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Drošības apsvērumi
Lai pilnībā izmantotu gaisa kondicionētāja funkcijas un
novērstu darbības traucējumus iekārtas nepareizas
izmantošanas rezultātā, iesakām uzmanīgi izlasīt šo
rokasgrāmatu pirms iekārtas izmantošanas.
Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti divās grupās
un apzīmēti kā "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU!". Abu
veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību.
Noteikti ņemiet vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.

Informācija, kas ir apzīmēta ar PIEZĪME satur
norādījumus par iekārtas pareizu lietošanu.
Pēc izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu pieejamā vietā,
lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu pārlasīt. Ja
iekārta tiek nodota jaunam lietotājam, noteikti nododiet
viņam arī rokasgrāmatu.

■ Ņemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu vai
siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī tad, ja šis
gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu
fiziskajam stāvoklim un veselībai.

■ Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības
traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka u.c.),
atvienojiet iekārtu no strāvas un sazinieties ar vietējo
izplatītāju. Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība,
var rasties atteice, pastāv iespēja gūt elektrošoku vai
izraisīt draudus ugunsdrošībai.

■ Nemēģiniet uzstādīt vai labot gaisa kondicionētāju
pats. Ja darbi nav veikti pareizi, var rasties ūdens
noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās. Par
instalēšanas un apkopes darbu sazinieties ar lokālo
izplatītāju vai kvalificētiem darbiniekiem.

■ Nepieciešamības gadījumā pēc apkopes un remonta
vērsieties pie izplatītāja.
Nepareizas apkopes vai remonta rezultātā var rasties
ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

■ Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c.,
gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs. Saskaroties ar
gaisa kondicionētāja ātrdarbības ventilatora lāpstiņām,
var savainoties.

■ Ja nepieciešams pārvietot vai atkārtoti uzstādīt gaisa
kondicionētāju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Nepareiza uzstādīšana var radīt ūdens noplūdes,
elektrošoka vai aizdegšanās risku.

■ Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam paredzētajiem
mērķiem. Neizmantojiet gaisa kondicionētāju
mērinstrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas
darbu dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var
neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību,
kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.

■ Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos,
nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts tiek
izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.

■ Nepakļaujiet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa
plūsmai no iekārtas, jo tas var radīt negatīvu ietekmi.

■ Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar
iekārtu ar mitrām rokām.

■ Nenovietojiet degļus vai sildītājus vietās, kur tie tiek
pakļauti no iekārtas plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas
var sabojāt degli vai sildītāju.

■ Iekārtas tuvumā nenovietojiet vai neizmantojiet
uzliesmojošus aerosolus, jo tādējādi var rasties
aizdegšanās risks.
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BRC7FB532FB

Bezvadu tālvadības pults komplekts Ekspluatācijas rokasgrāmata

Pateicamies par Daikin tālvadības pults iegādi.
Pirms gaisa kondicionētāja izmantošanas rūpīgi
izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Tajā
aprakstītas pareizas iekārtas izmantošanas
iespējas, kā arī ietverta informācija, kas palīdzēs,
ja radīsies problēmas. Pēc rokasgrāmatas
izlasīšanas saglabājiet to turpmākām uzziņām.

BRĪDINĀJUMS
Šo norādījumu nepildīšana var radīt traumas
vai pat izraisīt nāvi.
UZMANĪBU
Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt īpašuma
bojājumus vai radīt traumas, kas atkarībā no
apstākļiem, var būt smagas.

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Bezvadu tālvadības pults komplekts 4P563995-1 2019.01
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Nosaukumi un funkcijas ekspluatācijas daļā
Skatiet attēlu 1, (1.B attēlā ir parādīta tālvadības pults ar
atvērtu priekšējo vāku)

1 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " (SIGNĀLA
PĀRRAIDE)
Iedegas signāla pārraidīšanas laikā.

2 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " " " " " " " " "
(DARBĪBAS REŽĪMS)
Parāda pašreizējo DARBĪBAS REŽĪMU.

3 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " (IESTATĪTĀ
TEMPERATŪRA)
Parāda iestatīto temperatūru.

4 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " "
(IEPROGRAMMĒTAIS LAIKS)
Parāda IEPROGRAMMĒTO LAIKU sistēmas
ieslēgšanai vai izslēgšanai.

5 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " (AIZVARS)
Skatīt "GAISA PLŪSMAS VIRZIENA
NOREGULĒŠANA" 5. lpp.

6 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " " " (VENTILATORA
ĀTRUMS)
Parāda iestatīto ventilatora ātrumu.

7 APZĪMĒJUMS DISPLEJĀ " " (INSPEKCIJA/
PĀRBAUDES DARBĪBA)
Kad ir piespiesta INSPEKCIJAS/PĀRBAUDES
DARBĪBAS POGA, displejā ir redzams sistēmas režīms.

