vlerës

39
40
41

42

1) Rikthimi, Kufiri i vlerave, Kushti i rikthimit dhe Rivendosja automatike e vlerave nuk duhen përdorur kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.
2) Nuk mbështetet kur janë të lidhura njësi të jashtme SkyAir RR+RQ.
3) Ky funksion nuk mund të përdoret kur është aktiv kontrolli në grup.
Në rast të një sistemi funksionimi të njëkohshëm, sistemi komandohet nga sensori ndijues i montuar në njësinë e brendshme kryesore.
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Cilësimi dhe zërat e afishimit

Opsio. për
kursim
energjie(1)

Konsumi
i energjisë(²)

Faqja
referencë

Përshkrimi
Një tregues i konsumit të energjisë elektrike
deri në atë moment. Kjo bën të mundur që
konsumatori të vlerësojë tendencën e konsumit
të energjisë.
Shënim
• Disponueshmëria e funksionit varet nga lloji
i njësisë së brendshme
• Ky funksion nuk disponohet kur në pultin
e komandimit lidhet më shumë se 1 njësi
e brendshme.
• Konsumi i afishuar i energjisë elektrike nuk
është rezultat i matjes së kWh, por vjen
si rezultat nga një llogaritje me të dhënat
e kohës së punës së njësisë.
• Në këtë llogaritje disa faktorë janë vlera
absolute, por faktorët e tjerë dalin thjesht
si rezultat nga interpolimet me toleranca.
Kjo shpjegon arsyen përse leximi mund
të ndryshojë nga konsumi aktual
i energjisë elektrike.

45

1) Rikthimi, Kufiri i vlerave, Kushti i rikthimit dhe Rivendosja automatike e vlerave nuk duhen përdorur kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.
2) Nuk mbështetet kur janë të lidhura njësi të jashtme SkyAir RR+RQ.
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Udhëzuesi i shpejtë i zërave të menysë kryesore

Cilësimi dhe zërat e afishimit

Programi(1)

Aktivizo/Çaktivizo
Vendosja
e nr. të program.
Pushimet

Cilësimet

Vetëpastrim filtri

Informacioni i mirëmbajtjes
Konfigurimi

Regj. funksi.
i qetë

Ndalimi i rrymës
së ajrit(²)
(vetëm nëse është
instaluar sensori
ndijues)
Afishimi

Rregullimi
i kontrastit

Cilësimet aktuale

Manuali referencë për përdoruesin
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Faqja
referencë

Përshkrimi
Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin
e programit.
Zgjidhni numrin e programit aktiv (programi
nr. 1, 2 ose 3).

46

Zgjidhni ditët e javës në të cilat programi do të
çaktivizohet. Ky funksion përdoret kur s'është
e nevojshme që programi të jetë aktiv, p.sh.
kur jeni me pushime.
Zgjidhni se kur regjimet e funksionimit do të
nisin dhe/ose ndalojnë për çdo ditë të javës. Për
çdo ditë të javës mund të vendosen maksimumi
deri në 5 veprime.
Vendosni kohën se kur filtri duhet të pastrohet
automatikisht. Për përdorimin e detajuar mund
t'i referoheni manualit të përdorimit të panelit
dekorativ me vetëpastrim.
Afishon kontaktin për shërbimin dhe
informacionin e modelit.
Programoni njësinë e jashtme të punojë me më pak
zhurmë, p.sh. që të mos shqetësoni fqinjët natën.
Shënim
• Disponueshmëria e funksionit varet nga lloji
i njësisë së jashtme
Parandalon që njerëzit të mos preken nga
rryma e ajrit e njësisë së brendshme.
Funksioni Ndalimi i rrymës së ajrit mund
të aktivizohet ose të çaktivizohet.

48

•• Afishimi:
Bënë ndryshimin midis afishimit standard
ose të detajuar.
•• Cilësimet e afishimit të detajuar:
Zgjidhni nëse do të afishohet temperatura
e dhomës, temperatura jashtë, sistemi ose
nëse nuk do të afishohet asgjë.

56

Rregulloni kontrastin e ekranit LCD.

58

Tregojnë një listë të cilësimeve aktuale për
të gjithë zërat e mundshëm të menysë.

58

47

49

51

52
53

53
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Cilësimi dhe zërat e afishimit

Ora dhe
kalendari

Faqja
referencë

Përshkrimi

Data dhe koha

Konfiguroni cilësimet e datës dhe të kohës.
•• Afishimi i paracaktuar i kohës është me 24H.
•• Ora e ruan saktësinë brenda një tolerance
±30 sekonda në muaj.
•• Nëse ka një shkëputje të energjisë për një
periudhë më të gjatë se 48 orë, ora do të
vazhdojë funksionimin e saj me anë të burimit
të integruar rezervë të furnizimit me energji.

59

Orë 12H/24H

Ora mund të afishohet në format me 12 orë ose
në format me 24 orë.

60

Zgjidhni gjuhën, në varësi nga paketa
e instaluar e gjuhëve.

61

Gjuha

Zërat e menysë së pultit dytësor
të komandimit
Nëse 2 pulte komandimi komandojnë një njësi të vetme
të brendshme, zërat e mëposhtëm të menysë nuk mund të
vendosen në pultin dytësor të komandimit. Këto duhet t'i
vendosni në pultin kryesor të komandimit.
•• Drejtimi individ. i ajrit
•• Opsio. për kursim energjie
•• Programi
•• Vetëpastrim filtri
•• Vlerat e temperaturave të rikthimit
•• Regj. funksi. i qetë
•• Ndalimi i rrymës së ajrit

Njësia e brendshme

Njësia e
jashtme

2 pulte komandimi
në kontroll

1) Programi nuk do të jetë i disponueshëm kur lidhet një kontrollues i centralizuar ose përshtatësi dixhital i hyrjes BRP7A51.
2) Nuk mbështetet kur janë të lidhura njësi të jashtme SkyAir RR+RQ.
3) Ky funksion nuk mund të përdoret kur është aktiv kontrolli në grup.
Në rast të një sistemi funksionimi të njëkohshëm, sistemi komandohet nga sensori ndijues i montuar në njësinë e brendshme kryesore.
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Ndryshimi i menysë
Menyja kryesore
Ndryshimi

i menysë kryesore
Metoda e përdorimit

1

•• Shtypni butonin Menyja/Enter.
Ftohje

Vendos

28°C

Pamja bazë e ekranit

2

Menyja kryesore

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

Cilësimi

Menyja kryesore

3

•• Do të hapet Menyja kryesore.

 hfaqen edhe udhëzimet për butonat
S
e ndryshimit.

•• Zgjedhja e zërave nga menyja kryesore.
1. Shtypni butonat
(Lart/Poshtë)
për të zgjedhur zërin që dëshironi.
2. Shtypni butonin Menyja/Enter për të afishuar
pamjen e ekranit të cilësimeve të zgjedhura.

4

•• Për t'u rikthyer në pamjen bazë të ekranit nga
menyja kryesore, shtypni butonin Anulo.

