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1. Sikkerhetshensyn
Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av 
originalinstruksjonene.

 � Se også installeringshåndboken som er knyttet til innendørsanlegget.

Les disse "sikkerhetshensynene" nøye før du installerer luftkondisjoneringsutstyret, og sørg 
for å installere det riktig.

 ● De forholdsreglene som er beskrevet her, er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge 
typer inneholder viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for at du overholder samtlige forholdsregler.

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

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

 ● Etter at du har fullført installeringen, gjennomfører du en prøveoperasjon for å se etter feil og 
forklare for kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget brukes, og hvordan det vedlikeholdes 
ved hjelp av brukerhåndboken. Be kunden om å oppbevare installeringshåndboken sammen med 
driftshåndboken for fremtidig referanseformål.

 ADVARSEL
Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre installeringsarbeidet. 
Ikke prøv å installere fjernkontrollen selv. Feilaktig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt 
eller brann.
Forhør deg med forhandleren om flytting og gjeninstallering av fjernkontrollen. 
Feil ved installasjonen kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brannfare.
Installer fjernkontrollen i samsvar med instruksjonene i installeringshåndboken. 
Feilaktig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
Sørg for å bruke bare tilleggsutstyr og deler som er spesifisert for installeringsarbeidet. 
Manglende bruk av angitte deler kan føre til enhetsfeil, vannlekkasjer, elektrisk støt eller brann.
Installer fjernkontrollen på et underlag som er solid nok til å tåle vekten av fjernkontrollen. 
Et underlag av utilstrekkelig styrke kan føre til at fjernkontrollen faller og forårsaker personskade.
Elektrisk arbeid må utføres i samsvar med relevante lokale og nasjonale forskrifter og ifølge 
instruksjonene i denne installeringshåndboken. 
Utstyret må bare kobles til en egen strømkrets. Utilstrekkelig strømkretskapasitet og feilaktig 
utførelse av arbeider kan føre til elektrisk støt eller brann.
Utfør alltid installeringsarbeidet med strømtilførselen slått av.
Berøring av strømførende deler kan forårsake elektrisk støt.
Ikke demonter, rekonstruer eller reparer.
Elektrisk støt og/eller brann blir forårsaket.
Sørg for at hele ledningsopplegget er sikkert. Bruk spesifiserte ledninger og sørg for at ytre krefter 
ikke kan påvirke terminaltilkoblinger eller ledninger. 
Feilaktige tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til unormal varmeutvikling eller brann.
Valget av materialer og installasjoner må overholde aktuelle nasjonale og internasjonale standarder.
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 FORSIKTIG
For å unngå lekkasjer og elektrisk støt på grunn av vanninntrenging eller insekter må 
ledningsgjennomføringen fylles med kitt.
Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke vask fjernkontrollen med vann, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer innendørs- og utendørsanlegg, strømledning og tilkoblingsledninger minst 1 meter unna 
TV-er eller radioer for å forhindre bildeinterferens og -støy. 
(Avhengig av styrken på det innkommende signalet er en avstand på 1 meter eventuelt ikke nok til 
å forhindre støy.)
Ikke monter luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder.

1. Hvor det finnes en høy konsentrasjon av mineraloljespray eller damp (f.eks. et kjøkken).  
Plastdeler vil forringes, deler kan falle av og vannlekkasje kan oppstå.

2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.  
Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan forårsake lekkasje av kjølevæske.

3. Nær maskineri som gir fra seg elektromagnetisk stråling.  
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre betjeningen av kontrollsystemet og føre til en 
feilfunksjon på enheten.

4. Der brannfarlige gasser kan lekke, der karbonfibrer eller lettantennelig støv svever i luften, 
eller der flyktige brennbare væsker som tynner eller bensin håndteres.  
Drift av enheten under slike forhold kan føre til brann.

5. Område med høy temperatur eller direkte flammepunkt.  
Oppvarming og/eller brann kan forårsakes.

6. Fuktig område, eller sted som kan utsettes for vann.  
Hvis vann trenger inn i fjernkontrollen, kan elektrisk støt oppstå og den interne 
elektronikken kan svikte.

Når fjernkontrollens termofunksjon brukes, velger du installeringsplasseringen utfra følgende 
hensyn.

 ● Et sted der gjennomsnittstemperaturen i rommet kan registreres.
 ● Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
 ● Et sted langt unna varmekilder.
 ● Et sted som ikke er påvirket av utvendig luft som følge av åpning/lukking av dører, og lignende.
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2. Tilbehør
Følgende tilbehør er inkludert.

Treskrue Liten skrue Klemme
CD med 
håndbok Hurtigreferanse Ledningsholder

(Ø3.5×16)
2x

(M4×16)
2x

1x 1x 1x 1x

3. Installeringsprosedyre for fjernkontroll
3-1 Fastslå hvor fjernkontrollen skal installeres.

Sørg for å følge " 1. Sikkerhetshensyn" når du fastslår stedet.

3-2 Plasser et ledningsgjennomføringshull på veggen hvis 
ledningene tas ut fra baksiden.

Plasser midten av vegghullet 
i midten av 
ledningsgjennomføringshullet 
i kontrollenhetens nedre 
kabinett når du lager hullet.