8 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA
Piespiežot šo pogu, sistēma tiek ieslēgta. Atkārtoti
piespiežot šo pogu, sistēma tiek izslēgta.

9 VENTILATORA ĀTRUMA KONTROLES POGA
Piespiediet šo pogu, lai atlasītu vēlamo ventilatora
ātrumu: ĀTRU vai LĒNU.

10 TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANAS POGA
Izmantojiet šo pogu TEMPERATŪRAS
IESTATĪŠANAI. (Darbojas, kad tālvadības pults
priekšējais vāks ir aizvērts.)

11 TAIMERA PROGRAMMĒŠANAS poga
Izmantojiet šo pogu, lai ieprogrammētu "IESLĒGŠANAS
un/vai IZSLĒGŠANAS" laiku. (Darbojas, kad tālvadības
pults priekšējais vāks ir atvērts.)

12 TAIMERA REŽĪMA IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
POGA
Skatīt "TAIMERA REŽĪMA IESLĒGŠANA/
IZSLĒGŠANA" 6. lpp.

13 TAIMERA REZERVĒŠANAS/ATCELŠANAS POGA
Skatīt "LAIKA IEPROGRAMMĒŠANA" 6. lpp.

14 GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANAS POGA
Skatīt "GAISA PLŪSMAS VIRZIENA
NOREGULĒŠANA" 5. lpp.

15 DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES POGA
Piespiediet šo pogu, lai izvēlētos DARBĪBAS
REŽĪMU.

16 FILTRA ZĪMES ATIESTATĪŠANAS POGA
Skatiet iekštelpu iekārtas ekspluatācijas
rokasgrāmatas nodaļu APKOPE.

17 INSPEKCIJAS/PĀRBAUDES DARBĪBAS POGA
Šo pogu izmanto tikai kvalificēti apkopes speciālisti
apkopes veikšanas nolūkos.

Skatiet attēlu 3, (uztvērējs uz dekoratīvā paneļa)

18 ĀRKĀRTAS DARBĪBAS SLĒDZIS
Šo slēdzi ir ērti izmantot, ja tālvadības pults
nedarbojas.

19 UZTVĒRĒJS
Saņem signālus no tālvadības pults.

20 DARBĪBAS INDIKATORA LAMPA (sarkana)
Šī lampa deg gaisa kondicionētāja darbības laikā. Tā
mirgo, ja iekārtai radušies darbības traucējumi.

21 TAIMERA INDIKATORA LAMPA (zaļa)
Šī lampa deg, ja ir iestatīts taimeris.

22 GAISA FILTRA TĪRĪŠANAS LAIKA INDIKATORA
LAMPA (sarkana)
Iedegas, ja ir pienācis laiks iztīrīt gaisa filtru.

23 ATKAUSĒŠANAS LAMPA (oranža)
Iedegas, kad sākas atkausēšanas darbība.

Skatiet attēlu 4, (dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas slēdzis)
VRV sistēmā bezvadu tālvadības pulti var izmantot kopā
ar dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas slēdzi.

24 VENTILATORA/GAISA KONDICIONĒŠANAS ATLASES
SLĒDZIS
Iestatiet slēdzi pozīcijā " " (VENTILATORS), lai
ieslēgtu VENTILATORU, un " " (G/K), lai ieslēgtu
APSILDI vai DZESĒŠANU.

25 DZESĒŠANAS/APSILDES PĀRSLĒGŠANAS SLĒDZIS

Iestatiet slēdzi pozīcijā " " (DZESĒŠANA), lai
ieslēgtu DZESĒŠANU, un " " (APSILDE), lai
ieslēgtu APSILDI

PIEZĪME ■ Paskaidrošanas nolūkiem visi
apzīmējumi displejā ir parādīti attēlu 1
iepretī faktiskajai darbības situācijai.

■ Ja iedegas gaisa filtra tīrīšanas laika
indikatora lampa, iztīriet gaisa filtru, kā
tas ir paskaidrots iekštelpu iekārtas
ekspluatācijas rokasgrāmatā.
Pēc gaisa filtra iztīrīšanas un
uzstādīšanas atpakaļ vietā piespiediet
gaisa filtra zīmes atiestatīšanas pogu
uz tālvadības pults. Gaisa filtra
tīrīšanas laika indikatora lampa
uztvērējā nodzisīs.

■ Kad tiek ieslēgta strāvas padeve,
atkausēšanas lampa mirgos. Tas nav
uzskatāms par darbības traucējumu.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Rīkošanās ar bezvadu tālvadības pulti

Brīdinājumi par rīkošanos ar tālvadības pulti
■ Pavērsiet tālvadības pults raidītāja daļu pret gaisa

kondicionētāja uztvērēja daļu.
■ Ja kaut kas, piemēram, aizkari, bloķē pārraidīšanas

un uztveršanas ceļu starp iekštelpu iekārtu un
tālvadības pulti, iekārta nedarbosies.