Kujdes
•• Kur menyja kryesore është e hapur dhe nëse brenda 5 minutash nuk shtypet asnjë buton,
pamja e ekranit rikthehet automatikisht në pamjen bazë.
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Drejtimi i fryrjes së ajrit
Ndryshoni

drejtimin e fryrjes së ajrit
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

Kthehu

2

1/2

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Cilësimi

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi1
Lëkundje

Kthehu

Drejtimi2
Lëkundje

Cilësimi

Cilësimi i drejtimit
të fryrjes së ajrit
(lart/poshtë)

•• Hapni menynë kryesore (shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29)
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Drejt. fryrja ajrit dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.
•• Zgjidhni drejtimin e dëshiruar nga opsionet
Pa cil.ind , Pozicion 0 , Pozicion 1 , Pozicion 2 ,
Pozicion 3 , Pozicion 4 , Lëkundje ose Auto
duke përdorur butonat
(Lart/Poshtë).
•• Zgjidhni drejtimin lart/poshtë ose majtas/djathtas
duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit

Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi1
Lëkundje

Kthehu

Drejtimi2
Lëkundje

Cilësimi

Cilësimi i drejtimit
të fryrjes së ajrit
(majtas/djathtas)
Vini re: Është
i dukshëm vetëm
nëse disponohet.

Shënim
• Drejtimet e fryrjes së ajrit shfaqen në ekran si më poshtë:
0
1

2

0
3 4

Drejtimi lart/poshtë

4
1

2

3

Drejtimi majtas/
djathtas

0
1
2
3
4

: Pozicion
: Pozicion
: Pozicion
: Pozicion
: Pozicion

0
1
2
3
4

•• Zgjedhja e opsionit Lëkundje bën që fletët e drejtimit të
fryrjes së ajrit të lëvizin prapa-mbrapa. Kur zgjidhet opsioni
Lëkundje , të gjitha drejtimet e fryrjes së ajrit do të jenë të
dukshme në të njëjtën kohë.
•• Kur zgjidhni një prej pozicioneve 0 deri në 4, fletët e drejtimit
të fryrjes së ajrit qëndrojnë në një pozicion të palëvizshëm.

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

Manuali referencë për përdoruesin

30

Ndryshimi i menysë

Lëvizja e fletëve të drejtimit të fryrjes së ajrit
Kur rrethanat e mëposhtme të funksionimit janë aktive, drejtimi i fryrjes së ajrit kontrollohet në
mënyrë automatike. Kështu që funksionimi aktual mund të jetë i ndryshëm nga ajo që afishohet
në pultin e komandimit.

Rrethana
e funksionimit

•• Temperatura e dhomës është më e lartë sesa temperatura e vendosur
në pultin e komandimit (në regjimin e ngrohjes).
•• Kur funksioni i shkrirjes është aktiv (në regjimin e ngrohjes).
(Ajri fryhet horizontalisht, kështu që personat që janë në dhomë nuk
do të jenë në vijë të drejtpërdrejtë me ajrin e ftohtë).
•• Në kushtet e funksionimit të vazhdueshëm ku ajri fryhet horizontalisht.

Shënim
Regjimi i ngrohjes përfshin funksionim automatik.

Drejtimi individual i ajrit
(Vetëm nëse është instaluar funksioni individual i fryrjes së ajrit)

Cilësimi

individual
Metoda e përdorimit

1

Kthehu

2

Cilësimi individual
Lista e cilës. individuale
Rivend. e cilës. individu.
Zgjedhja kufi. drejt. ajri

Dalja

Drejtimi

Pa cil.ind

Shenja Dal
Kthehu

Cilësimi
Cilësimi
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•• Zgjidhni Drejtimi individ. i ajrit dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Zgjidhni Cilësimi individual dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Cilësimi individual
Njësia A

•• Hapni menynë kryesore (shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).

Cilësimi

Drejtimi individ. i ajrit

Kthehu

3

1/2

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

•• Përdorni butonat
(Lart/Poshtë) për
të zgjedhur njësinë dhe shenjën e daljes.
•• Në rastin e SkyAir, mund të zgjidhen maksimumi
4 njësi (njësia A, B, C, D).
Në rastin e VRV-së, mund të zgjidhen maksimumi
16 njësi për secilin grup (njësia 0 deri në 15).
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Shënim
Në rastin e katër daljeve (lloji kasetë), ju mund të komandoni
individualisht secilën prej katër fletëve (shenjat në vijim janë
anash çdo daljeje të ajrit: □, □□, □□□, □□□□).

4

Cilësimi individual
Vëll. ajri

Drejtimi

Njësia A

Pa cil.ind

Shenja Dal
Kthehu

Cilësimi

•• Shtypni butonin
(Djathtas) për të zgjedhur
drejtimin e fryrjes së ajrit.
•• Përdorni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar drejtimin e fryrjes së ajrit në opsionet
më poshtë: Pa cil.ind , Pozicion 0 , Pozicion 1 ,
Pozicion 2 , Pozicion 3 , Pozicion 4 ,
Lëkundje ose Bllokuar.
Pa cil.ind : asnjë cilësim individual.
Bllokuar : drejtimi individual i ajrit është i bllokuar.
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

5

Ftohje

Vendos

28°C

•• Nëse vendoset drejtimi individual i fryrjes së ajrit,
atëherë ikona e drejtimit individual të fryrjes së ajrit
afishohet në pamjen bazë të ekranit.

Pamja bazë e ekranit

Lista

e cilësimeve individuale
Metoda e përdorimit

1

Drejtimi individ. i ajrit
Cilësimi individual
Lista e cilës. individuale
Rivend. e cilës. individu.
Zgjedhja kufi. drejt. ajri

Kthehu

Cilësimi

BRC1E53
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•• Hapni menynë Drejtimi individ. i ajrit
(shikoni "Cilësimi individual" në faqen 31).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Lista e cilës. individuale dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.
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2

Lista e cilës. individuale
Njësia A
Shenja Dal

Kthehu

Drej. ajri
Pozicion
Pozicion
Pozicion
Pozicion

Indiv.
0
0
0
0

JOAKTIV
JOAKTIV
JOAKTIV
JOAKTIV

•• Një tabelë tregon cilësimet aktuale. Shtypni
butonat
(Lart/Poshtë) për të kaluar në
njësinë tjetër.
•• Shtypni butonin Anulo për t'u rikthyer në menynë
e mëparshme.

Rivendosja

e të gjitha cilësimeve individuale
Metoda e përdorimit

1

Drejtimi individ. i ajrit
Cilësimi individual
Lista e cilës. individuale
Rivend. e cilës. individu.
Zgjedhja kufi. drejt. ajri

Kthehu

2

Cilësimi

Rivend. e cilës. individu.
Të fshihet cilësimi
individual i ajrit?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

Manuali referencë për përdoruesin
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•• Hapni menynë Drejtimi individ. i ajrit
(shikoni "Cilësimi individual" në faqen 31).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Rivend. e cilës. individu. dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për ta konfirmuar
rivendosjen dhe për t'u rikthyer në pamjen
bazë të ekranit.
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Zgjedhja

e rrezes së drejtimit të fryrjes së ajrit
(vetëm njësitë e brendshme të llojit vertikal në tokë)
• Rrezja e drejtimit të fryrjes së ajrit mund të zgjidhet nga pulti i komandimit, në varësi nga vendi
i instalimit i kondicionerit.
Rrezja e drejtimit të fryrjes së ajrit ka 3 modelet e mëposhtme:
Standard
Lëkundje në gjithë
gjerësinë

Fryrje majtas
Lëkundje në anën
e majtë

Fryrje djathtas
Lëkundje në anën
e djathtë

• Këto modele përkojnë me rrethanat e treguara më poshtë:
Standard
Lëkundje në gjithë
gjerësinë
0

4
1

3

2

Fryrje majtas
Lëkundje në anën
e majtë
0
1

2

Fryrje djathtas
Lëkundje në anën
e djathtë
4
3

3 4

0 1

2

Metoda e përdorimit

1

Drejtimi individ. i ajrit
Cilësimi individual
Lista e cilës. individuale
Rivend. e cilës. individu.
Zgjedhja kufi. drejt. ajri

Kthehu

2

Cilësimi

Zgjedhja kufi. drejt. ajri
Zgjidh njësi
Kufi i ajrit
Nr. i njësisë
Standard

0
Kthehu

Cilësimi
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•• Hapni menynë Drejtimi individ. i ajrit
(shikoni "Cilësimi individual" në faqen 31).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Zgjedhja kufi. drejt. ajri dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
numrin e njësisë.

