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Consideraţii legate de siguranţa în
exploatare
Pentru a beneficia din plin de avantajele funcţiilor
instalaţiei de aer condiţionat şi pentru a evita
funcţionarea defectuoasă datorită manipulării greşite,
recomandăm citirea cu atenţie a acestui manual de
instrucţiuni înainte de utilizare.
Precauţiile descrise aici sunt clasificate ca AVERTIZARE
şi PRECAUŢIE. Ambele conţin informaţii importante
privind siguranţa. Aveţi grijă să respectaţi toate măsurile
de precauţie fără excepţie.

Informaţiile clasificate ca NOTE conţin instrucţiuni în
vederea utilizării corespunzătoare a echipamentului.
După citire, păstraţi acest manual într-un loc convenabil
astfel încât să-l puteţi consulta ori de câte ori este
necesar. Dacă echipamentul este transferat unui nou
utilizator, aveţi grijă să-i predaţi şi manualul.

■ Reţineţi că expunerea directă, prelungită la aerul
rece sau cald de la instalaţia de aer condiţionat, sau
la aer prea rece sau prea cald poate fi nociv pentru
starea fizică şi sănătatea dvs.

■ Când instalaţia de aer condiţionat funcţionează
defectuos (emanând miros de ars, etc.) opriţi
alimentarea de la reţea a unităţii şi luaţi legătura cu
distribuitorul local. Continuarea exploatării în astfel
de condiţii poate cauza defecţiuni, pericole de
electrocutare, sau incendiu.

■ Nu încercaţi să instalaţi sau să reparaţi de unul
singur instalaţia de aer condiţionat. Instalarea
necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă,
pericole de electrocutare sau incendiu. Luaţi legătura
cu distribuitorul local sau cu persoane calificate
pentru lucrările de instalare şi întreţinere.

■ Cereţi distribuitorului să efectueze lucrările de
deservire sau reparaţii ori de câte ori este necesar.
Deservirea sau reparaţiile necorespunzătoare pot
cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.

■ Nu introduceţi obiecte, tije, degetele etc., în priza de
aer sau în orificiul de evacuare a aerului. Se pot
produce accidentări datorită contactului cu paletele
cu turaţie înaltă ale ventilatorului instalaţiei de aer
condiţionat.

■ Consultaţi distribuitorul local în privinţa schimbării
locului şi reinstalării instalaţiei de aer condiţionat.
Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza
scăpări, electrocutare sau pericole de incendiu.

■ Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat în alte scopuri
decât cele pentru care este destinată. Nu folosiţi
instalaţia de aer condiţionat pentru răcirea aparatelor
de precizie, alimentelor, plantelor, animalelor sau
lucrărilor de artă, întrucât aceasta ar putea afecta
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Vă mulţumim că aţi cumpărat această tele-
comandă Daikin. Citiţi cu atenţie acest manual
de exploatare înainte de a utiliza instalaţia de
aer condiţionat. Manualul vă va pregăti să
utilizaţi unitatea în mod corespunzător şi vă va
ajuta dacă survine vreo problemă. După citirea
manualului păstraţi-l la îndemână pentru
consultare ulterioară.

AVERTIZARE
Nerespectarea corespunzătoare a acestor
instrucţiuni poate cauza accidentări sau deces.
PRECAUŢIE
Nerespectarea corespunzătoare a acestor
instrucţiuni poate cauza pagube materiale sau
accidentări, care pot fi grave în funcţie de
circumstanţe.

AVERTIZARE

PRECAUŢIE
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negativ performanţa, calitatea şi/sau durata de viaţă
a obiectului în cauză.

■ Pentru a evita epuizarea oxigenului, asiguraţi-vă că
încăperea este aerisită adecvat dacă împreună cu
instalaţia de aer condiţionat este utilizat un
echipament precum un arzător.

■ Nu expuneţi plantele sau animalele direct fluxului de
aer de la unitate întrucât aceasta ar putea cauza
efecte adverse.

■ Pentru a evita electrocutarea, nu acţionaţi cu mâinile
umede.

■ Nu plasaţi arzătoare sau încălzitoare în locuri expuse
fluxului de aer de la unitate întrucât aceasta ar putea
prejudicia arderea din arzător sau încălzitor.

■ Nu plasaţi sprayuri inflamabile şi nu folosiţi recipiente
cu spray lângă unitate, aceasta putând cauza
incendii.

