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Originaaljuhend on inglise keeles. Muudes keeltes
olevad juhendid on originaaljuhendite tőlked.

Ohutuse tagamise abinőud
Enne őhu konditsioneerimise seadmete paigaldamist
lugege hoolikalt läbi jaotis "Ohutuse tagamise abinőud"
ja veenduge, et seadmed on nőuetekohaselt
paigaldatud. Pärast paigaldamist tehke proovikäivitusel
kindlaks, et seade töötab nőuetekohaselt. Selgitage
kliendile kuidas seadet kasutada ja hooldada.

Hoiatussümbolite tähendused

Teave, mis on tähistatud sőnaga MÄRKUS sisaldab
juhiseid, mille järgimine tagab seadmete őige
kasutamise.

Paigalduseelsed toimingud

Tarvikud
Vaadake joonist 1. Kontrollige, kas komplektis on olemas
järgnevad tarvikud.

Märkus paigaldajale
Selgitage kasutajale komplektis oleva kasutusjuhendi
abil, kuidas süsteemi őigesti kasutada.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Kaugjuhtimispuldi komplekt Paigaldusjuhend

ENNE PULDI KASUTUSELE VŐTMIST
LUGEGE SEE JUHEND HOOLIKALT LÄBI.
ÄRGE VISAKE JUHENDIT ÄRA. HOIDKE SEE
OMA DOKUNENTIDE HULGAS ALLES
EDASISEKS JUHINDUMISEKS.
VALESTI PAIGALDAMINE VŐI SEADMETE VŐI
LISATARVIKUTE VÄÄR ÜHENDAMINE VŐIB
PŐHJUSTADA ELEKTRILÖÖGI, LÜHISE,
LEKKEID, SÜTTIMISE VŐI SEADME
KAHJUSTUSI. KASUTAGE AINULT LISATAR-
VIKUID, MILLE VALMISTAJAKS ON DAIKIN JA
MIS ON MŐELDUD SPETSIAALSELT SELLE
SEADME JAOKS NING LASKE NEED
PAIGALDADA ASJATUNDJAL.
KUI TEIL ON PAIGALDAMISPROTSEDUURIDE
VŐI KASUTAMISE KOHTA KÜSIMUSI, VŐTKE
ABI JA INFO SAAMISEKS ÜHENDUST OMA
DAIKINI EDASIMÜÜJAGA.

Esitatud juhiste eiramine vőib pőhjustada 
varakahju vői kehavigastusi.

■ Järgige ka siseseadme ja ehispaneeli
komplektides olevate paigaldusjuhendite
nőudeid.

■ Komplekti on vőimalik paigaldada ehis-
paneeli sisse vaid ühel vőimalikul moel.
Seetőttu soovitame ehispaneeli
paigaldussuuna kindlaks teha enne
komplekti paigaldamise alustamist.

• Veenduge, et kaugjuhtimispuldi tööd
mingi objekt ei takista.

• Veenduge, et kaugjuhtimispuldi
signaal on takistusteta edastatud.

• Veenduge, et töötuli ja märgutuled on
hőlpsalt jälgitavad.

• Veenduge, et vastuvőtja läheduses ei
ole valgusallikat ega päevavalgus-
lampi.

• Veenduge, et vastuvőtjale ei paista
otsene päikesevalgus.

1 Vastuvőtja 5 Leelispatarei 
suurusega AAA, LR032 Kaugjuhtimispult

6 Isekeermestav kruvi 
saatja trükkplaadi 
kinnitamiseks

3 Kaugjuhtimispuldi 
hoidik

7 Kaabliside
4 Kaugjuhtimispuldi 

hoidiku 
kinnituskruvi

8 Saatja trükkplaat
9 Elementide numbrite 

kleebis
10 Paigaldusjuhend

Kasutusjuhend
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Kaugjuhtimispuldi paigaldusjuhised

Kaugjuhtimispuldi kinnitamine
■ Ärge kaugjuhtimispulti visake ega laske sellele

mőjuda tugevaid lööke ja ärge hoidke kaugjuhtimis-
pulti niiskes kohas vői otseses päikesevalguses.

■ Kasutamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaali
väljasaatev osa vastuvőtja suunas.

■ Kaugjuhtimispult on vőimeline saatma signaali
ligikaudu 7 meetri kaugusele.

■ Signaali ei saa saata kui vastuvőtja ja saatja vahel on
mingi tőkestav objekt, näiteks kardinad.