(Lart/Poshtë) për të zgjedhur

Shënim
• Për një sistem me funksionim të njëkohshëm, konfigurimi
individual për çdo njësi të brendshme është i mundur duke
lidhur pultin e komandimit me çdo njësi gjatë instalimit.
• Për pultet e komandimit të lidhura në grup, është i mundur
konfigurimi i një maksimumi prej 16 njësish (numri i njësisë 0-15).
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3

Zgjedhja kufi. drejt. ajri
Zgjidh njësi
Nr. i njësisë

Kufi i ajrit
Standard

•• Zgjidhni rrezen që dëshironi nga opsionet
Standard , Fryrje dja ose Fryrje mjt duke
përdorur butonat
(Lart/Poshtë).

0
Kthehu

•• Shtypni butonin
(Djathtas) për të zgjedhur
cilësimin Kufi i ajrit.

Cilësimi

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Nisje e shpejtë

(vetëm SkyAir)

Nisja

e shpejtë AKTIVE
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

Ftohje

1/2

•• Ndërsa është duke punuar në regjimin Ftohje, Ngrohje
ose Auto, hapni menynë kryesore (shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Nisje e shpejtë dhe shtypni butonin
Menyja/Enter për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Cilësimi

Vendos

28°C

Nisje e shpejtë

•• Tani nisja e shpejtë është AKTIVE.
•• Kur nisja e shpejtë është aktive, nuk është
i mundur ndryshimi i shpejtësisë së ventilatorit.
Ikonat e shpejtësisë së ventilatorit nuk afishohen.

Nisja

e shpejtë JOAKTIVE

2

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

Ftohje

1/2

Cilësimi

Vendos

28°C

Manuali referencë për përdoruesin

35

•• Kur nisja e shpejtë është aktive, hapni menynë
kryesore (shikoni "Ndryshimi i menysë kryesore"
në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Nisje e shpejtë dhe shtypni butonin
Menyja/Enter për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
•• Tani nisja e shpejtë është JOAKTIVE.
•• Shpejtësia e ventilatorit mund të ndryshohet
përsëri dhe ikonat e shpejtësisë së ventilatorit
bëhen sërish të dukshme.
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Nisje e shpejtë
Nisje e shpejtë

Shpejtësia e fryrjes së ajrit e njësisë së brendshme komandohet
automatikisht, duke e rritur kapacitetin e njësisë së jashtme dhe
duke e çuar shpejt dhomën në një temperaturë të përshtatshme.

•• Ikonat e shpejtësisë së ventilatorit zhduken dhe shpejtësia e ventilatorit nuk mund të ndryshohet.
•• Nuk mund të vendoset kur sistemi është në regjimin Vetëm ventilator dhe Tharje.
•• Nisja e shpejtë do të punojë maksimumi për 30 minuta përpara se njësia të rikthehet
automatikisht në gjendjen e funksionimit normal.
•• Përdorimi i butonit të zgjedhjes së regjimit të funksionimit e rikthen kondicionerin e ajrit në
gjendjen e funksionimit normal.
•• Në regjimin e ngrohjes, shpejtësia e ventilatorit mund të rritet dhe temperatura mund të ulet.
Rregullojeni funksionimin sipas dëshirës.

Ajrimi

(vetëm HRV)

Shpejtësia

e ajrimit
Metoda e përdorimit

1

Kthehu

2

2/2

Shpejtësia e ajrimit
Regjimi i ajrimit

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Shpejtësia e ajrimit dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar cilësimin në E ulët ose E lartë .

Ajrimi
Shpejtësia e ajrimit

E lartë
Kthehu

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Ajrimi dhe shtypni butonin Menyja/Enter
(për modelet pa funksionin e ajrimit, Ajrimi nuk do
të afishohet në menynë kryesore).

Cilësimi

Ajrimi

Kthehu

3

1/2

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

Cilësimi

E ulët

BRC1E53
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E lartë

* Afishohen vetëm regjimet që mund të vendosen.
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Regjimi

i ajrimit
Metoda e përdorimit

1

Ajrimi

2/2

Shpejtësia e ajrimit
Regjimi i ajrimit

Kthehu

2

•• Hapni menynë Ajrimi.
(Shikoni "Shpejtësia e ajrimit" në faqen 36).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të zgjedhur
Regjimi i ajrimit dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Ajrimi

2/2

Regjimi i ajrimi

Anashka.
Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar cilësimin siç tregohet më poshtë.
Anashka.

Ajrim rikup. energj.

Auto

Cilësimi

* Afishohen vetëm regjimet që mund të vendosen.

3

•• Zgjidhni regjimin që dëshironi për ajrimin.
Ftohje

Vendos

28°C

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
•• Këtu tregohet regjimi përkatës.

Regjimi i ajrimit
Regjimi Auto "

"

Duke përdorur informacionin nga kondicioneri i ajrit (ftohja,
ngrohja, ventilatori dhe temperatura e vendosur) dhe nga njësia
e ajrimit me rikuperim të nxehtësisë (temperatura brenda dhe ajo
jashtë), regjimi shkëmbehet automatikisht midis opsioneve Ajrim
me rikuperim energjie dhe Anashkalim.

Regjimi Ajrim
me rikuperim
energjie " "

Ajri i jashtëm futet në dhomë pasi kalon përmes një shkëmbyesi
nxehtësie.

Regjimi
Anashkalim "

Ajri i jashtëm futet në dhomë pa kaluar përmes një shkëmbyesi
nxehtësie.

"
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Opsionet për kursim energjie
Lista

e kursimit të energjisë
Disa funksione nuk duhet të aktivizohen kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.

Metoda e përdorimit

1

Kthehu

2

4

1/2

Vend. kufiri vlerave : JOAKTIV
Kushti i rikthimit : AKTIV
Sensori ndiju.(ulët) : JOAKTIV
Sensori ndiju.(stop) : JOAKTIV
Riven. auto i vlerës : AKTIV
Kohëmatësi i fikjes : AKTIV
Cilësimi

Lista kursim energj.
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Lista kursim energj. dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Lista kursim energj.