Denumirile şi funcţiile părţii de
exploatare
A se vedea figure 1, (figura din dreapta prezintă
telecomanda cu capacul frontal deschis)

1 AFIŞAJ " " (TRANSMISIE DE SEMNAL)
Se luminează când se transmite un semnal.

2 AFIŞAJ " " " " " " " " " " (MOD DE
FUNCŢIONARE)
Acest afişaj indică MODUL DE FUNCŢIONARE
curent. 

3 AFIŞAJ " " (TEMPERATURĂ FIXATĂ)
Acest afişaj indică temperatura fixată.

4 AFIŞAJ " " (TIMP PROGRAMAT)
Acest afişaj indică TIMPUL PROGRAMAT pentru
pornirea sau oprirea sistemului.

5 AFIŞAJ " " (CLAPETĂ BASCULANTĂ)
Consultaţi "REGLAREA DIRECŢIEI FLUXULUI DE
AER" la pagina 5.

6 AFIŞAJ " " "  (TURAŢIA VENTILATORULUI)
Afişajul indică turaţia reglată a ventilatorului.

7 AFIŞAJ " " (INSPECŢIE/PROBĂ DE
FUNCŢIONARE)
Când se apasă BUTONUL DE INSPECŢIE/PROBĂ
DE FUNCŢIONARE, afişajul indică modul în care se
află sistemul.

8 BUTON CUPLAT/DECUPLAT
Apăsaţi butonul şi sistemul va porni. Apăsaţi butonul
din nou şi sistemul se va opri.

9 BUTON DE CONTROL AL TURAŢIEI
VENTILATORULUI
Apăsaţi acest buton pentru a selecta turaţia ÎNALTĂ
sau JOASĂ a ventilatorului, după preferinţe.

10 BUTON DE REGLAJ AL TEMPERATURII
Folosiţi acest buton pentru REGLAREA
TEMPERATURII (Funcţionează cu capacul frontal al
telecomenzii închis.)

11 BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAMARE
Folosiţi acest buton pentru a programa timpul de
"PORNIRE şi/sau OPRIRE". (Funcţionează cu
capacul frontal al telecomenzii deschis)

12 BUTON DE PORNIRE/OPRIRE A MODULUI DE
TEMPORIZARE
Consultaţi "PORNIREA/OPRIREA MODULUI DE
TEMPORIZARE" la pagina 6.

13 BUTON DE SUSPENDARE/ANULARE A
TEMPORIZATORULUI
Consultaţi "PROGRAMAREA TIMPULUI" la
pagina 6.

14 BUTON DE REGLARE A DIRECŢIEI FLUXULUI DE
AER
Consultaţi "REGLAREA DIRECŢIEI FLUXULUI DE
AER" la pagina 5.

15 BUTON DE SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE
Apăsaţi acest buton pentru a selecta MODUL DE
FUNCŢIONARE.

16 BUTON DE INIŢIALIZARE A INDICATORULUI
FILTRULUI
Consultaţi capitolul ÎNTREŢINERE în manualul de
exploatare anexat unităţii interioare.

17 BUTON DE INSPECŢIE/PROBĂ DE
FUNCŢIONARE
Acest buton este folosit în scopuri de întreţinere
numai de persoane calificate în deservirea
sistemului.

A se vedea figure 3, (receptor pe panoul decorativ)

18 COMUTATOR DE FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE
AVARIE
Acest comutator este utilizat prompt dacă
telecomanda nu funcţionează.

19 RECEPTOR
Acesta recepţionează semnalele de la telecomandă.

20 BEC INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII (roşu)
Acest bec rămâne aprins în timp ce instalaţia de aer
condiţionat funcţionează. El clipeşte când unitatea
are probleme.

21 BEC INDICATOR AL TEMPORIZATORULUI (verde)
Acest bec rămâne aprins în timp ce temporizatorul
este activat.

22 BECUL INDICATOR AL TIMPULUI DE CURĂŢARE
A FILTRULUI DE AER (roşu)
Se luminează când este timpul ca filtrul de aer să fie
curăţat.

23 BEC INDICATOR AL DEZGHEŢĂRII (portocaliu)
Se luminează când începe operaţiunea de
dezgheţare.

A se vedea figure 4, (comutatorul de răcire/încălzire)
Într-un sistem VRV, telecomanda fără cablu poate fi
utilizată împreună cu un comutator de răcire/încălzire.
Manual de exploatare
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24 COMUTATOR SELECTOR MOD VENTILATOR/AER
CONDIŢIONAT
Fixaţi comutatorul la " " (VENTILATOR) pentru
VENTILATOR şi " " (A/C) pentru ÎNCĂLZIRE sau
RĂCIRE.

