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Tack för att du köpt detta tillbehör från Daikin. 
Läs noga denna bruksanvisning innan 
tillbehöret används. Där beskrivs hur 
enheten används på rätt sätt och hjälper dig 
om det uppstår några problem. Spara denna 
handbok för framtida referens efter att du har 
läst den.

FÖRE ANVÄNDNING
I denna bruksanvisning finns enbart 
instruktioner om hur du använder den 
trådlösa fjärrkontrollen.
Läs också igenom bruksanvisningen 
som medföljer inomhusenheten för säker 
användning av systemet samt underhåll 
av det.

Vi rekommenderar att du läser igenom 
handboken noggrant innan du börjar 
använda luftkonditioneringsanläggningen för 
att dra full nytta av dess funktioner och för att 
undvika problem som uppstår på grund av 
felaktig hantering.
Luftkonditioneringen lyder under termen 
"apparater som inte är tillgängliga för 
allmänheten".
De säkerhetsföreskrifter som anges 
nedan är klassificerade som VARNING 
och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda 
viktig information rörande säkerhet. Se 
till att följa alla dessa anvisningar. 

VARNING ........ Underlåtelse att följa 
dessa anvisningar kan 
leda till personskada eller 
dödsfall.

1. Säkerhetsföreskrifter
Svenska
FÖRSIKTIGT ...Underlåtelse att följa 
dessa anvisningar 
kan leda till skada 
på egendom eller 
personskada, vilka kan 
vara allvarliga beroende 
på omständighet.

Efter genomläsning bör du förvara 
handboken så att du kan använda den 
som referens vid behov. Om utrustningen 
överlämnas till en ny användare ska även 
handboken medfölja.

VARNING
Tänk på att långvarig direkt 
exponering för kall eller varm luft från 
luftkonditioneringsaggregatet, eller 
för luft som är för kall eller för varm 
kan vara skadlig för dig.
När något onormalt inträffar med 
luftkonditioneringsanläggningen 
(t ex om det börjar lukta bränt) ska du 
stänga av strömmen och kontakta din 
lokala återförsäljare. 
Fortsatt drift under sådana förhållanden 
kan orsaka driftstopp, elektriska stötar 
eller eldsvåda. 
Konsultera din lokala återförsäljare för 
att installera utrustningen.
Om du själv gör jobbet kan det orsaka 
vattenläcka, elektriska stötar eller 
eldsvåda.
Konsultera din lokala återförsäljare för 
ändringar, reparationer och underhåll 
av luftkonditioneringsanläggningen 
eller fjärrkontrollen. 
Felaktigt utförande kan orsaka 
vattenläcka, elektriska stötar eller 
eldsvåda. 
Stick inte in fingrar, pinnar eller andra 
föremål i luftintaget eller luftutloppet. 
Skador kan uppstå på grund av kontakt 
med luftkonditioneringens snabbt 
roterande fläktblad. 
Se upp för eldsvåda som kan orsakas 
av läckande köldmedium. 
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. 
inte genererar kall eller varm luft, kan 
läckande kylmedium vara orsaken. 
Kontakta din återförsäljare för hjälp. 
1
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Det köldmedium som finns 
i luftkonditioneringen är säkert och läcker 
vanligtvis inte. Men om det uppstår ett 
köldmediumläckage kan det skapa en 
giftig gas om det kommer i kontakt med 
öppen eld, eller en het yta. 
Sluta använda luftkonditioneringen och 
kontakta en fackman som ser till att 
läckaget åtgärdas. 
Kontakta leverantören i händelse av 
ett kylmediumläckage.
Om luftkonditioneringen ska installeras 
i ett litet rum, är det nödvändigt att vidta 
nödvändiga åtgärder så att den mängd 
av läckande köldmedium inte överskrider 
koncentrationsgränsen i händelse av 
läckage. Annars kan detta leda till en 
olycka orsakad av syrebrist. 
Kontakta en fackman för anslutning av 
tillbehör och var noggrann med att 
bara använda tillbehör som godkänts 
av tillverkaren.
Om ditt egna arbete ger upphov till en 
skada kan det ge upphov till vattenläckage, 
elektrisk stöt eller brand. 
Konsultera din lokala återförsäljare för 
flyttning och ominstallation av 
luftkonditioneringen. 
Felaktig installation kan orsaka 
vattenläcka, elektriska stötar eller 
eldsvåda. 
Använd säkringar med korrekt 
amperetal. 
Använd inte felaktiga säkringar, 
koppartråd eller andra trådar som 
ersättning, eftersom detta kan orsaka 
elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador 
eller skador på enheten. 
Installera en jordfelsbrytare. 
Underlåtelse att installera en jordfelsbrytare 
kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Se till att jorda enheten. 
Jorda inte enheten till ett 
vattenledningsrör, åskledare eller 
telefonjordledning. En felaktig jordning 
kan leda till elektrisk stöt eller brand. 
En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag 
eller en annan källa kan skada 
luftkonditioneringsanläggningen.
2

