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LAN4

e opp oppstartstid og driftsstopptid for en hvilken som
i uken. Det er mulig å stille inn opptil 5 handlinger per
e driftsmoduser (normal og tilbakeslag) kan velges.

n ferieinnstillinger og tidsplannummer stilles inn.

EHOLDSINFORMASJON
å vise servicekontakt- og modellinformasjon.

GURASJON
du LCD-kontrasten. Du kan også bytte mellom standard
rt visning. Når detaljert visning er valgt, kan de detaljerte
nstillingene endres. Du kan også angi Quiet mode og
ention

ENDE INNSTILLINGER
r en liste over gjeldende innstillinger for de tilgjengelige
e.

E OG KALENDER
eg mulighet til å stille inn dato og klokkeslett. Klokken

i 12-timers?eller 24-timers tidsformat.

eg mulighet til å angi språket som vises.

s
edmenyen.

å -knappen i 4 sekunder.

 til å velge Lock-elementet og trykk på .

ndermenyen til å forby bruk av knapper, funksjoner eller
er.

ha mer informasjon, se den detaljerte brukerreferanseguiden3.

tation
edmenyen.

å -knappen i 4 sekunder. 

 til å velge Rotation-funksjonen og trykk på .

ndermenyen for å Enable eller Disable Rotation og for
gurere rotasjonssyklusen.

ha mer informasjon, se den detaljerte brukerreferanseguiden3.

flow direction1/Individual air direction
ha mer informasjon, se den detaljerte brukerreferanseguiden3.

ick start (kun SkyAir)1 

n Menu og fortsett til trinn (9) for å vise standardskjermbildet
. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
tart vil vises på standardskjermen når Quick Start-
nen er slått PÅ.

ntilasjon
lle en HRV blir tilkoblet. Slå opp i HRV-håndboken hvis
 detaljer.

ømsparingsalternativer
 vil ha mer informasjon, se den detaljerte
ranseguiden3.

hedule

ktiverer/deaktiverer du tidsplanen
rmbildet Enable/Disable setting (14.1) (se "22. Hovedmeny-

r" og "Tillegg").
 til å endre innstillingen til Enable eller Disable.

å  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

 til å velge Yes og trykk på .

elger du tidsplannummeret
ermbildet Select Schedule (14.2) (se "22. Hovedmeny-
r" og "Tillegg").

 til å endre innstillingen til Schedule nr 1, Schedule nr 2
hedule nr 3.

å  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

 til å velge Yes og trykk på .

14.3 Slik bruker du ferier
(Planleggingstidsbryteren deaktiveres for dager som er angitt som
feriedager.)
1 Vis skjermbildet Holidays (14.3) (se "22. Hovedmeny-struktur" og

"Tillegg").
2 Bruk  til å velge ønsket dag. Trykk på  for å vise  og

stille inn feriedagen.

3 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

4 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

14.4 Slik endrer du tidsplaninnstillinger for det valgte 
tidsplannummeret
(Planleggingstidsbryteren deaktiveres for dager som er angitt som
feriedager.)
1 Vis skjermbildet Settings (14.4) (se "22. Hovedmeny-struktur" og

"Tillegg").
2 Bruk  til å velge ønsket dag (1).
3 Bruk  til å fremheve Time for driftsstart og  stille inn

ønsket Time (2) for driftsstart.

4 Bruk  til å fremheve handlingen og  for å velge ønsket Act.

5 Bruk  til å fremheve temperaturen og  for å velge
ønsket verdi.

6 Hvis du vil angi en annen ukedag, bruker du  til å markere
dagen. Bruk  til å endre dagen.

7 Hvis du vil kopiere alle handlinger for den tidligere innstilte

dagen, trykker du på .

8 Når alle tidsplaninnstillinger er fullført, trykker du på  for å
vise bekreftelsesskjermbildet.

9 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

15. Filter automatisk rengjøring
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen med et panel
som har automatisk rengjøringsfunksjon for filteret. Må stilles inn
hvis drift er AV.