25 SELECTOR DE COMUTARE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE
Fixaţi comutatorul la " " (RĂCIRE) pentru RĂCIRE
şi " " (ÎNCĂLZIRE) pentru ÎNCĂLZIRE

Manipularea telecomenzii fără cablu

Precauţii la manipularea telecomenzii
■ Îndreptaţi partea transmiţătoare a telecomenzii spre

partea receptoare a instalaţiei de aer condiţionat.
■ În cazul în care calea de transmisie şi recepţie dintre

unitatea interioară şi telecomandă este blocată de un
obiect precum o perdea, ea nu va funcţiona.

■ Distanţa de transmisie este de aproximativ 7 m.
■ 2 "bip"-uri scurte de la receptor indică efectuarea

corespunzătoare a transmisiei.
■ Nu lăsaţi telecomanda să cadă sau să se ude.

Se poate deteriora.
■ Nu apăsaţi niciodată cu obiecte ascuţite butonul

telecomenzii.
Telecomanda se poate deteriora.

Locul de instalare
■ Este posibil ca în încăperile cu iluminare fluorescentă

semnalele să nu fie recepţionate. Consultaţi vânză-
orul înainte de a cumpăra becuri fluorescente noi.

■ Dacă telecomanda acţionează alte aparate electrice,
îndepărtaţi acele aparate sau consultaţi distribuitorul.

Plasarea telecomenzii în suportul pentru
telecomandă
Instalaţi suportul pentru telecomandă pe un perete sau
pe un stâlp cu ajutorul şurubului inclus. Asiguraţi-vă că
telecomanda transmite.

Cum se introduc bateriile
1 Scoateţi capacul din spate

al telecomenzii
deplasându-l în direcţia
indicată de săgeată.

2 Introduceţi bateriile.
Utilizaţi două baterii
alcaline de tip AAA.LR03.
Introduceţi corect bateriile
potrivind semnele (+) şi (-).
Închideţi capacul.

Cum se înlocuiesc bateriile
În condiţii normale de utilizare bateriile durează circa un
an. Totuşi, înlocuiţi-le ori de câte ori unitatea interioară nu
reacţionează, sau reacţionează încet la comenzi sau
dacă afişajul devine întunecat.

NOTĂ ■ În scop ilustrativ, toate indicatoarele
sunt prezentate pe afişaj în figure 1
situaţie neîntâlnită în cursul funcţionării
obişnuite.

■ Dacă becul indicator al timpului de
curăţare a filtrului de aer se luminează,
curăţaţi filtrul de aer conform
explicaţiilor din manualul de exploatare
furnizat cu unitatea interioară.
După curăţarea şi reinstalarea filtrului
de aer, apăsaţi butonul de resetare a
indicatorului filtrului de pe
telecomandă. Becul indicator al
timpului de curăţare a filtrului de aer de
pe receptor se va stinge.

■ Becul indicator al dezgheţării va clipi
când alimentarea de la reţea este
cuplată. Aceasta nu este o defecţiune.

Plasarea telecomenzii
Îndepărtarea 
telecomenzii

Glisaţi de sus Trageţi-l în sus

1 Suport pentru telecomandă

NOTĂ Înlocuiţi cele două baterii în aceeaşi timp, nu
folosiţi baterii noi şi vechi împreună.
În cazul în care telecomanda nu este
utilizată un timp îndelungat, scoateţi toate
bateriile pentru a preveni scurgerile de lichid
din baterii.

1

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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În cazul unui sistem de control centralizat
Dacă unitatea interioară este sub control centralizat,
trebuie modificate reglajele telecomenzii. În acest caz
luaţi legătura cu distribuitorul.

Domeniu de funcţionare
■ Consultaţi manualul de exploatare livrat cu unitatea

interioară sau cu unitatea exterioară.
■ Dacă temperatura sau umiditatea interioară sunt în

afara condiţiilor de funcţionare după cum sunt
specificate în manualele unităţii interioare sau unităţii
exterioare, se poate întâmpla

- să funcţioneze dispozitivele de siguranţă, 
- să nu funcţioneze instalaţia de aer condiţionat,
- să se scurgă apă din unitatea interioară.

■ Domeniul de reglare a temperaturii pe telecomandă
este de 16°C până la 32°C.

Procedeul de exploatare
■ Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul

principal de alimentare la reţea cu 6 ore înainte de
punerea în funcţiune.

■ Dacă alimentarea de la reţea este decuplată în timpul
funcţionării, aparatul va reporni automat după ce
alimentarea se restabileşte.

Funcţionarea în mod de răcire, încălzire,
automat, ventilator şi uscare programată

Exploataţi în următoarea ordine:
FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ poate fi selectată
numai prin sistemul de pompă termică sau de
recuperare de căldură VRV.