Kontakta återförsäljaren om 
luftkonditioneringen dränks i vatten 
på grund av naturkatastrof som 
översvämning eller häftigt regn.
Använd inte luftkonditioneringen i så fall 
eftersom det finns risk för elektrisk stöt 
eller brand.
Starta eller stoppa inte 
luftkonditioneringen genom att slå 
PÅ eller AV huvudströmbrytaren.
Brand eller vattenläckage kan då uppstå. 
Dessutom kommer fläkten att rotera 
onormalt om strömavbrottskompensering 
är aktiverad, och det kan leda till en 
skada.
Använd inte produkten i en atmosfär 
som innehåller olja, exempelvis 
matolja eller maskinolja.
Oljan kan ge upphov till sprickor, elektrisk 
stöt eller brand.
Använd inte produkten på platser med 
mycket rök, exempelvis kök, eller på 
platser med brännbar gas, korrosiv 
gas eller metallpartiklar.
Att använda produkten på sådana platser 
kan ge upphov till brand eller skada på 
produkten.
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.
Använd en dedikerad strömförsörjning 
för luftkonditioneringsanläggningen.
Användning av en annan strömförsörjning 
kan leda till kraftig uppvärmning, brand 
eller produkthaveri.
Svenska
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FÖRSIKTIGT
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen 
för andra syften än de avsedda. 
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen 
för kylning av precisionsinstrument, mat, 
växter, djur eller konstverk, eftersom 
prestationen, kvaliteten och/eller livslängden 
på sådana föremål kan påverkas negativt.
Placera inte föremål som är känsliga 
för fukt direkt under inomhusenheten 
eller utomhusenheten. 
Under vissa förhållanden kan kondens på 
huvudenheten eller på köldmedierören, smuts 
i luftfilter, eller stopp i kondensvattenutloppet 
påverka föremålet. 
För att undvika syrebrist bör rummet 
vara ordentligt ventilerat om utrustning, 
som t.ex. en brännare, används 
tillsammans med luftkonditioneringen.
Efter långvarig användning bör du 
kontrollera enhetens fundament och 
installation så att inga skador 
uppkommit. 
Om de lämnas i skadat skick kan det leda 
till att enheten tippar, vilket kan ge 
upphov till skada.
Placera inte brandfarlig spray och 
använd inga sprayburkar nära enheten, 
eftersom detta kan leda till eldsvåda. 
Före rengöring ska enheten stängas 
av med strömbrytaren och sladden 
dras ut. 
Annars kan en elektrisk stöt eller 
kroppsskada orsakas.
Undvik elektriska stötar genom att inte 
använda enheten med fuktiga händer. 
Placera inte föremål som ger upphov 
till öppen låga där det utsätts av 
luftströmmen från enheten eftersom 
det kan påverka förbränningen. 
Placera inte värmare direkt under 
enheten eftersom värme från den 
kan ge upphov till deformation. 
Låt aldrig ett barn klättra på 
utomhusenheten och placera 
inga föremål på den.
Fall kan resultera i kroppsskada.
Svenska
Blockera inga luftintag eller 
luftutsläpp.
Ett försämrat luftflöde kan leda till 
otillräcklig prestanda eller till problem.
Se till att barn, plantor eller djur inte 
utsätts direkt av luftströmmen från 
enheten eftersom det kan ge negativa 
effekter. 
Tvätta inte luftkonditioneringsenheten 
eller fjärrkontrollen med vatten, 
eftersom detta kan resultera 
i elektriska stötar eller eldsvåda. 
Placera inte vattenbehållare (blomvaser, 
etc) på enheten eftersom det kan ge 
upphov till elektrisk stöt eller brand. 
Installera inte luftkonditioneringsaggregatet 
där det finns risk för att den utsätts för 
läckage av brandfarliga gaser. 
I händelse av gasläcka, kan ansamling 
av gas i närheten av luftkonditioneringen 
leda till brand.
Placera inte brännbara behållare, 
som sprayflaskor, inom 1 m från 
utloppsmunstycket.
Behållaren kan explodera eftersom 
den varma luften som kommer ut från 
enheten kan påverka den.
Batterierna måste avlägsnas från 
apparaten och återvinnas på lämpligt 
sätt innan den kasseras.
Se till att ordna med en ordentlig 
dränering.
Om tillräcklig dränering inte föreligger 
från utomhusdelens dräneringsrör när 
luftkonditioneringen är igång, kan det bli 
stopp på grund av att smuts och skräp 
ansamlas i röret.
Detta kan leda ett vattenläckage från 
inomhusdelen. Under dessa förhållanden 
bör luftkonditioneringen stängas av och 
din återförsäljare kontaktas för hjälp.
Apparaten får ej användas av barn 
eller funktionshindrade.
Försämring av kroppsfunktioner och 
hälsoskador kan uppstå. 
Små barn bör övervakas så att de inte 
leker med enheten eller fjärrkontrollen. 
En felaktig hantering av ett barn kan leda 
till nedsättning av kroppsfunktioner och 
skada hälsan. 
3
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Låt inte barn leka på eller i närheten av 
utomhusenheten.
Om de är oförsiktiga kan de bli skadade. 
Kontakta leverantören för rengöring 
av luftkonditioneringsanläggningens 
insida. 
Felaktig rengöring kan orsaka skador 
på plastdelar, vattenläckor och annan 
skada, samt elektriska stötar. 
Vidrör inte enhetens luftintag eller 
aluminiumspjäll eftersom det finns 
risk för att du skadas. 
Placera inga föremål i direkt anslutning 
till utomhusenheten och låt inte löv 
eller annat skräp samlas runt enheten. 
Löv är en grogrund för smådjur som kan 
komma in i enheten. Väl inne i enheten 
kan dessa smådjur leda till fel, rök eller 
brand om de kommer i kontakt med 
strömförande delar.
Rör aldrig vid delar inuti 
kontrollpanelen. 
Ta inte bort frontpanelen. Kontakt med 
vissa interna delar kommer att orsaka 
elektriska stötar och skador på enheten. 
Kontakta återförsäljaren vid kontroll och 
justering av inre delar. 
Lämna inte fjärrkontrollen där den kan 
bli fuktig.
Om det kommer in vatten i fjärrkontrollen 
finns det risk för läckström och skada på 
de elektroniska komponenterna.
Placera inte en stark ljusstråle eller 
installera inte ett inverterlysrör 
i närheten av huvudenhetens 
mottagningsdel när den trådlösa 
fjärrkontrollen används.
Funktionsfel kan ske.
Var försiktig när du rengör luftfilter 
eller inspekterar anläggningen.
Arbete på hög höjd krävs, och detta bör 
du ägna ordentlig uppmärksamhet.
Om ställningen är instabil kan du falla 
ned och skada dig.
4

