Installationshandbok och
bruksanvisning
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Läs dessa "1. Allmänna säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du
installerar luftkonditioneringsutrustningen och se till att den installeras
korrekt.
Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på
egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på
omständighet.
VARNING
Lek INTE med enheten eller dess fjärrkontroll. En felaktig
hantering av ett barn kan leda till nedsättning av
kroppsfunktioner och skada hälsan.
VARNING
Ta aldrig isär fjärrkontrollen. Att vidröra de interna delarna
kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikinåterförsäljare eller en auktoriserad servicetekniker som får
utföra kontroller och justeringar.

VARNING
 Fjärrkontrollen får INTE modifieras eller repareras.
Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta
din Daikin-återförsäljare.
 Fjärrkontrollen får INTE flyttas eller installeras om
själv. En felaktig installation kan leda till elektrisk stöt
eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare.
 Använd INTE brännbart material (t.ex. hårspray eller
insektsmedel) i närheten av produkten. Rengör inte
produkten med organiska rengöringsmedel som
exempelvis målarthinner. Användningen av organiska
rengöringsmedel kan leda till att produkten spricker,
elektrisk stöt eller brand.

Möjligheter och funktioner

BRC1E53 är en toppmodern fjärrkontroll som ger full kontroll över
anläggningen.

2 KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET/
LUFTFLÖDESRIKTNING
För att visa skärmen för inställning av fläkthastighet och ändring av
luftriktning.
3 MENY/ENTER-KNAPP
För att öppna main menu (huvudmenyn) eller en vald inställning.
4 UPP/NED-KNAPP
För att höja/sänka temperaturinställningen, gå till nästa post på
uppåt eller nedåt eller ändra en vald post.

4 NEDVÄXLING
Nedväxlingsfunktionen håller rumstemperaturen inom ett visst
intervall när boende är ute under en längre period och
luftkonditioneringen har stängts AV.
kan

låsas

för

att

7 Driftsrotering
Automatisk reservenhet och automatisk rotation för att maximera
din luftkonditionerings livslängd.
8 Behovsstyrning
Skapa ett energibesparingsschema.

när

Ikonernas namn och funktioner

Information om hur du växlar mellan standardvisningen och
detaljerad visning finns i "17.4 Så här väljer du display mode
(visningsläge)".

Med ikoner och text (standard)
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Detaljerad visning

Fri
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Med ikoner och text
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Error: Push Menu button

1 DRIFTLÄGE
Driftläge
Kyla

Värme

Ventilation

Luftrenare

15 ROTATION
Indikerar att en enhet är inställd som reserv och att rotationsläget
aktiverats.

Fläkt

Avfuktning

Auto (kyla)

Auto
(värme)

2

8 Tryck på
9 Tryck på

3 AUTOMATISK DRIFT
I detta läge växlar styrenheten automatiskt mellan värme och kyla
för att matcha inställningspunkten.
4 KYLNING
I det här läget aktiveras kylningen vid behov enligt inställningspunkten
eller gränsinställningen.
5 VÄRME
I det här läget aktiveras värme vid behov enligt inställningspunkten
eller nedväxlingsinställningen.
6 VENTILATION (endast HRV)
Ventilationsläget styr HRV. Läs i HRV-handboken för mer information.

NEDVÄXLING är en funktion som håller rumstemperaturen inom
ett visst intervall när boende är ute under en längre period och
luftkonditioneringen har stängts AV.
Till exempel:
 Om rumstemperaturen sjunker under 10°C startas
uppvärmning automatiskt. När temperaturen når 12°C återgår
regulatorn till dess ursprungliga status.
 Om rumstemperaturen stiger över 35°C startas kylningen
automatiskt. När temperaturen når 33°C återgår regulatorn till
dess ursprungliga status.
Skillnaden kan justeras i konfigurationsmenyn för nedväxling.
Nedväxlingstemperaturen kan ställas in medan enheten stängs av,
på grundskärmen, eller ställas in i schemat.

Grunddrift

Return

9 Tyst läge
Schemalägg ett tyst läge för dina utomhusenheter.
10 FÖRREGLING MED 2 EXTERNA SIGNALER
(Endast tillgängligt när digital ingångsadapter BRP7A51 är
ansluten)
 Anslut upp till två strömbrytare (brytare B1 och B2).
 Typexempel:
hotellförregling
med
lokalt
anskaffade
fönsterbrytare B1 och nyckelkort B2.

