
LEDNINGSBASERET 
FJERNBETJENING 

BRUGERVEJLEDNING

 • Tak, fordi du har valgt at anskaffe denne fortrådede fjernbetjening.
 • I denne vejledning beskrives de sikkerhedsforanstaltninger, som kræves 
for at bruge produktet.
Læs denne vejledning omhyggeligt, og sørg for, at du forstår 
oplysningerne i vejledningen, før du prøver at bruge produktet.  
Gem vejledningen, så du kan bruge den senere, hvis det skulle blive nødvendigt. 
Hvis en anden bruger skal bruge produktet fremover, skal du sørge for, at give 
den nye bruger denne vejledning.

BRC1E53
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Sikkerhedsforanstaltninger
Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale 
vejledning.
Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt af personer, herunder børn, med nedsat fysisk 
formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende 
erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i 
anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Læs disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt, før du installerer fjernbetjeningen.

 • Denne manual inddeler foranstaltningerne i ADVARSEL og PAS PÅ. 
Begge indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at følge alle forholdsreglerne 
herunder.

ADVARSEL Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre 
personskade eller dødsfald. 

PAS PÅ
Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre 
materielle skader eller personskade, hvilket kan være alvorligt 
afhængigt af omstændighederne. 

 • I denne vejledning bruges følgende symboler.

Gør aldrig dette. Følg altid instruktionerne.

Sørg for, at enheden er forbundet til jord. Rør aldrig med våde hænder.

Hold altid vand og fugt væk.

 �Om fjernbetjeningen

ADVARSEL
 • Du må ikke selv montere fjernbetjeningen.
Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke ændre eller reparere fjernbetjeningen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte eller montere fjernbetjeningen igen.
Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand.  
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) 
i nærheden af produktet.
Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder. 
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk stød 
eller brand.
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PAS PÅ
 • Du må ikke lege med enheden eller dens fjernbetjening. 
Et barns tilfældige betjening kan medføre skader på legemlige funktioner og kan skade 
helbredet. 

 • Du må aldrig skille fjernbetjeningen ad.
Hvis du rører ved delene indeni, kan det medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler eller en autoriseret leverandør vedrørende internt eftersyn 
og justeringer.

 • Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give elek-
trisk stød. 

 • Du må ikke vaske fjernbetjeningen.
Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk afledning, som kan føre til elektrisk stød 
eller brand.

 • Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på steder, hvor der er risiko for, 
at den kan blive våd.
Hvis der kommer vand ind i fjernbetjeningen, er der en risiko for elektrisk afledning og 
skader på elektroniske komponenter.

 �Indendørs enhed og udendørs enhed

ADVARSEL
 • Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm 
luft fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, der er for kold eller for 
varm, kan være skadeligt for dit helbred. 

 • Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv. ind i luftindtaget 
eller -udtaget.
Kontakt med klimaanlæggets ventilatorblade, som roterer ved høj hastighed, kan 
medføre skader. 

 • Kontakt professionelle fagfolk vedrørende fastgørelse af tilbehør, 
og sørg for kun at bruge tilbehør, som er specificeret af producenten.
Hvis dit eget arbejde med enheden fører til en defekt, kan det medføre vandlækage, 
elektrisk stød eller brand. 

 • Du må ikke bruge produktet i en atmosfære, som er forurenet med 
oliedampe, f.eks. madlavningsolie eller maskinolie.
Oliedampe kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller brand.

 • Du må ikke bruge produktet på steder med overdreven olieret røg, 
f.eks. i køkner, eller på steder med brandfarlig gas, korrosiv gas eller 
metalstøv.
Hvis du bruger produktet sådanne steder, kan det medføre brand eller produktsvigt.

Punkter, der skal overholdes nøje
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Punkter, der skal overholdes nøje

ADVARSEL
 • Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.
Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke genererer kold eller varm luft, kan 
årsagen være, at kølemidlet lækker. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemidlet 
i klimaanlægget er sikkert og lækker normalt ikke. I tilfælde af en lækage kan kontakt 
med åben flamme, radiator eller komfur medføre, at der dannes skadelig gas. Du må 
ikke bruge klimaanlægget igen, før en kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, at 
lækagen er blevet repareret. 

 • Hvis der bruges en lastafbryder med sikring, skal du sørge for, 
at sikringens kapacitet er korrekt.
Brug af almindelige ledende kabler kan medføre fejl eller brand.

 • Du må ikke bruge strømforsyningen til at starte eller stoppe 
klimaanlægget.
Det kan medføre brand eller at vand siver ud. 
Derudover vil ventilatoren rotere usammenhængende, hvis 
strømafbrydelseskompensationen aktiveres, hvilket kan medføre skader.

 • Sørg for, at enheden er forbundet til jord.
Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller 
telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød eller brand. En 
høj stødstrøm fra lyn eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.

 • Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. 
lign.), skal du slukke for strømmen og kontakte din lokale forhandler.
Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød 
eller brand. 

 • Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker kølemiddel.
Hvis klimaanlægget skal monteres i et lille rum, er det nødvendigt at træffe de rigtige 
foranstaltninger, så mængden af lækket kølemiddel ikke overskrider 
koncentrationsgrænsen i tilfælde af en lækage. 
Dette kan ellers føre til en ulykke på grund af iltsvind. 

 • Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

 • Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget bliver fyldt med vand på grund 
af en naturkatastrofe, f.eks. en oversvømmelse eller tyfon.
Du må ikke bruge klimaanlægget, da det ellers kan medføre fejl, elektrisk stød 
eller brand.

 • Sørg for at bruge en dedikeret strømforsyning til klimaanlægget.
Brug af enhver anden strømforsyning kan medføre varmedannelse, brand eller 
produktsvigt.
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Punkter, der skal overholdes nøje

PAS PÅ
 • Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse 
på enhedens ramme eller montagedele.
Hvis dens tilstand er dårlig, kan enheden falde ned og medføre skader.

 • Du må ikke lade børn kravle op på udendørsenheden, og du må ikke 
placere noget på den.
Fald kan medføre skader.

 • Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene.
Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.

 • For at undgå personskade må du ikke røre ved luftindtaget eller 
enhedens aluminiumsfinner.

 • Du må ikke fjerne udendørsenhedens ventilatorafskærmning. 
Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som roterer ved høj hastighed, 
og som kan medføre skader.

 • Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden 
af indendørsenheden eller udendørsenheden.
Ved bestemte betingelser kan kondens på hovedenheden eller kølerørene, snavs 
i luftfiltret eller tilstopning af afløb medføre dryp, som kan betyde, at det pågældende 
objekt mugner eller svigter.

 • Du må ikke anbringe vandbeholdere (blomstervaser osv.) på enheden, 
da det kan medføre elektrisk stød eller brand.

 • Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte.
Du må ikke bruge klimaanlægget til at afkøle præcisionsinstrumenter, madvarer, planter, 
dyr eller kunstværker, da det kan påvirke det pågældende objekts ydelse, kvalitet 
og/eller holdbarhed.

 • Du må ikke anbringe apparater med åben flamme på steder, som 
udsættes for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe 
brænderens forbrænding.

 • Du må ikke anbringe radiatorer under enheden, da varmen kan medføre 
deformation.

 • Sørg for, at børn, planter eller dyr ikke udsættes direkte for luftstrømmen 
fra enheden, da det kan have en negativ virkning. 

 • Du må ikke anbringe brandfarlige beholdere, f.eks. spraydåser, inden for 
1 m fra udblæsningsåbningen.
Beholderne kan eksplodere, da den varme luft, som udsendes af indendørs- eller 
udendørsenheden, kan påvirke dem.

 • Du må ikke montere klimaanlægget på steder, hvor der er fare for 
brandfarlige gasudslip.
I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær klimaanlægget medføre risiko 
for brand.
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Punkter, der skal overholdes nøje

PAS PÅ
 • Du må ikke sidde eller stå på noget ustabilt, når du betjener eller 
vedligeholder klimaanlægget.
Soklen kan falde ned og der kan ske personskade.

 • Du må ikke røre ved motoren, når du udskifter filteret.
Motoren kan være meget varm, hvad der kan medføre forbrændinger.

 • Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk 
stød eller brand. 

 • Luft ud fra tid til anden.
Du skal være forsigtig, hvis du bruger klimaanlægget sammen med andet 
opvarmningsudstyr. 
Utilstrækkelig ventilation kan medføre iltmangel.

 • Stop altid klimaanlægget, og SLUK for strømforsyningen i forbindelse 
med rengøring.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre elektrisk stød, eller du kan komme til skade.

 • Du må ikke selv vaske indendørs- og udendørsenhederne indeni. 
Kontakt altid din Daikin-forhandler.
Brug af forkert vaskemetode eller forkert rengøringsmiddel kan beskadige harpiksdelene 
i indendørsenheden, eller at der siver vand ud. 
Derudover kan det medføre fejl, røgdannelse eller antændelse, hvis de elektriske dele 
eller motoren i indendørsenheden kommer i kontakt med rengøringsmidler eller vand.

 • Placer ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, 
at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.
Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de først er inden 
i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med 
elektriske dele.

 • Fastgør enhederne sikkert.
Hvis enhederne ikke monteres sikkert, kan enhederne falde ned, hvilket kan medføre 
personskade.

 • Lav afløbet, så komplet vandafladning garanteres.
Hvis korrekt vandafladning ikke finder sted fra det udendørs drænrør, mens 
klimaanlægget bruges, kan røret være forstoppet på grund af snavs og småmaterialer, 
som har samlet sig i røret. 
Det kan medføre, at der siver vand ud af indendørsenheden. Hvis det er tilfældet, skal 
du stoppe klimaanlægget og kontakte din forhandler for at få hjælp. 
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 2.  Knap til 
ventilatorhastighed/
luftstrømsretning

 3.  Menu/enter-knap
 8.  TIL/FRA-knap

10.  Annuller-knap

 9.  Driftslampe

11.  LCD (med 
baggrundslys)

 4.  Op-knap 
 5.  Ned-knap 
 6.  Højre-knap 
 7.  Venstre-knap 

 1.  Knap til valg 
af driftstilstand

Andre funktioner end de grundlæggende driftspunkter (dvs. TIL/FRA, 
valg af driftstilstand; styring af ventilatorhastighed/luftstrømsretning 
og temperaturindstillinger) indstilles på menuskærmen. 
  BEMÆRK  
• Du må ikke montere fjernbetjeningen på steder, som udsættes for direkte sollys.  