■ Pārraidīšanas attālums ir aptuveni 7 m.
■ 2 īsi pīkstieni no uztvērēja liecina par to, ka

pārraidīšana ir veiksmīgi izpildīta.
■ Nedrīkst nomest un ļaut samirkt.

Var rasties bojājumi.
■ Nekādā gadījumā nespiediet tālvadības pults pogas,

izmantojot cietus, smailus priekšmetus.
Tālvadības pults var tikt sabojāta.

Uzstādīšanas vieta
■ Pastāv iespēja, ka telpās ar elektronisko

dienasgaismas apgaismojumu signāli netiks uztverti.
Pirms jaunu dienasgaismas lampu iegādes
konsultējieties ar pārdevēju.

■ Ja tālvadības pults aktivizē citu elektrisko ierīci,
pārvietojiet to citur vai sazinieties ar izplatītāju.

Tālvadības pults ievietošana tās turētājā
Ar komplektācijā iekļauto skrūvi piestipriniet tālvadības
pults turētāju pie sienas vai statņa. Pārliecinieties, ka
tālvadības pults pārraida signālu.

Bateriju ievietošana
1 Noņemiet tālvadības

pults aizmugurējo vāciņu,
pabīdot to bultiņas
virzienā.

2 Ievietojiet baterijas.
Izmantojiet divas
AAA.LR03 tipa sārma
baterijas. Pareizi ievietojiet
baterijas, ievērojot to
polaritāti (+) un (–).
Aiztaisiet vāku.

Bateriju nomaiņas laiks
Normālos lietošanas apstākļos baterijas darbojas
aptuveni gadu. Taču tās ir jānomaina, ja iekštelpu iekārta
uz komandām nereaģē vai reaģē lēni, kā arī tad, ja
displejs kļūst tumšs.

Centralizētās vadības sistēmas gadījumā
Ja iekštelpu iekārtai ir centralizēta vadība, ir
nepieciešams pārslēgt tālvadības pults iestatījumu. Šādā
gadījumā sazinieties ar izplatītāju.

Tālvadības pults 
ievietošana

Tālvadības pults 
izņemšana

Iebīdiet no augšas Pabīdiet uz augšu

1 Tālvadības pults turētājs

PIEZĪME Nomainiet uzreiz abas baterijas, kopā
nelietojiet jaunas un vecas baterijas.
Ja tālvadības pults ilgstoši netiks izmantota,
izņemiet no tās visas baterijas, lai novērstu
bateriju šķidruma noplūdi.

1

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Darbības diapazons
■ Skatiet iekštelpu iekārtas vai āra iekārtas

ekspluatācijas rokasgrāmatu.
■ Ja telpu temperatūra vai mitrums ir ārpus darbības

apstākļu diapazona, kas ir norādīts iekštelpu iekārtas
vai āra iekārtas rokasgrāmatā, var gadīties, ka 

- drošības ierīces nedarbosies, 
- gaisa kondicionētājs nedarbosies,
- ūdens pilēs no iekštelpu iekārtas.

■ Ar tālvadības pulti iestatāmās temperatūras
diapazons ir no 16°C līdz 32°C.

Izmantošanas procedūra
■ Lai pasargātu iekārtu, ieslēdziet galveno jaudas

slēdzi 6 stundas pirms iekārtas ekspluatācijas.
■ Ja darbības laikā tiek izslēgta strāvas padeve,

darbība automātiski atsāksies pēc strāvas padeves
atjaunošanas.

Dzesēšanas, apsildes, automātiskās, ventilatora
un žāvēšanas programmas darbība

Rīkojieties tālāk norādītajā secībā:
AUTOMĀTISKO DARBĪBU var atlasīt tikai ar
siltumsūkņa sistēmu vai siltuma atgūšanas VRV
sistēmu.

Sistēmām bez dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas 
tālvadības pults slēdža

Skat. attēlu 1
Vairākas reizes piespiediet DARBĪBAS REŽĪMA
ATLASES pogu un atlasiet vēlamo DARBĪBAS
REŽĪMU no tālāk norādītajiem:

- DZESĒŠANAS darbība .................................

- APSILDES darbība ........................................

- AUTOMĀTISKĀ darbība...............................
- Šajā darbības režīmā DZESĒŠANAS/

APSILDES pārslēgšana notiek automātiski.

- VENTILATORA darbība .................................

- ŽĀVĒŠANAS darbība....................................
- Šīs programmas funkcija ir samazināt 

mitrumu telpā, minimāli samazinot 
temperatūru.

- Iestatītā vērtība ir gaisa temperatūra, 
kurā sākas žāvēšanas darbība.

- Mikrodators automātiski nosaka 
TEMPERATŪRU un VENTILATORA 
ĀTRUMU.

- Šī sistēma neuzsāk darbību, ja telpas 
temperatūra ir zemāka par 16°C.

Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
DARBĪBAS lampa iedegas vai nodziest, un sistēma
sāk vai pārtrauc DARBĪBU.

Sistēmām ar dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas 
tālvadības pults slēdzi

Skat. attēlu 4
Izvēlieties DARBĪBAS REŽĪMU ar DZESĒŠANAS/
APSILDES PĀRSLĒGŠANAS TĀLVADĪBAS PULTS
SLĒDZI tālāk norādītajā veidā.

Vairākas reizes piespiediet DARBĪBAS REŽĪMA
ATLASES pogu un atlasiet " ". 
Skatiet "Sistēmām bez dzesēšanas/apsildes
pārslēgšanas tālvadības pults slēdža" 4. lpp., lai
uzzinātu informāciju par žāvēšanas darbību.
(Šī darbība ir pieejama tikai žāvēšanas darbības
laikā.)

Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
DARBĪBAS lampa iedegas vai nodziest, un sistēma
sāk vai pārtrauc DARBĪBU.

1 DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES SLĒDZIS

2 IESLĒGT/IZSLĒGT

NEIZSLĒDZIET strāvas padevi uzreiz pēc
iekārtas apstāšanās. Pagaidiet vismaz
5 minūtes.
Var rasties ūdens noplūde vai iekārtas citi
darbības traucējumi.

1 DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES 
SLĒDZIS

DZESĒŠANAS darbība ....................

APSILDES darbība...........................

VENTILATORA darbība....................

ŽĀVĒŠANA darbība .........................

2 IESLĒGT/IZSLĒGT

NEIZSLĒDZIET strāvas padevi uzreiz pēc
iekārtas apstāšanās. Pagaidiet vismaz
5 minūtes.
Var rasties ūdens noplūde vai iekārtas citi
darbības traucējumi.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
4 4P563995-1 2019.01
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Paskaidrojums par apsildes darbību
Atkausēšanas darbību

■ Kad sarma uz āra iekārtas spirāles palielinās,
apsildes darbības līmenis samazinās, un sistēma
pārslēdzas uz ATKAUSĒŠANAS REŽĪMU.

■ Ventilatora darbība tiek apturēta, un iedegas
iekštelpu iekārtas ATKAUSĒŠANAS lampa.
Pēc 6 līdz 8 minūtes (maksimums 10 minūtes) ilgas
darbības ATKAUSĒŠANAS REŽĪMĀ sistēma
pārslēgsies atpakaļ uz APSILDES REŽĪMU.

Apsildes kapacitāte un āra gaisa temperatūra
■ Āra gaisa temperatūrai kļūstot zemākai, apsildes

kapacitāte samazinās. Ja jums ir auksts, izmantojiet
citu sildītāju vienlaikus ar šo gaisa kondicionētāju.

■ Karstais gaiss cirkulē, lai uzsildītu telpu. No gaisa
kondicionētāja ieslēgšanas brīža līdz visas telpas
uzsilšanai paies kāds laiks. Iekšējais ventilators
automātiski griežas ar lēnu ātrumu, līdz gaisa
kondicionētāja iekšienē tiks sasniegta noteikta
temperatūra. Šajā situācijā jūs varat tikai gaidīt.

■ Ja siltais gaiss uzkrājas pie griestiem, bet kājām ir
auksti, ieteicams izmantot cirkulācijas ierīci. Lai
uzzinātu vairāk, sazinieties ar tirdzniecības vietu.

Regulēšana
Lai ieprogrammētu TEMPERATŪRU, VENTILATORA
ĀTRUMU un GAISA PLŪSMAS VIRZIENU, rīkojieties
saskaņā ar tālāk norādīto procedūru.

Piespiediet TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANAS pogu
un ieprogrammējiet iestatīto temperatūru.

Automātiskās darbības gadījumā

- Ar tālvadības pulti iestatāmās temperatūras 
diapazons ir no 16°C līdz 32°C.

Piespiediet VENTILATORA ĀTRUMA KONTROLES pogu.
■ Var atlasīt ātru, vidēju vai lēnu ventilatora ātrumu.
■ Mikrodators dažreiz var kontrolēt ventilatora

ātrumu, lai pasargātu iekārtu.

Aizvara kustību ierobežojumu var mainīt. Lai uzzinātu
vairāk, sazinieties ar izplatītāju.
■ Virziena uz augšu un uz leju regulēšana

Piespiediet GAISA PLŪSMAS VIRZIENA
NOREGULĒŠANAS pogu, lai izvēlētos gaisa
plūsmas virzienu saskaņā ar turpmāk norādīto.

Parādās apzīmējums displejā, un gaisa 
plūsmas virziens nepārtraukti mainās.
(Automātiskās šūpošanās iestatījums.)

Piespiediet GAISA PLŪSMAS
VIRZIENA NOREGULĒŠANAS pogu,
lai izvēlētos gaisa plūsmas virzienu pēc
saviem ieskatiem.