Ø8-10

Ekstern visning av fjernkontrollen

Gjennomføringshull
Ø8-10

Små bokstaver
Gjennomføringshull

48.5

40

3-3 Fjern det øvre dekselet. 
Sett inn en skrutrekker i innfellingen på det nedre kabinettet for å fjerne det øvre kabinettet 
(2 punkter).

Store bokstaver

Små bokstaver

Skrutrekker

Fjernkontrollens PC-kort er installert 
på øvre kabinett.Vær forsiktig så du 
ikke skader PC-kortet med 
skrutrekkeren.

Vær forsiktig slik at støv eller fuktighet 
ikke berører PC-kortet i det øvre 
kabinettet som er fjernet.

Sett inn og vri skrutrekkeren 
lett for å fjerne.

Hvis hullet er for stort eller plasseringen ikke er 
riktig, kan hullet kommet ut fra kontrolleren.

FORSIKTIG
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3-4 Fastslå plasseringen av kontrollledningens uttak (bakre 
uttak, venstre uttak, øvre midtre uttak, øvre uttak).
3-4-1 Bakre uttak 3-4-2 Venstre uttak

Skjær av resinområde (skravert område). Skjær av det tynne området (skravert 
område) med en avbitertang eller lignende, 
og fjern ujevnheter med en fil eller lingende.

3-4-3 Øvre uttak 3-4-4 Øvre midtre uttak

Skjær av det tynne området (skravert 
område) med en avbitertang eller lignende, 
og fjern ujevnheter med en fil eller lingende.

Skjær av det tynne området (skravert 
område) med en avbitertang eller lignende, 
og fjern ujevnheter med en fil eller lingende.

3-5 Legg ledningsopplegget.

1. Koblingsboks og overføringsledningsnett medfølger ikke. 
2. Fjernkontrollens PC-kort må ikke berøres direkte. 

FORSIKTIG

Spesifikasjoner for ledningsopplegg

Ledningsoppleggtype Skjermet vinylledning eller -kabel
Ledningoppleggstørrelse 0,75~1,25 mm2
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Hylsedelen i fjernkontrollkabinettet bør være avstrippet.

Trekk av skjermingen 
og hylsen

±10 mm
For et enkelt ledningsopplegg er 
det bedre å holde en forskjell på 
±10 mm mellom lengden på de 
to ledningene.

Retningslinje for kutting 
av ledningsopplegget

Hylseavstrippingslengde:
 ● ±150 mm for øvre uttak
 ● ±200 mm for øvre midtre uttak

Koble terminalene (P/P1, N/P2) på fjernkontrollens øvre kabinett til terminalene (P1, P2) på 
innendørsanlegget. (P1 og P2 har ingen polaritet.)

3-5-1 Bakre uttak

<Retningslinjer for ledningsfesting>

Små bokstaver

P1
Innendørsanlegg

P2

Store bokstaver

PC-hovedkort

Klemme

Ledningsfeste
punkt

Tverrsnitt -
Fest ledningsopplegget 
på ledningsfestepunktet 
ved å bruke vedlagte 
klemmemateriale.

Klemme
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3-5-2 Venstre uttak

PC-hovedkort

Små bokstaver

Store bokstaver

Innendørsanlegg
P1P2

3-5-3 Øvre uttak

Installer vedlagt 
ledningsholder 
for å forhindre 
ledningsklemming 
som vist på figuren 
til venstre.

PC-hovedkort

Innendørsanlegg

Ledningsholder
Ledningsholder

Store bokstaver

Små bokstaver

Store bokstaver

Lednings-
opplegg

Tverrsnitt -

P1P2

3-5-4 Øvre midtre uttak

PC-hovedkort

Innendørsanlegg

Ledningsholder

Store bokstaver

Små bokstaver

P1P2
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 ● Legg opp ledningene borte fra en strømkabel for ikke å motta elektrisk støy (ekstern 
støy) under opplegget. 

 ● Forsegl ledningsoppleggets inntrekkingsport med kitt (kjøpes lokalt) for å forhindre 
inntrenging av insekter eller lignende.

FORSIKTIG

3-6 Festeprosedyre for nedre kabinett.
I tilfelle ledningsopplegget trekkes oppover i midten eller bakover, se ledningsoppleggprosedyren 
først ettersom ledningsopplegget med kabinettet er nødvendig før festing.

3-6-1 I tilfelle montering på veggen
Fest ved hjelp av medfølgende treskruer (2×).

Treskruer
(Ø3,5×16)

3-6-2 I tilfelle montering på koblingsboks 
Fest ved hjelp av medfølgende små skruer (2×).

Små skruer (M4×16)

Bryterboks for to anlegg
(uten deksel)

84

46

(Installeringsstigning)

Bryterboks
(kjøpes lokalt)
(Bruk valgfritt tilbehør 
KJB211A)
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Bryterboks
(kjøpes lokalt)
(Bruk valgfritt tilbehør
KJB111A)

Små skruer (M4×16)

Bryterboks for ett anlegg
(uten deksel)

84

28

(Installeringsstigning)

 ● Velg et så flatt sted for installering som mulig. 
 ● Og ikke stram til installeringsskruene for mye, for å unngå deformering av det nedre 
kabinettet. 

FORSIKTIG

3-7 Installer det øvre kabinettet som originaltilstand. 
 ● Plasser det øvre kabinettet overfor knastene i nedre kabinett (6 punkter), sett inn og installer 
det øvre kabinettet.