Ellers kan LCD-displayet blive misfarvet, og der vises muligvis ingenting.
• Du må ikke trække i eller vride fjernbetjeningens kabel.  

Ellers kan fjernbetjeningen fejle.
• Du må ikke trykke på knapperne på fjernbetjeningen med skarpe objekter.  

Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller fejle.

Navne og funktioner
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Navne og funktioner

1. Knap til valg af driftstilstand
 • Tryk på denne knap for at vælge den 
ønskede driftstilstand. (Se "Cool/Heat/Auto/
Fan Operation" på side 13)

 • Tilgængelige tilstande kan variere med 
den tilsluttede model.

2. Knap til ventilatorhastighed/
luftstrømsretning
 • Bruges til at ændre ventilatorhastigheden 
og luftstrømsretningen.

 • Tilgængelige ventilatorhastigheder kan 
variere med den tilsluttede model.

3. Menu/enter-knap
 • Bruges til at vise hovedmenuen eller vælge 
det valgte punkt (se "Oversigt over 
hovedmenuens punkter." på side 24).

4. Op-knap  
 • Brug denne knap for at øge den indstillede 
temperatur.

 • Det næste punkt foroven markeres. 
(Hold knappen nede for at cykle gennem 
værdierne eller punkterne).

 • Brug for at ændre det valgte punkt.

5. Ned-knap  
 • Brug denne knap for at sænke den 
indstillede temperatur.

 • Det næste punkt forneden markeres. 
(Hold knappen nede for at cykle gennem 
værdierne eller punkterne).

 • Brug for at ændre det valgte punkt.

6. Højre-knap  
 • Brug denne knap for at markerede 
de næste punkter på højre side.

 • Displayets indhold ændres til den 
næste skærm.

7. Venstre-knap  
 • Brug denne knap for at markerede 
de næste punkter på venstre side.

 • Displayets indhold ændres til den 
forrige skærm.

8. TIL/FRA-knap
 • Tryk for at starte eller stoppe 
klimaanlægget.

9. Driftslampe (grøn)
 • Denne lampe lyser under drift.
 • Denne lampe er ikke tændt, når driften 
af enheden er FRA.

 • Denne lampe blinker, hvis der opstår fejl.

10. Annuller-knap
 • Brug denne knap for at vende tilbage 
til forrige skærmbillede.

11. LCD (med baggrundslys)
 • Baggrundsbelysningen tændes i cirka 
30 sekunder, når der trykkes på en af 
knapperne. 

 • De handlinger, som er knyttet til knapperne, 
bortset fra knappen TIL/FRA, udføres ikke, 
når baggrundsbelysningen ikke lyser.

 • Hvis der bruges to fjernbetjeninger til 
at styre en enkelt indendørsenhed, 
vil baggrundsbelysningen på den 
fjernbetjening, som sidst blev brugt, 
blive tændt.

 • Funktionen Autovisning Fra tillader at 
displayet slukker automatisk efter et 
forudindstillet tidsrum(se "Auto Display Off" 
på side 44).
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Navne og funktioner

LCD-display
 • Der er to mulige visningsmetoder for LCD-displayet. Standardvisning, der bruges som 
standard, og det detaljerede display.

 • For at ændre den aktive visningsmetode, vælg den ønskede visningsmetode på 
Display Mode-skærmen (Se "Display" på side 56).

 • Det viste indhold på skærmen afhænger af det sammenkoblede udstyrs driftstilstand. 
(F.eks: det følgende display vises, hvis klimaanlægget befinder sig i driftstilstanden 
automatisk opvarmning).

  Standarddisplay  

Med ikoner Med ikoner og tekst (standard)

28°C 

17

3

8

21

16
12

18

10

13
2

1

28°C 
 

Heat 

Error: Push Menu button5

10

3
4

12

13
2

1 Set to

8
16

17

  Detaljeret display  

 �Uret og detaljerede punkter vises på det detaljerede display 
sammen med punkterne, som vises på standarddisplayet.

Med ikoner Med ikoner og tekst

Fri 11:03

15
216
2019

3

7
911

14

15

Fri 11:03

4

3

Error: Push Menu button

Heat 

2

Set to Room
14

9

13
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Navne og funktioner

1. Driftstilstand
 • Indikerer den aktuelle driftstilstand.

Driftstilstand
Cool Varme Vent Ren luft

Ventilator Tør Auto (køle) Auto (varme)

2. Fan Speed/Air Flow Direction 
 • Angiver ventilatorhastigheden, som 
er indstillet for klimaanlægget.

 • Ventilatorhastigheden vises ikke, hvis 
klimaanlægget ikke har funktionen til 
styring af ventilatorhastighed.

3. Display for indstilling/setback 
af temperatur
 • Når enheden er TÆNDT, vises 
temperaturen, der er indstillet for 
klimaanlægget.

 • Når enheden er SLUKKET og Setback 
er deaktiveret, vises temperaturen, der 
er indstillet for klimaanlægget.

 • Når enheden er SLUKKET og Setback 
er aktiveret, vises temperaturen, der er 
indstillet for setback-funktionen.

 • Som stander er visningsmetoden Dobbelt 
kontrolpunkttilstand. For instruktioner om, 
hvordan man aktiverer Enkelt 
kontrolpunkttilstand, se 
installatørvejledningen.

4. Afrimning/varmstart " " 
 • Angiver, at afrimning/varmstartsdrift er 
aktiveret.

 • Afrimning/varmstartsdriften er kun mulig, 
når der er tilsluttet et 
varmegenvindingssystem (HRV). Flere 
oplysninger findes i betjeningsvejledningen 
til varmegenvindingssystemet.

5. Meddelelse
Følgende meddelelser kan vises:

 • Denne funktion er ikke tilgængelig. 
Vises i nogle få sekunder, hvis der trykkes 
på en knap, og indendørsenheden ikke har 
den pågældende funktion.
 – Hvis du har flere indendørsenheder, 
vises meddelelsen kun, hvis ingen 
af indendørsenhederne har den 
pågældende funktion, dvs. at 
meddelelsen ikke vises, hvis mindst 
en af indendørsenhederne har den 
pågældende funktion.

 • Fejl: Tryk på menu-knap.
 • Advarsel: Tryk på menu-knap.

 –  Vises, hvis en fejl eller advarsel 
registreres.

 • Quick Start (kun Sky Air)
 – Vises når Quick Start-funktionen er aktiv.

 • Tid til at rense filter
 • Tid til at rense element
 • Tid til at rense filter og element

 – Vises når det er tid til at rense filteret 
og/eller elementet.

6. Ventilation/rensning
 • Ikoner for ventilationsdrift."   " 
Angiver den nuværende ventilationstilstand 
(AUTOMATIC, ENERGY RECLAIM 
VENTILATION, BYPASS).

 • Luftrensningsikonet "  " angiver at 
luftrensningskittet (tilbehør) er i drift.

7. Knaplås " "
 • Vises, hvis knaplåsen er aktiv.

8. Timer aktiveret " "
 • Angiver, at tidsplans-timeren eller 
OFF-timeren er aktiveret.

9. Timerproblem " "
 • Angiver, at uret skal indstilles igen.
 • Den programmerede timer-funktion 
fungerer kun, når uret er indstillet.
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Navne og funktioner

10. Central styring " "
 • Angiver, at klimaanlægget styres af en 
anden styreenhed (valgfrit tilbehør), 
og systemet ikke kan betjenes med 
fjernbetjeningen.

11. Skift under central styring " "
 • Angiver, at skift af installationen er under 
central styring, som er tildelt en anden 
indendørsenhed eller en køle/varme-
vælger (ekstraudstyr), der er forbundet til 
udendørsenhed (= master-fjernbetjening).

12. Setback "  " 
 • Angiver, at uret er indstillet.
 • Hvis uret ikke er indstillet, vises " -- : -- ".

13.  Luftstrømsretning
 • Vises, når luftstrømsretning og retning 
og svingning er indstillet.

 • Dette punkt vises ikke, hvis systemet ikke 
har funktionen, så luftstrømmens retning 
kan indstilles.

14. Ur (12/24-timers realtids-ur)
 • Angiver, at uret er indstillet.
 • Hvis uret ikke er indstillet, vises " -- : -- ".

15. Detaljerede punkter
 • Vises, når den detaljerede displaytilstand 
er valgt.

 • Som standard er der ikke valgt nogen 
detaljerede punkter.

16. Rotation " "
 • Angiver, at en enhed er indstillet som 
backup, og rotation er aktiveret.

17. Støjsvag drift/begrænsning 
af strømforbrug/tvungen 
thermo off (BACnet) " "
 • Angiver at systemet kører under støjsvag 
drift eller er under begrænsning af 
strømforbrug betingelser, eller modtager 
en tvungen "thermo off"-kommando fra 
en BACnet-brugergrænseflade. Se 
udendørsenhedens servicevejledningen 
eller kontakt din lokale forhandler.

18. Fejl " "
 • Angiver en enhedsfejl eller en advarsel.

19. Rens filteret " "
 • Angiver at det er tid til at rengøre filteret.

20. Rengør element " "
 • Angiver at det er tid til at rengøre 
elementet.

21. Selvrensende filterdrift " "
 • Angiver at det selvrensende filter optaget 
under drift.
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1 1/2
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

SettingReturn

Main Menu  • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for 
at vælge  Schedule  og tryk på menu/
enter-knappen.

2 NoYes

Schedule
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

SettingReturn

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day 01
Friday

 0:00
Return Setting

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne 
for at vælge  Yes  og tryk på menu/
enter-knappen.

 • Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
 • Indstil år, måned, dag og klokkeslæt. 
(Se "Clock & Calendar" på side 59).

Bemærk
 • Du skal indstille uret, før du kan indstille 
tidsplanen.

 • Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises 
et skærmbillede som det til venstre.

Drift

Fjernbetjenings- 
funktioner

Fremgangsmåde 
for betjening

Brug knapperne i overensstemmelse 
med fremgangsmåde.

Knap-display

Viser positionen på 
knapperne, der skal 
bruges.

Skærm-display

Skærmbilleder, 
som vises på 
fjernbetjeningen.

Forberedelse
 • Forberedelse Af hensyn til mekanikken skal du TÆNDE systemet mindst 6 timer før, 
du starter med at bruge systemet.

 • Du må ikke SLUKKE systemet i sæsonen for at garantere en rolig start af systemet.