3 VISNING AV DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN/
NEDVÄXLINGSTEMPERATUREN
När enheten slås på visas Set to, som indikerar de temperaturer
som är inställda för luftkonditioneringen.
När enheten stängs av visas Setback, som indikerar de temperaturer
som är inställda för nedväxlingsfunktionen.
4 AVFROSTNING/VARMSTART
Indikerar att läget avfrostning/varmstart är aktiverat.

1

3 4

2

3

12 LANGUAGE
Här kan du ställa in språk.

8.

Lås

2 Tryck på
3 Använd

-knappen i 4 sekunder.
för att välja Lock-symbolen och tryck på

Holidays
Multiple Selection
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Return

Ytterligare funktioner i fjärrkontrollen: KNAPPLÅS
1 Tryck in
i 4 sekunder för att aktivera knapplåset.
Knapplåsikonen visas.

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

(2)
(1)

Mon

Set to
Cool

Return

-knappen i 4 sekunder.
för att välja Rotation funktionen och tryck på

.

7.

1 Öppna Main Menu och gå till steg (9) för att öppna den grundläggande
skärmen (Se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
2 Quick Start visas på den grundläggande skärmen om funktionen
Quick Start är PÅ.

Beskrivning av poster i main menu

1 LÅS
Förhindra knappar, funktioner eller lägen.
2 ROTATION
Aktivera funktionen driftsrotering.
(Endast tillgänglig för inomhusenheter
driftsrotering)

INFORMATION
Upprepa de här stegen när du vill stänga av Quick Start.

har

stöd

för

3 AIRFLOW DIRECTION1/INDIVIDUAL AIR DIRECTION
(endast om funktionen för enskilt luftflöde har installerats)
För individuell inställning av airflow direction för var och en av de 4
luftriktarna.
4 QUICK START1 (endast SkyAir)
5 VENTILATION
För inställning av ventilationshastigheten och ventilationsläget
(endast HRV).
6 ENERGY SAVING OPTIONS
Här kan du begränsa intervallet av inställningstemperaturer och
visa energiförbrukningen.
 Setpoint Range Setting
 Lista över alternativ för energisparläge
 Setback condition
 Sensing sensor (Low)1, 2 (endast om en sensor har installerats)
 Sensing sensor (Stop)1, 2 (endast om en sensor har installerats)
 Setpoint Auto Reset
 OFF Timer
 Auto display OFF
Se den detaljerade användarguiden för mer information3
 Energiförbrukning1

Endast om en HRV
i handböckerna till HRV.

är

ansluten.

Mer

information

finns

13. Energy Saving Options
Se den detaljerade användarguiden3 för mer information.

14. Schedule
14.1 För att aktivera/inaktivera schemat
1 Öppna skärmen Enable/Disable setting (14.1) (se "22. Struktur i
Main menu" och "Bilaga").
2 Använd

för att ändra inställningen till Enable eller Disable.
Schedule

Mon

3 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

.

14.2 Så här väljer du schemanummer
1 Öppna skärmen Select Schedule (14.2) (se "22. Struktur i Main
menu" och "Bilaga").

2.
3.

ON 1
OFF 2

INFORMATION (kolumnen Act)
Det finns 3 typer av drift:
1. Temperaturinställningspunkter kan konfigureras.
2. Inställningspunkter för nedväxlingstemperatur kan
konfigureras.
3. Temperaturinställningspunkter och inställningspunkter
för nedväxlingstemperatur inaktiveras.

INFORMATION (kolumnerna Cool och Heat)
__: Indikerar att inställningspunkter för temperatur med kyla/
värme och nedväxlingstemperatur inte har specificerats för
denna tidsperiod. Den senast aktiva inställningspunkten
kommer att användas.
- -: Indikerar att nedväxlingsfunktionen har inaktiverad för
denna tidsperiod med åtgärden AV.
6 Om du vill välja en annan dag i veckan används
för att
markera den dagen. Tryck på
för att ändra dag.
7 Om du vill kopiera alla åtgärderna för den senast inställda
dagen trycker du på

.

8 När alla schemainställningar är klara trycker du på
visa en skärm med bekräftelse.
för att välja Yes och tryck på

för att

.

16. Maintenance information
1 Öppna skärmen Maintenance information (16) (se "22. Struktur i
Main menu" och "Bilaga").
2 Telefonnummer till kontakten i Contact info visas överst på
skärmen. Modellinformationen på din produkts Indoor unit och
Outdoor unit visas längst ner på skärmen.
3 Tryck på

för att gå tillbaka till Main Menu.