 ● Installer ledningsnettet med varsomhet for å forhindre klemmingen.
 ● Skrell av den beskyttende forseglingen som er festet på det øvre kabinettet.
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4. Fjernkontrollknappers funksjoner og 
menypunkter

4-1 Funksjoner og menypunkter

(1) Knapp for valg av driftsmodus
Brukes til å endre modusen.

(2) Viftehastighet/luftstrømretning-knapp
Brukes til å vise skjermbildet for innstilling 
av viftehastighet og luftstrømretning.

(3) Meny/enter-knapp
 ● Brukes til å angi hovedmenyen. 
(Hvis du vil ha detaljer om 
hovedmenyen, se driftshåndboken.) 

 ● Brukes til å angi det valgte menypunktet.

Hovedmeny

Air Flow Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

*Avhengig av tilkoblet modell

(4) Opp-knapp 
 ● Brukes til å øke den innstilte 
temperaturen.

 ● De neste menypunktene på oversiden 
markeres. 
(Det veksles kontinuerlig mellom de 
markerte menypunktene når knappen 
holdes inne.)

 ● Brukes til å endre det angitte 
menypunktet.

(5) Ned-knapp 
 ● Brukes til å senke den innstilte 
temperaturen.

 ● De neste menypunktene under 
markeres. 
(Det veksles kontinuerlig mellom de 
markerte menypunktene når knappen 
holdes inne.)

 ● Brukes til å endre det angitte 
menypunktet.

(6) Høyre-knapp 
 ● Brukes til å markere de neste 
menypunktene til høyre.

 ● Visningsinnhold endres til neste skjerm 
per side.

(1)  Knapp for valg av driftsmodus
(11) LCD (med bakgrunnsbelysning)

(4) Opp-knapp
(5) Ned-knapp
(6) Høyre-knapp
(7) Venstre-knapp

(9) Driftslampe

(8) På/av-knapp

(10) Avbryt-knapp

(2)  Viftehastighet/ 
luftstrømretning-knapp

(3) Meny/enter-knapp
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(7) Venstre-knapp 
 ● Brukes til å markere de neste 
menypunktene til venstre.

 ● Visningsinnhold endres til forrige 
skjerm per side.

(8) På/av-knapp
Trykk en gang for å operere, og trykk en 
gang til for å stoppe. 

(9) Driftslampe
Denne lampen lyser under drift. Lampen 
blinker hvis det oppstår en funksjonsfeil.

(10) Avbryt-knapp
 ● Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.
 ● Trykk på og hold denne knappen i 4 
sekunder eller lenger for å vise 
serviceinnstillingsmenyen. 

(11) LCD-skjerm (med bakgrunnsbelysning)
Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 
30 sekunder når du trykker på en 
betjeningsknapp.

Service Settings-meny

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind.
Disable Filter Auto Clean

*Avhengig av tilkoblet modell

 ● Betjen knappen under bakgrunnsbelysning.  
Imidlertid kan På/Av opereres parallelt med bakgrunnsbelysningen. 

 ● Når 1 innendørsanlegg styres av 2 fjernkontroller, tennes det av fjernkontrollens 
bakgrunnslys som brukes først. 

 ● Når du skal bruke Opp/Ned/Venstre/Høyre, trykk alltid  
på , ,  eller .

FORSIKTIG

4-2 Skjermbilder for knappebeskrivelser

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Outdoor unit Airnet Address

1/3 Fremhevet visning (valgte elementer)

<Menyen Service Settings>

På skjermbildet for fremhevet visning 
(valgte elementer) av innstillinger vises 
beskrivelser av knapperbetjening.
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5. Strøm-på
 ● Kontroller fullføring av ledningsopplegg for innendørs-/utendørsanlegg. 
 ● Kontroller lukking av koblingsboksdeksel på innendørs- og utendørsanlegg før du slår på. 

5-1 Det følgende vises etter at 
strømmen er slått på. 
"Checking the connection 
Please stand by" (Kontrollerer 
tilkoblingen. Vennligst standby)

Under visningen ovenfor tennes 
ikke bakgrunnslyset ved bruk 
av knapper. 

Når 1 innendørsanlegg 
kontrolleres av 
2 fjernkontroller: 

Sørg for å stille inn 
underfjernkontrollen under 
ovenstående visning.  
Trykk på og hold (i 4 sekunder 
eller lenger) valgknappen for 
driftsmodus på fjernkontrollen 
som skal stilles inn.  
Når visningen endres fra 
hovedfjernkontrollen til 
underfjernkontrollen, er 
innstillingen fullført. 

5-2 Standardskjermen vises.

Hvis underfjernkontrollen ikke er innstilt ved oppstart 
i tilfellet ett innendørsanlegg styres av to fjernkontroller, 
vises "Error code: U5" (feilkode: U5) på skjermbildet for 
tilkoblingskontroll.
Velg underfjernkontrollen ved å trykke på valgknappen 
for driftsmodus på en av fjernkontrollene i 4 sekunder 
eller lenger.
Hvis standardskjermen ikke vises mer enn 2 minutter 
etter visningen av "underfjernkontroll", slår du av 
strømtilførselen og kontrollerer ledningsopplegget. 