Kthehu

•• Hapni menynë kryesore.
(Shikoni "Ndryshimi i menysë kryesore"
në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Opsio. për kursim energjie dhe
shtypni butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Opsio. për kursim energjie
Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës
Kthehu

3

1/2

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi

Jo

Cilësimi

BRC1E53
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•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar cilësimin në AKTIV ose JOAKTIV .
•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.
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Cilësimi

i kufirit të vlerave
Ky funksion nuk duhet të aktivizohet kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.

Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

1/2

Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës
Cilësimi

Vend. kufiri vlerave
Ftohje
Ngrohje

Kthehu

16°C – 32°C
16°C – 32°C
Cilësimi

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Vend. kufiri vlerave dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar kufirin e vlerave të temperaturës
së ftohjes ose ngrohjes.
•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

Shënim
• Kufizimi i kufirit të paracaktuar të vlerave është [16°C→32°C]. Ky kufi i vlerave është kufiri
i përgjithshëm i vlerave të caktuara dhe për rrjedhojë është gjithmonë aktiv, pavarësisht nëse
funksioni i kufirit të vlerave është i aktivizuar ose jo.
• Kufiri i paracaktuar i vlerave për operacionin e rikthimit është [33°C→37°C] për ftohjen dhe
[10°C→15°C] për ngrohjen. Ky kufi i vlerave të caktuara nuk mund të ndryshohet.

3

Vend. kufiri vlerave
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Kushti

i rikthimit
Ky funksion nuk duhet të aktivizohet kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.

Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie
Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës
Kthehu

2

Kushti i rikthimit
Diferenca e rikuperimit
Ftoh
-2°C

Kthehu

3

Cilësimi

Ngrh
+2°C

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Kushti i rikthimit dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar diferencat për operacionin e rikthimit.

•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë
të gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

•• Shtypni butonat
zgjedhur Po .

Kushti i rikthimit
Të ruhen cilësimet?

Kthehu

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).

•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).

Cilësimi

Po

1/2

Jo

Cilësimi

(Majtas/Djathtas) për të

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

Shënim
• Kufizimi i kufirit të paracaktuar të vlerave është [16°C→32°C]. Ky kufi i vlerave është kufiri
i përgjithshëm i vlerave të caktuara dhe për rrjedhojë është gjithmonë aktiv, pavarësisht nëse
funksioni i kufirit të vlerave është i aktivizuar ose jo.
• Kufiri i paracaktuar i vlerave për operacionin e rikthimit është [33°C→37°C] për ftohjen dhe
[10°C→15°C] për ngrohjen. Ky kufi i vlerave të caktuara nuk mund të ndryshohet.
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Sensori

ndijues (ulët)
Ky funksion nuk mund të përdoret kur është aktiv kontrolli në grup.
Në rast të një sistemi funksionimi të njëkohshëm, sistemi komandohet nga sensori
ndijues i montuar në njësinë e brendshme kryesore.

Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

1/2

Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës
Cilësimi

Sensori ndiju.(ulët)
Rreg. temp. ftohja: 1.0°C
Koha e rreg. ftohja: 15 min
Temp. kufi e ftohjes: 35°C
Rreg. temp. ngrohja: 1.0°C
Koha e rreg. ngrohja: 15 min
Temp. kufi ngrohja: 15°C
Kthehu

Cilësimi

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Sensori ndiju.(ulët) dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur
veprimin e kursimit të energjisë kur sensori dikton
mungesë lëvizjeje.
•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë
të gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.
•• Shembull (cilësimet në të majtë zbatohen):
nëse sensori dikton se nuk ka asnjë person në
dhomë gjatë veprimit të ftohjes, temperatura
e caktuar e ftohjes do të rritet automatikisht me
1°C çdo 15 minuta, derisa temperatura e caktuar
e ftohjes të jetë 35°C. Në pamjen bazë të ekranit
temperatura e caktuar e ftohjes nuk ndryshon.

3

Sensori ndiju.(ulët)
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Sensori

ndijues (stop)
Ky funksion nuk mund të përdoret kur është aktiv kontrolli në grup.
Në rast të një sistemi funksionimi të njëkohshëm, sistemi komandohet nga sensori
ndijues i montuar në njësinë e brendshme kryesore.

Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

1/2

Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës
Cilësimi

Sensori ndiju.(stop)
Nde./fik. pa lëvizje: JOAKTIV
Koha ndal. pa lëviz.: 1 NjJ

Kthehu

Cilësimi

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Sensori ndiju.(stop) dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur
veprimin e kursimit të energjisë kur sensori dikton
mungesën e lëvizjes.
•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë
të gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

3

Sensori ndiju.(stop)
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për të

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.
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Rivendosja

automatike e vlerave
Ky funksion nuk duhet të aktivizohet kur është i lidhur një kontrollues
i centralizuar.

Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

1/2

Lista kursim energj.
Vend. kufiri vlerave
Kushti i rikthimit
Sensori ndiju.(ulët)
Sensori ndiju.(stop)
Riven. auto i vlerës

Ftohje
Ngrohje
Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Riven. auto i vlerës dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Riven. auto i vlerës

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).

2/2

Temp. e vënë: 28°C
Koha e vënë: 30 min
Temp. e vënë: 20°C
Koha e vënë: 30 min
Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur
temperaturën e paracaktuar dhe kohën për
rivendosjen automatike të vlerës së caktuar.
•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

3

Riven. auto i vlerës
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Kohëmatësi

i fikjes
Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

Cilësimi

•• Përdorni butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur
kohën pas së cilës njësia fiket përsëri automatikisht.
Zgjedhjet mund të bëhen për një interval 30 deri
në 180 minuta, me hapa kohorë që rriten me nga
10 minuta.
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të
ndryshohen në mënyrë të vazhdueshme.
Pamja e ekranit të konfirmimit të cilësimeve
do të shfaqet kur shtypet butoni Menyja/Enter.

Pasi ju e ndizni njësinë,
ajo do të fiket
automatikisht pas

60

minutash.
Cilësimi

•• Shtypni butonin
zgjedhur Po .

Kohëmatësi i fikjes
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Kohëmatësi i fikjes dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Kohëmatësi i fikjes

Kthehu

3

2/2

Kohëmatësi i fikjes
Fikja auto e ekranit
Konsumi i energjisë

(Majtas/Djathtas) për të

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Jo

Cilësimi

Fikja

auto e ekranit
Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie
Kohëmatësi i fikjes
Fikja auto e ekranit
Konsumi i energjisë

Kthehu

Cilësimi

BRC1E53
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2/2

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Fikja auto e ekranit dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.
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2

Cilësimet

Joaktiv
Kthehu

3

•• Shtypni butonat
kohëmatësin.

Fikja auto e ekranit

•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni vendosur
kohëmatësin. Do të shfaqet pamja e ekranit të
konfirmimit.

Cilësimi

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Fikja auto e ekranit
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

(Lart/Poshtë) për të vendosur

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Jo

Cilësimi

Konsumi

i energjisë
Metoda e përdorimit

1

Opsio. për kursim energjie

Kthehu

2

2/2

Kohëmatësi i fikjes
Fikja auto e ekranit
Konsumi i energjisë

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Konsumi i energjisë dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Konsumi i energjisë
1
kWh

0

Sot

6

Kthehu

Totali
10,5 kWh

12

18

24

Konsumi i energjisë
10
kWh

•• Hapni Opsio. për kursim energjie (shikoni "Lista
e kursimit të energjisë" në faqen 38).