Pentru sisteme fără selector de comutare răcire/încălzire 
al telecomenzii

A se vedea figure 1
Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE de mai multe ori şi selectaţi MODUL
DE FUNCŢIONARE preferat după cum urmează:

- Funcţionarea COOLING (în mod de răcire)...

- Funcţionarea în mod de ÎNCĂLZIRE.............

- Funcţionarea AUTOMATĂ ............................
- În acest mod de funcţionare, comutarea 

RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE este efectuată automat.

- Funcţionarea în mod VENTILATOR ..............

- Funcţionarea în mod de USCARE.................
- Funcţia acestui program este să reducă 

umiditatea în încăpere cu o scădere minimă a 
temperaturii.

- Valoarea de referinţă este temperatura aerului 
la începerea funcţionării în mod de uscare.

- Microcalculatorul determină automat 
TEMPERATURA şi TURAŢIA 
VENTILATORULUI.

- Acest sistem nu intră în funcţiune dacă 
temperatura din încăpere este sub 16°C.

Apăsaţi butonul CUPLAT/DECUPLAT.
Bec indicator al funcţionării lumini luminează sau se
stinge iar sistemul îşi începe sau îşi încetează
funcţionarea.

Pentru sisteme cu selector de comutare răcire/încălzire 
pe telecomandă

A se vedea figure 4
Alegeţi MODUL DE FUNCŢIONARE cu SELEC-
TORUL DE COMUTARE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE DE
PE TELECOMANDĂ de după cum urmează.

Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE de mai multe ori şi selectaţi " ".
A se vedea "Pentru sisteme fără selector de
comutare răcire/încălzire al telecomenzii" la pagina 4
pentru detalii privind funcţionarea în mod de uscare.
(Această operaţiune este disponibilă numai în timpul
funcţionării în mod de uscare.)

1 SELECTORUL MODULUI DE 
FUNCŢIONARE

2 CUPLAT/DECUPLAT

Nu decuplaţi alimentarea de la reţea imediat
după ce unitatea se opreşte. Apoi aşteptaţi cel
puţin 5 minute.
Se scurge apă sau există alte nereguli la unitate.

1 SELECTORUL MODULUI DE 
FUNCŢIONARE

Funcţionarea COOLING (în mod de 
răcire) ...............................................

Funcţionarea HEATING (în mod de 
încălzire)...........................................

Funcţionarea FAN (ventilator) ..........

Funcţionarea DRY (în mod de 
uscare) .............................................
Manual de exploatare
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Apăsaţi butonul CUPLAT/DECUPLAT.
Becul indicator al FUNCŢIONĂRII se luminează sau
se stinge iar sistemul îşi începe sau îşi încetează
FUNCŢIONAREA.

Explicarea operaţiunii de încălzire
Modul de dezgheţare

■ Pe măsură ce gheaţa de pe serpentina unei unităţi
exterioare se acumulează, efectul de încălzire scade
şi sistemul trece în MODUL DE DEZGHEŢARE.

■ Funcţionarea în mod ventilator încetează şi se
aprinde becul indicator al DEZGHEŢĂRII de pe
unitatea interioară.
După 6 - 8 minute (maxim 10 minute) în MOD DE
DEZGHEŢARE, sistemul revine la FUNCŢIONAREA
ÎN MOD DE ÎNCĂLZIRE.

Capacitatea de încălzire şi temperatura aerului din
exterior
■ Capacitatea de încălzire scade odată cu scăderea

temperaturii aerului din exterior. Dacă vă este frig,
utilizaţi un alt aparat de încălzire împreună cu
instalaţia de aer condiţionat.

■ Pentru încălzirea încăperii este circulat aer cald. De
la pornirea instalaţiei de aer condiţionat până când
întreaga încăpere se încălzeşte va trece un anumit
timp. Ventilatorul intern se roteşte automat la o turaţie
mică până când instalaţia de aer condiţionat ajunge
la o anumită temperatură în interior. In această
situaţie nu vă rămâne decât să aşteptaţi.

■ Când aerul cald se adună sub tavan iar jos simţiţi
rece la picioare, vă recomandăm să utilizaţi un
recirculator. Pentru detalii, luaţi legătura cu
vânzătorul.

Reglarea
Pentru a programa TEMPERATURA, TURAŢIA
VENTILATORULUI şi DIRECŢIA FLUXULUI DE AER,
urmaţi procedeul prezentat mai jos.

Apăsaţi butonul de REGLAJ AL TEMPERATURII şi
programaţi temperatura fixată.

În cazul funcţionării automate

- Domeniul de reglare a temperaturii pe 
telecomandă este de 16°C până la 32°C.