Setting

3 Använd

för att välja Enable eller Disable.

3 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

5 Använd

för att välja Yes och tryck på

4.

för att

17.1 Välja aktivera/inaktivera tyst läge
1 Visa inställningskärmen för Quiet Operation Mode.
2 Öppna skärmen Enable/Disable (17.1) (se "22. Struktur i Main
menu" och "Bilaga").

Schedule nr 1
Return

Heat

17. Configuration

Select Schedule

Denna funktion är inte kompatibel med SkyAir
RR+RQ-enheterna.
Vid samtidig systemdrift styrs systemet av
avkänningssensorn som är monterad på
huvudinomhusenheten.
Den detaljerade användarguiden och
installatörsguiden finns tillgängliga på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

3
Cool

Den här funktionen är endast tillgänglig på de modeller med panel
som visar automatisk rengöringsfunktion för filtret. Den måste
ställas in när enheten är AV.

Setting

Schedule

1.

för att välja den

15. Filter auto clean

Disable

b

Time
Act
– 6 :00
:
:
:
:
Setting

9 Använd

Enable/Disable

Return

Heat

5 Använd
för att markera temperaturen och
välja det värde som önskas.

12. Ventilation
som

Cool

Schedule nr 1

4 Använd undermenyn för att Enable eller Disable Rotation och
för att konfigurera rotationscykeln.

11. Quick start (endast SkyAir)1

2 Om du vill avbryta knapplåsläget trycker du in
i 4 sekunder. Knapplåsikonen försvinner.

för att

Setting

Return

10. Airflow direction1/Individual air direction

Setting

Time
Act
– 6 :00
:
:
:
:

4 Använd
för att markera åtgärder och
som önskad Act.

Se den detaljerade installationsguiden för att få mer information3.

Cool

.

14.4 Så här ändrar du schemainställningar för ett valt schema
Schemalagd tid kommer att inaktiveras för de dagar som är
inställda som helgdag.
1 Öppna skärmen Settings (14.4) (se "22. Struktur i Main menu"
och "Bilaga").
2 Tryck på
för att välja önskad dag (1).

Rotation

3 Använd

Setting

3 Tryck på

Schedule nr 1

2 Använd
för att ändra inställningen till Schedule nr 1,
Schedule nr 2 eller Schedule nr 3.

a Driftläge
b Temperatur:
• När enheten slås på visas Set to, som indikerar de
temperaturer som är inställda för luftkonditioneringen.
• När enheten stängs av visas Setback, som indikerar de
temperaturer som är inställda för
nedväxlingsfunktionen.
c Fläkthastighet/luftflödesriktning

Schedule

.

1 Visa huvudmenyn.
2 Tryck på

för att

3 Använd
för att markera starttiden, Time och
välja starttiden i Time (2).

1 Visa huvudmenyn.

9.

. Driftlampan släcks och systemet stängs av.

Set to
Cool

Setting

9 CONFIGURATION
För att ställa in kontrast på skärmen. Du kan även växla mellan
standard- och detaljerad visning. När den detaljerade visningen har
valts går det att ändra inställningarna för detaljerad visning. Du kan
också ställa in Quiet mode och Draft prevention.

Se den detaljerade användarguiden3 för mer information.

så öppnas grundskärmen.

För snabbinställning av rumstemperaturen till komfortnivå.

c

2 Tryck på
för att välja önskad dag. Tryck på
visa
där du ställer in semester.

Se den detaljerade användarguiden3 för mer information.

2 AVFUKTNING
I detta läge sänks luftfuktigheten med en minimal temperatursänkning.
Temperatur och fläkthastighet styrs automatiskt och kan inte
ändras med fjärrkontrollen.
Avfuktning fungerar inte om rumstemperaturen är för låg.

Cool

8 MAINTENANCE INFORMATION
Används för att visa servicekontakt och modellinformation.

4 Använd undermenyerna för att förhindra att knappar, funktioner
eller lägen väljs.

4

0

Beskrivning av driftslägen

a

för att

INFORMATION
I läget Dry eller Vent går det inte att ställa in fläkthastighet.

1 ENDAST FLÄKT
I detta läge cirkulerar bara luften utan att värmas eller kylas.

6.