Grundlæggende drift
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   (SkyAir og VRV)Cool/Heat/Auto/Fan Operation

1 Cool Set to

28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, 
indtil den ønskede tilstand (afkøling, opvarmning, 
kun ventilator eller automatisk) er valgt.

Bemærk
• Driftstilstande, der ikke er tilgængelige, vises ikke.
• Hvis klimaanlægget er af typen kun afkøling, kan du kun vælge 

køling, tør eller ventilatortilstand.
• Før du skifter tilstand, skal du sørge for, at skift under styring 

ikke vises på fjernbetjeningen. 
Du kan ikke vælge køling eller opvarmning, hvis ovenstående 
vises på fjernbetjeningen. Se "Indstilling af berettigelsen til at 
kunne vælge køling/opvarmning" på side 20, hvis skift under 
styring blinker i displayet.

2  • Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 
Driftslampen (grøn) lyser, og klimaanlægget 
starter op.

3 Cool Set to

28°C

 • Den indstillede temperatur øges med 1°C, 
når du trykker på knappen  (Op), og 
sænkes med en 1°C, når du trykker på 
knappen  (Ned).

Bemærk
Temperaturindstillinger er ikke mulige mens den er i tør eller 
kun ventilatortilstand.

4 Cool Set to

28°C

 • For at ændre ventilatorhastigheden eller 
luftstrømsretningen, tryk på knappen 
Ventilatorhastighed/Luftstrømsretning.

Drift
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Return

Swing stop

SettingReturn

Airflow level /direction
level Direction1

Lv. 1 (L)

 • For at vælge luftstrømsniveauet eller 
luftstrømsretningindstilling, tryk på   
(Venstre/Højre)-knapperne.

 • Tryk på    (Op/Ned)-knapperne for vælge det 
ønskede niveau eller position.

Høj Medium-høj

Auto Medium

Medium-lavLav Bemærk
• Klimaanlægget kan af hensyn til mekanikken være i tilstanden 

automatisk styring af ventilatorhastighed.
• Klimaanlægget kan være i tilstanden automatisk styring af 

ventilatorhastighed i overensstemmelse med rumtemperaturen.
• Ventilatoren kan stoppe, hvilket ikke er en fejl.
• Det kan tage lidt tid, førend ventilatorhastighedsændringer udføres.
• I indstillingen automatisk drift, indstilles ventilatorhastigheden 

automatisk ud fra kontrolpunkt og indendørstemperatur
• I tilfælde af Kun ventilatortilstand, er ventilatorhastigheden høj.
• Afhængigt af typen af indendørsenhed, er der to 

ventilatorhastigheder (lav og høj), tre ventilatorhastigheder (lav, 
medium og høj), eller fem ventilatorhastigheder (lav, medium-
lav, medium, medium-høj, høj). Visse indendørsenheder 
understøtter også automatisk ventilatorhastighed.

Return SettingSettingReturn

Swing stop

Airflow level /direction
level Direction1

Lv. 1 (L)

 • Med luftstrømsretning valgt, kan du vælge 
den ønskede luftstrømsretning fra  No Ind Set ,  
 Position 0 ,  Position 1 ,  Position 2 ,  Position 3 ,  
 Position 4 ,  Swing , og  Auto  med   
(Op/ned)-knapperne.

Return Setting

Air Volume/direction

Return Setting

Swing
Air Volume Direction

High

Luftstrømsretning 
indstilling (op/ned) 

 

Return Setting

Swing

Air Volume/direction

Air Volume Direction
High

 
Luftstrømsretning 

indstilling (venstre/højre)

Bemærk
• Luftstrømmens retning vises på skærmen som vist nedenfor.

1 
2 3 4 

0 

Retning op/ned

0 
1 2 3 

4 

Retning venstre/højre

0  : Position  0
1  : Position  1
2  : Position  2
3  : Position  3
4  : Position  4

 • Hvis du vælger en af de 5 positioner (0 til 4), forbliver 
luftstrømmens retningsblade i en fast position. 

 • Hvis du vælger  Swing , svinger luftstrømmens retningsblade 
frem og tilbage.  

 • Hvis du trykker på menu/enter-knappen, 
bekræftes indstillingerne, og du kommer 
tilbage til basisskærmen
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5  • Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper 
klimaanlægget med køre og driftslampen 
SLUKKER.

Bemærk
• Når systemet standses, mens det varmer op, vil ventilatoren 

fortsætte med at arbejde i cirka 1 minut for at fjerne restvarmen 
i indendørsenheden.

• For at forebygge lækage af vand eller systemfejl, må du ikke 
SLUKKE for strømmen kort efter at klimaanlægget stopper 
driften. Sørg for at vente i mindst 5 minutter, så drænpumpen 
bliver færdig med at udlede restvandet fra indendørsenheden. 

Egenskaber for køledrift
 • Hvis køledrift bruges, når rumtemperaturen er for lav, dannes der frost 
på indendørsenhedens varmeveksler, hvad der kan nedsætte 
kølekapaciteten. I så fald skifter klimaanlægget automatisk til 
afrimningsdrift i et stykke tid. 
Under afrimningsdrift bruges der en lav luftgennemstrømningshastighed 
eller en svag vind for at undgå udledning af smeltevand. 
(Fjernbetjeningen viser den indstillede ventilatorhastighed).

 • Når udendørstemperaturen er høj, tager det lidt tid, indtil 
rumtemperaturen når den indstillede temperatur.

Egenskaber for opvarmning
Start driften • Opvarmningsdrift er generelt længere tid om at opnå den indstillede 

temperatur sammenlignet med køledrift. 
Det anbefales at starte med at bruge systemet på forhånd ved hjælp 
af timeren.
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Gør følgende for at forhindre forringelse af varmekapacitet eller kold træk.
Afrimning • Klimaanlægget vil automatisk gå i afrimningsdrift for at forebygge 

akkumulering af frost i udendørsenheden, hvad der medfører tab 
af opvarmningskapacitet.

• Indendørsenheden ventilator stopper, og " " (afrimning/
varmstart) vises på fjernbetjeningen.

• Klimaanlægget vender tilbage til normal drift efter cirka 6 til 
8 minutter (Højst 10 minutter).

Varmstart (kun VRV) • Når klimaanlægget går i varmedrift eller afrimningsdrift, stopper 
indendørsenhedens ventilator for at undgå kold træk. (Hvis det er 
tilfældet, vises " " (afrimning/varmstart) på fjernbetjeningen).

Udendørstemperatur 
og varmekapacitet

• Klimaanlæggets opvarmningskapacitet falder, når 
udendørstemperaturen falder. 
Hvis opvarmningen er utilstrækkelig, anbefales det at bruge 
en anden varmeanordning i kombination med klimaanlægget. 
(Hvis der anvendes forbrændingsudstyr, skal rummet ventileres 
regelmæssigt). 
Du må ikke bruge varmeapparatet på steder, hvor varmeapparatet 
udsættes for luftstrømmen fra klimaanlægget.

• Klimaanlægget er af typen varmluftscirkulation. Derfor tager det lidt 
tid at varme rummet op, efter at klimaanlægget begynder at arbejde. 
Den indendørs ventilator arbejder automatisk, indtil temperaturen 
inden i systemet stiger til et bestemt niveau.

• Hvis varm luft forbliver i loftshøjde og dine fødder føles kolde, 
anbefales en cirkulationsenhed. 
Kontakt din Daikin-forhandler for at få flere oplysninger.
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Programmeret funktion Dry

Forberedelse
 • Af hensyn til mekanikken skal du slå klimaanlægget TIL mindst 6 timer før, du starter med 
at bruge klimaanlægget.

 • Du må ikke SLUKKE klimaanlægget i sæsonen for at garantere en rolig start af 
klimaanlægget.

 • Tørringsdrift kan muligvis ikke vælges, hvis fjernbetjeningen ikke må vælge køling/
opvarmning (se "Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge køling/opvarmning" på 
side 20 for detaljer).

1 Dry 

 • Tryk flere gange på knappen til valg af 
driftstilstand, indtil Tørringstilstand vælges.

Bemærk
Tørringstilstand er muligvis ikke tilgængelig afhængigt 
af indendørsenhedens type.

2  • Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 
Driftslampen lyser, og klimaanlægget starter op.

Bemærk 
Klimaanlægget befinder sig i tilstanden automatisk styring af 
temperatur og ventilatorhastighed. Derfor kan temperaturen eller 
ventilatorhastigheden ikke ændres, mens klimaanlægget er i drift.

3  • For at indstille luftstrømsretningen, se "Airflow Direction" på 
side 30.

4  • Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper 
klimaanlægget med køre og driftslampen 
SLUKKER.

Bemærk
For at forebygge lækage af vand eller systemfejl, må du ikke 
SLUKKE for strømmen kort efter at klimaanlægget stopper driften. 
Sørg for at vente i mindst 5 minutter, så drænpumpen bliver 
færdig med at udlede restvandet fra indendørsenheden. 

Drift
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Karakteristikker for Tørringsdrift
I tørringsdrift sænkes luftfugtigheden ved med mellemrum at 
TÆNDE for klimaanlægget til afkøling og SLUKKE igen for at 
minimere temperaturfaldet.

Bemærk
• Temperatur og ventilatorhastighed styres automatisk og kan 

ikke styres af fjernbetjeningen.
• Tør drift er kun i funktion, hvis rumtemperaturen er for lav.

Setback
Setback-funktionen vil bevare rumtemperaturen i et specifikt område, når fjernbetjeningen er 
SLUKKET. Dette gøres ved midlertidigt at starte klimaanlægget, som tidligere var blevet SLUKKET 
af brugeren, tidsplanfunktionen eller FRA-timeren.

FRA

Opvarmning

Afkøling

10°C 12°C

33°C 35°C

For eksempel: 
[ Setback-kontrolpunkttemperatur: køling 35°C, opvarmning 10°C ]
[ Genvindings-differentiale: køling -2°C, opvarmning +2°C ]

 • Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, startes opvarmning automatisk. Hvis temperaturen 
stiger til 12°C efter en halv time eller derover, vender styringsenheden tilbage til sin originale 
tilstand.

 • Hvis rumtemperaturen kommer over 35°C, startes køling automatisk. Hvis temperaturen falder 
til 33°C efter en halv time eller derunder, vender styringsenheden tilbage til sin originale tilstand.