Apzīmējums displejā pazūd, un gaisa
plūsmas virziens tiek nofiksēts. (Gaisa
plūsmas fiksētā virziena iestatījums.)

■ Aizvara kustība
Turpmāk norādītajos gadījumos mikrodators
kontrolē gaisa plūsmas virzienu, tāpēc tas var
atšķirties no displejā redzamā.

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Šīs pogas katrā piespiešanas reizē iestatītā 
temperatūra paaugstinās par 1°C.

Šīs pogas katrā piespiešanas reizē 
iestatītā temperatūra pazeminās par 1°C.

Šīs pogas katrā piespiešanas reizē iestatītā 
temperatūra pārslēdzas uz "H" pusi.

Šīs pogas katrā piespiešanas reizē iestatītā 
temperatūra pārslēdzas uz "L" pusi.

 °C

H • M • L

Iestatītā 
temperatūra 25 23 22 21 19

• Šis iestatījums nav iespējams ventilatora darbībai

DOWN

UP

DOWN

UP

VENTILATORA ĀTRUMA KONTROLE

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANA

Darbības 
režīms Apsilde

Darbības 
apstākļi

■ Darbības sākšanas laikā.
■ Ja telpas temperatūra ir augstāka

par iestatīto temperatūru.
■ Atkausēšanas darbības laikā.

(Aizvari pūš gaisu horizontālā
virzienā, lai izvairītos no auksta
gaisa pūšanas tieši uz telpā
esošajām personām.)

PIEZĪME ■ Ja laikā, kad aizvari ir pavērsti uz
leju, mēģināsiet ieslēgt dzesēšanu
vai ieprogrammēto žāvēšanu, gaisa
plūsmas virziens var negaidīti
mainīties. Ar iekārtu viss ir kārtībā.
Tā notiek, lai novērstu kondensāta
pilēšanu, kas ir izveidojies uz gaisa
izvades atveres daļām.

■ Darbības režīms ietver automātisko
darbību.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Taimera darbības programmēšana
Rīkojieties tālāk norādītajā secībā.

■ Taimeris darbojas divos tālāk norādītajos veidos:

- Apturēšanas laika ieprogrammēšana ( ). 
Sistēma pārtrauc darbību pēc tam, kad ir pagājis 
iestatītais laiks.

- Sākšanas laika ieprogrammēšana ( ). 
Sistēma sāk darbību pēc tam, kad ir pagājis 
iestatītais laiks.

■ Taimeri var ieprogrammēt maksimums uz
72 stundām.

■ Vienlaikus var ieprogrammēt sākšanas laiku un
apturēšanas laiku.

Vairākas reizes piespiediet TAIMERA REŽĪMA
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un displejā
atlasiet režīmu.
Displejs mirgo.

- Lai iestatītu apturēšanas taimeri..........

- Lai iestatītu sākšanas taimeri ..............

Piespiediet LAIKA PROGRAMMĒŠANAS pogu un
iestatiet laiku sistēmas darbības sākšanai vai
apturēšanai.

Piespiediet TAIMERA REZERVĒŠANAS pogu.
- Taimera iestatīšanas procedūra beidzas.
- Displejs pārstāj mirgot un vienmērīgi deg.

Lai atceltu programmēšanu, piespiediet
ATCELŠANAS pogu. Displejs nodziest.
Piemērs.
Ja taimeris ir
ieprogrammēts tā, lai
apturētu sistēmu pēc
3 stundām un
ieslēgtu sistēmu pēc
4 stundām, tad
sistēma apturēs
darbību pēc 3
stundām, un pēc 1
stundas tā ieslēgsies.

Kā iestatīt galveno tālvadības pulti (tikai VRV
sistēmai)
(skatīt attēlu 5)
Pēc tam, kad sistēma ir instalēta tālāk norādītajā veidā, ir
jānosaka galvenā tālvadības pults.
■ Siltumsūkņa sistēmai 

Ja viena āra iekārta ir savienota ar vairākām
iekštelpu iekārtām.

■ Siltuma atgūšanas sistēmai
Ja viena BS iekārta ir savienota ar vairākām iekštelpu
iekārtām.

■ Tikai ar galveno tālvadības pulti var atlasīt
APSILDES, DZESĒŠANAS vai AUTOMĀTISKO
(tikai siltuma atgūšanas sistēmai) DARBĪBU.

■ Ja iekštelpu iekārta ar galveno tālvadības pulti ir
iestatīta uz "DZESĒŠANU", jūs varat pārslēgt
darbības režīmu starp "VENTILATORU",
"ŽĀVĒŠANU" un "DZESĒŠANU".

■ Ja iekštelpu iekārta ar galveno tālvadības pulti ir
iestatīta uz "APSILDI", jūs varat pārslēgt darbības
režīmu starp "VENTILATORU" un "APSILDI".