16. Maintenance information
1 Vis skjermbildet Maintenance Information (16) (se "22. Hovedmeny-

struktur" og "Tillegg").
2 Telefonnummeret for Contact info vises øverst på skjermen.

Modellinformasjonen for produktets Indoor unit og Outdoor unit vil
vises nederst på skjermen.

3 Trykk på  for å gå tilbake til Main Menu.

17. Configuration
17.1 Slik aktiverer/deaktiverer du stille modus
1 Vis skjermbildet for innstilling av Quiet Operation Mode.
2 Vis Enable/Disable-skjermbildet (17.1) (Se "22. Hovedmeny-

struktur" og "Tillegg").
3 Bruk  til å velge Enable eller Disable.
4 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

5 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

17.2 Slik velger du innstillinger for stille modus
1 Vis skjermbildet for innstilling av Quiet Operation Mode.
2 Vis skjermbildet Settings (17.2).
3 Bruk  til å velge start eller End time.

Tidsplanen er ikke tilgjengelig hvis en sentralisert 
kontroller eller en BRP7A51 digital 
inngangsadapter er tilkoblet. 

FORMASJON
jenta denne prosedyren for å slå av Quick Start-funksjonen.

Return Setting

Enable/Disable 
Schedule 

Disable

Setting

Select Schedule
Schedule

Schedule nr 1

Return

INFORMASJON (Act-kolonne)
Det finnes 3 typer operasjoner:
1. Temperaturinnstillingspunktene kan konfigureres.
2. Innstillingspunktene for tilbakeslagstemperatur kan

konfigureres.
3. Temperaturinnstillingspunkter og innstillingspunkter

for tilbakeslagstemperatur blir deaktivert.

INFORMASJON (kolonnen Cool og Heat)
_: Angir at temperaturinnstillingspunktet for kjøling/varme
og innstillingspunktet for tilbakeslagstemperatur for denne
tidsperioden ikke er angitt. Det siste aktive
innstillingspunktet vil utnyttes.
--: Angir at tilbakeslagsfunksjonen er deaktivert for denne
tidsperioden med handling AV.

Return Setting

Schedule
Holidays
 Multiple Selection

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

(1)

Setting

Schedule nr 1

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00               

:               
:               
:               
:               

Return

(2)

Setting

Schedule nr 1

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00               

:         
:               
:               
:               

ON

OFF

1

2

3

Installerings- og driftshåndbok
1

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre
språk er oversettelser av originalinstruksjonene.
Se http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/ hvis du vil ha mer detaljerte driftshåndbøker.
Installering: se side 2.

1. Generelle sikkerhetshensyn

Les disse "1. Generelle sikkerhetshensyn" nøye før du installerer
luftkondisjoneringsutstyret, og sørg for å installere det riktig.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til
materiell skade eller personskade. Avhengig av omstendighetene
kan skadene være alvorlige.

2. Egenskaper og funksjoner
BRC1E53 er det siste nye innen kontrollenheter og gir deg full
kontroll over installasjonen.

1 STANDARD FJERNKONTROLL
Dette er kontrollenhetens standardfunksjoner:
 PÅ/AV,
 bytte av driftsmodus,
 temperaturjustering,
 luftvolumjustering,
 justering av luftstrømretning.

2 KLOKKEFUNKSJON
Det er følgende klokkefunksjoner:
 12/24-timers sanntidsklokke
 automatisk sommertid.

3 PLANLEGGINGSFUNKSJON
Dette er funksjonene til planleggingstidsbryteren:
 maksimalt 5 handlinger kan programmeres for hver dag i uken,
 3 uavhengige tidsplaner kan programmeres,
 planlegging kan aktiveres/deaktiveres når som helst,
 kobles til en kjølig temperatur og/eller varm temperatur eller en

AV-operasjon (med eller uten tilbakeslagstemperatur),
 "siste kommando" overstyrer forrige kommando inntil neste

planlagte kommando.

4 TILBAKESLAG
Tilbakeslagsfunksjonen opprettholder romtemperaturen innenfor et
bestemt intervall når brukerne er ute i en lengre periode og
luftkondisjonering er slått AV.