Këtë javë

Totali
60,2 kWh

•• Bëni kalimin midis pamjeve duke përdorur
butonat
(Majtas/Djathtas):
Sot > Dje > Këtë javë (1 javë) > Javën e shkuar
(1 javë) > Këtë vit (1 vit) > Vitin e shkuar.
•• Ndryshoni diapazonin e treguar djathtas lart në
ekran duke përdorur butonat
(Lart/Poshtë).
•• Shtypni butonin Anulo për t'u rikthyer në pamjen
e mëparshme.

D H M M E P S

Kthehu

Konsumi i energjisë
Këtë vit

1
kWh

0

3

Kthehu

Totali
150 kWh

6

9

12
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Programi
Aktivizo/Çaktivizo

Programi nuk është i dukshëm dhe është i çaktivizuar kur lidhet një
kontrollues i centralizuar ose përshtatësi dixhital i hyrjes BRP7A51.

Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Kthehu

2

1/2

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Programi dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Programi

Shënim
• Përpara se të caktohet programi duhet
vendosur ora.
• Nëse ora nuk është vendosur do të shfaqet një
pamje ekrani si ajo që jepet në të majtë.

Ora nuk është vendosur.
A do ta vendosësh tani?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për të
zgjedhur Po dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

Data dhe koha
Viti
2016
Muaji 01
Data 01
E premte

•• Afishohet pamja e ekranit Data dhe koha.

0:00

Kthehu

3
4

2/2

Aktivizo/Çaktivizo
Vendosja e nr. të program.
Pushimet
Cilësimet

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Aktivizo/Çaktivizo dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Programi
Aktivizo/Çaktivizo

Çaktivi.
Kthehu

•• Vendosni vitin, muajin, datën dhe kohën aktuale.
(Shikoni "Ora dhe kalendari" në faqen 59).

Cilësimi

Programi

Kthehu

•• Hapni menynë kryesore.
(Shikoni "Ndryshimi i menysë kryesore"
në faqen 29).

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Aktivizo ose Çaktivi. .
•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet
kur shtypet butoni Menyja/Enter.

Cilësimi

Shënim
Programi është i aktivizuar. Për të modifikuar
numrin e programit të zgjedhur shikoni "Vendosja
e nr. të programit" në faqen 47.
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Ndryshimi i menysë

5

•• Shtypni butonat
zgjedhur Po .

Programi
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

(Majtas/Djathtas) për të

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Jo

Cilësimi

Vendosja

e nr. të programit
Metoda e përdorimit

1

Programi

2/2

Aktivizo/Çaktivizo
Vendosja e nr. të program.
Pushimet
Cilësimet

Kthehu

2

Cilësimi

Programi
Vendosja e nr. të program.

Programi nr. 1
Kthehu

3

Është e mundur që të programohen deri në tre programe të ndryshme.

Cilësimi

Të ruhen cilësimet?

Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Vendosja e nr. të program. dhe
shtypni butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Programi nr. 1 , Programi nr. 2
ose Programi nr. 3 .
•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet kur
shtypet butoni Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Programi

Po

•• Hapni menynë Programi. (Shikoni "Aktivizo/
Çaktivizo" në faqen 46).

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Pushimet

Metoda e përdorimit

1
2

•• Hapni menynë Programi. (Shikoni "Aktivizo/
Çaktivizo" në faqen 46).

Programi
Aktivizo/Çaktivizo
Vendosja e nr. të program.
Pushimet
Cilësimet

Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Pushimet dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për
të zgjedhur ditën që dëshironi.

Programi
Pushimet
Zgjedhje e shumëfishtë
Die Hën Mar Mër Enj Pre Sht

Kthehu

Kohëmatësi i programit do të jetë i çaktivizuar për ditët që janë vendosur si
pushim.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
afishuar " " që ta caktoni këtë ditë si pushim.

Cilësimi

Shënim
• Si pushime mund të zgjidhen disa ditë.
• Për të riaktivizuar kohëmatësin e programit për ditën e zgjedhur si pushim, fillimisht duhet
hequr cilësimi si pushim i asaj dite.

3

Programi
Pushimet
Zgjedhje e shumëfishtë
Die Hën Mar Mër Enj Pre Sht

Kthehu

4

Cilësimi

•• Shtypni butonin
zgjedhur Po .

Programi
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Koha

Cilësimi

Vep.

Ftoh

Hol

Kthehu

(Majtas/Djathtas) për të

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

Jo

Programi nr. 1
Die

•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Afishohet pamja e ekranit të
konfirmimit të cilësimeve.

Ngrh

Shënim
"Hol" do të shfaqet në pamjen e cilësimeve të
programit për ditët që janë caktuar si pushim.

Cilësimi
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Cilësimet

e programit
Metoda e përdorimit Pas ruajtjes së një programi, ai aktivizohet automatikisht.

1

Programi

2/2

Aktivizo/Çaktivizo
Vendosja e nr. të program.
Pushimet
Cilësimet

Kthehu

•• Hapni menynë Programi. (Shikoni "Aktivizo/
Çaktivizo" në faqen 46).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Cilësimet dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Shënim
Cilësimet e programit të programit të zgjedhur mund të modifikohen. Për të modifikuar programin
e zgjedhur shikoni "Vendosja e nr. të programit" në faqen 47.

2

Programi nr. 1
Hën

Koha

Kthehu

3

Vep.

Ftoh

Ngrh

Cilësimi

•• Vendosni kohën për ditën e zgjedhur.

Programi nr. 1
Hën

Koha Vep.
–6:00

Kthehu

Ftoh

Ngrh

Cilësimi

Programi nr. 1
Hën

Koha
–6:00

Kthehu

Vep.

Ftoh

Ngrh

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për
të lëvizur në zërin e theksuar dhe shtypni
butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur kohën
që dëshironi për nisjen e punës. Çdo shtypje
e butonave
(Lart/Poshtë) i lëviz numrat
me nga 1 orë ose me nga 1 minutë.

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të zgjedhur
ditën që do të vendosni.
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4

Programi nr. 1
Hën

Koha Vep.
–6:00

Kthehu

Ftoh

Ngrh

Kolona "Vep.":

Cilësimi

Programi nr. 1
Hën

Koha
Vep.
– 6:00A AKTIV

Kthehu

Ftoh
32°C

Ngrh
16°C

Koha
6:00
8:00

Kthehu

AKTIV:	Mund të konfigurohen vlerat e caktuara
të temperaturës.
JOAKTIV:	Mund të konfigurohen vlerat e caktuara
të temperaturës së rikthimit.
– – :	Vlerat e caktuara të temperaturës dhe ato
të temperaturës së rikthimit çaktivizohen.

Cilësimi

Programi nr. 1
Hën

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për
të lëvizur në zërin e theksuar dhe shtypni
butonat
(Lart/Poshtë) për të konfiguruar
cilësimet AKTIV/JOAKTIV/--.