■ Ja iekštelpu iekārta ar galveno tālvadības pulti ir
iestatīta uz "VENTILATORU", jūs nevarat pārslēgt
darbības režīmu. 

■ Mēģinot piekļūt iepriekš norādītajiem iestatījumiem,
atskanēs brīdinājuma skaņas signāls "pīp".

■ Jūs nevarat iestatīt iekštelpu iekārtu uz
AUTOMĀTISKO režīmu, izņemot gadījumu, kad ir
VRV siltuma atgūšanas sistēma.

1 TAIMERA REŽĪMA IESLĒGŠANA/
IZSLĒGŠANA

2 LAIKA IEPROGRAMMĒŠANA

Kad šī poga tiek piespiesta, laiks 
palielinās par 1 stundu.

Kad šī poga tiek piespiesta, laiks 
samazinās par 1 stundu.

3 TAIMERA REZERVĒŠANA

DOWN

UP

4 TAIMERA ATCELŠANA

PIEZĪME Pēc taimera ieprogrammēšanas displejā
ir redzams atlikušais laiks.

1 Viena no šīm tālvadības pultīm ir jānosaka kā 
galvenā tālvadības pults.

2 BS iekārta (tikai siltuma atgūšanas sistēmai)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Kā noteikt galveno tālvadības pulti
Rīkojieties tālāk norādītajā secībā.

4 sekundes nepārtraukti spiediet DARBĪBAS
REŽĪMA ATLASES pogu. 

Sāks mirgot displeja apzīmējums " " visām
sekotāja iekštelpu iekārtām, kas ir pieslēgtas vienai
un tai pašai āra iekārtai vai BS iekārtai.

Piespiediet tās iekštelpu iekārtas DARBĪBAS
REŽĪMA ATLASES pogu, kuru vēlaties noteikt kā
galveno tālvadības pulti. Pēc tam noteikšana ir
pabeigta. Šī iekštelpu iekārta it noteikta kā galvenā

tālvadības pults, un displeja apzīmējums " "
nodziest.

Lai mainītu iestatījumus, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Ārkārtas darbība
Ja tālvadības pults nedarbojas akumulatora kļūmes vai
neesamības dēļ, izmantojiet slēdzi, kas atrodas blakus
iekštelpu iekārtas izvades restēm.
Ja tālvadības pults nedarbojas, bet akumulatora zema
uzlādes līmeņa indikators nedeg, sazinieties ar
izplatītāju.

Piespiediet ārkārtas darbības slēdzi.
■ Iekārta darbojas iepriekšējā režīmā.
■ Sistēma darbojas ar iepriekš iestatīto gaisa

plūsmas virzienu.

Vēlreiz piespiediet ārkārtas darbības slēdzi.

Brīdinājumi par grupas vadības sistēmu vai ar
divām tālvadības pultīm vadāmu sistēmu
Šī sistēma nodrošina divas citas vadības sistēmas bez
individuālās vadības (viena tālvadības pults vada vienu
iekštelpu iekārtu) sistēmas. Pārbaudiet turpmāk
norādīto, ja jūsu iekārta pieder pie turpmāk norādītās
vadības sistēmas tipa:
■ Grupas vadības sistēma

Viena tālvadības pults kontrolē līdz 16 iekštelpu
iekārtām. 
Visas iekštelpu iekārtas ir vienādi iestatītas.

■ Vadības sistēma ar divām tālvadības pultīm
Divas tālvadības pultis kontrolē vienu iekštelpu
iekārtu. (Grupas vadības sistēmas gadījumā vienu
iekštelpu iekārtu grupu.)
Iekārta turpina individuālo darbību.

Kā noteikt darbības traucējumus

Ārkārtas izslēgšanās
(skatīt attēlu 2)
Ja gaisa kondicionētājs izslēdzas ārkārtas situācijā,
iekštelpu iekārtas darbības lampa sāks mirgot. 
Veiciet tālāk norādītās darbības un izlasiet displejā
redzamo traucējuma kodu. Sazinieties ar izplatītāju un
nosauciet šo kodu. Tas palīdzēs noskaidrot problēmu un
paātrinās remontu.

Piespiediet INSPEKCIJAS/PĀRBAUDES pogu, lai
atlasītu inspekcijas režīmu " "
" " parādās displejā un mirgo. Iedegas "IEKĀRTA".

Piespiediet TAIMERA PROGRAMMĒŠANAS pogu
un mainiet iekārtas numuru.
Spiediet, lai mainītu iekārtas numuru, līdz iekštelpu
iekārta nopīkstēs, un veiciet tālāk norādīto darbību
atbilstoši pīkstienu skaitam:
Pīkstienu skaits

- 3 īsi pīkstieni ......veiciet visas darbības no 3. līdz 6.
- 1 īss pīkstiens................. veiciet 3. un 6. darbību
- 1 garš pīkstiens ....................... normāls stāvoklis

1

2

1 IESLĒGŠANA

2 IZSLĒGŠANA

1•2

PIEZĪME ■ Nevar būt divu tālvadības pulšu
vadības sistēma tikai ar bezvadu
tālvadības pultīm. (Tā būs divu
tālvadības pulšu vadības sistēma, kurā
ir viena tālvadības pults ar vadiem un
viena bezvadu tālvadības pults.)