2. Namn och funktioner på 
driftsdelen (bild 1, 2)

1
DISPLAY " " 
(SIGNALÖVERFÖRING)
Tänds när en signal överförs.

2

DISPLAY " " " " " " " " 
" " (DRIFTLÄGE)
Denna display visar det aktuella 
DRIFTLÄGET. För typ med endast 
kylning installeras inte " " (Auto) 
och " " (Värme).

3
DISPLAY " " (INSTÄLLD 
TEMPERATUR)
Denna display visar inställd temperatur.

4

DISPLAY " " 
(PROGRAMMERAD TID)
Denna display visar den 
PROGRAMMERADE TIDEN för 
systemets start eller avstängning.

5 DISPLAY " " (LUFTRIKTARE)
Se sidan 9.

6
DISPLAY " " (FLÄKTHASTIGHET)
Denna display visar inställd 
fläkthastighet.

7
DISPLAY " " 
(INSPEKTION/TESTDRIFT)
När INSPEKTION/TESTDRIFTKNAPPEN 
trycks in visar displayen det inställda läget.

8

PÅ/AV-KNAPP
Tryck på denna knapp för att starta 
systemet. Tryck på knappen igen för 
att stoppa systemet.

9

KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV 
FLÄKTHASTIGHET
Tryck på denna knapp för att välja 
önskad fläkthastighet HÖG/LÅG 
(BRC7EA628/29) eller HÖG/MEDEL/
LÅG (BRC7EA630).

MH L

C

hr. hr.

TEST
Svenska
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10

KNAPP FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING
Använd denna knapp för att STÄLLA 
IN TEMPERATUREN (fungerar när 
fjärrkontrollens främre lucka är stängd.)

11

KNAPP FÖR TIDSPROGRAMMERING
Använd den här knappen för att 
programmera "START- och/eller 
STOPP"-tid. (Fungerar när 
fjärrkontrollens främre lucka är öppen.)

12
START-/STOPPKNAPP FÖR 
TIMERLÄGE
Se sidan 9.

13
KNAPPEN RESERVERA/AVBRYT 
TIMER
Se sidan 10.

14
KNAPP FÖR JUSTERING AV 
LUFTFLÖDESRIKTNING
Se sidan 8.

15
KNAPP FÖR VAL AV DRIFTLÄGE
Tryck på knappen för att välja 
DRIFTLÄGE.

16

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP FÖR 
FILTERSYMBOLEN
Se avsnittet om UNDERHÅLL 
i bruksanvisningen som medföljer 
inomhusenheten.

17

KNAPP FÖR INSPEKTION/
TESTKÖRNING
Denna knapp används endast av 
kvalificerad servicepersonal vid 
underhåll.

18
BRYTARE FÖR NÖDDRIFT
Denna brytare är redo att användas 
om fjärrkontrollen inte fungerar.

19
MOTTAGARE
Den tar emot signaler från 
fjärrkontrollen.

20

DRIFTINDIKATORLAMPA (röd)
Denna lampa lyser när 
luftkonditioneringen är i drift. Den 
blinkar när enheten har problem.