5 FORBY-KNAPP/FUNKSJON
Knapper og/eller funksjoner kan låses for å begrense
brukerhandlinger.

6 MULIGHET FOR DETALJERT VISNING
I tillegg er det mulig å vise utendørstemperatur eller
romtemperatur.

7 Driftsrotasjon
Automatisk backupenhet og automatisk rotasjon forlenger
luftkondisjoneringsanleggets levetid.

8 Behovskontroll
Lag en energisparingsplan.

9 Stille modus
Programmer stille modus for utendørsenheter.

10 FORRIGLING MED 2 EKSTERNE SIGNALER
(Kun tilgjengelig når BRP7A51 digital inngangsadapter er tilkoblet.)
 Koble til opptil to bryterkontakter (kontakt B1 og B2).
 Typisk bruk: hotellforrigling med lokalt levert vinduskontakt B1

og nøkkelkort B2.

3. Bryteres navn og funksjon

1 KNAPP FOR VALG AV DRIFTSMODUS
Slik velger du ønsket driftsmodus.

2 INNSTILLINGSKNAPP FOR VIFTEHASTIGHET/
LUFTSTRØMRETNING

Slik åpner du skjermbildet for viftehastighet/luftstrømretning.

3 MENY/ENTER-KNAPP
Slik åpner du Main Menu eller det valgte innstillingselementet.

4 OPP/NED-KNAPP
Hvis du vil heve/senke den innstilte temperaturen, fremheve det
neste elementet på øvre/nedre side eller for å endre det valgte
elementet.

5 HØYRE/VENSTRE KNAPP
Brukes til å markere det neste elementet på venstre/høyre side.

6 PÅ/AV-KNAPP
Slik starter eller stopper du systemet.

7 DRIFTSLAMPE
Tennes under drift eller blinker hvis det oppstår en feilfunksjon.

8 AVBRYT-KNAPP
Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.

9 LCD-skjerm (med bakgrunnsbelysning)
Når du trykker på en betjeningsknapp, vil bakgrunnslyset tennes
i omtrent 30 sekunder. Når 1 innendørsanlegg styres av
2 kontrollenheter, tennes bakgrunnslyset til fjernkontrollenheten
som betjenes før den andre.

4. Ikoners navn og funksjon
Hvis du vil bytte mellom standardvisning og detaljert visning, se
"17.4 Slik velger du Display Mode".

Standardvisning

Detaljert visning

1 DRIFTSMODUS

2 VIFTEHASTIGHET
Angir viftehastigheten som er stilt inn for luftkondisjoneringsanlegget.
Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke har en funksjon for
viftehastighetskontroll, vises ikke viftehastigheten.

3 VISNING AV INNSTILT TEMPERATUR / 
TILBAKESLAGSTEMPERATUR

Når anlegget er slått på, angir Set to temperaturene som er innstilt
for luftkondisjoneringsanlegget.
Når anlegget er slått av, angir Setback temperaturene som er innstilt
for tilbakeslagsfunksjonen.

4 AVISING/VARMSTART 
Dette symbolet angir at avisings-/oppstartsmodusen er aktivert.

5 MELDING
Meldinger kan vises.
6 VENTILASJON/RENGJØRING
 Ventilasjonsmodussymboler    angir gjeldende

ventilasjonsmodus (kun HRV) (AUTOMATIC, ENERGY RECLAIM
VENT., BYPASS).

 Symbolet for luftrensingsikonet  angir at
luftrensingsenheten (tilleggsutstyr) er i gang.

7  VISNING
Angir at nøkkellåsen er satt eller at menyknappen er forbudt.

8   VISNING

Angir at planleggingstidsbryteren eller AV-tidsbryteren er aktivert.

 VISNING

Angir at klokken må stilles på nytt. Planleggingstidsbryteren vil ikke
virke før klokken stilles på nytt.