FORSIKTIG

Når du velger et annet språk, se 12. Language. (Se side 23.)
MERK

<Hovedfjernkontroll> <Underfjernkontroll>

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

Trykk på og hold 
valgknappen for driftsmodus 
på underfjernkontrollen 
i 4 sekunder eller lenger.

Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Sub RC

<Standardskjerm>

5-2
Fan

<Standardskjerm>

5-2
Fan
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6. Innstillinger på installasjonsstedet
6-1 Trykk på og hold Avbryt-knappen 

i 4 sekunder eller lenger.  
Service Settings-menyen vises.

6-2 Velg  Field settings  
(feltinnstillinger) på menyen 
Service Settings 
(serviceinnstillinger) og trykk 
på meny/enter-knappen.  
Feltinnstillingsskjermen vises.

6-3 Fremhev modusen og velg 
ønsket "Mode No." (modusnr.) 
ved hjelp av  (Opp/Ned). 

6-4 I tilfelle innstilling per 
innendørsanlegg under 
gruppekontroll (når et 
modusnummer som  20  ,  21  ,  
 22  ,  23  ,  25  er valgt), 
fremhever du anleggsnummeret 
og velger "Indoor unit No." 
(innendørsanleggnr.) som 
skal angis, ved hjelp av  
(Opp/Ned).  
(I tilfellet gruppeinnstilling er 
denne operasjonen ikke 
nødvendig.)

I tilfellet individuell innstilling 
per innendørsanlegg vises 
gjeldende innstillinger. Og, 
SECOND CODE NO. " - " 
betyr ingen funksjon.

6-5 Fremhev SECOND CODE NO. 
i FIRST CODE NO. som skal 
endres, og velg ønsket 
"SECOND CODE NO." ved 
hjelp av  (Opp/Ned). 
Flere identiske 
modusnummerinnstillinger 
er tilgjengelige. 

I tilfellet gruppeinnstilling vise 
alt av SECOND CODE NO. det 
er mulig å stille inn, som " * ". 
" * " endres til SECOND CODE 
NO. som skal stilles inn. Og, 
SECOND CODE NO. " - " betyr 
ingen funksjon. 

<Standardskjerm>

6-1
Fan

Trykk på og hold 
Avbryt-knappen 
i 4 sekunder eller lenger 
under bakgrunnsbelysning. 

<Menyen Service Settings>

6-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Skjermbilde for 
innstillinger på 

installasjonsstedet>

I tilfellet individuell 
 innstilling per 

innendørsanlegg
I tilfellet gruppeinnstilling

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

6-3
6-5 Mode

10
Unit No

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

FIRST CODE (SW) NO.
SECOND CODE NO. 
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6-6 Trykk på meny/enter-knappen. 
 Innstillingsbekreftelsesskjermbildet 
vises.

6-7 Velg  Yes  og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingsdetaljer 
lagres og skjermbildet Field 
settings (feltinnstillinger) kommer 
tilbake.

6-8 I tilfellet flere innstillingsendringer, 
gjenta "6-3" til "6-7".

6-9 Etter at alle innstillingsendringer er 
fullført, trykker du to ganger på 
Avslutt-knappen. 

6-10 Bakgrunnslyset slukker, og 
"Checking the connection  
Please stand by" (Kontrollerer 
tilkoblingen. Vennligst standby) 
vises under initialisering. Etter 
initialiseringen kommer 
standardskjermen tilbake.

 ● Når et valgfritt tilbehør er installert på innendørsanlegget, kan innstillingene for 
innendørsanlegget endres. Se håndboken for det valgfrie tilbehøret. 

 ● Hvis du vil ha detaljer om lokale innstillinger for utendørsanlegget, se installeringshåndboken 
som følger med utendørsanlegget. 

FORSIKTIG

Modus-nr.
Merknad) 

1

FIRST 
 CODE 
 NO.

Beskrivelse av innstilling
SECOND CODE NO.  Merknad) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Filterforurensning – 
tung/lett
(Innstilling for 
tidsavstand for 
visningstid for rengjør 
luftfilter)
(Innstilling for når 
filterforurensning er 
 tung, og tidsavstand 
for visningstid for når 
 rengjør luftfilter skal 
halveres)

Ultralangt 
livstidsfilter

Le
tt

±10.000 timer

Tu
ng

±5.000 timer

— —

Langt 
livstidsfilter ±2.500 timer ±1.250 timer

Standardfilter ±200 timer ±100 timer

1

Filtertype med lang levetid (innstilling 
av indikasjonstid for filtermelding). 
(Endre innstilling når ultralangt filter 
er installert)

Lang levetid 
filter

Ultralangt 
livstidsfilter — —

2 Termostatsensor i fjernkontroll Bruk Ikke i bruk — —

3
Tidsavstand for visningtid til 
rengjøring av luftfilterantall (innstilling 
for når filtermeldingen ikke skal vises)

Display Ikke vis — —

<Skjermbildet for innstillingsbekreftelse>

6-6
6-7

Return Setting

Save the settings?
Field settings

Yes No

Trykk på meny/
enter-knappen.

Innstillingsbekreftelse
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Modus-nr.
Merknad) 

1

FIRST 
 CODE 
 NO.