21
TIDSINDIKATORLAMPA (grön)
Denna lampa lyser när timern är 
inställd.
Svenska
22

INDIKATORLAMPA FÖR 
RENGÖRING AV LUFTFILTER (röd)
Tänds när det är dags att rengöra 
luftfiltret.

23

AVFROSTNINGSLAMPA (orange)
Tänds när avfrostningsdriften har 
startat. (För modeller med endast 
kylning tänds inte denna lampa.)

24

OMKOPPLARE FÖR FLÄKT/
LUFTKONDITIONERING

Ställ in omkopplaren på " " (FLÄKT) 
för FLÄKT och " " (A/C) för VÄRME 
eller KYLNING.

25

OMKOPPLARE KYLNING/VÄRME

Ställ in omkopplaren på " " 
(KYLNING) för KYLNING och " " 
(VÄRME) för VÄRME.

OBS!
• I förklaringssyfte visas alla indikatorer på 

displayen i bild 1 i motsats till vid faktiska 
driftförhållanden.

• Bild 1-2 visar fjärrkontrollen med den 
främre luckan öppen.

• Bild 1-3 visar att fjärrkontrollen går att 
använda tillsammans med en som 
levereras med VRV-systemet.

• Om indikatorlampan för rengöring av 
luftfiltret tänds ska luftfiltret rengöras 
enligt beskrivningen i bruksanvisningen 
som medföljer inomhusenheten.
Tryck på återställningsknappen för 
filtersymbolen på fjärrkontrollen när 
rengöringen är gjord och luftfiltret 
återinstallerats. Indikatorlampan för 
rengöring av luftfiltret på mottagaren 
slocknar.

• Avfrostningslampan blinkar när 
strömmen sätts på. Detta är inget fel.
5
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Försiktighetsåtgärder vid hantering 
av fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollens sändningsdel mot 
luftkonditioneringens mottagningsdel.
Det fungerar inte om det är något som 
blockerar fjärrkontrollens sändningsdel 
och inomhusenhetens mottagningsdel.

2 korta ljudsignaler från mottagaren 
indikerar att signalöverföringen sker 
korrekt.
Sändningsavståndet är cirka 7 m.
Tappa den inte och låt den inte bli våt.
Den kan skadas.
Tryck aldrig på fjärrkontrollens knappar 
med ett hårt, spetsigt föremål.
Fjärrkontrollen kan skadas.

Installationsplats
• Det är möjligt att det inte går att ta emot 

signalerna i rum som har elektronisk 
lysrörsbelysning. Rådfråga en försäljare 
innan du köper ny lysrörsbelysning.

• Om fjärrkontrollen aktiverar andra 
elektriska enheter ska du flytta dem 
eller kontakta återförsäljaren.

Sätt fjärrkontrollen i fjärrkontrollens 
hållare
Montera fjärrkontrollens hållare på en vägg 
eller pelare med medföljande skruvar. (Se till 
att sändning sker)

3. Hantera den trådlösa 
fjärrkontrollen
6

Sätta i torrcellsbatterier
(1) Avlägsna den bakre 

luckan till fjärrkontrollen 
i pilens riktning.

(2) Sätt i batterierna
Använd två 
torrcellsbatterier 
(AAA.LR03 (alkaline)). 
Placera batterierna åt 
rätt håll efter (+) och (-).

(3) Stäng luckan.

När ska batteriet bytas
Batterierna räcker ungefär ett år vid 
normal användning. Byt dem däremot när 
inomhusenheten inte reagerar eller reagerar 
långsamt på kommandon eller om displayen 
blir mörk.

[FÖRSIKTIGT]
• Byt alla batterier samtidigt, använd inte 

nya och gamla batterier tillsammans.
• Om fjärrkontrollen inte ska användas 

under en längre tid ska alla batterier 
plockas ut för att förhindra batteriläckage.

Placera 
fjärrkontrollen

Skjut ovanifrån

Hållare till 
fjärrkontroll

Ta bort 
fjärrkontrollen

Dra den uppåt
Svenska
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VID CENTRALISERAT 
KONTROLLSYSTEM
Om inomhusenheten styrs under centraliserad 
kontroll måste fjärrkontrollens inställning 
ändras.
Kontakta i så fall din DAIKIN-återförsäljare.

VRV-system
Läs bruksanvisningen som medföljde 
luftkonditioneringen.

 Se bilden 1 på sidan [1] 
• Dessa procedurer är något olika, 

beroende på aggregattyp: med 
värmepump eller med enbart kylning. 
Kontakta din Daikin-återförsäljare om 
du är osäker på detta. 

• För att skydda enheten bör huvudströmmen 
sättas på 6 timmar innan utrustningen tas 
i drift.

• Om huvudströmmen bryts under 
pågående drift kommer driften att 
återstartas automatiskt när strömmen 
sätts på igen.

Använd på följande sätt.

• AUTOMATISK DRIFT går endast att välja 
med delat värmepumpsystem eller 
värmeåtergivningssystem.