9 SYMBOL FOR EKSTERN STYRING 
Angir at en annen kontrollenhet med høyere prioritet styrer eller
viser fjernkontrollen.
10 SYMBOL FOR VEKSLING UNDER SENTRALISERT 

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

11 TILBAKESLAGSSYMBOL 
Blinker når anlegget blir slått på under tilbakeslagskontroll.

12 LUFTSTRØMRETNING 
vises når luftstrømretning og -sving er angitt.
13 KLOKKE (12/24-timers sanntidsklokke)
vises når klokken er stilt. Hvis klokken ikke er stilt, vises - : -.
14 DETALJERT VALG
vises når detaljerte visningselementer er valgt.

15 ROTASJON 
Angir at én enhet er innstilt som backup, og at rotasjonsmodus er
aktivert.

16 STILLE MODUS 
Angir at HVAC-systemet kjører i stille modus eller under behovskontroll.

5. Beskrivelse av driftsmodiene
1 KUN VIFTEDRIFT
I denne modusen sirkulerer bare luft uten oppvarming eller kjøling. 
2 TØRR DRIFT
I denne modusen vil luftmodusen senkes med en minimal
reduksjon av temperaturen.
Temperaturen og viftehastigheten styres automatisk og kan ikke
styres av fjernkontrollen. 
Tørr drift vil ikke fungere hvis romtemperaturen er for lav.
3 AUTOMATISK DRIFT
I denne modusen vil kontrollenheten automatisk bytte mellom
oppvarming og kjøling ifølge innstillings punktets krav.
4 KJØLING
I denne modusen aktiveres kjøling i henhold til innstillings- eller
grenseverdien.
5 OPPVARMING
I denne modusen aktiveres oppvarming i henhold til innstillings
verdien eller drift med tilbakeslag.
6 VENTILASJON (kun HRV)
Ventilasjons modusen opererer HRV. Se HR-håndboken hvis du vil
ha flere detaljer.

7 TILBAKESLAG 

TILBAKESLAG er en funksjon som holder romtemperaturen
innenfor et bestemt intervall når brukerne er ute og
luftkondisjoneringsanlegget er slått AV.
Eksempel:
 Hvis romtemperaturen faller under 10°C, starter oppvarmingen

automatisk. Så snart 12°C blir nådd, returnerer kontrollenheten
til sin opprinnelige status.

 Hvis romtemperaturen stiger over 35°C, starter kjølingen
automatisk. Så snart 33°C blir nådd, returnerer kontrollenheten
til sin opprinnelige status.

Forskjellen kan justeres på menyen Setback nonfiguratismen
(konfigurasjon av tilbakeslag). Tilbakeslagtemperaturen kan stilles inn
mens enheten er av på standardskjermen eller innstilt i tidsplanen.

6. Standard driftsmetode

a Drifts modus
b Temperatur:

• Når anlegget er slått på, angir Set to temperaturene som 
er innstilt for luftkondisjoneringsanlegget.

• Når anlegget er slått av, angir Setback temperaturene 
som er innstilt for tilbakeslagsfunksjonen.

c Viftehastighet/luftstrømretning

1 Trykk  flere ganger inntil ønsket driftsmodus, Cool, Heat,

Vent, Fan, Dry eller Auto, er valgt.

2 Trykk på . Drift slampen tennes og systemet begynner
å virke.

3 Bruk  for å stille inn temperaturen.

4 Trykk på .
5 Bruk  til å velge innstilling av luftstrømmens Level eller

Direction.

6 Med innstillingen for viftehastighet valgt bruker du  til å
velge ønsket viftehastighet.

7 Med innstillingen for luftstrømretning valgt bruker du  til
å endre innstillingen til Swing, Pos. 0, Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3 og
Pos. 4.

8 Trykk på  for å vise standardskjermen.

9 Trykk på . Drift slampen slukker og systemet slutter å kjøre.

Tilleggsfunksjoner på kontrollenheten: KEY LOCK

1 Trykk på  i 4 sekunder for å aktivere nøkkellåsmodus.
Nøkkellåssymbolet vises.

2 Hvis du vil avbryte nøkkellåsmodusen, trykker du på 
i 4 sekunder. Nøkkellåssymbolet blir borte.

7. Beskrivelse av elementene på 
hovedmenyen

1 LÅS
Brukes til å forby bruk av knapper, funksjoner eller moduser.

2 ROTASJON
Brukes til å aktivere funksjonen for driftsrotasjon.
(Kun tilgjengelig med innendørsenheter som støtter driftsrotasjon.)