Vep.
Ftoh
AKTIV
24°C
JOAKTIV

Ngrh
21°C

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për
të lëvizur në zërin e theksuar dhe shtypni
butonat
(Lart/Poshtë) për të vendosur
vlerat e caktuara të temperaturës për ftohjen dhe
ngrohjen, edhe për opsionin AKTIV, edhe për
opsionin JOAKTIV (Rikthimi).
Kolona "Ftoh" dhe "Nghr":
"__":	Tregon që temperatura dhe vlera e caktuar
e temperaturës së rikthimit për këtë periudhë
kohore nuk është specifikuar. Në këtë rast
do të përdoret vlera e caktuar që ka qenë
aktive e fundit.
"– –":	Tregon që funksioni i rikthimit është
çaktivizuar për këtë periudhë kohore.

5

Programi nr. 1
Hën

Koha
– 6:00
–8:00
17:30
22:00

Kthehu

Vep.
AKTIV
JOAKTIV
AKTIV

Ftoh
24°C
29°C
24°C

Ngrh
21°C
10°C
21°C

•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

Cilësimi

Programi nr. 1
Hën

Koha
–6:00
–8:00
17:30
22:00

Kthehu

Vep.
AKTIV
JOAKTIV
AKTIV
JOAKTIV

Ftoh
24°C
29°C
24°C
28°C

Ngrh
21°C
10°C
21°C
17°C

Ftoh
24°C
29°C
24°C
28°C

Ngrh
21°C
10°C
21°C
17°C

Cilësimi

Programi nr. 1
Mar

Koha
– 6:00
–8:00
17:30
22:00

Kthehu

Vep.
AKTIV
JOAKTIV
AKTIV
JOAKTIV

Shënim
Mund të vendosen maksimumi 5 veprime për
çdo ditë.

Shënim
Për të kopjuar cilësimet nga dita e mëparshme,
shtypni butonin e zgjedhjes së regjimit të
funksionimit.
Shembull: për të kopjuar përmbajtjet e ditës E
hënë në ditën E martë, zgjidhni E martë dhe
shtypni butonin e zgjedhjes së regjimit të
funksionimit.

Cilësimi

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

Manuali referencë për përdoruesin

50

Ndryshimi i menysë

6

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Programi
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Jo
Cilësimi

Vetëpastrim filtri

(Vetëm kur është instaluar paneli dekorativ me vetëpastrim)

• Për përdorimin e detajuar mund t'i referoheni manualit të përdorimit të panelit dekorativ
me vetëpastrim.

Koha

e vetëpastrimit të filtrit
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Kthehu

Cilësimi

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Vetëpastrim filtri dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.
Shënim
Kur opsioni Vetëpastrim filtri është i çaktivizuar,
shfaqet mesazhi "Vetëpastrimi i filtrit është
i çaktivizuar".

2

Vetëpastrim filtri
Vetëpastrim filtri

0:00 - 3:00
Kthehu

3

Cilësimi

Vetëpastrim filtri

Kthehu

Jo

Cilësimi
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•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet
kur shtypet butoni Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Të ruhen cilësimet?

Po

•• Përdorni butonat
(Lart/Poshtë) për të
vendosur kohën se kur duhet të ekzekutohet
funksioni i vetëpastrimit të filtrit.

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Informacioni i mirëmbajtjes
Afishimi

i informacionit të mirëmbajtjes
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Kthehu

2

2/2

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Informac. i mirëmbajtjes dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Informac. i mirëmbajtjes
Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900
Modeli brenda–––/000
Modeli jashtë–––/000
Kthehu

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).

R32

•• Numri i telefonit i adresës së kontaktit do
të shfaqet në krye të ekranit.
(Nëse nuk e keni regjistruar ende produktin tuaj,
ky numër nuk do të shfaqet).
•• Informacioni i modelit i njësisë së brendshme dhe
i njësisë së jashtme i produktit tuaj do të shfaqet
në pjesën e poshtme të ekranit.
(Për disa modele mund të shfaqet kodi i produktit).
•• Shtypni butonin Anulo për t'u rikthyer në pamjen
e mëparshme.
Shënim
•• Emri i modelit nuk do të afishohet nëse ju e keni
ndërruar pllakën e qarkut.
•• Në rast gabimi në njësinë e brendshme ose në
njësinë e jashtme afishohet një kod gabimi dhe
llamba treguese e funksionimit fillon të pulsojë.
Nëse llamba treguese e funksionimit nuk pulson,
njësia po funksionon si duhet.
•• Regjistrimi i kodit të gabimit do të hiqet nëse
mbani shtypur butonin e NDEZJES/FIKJES
për më shumë se 4 sekonda.
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Konfigurimi
Regjimi

i funksionimit të qetë
Aktivizo/Çaktivizo
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

Kthehu

2

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Regj. funksi. i qetë dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Konfigurimi
Regj. funksi. i qetë
Ndalimi i rrymës së ajrit
Afishimi
Rregullimi i kontrastit

Cilësimi

Shënim
• Përpara se të mund të bëni ndryshime në
cilësimet e regjimit të funksionimit të qetë duhet
vendosur ora.
• Nëse ora nuk është vendosur do të shfaqet
një pamje ekrani si ajo që jepet në të majtë.

Regj. funksi. i qetë
Ora nuk është vendosur.
A do ta vendosësh tani?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për të
zgjedhur Po dhe shtypni butonin Menyja/Enter.

Data dhe koha
Viti
2016
Muaji 01
Data 01
E premte

•• Afishohet pamja e ekranit Data dhe koha.

0:00

Kthehu

4

•• Vendosni vitin, muajin, datën dhe kohën aktuale.
(Shikoni "Ora dhe kalendari" në faqen 59).

Cilësimi

Regj. funksi. i qetë

2/2

Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimet

Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Aktivizo/Çaktivizo dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi
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•• Hapni menynë kryesore.
(Shikoni faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Konfigurimi dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Kthehu

3

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
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5

Aktivizo/Çaktivizo

•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet
kur shtypet butoni Menyja/Enter.

Çaktivi.
Kthehu

6

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Aktivizo ose Çaktivi. .

Regj. funksi. i qetë

Cilësimi

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Regj. funksi. i qetë
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Jo

Cilësimi

Shënim
Për të vendosur kohën për regjimin e funksionimit
të qetë shikoni "Cilësimet e regjimit të funksionimit
të qetë" në faqen 54.

Cilësimet e regjimit të funksionimit të qetë
Metoda e përdorimit
Pas ruajtjes së ndryshimeve te cilësimet, regjimi i funksionimit të qetë aktivizohet automatikisht

1

Regj. funksi. i qetë
Aktivizo/Çaktivizo
Cilësimet

Kthehu

2

Cilësimi

Regj. funksi. i qetë
Konfigurimi
Sistemi do të punojë në regjim
funksionimi të qetë
nga ora
deri në ora
22:00
8:00
Kthehu

Cilësimi
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•• Hapni menynë Regj. funksi. i qetë.
(Shikoni faqen 53).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Cilësimet dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
vendosur kohën.

(Lart/Poshtë) për të

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për
të lëvizur në zërin e theksuar.
•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë të
gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.
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3

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

Regj. funksi. i qetë
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Ndalimi

i rrymës së ajrit
Metoda e përdorimit

1

Konfigurimi
Regj. funksi. i qetë
Ndalimi i rrymës së ajrit
Afishimi
Rregullimi i kontrastit

Kthehu

2

Ndalimi i rrymës së ajrit
Aktivizo/Çaktivizo

Çaktivi.
Kthehu

3

Cilësimi

Të ruhen cilësimet?

