4PWBG72362-1-KDA-24_04_QR_BULGARIAN.fm Page 1 Wednesday, November 6, 2013 10:21 AM

3.

4PW72362-1-KDA – 2013.10

Бърз справочник
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Моля, прочетете внимателно тези "1. Общи предпазни мерки
за безопасност", преди да пристъпите към монтажа на
климатичното оборудване, и се уверете, че монтажът
е извършен правилно.
Ако тези инструкции не се следват точно, това може да доведе
до имуществени щети или телесна повреда, които може да
бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ си играйте с климатика или с неговото
дистанционно управление. Случайното задействане от
дете може да доведе до влошаване на телесните
функции или увреждане на здравето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога на разглобявайте дистанционното управление.
Докосването на вътрешните части може да причини
токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия
дилър на Daikin или с оторизирана фирма за вътрешни
проверки и настройки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете токови удари, не работете с мокри
ръце.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 НЕ
модифицирайте
или
ремонтирайте
дистанционното управление. Това може да
причини токови удари или пожар. Консултирайте
се с Вашия дилър на Daikin.
 НЕ местете и не преинсталирайте сами
дистанционното
управление.
Неправилното
инсталиране може да причини токови удари или
пожар. Консултирайте се с Вашия дилър на Daikin.
 НЕ използвайте запалими материали (напр. лак за
коса или инсектицид) в близост до продукта. Не
почиствайте продукта с органични разтворители,
като например разредител на бои. Употребата на
органични разтворители може да причини повреда
на продукта, токови удари или пожар.
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Характеристики и функции

BRC1E52B7 е съвременно устройство, което предлага пълен
контрол върху вашата инсталация.
1 ОСНОВНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Основните функции на дистанционното управление са:
 ВКЛ./ИЗКЛ.,
 смяна на режима на работа,
 регулиране на температурата,
 регулиране на обема на въздуха,
 регулиране на посоката на въздушната струя.
2 ФУНКЦИЯ НА ЧАСОВНИКА
Функциите на часовника са:
 12/24-часов часовник с реално време,
 лятно часово време.
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1 БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА
За избор на предпочитания от вас режим на работа.
2 БУТОН ЗА СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА/НАСТРОЙКА НА
ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
За отваряне на екрана за скорост на вентилатора/настройка на
посоката на въздушния поток.
3 БУТОН ЗА МЕНЮ/ВЪВЕЖДАНЕ
За влизане в главното меню или за отваряне на елемента от
избраната настройка.
4 БУТОН ЗА НАГОРЕ/НАДОЛУ
За повишаване/понижаване на зададената температура, за
маркиране на следващия отгоре или отдолу елемент или за
смяна на избрания елемент.
5 БУТОН ЗА НАДЯСНО/НАЛЯВО
За маркиране на следващия отдясно/отляво елемент.

ИНФОРМАЦИЯ
Това е единственият бутон, който функционира, когато
подсветката не е включена.
7 ИНДИКАТОР ЗА ДЕЙСТВИЕ
Свети по време на работа или мига, при възникване на
неизправност.
8 БУТОН ЗА ОТМЕНЯНЕ
За връщане към предходния екран.
9 LCD (с подсветка)
При натискане на който и да е работен бутон подсветката ще
се включва за около 30 секунди. Когато 1 вътрешно тяло се
управлява от 2 дистанционни управления, тогава ще се включи
подсветката на това дистанционно управление, което
е задействано по-рано от другото.

Наименование и функция на иконите

За превключване между стандартен дисплей и подробен
дисплей вижте "15.2 За избиране на режим на дисплея".
Стандартен дисплей
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Ɂɚɞɧɚ
Ɉɯɥ
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Ɉɬɩ

6
Ɍɚɡɢɮɭɧɤɰɢɹɧɟɟɧɚɥɢɱɧɚ
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Подробен дисплей
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3 ФУНКЦИЯ НА ТАЙМЕРА
Функциите на таймера са:
 най-малко 5 действия могат да се програмират за всеки
ден от седмицата,
 могат да се програмират 3 независими програми,
 таймерът може да се активира/деактивира по всяко време,
 свързан към температура на охлаждане и/или на
отопление или към операция ИЗКЛ. (със или без
температура на понижаване),
 "последната команда" има предимство пред предходната
команда до следващата насрочена команда.

1 РЕЖИМ НА РАБОТА
Обозначава текущия режим на работа (Охлажд., Отопл., Вент.,
Вентилат., Изсуш. или Автомат.).