Bemærk
• Denne funktion aktiveres som standard. Denne funktion kan kun aktiveres/deaktiveres i Listen 

for energibesparelser (Se "Energy Saving Options" på side 38).
• Forskellen kan justeres i betingelsesmenuen for setback (se "Setback Condition" på side 40). 
• Setback-temperaturen kan indstilles, mens enheden er slået fra på basisskærmen, eller den 

er indstillet i tidsplanen.
• Setback vil TÆNDE for enheden i mindst 30 minutter, medmindre setbacktemperaturens 

kontrolpunkt ændres eller enheden TÆNDES med TIL/FRA-knappen.
• Når setback TÆNDER for klimaanlægget mens det er i Auto-tilstand, skifter fjernbetjeningen 

til kun afkøling eller opvarmning, afhængigt af hvad der er passende, og kun den respektive 
setback-temperatur vises.
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Drift Setback bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

1 
35°C

Cool Setback
Cool

Ikonet for setback "  " blinker, når enheden TÆNDES under 
setback-kontrol.

Ventilatorhastigheden kan ikke ændres, når setback er aktiv og 
derfor er ventilatorhastigheden ikke synlig.

Ventilationsdrift 

Forberedelse
 • Af hensyn til mekanikken skal du slå klimaanlægget TIL mindst 6 timer før, du starter med 
at bruge systemet.

 • Du må ikke SLUKKE klimaanlægget i sæsonen for at garantere en rolig start af 
klimaanlægget.

 • Tryk flere gange på knappen til valg af driftstilstand, indtil ventilationstilstand vælges.

1 Vent

 • Ventilationstilstand bruges på 
varmegenvindingsenheder (HRV), når det ikke 
er nødvendigt med afkøling eller opvarmning.

2  • Ventilationstilstanden kan ændres i Hovedmenuen 
(Se "Ventilation Mode" på side 37).

Bemærk
Ventilationstilstande: Auto, Energy Reclaim Ventilation og Bypass

3  • Ventilationshastigheden kan ændres i Hovedmenuen 
(Se "Ventilation rate (ventilationshastighed)" på side 36).

Bemærk 
Ventilationshastigheder: Low eller High

(kun HRV (varmegenvinding))

Drift
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4  • Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 
Driftslampen lyser og starter op, 
og varmegenvindingsenheden begynder 
at arbejde.

5  • Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper 
varmegenvindingssystemet med at køre og 
driftslampen SLUKKER.

Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge 
køling/opvarmning

(kun VRV)

Indstillingsændringer
Se "Mulighed for at vælge Cool/Heat" på side 22 for en forklaring 
af muligheden for at vælge køling/opvarmning.

1 Cool Set to

28°C

Cool Set to

28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand på 
fjernbetjeningen i mindst 4 sekunder (mens 
baggrundsbelysningen lyser). 
Fjernbetjeningen vil ikke vise "  " (skift under 
styring), hvis fjernbetjeningen er tildelt berettigelse 
til at kunne vælge afkøling/opvarmning.

 • Ikonet "  " (skift under styring) på hver af indendørsenhedernes 
fjernbetjening, der er forbundet til den samme udendørsenhed eller 
BS (forgreningsvalg)-boks, vil begynde at blinke.

 • Indstil muligheden for at vælge køling/opvarmning som beskrevet 
nedenfor.

Bemærk
• Det er muligt at ændre indstillingen for ventilatortilstand uanset 

muligheden for at vælge køling/opvarmning.
• Hvis muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet på 

"valg af køling/opvarmning med fjernbetjeningen" ( ) kan vælges", 
viser de andre fjernbetjeninger "  " (skift under styring). I dette 
tilfælde, kan driftstilstanden ikke ændres til henholdsvis afkøling 
eller opvarmning, når opvarmning eller afkøling er indstillet på 
"valg af køling/opvarmning med fjernbetjeningen".

  Se betjeningsvejledningen, som følger med udendørsenheden, 
for oplysninger om fjernbetjeningen "valg af køling/opvarmning 
med fjernbetjeningen".
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Indstillinger for valg
Displayet "  " (skift under styring) blinker, når strømmen TÆNDES 
første gang.

2 Cool Set to

28°C

Cool Set to

28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den 
fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge 
behøver at blive indstillet. 
Muligheden for at vælge køling/opvarmning 
indstilles, og ikonet "  " (skift under styring) 
forsvinder. 
Ikonet "  " (skift under styring) vises på de 
andre fjernbetjeninger.

3 Cool Set to

28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den 
fjernbetjening, der har mulighed for at vælge 
køling/opvarmning (eller fjernbetjeningen uden 
ikonet "  " (skift under styring)) flere gange, 
indtil den ønskede tilstand er valgt. Hver gang 
du trykker på knappen, skifter displayet til "Fan" 
(ventilator), "Dry" (tørring), "Auto" (automatisk), 
"Cool" (køling), "Heat" (opvarmning) ikonet.

 • Samtidigt vil de andre fjernbetjeninger, uden 
muligheden for at vælge, følge trop og ændre 
displayet automatisk.

Drift
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Mulighed for at vælge Cool/Heat
• Tilstandene "Cool" (køling), "Heat" (opvarmning) og "Auto" (automatisk) kan kun indstilles med 

den fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet. 

1.

Fjernbetjeningen med 
mulighed for at vælge 

Indstil til "Cool" 
(køling), "Heat" 
(opvarmning), "Dry" 
(tørring), "Auto" 
(automatisk) tilstand.

Andre fjernbetjeninger

(uden visning af "  " 
(skift under styring))

(med visning af "  " 
(skift under styring))

• Klimaanlægget skifter til tilstanden, 
som indstilles på fjernbetjeningen med 
mulighed for valg. Ingen andre tilstande 
er tilgængelige.

• Klimaanlægget kan dog skifte til kun 
ventilatordrift eller fra "Cool" (køling) 
til "Dry" (tørring) tilstand.

2.
Fjernbetjeningen med 
mulighed for at vælge Indstil til "Fan"-drift. Andre fjernbetjeninger

(uden visning af "  " 
(skift under styring))

(med visning af "  " 
(skift under styring))

• Klimaanlægget kan ikke indstilles til 
andre tilstande end kun ventilatordrift.
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Forholdsregler ved indstilling af mulighed for at vælge køling/
opvarmning 
• Muligheden for at vælge køling/opvarmning skal indstilles for en enkelt fjernbetjening i følgende tilfælde.

Et antal indendørsenheder er tilsluttede
til en enkelt udendørsenhed.
Indstil muligheden for at vælge køling/
opvarmning/blæser med én
af fjernbetjeningerne.

En enkelt BS (forgreningsvalg)-boks er 
tilsluttet et antal indendørsenheder.
Indstil muligheden for at vælge 
køling/opvarmning/auto/blæsermed én af 
fjernbetjeningerne.

BS (forgreningsvalg)-boks:
BS (forgreningsvalg)-boksen
bruges til at vælge kølings- eller 
opvarmningstilstand.

IndendørsenhedIndendørsenhed

(Varmegenvindingssystem)(Varmepumpesystem)

Knaplås 

Drift Deaktiver brugen af alle knapper.

1 Cool Set to

28°C

 • Tryk på menu/enter-knappen i mindst 4 sekunder. 
(Mens baggrundsbelysningen er tændt)

 • " " vises.

2 Buttons have been locked.
Press the menu button for 
4 seconds to release.

Return

 • Alle knapper er deaktiveret, når knapperne er låst.
 • Når der trykkes på en af knapperne, vises 
meddelelsen til venstre.

3  • Fortsæt med at trykke på menu/enter-knappen 
i mindst 4 sekunder for at annullere knaplåsen. 
(Mens baggrundsbelysningen er tændt)
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 �Oversigt over hovedmenuens punkter.

Bemærk
• De tilgængelige punkter kan variere med den tilsluttede model.
• I menuen vises kun punkter, der er tilgængelige.

Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-
side

Airflow Direction Ændre luftstrømmens retning.
 • Luftstrømmens retningsblade kan automatisk 
føres op og ned (venstre og højre).

 • Der er fem mulige faste luftstrømspositioner.
 • Denne funktion er ikke tilgængelig på alle 
modeller.

30

Individual Air 
Direction(1)

(kun hvis funktio-
nen til individuel 
luftstrøm er 
installeret)

Individual Setting Indstil luftstrømsretningen individuelt for hver 
af klapperne.
 • I tilfælde af SkyAir maksimalt 4 enheder 
(enhed A, B, C og D).

 • I tilfælde af VRV maksimalt 16 enheder 
(enhed 0 til 15).

31

Individual Setting 
List

En tabel for hver enhed med indstillingerne for 
hver af de 4 klapper.

32

Reset All Indivi 
Setting

Ryd alle de individuelle indstillinger. 33

Airflow Direction 
Range

Auto-sving-retningen kan vælges ud fra tre 
mønstre for at passe til rummet udformning.
Standard , Right blow eller Left blow

34

Quick Start(1)

(kun SkyAir)
Bruges for hurtigt at indstille rummet til 
en komfortabel temperatur (medmindre 
systemet er i tørring eller ventilatordrift).
 • Den maksimale varighed for quick start 
er 30 minutter.

35

Ventilation
(kun HRV 
(varmegenvin-
ding))

Ventilation Rate Sæt ventilationshastigheden til "Low" eller 
"High".

36

Ventilation Mode Sæt ventilationstilstanden til "Auto", "Energy 
Reclaim Ventilation", og "Bypass".

37

1) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede

Hurtig reference for hovedmenupunkter
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Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-
side

Energy 
Saving 
Options(1)

Energy Saving 
List

Aktiver eller deaktiver "Energy Saving 
Options".

38

Setpoint Range Kontrolpunkttemperaturområdet kan begrænses 
for køling og opvarmningstilstand.

39

Setback Condition Sæt setback-differential-temperaturen hvorefter 
enheden vil SLUKKE igen.

40

Sensing 
Sensor(Low)(²)(³) 
(kun hvis den 
registrerende føler 
er installeret)

Hvis der ikke registreres personer i et sat 
tidsrum, ændrer denne funktion automatisk 
klimaanlæggets måltemperatur. 
Hvis der registreres personer, vender det tilbage 
til den normale kontrolpunkttemperatur.

41

Sensing 
Sensor(Stop)(²)(³) 
(kun hvis den 
registrerende føler 
er installeret)

Hvis der ikke registreres personer i et sat 
tidsrum, stopper denne funktion automatisk 
klimaanlægget.