Beskrivelse av innstilling
SECOND CODE NO.  Merknad) 2

01 02 03 04

11 (21) 0

Innstillingsnummer for tilkoblet Sky 
Air samtidig drift systemets 
innedørsanlegg (innstilling for 
samtidig drift av systemet)

Par Tvilling Trippel Dobbel 
tvilling

12 (22)

1
PÅ/AV-inndata fra utsiden (innstilling 
for når tvunget PÅ/AV skal betjenes 
fra utsiden).

Tvangsstyrt AV PÅ/
AV-operasjon — —

2
Endring av termostatdifferanse 
(innstilling for nå fjernsensor skal 
brukes).

1 °C 0,5 °C — —

13 (23)

0 Høy luftutslippshastighet (for bruk 
med høyt innvendig tak). ≤ 2,7 m > 2,7 ≥ 3,0 m > 3,0 ≥ 3,5 m —

1
Valg av luftstrømretning (innstilling 
for når et blokkeringsputesett er 
installert).

4-veis flyt 3-veis flyt 2-veis flyt —

3
Valg av luftstrømfunksjon (innstilling 
for når det skal brukes dekorpanel 
for uttaket).

Utstyrt Ikke utstyrt — —

4 Airflow direction setting (innstilling av 
luftstrømretningintervall). Øvre Normal Nedre —

6

Innstilling av det eksterne statiske 
trykket (innstilling i henhold til den 
tilkoblede kanalmotstanden) (for 
FHYK, følg innstillingen for høyt 
innvendig tak)

Normal Høyt statisk 
trykk

Lavt statisk 
trykk —

(Normal) (Høyt innvendig 
tak) — —

15 (25) 3 Dreneringspumpedrift med fukting. Utstyrt Ikke utstyrt — —

1c 1 Termostatsensor i fjernkontroll (bare 
for Auto-modus og Setback-funksjon) Ikke i bruk Bruk — —

1e 2 Setback-funksjon Ikke i bruk Bare Heat Bare Cool Cool og 
Heat

Merknader) 1. Selv om innstillingen utføres samlet i gruppen, sett modusnummeret i parentes 
når individuell innstilling per innendørsanlegg eller kontroll etter innstillingen 
skal utføres. 

2. SECOND CODE NO. ved fabrikklevering er satt til "01". I følgende tilfeller er 
den imidlertid satt til "02".

 ● Innstilling for luftstrømretningsintervall (unntatt rundstrømkassett)
 ● Termostatsensor i fjernkontroll (kun SkyAir)
 ● Termostatsensor i fjernkontroll (bare for drift i Auto-modus og Setback-
funksjon)

3. Det vises ikke noen funksjoner som innendørsanlegget ikke har.
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7. Testdriftmetode (i tilfellet SkyAir)
 * I tilfellet VRV, se håndboken som er knyttet til utendørsanlegget. 

Se også installeringshåndbøkene som følger med innendørsanlegget 
og utendørsanlegget.

 ● Kontroller at ledningsopplegget til innendørsanlegget og utendørsanlegget er komplett. 
 ● Kontroller at koblingsboksdekselet på innendørsanlegget og utendørsanlegget er lukket. 
 ● Etter at kjølemedierøropplegg, dreneringsrøropplegg og elektrisk ledningsopplegg er fullført, 
må du rengjøre på innsiden av innendørsanlegget og dekorpanelet.

 ● Utfør testoperasjonen i henhold til følgende prosedyre. 

7-1 Sørg for å slå på strømtilførselen mer 
enn 6 timer før operasjonen starter, 
med frontpanelet lukket for å beskytte 
kompressoren. 

7-2 Bekreft at avstengingsventilene for 
både væske og gass er åpnet.  
<Kontroller at ytterpanelet og 
røroppleggdekselet er lukket før 
drift (fare for elektrisk støt).>
 * Etter luftrensing med vakuumpumpe 
vil kjølemedietrykket kanskje ikke 
stige selv om avstengingsventilen 
åpnes. Årsaken er at 
kjølemediesystemet til 
utendørsanlegget er blokkert av en 
elektrisk ekspansjonsventil eller 
tilsvarende. Drift er ikke noe problem.

7-3 Sett driftsmodusen til kjøling ved hjelp 
av fjernkontrollen.

7-4 Trykk på og hold Avbryt-knappen 
i 4 sekunder eller lenger. Service 
Settings-menyen vises.

7-5 Velg  Test operation  (testoperasjon) 
på menyen Service Settings 
(serviceinnstillinger) og trykk på meny/
enter-knappen. Startskjermen kommer 
tilbake og "Test operation" 
(testoperasjon) vises.

 ● Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 
30 sekunder når du trykker på en 
betjeningsknapp.

 ● Betjen knappene under bakgrunnsbelysning.  
Imidlertid kan På/Av opereres parallelt med 
bakgrunnsbelysningen. 

Merknader om 
bakgrunnsbelysning

<Standardskjerm>

7-3
7-4 Cool Set to

Cool 28°C Trykk på og hold 
Avbryt-knappen i 
4 sekunder eller lenger 
under bakgrunnsbelys-
ning. 

<Menyen Service Settings>

7-5

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Trykk på meny/

enter-knappen.
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7-6 Trykk på På/Av-knappen innen 
10 sekunder. Testoperasjonen starter.  
Kontroller driftsforholdene i 3 minutter.
 * Merk)  I tilfellet ovennevnte 

prosedyrer 7-5 og 7-6 
i motsatt rekkefølge kan også 
testoperasjonen starte.