4 ПОНИЖАВАНЕ
Функцията на понижаване поддържа стайната температура
в рамките на зададен диапазон, когато обитателите са извън
дома за по-продължителен период от време и климатичната
инсталация е изключена.

2 СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
Показва скоростта на вентилатора, която е зададена на
климатика. Ако климатикът няма функция за урегулиране на
скоростта на вентилатора, тогава скоростта на вентилатора
няма да се показва.

5 БУТОН/ФУНКЦИЯ ЗА ЗАБРАНА
Бутоните и/или функциите могат да се заключват, за да
ограничат действията на потребителя.

3 ДИСПЛЕЙ НА ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРА/
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПОНИЖАВАНЕ
Когато модулът се включи, Задаване на показва температурите,
които са зададени за климатика.
Когато модулът се изключи, Понижаване показва температурите,
които са зададени за функцията на понижаване.

6 ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОДРОБНИЯ ДИСПЛЕЙ
Допълнително е възможно да се покаже
температура или стайната температура.

външната

Ⱥɜɬɨɦɚɬ
12

ȼɪɴɳ

11:03

ɉɟɬ

ɉɨɧɢɠ
Ɉɯɥ
Ɉɬɩ

ɋɬɚɣɧɚ

3
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ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

4 РАЗМРАЗЯВАНЕ/ТОПЪЛ СТАРТ
Посочва, дали е активиран режимът размразяване/топъл старт.
5 СЪОБЩЕНИЕ
Могат да се показват съобщения.
6 ВЕНТИЛАЦИЯ/ПРЕЧИСТВАНЕ
 Иконите за режима на вентилация
посочват текущия режим на вентилация (само за HRV)
(АВТОМАТ., ВЕНТ. РЕГЕН. ЕНЕРГИЯ, БАЙПАС).
 Иконата за пречистване на въздуха
посочва, че
работи модулът за пречистване на въздуха (опция).
Бърз справочник
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Обем/посока на въздуха
Обем възд.
ɇɢɫɤɚ

9 ИКОНА ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
Показва, че друго управление с по-висок приоритет управлява
или забранява вашето дистанционно управление.
10 ИКОНА ЗА ПРОМЯНА ПОД ЦЕНТРАЛИЗИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ
Показва, че промяната в работата на инсталацията и под
централизирано управление, извършвано от друго вътрешно
тяло или от друг, предлаган като допълнително оборудване,
селектор за охлаждане/отопление, свързан към външното тяло
(= главно дистанционно управление).
11 ИКОНА ЗА ПОНИЖАВАНЕ
Мига, когато модулът е включен под централизирано управление.

ȼɪɴɳ
Връщ.

7 При избрана настройка за посоката на въздушния поток
използвайте
за промяна на настройката на Въртене,
Позиция 0, Позиция 1, Позиция 2, Позиция 3 и Позиция 4.
0
1

14 ПОДРОБЕН ИЗБОР
Cе показва, когато са избрани елементи от подробния
дисплей.

Описание на режимите на работа

1 РЕЖИМ САМО ВЕНТИЛАТОР
В този режим циркулира само въздух, без отопление или
охлаждане.
2 РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ
В този режим влажността на въздуха ще се намалява наред
с минимално намаляване на температурата.
Температурата и скоростта на вентилатора се контролират
автоматично и не могат да се управляват чрез дистанционното
управление.
Режимът на изсушаване няма да работи, ако стайната
температура е твърде ниска.
3 АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
В този режим контролерът ще превключва автоматично между
отопление и охлаждане в зависимост от зададената точка.

8 Натиснете
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за показване на основния екран.

1 Натиснете
в продължение на 4 секунди, за да разрешите
режима на заключване. Показва се иконата за заключване.

Ɂɚɞɧɚ
Ɉɯɥ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

2 За да отмените режима на заключване, натиснете
в продължение на 4 секунди. Иконата за заключване
изчезва от дисплея.

7.

Описание на елементите в главното меню

2 БЪРЗ СТАРТ(1) (само за SkyAir)
За бързо задаване на стайната температура на комфортна
температура.

6 ВЕНТИЛАЦИЯ (само за HRV)
Режимът на вентилация работи с HRV; за повече подробности
вижте ръководството за експлоатация на HRV.

3 ВЕНТИЛАЦИЯ
За задаване на степента на вентилация и на режима на
вентилация (само за HRV ).