Apăsaţi butonul de CONTROL AL TURAŢIEI
VENTILATORULUI.
■ Poate fi selectată turaţia înaltă, media sau joasă a

ventilatorului.
■ Microcalculatorul poate uneori controla turaţia

ventilatorului pentru a proteja unitatea.

Limita mobilă a clapetei poate fi modificată. Pentru
detalii, luaţi legătura cu distribuitorul.
■ Reglarea în sus şi în jos

Apăsaţi butonul de REGLARE A DIRECŢIEI
FLUXULUI DE AER pentru a selecta direcţia aerului
după cum este prezentat mai jos.

Apare afişajul iar direcţia fluxului de aer
variază continuu.
(Reglaj de balans automat.)

Apăsaţi butonul de REGLARE A
DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER pentru
a alege direcţia preferată a aerului.

Dispare afişajul iar direcţia fluxului de
aer este fixată. (Reglaj de direcţie fixă a
fluxului de aer.)

2 CUPLAT/DECUPLAT

Nu decuplaţi alimentarea de la reţea imediat
după ce unitatea se opreşte. Apoi aşteptaţi cel
puţin 5 minute.
Se scurge apă sau există alte nereguli la unitate.

REGLAJUL TEMPERATURII

De fiecare dată când acest buton este 
apăsat, temperatura fixată creşte cu 1°C.

De fiecare dată când acest buton este 
apăsat, temperatura fixată scade cu 1°C.

DOWN

UP

De fiecare dată când acest buton este 
apăsat, temperatura reglată trece pe "H".

De fiecare dată când acest buton este 
apăsat, temperatura reglată trece pe "L".

°C

H • M • L

Temperatură reglată 25 23 22 21 19

• Reglajul nu este posibil pentru funcţionarea în 
mod ventilator.

CONTROLUL TURAŢIEI VENTILATORULUI

REGLAREA DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER

DOWN

UP
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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■ Mişcarea clapetei basculante
Pentru următoarele condiţii microcalculatorul
controlează direcţia fluxului de aer, aceasta
putând fi diferită faţă de indicaţia afişajului.

Programarea funcţionării temporizatorului
Acţionaţi în următoarea ordine.
■ Temporizatorul funcţionează în următoarele două

moduri:

- Programarea timpului de oprire ( ). 
Sistemul încetează să funcţioneze după 
scurgerea timpului fixat.

- Programarea timpului de pornire ( ). 
Sistemul începe să funcţionează după scurgerea 
timpului fixat.

■ Temporizatorul poate fi programat la maxim 72 ore.
■ Timpii de pornire şi de oprire pot fi programaţi

simultan.

Apăsaţi de mai multe ori butonul de PORNIRE/
OPRIRE A MODULUI DE TEMPORIZARE şi alegeţi
modul pe afişaj.
Afişajul clipeşte.

- Pentru reglajul opririi temporizatorului......

- Pentru reglajul pornirii temporizatorului....

Apăsaţi butonul de PROGRAMARE A TIMPULUI şi
fixaţi timpul pentru oprirea sau pornirea sistemului.

Apăsaţi butonul de SUSPENDARE A
TEMPORIZATORULUI.

- Procedeul de configurare a temporizatorului se 
termină.

- Afişajul trece de la lumină intermitentă la lumină 
constantă

Apăsaţi butonul CANCEL (anulare) pentru a anula
programarea. Afişajul dispare.
De exemplu.
Când temporizatorul
este programat să
oprească sistemul
după 3 ore şi să
pornească sistemul
după 4 ore, sistemul
se va opri după 3 ore
iar 1 oră mai târziu va
porni.

Mod de 
funcţionare Încălzire

Condiţii de 
funcţionare

■ La începerea exploatării.
■ Când temperatura din încăpere

este mai ridicată decât
temperatura fixată.

■ În modul de dezgheţare.
(Clapetele suflă orizontal pentru
a evita suflarea directă a aerului
rece peste persoanele din
încăpere.)

NOTĂ ■ Dacă încercaţi modul de răcire sau
de uscare programată în timp ce
clapetele sunt orientate în jos,
direcţia fluxului de aer se poate
modifica neaşteptat. Echipamentul
nu este defect. Aceasta serveşte
pentru prevenirea scurgerii conden-
sului format pe piesele din orificiul
de evacuare a aerului.

■ Modul de funcţionare include
funcţionarea automată.

1 PORNIREA/OPRIREA MODULUI DE 
TEMPORIZARE

2 PROGRAMAREA TIMPULUI

Când este apăsat acest buton, timpul 
avansează cu 1 oră.

Când este apăsat acest buton, timpul 
regresează cu 1 oră.