Paigaldamine seinale vői postile
1 Kinnitage kaugjuhtimispuldi hoidik

komplektis olevate kruvidega.
2 Lükake kaugjuhtimispult hoidiku

ülaotsast sisse.

Patareide sissepanek
1 Avage kaugjuhtimispuldi

tagakaas selle
lükkamisega noolega
näidatud suunas.

2 Pange kohale komplektis
olevad patareid. Pange
patareid kohale vastavalt
polaarsusmärkidele (+) ja
(–). Seejärel pange kaas
oma kohale tagasi.

Aadressi ja MAIN /SUB
kaugjuhtimispuldi määramine
■ Kui seadistate mitut ühes ruumis kasutatavat

juhtmeta kaugjuhtimispulti, määrake aadressi sätted
vastuvőtjale ja juhtmeta kaugjuhtimispuldile.

■ Kui seadistate mitut ühes ruumis kasutatavat
juhtmega juhtimispulti, muutke vastuvőtja lüliti MAIN/
SUB asend.

Seadistusprotseduur

Vastuvőtja seadistamine

Seadke saatja trükkplaadil olev juhtmeta aadressi lüliti
(SS2) asenditesse nagu allpool olevas tabelis kujutatud.

Kui ühe siseseadme jaoks kasutatakse nii juhtmega kui
juhtmeta kaugjuhtimispulti, peab juhtmega kaugjuhtimis-
pult olema seadistatud olekusse MAIN. Seetőttu
seadistage saatja trükkplaadi lüliti (SS1) MAIN/SUB
asendisse SUB.

Kaugjuhtimispuldi aadressi seadistamine

(Vaadake joonist 3)

Seadistamine kaugjuhtimispuldi abil

1 Hoidke all nuppu   ja nuppu  vähemalt
4 sekundi jooksul, et siseneda kasutuskoha sätete
määramise režiimi. (Näidatakse näidiku väljal
numbritena.)

2 Vajutage nuppu  ja valige nőutav näidiku säte
(a/b). Igakordsel nupu vajutamisel lülitub näidik "a" ja
"b" vahel. Vaadake jaotist "Näidiku säte a vői b"
leheküljel 3, milles on seda funktsiooni lähemalt
selgitatud.

3 Vajutage nuppu  ja nuppu , et seadistada
aadress.

Aadressi saab seada väärtustele 1 kuni 6, kuid säte
peab olema 1~3 ja olema sama, mis vastuvőtjal.
(Vastuvőtja ei tööta aadressidega 4~6.)

4 Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu .

5 Hoidke all nuppu  vähemalt ühe sekundi
jooksul, et lahkuda kasutuskoha sätete määramise
režiimist ja naasta tavakuvale.

(1)

(2)

Seadme nr

1 2 3

Juhtmeta aadressi lüliti 
(SS2)

MAIN SUB

Lüliti (SS1) MAIN/SUB

A Kasutuskoha sätete määramise režiim
B Aadress (on tehases seadistatud väärtusele 

"1")
C Näidiku seadistamine

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M
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Näidiku säte a vői b

Kaugjuhtimispuldil on kaks vőimalikku näidiku sätet.
Tavasätteks on a, mille puhul näidatakse pidevalt kőiki
töötoiminguid, aga mitmiksüsteemi sätte b puhul
näidatakse toiminguid ainult piiratud aja jooksul pärast
seadistamist.
Kui siseseadet juhitakse samal ajal
■ mőne teise rühmjuhtimise seadmega,
■ juhtmega kaugjuhtimispuldiga,
■ kesk-kaugjuhtimispuldiga,
siis mőnikord siseseade ei allu juhtmeta kaugjuhtimis-
puldi SISSE/VÄLJA-käsule ja temperatuuri muutmise
käskudele.
Selliselt häälestatud juhtimise korral on soovitatav näidik
seadistada sättele b, et kasutajat mitte segadusse ajada
kaugjuhtimispuldi näidiku kuva ja siseseadmel tegelikult
toimuvate toimingute vőimalike lahknevuste korral. Tehke
kindlaks, millist sätet kasutaja eelistab ja tehke seejärel
vastav seadistamine.

Seadme numbrikleebise kohale kinnitamine

Kinnitage vastav seadme numbrikleebis nii ehispaneeli
őhu väljundile kui juhtmeta kaugjuhtimispuldi
tagaseinale.