7 ПОНИЖАВАНЕ

4 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ОПЦИИ
Това ви дава възможност да ограничите температурния
диапазон на настройката и на дисплея да се покаже
консумацията на електричество.
 Настройка на диапазона на зададената точка
Настройката на температурния обхват може да се
ограничи. Възможно е да се ограничи температурният
обхват в зависимост от модела и режима на работа.
 Сенз. датчик (ниска)(1) (само ако е монтиран сенз. датчик)
Това ви позволява да направите настройка, която
автоматично променя зададената температура на
климатичната инсталация, когато за указан период от
време не бъдат открити хора. Ако се открият хора,
инсталацията ще се върне към зададената температура.
 Сенз. датчик (стоп)(1) (само ако е монтиран сенз. датчик)
Това ви позволява да направите настройка, която
автоматично спира функцията на климатизиране, когато за
указан период от време не бъдат открити хора.
 Авт. нулиране настр.
Използва се за връщане към предварително зададената
температура след изтичането на определен период от
време, дори ако зададената температура е променена.
 Таймер за изключване
Това ви позволява да зададете всеки работен период на
системата в рамките на 30-180 минути. Системата се
изключва автоматично след избраното време (всеки път
системата се активира).
 Консумация на електричество(1)
На дисплея се показва указателна консумация на
електричество до момента. Това дава възможност на
потребителя
да
прецени
каква
е
тенденцията
в консумацията на електричество.
Бележка: Наличието на функцията зависи от типа на
вътрешното тяло.
Бележка: Функцията не е налична, ако към контролера за
дистанционно управление бъде свързано в група повече от
едно вътрешно тяло.
Забележка: Показаната консумация на електричество не
е в резултат от измерване на kWh, а е в резултат от
изчисляване с текущите данни на модула. Някои фактори
в това изчисляване са абсолютни стойности, докато други
фактори са просто резултат от интерполации с допуск. Това
обяснява защо показваната стойност може да се различава
от действителната консумация на електричество.
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Ɉɯɥɚɠɞ

Ɂɚɞɧɚ
Ɉɯɥ

c
ȼɪɴɳ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ
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a Режим на работа
b Температура:
• Когато модулът се включи, Задаване на показва
температурите, които са зададени за климатика.
• Когато модулът се изключи, Понижаване показва
температурите, които са зададени за функцията на
понижаване.
c Скорост на вентилатора/посока на въздушния поток
1 Натиснете

неколкократно, докато изберете желания

режим на работа Охлажд., Отопл., Вент., Вентилат., Изсуш. или
Автомат.
2 Натиснете

. Индикаторът за действие ще светне

и системата започва да работи.
3 Използвайте
, за да зададете температурата.

ɉɨɧ

5 ТАЙМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
За задаване на времето на стартиране и времето на спиране
на работата за всеки ден от седмицата. Възможно е да се

ɑɚɫ ȾɟɣɈɯɥɈɬɩ
– 6 :00  

:  

:  

:  

:  

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

ȼɪɴɳ

4 Използвайте
, за да маркирате действието, и
за да изберете желаното Дей..
ɉɪɨɝɪɚɦɚʋ
ɉɨɧ

Посока на въздушния поток(1)

8.

,

ɑɚɫ ȾɟɣɈɯɥɈɬɩ
– 6 :00  

: 
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:  

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ
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За подробна информация се обърнете към "Ръководството за
експлоатация" на компактдиска.

Бърз старт(1) (само за SkyAir)

1 Покажете Главното меню и продължете със стъпка (9) за
показване на основния екран (Вижте "20. Структура на
Главното меню" и "Приложение").
2 Бърз старт ще се появи на основния екран, когато
е включена функцията Бърз старт.
ИНФОРМАЦИЯ
Повторете тази процедура, за да изключите функцията
Бърз старт.

10. Настройка за Вентилация
Само в случай на свързване на HRV. За повече информация
вижте ръководствата за HRV.

За подробна информация се обърнете към "Ръководството за
експлоатация" на компактдиска.

12. Таймер за програм.
ȼɪɴɳ

ɉɪɨɝɪɚɦɚʋ

(2)
(1)

10 ЕЗИК
Това ви позволява да зададете езика на показване.

11. Енергоспестяващи опции
Ɉɯɥɚɠɞ

, за да маркирате началния Час на
, за да зададете желания начален Час (2).

3 Използвайте
режима, и

9 ЧАСОВНИК И КАЛЕНДАР
Това ви позволява да настроите датата и часа. Часът може да
се показва в 12-часов или 24-часов формат.

Допълнителни функции на контролера: ЗАКЛЮЧВАНЕ

5 РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ
В този режим отоплението ще се активира, както се изисква от
зададената точка или от режима на понижаване.