Setting

0
1

14.3 Så här används semesterinställningar
Schemalagd tid kommer att inaktiveras för de dagar som är
inställda som helgdag.
1 Öppna skärmen Holidays (14.3) (se "22. Struktur i Main menu"
och "Bilaga").

11 CLOCK & CALENDAR
Här kan du ställa in datum och tid. Tiden kan visas med 12- eller
24-timmarsvisning.

6 När inställning av fläkthastigheten visas, används
välja en fläkthastighet.

12 LUFTFLÖDESRIKTNING

7 NEDVÄXLING

Med ikoner

15
16

Return
Return

7 SCHEDULE4
För att ställa in starttid och stopptid för en valfri dag i veckan. Det
går att ange upp till 5 åtgärder per dag. Båda driftlägena (normalt
och nedväxling) kan väljas. Det går också att göra
semesterinställningar och scheman.

10 CURRENT SETTINGS
Detta visar en lista med vanliga inställningar för de tillgängliga
posterna.

Direction
Position 0

7 När inställning av luftflödesriktningen visas, används
för att
ändra inställningen till Swing, Pos. 0, Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3 eller
Pos. 4.

11 NEDVÄXLINGSIKON
Blinkar när enheten slås på under nedväxling.

5.

10
9

för att välja luftflödesinställning Level eller Direction.
Airflow level/direction

Indikerar att HVAC-systemet körs i tyst läge eller via behovsstyrning.

2 FLÄKTHASTIGHET
Indikerar fläkthastigheten som är inställd för luftkonditioneringen.
Fläkthastigheten kommer inte att visas om luftkonditioneraren inte
är utrustad med hastighetsreglering.

Installationshandbok och bruksanvisning
1

10 IKON FÖR LÄGESVÄXLING STYRS CENTRALT
Indikerar att lägesväxling i installationen styrs centralt av en annan
inomhusenhet eller valfri kyl-/värmeväljare som är ansluten till
utomhusenheten (= huvudfjärrkontroll).

9 Skärm (med belysning)
När en av driftknapparna trycks in tänds bakgrundsbelysningen
i cirka 30 sekunder. När en inomhusenhet kontrolleras med två
fjärrkontroller tänds bakgrundsbelysningen på den fjärrkontroll som
används först.

4.

.

Level
Low

9 IKON FÖR EXTERN STYRNING
Indikerar att en annan styrenhet med högre prioritet styr eller
inaktiverar din fjärrkontroll.

16 TYST LÄGE

begränsa

6 MÖJLIGHET TILL DETALJERAD VISNING
Det går också att visa utomhustemperaturen eller temperaturen
i rummet.

5 Använd

8 AVBRYT-KNAPP
För att återgå till föregående skärm.

2
6
5

3 SCHEMAFUNKTION
Funktionerna för schematimern är:
 högst 5 åtgärder kan programmeras för varje veckodag,
 3 oberoende scheman kan programmeras,
 schemat kan aktiveras/inaktiveras när som helst,
 kopplat till en kylningstemperatur och/eller värmetemperatur,
eller en avstängning (med eller utan nedväxlingstemperatur),
 det "senaste kommandot" har företräde framför tidigare
kommandon till och med nästa kommando i schemat.

8

14 DETALJERAD VISNING
Visas när poster från den detaljerade visningen har valts.

7 DRIFTLAMPA
Tänds under drift eller blinkar om ett fel har inträffat.

Med ikoner

2 KLOCKFUNKTION
Klockfunktionerna är:
 12/24-timmarsvisning i realtid,
 automatisk sommartid.

4 Tryck på

13 KLOCKA (12/24-timmarsvisning i realtid)
Visas när klockan har ställts in. Om klockan inte är inställd visas - : -.

6 PÅ/AV-KNAPP
För att starta eller stoppa systemet.
fungerar

för att ställa in temperaturen.

INFORMATION
I läget Dry eller Vent går det inte att ställa in fläkthastighet.

Visas när luftflödesriktning och swing har ställts in.

5 HÖGER/VÄNSTERKNAPP
För att markera nästa post till vänster/höger på skärmen.

som

. Driftlampan tänds och systemet startas.

3 Använd

Indikerar att klockan behöver ställas om. Funktionen Schedule
timer kommer inte att fungera om klockan inte är inställd.

Standardvisning

1 BASFJÄRRKONTROLL
Basfjärrkontrollen har följande grundläggande funktioner:
 PÅ/AV,
 ändring av driftläge,
 temperaturinställning,
 luftvolyminställning,
 inställning av luftflödesriktning.