• För modeller med endast kylning går 
det att välja "KYLNING", "FLÄKT" och 
"AVFUKTNING".

FÖR SYSTEM UTAN 
FJÄRROMKOPPLARE FÖR 
VÄXLING AV KYLNING/VÄRME

 Se bilden 1-1, 2 på sidan [1] 

4. Driftintervall

5. Driftprocedur

FUNKTION FÖR KYLNING, VÄRME, 
AUTOMATISK, FLÄKT OCH 
AVFUKTNING
Svenska
Tryck på knappen för VAL AV 
DRIFTLÄGE flera gånger och 
välj önskat DRIFTLÄGE.

■ KYLNINGSDRIFT ............................. " "
■ VÄRMEDRIFT................................... " "
■ AUTOMATISK DRIFT ....................... " "

• I detta driftläge växlar systemet 
automatiskt mellan KYLNING/VÄRME.

■ FLÄKTDRIFT .................................... " "
■ AVFROSTNINGSDRIFT ................... " "

• Avsikten med den här åtgärden är att 
minska luftfuktigheten i rummet med 
en minimal sänkning av temperaturen.

• Mikroprocessorn fastställer 
automatiskt TEMPERATUR 
och FLÄKTHASTIGHET.

• Systemet träder inte i drift om 
rumstemperaturen är under 16°C.

Tryck på PÅ/AV-knappen
DRIFT-lampan tänds eller slocknar och 
systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS!
• Stäng inte AV strömmen omedelbart efter 

att enheten har stoppat. Vänta i minst 
5 minuter.
Vattenläckage eller andra problem kan 
ske.

FÖR SYSTEM MED 
FJÄRROMKOPPLARE FÖR 
KYLNING/VÄRME

 Se bilden 1-1, 3 på sidan [1] 

VAL AV DRIFTLÄGE

 PÅ/AV

MODE

ON OFF
7
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(1) Välj DRIFTLÄGE med 
FJÄRROMKOPPLAREN FÖR 
KYLNING/VÄRME enligt följande.

■ KYLNINGSDRIFT...................... " "

■ VÄRMEDRIFT ........................... " "

■ FLÄKTDRIFT............................. " "

■ AVFROSTNINGSDRIFT............ " "

• Se "FÖR SYSTEM UTAN 
FJÄRROMKOPPLARE FÖR KYLNING/
VÄRME" för information om avfrostningsdrift.
(2) Tryck på knappen för VAL AV 

DRIFTLÄGE flera gånger och 
välj " "
(Denna funktion är endast tillgänglig vid 
avfrostningsdrift.)

Tryck på PÅ/AV-knappen
DRIFT-lampan tänds eller slocknar och 
systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS!
• Stäng inte AV strömmen omedelbart efter 

att enheten har stoppat. Vänta i minst 
5 minuter.
Vattenläckage eller andra problem kan 
ske.

[FÖRKLARING AV VÄRMEDRIFT]
AVFROSTNINGSDRIFT
• När isbeläggningen på utomhusaggregatets 

slinga/spiral ökar, minskar 
uppvärmningseffekten, och systemet 
övergår till AVFROSTNINGSDRIFT.

VAL AV DRIFTLÄGE

 PÅ/AV
ON OFF
8

• Fläktdriften stoppas och AVFROSTNINGS-
lampan på inomhusenheten tänds.
Efter AVFROSTNINGSDRIFT under 
6 till 8 minuter (max 10 minuter) återgår 
systemet till UPPVÄRMNINGSDRIFT.

Uppvärmningskapacitet och 
utomhustemperatur
• Uppvärmningskapaciteten minskar när 

utomhustemperaturen sjunker. Använd 
en annan värmare samtidigt som 
luftkonditioneringen om du fryser.

• Varm luft cirkulerar för att värma upp 
rummet. Det tar en stund från det att 
luftkonditioneringen startades tills hela 
rummet blir varmt. Den interna fläkten 
drivs automatiskt på låg hastighet tills 
luftkonditionering når en viss temperatur 
invändigt. Vänta tills temperaturen 
i rummet når önskad temperatur. 

• Om varm luft samlas i taket och det känns 
kallt vid fötterna bör du använda en 
cirkulationsfläkt. Kontakta butiken där 
du köpte varan för mer information.

Följ proceduren som visas i följande bild 
för programmering av TEMPERATUR, 
FLÄKTHASTIGHET och LUFTFLÖDESRIKTNING.

Tryck på knappen för 
TEMPERATURINSTÄLLNING 
och ställ in önskad temperatur.

Varje gång du trycker på denna 
knapp ökar temperaturen med 
1�C.

Varje gång du trycker på denna 
knapp minskar temperaturen 
med 1�C.

JUSTERING

TEMPERATURINSTÄLLNING
DOWN

UP

DOWN

UP
Svenska
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Vid system med automatisk drift
Varje gång du trycker på denna 
knapp växlar temperaturen till 
"H"-sidan.