Po

Jo

Cilësimi
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•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Ndalimi i rrymës së ajrit dhe
shtypni butonin Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për
të zgjedhur Aktivizo ose Çaktivi. .
•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet
kur shtypet butoni Menyja/Enter.

Cilësimi

Ndalimi i rrymës së ajrit

Kthehu

•• Hapni menynë Konfigurimi.
(Shikoni faqen 53).

•• Shtypni butonat
të zgjedhur Po .

(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

BRC1E53
4P419251-1 – 2015.10

Ndryshimi i menysë

Afishimi

Mënyra e afishimit
Metoda e përdorimit

1

Konfigurimi
Regj. funksi. i qetë
Ndalimi i rrymës së ajrit
Afishimi
Rregullimi i kontrastit

Kthehu

2

Afishimi
Mënyra e afishimit
Zëri i afishimit

Kthehu

3

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Afishimi dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Mënyra e afishimit dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

Afishimi
Mënyra e afishimit

Standard
Kthehu

Standard
Asnjë

•• Hapni menynë Konfigurimi. (Shikoni "Ndalimi
i rrymës së ajrit" në faqen 55).

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për
të zgjedhur Standard ose Detajuar .
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.

Shënim
Për të zgjedhur se cilët zëra afishohen në fushën e zgjedhjes së afishimit të detajuar, referohuni
te "Zëri i detajuar" në faqen 57.
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Zëri i detajuar
Metoda e përdorimit

1

Afishimi
Mënyra e afishimit
Zëri i afishimit

Kthehu

2

Standard
Asnjë

Cilësimi

Afishimi
Zëri i afishimit

Asnjë
Kthehu

Cilësimi

•• Hapni menynë Afishimi. (Shikoni "Mënyra
e afishimit" në faqen 56).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Zëri i afishimit dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
ato më poshtë.

Asnjë

(Lart/Poshtë) për të afishuar

* Temp. e ajrit jashtë

* Sistemi

Temp. e
brendshme

* Disa modele mund të mos i afishojnë këto zëra të listës së
afishimit, edhe nëse ato janë zgjedhur.
•• Sigurohuni të lexoni shënimet në vijim lidhur me afishimin
e temperaturës së dhomës dhe të temperaturës së jashtme.
Temp. e brendshme
–– Temperatura pranë pultit të komandimit.
–– Temperatura që zbulohet mund të ndikohet nga
vendndodhja e njësisë.
–– Është i mundur ndryshimi midis pultit ë komandimit ose
njësisë së brendshme për sensorin e përdorur të
temperaturës. Për informacion të detajuar mund të
referoheni në seksionin Cilësimet e fushave në manualin
referencë për instaluesin.
Temp. e ajrit jashtë
–– Temperatura e diktuar pranë njësisë së jashtme.
–– Temperatura që zbulohet mund të ndikohet nga faktorë të
tillë, si vendndodhja e njësisë (p.sh. nëse është nën dritën
direkte të diellit) dhe nga funksionimi i njësisë gjatë procesit
të shkrirjes.
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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Rregullimi

i kontrastit
Metoda e përdorimit

1

Regj. funksi. i qetë
Ndalimi i rrymës së ajrit
Afishimi
Rregullimi i kontrastit

Kthehu

2

•• Hapni menynë Konfigurimi. (Shikoni "Ndalimi
i rrymës së ajrit" në faqen 55).

Konfigurimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Rregullimi i kontrastit dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) derisa të arrini
në kontrastin që dëshironi.

Rregullimi i kontrastit
I errët

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për të konfirmuar
cilësimin dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

E lehtë
Kthehu

Cilësimi

Cilësimet aktuale
Përmbledhje

e cilësimeve aktuale
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

Kthehu

2

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Cilësimet aktuale dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

Cilësimet aktuale

1/2

Shpejtësia e ajrimit
Regjimi i ajrimit
Programi
Nisje e shpejtë
Mënyra e afishimit
Zëri i afishimit

E ulët
Auto
Çaktivi.
JOAKTIV
Standard
Asnjë

Kthehu

•• Do të shfaqet një listë që tregon statusin
e cilësimeve aktuale.
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të kaluar
në pamjen tjetër të ekranit.
•• Shtypni butonin Anulo për t'u rikthyer te menyja
kryesore.

Zërat e listës së afishimit
Shpejtësia e ajrimit
Regjimi i ajrimit

Programi
Nisje e shpejtë

Mënyra e afishimit
Zëri i afishimit

Vetëpastrim filtri

* Zërat e listës së afishimit mund të jenë të ndryshëm, në varësi nga modeli. Afishohen vetëm zërat
që mund të vendosen.
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Ndryshimi i menysë

Ora dhe kalendari
Data

dhe koha
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

Kthehu

2

Cilësimi

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Ora dhe kalendari dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Data dhe koha dhe shtypni
butonin Menyja/Enter.

Ora dhe kalendari
Data dhe koha
Orë 12H/24H

Kthehu

3

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha

Cilësimi

•• Përdorni butonat
(Lart/Poshtë) për të
ndryshuar datën dhe kohën.

Data dhe koha
Viti
2016
Muaji 01
Data 01
E premte

•• Lëvizni kursorin duke përdorur butonat
(Majtas/Djathtas).

0:00

Kthehu

Cilësimi

•• Shtypni butonin Menyja/Enter kur të keni bërë
të gjitha ndryshimet. Do të shfaqet pamja e ekranit
të konfirmimit.

Kujdes
•• Si opsion i paracaktuar është ora zyrtare verore (DST).
Zbatohen rregullat e mëposhtme:
–– Fillimi: e diela e fundit e marsit 02:00
–– Përfundimi: e diela e fundit e tetorit 03:00
•• Konsultohuni me shitësin e Daikin nëse nevojitet ndryshimi i cilësimeve
të DST-së.
Shënim
Dita e javës vendoset automatikisht.

4

•• Shtypni butonin
të zgjedhur Po .

Data dhe koha
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

Cilësimi
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(Majtas/Djathtas) për

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë
të ekranit.
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ORA

12H/24H
Metoda e përdorimit

1

Data dhe koha
Orë 12H/24H

Kthehu

2

•• Hapni menynë Ora dhe kalendari.
(Shikoni "Data dhe koha" në faqen 59).

Ora dhe kalendari

Cilësimi

•• Shtypni butonat
12H ose 24H .

Orë 12H/24H

24H
Kthehu

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Orë 12H/24H dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

(Lart/Poshtë) për të zgjedhur

•• Pamja e ekranit të konfirmimit do të shfaqet
kur shtypet butoni Menyja/Enter.

Cilësimi

Shënim
Sipas vendosjes nga fabrika, afishimi i kohës është
i vendosur në format me 24 orë.

3

•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas)
për të zgjedhur Po .

Orë 12H/24H
Të ruhen cilësimet?

Po
Kthehu

Jo

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për të konfirmuar
cilësimin dhe për t'u rikthyer te menyja kryesore.

Cilësimi
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Gjuha
Zgjedhja

e gjuhës
Metoda e përdorimit

1

Menyja kryesore

Kthehu

2

2/2

Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha
Cilësimi

•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të
zgjedhur Gjuha dhe shtypni butonin
Menyja/Enter.

•• Shtypni butonat
gjuhën e preferuar.