3 AIRFLOW DIRECTION1/INDIVIDUAL AIR DIRECTION
(bare hvis den individuelle luftstrømfunksjonen er installert)

Brukes til å stille inn luftstrømretningen for hver av de 4 klaffene
individuelt.

4 QUICK START1 (kun SkyAir)
Hvis du raskt vil stille inn romtemperaturen til en komfortabel
temperatur.

5 VENTILATION
For å angi ventilasjonsfrekvensen og ventilasjonsmodusen (bare HRV).

6 ENERGY SAVING OPTIONS
Dette gir deg mulighet til å begrense det innstilte
temperaturområdet og vise energiforbruket.
 Innstilling for innstillingsverdiens intervall
 Energy saving list
 Setback condition
 Sensing sensor (Low)1, 2 (bare hvis registreringssensoren er

installert)
 Sensing sensor (Stop)1, 2 (bare hvis registreringssensoren er

installert)
 Automatisk tilbakestilling av innstillingsverdi
 Av-tidtaker
 Auto display AV

Hvis du vil ha mer informasjon, se den detaljerte bruker-
referanseguiden.3

 Energiforbruk1

7 TIDSP
For å sett
helst dag 
dag. Begg
I tillegg ka

8 VEDLIK
Brukes til 

9 KONFI
Slik angir 
og detalje
visningsin
Draft prev

10 GJELD
Dette vise
elementen

11 KLOKK
Dette gir d
kan vises 

12 SPRÅK
Dette gir d

8. Lå
1 Vis hov

2 Trykk p

3 Bruk 

4 Bruk u
modus

Hvis du vil 

9. Ro
1 Vis hov

2 Trykk p

3 Bruk 

4 Bruk u
å konfi

Hvis du vil 

10. Air
Hvis du vil 

11. Qu
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(se "22
2 Quick S

funksjo

12. Ve
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du ha flere

13. Str
Hvis du
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14. Sc

14.1 Slik a
1 Vis skje

struktu
2 Bruk 

3 Trykk p

4 Bruk 

14.2 Slik v
1 Vis skj

struktu
2 Bruk 

eller Sc

3 Trykk p

4 Bruk 
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DRIFT

Se også driftshåndboken som er knyttet til utendørs- og
innendørsanlegget.

ADVARSEL
Ikke lek med enheten eller fjernkontrollen. Hvis et barn
bruker dem feil, kan det føre til legemsbeskadigelse og
helseskade.

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

ADVARSEL
Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan
føre til elektrisk støt.

ADVARSEL
 Du må ikke modifisere eller reparere fjernkontrollen.

Det kan føre til elektrisk støt eller brann. Kontakt en
Daikin-forhandler.

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

 Ikke bruk brannfarlige stoffer (som hårlakk eller
insektmiddel) i nærheten av produktet. Ikke rengjør
produktet med organiske løsemidler som tynner.
Organiske løsemidler kan få produktet til å sprekke og
føre til elektrisk støt eller brann.

INFORMASJON
Dette er den eneste knappen som fungerer når
bakgrunnslyset ikke er tent.

Med symboler
Med symboler og tekst 

(standard)

Med symboler Med symboler og tekst

Driftsmodus
Kjøle Varme Ventilasjon Luftrensing

Vifte Tørking Auto (kjøle) Auto 
(varme)

1

9
4

5

3

2 8

6

7

28°C 
1

11

3

8

4
5

10

2

9

6

Heat Set   to 

28°C 

Error: Push Menu button

1

11

3

8
7

4
5

10

2

9

6

Fri 11:03

14
3 
13

15

12

16
Fri 11:03

Error: Push Menu button

Heat Set   to Room

14
3 
7 

13 15

12

16

Return Setting 

a

c
b 

Cool

Return

Set to
Cool

INFORMASJON
I modusen Dry eller Vent kan ikke viftehastigheten stilles inn.

INFORMASJON
I modusen Dry eller Vent kan ikke viftehastigheten stilles inn.