Основен метод на работа

7 КОНФИГУРАЦИЯ
За настройване на контраста на LCD екрана. Можете да
превключвате между стандартен и подробен дисплей. При
избиране на подробен дисплей могат да се променят
настройките за подробен дисплей.

9 Натиснете
. Индикаторът за действие ще изгасне
и системата спира да работи.

4 РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ
В този режим охлаждането ще се активира, както се изисква от
зададената точка или от ограничителната температура.

6.

6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА
Използва се за показване на контакта за сервизно обслужване
и информацията за модела.

9.
4

0

1 ПОСОКА, ВЪЗД. ПОТОК(1) (само ако е инсталирана
функцията за индивидуална посока на въздушния поток)
За задаване на посока, възд. поток индивидуално за всяка от
4-те клапи.

ПОНИЖАВАНЕ е функция, която позволява запазването на
стайната температура в рамките на зададен диапазон, когато
обитателите се излезли от дома и климатичната инсталация
е изключена.
Например:
 Ако стайната температура падне под 10°C, отоплението се
пуска автоматично. Веднага щом се достигнат 12°C,
контролерът се връща в нормалното си състояние.
 Ако стайната температура надхвърли 35°C, охлаждането
се пуска автоматично. Веднага щом се достигнат 33°C,
контролерът се връща в нормалното си състояние.
Разликата може да се регулира в менюто за конфигуриране на
режима на понижаване. Температурата на понижаване може
да се зададе по време на изключване на модула на основния
екран или в таймера за програмиране.

програмират до 5 действия на ден. Могат да се избират
и двата режима на работа (нормален и на понижаване).
Допълнително могат да се задават настройки за празници
и номер на програмата.

8 ТЕКУЩИ НАСТРОЙКИ
Това показва списък на текущите настройки за наличните
елементи.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ
Настройка

ИНФОРМАЦИЯ
Когато сте в режим Изсуш. или Вент., скоростта на
вентилатора не може да се задава.

Cе показва, когато са зададени посока на въздушния поток
и въртене.
13 ЧАСОВНИК (12/24-часов часовник с реално време)
Cе показва, когато часовникът е настроен. Ако часовникът не
е настроен, дисплеят ще показва - : -.

Посока
Позиция 0

6 При избрана настройка за скоростта използвайте
за
избор на желаната скорост на вентилатора от Ниска,
Средна или Висока.

12 ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

5.

6 БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.
За пускане или спиране на системата.

4.

4 Натиснете
.
5 Използвайте
, за да изберете настройка за скорост на
вентилатора или за въздушния поток.

Показва, че е нужно часовникът да бъде настроен. Функцията
на таймера за програмиране няма да работи, докато
часовникът не бъде настрои.

4

Общи предпазни мерки за безопасност

ИНФОРМАЦИЯ
Когато сте в режим Изсуш. или Вент., скоростта на
вентилатора не може да се задава.

ДИСПЛЕЙ

9

1

Вижте също така ръководството за експлоатация,
включено
в
окомплектовката
на
външното
и вътрешното тяло.

ДИСПЛЕЙ

Показва, че е активиран таймерът за програмиране или
таймерът за ИЗКЛ.

РАБОТА

2.

7
ДИСПЛЕЙ
Показва, че е зададено заключване или че е забранен бутонът
за менюто.

4PW72362-1-KDA

Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните
инструкции.
Вижте компактдиска за по-подробни ръководства за
експлоатация.
Монтаж: вижте стр. 2.

1.

Наименование и функция на
превключвателите

12.1 За активиране/деактивиране на таймера за
програмиране
1 Покажете екрана Настройка за активиране/деактивиране (12.1)
(Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
за промяна на настройката на Актив. или
Деактив..

ȼɄɅ

ɂɁɄɅ

1

2

ИНФОРМАЦИЯ (колона Дей.)
Има 3 типа операции:
1. Зададените точки на температурата могат да се
конфигурират.
2. Зададените
точки
на
понижаване
на
температурата могат да се конфигурират.
3. Зададените точки на температурата и на
температурата на понижаване се деактивират.
5 Използвайте
, за да маркирате температурата, и
за да изберете желаната стойност.

,

ИНФОРМАЦИЯ (колона Охлажд. и Отопл.)
__: Показва, че зададената точка на температурата за
охлаждане/отопление
и
зададената
точка
на
температурата на понижаване за този времеви период
не е посочена. Ще се използва последната зададена
точка.
- -: Показва, че функцията за понижаване е деактивирана
за този времеви период с действие ИЗКЛ.
,
6 За да настроите различен ден от седмицата, използвайте
за да маркирате деня. Използвайте
, за да смените деня.
7 За да копирате всички действия за деня, които са зададени
преди това, натиснете

.