42

Setpoint Auto 
Reset

Ændre temperaturkontrolpunktet til et 
forudindstillet temperaturkontrolpunkt efter at 
have kørt i et indstillet tidsrum, også selvom 
temperaturkontrolpunktet er blevet ændret.
 • Kan indstilles fra 30 til 120 minutter 
i 30 minutters intervaller.

43

Off Timer Systemet slukkes automatisk efter det valgte 
tidsrum, hver gang systemet aktiveres.
 • Kan indstilles i intervaller på 10 minutter fra 
30 til 180 minutter.

44

Auto Display Off Når systemet SLUKKES, er det muligt at få 
displayet til at SLUKKE automatisk efter et 
givent tidsrum.
 • Det er muligt at vælge "Off", "10min", "30min", 
eller "60min".

44

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-betingelser og Kontrolpunkt automatisk nulstilling bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet 
en centraliseret styringsenhed. 

2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede.
3) Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv. 

I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.
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Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-
side

Energy 
Saving 
Options(1)

Energy 
Consumption(²)

Et vejledende energiforbrug indtil nu bliver vist. 
Det gør det muligt for kunden at vurdere 
udviklingen i energiforbruget.

45

Bemærk
• Tilgængelighed af funktion afhænger 

af indendørsenhedens type
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når mere 

end 1 indendørsenhed er forbundet til 
fjernbetjeningen.

• Det viste energiforbrug stammer ikke fra 
en kWh-måling, men fra en beregning ud fra 
kørselsdata i enheden.

• Nogle af faktorerne i denne beregning er 
absolutte værdier, mens andre faktorer blot 
stammer fra interpolation med tolerance. 
Derfor kan udlæsningen afvige fra det 
faktiske energiforbrug.

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-betingelser og Kontrolpunkt automatisk nulstilling bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet 
en centraliseret styringsenhed. 

2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede.
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Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-
side

Schedule(1) Enable/Disable Aktiver eller deaktiver tidsplanfunktionen. 46
Select Schedule Vælg det aktive tidsplannummer (tidsplan nr. 1, 

2 eller 3).
47

Holidays Vælg de ugedage, hvor tidsplanen vil blive 
deaktiveret. Denne funktion bruges, når 
tidsplanen ikke behøver at være aktiv, f.eks. 
når du er på ferie.

48

Settings Vælg hvornår driftstilstandene start og/eller 
stopper for hver dag i ugen. Du kan indstille 
op til 5 handlinger pr. dag.

49

Filter Auto Clean Sæt tidspunktet for, hvornår filteret behøver 
at blive renset automatisk. Flere oplysninger 
findes i betjeningsvejledningen vedrørende 
den selvrensende pyntepanel.

51

Maintenance Information Vis servicekontakten og modelinformationer. 52

Configuration Quiet Operation 
Mode

Planlæg udendørsenheden til at arbejde mere stille, 
så den f.eks. ikke forstyrrer naboerne om natten.

53

Bemærk
• Tilgængelighed af funktion afhænger 

af udendørsenhedens type
Draft Prevention(²)

(kun hvis den 
registrerende føler 
er installeret)

Forhindrer personer i at blive påvirket af 
luftstrømmen fra indendørsenheden.
Funktionen til forhindring af træk kan aktiveres 
eller deaktiveres.

53

Display  • Display: 
Skift mellem Standard eller Detaljeret display.

 • Detaljerede visningsindstillinger:  
Vælg om rumtemperatur, udendørstemperatur, 
system eller ingenting vises.

56

Contrast 
Adjustment

Justering af LCD-kontrasten. 58

Current Settings Viser en liste over de aktuelle indstillinger for de 
tilgængelige punkter.

58

Clock & 
Calendar

Date & Time Konfigurering af dato- og tidsindstillinger.
 • Standardvisningen for klokkeslæt er 24H.
 • Uret vil være forblive inden for ±30 sekunder 
pr. måned. 

 • Hvis der er strømsvigt inden for en periode 
på 48 timer, fortsætter uret takket være den 
indbyggede backup-strømforsyning.

59

12H/24H Clock Klokkeslættet kan vises i enten 12-timers eller 
24-timers format.

60

Language Vælg sproget afhængigt af den installerede 
sprogpakke.

61

1) Tidsplanen vil ikke være tilgængelig, når en central styring eller BRP7A51 digital indgangsadapter er tilsluttet.
2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede.
3) Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv. 

I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.



BRC1E53 Brugervejledning
4P419251-1 – 2015.10 28

Menupunkter på sub-fjernbetjening
Indendørsenhed

Udendørsenhed 2 fjernbetjeninger 
har kontrollen

Hvis du har 2 fjernbetjeninger til en indendørsenhed, kan 
følgende menupunkter ikke indstilles på den underordnede 
fjernbetjening. De skal indstilles på hovedfjernbetjeningen.
 • Individual Air Direction
 • Energy Saving Options
 • Schedule
 • Filter Auto Clean
 • Setback-temperaturkontrolpunkter
 • Quiet Operation Mode
 • Draft prevention
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Hovedmenu
 �Sådan betjenes Hovedmenuen

1 Cool Set to

28°C

Basisskærm

 •  Tryk på Menu/Enter-knappen.

2 Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

SettingReturn

Main Menu

Hovedmenu

 • Hovedmenuen vises.

  Instruktioner om betjening af knapperne vises. 

3  • Valg af punkter i Hovedmenuen.
1.  Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for 

at vælge det ønskede punkt.
2.  Tryk på menu/enter-knappen for at vise 

den valgte indstillingsskærm.

4  • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage 
til basisskærmen fra Hovedmenuen. 

 Forsigtig
 • Når Hovedmenuen er synlig, vil skærmen automatisk skifte til basisskærmen, hvis du ikke 
trykker på en knap i 5 minutter. 

Drift

Betjening af menu
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Betjening af menu

Airflow Direction
 �Ændre luftstrømmens retning

Drift

1 
SettingReturn

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2Main Menu  • Vis hovedmenuen (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29)

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Airflow Direction  og tryk på menu/enter-knappen.

2 Swing

SettingReturn

Direction1
Airflow Direction

Direction2
Swing

Luftstrømsretnings-
indstilling (op/ned) 

Swing
Direction1

Airflow Direction

SettingReturn

Direction2
Swing

 
Indstilling af 

luftstrømsretning 
(venstre/højre)

Bemærk: Kun synlig 
hvis den er tilgængelig.

 • Vælg den ønskede luftstrømsretning fra  No Ind Set ,  
 Position 0 ,  Position 1 ,  Position 2 ,  Position 3 ,  
 Position 4 ,  Swing , eller  Auto  med  
(Op/ned)-knapperne.

 • Vælg op/ned-retning eller venstre/højre-retning 
med  (Venstre/Højre)-knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen

Bemærk
• Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:

1 
2 

3 4 

0 

Retning op/ned

0 
1 2 3 

4 

Retning venstre/højre

0  : Position  0
1  : Position  1
2  : Position  2
3  : Position  3
4  : Position  4

 • Hvis du vælger  Swing , svinger luftstrømmens retningsblade 
frem og tilbage. Når  Swing  vælges, bliver alle luftstrømsret-
ninger synlige samtidig.

 • Hvis du vælger en af positionerne 0 til 4, forbliver luftstrøm-
mens retningsblade i en fast position. 
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Bevægelse af luftstrømmens retningsblade
Når følgende driftsbetingelser er aktive, styres luftstrømmens retning automatisk. Den egentlige 
drift kan dog afvige fra det, som vises på fjernbetjeningen.

Driftsbetingelse

 • Rumtemperaturen er højere end fjernbetjeningens indstillede 
temperatur (i opvarmningsdrift).

 • Når afrimning er aktiv (i opvarmningsdrift). 
(Luftstrømmen er horisontal, så folk i rummet ikke udsættes 
direkte for den kolde luft).

 • Ved fortsat drift med horisontal luftstrøm. 

Bemærk
Opvarmningsdrift omfatter automatisk drift.

Individual Air Direction
 �Individuel indstilling

1 1/2
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

SettingReturn

Main Menu  • Vis hovedmenuen (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Vælg  Individual Air Direction  og tryk på Menu/
Enter-knappen.

2 Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range 

Individual Air Direction

SettingReturn

 • Vælg  Individual Setting  og tryk på Menu/Enter-
knappen.

3 
Return Setting

No Ind Set

Outletmark

Unit A

Individual Setting
DirectionOutlet

SettingReturn

 • Brug  knapperne til at vælge mærke for 
enheden og udtaget.

 • I tilfælde af SkyAir kan der maksimalt vælges 
4 enheder (enhed A, B, C og D). 
I tilfælde af VRV kan der maksimalt vælges 
16 enheder for hver gruppe (enhed 0 til 15).

(Kun hvis funktionen til individuel luftstrøm er installeret)

Drift
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Bemærk
I tilfælde af fire udtag (kassettetype), kan du kontrollere hver af de 
fire klapper individuelt (følgende mærker findes ved siden af hvert 
luftudtag: □, □□, □□□, □□□□).

4 No Ind Set

Outletmark

Unit A

Individual Setting
DirectionAir Volume

SettingReturn

 • Tryk på den (Højre) knap  for at vælge 
luftstrømsretningen.

 • Brug  (Op/Ned)-knapperne for at ændre 
luftstrømsretningen til følgende:  
 No Ind Set ,  Position 0 ,  Position 1 ,  
 Position 2 ,  Position 3 ,  Position 4 ,  
 Swing  eller  Blocked . 
 No Ind Set : Ingen individuel indstilling. 
 Blocked : Individuel luftstrøm er blokeret.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

5 Cool Set to

28°C

Basisskærm

 • Hvis individuel luftstrømsretning er indstillet, vises 
ikonet for individuel luftstrømsretning på 
basisskærmen. 

 �Individual Setting List

1 Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range 

Individual Air Direction

SettingReturn

 • Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning 
(Se "Individuel indstilling" på side 31).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Individual Setting List  og tryk på menu/enter-
knappen.

Drift



Brugervejledning BRC1E53

33 4P419251-1 – 2015.10

Betjening af menu

2 Unit A
Outletmark Air direc. Indiv.

Individual Setting List

Return

Position 0  OFF
Position 0  OFF
Position 0  OFF
Position 0  OFF

 • En tabel viser de aktuelle indstillinger. Tryk på 
knapperne  (Op/Ned) for at gå til den 
næste enhed.

 • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage 
til den forrige menu.

 �Nulstil alle individuelle indstillinger

1 Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range 

Individual Air Direction

SettingReturn

 • Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning 
(Se "Individuel indstilling" på side 31).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at 
vælge  Reset All Indivi Setting  og tryk på menu/
enter-knappen.

2 
NoYes

Reset All Indivi Setting
Clear individual 
air flow setting?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
nulstillingen og vende tilbage til basisskærmen.

Drift
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 �Område for luftstrømsretning 
(Kun for gulvstående indendørsenhed)

• Området for luftstrømsretning kan vælges med fjernbetjeningen afhængigt af klimaanlæggets 
installationssted. 
Området for luftstrømsretning har følgende 3 mønstre:

Standard Left Blow Right Blow
Fuld bred sving Sving til venstre side Sving til højre side

• Disse mønstre svarer til situationerne som vist herunder:
Standard Left Blow Right Blow

Fuld bred sving Sving til venstre side Sving til højre side

0 
1 2 3 

4 1 
2 

3 4 

0 
3

2
10

4

1 Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range 

Individual Air Direction

SettingReturn

 • Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning 
(Se "Individuel indstilling" på side 31).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Airflow Direction range  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 
0

Air range
Standard

Unit select
Unit No.

Airflow Direction Range

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge 
enhedsnummeret.

Bemærk
• Til et simultant driftssystem, er det muligt at lave individuel 

opsætning for hver enhed ved at forbinde fjernbetjeningen 
til hver enhed ved installation.

• Til fjernbetjeninger, der er tilsluttede i gruppe, kan der 
konfigureres maksimalt 16 enheder (enhed nummer 0-15).

Drift
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3 
0

Air range
Standard

Unit select
Unit No.

Airflow Direction Range

SettingReturn

 • Tryk på den (Højre) knap  for at vælge 
luftområdeindstillingen.

 • Vælg det ønskede luftområde fra  Standard ,  
 Right blow  eller  Left blow  med   
(Op/Ned)-knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Quick Start
 �Quick Start TIL

1 1/2
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

SettingReturn

Main Menu

Cool Set to

28°C
Quick Start

 • Vis hovedmenuen under kølings-, opvarmnings- 
eller automatisk drift (se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge 
 Quick Start  og tryk på menu/enter-knappen for 
at vende tilbage til basisskærmen.

 • Quick Start er nu slået TIL.
 • Når Quick Start er aktiv, er det ikke muligt at 
ændre ventilatorhastigheden. Symbolerne for 
ventilatorhastigheden vises ikke.

 �Quick Start FRA

2 1/2
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

SettingReturn

Main Menu

Cool Set to

28°C

 • Mens Quick Start er aktiv, vis Hovedmenuen 
(Se "Sådan betjenes Hovedmenuen" på 
side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Quick Start  og tryk på menu/enter-knappen for 
at vende tilbage til basisskærmen.

 • Quick Start er nu slået FRA. 
 • Ventilatorhastigheden kan ændres igen og ikonerne 
for ventilatorhastigheden bliver atter synlige.

 (kun SkyAir)

Drift
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Quick Start
Quick Start Indendørsenhedens luftstrømningshastighed styres automatisk, 

hvad der får udendørsenhedens effekt til at øges, så rummet hurtigt 
opnår en komfortabel temperatur.

 • Ikonerne for ventilatorhastigheden forsvinder og ventilatorhastigheden kan ikke ændres.
 • Kan ikke indstilles i kun ventilator- og tørringsdrift. 
 • Quick Start kører i maksimalt 30 minutter, før enheden automatisk skifter til normal drift. 
 • Hvis du aktiverer knappen til valg af driftstilstand, skifter klimaanlægget til normal drift.
 • I opvarmningsdrift øges ventilatorhastigheden muligvis, og temperaturen sænkes muligvis. 
Juster driften, som du ønsker. 

Ventilation
 �Ventilation rate (ventilationshastighed)

1 Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

SettingReturn

Main Menu  • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på Press  (Op/Ned)-knapperne for at 
vælge  Ventilation  og tryk på menu/enter-knappen 
(For modeller uden ventilatorfunktion,  Ventilation  
vil ikke blive vist i Hovedmenuen).

2 2/2

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Ventilation

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Ventilation Rate  og tryk på menu/enter-knappen.

3 Ventilation Rate

Ventilation

High

SettingReturn

HighLow

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at ændre 
indstillingen til  Low  eller  High .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.

Drift

(kun HRV (varmegenvinding))
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 �Ventilation Mode

1 2/2

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Ventilation

SettingReturn

 • Vis Ventilationsmenuen. 
(Se "Ventilation rate (ventilationshastighed)" på 
side 36).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Ventilation Mode  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
Bypass

2/2

Ventilation mode

Ventilation

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at 
ændre indstillingerne som vist herunder.

AutoEnergy Reclaim Vent.Bypass

* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.

3 Cool Set to

28°C

 • Vælg den ønskede ventilationsdrift. 
 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

 • Den tilsvarende tilstand vises.

Ventilation Mode

Auto mode " " Med oplysninger fra klimaanlægget (køling, opvarmning, ventilator 
og indstillet temperatur) og varmeveksleren (indendørs- og 
udendørstemperaturer) skifter driften automatisk mellem 
varmeveksling og bypass. 

Energy reclaim 
ventilation mode " "

Udendørsluften tilføres rummet efter at have passeret gennem 
en varmeveksler.

Bypass mode " " Udendørsluften tilføres rummet uden at have passeret gennem 
en varmeveksler.

Drift
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Energy Saving Options
 �Liste for energibesparelse

Visse funktioner bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret 
styringsenhed.Drift

1 Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

SettingReturn

Main Menu
 • Vis hovedmenuen. 
(Se "Sådan betjenes Hovedmenuen" på 
side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Energy Saving Options  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

1/2Energy Saving Options

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Energy Saving List  og tryk på menu/enter-
knappen.

3 Setpoint Range
Setback Condition

Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)

Setpoint Auto Reset
Off Timer

Energy Saving List

SettingReturn

: OFF
: ON
: OFF
: OFF
: ON
: ON

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at ændre 
indstillingen til  ON  eller  OFF .

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-
knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

                         

4 
NoYes

Energy Saving List
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.
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 �Setpoint Range Setting

1 1/2
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Setpoint Range  og tryk på menu/enter-knappen.

2 16°C        – 32°C

16°C – 32°C

Setpoint Range

SettingReturn

Cool

Heat

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at ændre 
området for afkølings- eller 
opvarmningstemperaturkontrolpunktet.

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-
knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

                         

Bemærk
• Standard området for begrænsning af kontrolpunkt er [16°C→32°C]. Dette område for 

kontrolpunkt er det generelle område for kontrolpunkt og er som følge heraf altid aktivt, uanset 
om kontrolpunktsområde er aktiveret eller deaktiveret.

• Standard kontrolpunktsområdet for setback-drift er [33°C→37°C] for afkøling og [10°C→15°C] 
for opvarmning. Dette kontrolpunktsområde kan ikke ændres.

3 
NoYes

Setpoint Range
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Drift
Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret 
styringsenhed.
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 �Setback Condition

1 1/2
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Setback Condition  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 
-2°C

Recovery Differential

Cool Heat
 +2°C

Setback Condition

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at ændre 
differentialet for setback-drift.

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-
knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
NoYes

Setback Condition
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes  .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Bemærk
• Standard området for begrænsning af kontrolpunkt er [16°C→32°C]. Dette område for 

kontrolpunkt er det generelle område for kontrolpunkt og er som følge heraf altid aktivt, 
uanset om kontrolpunktsområde er aktiveret eller deaktiveret.

• Standard kontrolpunktsområdet for setback-drift er [33°C→37°C] for afkøling og [10°C→15°C] 
for opvarmning. Dette kontrolpunktsområde kan ikke ændres.

Drift
Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret 
styringsenhed.
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 �Sensing Sensor(Low)
Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv. 
I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, 
som er monteret i master-indendørsenheden.Drift

1 1/2
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Sensing Sensor(Low)  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 Adjust Cool SP:
Adjust Time Cool:

Limit Cool SP: 
Adjust Heat SP: 

Adjust Time Heat: 
Limit Heat SP: 

Sensing Sensor(Low) 

1.0°C
15 min
35°C
1.0°C
15 min
15°C

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at indstille 
energibesparelsesdriften, når føleren registrerer 
et fravær.

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-knapperne.
 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

 • Eksempel (indstillinger til venstre gælder): 
Hvis føleren afgør, at der ikke er en person 
i rummet under afkølingsdrift, øges 
afkølingskontrolpunkttemperaturen automatisk 
med 1°C hvert 15 minut indtil 
afkølingskontrolpunkttemperaturen er 35°C. 
På basisskærmen ændres 
afkølingskontrolpunkttemperaturen ikke.

3 
NoYes

Sensing Sensor(Low)
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.
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 �Sensing Sensor(Stop) 

1 1/2
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Sensing Sensor(Stop)  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 OFF
1 hours

Unocc Stop On/Off:
Unocc Stop Time:

Sensing Sensor(Stop) 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at indstille 
energibesparelsesdriften, når føleren registrerer 
fraværet.

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-
knapperne.

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
NoYes

Sensing Sensor(Stop)
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Drift

Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv.
I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, 
som er monteret i master-indendørsenheden.
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 �Setpoint Auto Reset

1 1/2
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor(Low)
Sensing Sensor(Stop)
Setpoint Auto Reset

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Setpoint Auto Reset  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 28 °C
30 min

20°C
30 min

Cool

Heat

2/2

Set temp.:
Set Time: 

Set temp.: 
Set Time:

Setpoint Auto Reset

SettingReturn

 • Tryk på knapperne  for at indstille 
forudindstillet temperatur og timerindstilling 
for automatisk nulstilling af kontrolpunktet.

 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-
knapperne.

 • Tryk menu/enter-knappen når alle ændringerne 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
NoYes

Setpoint Auto Reset
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Drift
Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret 
styringsenhed.
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 �OFF Timer

1 Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

SettingReturn

2/2Energy Saving Options  • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Off Timer  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
SettingReturn

Off Timer

60

After you turn on the unit, 
it will automatically turn 
off in

minutes.

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at indstille 
den tid, der skal gå, før enheden automatisk 
slukker igen.  
Du kan vælge tiden i intervaller på 10 minutter 
fra 30 til 180 minutter.  
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt.  
Indstillingsbekræftelsesskærmen vises ved tryk 
på menu/enter-knappen. 