Saatja trükkplaadi paigaldamine
(Vaadake joonist 2)

1 Eemaldage juhtploki kaas nagu on kirjeldatud
siseseadme komplektis olevas paigaldusjuhendis.

2 Kinnitage saatja trükkplaat siseseadme lehtri pőhja
komplektis olevate saatja trükkplaadi kinnitus-
kruvidega nagu joonisel näidatud.

3 Ühendage saatja trükkplaadilt lähtuv lühike juhtme-
köidis liitmikule X24A, mis asub siseseadme
trükkplaadil. 
Juhtige saatja trükkplaadi pikk juhtmeköidis
seadmest välja piki siseseadme objektijuhtme käiku
(madalpinge pool).

4 Kinnitage kaks nimetatud saatja trükkplaadi
juhtmeköidist komplektis oleva kaablisidemega.

Näidiku säte
Kaugjuhtimis-
puldi kuva

Sättele vastav kuva, juhul 
kui siseseadet juhitakse 
samaaegselt rohkem kui 
ühe seadmega

a: tavasäte Pidevalt 
näidatakse 
kőiki töö-
toiminguid.

Ühest töörežiimist teise 
üleminekul, temperatuuri 
muutmisel vői sarnase 
toimingu puhul, mida 
juhitakse juhtmeta 
kaugjuhtimispuldiga, ei 
allu siseseade käskudele.
(Vastuvőtusignaal: "peep" 
vői "pip-pip-pip")
Selle tulemusena ilmneb 
lahknevus siseseadme 
tööoleku ja juhtmeta puldi 
kuva vahel.

b: mitmik-
süsteem

Toiminguid 
näidatakse 
ainult 
lühikese aja 
jooksul 
pärast 
käskude 
täitmist.

Kuna juhtmeta 
kaugjuhtimispuldi näitude 
kuvamine on välja 
lülitatud, siis 
ülalkirjeldatud lahknevusi 
ei ilmne.

MÄRKUS Vastuvőtja ja juhtmeta kaugjuhtimispuldi
seadme sätted peavad olema samad. Kui
sätted erinevad, ei saa kaugjuhtimispuldist
signaali saata.

1 Juhtploki kaas
2 Saatja trükkplaat
3 Lehtri avades olevad keermestatud vahepuksid
4 Kaabliside
5 Lühike juhtmeköidik
6 Fiksaator
7 Objektijuhtme läbiviigukanal (madalpinge)
8 Pikk juhtmeköidik
9 Siseseadme välisühendusele
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Ehispaneeli paigaldamine
Paigaldage ehispaneel nagu on kirjeldatud ehispaneeli
komplektis olevas paigaldusjuhendis.

Vastuvőtja paigaldamine
(Vaadake joonist 5)

1 Eemaldage ehispaneelilt nurga ehiskate (asetseb
dreenimistorustiku sektsiooni vastasnurgas). 
Seda nurga ehiskatet enam ei kasutata.

(Vaadake joonist 6)

2 Keerake lahti kinnituskruvi (1) ja vastuvőtja tagakaas.
3 Ühendage saatja trükkplaadilt lähtuv juhtmeköidik

(pikk) liitmikule (4), mis asub vastuvőtja trükkplaadil.
4 Lükake juhtmeköidiku (6) kaabliside trükkplaadi

hoidiku seinast eemale.
5 Kinnitage vastuvőtja tagakaas (tehke toiming

2 vastupidises järjekorras).
Esmalt veenduge, et kaane fiksaator kinnitub
vastuvőtja trükkplaadi hoidikusse (8).

6 Kinnitage vastuvőtja ehispaneelile.

Kasutuskoha sätete määramine
Kui siseseadmele on paigaldatud lisaseadis, vőivad
siseseadme sätted olla muudetud. Juhinduge
lisaseadmete kasutusjuhenditest (lisavarustuse juhend).
(Vaadake joonist 4)

Toimingud

1 Hoidke tavarežiimis all nuppu  vähemalt
nelja sekundi jooksul, et siseneda kasutuskoha
sätete määramise režiimi.

2 Valige soovitud režiimi number nupuga .

3 Vajutage nuppu  ja valige esimene koodi number.

4 Vajutage nuppu  ja valige teine koodi number.
5 Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu .

6 Hoidke all nuppu  vähemalt ühe sekundi
jooksul, et lahkuda kasutuskoha sätete määramise
režiimist ja naasta tavakuvale.