1. Denne funksjonen er ikke kompatibel 
med SkyAir RR+RQ-enheter.

2. I systemer med samtidig drift styres systemet 
av registreringssensoren i master-
innendørsenheten.

3. Den detaljerte brukerreferanseguiden og 
referanseguiden for installatører er tilgjengelig 
på http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/.

Return SettingReturn Setting

Airflow level/direction

Level Direction
Position 0Low

1 
2 3 4 

0 
0 

1 2 3 
4 

Cool

Return Setting

Set to
Cool

4.

IN
G

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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EGG

Return Setting 

(10)

Cool Set to
Cool

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Main Menu
Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Schedule
Enable/Disable (14.1)
Select Schedule (14.2)
Holidays (14.3)
Settings (14.4)

(14)

(13)

(16)

(20)

(10)

(9)

(8)

(12)

(15)

(17)

(18)

(19)

Configuration
Quiet Operation Mode
Draft prevention (17.3)
Display
Contrast adjustment (17.6)

Display
Display Mode (17.4)
Display Item (17.5)

Quiet Operation Mode
Enable/Disable (17.1)
Settings (17.2)

Clock & Calendar
Date & Time (19.1)
12H/24H Clock (19.2)

Maintenance Information

Current Settings

Language

Filter auto clean

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Airflow Direction

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range
BRC1E53
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4 Bruk  til å endre klokkeslettet.

5 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

6 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

17.3 Slik velger du Draft prevention
1 Vis skjermbildet for innstilling av Draft prevention (17.3) (se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å velge Enable eller Disable.

3 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

4 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

17.4 Slik velger du Display Mode
1 Vis skjermbildet for innstilling av Display Mode (17.4) (Se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å endre innstillingen til Standard eller Details.

3 Trykk på  for å bekrefte innstillingen. Standardskjermen vises.

17.5 Slik velger du det detaljerte visningselementet
1 Vis skjermbildet for innstilling av Display Item (17.5) (se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å endre innstillingen til None, Outside Air Temp,

Room Temp eller System.

3 Trykk på  for å bekrefte innstillingen. Standardskjermen vises.

17.6 Slik justerer du kontrasten på LCD-skjermen
1 Vis skjermbildet for innstilling av Contrast adjustment (17.6) (Se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å endre kontrasten.

3 Trykk på  for å bekrefte innstillingen.

18. Current settings
1 Vis skjermbildet Setting status list (18) (Se "22. Hovedmeny-

struktur" og "Tillegg").
2 Det vises en liste over gjeldende status for innstillinger.

3 Trykk på  for å gå tilbake til Main Menu.

19. Clock & calendar

19.1 Slik stiller du inn date & time
1 Vis skjermbildet for innstilling av Date & Time (19.1) (se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å velge og  angi Year, Month, Day og klokkeslett.

3 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

4 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

19.2 Slik stiller du inn timeformat (12/24 timer)
1 Vis skjermbildet for innstilling av 12H/24H Clock (19.2) (se

"22. Hovedmeny-struktur" og "Tillegg").
2 Bruk  til å velge 12H eller 24H.

3 Trykk på  for å vise bekreftelsesskjermbildet.

4 Bruk  til å velge Yes og trykk på .

20. Language
1 Vis skjermbildet Language (20) (se "22. Hovedmeny-struktur" og

"Tillegg").
2 Bruk  til å velge språk.

3 Trykk på  for å bekrefte innstillingen. Standardskjermen vises.

21. Visning av feilkode
1 Hvis det oppstår en feil, vil Error: Push Menu Button eller Warning: Push

Menu Button blinke på standardskjermbildet.

2 Trykk på . Feilkoden blinker, og Contact Info og
modellinformasjonen vil vises.

22. Hovedmeny-struktur
Se "Tillegg".

Hvis du vil ha mer informasjon, se den detaljerte
brukerreferanseguiden1.