7-7 Trykk på knappen Fan speed/airflow 
direction (viftehastighet/
luftstrømretning). 

7-8 Velg luftstrømretning ved å trykke på  
på innstillingsskjermbildet. 
Bruk  til å endre luftstrømretningen.

7-9 Etter at drift av luftstrømretningen 
er bekreftet, trykker du på meny/
enter-knappen. Standardskjermen 
kommer tilbake.

7-10 Trykk på og hold Avbryt-knappen 
i 4 sekunder eller lenger på 
standardskjermen.  
Service Settings-menyen vises. 

7-11 Velg  Test operation  (testoperasjon) 
på menyen Service Settings 
(serviceinnstillinger) og trykk på meny/
enter-knappen. Startskjermen kommer 
tilbake og normal drift fortsetter.

7-12 Kontroller funksjonene i henhold til 
driftshåndboken.

7-13 Når dekorpanelet ikke er installert, 
slår du av strømforsyningen etter 
at testoperasjonen er ferdig.

 ● Hvis interiørarbeid ikke er ferdig etter at 
testoperasjonen er ferdig, må du forklare 
kunden at operasjonen ikke skal utføres 
før interiørarbeidets fullførelse, for 
å beskytte innendørsanlegget. 

(Hvis operasjonen utføres, kan 
innendørsanlegget bli forurenset med 
materialene som oppstår fra lakk eller 
klebemidler under interiørarbeidet, 
og vannsprut eller vannlekkasje 
kan oppstå.)

7-6
Cool

Return SettingTest Operation

Trykk på På/Av-knappen 
(innen 10 sekunder).

7-7

Return Setting Return Setting

Position 0Low

Air Volume/direction

Air Volume Direction

Trykk på knappen Fan 
speed/airflow direction 
(viftehastighet/
luftstrømretning).

Hvis du vil velge innstilling 
for luftstrømretning, trykker 
du på  (Høyre) på 
innstillingsskjermbildet.

7-9

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

Endre luftstrømretningen 
ved hjelp av  (Opp/
Ned).

Trykk på meny/
enter-knappen.

7-10
Cool

Return SettingTest Operation

Trykk på og hold 
Avbryt-knappen 
i 4 sekunder eller 
lenger under 
bakgrunnsbelysning. 

7-11

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Trykk på meny/

enter-knappen.

<Standardskjerm>
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 ● Hvis drift ikke er tilgjengelig pga. en feilfunksjon, se følgende Feildiagnosemetode .
 ● Etter at testoperasjonen er ferdig, må du kontrollere at feilkoderegistreringen ikke vises 
på skjermbildet for Maintenance Information på hovedmenyen, i henhold til følgende 
prosedyre.

FORSIKTIG

7-14 Trykk på meny/enter-knappen på 
standardskjermen. Hovedmenyen 
vises.

7-15 Velg  Maintenance Information  
(vedlikeholdsinformasjon) på 
hovedmenyen og trykk på meny/
enter-knappen. 

7-16 Maintenance Information-skjermbildet 
vises. Kontroller at feilkoden ikke vises 
på skjermen.  
 * Et skjermbilde uten 
feilkoderegistrering betyr 
normal status.

7-17 Hvis feilkoderegistreringen vises, 
gjennomfører du feildiagnose ved 
å referere til <feilkodelisten> 
i installeringshåndboken til 
innendørsanlegget. 
Etter at feildiagnosen er ferdig, trykker 
du på og holder På/Av-knappen 
i 4 sekunder eller lenger på 
skjermbildet "Maintenance Information" 
(vedlikeholdsinformasjon) for å slette 
feilkoderegistreringen. 

Feildiagnosemetode
 ● Når fjernkontrollen viser et element 
i følgende tabell, inspiserer du detaljene 
i tabellen. 

 ● Hvis det oppstår en feil, vises "kode" 
i den LCD-aktige høyre figuren.  
Gjennomfør feilanalysen ved å referere 
til "Error code list" (feilkodeliste) 
i installeringshåndboken til 
innendørsanlegget.  
Og når anleggsnummeret som 
oppdaget feilen under gruppekontroll, 
blir bekreftet, se 
" 8. Kontrollprosedyren 
i Error History".

<Standardskjerm>

7-14
Cool Set to

Cool 28°C

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Hovedmeny>

7-15

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

7-16
7-17

Return

Error code:U5

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Trykk på og hold På/
Av-knappen i 4 sekunder 
eller lenger under 
bakgrunnsbelysning. 

Cool
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Fjernkontrollvisning Beskrivelse

Ingen visning

 ● Strømbrudd, strømspenningsfeil eller åpen fase 
 ● Feil ledningsopplegg (mellom innendørs- og 
utendørsanlegg)
 ● Feil på innendørs PC-kortenhet
 ● Frakobling av fjernkontrollens ledningsopplegg
 ● Fjernkontrollfeil
 ● Røket sikring (utendørsanlegg)

Visning av "Checking the connection 
Please stand by" (Kontrollerer tilkoblingen. 
Vennligst standby) blir slått på. *

 ● Feil på innendørs PC-kortenhet
 ● Feil ledningsopplegg (mellom innendørs- og 
utendørsanlegg)

 * Selv om "Checking the connection Please stand by" (Kontrollerer tilkoblingen. Vennligst standby) vises 
i maksimum 90 sekunder etter at strømmen er slått på, betyr ikke dette en feil. (Fastslå etter 90 sekunder.)