5 LÅS KNAPP/FUNKTION
Knappar och/eller funktioner
användaråtgärder.

8

INFORMATION
Detta är den enda knappen
bakgrundsbelysningen är släckt.

2 Tryck på

DISPLAY

1 KNAPP FÖR VAL AV DRIFTLÄGE
För att välja önskat driftläge.

VARNING
För att undvika elektrisk stöt bör enheten inte vidröras med
våta händer.

eller Auto väljs.

7
DISPLAY
Indikerar att knapplåset har ställts in eller menyknappen är låst.
DISPLAY

flera gånger tills läget Cool, Heat, Vent, Fan, Dry

Indikerar att schemalagd tid eller avstängningstimern är aktiverad.

6

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Se även bruksanvisningen som sitter på utomhus- och
inomhusenheten.

1 Tryck på

6 VENTILATION/RENGÖRING
 Ventilationsikonerna
indikerar det aktuella
ventilationsläget (endast HRV) (AUTOMATIC, ENERGY RECLAIM
VENT., BYPASS).
 Ikonen för luftrengöringsenheten
indikerar att
luftrengöringsenheten (tillval) är aktiverad.

9

DRIFT

2.

5 MEDDELANDE
Meddelanden kan visas.

3P419248-1

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.
På
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/ finns det mer detaljerade bruksanvisningar.
Installation: se sidan 2.

1.

Knapparnas namn och funktioner

.

Schemaläggning är inte tillgänglig när en central
styrenhet eller digital ingångsadapter BRP7A51
är ansluten.

.

17.2 Välj inställningar för tyst läge
1 Visa inställningskärmen för Quiet Operation Mode.
2 Visa skärmen Settings (17.2).
3 Använd

för att välja start eller End time.
BRC1E53
3P419248-1 – 2015.09

4 Använd

1.

för att ställa in tiden.

5 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

6 Använd

för att välja Yes och tryck på

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Läs dessa instruktioner noggrant före installationen. De
beskriver hur du installerar, konfigurerar och använder
enheten på rätt sätt. Spara handboken på lättillgänglig plats
för framtida bruk som referens.
Detta är ett tillval som kan användas tillsammans med
enheter från Daikin. I installations- och bruksanvisningarna
till enheterna finns det instruktioner om installation och drift.

.

17.3 Så här väljer du draft prevention (förhindrande av drag)
1 Öppna skärmen Draft prevention (17.3) (se "22. Struktur i Main
menu" och "Bilaga").
2 Använd

för att välja Enable eller Disable.

3 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

.

17.4 Så här väljer du display mode (visningsläge)
1 Öppna skärmen för inställning av Display Mode
(se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").

(17.4)

2 Använd
för att ändra inställningen till Standard eller
Details (detaljerad).
3 Tryck på

Läs dessa "1. Allmänna säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du
installerar fjärrkontrollen.
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan
orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på
utrustning och människor.
Om du har frågor angående installationsförfarandet eller användningen
tar du kontakt med din återförsäljare för råd och information.
Installera INTE fjärrkontrollen själv. En felaktig installation kan leda
till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare.

(17.5)

OBS!
När fjärrkontrollens termostatfunktion ska användas bör du
tänka på följande när du väljer installationsplats:
 genomsnittstemperaturen i rummet ska gå att känna av,
 enheten ska inte utsättas för direkt solljus,
 ingen värmekälla ska finnas i närheten,
 drag och utomhusluft ska inte påverka enheten, till
exempel när dörrar öppnas/stängs,
 displayen ska kunna hållas ren.
 framsidan måste vara åtkomlig.
 där temperaturen är mellan –10°C och 50°C.
 den relativa luftfuktigheten ska vara max 95%.

2 Använd
för att ändra inställningen till None, Outside Air
Temp, Room Temp eller System.
3 Tryck på

för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

17.6 Så här justerar du kontrast på skärmen
1 Visa skärmen för inställning av Contrast adjustment (17.6)
(se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
2 Tryck på

för att ändra kontrasten.

3 Tryck på

för att bekräfta inställningen.

OBS!
Installera INTE fjärrkontrollen:
 Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa styrsystemets
funktion och orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
 I fuktigt område eller på en plats där den kan utsättas
för vatten. Om vatten kommer in i fjärrkontrollen kan
det orsaka elektriska stötar och fel på elektroniken.