1. Generelle sikkerhetshensyn

Les disse "1. Generelle sikkerhetshensyn" nøye før du installerer
fjernkontrollen.
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av anlegget eller
tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekkasje, brann
eller annen skade på utstyret, eventuelt personskade.
Dersom du ikke er sikker på hvordan du monterer eller betjener
anlegget, må du alltid kontakte din lokale forhandler for å få råd og
informasjon.
Ikke installer fjernkontrollen selv. Feil ved installasjonen kan føre til
elektrisk støt eller brann. Kontakt en Daikin-forhandler.

Etter at du er ferdig med installeringen:
 gjennomfør en prøveoperasjon for å se etter feil,
 forklar kunden hvordan fjernkontrollen betjenes, ved hjelp av

avsnittet Drift i denne hurtigreferansen,
 be kunden om å oppbevare hurtigreferansen for fremtidig

referanseformål.

2. Hva ligger i esken

1 Fjernkontroll
2 Treskruer + murplugger
3 Små skruer
4 Klemme
5 Installerings- og driftshåndbok
6 Ledningsholder

3. Fjern øvre del av fjernkontrollen 
 

Sett inn en skrutrekker i sporene (1)
i nedre del av fjernkontrollen (2 steder),
og fjern øvre del av den.

4. Fest fjernkontrollen

1 ved krevende montering, fest med de 2 inkluderte 
treskruene (Ø3,5x32) og plugger.

2 for helt plan montering, fest med de 2 medfølgende 
maskinskruene (M4x16).

Til koblingsboksen som kjøpes lokalt, bruk det valgfrie tilbehøret
KJB111A eller KJB211A.

5. Ledninger for innendørsanlegget
4 metoder:

1 fra baksiden,

2 fra venstre side,

3 fra toppen,

4 fra toppen i midten.

1 innendørsanlegg
2 lag hakk for ledningene med knipetang e.l.
3 fest ledningene til det øvre kabinettet ved hjelp av 

ledningsholderen og klemmen.
Koble til terminalene på fjernkontrollen (P1, P2) og terminalene på
innendørsanlegget (P1, P2). (P1 og P2 har ikke polaritet.)

Spesifikasjoner for ledningsopplegg

6. Sett tilbake øvre del av fjernkontrollen

Plasser det øvre kabinettet overfor
knastene i nedre kabinett (6 punkter),
sett inn og installer det øvre kabinettet.
Begynn først med å feste fra klemmene
nederst.

7. Strøm på
1 Slå på strømmen.
2 Checking the connection. Please stand by. (Kontrollerer tilkoblingen.

Vennligst standby.) vises.
3 Etter noen få sekunder vises standardskjermen.

Hvis 1 innendørsanlegg eller 1 gruppe innendørsanlegg styres 
med 2 fjernkontroller
1 Slå på strømmen for begge fjernkontroller.
2 Finn ut hvilken av dem som er under-/hovedfjernkontroll.
3 Når Error code:U5 - Checking the connection. Please stand by. vises på

begge fjernkontroller, trykker du på og holder inne

knappen  på underfjernkontrollen i 4 sekunder.

4 Underfjernkontrollen viser nå Sub RC.

5 Etter noen få sekunder vises standardskjermen.

Se den detaljerte referanseguiden for installatører1 hvis du vil ha
mer detaljerte driftshåndbøker:
 Innstillinger på installasjonsstedet,
 Testdriftmetode (i tilfellet SkyAir),
 Kontrollprosedyren i Error history,
 Registreringsmetode for Maintenance Contact,
 Bekreftelse av registrerte detaljer
 Clock & Calendar (se også "19. Clock & calendar" på side 2),
 Språk (se også "20. Language" på side 2),
 Forby knapp,
 Funksjonsforbud,
 Behovskontroll,
 Driftsrotasjon,
 Ekstern inngangsforrigling,
 Enkelt og dobbelt settpunktmodus,
 Programvareoppdatering med Updater.

1. Generelle sikkerhetshensyn
Tørk av LCD-skjermen og andre flater på fjernkontrollen med en
tørr klut når de blir skitne.
Hvis smuss på flatene ikke lar seg fjerne, skyller du kluten i et
nøytralt vaskemiddel som er fortynnet med vann, vrir kluten lett og
rengjør flatene. Tørk deretter av flatene med en tørr klut.