MÄRKUS Veenduge, et saatjast lähtuv juhtmeköidis
(pikk) ei jää siseseadme ja ehispaneeli
vahele ning lae ja ehispaneeli vahele.

1 Dreenimistorustiku sektsioon
2 Nurga ehiskate

Veenduge, et olete paigaldamiseks valinud 
selle nurga.

1 Kinnituskruvi
2 Vastuvőtja tagaseina kaas
3 Vastuvőtja
4 Liitmik (trükkplaadi tagaküljel)
5 Juhtmeköidik (pikk)
6 Juhtmeköidiku kaabliside
7 Fiksaator 
8 Vastuvőtja trükkplaadi hoidiku ava

A Režiimi nr
B Kasutuskoha sätete määramise režiim
C Koodi esimene number
D Koodi teine number
Paigaldusjuhend
4 4P563996-1 2019.01
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Näide
Kui őhufiltri puhastamise aja säte on "Filter Contamination-Heavy", seadke režiimi numbriks "10", koodi esimeseks
numbriks "0" ja koodi teiseks numbriks "02".

Katsetoimingud
■ Viige läbi katsetoimingud vastavalt siseseadme

komplektis oleva paigaldusjuhendi juhistele.
■ Pärast jahutustorustiku, dreenimistorustiku ja

elektrijuhtmestiku paigaldamise lőpetamist tehke
seadme kaitsmiseks järgmised toimingud.

1 Avage gaasipoole sulgeventiil.

2 Avage vedelikupoole sulgeventiil.

3 Lülitage sisse karteri küte kuueks tunniks.

4 Seadistage jahutamine kaugjuhtimispuldiga ja
vajutage nuppu , et seade sisse lülitada.

5 Vajutage nuppu  kaks korda ja laske
toimuda KATSEKÄIVITUS kolme minuti jooksul.

6 Vajutage nuppu  ja kinnitage toiming.

7 Vajutage nuppu  ja laske seadmel
töötada tavarežiimil.

8 Kontrollige funktsioonide töötamist vastavalt
kasutusjuhendis kirjeldatud toimingutele.

Režiimi 
nr

Koodi 
esimene 
number Sätte selgitus

Koodi teine number1

01 02 03

10
0

Filtri mustumine - raske/kerge = Säte, 
mis määrab aja kahe filtri puhastamise 
näitamise vahel. (Kui mustumine on 
tugev, vőib sätte muuta poolele ajale 
kahe filtri puhastamise näitamise vahel.)

Pika 
tööeaga 

filter
Kerge ±2500 

tundi Raske ±1250 
tundi —

3 Säte, mis määrab aja kahe filtri puhastamise 
näitamise vahel. Kuvamine Ei kuvata —

122
1

SEES/VÄLJAS-sisend väljaspoolt = Seadistamine 
kui toimub väline sundlülitamine olekusse SEES/
VÄLJAS.

Sundlülitamine 
olekusse 
VÄLJAS

SEES/VÄLJAS —

2 Termostaadi temperatuurivahemiku ümberlülitus = 
Seadistamiseks välisanduri kasutamisel. 1°C 0,5°C —

13

0 Väljuva őhu väljundkiirus.
Seda sätet muudetakse sőltuvalt lae kőrgusest. N Tavaline H Kőrge S Väga 

kőrge

1
Őhuvoolu suuna valimine.
Seda sätet muudetakse, kui on paigaldatud 
valikuline sulgeklappide komplekt.

4-suunaline vool 3-suunaline vool
2-

suunaline 
vool

4
Őhuvoolu suuna reguleerimisulatuse seadistamine.
Seda sätet muudetakse, kui on vaja sulgeklappide 
liikumisulatust.

Ülemine Keskmine Alumine

1 MÄRKUS Koodi teise numbri tehasesäte on halli taustaga.
Ärge kasutage ühtegi sätet, mida pole tabelis esitatud.
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi rühmjuhtimine, lähtesätted kőikidele selle rühma siseseadmetele on samad. 
(Rühmjuhtimise jaoks, juhinduge rühmjuhtimise juhistest, mis on esitatud siseseadme paigaldusjuhistes.)

2 VRV-süsteemi jaoks.

MÄRKUS ■ Kui seade ei tööta, juhinduge rikke-
koodide tabelist, mis on esitatud
siseseadme komplektis olevas
paigaldusjuhendis.

■ Üksikjuhtimistüübiga süsteemide
osas juhinduge välisseadme
paigaldusjuhendist.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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