8 Когато са завършени настройките на цялата програма,
натиснете
, за да покаже екранът за потвърждение.
9 Използвайте

за избиране на Да и натиснете

.

Ɍɚɣɦɟɪɡɚɩɪɨɝɪɚɦ

13. Автоматично почистване на филтъра

Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɟɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ

Тази функция е налична само на модел, чийто панел има
функция за автоматично почистване на филтъра. Нужно е да
се зададе, когато операцията е изключена.

Ⱦɟɚɤɬɢɜ
ȼɪɴɳ

3 Натиснете
4 Използвайте

14. Информация за поддръжка

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

за показване на екрана за потвърждение.
за избиране на Да и натиснете

.

12.2 За избор на номера на програмата
1 Покажете екрана Задав. № на програма (11.2) (Вижте
"20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
за промяна на настройката на Програма №
1, Програма № 2 или Програма № 3.

1 Покажете екрана Информация за поддръжка (14) (Вижте
"20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 В горната част на екрана ще се появи Контактна информация.
Информацията за модела на Вътр. модел и Външен модел на
вашия продукт ще се появи в долната част на екрана.
3 Натиснете

15. Конфигурация
15.1 За избиране на Предотвр. на течение
1 Покажете екрана за настройки на Предотвр. на течение (15.1)
(Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да изберете Актив. или Деактив..

Ɍɚɣɦɟɪɡɚɩɪɨɝɪɚɦ
Ɂɚɞɚɜʋɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɚʋ

3 Натиснете
ȼɪɴɳ

3 Натиснете
4 Използвайте

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

4 Използвайте

за показване на екрана за потвърждение.
за избиране на Да и натиснете

.

12.3 За използване на празниците
Таймерът за програмиране ще бъде деактивиран за дни, които
са били зададени като празник.
1 Покажете екрана Празници (12.3) (Вижте "20. Структура на
Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да изберете желания ден. Натиснете
за показване на
, за да зададете празника.
Ɍɚɣɦɟɪɡɚɩɪɨɝɪɚɦ

4 Използвайте

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

за показване на екрана за потвърждение.
за избиране на Да и натиснете

.

12.4 За промяна на настройките на програмата за избрания
номер програма
Таймерът за програмиране ще бъде деактивиран за дни, които
са били зададени като празник.
1 Покажете екрана Настройки (12.4) (Вижте "20. Структура на
Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да изберете желания ден (1).
(1)

за избиране на Да и натиснете

.

15.2 За избиране на режим на дисплея
1 Покажете екрана за настройки на Режим на дисплея (15.2)
(Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
за промяна на настройката на Станд. или
Подробно.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
Ɋɟɠɢɦɧɚɞɢɫɩɥɟɹ

ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

3 Натиснете
за потвърждаване на настройката. Показва
се основен екран.

ɇɟɞ ɉɨɧ ȼɬɨ ɋɪɹ ɑɟɬ ɉɟɬ ɋɴɛ

3 Натиснете

за показване на екрана за потвърждение.

ȼɪɴɳ

ɉɪɚɡɧɢɰɢ
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɢɡɛɨɪ

ȼɪɴɳ

, за да се върнете към Главното меню.

Тази функция не е съвместима с модулите SkyAir RR+RQ.

15.3 За избиране на елемент на подробния дисплей
1 Покажете екрана за настройки на Елемент на дисплея (15.3)
(Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да промените настройката на Няма,
Темп. външ. възд., Стайна темп. или Система.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
ȿɥɟɦɟɧɬɧɚɞɢɫɩɥɟɹ

ɇɹɦɚ
ȼɪɴɳ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

3 Натиснете
за потвърждаване на настройката. Показва
се основен екран.
BRC1E52B7
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15.4 За регулиране на контраста на LCD екрана
1 Покажете екрана за настройки на Регулиране на контраста
(15.4) (Вижте "20. Структура на Главното меню"
и "Приложение").
2 Използвайте
, за да промените контраста.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато
се
използва
функцията
термостат
на
дистанционното управление, изберете мястото на
монтажа, като имате предвид, че то трябва да бъде място:
 където да може да се установи средната
температура в стаята,
 което не е изложено на пряка слънчева светлина,
 което е далеч от източник на топлина,
 което не се влияе от външния въздух или от
въздушно течение поради напр. отваряне/
затваряне на врата,
 където дисплеят се пази чист.
 където лицевата част се пази чиста.
 където температурата е между –10°C и 50°C.
 където относителната влажност е максимум 95%.