■ Divu tālvadības pulšu vadības sistēmā
bezvadu tālvadības pults nevar
kontrolēt taimera darbību. 

■ Tikai darbības indikatora lampa no
3 citām lampām uz iekštelpu iekārtas
parāda funkcijas

Sazinieties ar savu izplatītāju, ja vēlaties
mainīt grupas vadības un divu tālvadības
pulšu vadības sistēmas kombināciju vai
iestatījumu.

1

2

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Piespiediet DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES pogu.
" " mirgo pa kreisi no traucējuma koda.

Piespiediet TAIMERA PROGRAMMĒŠANAS pogu
un mainiet traucējuma kodu.
Spiediet, līdz iekštelpu iekārta divreiz nopīkstēs.

Piespiediet DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES pogu.
" " mirgo pa labi no traucējuma koda.

Piespiediet TAIMERA PROGRAMMĒŠANAS pogu
un mainiet traucējuma kodu.
Spiediet, līdz iekštelpu iekārta atskaņos garu
pīkstienu.
Traucējuma kods ir novērsts, kad iekštelpu iekārta
atskaņo garu pīkstienu.

Piespiediet DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES pogu, lai
pārslēgtu displeju atpakaļ uz parasto stāvokli.

Situācijas, izņemot ārkārtas izslēgšanos
1 Iekārta vispār nedarbojas.

■ Pārbaudiet, vai uztvērējs nav pakļauts saules
gaismai vai spēcīgam apgaismojumam. Turiet
uztvērēju tālāk no gaismas.

■ Pārbaudiet, vai tālvadības pultī ir baterijas.
Ievietojiet baterijas.

■ Pārbaudiet, vai sakrīt iekštelpu iekārtas numurs
un bezvadu tālvadības pults numurs. Skatīt
attēlu 6.
Darbiniet iekštelpu iekārtu ar tālvadības pulti,
kurai ir tāds pats numurs.
Signāli, kas tiek pārraidīti no tālvadības pults ar
citu numuru, nevar tikt uztverti. (Ja numurs nav
norādīts, pieņemiet, ka tas ir "1".)

2 Sistēma darbojas, taču nenodrošina pietiekamu
dzesēšanu vai sildīšanu.
■ Ja iestatītā temperatūra nav atbilstoša.
■ Ja VENTILATORA ĀTRUMS ir iestatīts uz LĒNU

ĀTRUMU.
■ Ja gaisa plūsmas virziens nav atbilstošs.

Sazinieties ar tirdzniecības vietu tālāk norādītajā
gadījumā.

Problēma
Iekštelpu iekārtas DARBĪBAS lampa mirgo, un iekārta
vispār nedarbojas. Skatīt attēlu 7.

Risinājums
Pārbaudiet traucējuma kodu (a1-if) tālvadības pultī.
Informējiet izplatītāju par modeļa nosaukumu un norādīto
traucējuma kodu.

Situācijas, kas nav gaisa kondicionētāja
darbības traucējumi 
Turpmāk norādītās pazīmes nenorāda uz gaisa
kondicionētāja darbības traucējumiem:

Pazīme 1: Sistēma nedarbojas

3

4

5

6

7 Displeja atiestatīšana. 

Ja jūtama deguma smaka, nekavējoties
IZSLĒDZIET strāvas padevi un sazinieties ar
tirdzniecības vietu. Izmantojot iekārtas, kas
nav labā darba stāvoklī, pastāv iekārtu
sabojāšanas, strāvas trieciena un/vai
aizdegšanās risks.

1 Traucējuma kods
2 Tās iekārtas Nr., kurai konstatēta problēma
3 INSPEKCIJAS displeja apzīmējums

Piemērs Cēlonis
Sistēma uzreiz nesāk 
darboties pēc 
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogas 
piespiešanas.

Ja DARBĪBAS lampa 
deg, sistēma ir normālā 
stāvoklī. Sistēma uzreiz 
nesāk darboties, jo ir 
nostrādājusi drošības 
ierīce, lai pasargātu no 
sistēmas pārslodzes.
Pēc 3 minūtēm sistēma 
ieslēgsies automātiski.

Sistēma uzreiz nesāk 
darboties pēc tam, kad 
TEMPERATŪRAS 
IESTATĪŠANAS poga 
atgriežas sākotnējā 
pozīcijā pēc pogas 
piespiešanas.

Sistēma uzreiz nesāk 
darboties, jo ir 
nostrādājusi drošības 
ierīce, lai pasargātu no 
sistēmas pārslodzes.
Pēc 3 minūtēm sistēma 
ieslēgsies automātiski.