2. Tilbakestille filtermelding
1 Når en av følgende meldinger, (Time to clean filter, Time to clean filter

and element eller Time to clean element) vises nederst på
standardskjermbildet, må filteret rengjøres.

2 Etter at filteret er vasket, rengjort eller byttet ut, trykker du på
 for å åpne Main Menu.

3 Bruk  til å velge Reset Filter Indicator, og trykk på  for
å tilbakestille filtermeldingen.

INSTALLERING

1. Den detaljerte brukerreferanseguiden og 
referanseguiden for installatører er tilgjengelig 
på http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/.

Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return

Cool

Return Setting

Set to
Cool

Error : Press Menu Button

Les disse instruksjonene nøye før installeringen begynner.
De forteller hvordan du skal installere, konfigurere og bruke
anlegget riktig. Oppbevar denne håndboken på et lett
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Dette er et alternativ som skal brukes i kombinasjon med
Daikin-anlegg. Se installerings- og driftshåndboken for
anleggene for installerings- og driftsinstruksjoner.

Alle lokalt installerte elektriske koblinger og komponenter
må monteres av en montør og være i samsvar med
gjeldende lovgivning.

MERKNAD
Når fjernkontrollens termostatfunksjon brukes, bør
installeringsstedet være et sted:
 der gjennomsnittstemperaturen i rommet kan registreres
 som ikke er utsatt for direkte sollys
 som ikke er i nærheten av en varmekilde
 som ikke berøres av luften utendørs eller trekk når

f.eks. døren åpnes/lukkes
 der skjermen holdes ren.
 der frontpanelet holdes rent.
 der temperaturen ligger på –10°C og 50°C.
 der relativ luftfuktighet er på maksimalt 95%.

MERKNAD
Ikke installer fjernkontrollen:
 Nær maskineri som gir fra seg elektromagnetisk

stråling. Elektromagnetisk stråling kan forstyrre
betjeningen av kontrollsystemet og føre til en
feilfunksjon på enheten.

 I fuktige områder eller steder som kan utsettes for
vann. Hvis vann trenger inn i fjernkontrollen, kan
elektrisk støt oppstå og den interne elektronikken kan
svikte.

ADVARSEL
Forhør deg med forhandleren om flytting og
gjeninstallering av fjernkontrollen.

MERKNAD
Hovedkortet er montert i øvre del av fjernkontrollen. Vær
forsiktig så du ikke skader kortet med skrutrekkeren.

1 2 3 4 5 6
1× 7× 1×2× 2× 1×

+

1

1 2 2

INFORMASJON
Plasser på en flat overflate. Pass på at du ikke deformerer
bakplaten på fjernkontrollen ved å trekke til festeskruene
for hardt.

INFORMASJON
Når du tilkobler ledningene, må de legges unna
strømforsyningsledningen for å unngå elektrisk støy
(ekstern støy).

Ledningsoppleggtype Størrelse
Total 

lengde

Skjermet vinylledning 
eller -kabel 0,75–1,25 mm2 ≤500 m

1

3
2

P1 P2

PCB

1x

1

1

2

P1 P2

PCB

2

3
1x

P1 P2
1

2

3

PCB

3

3
1x

1

2

P1 P2

PCB

4
3

3
1x

INFORMASJON
1. Trekk av skjermingen på den delen som skal gjennom

innsiden av fjernkontrollens hus (L). Se figuren og
tabellen nedenfor. Det er viktig å beholde dobbel
isolasjon opp gjennom hakket i fjernkontrollkabinettet.

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

Kabeluttak L

Øvre uttak ±150 mm

Øvre midtre uttak ±200 mm

MERKNAD
Pass på at ledningene ikke kommer i klem.

MERKNAD
1. Koblingsboksen og ledningsnettet for tilkobling er ikke

inkludert.
2. Ikke berør kretskortet direkte med hånden.

INFORMASJON
Hovedfjernkontrollen viser nå Main RC.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL
Ikke bruk tynner, organisk løsemiddel eller etsende
rengjøringsmiddel.

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

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

10 mm

L

TILL

(11)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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