Ɋɟɝɭɥɢɪɚɧɟɧɚɤɨɧɬɪɚɫɬɚ

Ɍɴɦɧɨ
ɋɜɟɬɥɨ
ȼɪɴɳ

3 Натиснете

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

за потвърждаване на настройката.

16. Текущи настройки

ЗАБЕЛЕЖКА
НЕ монтирайте дистанционното управление:
 В близост до машини, които излъчват
електромагнитни
вълни.
Електромагнитното
излъчване може да наруши функционирането на
системата за управление и до причини
неизправност на модула.
 Във влажни зони или места, където може да бъде
изложено на въздействието на вода.
Ако
в дистанционното управление проникне вода, това
може да предизвика токови удари и е възможно
вътрешната електроника да се повреди.

1 Покажете екрана Списък статус настр. (16) (Вижте
"20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Ще се появи списък с текущия статус на настройките.
, за да се върнете към Главното меню.

3 Натиснете

17. Часовник и календар
17.1 За настройване на дата и час
1 Покажете екрана за настройки на Дата и час (17.1) (Вижте
"20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да направите избор, и
, за да
настроите Година, Месец, Ден и час.
Ⱦɚɬɚɢɱɚɫ

Ƚɨɞɢɧɚ 2011
Ɇɟɫɟɰ 01
Ⱦɟɧ
01
ɑɟɬɜɴɪɬɴɤ


ȼɪɴɳ

3 Натиснете

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

за избиране на Да и натиснете

3 Натиснете

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Консултирайте се с вашия местен дилър в случай на
преместване и повторен монтаж на дистанционното
управление.

.

17.2 За задаване на часовия формат (12/24 часа)
1 Покажете екрана за настройки на Часовник 12/24 часа (17.2)
(Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да изберете 12 часа или 24 часа.

2.

1

за избиране на Да и натиснете

2

1x

2x

18. Език
1 Покажете екрана Език (18) (Вижте "20. Структура на
Главното меню" и "Приложение").
2 Използвайте
, за да изберете език.

1
2
3
4
5
6
7

19. Дисплей за код на грешка

2x

4
1x

5
1x

6
11x

7
1x

3.

Дистанционно управление
Винтове за дърво+дюбели за стена
Малки винтове
Скоба
Компактдиск с ръководства
Бърз справочник
Кабелен държач

2 Натиснете
. Кодът за грешка ще мига и ще се появи
Контактна информация и информация за модела.

Вижте "Приложение".

4.

Закрепване на дистанционното
управление

Общи предпазни мерки за безопасност

Всички свързващи кабели и компоненти трябва да се
монтират от монтажник и трябва да са в съответствие
с приложимото законодателство.

BRC1E52B7
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P1 P2

L

6.
1x

2

1

2

2

1 за открит монтаж закрепете с включените
в окомплектовката 2 винта за дърво (Ø3,5x32)
и дюбели.
2 за скрит монтаж закрепете с включените
в окомплектовката 2 винта за метал (M4x16).
За доставената на място превключвателна кутия използвайте
допълнителен аксесоар KJB111A или KJB211A.
ИНФОРМАЦИЯ
Поставете върху равна повърхност. Внимавайте да не
деформирате формата на задния панел на
дистанционното управление чрез прекомерно затягане
на монтажните винтове.

Изход за кабели

L

Горен изход

±150 mm

Горен централен изход

±200 mm

Прикрепете отново горната част на
дистанционното управление
ЗАБЕЛЕЖКА
Внимавайте да не защипете окабеляването, когато
прикрепяте частта.

2

3

1

Нагласете горния капак така, че да го
подравните с ушенцата на долния
капак
(6
точки),
поставете
и монтирайте горния капак.
Започнете
пасването
първо
от
щипките на дъното.

P1 P2

PCB

1x

7.

2

3

3

1

Включване на захранването

1 Включете захранването.
2 Проверка на връзката. Моля, изчакайте. се показва на дисплея.
3 След няколко секунди се показва основният екран.
Ако 1 вътрешно тяло или 1 група от вътрешни тела са
управлява с 2 дистанционни управления
1 Включете захранването и на двете дистанционни управления.
2 Определете кое е подчиненото/главното дистанционно
управление.
3 Когато Код за грешка:U5 - Проверка на връзката. Моля, изчакайте.
се появи и на двете дистанционни управления, натиснете и

P1 P2

задръжте бутона

на подчиненото дистанционно

управление за 4 секунди.
4 Подчиненото дистанционно
Подчин. дист. упр..