3 
NoYes

Off Timer
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knappen for at 
vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

 �Auto Display Off

1 Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

SettingReturn

2/2Energy Saving Options  • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Auto display off  og tryk på menu/enter-knappen.

Drift

Drift
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2 Settings

SettingReturn

Auto Display Off

Off

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at indstille 
timeren.

 • Tryk menu/enter-knappen når timeren er indstillet. 
Bekræftelsesskærmen vises.

3 
NoYes

Auto Display Off
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

 �Energy Consumption

1 2/2
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption

Energy Saving Options

SettingReturn

 • Vis energibesparelsesmulighederne (Se "Liste for 
energibesparelse" på side 38). 

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Energy Consumption  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 
0     6     12    18    24

Total
10.5 kWh

1
kWh

Today
Energy consumption

Return

Total
60.2 kWh

10
kWh

S  M  T  W  T  F  S

This week
Energy consumption

Return

Total
150 kWh

1
kWh

0     3      6      9     12

This year
Energy consumption

Return

 • Skift skærme med   (Venstre/Højre)-
knapperne: 
I dag > I går > Denne uge (1 uge) > Sidste 
uge (1 uge) > Dette år (1 år) > Sidste år.

 • Ændre området, som du kan se foroven til højre 
på skærmen med  (Op/Ned)-knapperne.

 • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage 
til den forrige skærm.

                         

Drift
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Schedule
 �Aktiver/Deaktiver

Drift
Tidsplanen er ikke synlig og deaktiveret, når en central styring eller 
BRP7A51 digital indgangsadapter er tilsluttet.

1 1/2
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

SettingReturn

Main Menu  • Vis hovedmenuen.   
(Se "Sådan betjenes Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Schedule  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
NoYes

Schedule
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

SettingReturn

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day 01
Friday

 0:00
Return Setting

Bemærk
• Du skal indstille uret, før du kan indstille 

tidsplanen.
• Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises 

et skærmbillede som det til venstre.

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes  og tryk på menu/enter-knappen.

 • Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
 • Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.  
(Se "Clock & Calendar" på side 59).

3 2/2
Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Schedule

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Enable/Disable  og tryk på menu/enter-knappen.

4 
Disable

Schedule 
Enable/Disable 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Enable  eller  Disable .

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

Bemærk
Tidsplanen er aktiveret. Du kan se, hvordan du 
ændrer det valgte tidsplan-nummer, under "Vælg 
tidsplan" på side 47.
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5 
NoYes

Schedule
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

 �Vælg tidsplan

1 2/2
Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Schedule

SettingReturn

 • Vis tidsplansmenuen. (Se "Aktiver/Deaktiver" på 
side 46).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Select Schedule  og tryk på menu/enter-knappen.

2 Schedule nr 1

Schedule
Select Schedule

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Schedule nr 1 ,  Schedule nr 2  eller  
 Schedule nr 3 .

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

3 
NoYes

Schedule
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Drift Det er muligt at programmere op til tre forskellige tidsplaner.



BRC1E53 Brugervejledning
4P419251-1 – 2015.10 48

Betjening af menu

 �Holidays

1 Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Schedule 

SettingReturn

 • Vis tidsplansmenuen. (Se "Aktiver/Deaktiver" på 
side 46).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Holidays  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
SatFriThuWedTueMonSun

Holidays
 Multiple selection

Schedule

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge den ønskede dag.

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vise " " 
for at indstille denne dag som en feriedag. 

Bemærk
• Du kan vælge flere dage som ferie.
• For at kunne genaktivere den programmerede timer for dagen, som er valgt som ferie, 

skal ferieindstillingen slås fra.

3 
SatFriThuWedTueMonSun

Holidays
 Multiple selection

Schedule

SettingReturn

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises. 

4 
NoYes

Schedule
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knappen for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Schedule nr 1 

Sun

 Hol

SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat Bemærk
"Hol" vises på tidsplanindstillingesskærmen 
for dage, som er blevet indstillet som ferie.

Drift
Den programmerede timer deaktiveres for dage, som er blevet indstillet som 
ferie.
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 �Indstillinger for Schedule

1 2/2
Enable/Disable
Select Schedule
Holidays
Settings

Schedule

SettingReturn

 • Vis tidsplansmenuen. (Se "Aktiver/Deaktiver" på 
side 46).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Settings  og tryk på menu/enter-knappen.

Bemærk
Indstillingerne for Schedule for den valgte tidsplan kan ændres. Du kan se, hvordan du ændrer 
den valgte tidsplan, under "Vælg tidsplan" på side 47.

2 
Mon

Schedule nr 1

SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat
 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge 
den dag, der skal indstilles.

3 
SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00

Schedule nr 1

Mon

SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00Mon

Schedule nr 1

 • Indtast klokkeslættet for den valgte dag. 
 • Tryk på  (Venstre/Højre)-knapperne for 
at flytte det markerede punkt, og tryk på  
(Op/Ned)-knapperne for at indtaste starttiden for 
den ønskede funktion. Hver gang du trykker på 

 (Op/Ned)-knapperne, skifter tallene med 
1 time eller 1 minut. 

Drift Når en tidsplan er blevet gemt, aktiveres tidsplanen automatisk.
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4 
SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00

Schedule nr 1

Mon

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00   ON      32°C     16°C

Schedule nr 1

SettingReturn

Mon

 • Tryk på  (Venstre/Højre)-knapperne for 
at flytte det markerede punkt, og tryk på  
(Op/Ned)-knapperne for at konfigurere TIL/FRA/-- 
indstillinger.
"Act"-kolonne:
TIL :  Temperaturkontrolpunkter kan konfigureres.
FRA :  Setback-temperaturkontrolpunkter kan 

konfigureres.
– – :  Kontrolpunkterne for temperatur og setback-

temperatur er deaktiveret.

 • Tryk på  (Venstre/Højre)-knapperne for 
at flytte det markerede punkt, og tryk på  
(Op/Ned)-knapperne for at indtaste afkølings- og 
opvarmningskontrolpunkterne for både TIL og 
FRA (Setback)-funktion.
"Cool" og "Heat" kolonne:
"__":  Angiver, at temperaturkontrolpunktet og 

kontrolpunktet for setback-temperatur ikke 
er specificeret for dette tidsrum. Det sidste 
aktive kontrolpunkt vil blive anvendt.

"– –":  Angiver, at setback-funktionen er deaktiveret 
for dette tidsrum.

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON       24°C    21°C
– 8 :00     OFF

Mon

Schedule nr 1

SettingReturn

5 Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00 ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00

Schedule nr 1

SettingReturn

Mon

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON  24°C    21°C
– 8 :00    OFF  29°C    10°C
1 7 :30    ON  24°C    21°C
2 2 :00    OFF  28°C    17°C

Mon

Schedule nr 1

SettingReturn

Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00  ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00 OFF  28°C    17°C

Tue

Schedule nr 1

SettingReturn

Bemærk
Der kan maksimalt indstilles 5 handlinger om 
dagen.

 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

Bemærk
For at kopiere indstillingerne fra den forrige dag, 
tryk på knappen til valg af driftstilstand. 
Eksempel: For at kopiere indholdet fra mandag til 
tirsdag, vælg tirsdag og tryk på knappen til valg af 
driftstilstand.
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6 
SettingReturn

NoYes

Schedule
Save the settings?

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Filter Auto Clean
• Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen vedrørende den selvrensende pyntepanel.

 �Filter Auto Clean tid

1 Main Menu 2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

SettingReturn

 • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Filter Auto Clean  og tryk på menu/enter-knappen.

Bemærk
Når filtret Auto Clean er blevet deaktiveret, vises 
meddelelsen "Auto Filter Clean is Disabled".

2 0:00 - 3:00

Filter Auto Clean 
Filter Auto Clean 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge 
tidspunktet for, hvornår den automatiske 
rensefunktion af filteret skal udføres.

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

3 NoYes

Save the settings?
Filter Auto Clean

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

(Kun når det selvrensende pyntepanel er installeret)

Drift
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Maintenance Information
 �Vis vedligeholdelsesinformation

1 
SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu  • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Maintenance Information  og tryk på menu/
enter-knappen.

2 Contact Info
0123–4567–8900

Indoor Model –––/000
Outdoor Model –––/000

Maintenance Information

Return

R32  • Telefonnummeret for kontaktadressen vises 
øverst på skærmen. 
(Det vises ikke, hvis du ikke har registreret 
produktet endnu).

 • Modelinformationerne for dit produkts indendørs- 
og udendørsenheder vises nederst på skærmen. 
(Ved nogle modeller vises produktkoden muligvis).

 • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage 
til den forrige skærm. 

Bemærk
 • Modelnavnet vises ikke, hvis du har fået udskiftet 
printkortet. 

 • Hvis der skulle ske en fejl på indendørsenheden 
eller udendørsenheden, vises en fejlkode og 
driftslampen begynder at blinke.  
Hvis driftslampen ikke blinker, fungerer 
enheden korrekt. 

 • Fejlkodeprotokollen forsvinder, hvis du trykker 
på TIL/FRA-knappen i mere end 4 sekunder. 

Drift
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Configuration
 �Støjsvag tilstand 

Aktiver/Deaktiver

1 2/2
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Main Menu

SettingReturn

 • Vis hovedmenuen. 
(Se side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Configuration  og tryk på menu/enter-knappen.

2 Quiet Operation Mode 
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Configuration

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Quiet Operation Mode  og tryk på menu/enter-
knappen.

3 
NoYes

Quiet Operation Mode
Clock has not been set.
Would you like to set it now?

SettingReturn

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day 01
Friday

 0:00
Return Setting

Bemærk
• Du skal stille uret, inden du kan foretage 

ændringer i indstillingerne til støjsvag tilstand.
• Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et 

skærmbillede som det til venstre.

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes  og tryk på menu/enter-knappen.

 • Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
 • Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.  
(Se "Clock & Calendar" på side 59).

4 2/2
Enable/Disable
Settings

Quiet Operation Mode

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Enable/Disable  og tryk på menu/enter-knappen.

Drift
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5 
Disable

Quiet Operation Mode 
Enable/Disable 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Enable  eller  Disable .

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

6 
NoYes

Quiet Operation Mode
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Bemærk
For at indstille tiden til støjsvag tilstand, se 
"Indstillinger for støjsvag tilstand" på side 54.