3 SUSPENDARE TEMPORIZATOR

4 ANULARE TEMPORIZATOR

NOTĂ După ce temporizatorul este programat,
afişajul indică timpul rămas.

DOWN

UP

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
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Cum se desemnează telecomanda principală
(numai pentru sistemul VRV)
(A se vedea figura 5)
Când sistemul este instalat după cum este prezentat mai
jos, trebuie desemnată telecomanda principală.
■ Pentru sistemul de pompă termică 

Când o unitate exterioară este racordată la mai multe
unităţi interioare.

■ Pentru sistemul de recuperare de căldură
Când o unitate BS este racordată la mai multe unităţi
interioare.

■ Numai telecomanda principală poate selecta MODUL
DE ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE sau AUTOMAT (numai
sistemul de recuperare de căldură).

■ Când unitatea interioară cu telecomanda principală
este reglată pe "RĂCIRE", puteţi comuta modurile de
funcţionare între "VENTILATOR", "USCARE" şi
"RĂCIRE".

■ Când unitatea interioară cu telecomanda principală
este reglată pe "ÎNCĂLZIRE" puteţi comuta modurile
de funcţionare între "VENTILATOR" şi "ÎNCĂLZIRE".

■ Când unitatea interioară cu telecomanda principală
este reglată pe "VENTILATOR", nu puteţi comuta
modurile de funcţionare. 

■ La tentativele de efectuare a unor reglaje diferite de
cele de mai sus, se emite un semnal sonor "piiip" de
avertizare.

■ Nu puteţi fixa unitatea interioară pe AUTOMATIC
(automat), decât cu un sistem de recuperare de
căldură VRV.

Cum se desemnează telecomanda principală
Acţionaţi în următoarea ordine.

Apăsaţi continuu butonul de SELECTARE A
MODULUI DE FUNCŢIONARE timp de 4 secunde. 
Afişajele indicând " " pentru toate unităţile
interioare secundare racordate la aceeaşi unitate
exterioară sau unitate BS clipesc.

Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE pe unitatea interioară pe care doriţi
să o desemnaţi telecomandă principală. Cu aceasta
desemnarea este finalizată. Această unitate
interioară este desemnată telecomandă principală iar
afişajul indicând  dispare.

Pentru a modifica configurările, repetaţi treptele 1
şi 2.

Funcţionarea în regim de avarie
Când telecomanda nu funcţionează datorită defectării
bateriei sau absenţei acesteia, utilizaţi comutatorul plasat
lângă grila de suflare de pe unitatea interioară.
Când telecomanda nu funcţionează fără ca indicatorul de
baterie descărcată să se aprindă, luaţi legătura cu
distribuitorul.

Pentru a apăsa comutatorul de funcţionare în regim de
avarie.

■ Maşina funcţionează în modul anterior.
■ Sistemul funcţionează cu direcţia fluxului de aer

reglată anterior.

Apăsaţi încă o dată comutatorul de funcţionare în regim
de avarie.

Precauţii pentru sistemul cu control de grup
sau sistemul cu două telecomenzi
Acest sistem asigură alte două sisteme de control în
afara sistemului de controlul individual (o telecomandă
controlează o unitate interioară). Verificaţi dacă unitatea
dvs. este unul din următoarele tipuri de sistem de control:
■ Sistem cu control de grup

O telecomandă controlează până la 16 unităţi
interioare. 
Toate unităţile interioare sunt reglate la fel.

■ Sistem de control cu două telecomenzi
Două telecomenzi controlează o unitate interioară.
(În cazul sistemului cu control de grup, un grup de
unităţi interioare.)
Unitatea funcţionează individual.

1 Una din aceste telecomenzi trebuie să fie 
desemnată telecomandă principală.

2 Unitatea BS (numai pentru sistemul de 
recuperare de căldură)

1

2

1 START

2 STOP

NOTĂ ■ Nu poate avea un sistem de control cu
două telecomenzi numai cu telecomenzi
fără cablu. (Va fi un sistem de control cu
două telecomenzi având o telecomandă
cu cablu şi o telecomandă fără cablu.)

■ Într-un sistem de control cu două tele-
comenzi, telecomanda fără cablu nu
poate controla funcţionarea temporizării. 

■ Din cele 3 becuri de pe afişajul unităţii
interioare funcţionează numai becul
indicator al funcţionării

Luaţi legătura cu distribuitorul în cazul
modificării combinaţiei sau a reglajului
sistemelor cu control de grup şi cu control cu 2
telecomenzi.