(9)

Ɂɚɞɧɚ
Ɉɯɥ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

Ƚɥɚɜɧɨɦɟɧɸ
ɉɨɫɨɤɚɜɴɡɞɩɨɬɨɤ
Ȼɴɪɡɫɬɚɪɬ
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢɹ
Ɉɩɰɢɢɡɚɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɧɟ
Ɍɚɣɦɟɪɡɚɩɪɨɝɪɚɦ
Ⱥɜɬɩɨɱɢɫɬɜɮɢɥɬɴɪ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
Ɍɟɤɭɳɢɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɑɚɫɨɜɧɢɤɢɤɚɥɟɧɞɚɪ
ȿɡɢɤ

(8)

(10)

(11)

2

1

P1 P2

PCB

управления

сега

Обща
дължина

Екраниран винилов
проводник или
кабел

0,75–1,25 mm2

≤500 m

Ɍɚɣɦɟɪɡɚɩɪɨɝɪɚɦ
Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɟɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ(12.1)
Ɂɚɞɚɜʋɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ(12.2)
ɉɪɚɡɧɢɰɢ(12.3)
ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ(12.4)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
(14)

(16)

(17)

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɉɪɟɞɨɬɜɪɧɚɬɟɱɟɧɢɟ(15.1)
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
Ɋɟɝɭɥɢɪɚɧɟɧɚɤɨɧɬɪɚɫɬɚ(15.4)

Ⱦɢɫɩɥɟɣ
Ɋɟɠɢɦɧɚɞɢɫɩɥɟɹ(15.2)
ȿɥɟɦɟɧɬɧɚɞɢɫɩɥɟɹ(15.3)

Ɍɟɤɭɳɢɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɑɚɫɨɜɧɢɤɢɤɚɥɟɧɞɚɪ
Ⱦɚɬɚɢɱɚɫ(17.1)
ɑɚɫɨɜɧɢɤɱɚɫɚ(17.2)

Общи предпазни мерки за безопасност

Избършете LCD (течнокристалния дисплей) и другите
повърхности на дистанционното управление със сух плат,
когато се замърсят.
Ако замърсяването по повърхността не може да бъде
отстранено, натопете плата в неутрален детергент, разреден
с вода, изстискайте силно плата и почистете повърхността.
След това избършете повърхността със сухо парче плат.

(18)

ȿɡɢɤ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте какъвто и да е разредител на бои,
органичен разтворител или силна киселина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не мийте дистанционното управление. Ако го
направите, това може да доведе до утечка на ток и да
причини токови удари или пожар.

Спецификации на окабеляването
Размер

Ɉɩɰɢɢɡɚɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɧɟ
ɋɩɢɫɴɤɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬ
Ɉɝɪɚɧɧɚɨɛɯɜɚɬɚ
ɍɫɥɨɜɢɟɡɚɩɨɧɢɠ
ɋɟɧɡɞɚɬɱɢɤ ɧɢɫɤɚ
ɋɟɧɡɞɚɬɱɢɤ ɫɬɨɩ
$ɜɬɧɭɥɢɪɚɧɟɧɚɫɬɪ
Ɍɚɣɦɟɪɡɚɢɡɤɥ
Ʉɨɧɫɭɦɧɚɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ

Ⱥɜɬɩɨɱɢɫɬɜɮɢɥɬɴɪ

5 След няколко секунди се показва основният екран.
Вижте компактдиска за по-подробни инструкции за монтаж
относно:
 Списък настройки на място,
 Метод за пробна експлоатация (в случай на SkyAir),
 Процедура за проверка на Хронология на грешките,
 Метод за регистрация на Контакт за поддръжка,
 Потвърждение на регистрираните данни,
 Часовник и календар (вижте също и "17. Часовник и календар"
на страница 2),
 Език (вижте също и "18. Език" на страница 2),
 Бутони за забрана,
 Забрана на функция.

ИНФОРМАЦИЯ
Когато окабелявате, прекарайте кабелите далеч от
окабеляването на захранването, за да се избегне
получаването на електрически смущения (външен шум).

Тип окабеляване

ȼɟɧɬɢɥɚɰɢɹ
ɋɬɟɩɟɧɧɚɜɟɧɬ
Ɋɟɠɢɦɧɚɜɟɧɬ

показва

ПОДДРЪЖКА

1 вътрешно тяло
2 направете с клещи прорез на частта, през която
трябва да премине окабеляването и т.н.
3 закрепете кабелите към горния капак с помощта на
кабелния държач и скобата.
Свържете клемите на дистанционното управление (P1, P2)
и клемите на вътрешното тяло (P1, P2). (P1 и P2 нямат полярност.)