Varje gång du trycker på denna 
knapp växlar temperaturen till 
"L"-sidan.

[�C]

• Inställningen kan inte göras vid fläktdrift.

OBS!
• Området för temperaturinställning på 

fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.

Tryck på knappen för INSTÄLLNING 
AV FLÄKTHASTIGHET.
Det går att välja hög eller låg 
fläkthastighet (BRC7EA628/29).
Det går att välja hög, medel eller låg 
fläkthastighet (BRC7EA630).
Ibland kan mikrochipet kontrollera 
fläkthastigheten för att skydda enheten.

Tryck på knappen för JUSTERING AV 
LUFTFLÖDESRIKTNING för att välja 
luftflödesriktning enligt följande bild.

DISPLAY visas och 
luftflödesriktningen ändras 
oavbrutet (inställning för 
automatisk svängning).

Tryck på knappen 
för JUSTERING AV 
LUFTFLÖDESRIKTNING 
för att välja önskad 
luftriktning.

H ■ M ■ L
Inställnings-
temperatur 25 23 22 21 19

INSTÄLLNING AV 
FLÄKTHASTIGHET

JUSTERING AV 
LUFTFLÖDESRIKTNING

DOWN

UP

FAN

SWING
Svenska
DISPLAY försvinner och 
luftflödesriktningen är låst 
(inställning för låst 
luftflödesriktning).

Justera vänster/höger 
luftflödesriktning
Vinkla luftriktarna åt vänster/höger från 
vredet efter önskemål för att luftkonditionera 
rummet.

OBS!
• Stoppa svängningen av luftriktaren innan 

du försöker vinkla dem. Om du arbetar när 
luftriktaren svänger kan du klämma 
fingrarna.
9



3PSV505118-2B.book  Page 10  Friday, December 4, 2020  11:44 AM
LUFTFLÖDESRIKTARENS RÖRELSE
Under nedanstående förhållanden styr 
mikrodatorn luftflödets riktning, som därför 
kan bli annorlunda än i displayen.

OBS!
• Om använder kylning eller programmerad 

avfrostning när luftriktarna är vända nedåt 
kan luftflödesriktningen oväntat ändras. 
Det är inget fel med utrustningen. Detta 
förhindrar att ånga som bildas på 
luftutloppets komponenter droppar ner.

• Driftläget innefattar automatisk drift.

Använd på följande sätt.
• Timern används på följande två sätt.

Programmering av stopptid ( ) 
.... Systemet stängs av när den inställda 
tiden har passerat.
Programmering av starttid ( ) 
.... Systemet startar när den inställda tiden 
har passerat. 

• Timern kan programmeras för högst 
72 timmar.

• Start- och stopptider kan vara 
programmerade samtidigt.

Driftläge Kylning Värme

Driftsvillkor

• Vid kontinuerlig 
drift med ned-
åtriktat luftflöde

• När rumstempe-
raturen är högre 
än den inställda 
temperaturen

• Vid 
avfrostningsdrift 
(Luftriktarna
 blåser horison-
tellt för att und-
vika att kall luft 
blåser direkt på 
de personer som 
finns i rummet.)

PROGRAMTIMERDRIFT
10
Tryck på knappen för START/STOPP 
AV TIMERLÄGE flera gånger och välj 
läget på displayen.
Displayen blinkar.
Inställning av stopptid för timern .... " "
Inställning av starttid för timern .... " "

Tryck på knappen för 
PROGRAMMERING AV TID och 
ställ in tiden för att stoppa eller 
starta systemet.
När du trycker på denna knapp 
flyttas tiden fram 1 timma.

När du trycker på denna knapp 
flyttas tiden bakåt 1 timma.

Tryck på knappen RESERVERA 
TIMER.
Timerinställningsproceduren avslutas. 
Displayen ändras från blinkande till stadigt 
lysande.

Tryck på knappen TIMER AV för att 
avbryta programmeringen. Visningen 
försvinner.

START/STOPP AV 
TIMERLÄGE

PROGRAMMERING 
AV TID

RESERVERA TIMER

AVBRYT TIMER

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL
Svenska
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Till exempel.
När timern har 
programmerats att 
stoppa systemet 
efter 3 timmar och 
starta systemet efter 
4 timmar kommer 
systemet att stängas 
av efter 3 timmar 
och starta igen 
1 timme senare.

OBS!
• När timer har programmerats visar 

displayen den återstående tiden.

• Huvudfjärrkontrollen måste tilldelas när 
systemet installeras enligt följande bild.

■ För värmepumpsystem
När den enda utomhusenheten ansluts till 
flera inomhusenheter.

HUR DU STÄLLER IN 
HUVUDFJÄRRKONTROLL
(För VRV-system)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

En av dessa fjärrkontroller måste 
anges som huvudfjärrkontroll.

Utomhusenhet

Inomhus-
enheter
Svenska
■ För värmeåtervinningssystem
När den enda BS-enheten ansluts till flera 
inomhusenheter. 