1•2
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Diagnosticarea defecţiunilor

Oprirea de urgenţă
(A se vedea figura 2)
Când instalaţia de aer condiţionat se opreşte în situaţii
de urgenţă, becul indicator al funcţionării de pe unitatea
interioară începe să clipească. 
Luaţi următoarele măsuri pentru a citi codul de
defecţiune care apare pe afişaj. Comunicaţi
distribuitorului acest cod. Aceasta va ajuta la depistarea
cauzei defecţiunii şi va grăbi remedierea.

Apăsaţi butonul de INSPECŢIE/PROBĂ DE
FUNCŢIONARE pentru a selecta modul de inspecţie
" "
" " apare pe afişaj şi se luminează intermitent.
"UNITATEA" se luminează.

Apăsaţi butonul TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAMARE şi schimbaţi numărul unităţii.
Apăsaţi pentru a schimba numărul unităţii până când
unitatea interioară emite semnale sonore şi efectuaţi
următoarele operaţiuni în funcţie de numărul de "bip"-
uri:
Numărul de "bip"-uri

- 3 "bip"-uri scurte ..................................................
................efectuaţi toate operaţiunile de la 3 la 6

- 1 "bip" scurt..................... efectuaţi treptele 3 şi 6
- 1 "bip" lung.....................................stare normală

Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE.
" " din stânga codului de defecţiune clipeşte.

Apăsaţi butonul TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAMARE şi schimbaţi codul de defecţiune.
Apăsaţi până când unitatea interioară face "bip" de
două ori.

Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE.
" " din dreapta codului de defecţiune clipeşte.

Apăsaţi butonul TEMPORIZATORULUI DE
PROGRAMARE şi schimbaţi codul de defecţiune.
Apăsaţi până când unitatea interioară emite un "bip"
lung.
Codul de defecţiune este fixat când unitatea
interioară emite un "bip" lung.

Apăsaţi butonul de SELECTARE A MODULUI DE
FUNCŢIONARE pentru a readuce afişajul la starea
sa normală.

Cazurile în afara opririi de urgenţă
1 Unitatea nu funcţionează de loc.

■ Verificaţi dacă nu cumva receptorul este în bătaia
soarelui sau este expus unei lumini puternice.
Feriţi receptorul de lumină.

■ Verificaţi dacă există baterii în telecomandă.
Introduceţi bateriile.

■ Verificaţi dacă numerele unităţii interioare şi
telecomenzii fără cablu sunt identice. A se vedea
figure 6.
Acţionaţi unitatea interioară cu telecomanda
având acelaşi număr.
Semnalele transmise de la o telecomandă având
un număr diferit nu pot fi acceptate. (Dacă
numărul nu este menţionat, este considerat ca
fiind "1".)

2 Sistemul funcţionează dar nu răceşte sau încălzeşte
suficient.
■ Dacă temperatura fixată nu este cea

corespunzătoare.
■ Dacă TURAŢIA VENTILATORULUI este fixată la

TURAŢIE MICĂ.
■ Dacă unghiul fluxului de aer nu este

corespunzător.

Luaţi legătura cu vânzătorul în următoarele cazuri.

Defecţiune
Becul indicator al funcţionării unităţii interioare se
luminează intermitent şi unitatea nu funcţionează. A se
vedea figure 7.

Acţiune de remediere
Verificaţi codul de defecţiune (a1-if) pe telecomandă.
Anunţaţi şi informaţi distribuitorul cu privire la denumirea
modelului şi indicaţia codului de defecţiune.

1

2

3

4

5

6

7 Resetarea afişajului. 

Dacă simţiţi miros de ars, decuplaţi imediat
alimentarea de la reţea şi luaţi legătura cu
vânzătorul. Utilizarea echipamentului în alte
condiţii decât cele normale de exploatare
poate avea drept rezultat deteriorarea
echipamentului, electrocutare şi/sau incendiu.

1 Cod de defecţiune
2 Nr. unităţii care a depistat defecţiunea
3 Afişaj de INSPECŢIE
Manual de exploatare
8 4P563995-1 2019.01

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Set de telecomandă fără cablu



4PRO563995-1.book  Page 9  Monday, February 4, 2019  1:28 PM
Nu constituie defecţiuni ale instalaţiei de
aer condiţionat
Următoarele simptoame nu indică defecţiuni ale
instalaţiei de aer condiţionat:

Simptom 1: Sistemul nu funcţionează

Simptom 2: Unitatea se opreşte din când în când

Simptom 3: Nu este disponibilă comutarea între 
modurile de încălzire şi răcire

Simptom 4: Debitul de aer nu poate fi obţinut după 
cum a fost reglat

Simptom 5: Direcţia suflării aerului nu este cea 
reglată

Simptom 6: Se prezintă numai o parte a indicaţiei

Simptom 7: Nu se vede nici o indicaţie sau se văd 
toate indicaţiile

Exemplu Motiv
Sistemul nu reporneşte 
imediat după apăsarea 
butonului ON/OFF 
(cuplat/decuplat).