ɉɨɫɨɤɚɜɴɡɞɩɨɬɨɤ

(13)

(15)

1.

1x

(12)

ИНФОРМАЦИЯ
Главното дистанционно управление продължава да
показва Главно дист. упр..

1x
3

4

Ɉɯɥɚɠɞ

ЗАБЕЛЕЖКА
1. Превключвателната кутия и кабелите за свързване
не са включени.
2. Не докосвайте печатната платка директно с ръка.

3

3

ПРИЛОЖЕНИЕ

ȼɪɴɳ

10 mm

3

Вижте компактдиска за по-подробни инструкции за монтаж.

Моля, прочетете внимателно тези "1. Общи предпазни мерки
за безопасност", преди да пристъпите към монтажа на
дистанционното управление.
Неправилният монтаж или присъединяване на оборудване или
аксесоари е възможно да причини токов удар, късо
съединение, утечки, пожар или други повреди на
оборудването, или телесни повреди.
Ако не сте сигурни относно монтажните процедури или
употребата, винаги се свързвайте с вашия дилър за съвет
и информация.
НЕ
инсталирайте
сами
дистанционното
управление.
Неправилното инсталиране може да причини токови удари или
пожар. Консултирайте се с Вашия дилър на Daikin.

1

PCB

ЗАБЕЛЕЖКА
Печатната платка е монтирана в горната част на
дистанционното управление. Внимавайте да не
повредите платката с плоската отвертка.

20. Структура на Главното меню

Прочетете внимателно настоящите инструкции преди
монтажа. Те ще ви обяснят как правилно да извършите
монтажа и да конфигурирате модула. Запазете това
ръководство на удобно за вас място за бъдещи
справки.
Това е опция, която да се използва в комбинация
с модули на Daikin. За тази информация вижте
инструкциите за монтаж и ръководството за
експлоатация на модулите.

1

Вкарайте плоска отвертка в прорезите
(1) в долната част на дистанционното
управление (2 части) и свалете
горната част на дистанционното
управление.

1

ȼɪɴɳ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ
ȽɪɟɲɤɚɇɚɬɢɫɧɛɭɬɨɧɆɟɧɸ

1.

4 централно отгоре.

Свалете предната част на
дистанционното управление

Ɂɚɞɧɚ
Ɉɯɥ

МОНТАЖ

3 отгоре,

PCB

3 Натиснете
за потвърждаване на настройката. Показва
се основен екран.

Ɉɯɥɚɠɞ

2 отляво,

2

+

.

1 Ако се получи грешка, на основния екран ще се започне да
мига Грешка: Натисн. бутон "Меню" илиПредупр.: Нат. бутон
"Меню".

3

ИНФОРМАЦИЯ
1. Обелете екрана за частта, която трябва да премине
през вътрешността на кутията на дистанционното
управление (L). Вижте илюстрацията и таблицата
по-долу. Важно да се запази двойна изолация при
прекарването през прореза в кутията на
дистанционното управление.
2. За лесно окабеляване е по-добре да се поддържа
±10 mm разлика между дължината на 2-та проводника.

1 отзад,

Какво има в кутията

за показване на екрана за потвърждение.

4 Използвайте

Свързване с вътрешното тяло

4 начина на окабеляване:

След завършване на монтажа:
 направете пробна експлоатация, за да проверите за
неизправности,
 обяснете на потребителя как да работи с дистанционното
управление с помощта на частта Работа от настоящия
бърз справочник,
 помолете потребителя да запази компактдиска и бързия
справочник за бъдещи справки. Компактдискът съдържа
подробна информация за монтажа и експлоатацията.

за показване на екрана за потвърждение.

4 Използвайте

5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забравяйте да спрете климатика и да изключите
прекъсвача на захранването по време на поддръжка.
Ако не го направите, това може да предизвика токови
удари или нараняване.

2.

Изчистване на съобщението за филтъра

1 Когато едно от следните съобщения (Време за почиств.
филтъра, Вр. за поч. филт. и елемента или Време за почиств.
елемента) в долната част на основния екран, филтърът
трябва да се почисти.
2 След като филтърът или елементът се измие, почисти или се
подмени, натиснете
, за да влезете в Главното меню.
3 Използвайте
, за да изберете Индикатор за нулиране,
, за да нулирате знака на филтъра.
филтър, и натиснете
Бърз справочник
2