Gjuha

Shqip
Kthehu

•• Hapni menynë kryesore. (Shikoni "Ndryshimi
i menysë kryesore" në faqen 29).

Cilësimi

(Lart/Poshtë) për të zgjedhur

•• Shtypni butonin Menyja/Enter për t'i konfirmuar
cilësimet dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të
ekranit.

Shënim
Gjuhët e dukshme varen nga paketa e instaluar e gjuhëve.
Për informacione të detajuara për gjuhët e disponueshme dhe mënyrën sesi të ndryshoni paketën
e gjuhës referohuni te manuali referencë për instaluesin.
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Mirëmbajtja
Rivendosja e treguesit të filtrit
Metoda e përdorimit

1

Ftohje

Vendos

28°C

Koha për pastrim filtri

•• Kur vjen koha për pastrimin e filtrit dhe/ose të elementit të tij, në
pjesën e poshtme të pamjes bazë të ekranit do të afishohet njëri
nga mesazhet/ikonat e mëposhtme:
–– "Koha për pastrim filtri" / " "
–– "Koha e pastr. filtri&elementi" / " " + "
"
–– "Koha për pastrim elementi" / "
"
•• Lajeni, pastrojeni ose zëvendësojeni filtrin ose elementin e tij.
Për detaje mund t'i referoheni manualit të përdorimit të njësisë
së brendshme.

2

Menyja kryesore
Rivendos treguesin e filtrit
Drejt. fryrja ajrit
Drejtimi individ. i ajrit
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Kthehu

Cilësimi

Ftohje

3

Vendos

28°C

Metoda e mbledh. pluhurit

Kthehu

Cilësimi

Metoda e mbledh. pluhurit
Të mblidhet pluhuri?

Po
Kthehu

1/3

Jo

Cilësimi

BRC1E53
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•• Për të hequr shenjën e filtrit kur filtri ose elementi
është larë, pastruar ose zëvendësuar, hapni
menynë kryesore (shikoni "Ndryshimi i menysë
kryesore" në faqen 29 ).
•• Shtypni butonat
(Lart/Poshtë) për të zgjedhur
Rivendos treguesin e filtrit .
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për të rivendosur
treguesin e filtrit dhe për t'u rikthyer në pamjen
bazë të ekranit.
•• Ikona(t) e treguar në hapin 1 do të fshihet nga
pamja bazë e ekranit pasi shenja e filtrit të jetë
rivendosur.
•• Kur është instaluar një njësi e brendshme me
kasetë me vetëpastrim, fillimisht do t'ju kërkohet
të mblidhni pluhurin nga koshi i pluhurit në njësi.
•• Shtypni butonin Menyja/Enter për ta konfirmuar
dhe do të shfaqet pamja e ekranit të konfirmimit.
•• Shtypni butonat
(Majtas/Djathtas) për të
zgjedhur Po .
Shtypni butonin Menyja/Enter për ta konfirmuar
dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të ekranit.
•• Vazhdoni me procedurën normale për rivendosjen
e treguesit të filtrit.
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Mirëmbajtja

Kujdes
•• Mos e lani pultin e komandimit.
Ky veprim mund të shkaktojë
rrjedhje elektrike dhe mund të
rezultojë në goditje elektrike
ose zjarr.

•• Sigurohuni që gjatë kohës
së mirëmbajtjes të ndaloni
funksionimin e kondicionerit
të ajrit dhe të stakoni automatin
e furnizimit me energji kur kryeni
veprime mirëmbajtjeje.
Mosveprimi në këtë mënyrë mund
të rezultojë në goditje elektrike
ose në zjarr.

Mirëmbajtja e njësisë dhe ekranit LCD
Shënim:
• Fshijeni ekranin LCD dhe pjesën tjetër të sipërfaqes së pultit të komandimit me një leckë të
thatë kur ato bëhen pis.
• Nëse papastërtitë në sipërfaqe nuk hiqen, njomeni leckën në një detergjent neutral të tretur në ujë,
shtrydheni leckën fort dhe pastroni sipërfaqen. Pastaj fshijeni sipërfaqen me një leckë të thatë.
• Mos përdorni hollues boje, tretës organik ose ndonjë acid të fortë.

Paralajmërim
Mos përdorni pranë kondicionerit të ajrit materiale të ndezshme (p.sh. llak
për flokët ose insekticide).
Mos e pastroni pajisjen me tretës organikë, si p.sh. benzinë ose hollues boje.
Përdorimi i tretësve organikë mund të shkaktojë dëmtime plasaritjeje në pajisje,
goditje elektrike ose zjarr.
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Informacioni referencë
Afishimi i kodit të gabimit
Për

rastet e mëposhtme kontaktoni me shitësin
e Daikin
Paralajmërim
Kur kondicioneri i ajrit nuk punon si duhet (p.sh. kur nxjerr një erë si të djegur),
fikeni kondicionerin dhe shkëputni furnizimin me energji elektrike.
Përdorimi i vazhdueshëm në këto kushte mund të shkaktojë prishjen e kondicionerit,
goditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni me shitësin e Daikin.

Metoda e përdorimit

1

Ftohje

Vendos

28°C

Gabim: Shtyp butonin Menyja

Llamba e
•• Nëse ndodh një gabim, ikona e gabimit dhe llamba
funksionimit
treguese e funksionimit do të pulsojë në pamjen
bazë të ekranit.
•• Nëse ndodh një paralajmërim, vetëm ikona
e gabimit do të pulsojë, kurse llamba treguese
e funksionimit nuk pulson.
•• Për të parë kodin e gabimit dhe informacionin
e kontaktit, shtypni butonin Menyja/Enter.

2

Kodi i gabimit:A1
Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900
Modeli brenda–––/000
Modeli jashtë–––/000

•• Do të pulsojë gjithashtu edhe kodi i gabimit, si dhe
do të shfaqet adresa e kontaktit dhe emri i modelit.
•• Njoftoni shitësin e Daikin dhe jepini atij kodin
e gabimit dhe emrin e modelit.

Kthehu
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Informacioni referencë

Shërbimi për klientin
Paralajmërim
•• Mos e çmontoni, modifikoni
ose mos e riparoni njësinë.
Ky veprim mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
Konsultohuni me shitësin
e Daikin.

•• Mos i ndryshoni vendndodhjen
ose mos riinstaloni vetë pultin
e komandimit.
Instalimi i gabuar mund të rezultojë
në goditje elektrike ose në zjarr.
Konsultohuni me shitësin e Daikin.

Jepini

riparuesit të dhënat e mëposhtme
•• Emrin e modelit
•• Datën e instalimit
•• Rrethanat e prishjes: sa më saktë që të jetë e mundur.
•• Emrin tuaj, adresën dhe numrin e telefonit

Ndryshimi

i vendndodhjes

Ndryshimi i vendndodhjes së pultit të komandimit kërkon pajisje të veçanta. Konsultohuni me
shitësin e Daikin. Klientit i ngarkohen shpenzimet aktuale për ndryshimin e vendndodhjes së
pultit të komandimit.

Riparimet

pas periudhës së garancisë

Konsultohuni me shitësin e Daikin.
Sipas kërkesës së klientit në dispozicion të tij mund të vihen shërbime kundrejt pagesave
të drejta.

Pyetjet

rreth shërbimit për klientin
Kontaktoni me shitësin e Daikin.
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