Dacă becul indicator al 
funcţionării luminează, 
sistemul este în stare 
normală. El nu reporneşte 
imediat deoarece unul din 
dispozitivele sale de 
protecţie este activat 
pentru a preveni supra-
solicitarea sistemului.
După 3 minute, sistemul 
porni din nou în mod 
automat.

Sistemul nu reporneşte 
imediat după ce butonul 
de REGLAJ AL 
TEMPERATURII a revenit 
în poziţia iniţială după 
apăsare.

El nu reporneşte imediat 
deoarece unul din dispo-
zitivele sale de protecţie 
este activat pentru a 
preveni suprasolicitarea 
sistemului.
După 3 minute, sistemul 
se va cupla din nou în 
mod automat.

Dacă la recepţie se aude 
"bip" de 3 ori (se aude 
doar de două ori la 
funcţionare normală.)

Controlul este stabilit la 
telecomanda opţională 
pentru control centralizat.

Dacă becul indicator al 
dezgheţării de pe afişajul 
unităţii interioare este 
aprins când se începe 
încălzirea.

Această indicaţie este un 
avertisment semnalând 
suflarea de aer rece din 
unitate. Echipamentul nu 
este defect.

Unitatea exterioară se 
opreşte.

Deoarece temperatura 
din încăpere ajunge la 
temperatura fixată. 
Unitatea interioară trece 
pe funcţionarea în mod 
ventilator.

Exemplu Motiv
Telecomanda indică "U4" 
şi"U5", unitatea se 
opreşte. După câteva 
minute unitatea 
reporneşte.

Din cauza zgomotului 
electric, altul decât cel de 
la instalaţia de aer condi-
ţionat, comunicarea între 
unităţi este întreruptă şi 
unitatea se opreşte.
Când zgomotul 
încetează, unitatea 
reporneşte automat.

Exemplu Motiv
Unitatea interioară emite 
un sunet de primire "Piii".

Unitatea interioară ţintă 
este controlată simultan 
de o telecomandă 
centralizată, nepermiţând 
schimbarea modurilor de 
funcţionare din 
telecomanda fără cablu.

Exemplu Motiv
Chiar dacă este apăsat 
butonul de reglare a 
debitului de aer, debitul 
aerului nu se modifică.

Când temperatura din 
încăpere ajunge la 
temperatura fixată pe 
unitatea interioară, 
unitatea exterioară se 
opreşte iar debitul de aer 
al unităţii interioare scade 
la minim.
Aceasta este pentru a 
evita expunerea 
persoanelor din încăpere 
la aerul rece.

Exemplu Motiv
Indicaţia telecomenzii şi 
direcţia suflării aerului nu 
sunt aceleaşi.
Balansarea direcţiei 
suflării aerului este 
imposibilă. 

Deoarece este controlat 
de microcalculator. 
Consultaţi "REGLAREA 
DIRECŢIEI FLUXULUI 
DE AER" la pagina 5.

Exemplu Motiv
Chiar dacă unitatea este 
exploatată, se vede 
numai indicaţia de 
funcţionare, sau chiar 
dacă se vede indicaţia, 
curând după aceea, 
indicaţiile altele decât cea 
pentru funcţionare, 
dispar.

Unitatea interioară 
corespondentă este cea 
pentru multisistem şi 
telecomanda este fixată 
pe multisistem. 

Exemplu Motiv
Când este apăsat butonul 
telecomenzii.

Bateria este epuizată.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Simptom 8: Răcire insuficientă

Cerinţe privind dezafectarea
Bateriile furnizate cu telecomanda sunt
marcate cu acest simbol.
Aceasta înseamnă că bateriile nu trebuie
amestecate cu deşeurile menajere nesortate.

Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic,
simbolul chimic înseamnă că bateria conţine un metal
greu peste o anumită concentraţie. Simbolurile chimice
posibile sunt:
■ Pb: plumb (>0,004%)
Bateriile epuizate trebuie tratate într-o instalaţie
specializată de tratament pentru reutilizare.
Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a bateriilor uzate
veţi contribui la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.

Exemplu Motiv
Este în modul de uscare 
programată. 

Modul de uscare 
programată este un mod 
de funcţionare care 
încearcă să menţină 
temperatura din încăpere 
cât se poate de 
constantă. Consultaţi 
"Funcţionarea în mod de 
răcire, încălzire, automat, 
ventilator şi uscare 
programată" la pagina 4.
Manual de exploatare
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