Ja uztveršanas pīkstiens 
tiek ātri atkārtots 3 reizes 
(normālas darbības 
gadījumā atskan tikai 
divi pīkstieni.)

Vadība ir iestatīta 
papildaprīkojuma pultij 
centralizētas vadības 
īstenošanai.

Ja atkausēšanas lampa 
iedegas iekštelpu iekārtas 
displejā, kad sākas 
apsilde.

Šis indikators brīdina par 
auksta gaisa pūšanu no 
iekārtas. Ar iekārtu viss 
ir kārtībā.

Āra iekārta izslēdzas. Jo telpas temperatūra 
sasniedz iestatīto 
temperatūru. Iekštelpu 
iekārta pārslēdzas uz 
ventilatora režīmu.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Pazīme 2: Iekārta ik pēc laika apstājas

Pazīme 3: Nevar pārslēgties starp apsildes un 
dzesēšanas režīmiem

Pazīme 4: Nevar panākt iestatīto gaisa plūsmas līmeni

Pazīme 5: Gaisa pūšanas virziens atšķiras no iestatītā

Pazīme 6: Redzama tikai apzīmējumu daļa

Pazīme 7: Nav redzams neviens apzīmējums, vai ir 
redzami visi apzīmējumi

Pazīme 8: Nepietiekama dzesēšana

Prasības, kas saistītas ar atbrīvošanos
no iekārtas

Kopā ar tālvadības pulti piegādātie
akumulatori ir apzīmēti ar šo simbolu.
Tas nozīmē, ka akumulatorus nedrīkst jaukt
kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Ja zem simbola ir uzdrukāts ķīmisku datu simbols, tas
nozīmē, ka smagā metāla saturs akumulatorā pārsniedz
noteiktas koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu
simboli ir šādi:
■ Pb: svins (>0,004%)
Izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā specializētā
pārstrādes rūpnīcā atkārtotai izmantošanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no izlietotajiem
akumulatoriem, jūs palīdzēsit nepieļaut iespējami
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Piemērs Cēlonis
Tālvadības pultī redzams 
"U4" un "U5", iekārtas 
apstājas. Pēc dažām 
minūtēm iekārta atsāk 
darbību.

Elektrisko trokšņu dēļ, 
kas nav saistīti ar gaisa 
kondicionētāju, sakari 
starp iekārtām ir 
pārtraukti, un iekārta 
apstājas.
Kad trokšņu vairs nav, 
iekārta automātiski atsāk 
darbību.

Piemērs Cēlonis
Iekštelpu iekārta atskaņo 
uztveršanas skaņu "pīp".

Ja darbības pārslēgšana 
tiek kontrolēta, vadība ir 
iestatīta uz režīmu, kurā 
to nevar veikt.

Piemērs Cēlonis
Arī spiežot gaisa plūsmas 
līmeņa noregulēšanas 
pogu, nemainās gaisa 
plūsmas līmenis.

Kad telpas temperatūra 
sasniedz iekštelpu 
iekārtas iestatīto 
temperatūru, āra iekārta 
apstājas, un iekštelpu 
iekārtas gaisa plūsmas 
līmenis samazinās līdz 
minimumam. 
Tā notiek, lai nepieļautu 
telpā esošo cilvēku 
nonākšanu saskarē 
ar auksto gaisu.

Piemērs Cēlonis
Nesakrīt tālvadības pults 
apzīmējums un gaisa 
pūšanas virziens.
Nav iespējams mainīt 
gaisa plūsmas aizvara 
virzienu. 

Tā notiek mikrodatora 
vadības dēļ. Skatīt 
"GAISA PLŪSMAS 
VIRZIENA 
NOREGULĒŠANA" 5. lpp.

Piemērs Cēlonis
Arī tad, ja iekārta 
darbojas, ir redzams tikai 
darbības apzīmējums, vai 
tad, ja apzīmējums 
parādās, drīz vien pazūd 
apzīmējums, kas nav 
darbības apzīmējums.

Attiecīgā iekštelpu iekārta 
ir daļa no vairāku iekārtu 
sistēmas, un tālvadības 
pults ir iestatīta uz vairāku 
iekārtu sistēmu. 

Piemērs Cēlonis
Kad ir piespiesta 
tālvadības pults poga.

Akumulators ir izlādējies.

Piemērs Cēlonis
Iekārta darbojas 
žāvēšanas režīmā. 

Žāvēšanas darbība ir 
režīms, kas cenšas uzturēt 
telpas temperatūru pēc 
iespējas nemainīgā līmenī. 
Skatīt "Dzesēšanas, 
apsildes, automātiskās, 
ventilatora un žāvēšanas 
programmas darbība" 
4. lpp.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Bezvadu tālvadības pults komplekts 4P563995-1 2019.01

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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