
Madoka för Daikin Altherma 3 
Fjärrkontroll BRC1HHD(W/S/K)  
snabbguide

a ON/OFF För att koppla PÅ/AV värme/kyla eller varmvatten

b

För OK, att bekräfta eller gå in i termostatmenyn.

 ›  Tryck för att ta dig från startsidan (exempelvis från värme/kyla till DHW).
 › Tryck och håll nere knappen för att komma åt termostatmenyn från 
startsidan.

 › Tryck för att återgå till vald flik.
 › Om du trycker när du är under en flik kan du bekräfta en funktion, ett 
värde eller en inställning. 

c

För att navigera i menyerna eller ändra inställningar.

 ›  För att minska inställd temperatur från värme/kyla- eller DHW-
inställningssidorna

 › För att scrolla till vänster i menyn.
 ›  För att ändra en funktion, ett värde eller en inställning.

d

För att navigera i menyerna eller ändra inställningar. 

 ›  För att öka inställd temperatur från värme/kyla- eller DHW-sidorna
 › För att scrolla åt höger i menyn.
 ›  För att ändra en funktion, ett värde eller en inställning från en menyflik. 
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Tryck på knappen  för 
att gå från en sida till en 
annan.  

Tillgängliga startsidor

ON/OFF



Tryck på knappen ON/OFF  från värme/kyla- eller DHW-sidan.  
Om termostaten var på visar fjärrkontrollen ikonen .

Om sidan redan var  försvinner ikonen om man trycker på 
knappen ON/OFF . Termostaten startar värmepumpen om den 
inställda temperaturen inte har uppnåtts.

 1   Gå till startsidan för booster-läge genom att trycka på 
knappen .

2  Markera symbolen  genom att trycka på knappen .

  1   Tryck på knappen  eller  
från värme/kyla- eller DHW-
sidan för att läsa av inställd 
temperatur i värme/kyl- eller 
DHW-läge (beroende på vilken 
sida du är på). 

2    Använd knappen  eller  för 
att ändra inställd temperatur.

3   Tryck på knappen  för att spara den ändrade 
temperaturen.

 1   Tryck och håll inne knappen  
för att komma till menyn.

  2   Använd knappen  eller  för 
att skrolla till ikonen .

3   Tryck på knappen  för att 
komma till fliken lägesval.

  4   Välj önskat läge (automatiskt, värme eller kyla) genom att 
navigera med knappen  eller  och bekräfta med 
knappen .

3  Bekräfta genom att trycka på knappen .

    Kylläge är inte tillgängligt såvida inte ett reversibelt kit har monterats på värmepumpen.  
Kontakta installatören om du har några frågor. 

För att koppla på eller av  
värme/kyla eller DHW

För att aktivera DHW Booster-läge

För att ändra inställd temperatur  
för värme/kyla eller DHW

För att ändra driftläge (värme/kyla)
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