• Endast huvudfjärrkontrollen kan välja 
VÄRME, KYLNING eller AUTOMATISK 
DRIFT (endast värmeåtervinningssystem).

När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen 
är inställd på "KYLNING", kan du växla 
driftläget mellan "FLÄKT", "AVFUKTNING" 
och "KYLNING".
När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen 
är inställd på "VÄRME", kan du växla driftläget 
mellan "FLÄKT" och "VÄRME".
När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen 
är inställd på "FLÄKT", kan du inte växla 
driftläget. 
En "ljudsignal" hörs som en varning när du 
försöker ställa in andra inställningar än de 
ovan.
Du kan endast ställa in inomhusenheten till 
AUTOMATISK i värmeåtervinningssystemet. 
När du försöker göra det hörs en "ljudsignal" 
som en varning.

En av dessa fjärrkontroller måste 
anges som huvudfjärrkontroll.

Utomhusenhet

Inomhus-
enheter

BS-enhet
11
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Så här utser du en huvudfjärrkontroll
Använd på följande sätt.

Tryck oavbrutet på knappen för VAL AV 
DRIFTLÄGE i 4 sekunder.
Displayen visar " " på alla slavinomhusenheter 
som är anslutna till samma utomhusenhet eller 
BS-enhet blinkar.

Tryck på knappen för VAL AV 
DRIFTLÄGE på den inomhusenhet 
du vill utse till huvudfjärrkontroll. 
Den önskade fjärrkontrollen är 
nu huvudfjärrkontroll. Den här 
fjärrkontrollen är utsedd som 
huvudfjärrkontroll och displayen 
visar inte längre " ".
• Upprepa stegen  och  för att ändra 

inställningarna.

När fjärrkontrollen inte fungerar på grund 
av fel på batterierna eller avsaknaden av 
sådana kan du använda omkopplaren 
som finns bredvid luftutloppsgallret på 
huvudenheten. Kontakta din återförsäljare 
när fjärrkontrollen inte fungerar och 
indikatorn för lågt batteri inte lyser.

[START]

Maskinen drivs i föregående läge.
Systemet drivs med tidigare inställd 
luftflödesriktning.

NÖDDRIFT

Tryck på brytaren för nöddrift.

MODE

MODE

1 2
12
[STOPP]

Detta system har två andra styrsystem 
förutom individuellt styrsystem (en 
fjärrkontroll styr en inomhusenhet). Följande 
förutsättningar måste gälla för att enheten 
ska vara någon av de båda typerna.
■ Gruppstyrningssystem

En fjärrkontroll styr upp till 
16 inomhusenheter.
Alla inomhusenheter har samma 
inställning.

■ System med två fjärrkontroller
Två fjärrkontroller styr en inomhusenhet 
(eller en grupp av inomhusenheter om 
det gäller ett gruppstyrsystem).
Enheten följer individuell drift.

OBS!
• Det går inte att styra system med två 

fjärrkontroller om du bara har trådlösa 
fjärrkontroller. (Du måste styra system 
med två fjärrkontroller med en trådbunden 
och en trådlös fjärrkontroll.)

• Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte styra 
timerdriften för system med två 
fjärrkontroller. 

• Endast driftlampan utav 3 andra lampor på 
inomhusenhetens display fungerar.

Tryck på brytaren för 
NÖDDRIFT igen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
FÖR SYSTEM MED GRUPPSTYRNING 
ELLER STYRNING MED TVÅ 
FJÄRRKONTROLLER

1 2
Svenska
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OBS!
• Kontakta Daikin-leverantören om du vill 

ändra kombinationen eller inställningen av 
ett gruppstyrningssystem eller ett system 
med två fjärrkontroller.

Följande symptom innebär inte att det är 
något fel på luftkonditioneringssystemet
I.SYSTEMET KÖRS INTE
• Systemet återstartar inte omedelbart 

efter tryckning på PÅ/AV-knappen.
Om DRIFT-lampan tänds, är systemet 
i normalt skick. Det återstartar inte direkt, 
eftersom en säkerhetsanordning träder 
i funktion för att förhindra överbelastning 
av systemet. Efter cirka 3 minuter sätts 
systemet på igen automatiskt.

• Systemet återstartar inte direkt när 
knappen TEMPERATURINSTÄLLNING 
återgår till sitt ursprungliga läge efter 
att man tryckt på den.
Det återstartar inte direkt, eftersom en 
säkerhetsanordning träder i funktion för 
att förhindra överbelastning av systemet. 
Efter cirka 3 minuter sätts systemet på 
igen automatiskt.

• Om mottagningssignalen upprepas 
snabbt 3 gånger (den låter endast 
två gånger vid normal drift).
Styrningen ställs in till den alternativa 
kontrollen för centraliserad styrning.

• Om avfrostningslampan på 
inomhusenhetens display 
tänds när uppvärmning startats.
Denna indikator är till för att varna för kall 
luft som blåser från enheten. Det är inget 
fel med utrustningen.