Indstillinger for støjsvag tilstand

Efter at ændringer er gemt til indstillingerne, aktiveres støjsvag tilstand automatisk

1 2/2
Enable/Disable
Settings

Quiet Operation Mode

SettingReturn

 • Vis menuen støjsvag tilstand. (Se side 53).
 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Settings  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
SettingReturn

Configuration

The system will operate 
in Quiet Operation Mode 
from 

22:00
 to 

8:00

Quiet Operation Mode  • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for 
at indstille tiden.

 • Tryk på    (Venstre/Højre)-knapperne for 
at flytte det markerede emne.

 •  Tryk menu/enter-knappen når alle ændringerne 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

Drift
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3 
NoYes

Quiet Operation Mode
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

 �Forhindring af træk

1 Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Configuration

SettingReturn

 • Vis konfigurationsmenuen. 
(Se side 53).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Draft Prevention  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
Disable

Draft Prevention 
Enable/Disable 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Enable  eller  Disable .

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

3 
NoYes

Draft Prevention 
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for 
at vælge  Yes .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.
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Betjening af menu

 �Display
Display Mode

1 Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Configuration

SettingReturn

 • Vis konfigurationsmenuen. (Se "Forhindring af 
træk" på side 55).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Display  og tryk på menu/enter-knappen.

2 Display Mode Standard
Display Item   None

Display

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Display Mode  og tryk på menu/enter-knappen.

3 
Standard

Display
Display Mode

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Standard  eller  Detailed .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Bemærk
For at vælge hvilket punkt, der vises i området for valg af detaljeret display, se "Detaljeret punkt" 
på side 57.
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Detaljeret punkt

1 Display Mode Standard
Display Item None

Display 

SettingReturn

 • Vis displaymenuen. (Se "Display Mode" på 
side 56).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Display Item  og tryk på menu/enter-knappen.

2 None

Display 
Display Item

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vise 
følgende. 

*
* Room Temp   

Outside Air Temp  
System

None

* Nogle modeller viser muligvis ikke disse punkter, selvom 
de er valgt. 

 • Sørg for at læse følgende vedrørende visning af rum- 
og udendørstemperatur.

 Room Temp 
 –  Temperaturen nær fjernbetjeningen.
 – Den registrerede temperatur kan være påvirket af 
enhedens placering.

 – Det er muligt at skifte mellem fjernbetjeningen eller 
indendørsenheden for den anvendte temperaturføler. 
Se installatørvejledningen for at få detaljerede oplysninger.

 Outside Air Temp 
 –  Den registrerede temperatur tæt på udendørsenheden.
 – Den registrerede temperatur kan være påvirket af faktorer 
som enhedens placering (hvis den f.eks. er placeret i direkte 
sollys) og enhedens drift under afrimning. 

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen. 
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 �Contrast Adjustment

1 Quiet Operation Mode
Draft Prevention
Display
Contrast Adjustment

Configuration

SettingReturn

 • Vis konfigurationsmenuen. (Se "Forhindring af 
træk" på side 55).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Contrast Adjustment  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 Contrast Adjustment

Light

Dark

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge 
de ønskede kontrast. 

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingen og vende tilbage til basisskærmen. 

Current Settings
 �Overblik over de nuværende indstillinger

1 2/2
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Main Menu

SettingReturn

 • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Current Settings  og tryk på menu/enter-knappen.

2 Ventilation Rate
Ventilation Mode
Schedule
Quick Start
Display Mode
Display Item

Low
Auto
Disable
OFF
Standard
None

Current Settings

Return

1/2  • Der vises en liste med de nuværende indstillingers 
status. 

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at gå 
til den næste skærm.

 • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til 
Hovedmenuen.

Ventilation rate (ventilationshastighed) Schedule Display Mode Filter Auto Clean
Ventilation Mode Quick Start Display Item

Displaypunkter

* De viste punkter kan variere afhængigt af modellen. Der vises kun punkter, som kan indstilles. 

Drift
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Clock & Calendar
 �Dato og tid

1 
SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu  • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Clock & Calendar  og tryk på menu/enter-
knappen.

2 Date & Time
12H/24H Clock

Clock & Calendar

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Date & Time  og tryk på menu/enter-knappen.

3 Date & Time
Year 2016
Month 01
Day 01
Friday

 0:00
Return Setting

 • Brug  knapperne for at ændre dato og tid.
 • Flyt cursoren med   (Venstre/Højre)-knapperne. 
 • Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer 
er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises. 

 Forsigtig
 • Sommertid (DST) er som standard aktiv. Følgende regler er gældende:

 – [Start]: Sidste søndag i marts 02:00
 – [Slut]: Sidste søndag i oktober 03:00

 • Kontakt din Daikin-forhandler, hvis DST-indstillingerne skal ændres.

Bemærk
Ugedagen indstilles automatisk.

4 
NoYes

Date & Time
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knappen for 
at vælge  Yes . 

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen. 
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Betjening af menu

 �12T/24T-UR

1 Date & Time
12H/24H Clock

Clock & Calendar

SettingReturn

 • Vis Ur og Kalender-menuen. (Se "Dato og tid" på 
side 59).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 12H/24H Clock  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
24H

12H/24H Clock

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 12H  eller  24H . 

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

Bemærk
Som standard vises tiden i 24H-format. 

3 
NoYes

12H/24H Clock
Save the settings?

SettingReturn

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes . 

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingen og vend tilbage til hovedmenuen.
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Language
 �Vælg sproget

1 
SettingReturn

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2Main Menu  • Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Language  og tryk på menu/enter-knappen.

2 
English

Language 

SettingReturn

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at det 
foretrukne sprog.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Bemærk
 De synlige sprog afhænger den installerede sprogpakke. 
Se installatørvejledningen, for detaljerede oplysninger om de tilgængelige sprog og om hvordan 
du skifter sprogpakken.
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Nulstil filterindikation

1 Cool Set to

28°C
Time to clean filter

 • Når det er tid til at rense filtret og/eller elementet, vises en af 
de følgende meddelelser/ikoner nederst på basisskærmen: 

 – "Time to clean filter" (tid til at rense filter) / " "
 – "Time to clean filter & element" (tid til at rense filter 
og element) / " " + " "

 – "Time to clean element." (tid til at rense element) / " "
 • Vask, rens eller udskift filtret eller elementet. 
Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til 
indendørsenheden.

2 1/3

SettingReturn

Reset Filter Indicator
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options

Main Menu

Cool Set to

28°C

 • For at nulstille filtersymbolet, når filteret eller 
elementet vaskes, renses er udskiftes, vis 
hovedmenuen (Se "Sådan betjenes 
Hovedmenuen" på side 29 ).

 • Tryk på  (Op/Ned)-knapperne for at vælge  
 Reset Filter Indicator .

 • Tryk på menu/enter-knappen for at nulstille 
filterindikator og vende tilbage til basisskærmen.

 • Ikonerne som vises i trin 1 forsvinder fra 
basisskærmen, når filtersymbolet nulstilles.

3 Dust Collection Method

SettingReturn

NoYes

Dust Collection Method
Dust Collected?

SettingReturn

 • Når en indendørsenhed med en selvrensende 
kassette installeres, bliver du først bedt om at 
indsamle støvet fra støvbeholderen i enheden.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
og bekræftelsesskærmen vises.

 • Tryk på   (Venstre/Højre)-knapperne for at 
vælge  Yes . 
Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
og vende tilbage til basisskærmen.

 • Fortsæt den normale procedure for at nulstille 
filterindikatoren.

Drift
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 Forsigtig
 • Du må ikke vaske 
fjernbetjeningen. 
Hvis du gør det, kan det medføre 
elektrisk afledning, som kan føre 
til elektrisk stød eller brand.

 • Sørg for at stoppe klimaanlægget, 
og sluk for strømforsyningen, 
når du udfører 
vedligeholdelsesarbejder. 
Hvis du ikke gør det, kan det 
medføre elektrisk stød eller 
personskade.

Vedligeholdelse af enhed og LCD-display
Bemærk:
• Tør LCD-displayet og resten af fjernbetjeningens overflade af med en tør klud, hvis de bliver 

snavsede.
• Hvis snavset på overfladen ikke kan fjernes, skal du dyppe kluden i neutralt rengøringsmiddel 

opløst i vand, vride kluden godt og rengøre overfladen. Tør derefter overfladen af med en tør klud.
• Du må ikke bruge fortynder, organiske opløsningsmidler eller stærk syre.

 Advarsel
Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) 
i nærheden af klimaanlægget. 
Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. 
renset benzin eller fortynder.
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk 
stød eller brand.
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Fejlkodedisplay
 �Kontakt din Daikin-forhandler i følgende tilfælde

 Advarsel
Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (lugter f.eks. af brand), skal du stoppe 
klimaanlægget og slukke for strømmen.
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød eller risiko for brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

1 Cool Set to

28°C
Error : Push Menu Button

 • Hvis der opstår en fejl, blinker fejlikonet på 
basisskærmen og driftslampen.

 • Hvis der opstår en advarsel, er det kun fejlikonet, 
der blinker, og driftlampen blinker ikke.

 • For at få vist fejlkode og kontaktinformationer, 
tryk på menu/enter-knappen.

Driftslampe

2 Contact Info
0123–4567–8900

Indoor Model –––/000
Outdoor Model –––/000

Error Code:A1

Return

 • Fejlkoden blinker, og kontaktadressen 
og modelnavnet vises.

 • Oplys fejlkode og modelnavn til din Daikin-
forhandler.

Drift
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Eftersalgsservice

 Advarsel
 • Du må ikke adskille, ændre 
eller reparere enheden.
Det kan medføre elektrisk 
stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte eller 
montere fjernbetjeningen igen.
Ukorrekt installation kan medføre 
elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 �Oplys følgende punkter til reparatøren
 • Modelnavn
 • Installationsdato
 • Fejlforhold: Så præcist som muligt.
 • Din adresse, dit navn og dit telefonnummer

 �Flytning
Flytning af fjernbetjeningen kræver specielt udstyr. Kontakt din Daikin-forhandler. Udgifterne 
i forbindelse med flytning af fjernbetjeningen vil blive opkrævet.

 �Reparationer efter garantiperioden
Kontakt din Daikin-forhandler. 
Serviceydelser for rimelig pris er mulig på kundens forespørgsel. 

 �Forespørgsler om service efter salg
Kontakt din Daikin-forhandler.
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