18. Current settings (aktuella inställningar)
1 Öppna skärmen Setting status list (18) (se "22. Struktur i Main
menu" och "Bilaga").
2 En lista med aktuell inställningsstatus visas.
3 Tryck på

för att gå tillbaka till Main Menu.

19. Clock & calendar (klocka och kalender)
19.1 Så här ställer du in date & time (datum och tid)
1 Öppna skärmen Date & Time (19.1) (se "22. Struktur i Main menu"
och "Bilaga").
2 Använd

för att välja

När installationen är klar:
 gör en testdrift och kontrollera att allt fungerar,
 förklara för kunden hur fjärrkontrollen ska användas med
avsnittet Drift i den här snabbreferensen till hjälp,
 be kunden att förvara snabbreferensen för framtida referens.
VARNING
Kontakta din lokala leverantör vid flyttning och ominstallation
av fjärrkontrollen.

och ställa in Year, Month, Day och tid.

Date & Time

2.

Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

Vad finns i lådan
1

Setting

1×

3 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

2×

1
2
3
4
5
6

för att välja 12H eller 24H.

3 Tryck på

så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd

för att välja Yes och tryck på

.

3.

20. Language (språk)

Kabeldragning för inomhusenheten

1 från baksidan,

10 mm

för att välja språk.

3 Tryck på

för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

L

4 ovanifrån i mitten.

1

1

6.

P1 P2

1×

5
7×

1x

4.

2

1

OBS!
1. Kopplingsdosan och kablarna för anslutning ingår inte.
2. Vidrör inte kretskortet med handen.

P1 P2

7.

PCB

1x

båda fjärrkontrollerna trycker du in knappen

3

1

Set to
Cool

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

2 Tryck på
. Felkoden blinkar och skärmen Contact Info med
kontaktinformation och modellinformation visas.

22. Struktur i Main menu
Se "Bilaga".

INSTALLATION
Se den detaljerade installationsguiden för att få mer information1.

1

2

2

1 för exponerad montering ska den fästas med de
2 medföljande träskruvarna (Ø3,5x32) och pluggarna.
2 för infälld montering ska den fästas med de
2 medföljande maskinskruvarna (M4x16).
Vid användning av en lokalt anskaffad kopplingsdosa används
tillbehöret KJB111A eller KJB211A (köps separat).

Se den detaljerade installatörens referensguiden1 för mer detaljerade
installationsanvisningar om:
 Field settings,
 Testfunktionsmetod (endast för SkyAir),
 Kontrollprocedur för Error History,
 Registreringsmetod för Maintenance Contact,
 Bekräftelse av registrerade uppgifter,
 Clock & Calendar (se även "19. Clock & calendar (klocka och
kalender)" på sidan 2),
 Language (se även "20. Language (språk)" på sidan 2),
 Prohibit button,
 Function Prohibition,
 Behovsstyrning,
 Driftsrotering,
 Förregling av extern inmatning,
 Enkelt och dubbelt inställningsläge,
 Uppdatering av mjukvara med Updater.

1

P1 P2

UNDERHÅLL
1.

PCB

(10)

(13)

(14)

1x

(15)

(16)

(17)

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode
Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting
Airflow Direction

Individual Air Direction
Individual Setting
Individual Setting List
Reset All Indivi Setting
Airflow Direction Range
Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode
Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint Range
Setback Condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset
Off Timer
Auto Display Off
Energy Consumption
Schedule
Enable/Disable (14.1)
Select Schedule (14.2)
Holidays (14.3)
Settings (14.4)
Filter auto clean

Maintenance Information

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

Quiet Operation Mode
Enable/Disable (17.1)
Settings (17.2)
Display
Display Mode (17.4)
Display Item (17.5)

Current Settings
(18)

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Torka av skärmen och övriga ytor på fjärrkontrollen med en torr
trasa vid behov.
Om det är svårt att få bort smutsfläckar kan trasan fuktas i ett milt
diskmedel utspätt med vatten och sedan försiktigt torka bort
fläckarna utan att det rinner. Eftertorka med en torr trasa.

(19)

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

(20)

VARNING
Använd inte thinner, lösningsmedel eller starka syror.