I. NÖDSTOPP
Driftlampan på inomhusenheten börjar blinka 
när luftkonditionering stoppas i nödfall. 
Vidtag själv följande steg för att läsa 
felfunktionskoden som visas på displayen. 

6. Detta är inte ett funktionsfel 
för luftkonditioneringen

7. Hur man diagnostiserar 
problemställen
Svenska
Kontakta din återförsäljare med denna kod. 
Det hjälper till att precisera orsaken till 
problemet vilket snabbar på reparationen.

Tryck på knappen INSPEKTION/TEST 
för att välja inspektionsläge " ".

" " visas på displayen och blinkar. 
"ENHET" tänds.

Tryck på KNAPPEN FÖR 
PROGRAMMERING AV TIMER 
och ändra enhetsnumret.

Tryck för att ändra enhetsnumret tills 
inomhusenheten ljuder och utför följande 
funktion efter antal ljudsignaler.
Antal ljudsignaler
3 korta ljudsignaler ....Utför alla steg 

från  till .

1 kort ljudsignal .........Utför steg  och 
1 lång ljudsignal.........Normalt läge

Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV 
DRIFTLÄGE.

" " till vänster om felfunktionskoden 
blinkar. 

Tryck på KNAPPEN FÖR 
PROGRAMMERING AV TIMER 
och ändra felfunktionskoden.
Tryck tills ljudsignalen hörs två gånger från 
inomhusenheten.

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6

MODE

DOWN
UP
13



3PSV505118-2B.book  Page 14  Friday, December 4, 2020  11:44 AM
Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV 
DRIFTLÄGE.

" " till höger om felfunktionskoden blinkar.

Tryck på KNAPPEN FÖR 
PROGRAMMERING AV TIMER 
och ändra felfunktionskoden.
Tryck tills det hörs en längre ljudsignal från 
inomhusenheten.
Felfunktionskoden är låst när det hörs en 
lång ljudsignal från inomhusenheten.

Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV 
DRIFTLÄGE för att få tillbaka 
displayen till normalt läge.

Återställning av displayen

MODE

DOWN
UP

MODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

14
II. VID FALL FÖRUTOM NÖDSTOPP
1. Om enheten inte fungerar 

överhuvudtaget.
• Kontrollera så att inte mottagaren är 

utsatt för solljus eller stark belysning. 
Håll mottagaren borta från ljuset.

• Kontrollera om det finns batterier 
i fjärrkontrollen. Sätt i batterier om 
de saknas.

• Kontrollera så att inomhusenhetens 
nummer och numret för den trådlösa 
fjärrkontrollen stämmer överens.

Manövrera inomhusenheten med 
fjärrkontrollen av samma nummer.
Signaler som sänds från en fjärrkontroll av 
ett annat nummer kan inte accepteras. 
(Om numret inte visas anses det vara "1")

2. Systemet går, men det kyler/värmer 
inte tillräckligt.
• Om temperaturen vid drift av 

aggregatet inte blir densamma 
som den inställda temperaturen.

• Om FLÄKTHASTIGHETEN är inställd 
på LÅG HASTIGHET.

• Om luftflödesvinkeln inte är den rätta.
Kontakta platsen för inköpet i följande 
fall.

Nummer

Nummer
Svenska
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VARNING
Stäng omedelbart AV enheten och 
kontakta den plats där du köpte enheten 
om det luktar bränt. Om utrustningen 
används på annat sätt än i perfekt 
driftförhållande kan det resultera i skada 
på utrustningen, elektrisk stöt och/eller 
brand.

[Problem]
Inomhusenhetens KÖR-lampa blinkar och 
enheten fungerar inte alls.

[Korrigerande åtgärd]
Kontrollera fjärrkontrollens felfunktionskod 
(A1 - UF) och kontakta platsen där du köpte 
varan. (Se sidan 12.)

Felfunktionskod
Enhetsnummer 
som känner 
av problem

INSPEKTIONS-
SKÄRM
Svenska
Din produkt och styrenheternas 
tillhörande batterier är märkta 
med denna symbol. Den 
innebär att elektriska och 
elektroniska produkter samt 
batterier inte får blandas med vanligt 
hushållsavfall. När det gäller batterier kan en 
kemisk symbol vara tryckt under symbolen. 
Denna kemiska symbol innebär att innehållet 
av en tungmetall överskrider en viss 
koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska 
symboler är:

■ Pb: bly (>0,004 %)

Försök inte montera isär systemet på egen 
hand. Nedmontering av produkten, hantering 
av köldmedium, olja och andra delar ska ske 
av en kvalificerad installatör i enlighet med 
lokala och nationella bestämmelser. 
Kasserade enheter och batterier måste 
omhändertas för återanvändning, 
återvinning och energiutvinning. Genom 
att se till att denna produkt bortskaffas 
korrekt bidrar du till att förhindra negativa 
konsekvenser på miljön och människors 
hälsa. Kontakta installatören eller lokala 
myndigheter för mer information.

8. Bortskaffningskrav
15
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