8. Kontrollprosedyren i Error History
8-1 Trykk på og hold Avbryt-knappen 

i 4 sekunder eller lenger på 
standardskjermen. Service Settings-
menyen vises. 

8-2 Velg  Error History  på menyen Service 
Settings og trykk på meny/enter-
knappen. Menyen Error History 
(feilhistorikk) vises. 

8-3 Velg  RC Error History  
(RC-feilhistorikk) på menyen Service 
Settings (serviceinnstillinger) og 
trykk på meny/enter-knappen. 
 Feilkoder og anleggsnummer kan 
bekreftes i visningsskjermbildet for 
feilregistrering.

8-4 I Error History (feilhistorikk) vises 
10 elementer fra de siste i rekkefølge. 

8-5 Trykk på Avbryt-knappen på skjermen 
Error History 3 ganger.  
Standardskjermen kommer tilbake.

8-1 <Standardskjerm>

<Menyen Service Settings>

8-2

Return Setting

Service Settings
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

1/3

Trykk på meny/
enter-knappen.

8-3

Return Setting

Error History
RC Error History
Indoor unit Error History

2/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

8-4
8-5

Return

RC Error History
 Unit Error Date Time
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Siste post
Enhetsnummer
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9. Registreringsmetode for Maintenance 
Contact

 ● Registrering av servicekontakt.

9-1 Trykk på og hold Avbryt-knappen 
i 4 sekunder eller lenger på 
standardskjermen.  
Service Settings-menyen vises. 

9-2 Velg  Maintenance Contact  
(vedlikeholdskontakt) på menyen 
Service Settings (serviceinnstillinger) 
og trykk på meny/enter-knappen. 
Menyen "Maintenance Contact" 
(vedlikeholdskontakt) vises.

9-3 Velg  Maintenance Contact  
(vedlikeholdskontakt) og trykk på 
meny/enter-knappen.

9-4 Angi telefonnummeret.  
Nummeret endres ved hjelp av  
(Opp/Ned). Angi fra venstre siden, 
og la det blanke sifferet stå som " - ".

9-5 Trykk på meny/enter-knappen.  
Innstillingsbekreftelsesskjermbildet 
vises.

9-6 Velg  Yes  og trykk på meny/enter-
knappen.  
Innstillingsdetaljer fastslås og 
skjermbildet Service Settings 
(serviceinnstillinger) kommer tilbake.

9-7 Trykk en gang på Avbryt-knappen.  
Standardskjermen kommer tilbake.

9-1 <Standardskjerm>

<Menyen Service Settings>

9-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Trykk på meny/
enter-knappen.

9-3

Return Setting

Maintenance Contact
None
Maintenance Contact

Trykk på meny/
enter-knappen.

9-4

Return Setting

Maintenance Contact

––––––––––––––––

1/2

9-5

Return Setting

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

1/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Skjermbildet for innstillingsbekreftelse>

9-6

Return Setting

Save the settings?
Maintenance Contact

Yes No
Trykk på meny/
enter-knappen.

<Menyen Service Settings>
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10. Bekreftelse av registrerte detaljer
10-1 Trykk på meny/enter-knappen på 

standardskjermen.  
Hovedmenyen vises. 
Velg  Maintenance Information  
(vedlikeholdsinformasjon) på 
hovedmenyen og trykk på meny/
enter-knappen.

10-2 Trykk to ganger på Avbryt-knappen.  
Standardskjermen kommer tilbake.

<Standardskjerm>

10-1
Cool Set to

Cool 28°C

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Hovedmeny>

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

Return

Maintenance Information

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Registrerte detaljer 
vises.
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11. Clock & Calendar
11-1 Trykk på meny/enter-knappen på 

standardskjermen.  
Hovedmenyen vises. 
Velg  Clock & Calendar  (klokke og 
kalender) på hovedmenyen og trykk 
på meny/enter-knappen. 

11-2 Trykk på  for å velge  Date & Time  
(dato og klokkeslett) på skjermbildet 
for klokke og kalender.

 * Dato- og klokkeslettskjermbildet vises 
når du trykker på meny/enter-
knappen.

11-3 Velg "Year", "Month", "Day" (år, måned, 
dag) og klokkeslett ved hjelp av   
(Venstre/Høyre) og angi ved hjelp av 

 (Opp/Ned) på skjermbildet for 
stilling av klokken. Mens knappen 
trykkes og holdes, endres 
nummerverdien kontinuerlig.
 * Ukedagen stilles automatisk inn. 

11-4 Trykk på meny/enter-knappen.  
Innstillingsbekreftelsesskjermbildet vises. 

11-5 Velg  Yes  og trykk på meny/enter-
knappen.  
Innstillingsdetaljer bekreftes og 
standardskjermen kommer tilbake. 

 * Hvis strømbruddets varighet overskrider 
48 timer, er tilbakestilling nødvendig.