3
1 inomhusenhet
2 knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller
liknande.
3 säkra ledningarna till höljet med ledningshållare och
klämma.
Anslut terminalerna på fjärrkontrollen (P1, P2) och terminalerna på
inomhusenheten (P1, P2). (P1 och P2 är utan polaritet.)
INFORMATION
Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån
strömförsörjningens kablage för att undvika störningar
(brus).
Kabelspecifikationer
Ledningstyp

Storlek

Total längd

Skärmad
vinylkabel

0,75–1,25 mm2

≤500 m

VARNING
Tvätta inte fjärrkontrollen. Detta kan leda till krypströmmar
vilket kan leda till en elektrisk stöt eller brand.
VARNING
Se till att stänga av luftkonditioneringen och stäng sedan av
huvudströmbrytaren innan underhållsarbete påbörjas. Att
inte göra detta kan leda till elektrisk stöt eller skada.

2.

Återställning av filtermeddelande

1 Om något av följande meddelanden (Time to clean filter, Time to clean
filter and element, eller Time to clean element) visas längst ner på den
grundläggande skärmen måste filtret rengöras.
2 När filtret eller elementet har tvättats, rengjorts eller bytts trycker
du på
3 Använd
på

1.

(10)

5 Efter några sekunder visas grundskärmen.

2

4

(9)

på den

INFORMATION
På huvudfjärrkontrollen visas fortfarande Main RC.

3

Ta bort överdelen på fjärrkontrollen

(8)

4 På den underordnade fjärrkontrollen visas nu Sub RC.

P1 P2

1x

3

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

underordnade fjärrkontrollen i 4 sekunder.

2
3

Setting

(12)

Om du styr 1 inomhusenhet eller 1 grupp av inomhusenheter
med 2 fjärrkontroller
1 Slå på strömmen till båda fjärrkontrollerna.
2 Bestäm vilken som ska vara underordnad/huvudfjärrkontroll.
3 När Error code:U5 - Checking the connection. Please stand by. visas på

2

3

(11)

Set to
Cool

Slå på enheten

1 Slå på enheten.
2 Checking the connection. Please stand by. visas.
3 Efter några sekunder visas grundskärmen.

1×

Montera fjärrkontrollen

±200 mm

2

1

1 Om ett fel inträffar börjar meddelandet Error: Push Menu Button eller
Warning: Push Menu Button blinka på den grundläggande skärmen.

±150 mm

Rikta in det övre höljet med flikarna på
det undre höljet (6 punkter), tryck på och
fäst sedan det övre höljet.
Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

6

OBS!
Kretskortet monteras i överdelen av fjärrkontrollen. Se till
att inte skada kretskortet med skruvmejseln.

Övre öppning
Övre mittöppning

OBS!
Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid anslutningen.

3

Cool

Sätt tillbaka fjärrkontrollens överdel

PCB

För in en skruvmejsel i spåren (1) i den
bakre delen av fjärrkontrollen (på 2
platser) och ta bort överdelen från
fjärrkontrollen.

21. Felkodsvisning

Cool

2×

4

L

3 från översidan,

BILAGA

Return

Kabelöppning

2 från vänster,

Fjärrkontroll
Träskruvar+väggplugg
Småskruv
Klämma
Installations- och drifthandbok
Ledningshållare

1 Öppna skärmen Language (20) (se "22. Struktur i Main menu" och
"Bilaga").
2 Tryck på

3

+

.

19.2 Så här ställer du in timformat (12/24-timmars)
1 Öppna skärmen 12H/24H Clock (19.2) (se "22. Struktur i Main
menu" och "Bilaga").
2 Använd

2

INFORMATION
1. Skala bort höljet på den del som ska föras genom
insidan av fjärrkontrollens hölje (L). Se figuren och
tabellen nedan. Det är viktigt att behålla den dubbla
isoleringen genom skåran i fjärrkontrollens hölje.
2. För enklaste möjliga kabeldragning är det bättre att ha
±10 mm skillnad mellan de två kabellängderna.

4 metoder:

PCB

12:00
Return

5.

All extern kabeldragning och alla komponenter ska
installeras av installatör och måste uppfylla gällande
bestämmelser.

för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

17.5 Så här väljer du det detaljerade visningsläget
1 Öppna skärmen för inställning av Display Item
(se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").

INFORMATION
Placera den på en plan yta. Var försiktig så att du inte drar
åt monteringsskruvarna för hårt, så att den nedre delen av
fjärrkontrollen blir skev.

för att öppna Main Menu.
för att välja Reset Filter Indicator och tryck
för att nollställa filtermeddelandet.

Den detaljerade användarguiden och
installatörsguiden finns tillgängliga på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.
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