<Standardskjerm>

<Hovedmeny>

11-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

11-2

Setting

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

Return
Trykk på meny/
enter-knappen.

11-3
11-4

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 00:00
Trykk på meny/
enter-knappen.

11-5

Return Setting

Save the settings?
Date & Time

Yes No
Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>



Installeringshåndbok BRC1E52A7
23 4PW71264-1 – 10.2011

12. Language
12-1 Trykk på meny/enter-knappen 

på standardskjermen.  
Hovedmenyen vises. 
Velg  Language  (språk) på 
hovedmenyen og trykk på meny/
enter-knappen.

12-2 Trykk på  (Opp/Ned) for å velge 
"Language" (språk) på Language-
skjermbildet. 
English/Deutsch/Français/Español/
Italiano/Eλληνικά/Nederlands/
Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski 
Trykking på meny/enter-knappen. 
Innstillingsdetaljer bekreftes og 
standardskjermen kommer tilbake.

<Standardskjerm>

<Hovedmeny>

12-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

12-2

Return Setting

Language 

English
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13. Forby-knapper
 ● Begrensning på antall operative knapper.

13-1 Trykk på meny/enter-knappen på 
standardskjermen.  
Hovedmenyen vises. 
Normalt vises ikke "Lock function" 
på hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen 
i 4 sekunder for å vise "Lock function".

13-2 Velg  Lock function  på hovedmenyen 
og trykk på meny/enter-knappen. 

13-3 Velg  Prohibit buttons  på hovedmenyen 
og trykk på meny/enter-knappen.

13-4 Velg "Up/Down/L/R", "On/Off" (på/av),  
"Mode" (modus), "Fan Speed" 
(viftehastighet) ved hjelp av   
(Venstre/Høyre) og angi ved hjelp 
av  (Opp/Ned).

13-5 Trykk på meny/enter-knappen.  
Innstillingsbekreftelsesskjermbildet vises. 

13-6 Velg  Yes  og trykk på meny/enter-
knappen.  
Innstillingsdetaljer bekreftes og 
standardskjermen kommer tilbake. 

Hvis du vil begrense antallet operative knapper 
på fjernkontrollen som skal defineres som 
"sub", starter du med å koble bare denne 
kontroller til anlegget. Kontroller at denne 
kontroller er innstilt på "hoved" (fabrikkinnstilt) 
først, endre begrensningene til innstillingen 
du foretrekker, og først da stiller du inn 
fjernkontrollen på "sub".

13-7 Hvis du vil låse menyknappen på 
standardskjermen, fortsetter du som 
følger:
1. Hold  inne.
2. Og trykk på de 3 andre angitte tatene 

samtidig mens du holder  inne.

Hvis du vil låse opp menyknappen på 
standardskjermen følger du samme prosedyre. 

MERK: Når du trykker på en forby-knapp, 
vises .

<Standardskjerm>

<Hovedmeny>

13-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Trykk på meny/
enter-knappen 
i 4 sekunder.

13-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

13-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Trykk på meny/
enter-knappen.

13-4
13-5

Return Setting

Prohibit buttons

Up/Dwn/L/R: 
        On/Off: UNLOCK
          Mode: LOCK
  Fan Speed: LOCK

 

UNLOCK

Trykk på meny/
enter-knappen.

13-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit button

Yes No
Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>

13-7

2

2
2
2

1
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14. Forby-funksjon
 ● Begrensning på antall operative funksjoner.

14-1 Trykk på meny/enter-knappen 
på standardskjermen.  
Hovedmenyen vises. 
Som vanlig vises ikke "Lock function" 
på hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen 
i 4 sekunder for å vise "Lock function".

14-2 Velg  Lock function  på hovedmenyen 
og trykk på meny/enter-knappen. 

14-3 Velg  Function Prohibition  
(funksjonsforbud) på menyen og 
trykk på meny/enter-knappen.

14-4 Velg funksjon ved hjelp av   (Venstre/
Høyre) og still inn ved hjelp av  
(Opp/Ned).

14-5 Trykk på meny/enter-knappen.  
Innstillingsbekreftelsesskjermbildet 
vises. 

14-6 Velg  Yes  og trykk på meny/enter-
knappen.  
Innstillingsdetaljer bekreftes og 
standardskjermen kommer tilbake. 

Hvis du vil begrense antallet operative 
funksjoner på fjernkontrollen som skal 
defineres som "sub", starter du med å koble 
bare denne kontrollen til anlegget. Kontroller 
at denne kontroller er innstilt på "hoved" 
(fabrikkinnstilt) først, endre begrensningene til 
innstillingen du foretrekker, og først da stiller 
du inn fjernkontrollen på "sub".

MERK: Når en funksjon er forbudt, vises   
ved siden av funksjonen på hovedmenyen.

<Standardskjerm>

<Hovedmeny>

14-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Trykk på meny/
enter-knappen 
i 4 sekunder.

14-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

14-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Trykk på meny/
enter-knappen.

14-4
14-5

Return Setting

Prohibit functions
                      Schedule: 
                Configuration: UNLOCK
          Clock & Calendar: UNLOCK
                  Energy Saving List: LOCK
                 Setpoint Range Set: UNLOCK
         Setback Condition: UNLOCK

 
UNLOCK

Trykk på meny/
enter-knappen.

14-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit function

Yes No
Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>
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