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Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare. Păstrați acest manual la îndemână pentru consultare 
ulterioară.
Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Citiți cu atenție aceste "MĂSURI DE SIGURANȚĂ" înainte de instalarea echipamentului de aer condiționat și 
asigurați-vă că este instalat corect. După terminarea instalării, la punerea în funcțiune asigurați-vă că unitatea 
funcționează corect. Instruiți clientul în privința modului de funcționare a unității și de efectuare a întreținerii.

Semnificația simbolurilor de avertizare 

PRECAUȚIE ......... Dacă nu se respectă precauțiile, pot rezulta accidentări sau deteriorări ale 
echipamentului.

NOTĂ ............ Aceste instrucțiuni vor asigura utilizarea corespunzătoare a echipamentului.

PRECAUȚIE
• Consultați și manualul de instalare livrat împreună cu unitatea interioară.
• Confirmați că sunt respectate condițiile următoare înainte de instalare.

• Asigurați-vă că funcționarea telecomenzii nu este întreruptă din niciun motiv. (Asigurați-vă că lângă 
receptor nu se află o sursă de lumină sau o lampă fluorescentă. De asemenea, asigurați-vă că 
receptorul nu este expus la lumina directă a soarelui.)

• Asigurați-vă că becul de afișare a funcționării și alte indicatoare pot fi văzute cu ușurință.
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2. ÎNAINTE DE INSTALARE
2-1 ACCESORII
Verificați dacă următoarele accesorii sunt incluse în setul opțiunii.

2-2 NOTĂ PENTRU INSTALATOR
• Instruiți clientul pentru a exploata corect instalația, prezentându-i manualul de exploatare furnizat.

3. INSTALAREA TELECOMENZII
Instalarea telecomenzii fără fir
• Nu aruncați telecomanda și nu o loviți. De asemenea, nu o păstrați unde poate fi expusă la umiditate sau 

lumina directă a soarelui.
• În timpul funcționării, îndreptați emițătorul telecomenzii în direcția receptorului.
• Distanța de transmisie directă a telecomenzii este de circa 7 metri.
• Semnalele nu se pot transmite dacă există obiecte care blochează receptorul și telecomanda (cum ar fi 

perdelele).

Denu-
mire

Receptor

(3) Cablaj 
releu - lung

(4) Cablaj 
releu - scurt

Telecomandă 
fără fir Șurub(1) Ansamblul 

receptorului 
luminii

(2) Placa 
cu circuite 
imprimate 

pentru 
transmisie

Cantita-
tea 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc.

Formă

Denu-
mire

Suport 
telecomandă

(5) Plăcuța cu 
numărul 
unității

(6) Panou 
de comandă 
(cu etichetă)

Baterie rotundă 
uscată LR03 

(AM4)
(7) Colier

Cantita-
tea 1 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc.

Formă

Denu-
mire

Material 
de etanșare (8)

Manual de 
exploatare Manual de instalare

Cantita-
tea 1 buc. 1 buc. 1 buc.

Formă
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�
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• Montarea pe un perete sau stâlp
1. Fixați suportul telecomenzii cu șuruburile.

2. Glisați telecomanda în suport de sus în jos.

• Cum se introduc bateriile
1. Deschideți capacul din spate al telecomenzii glisându-l în 

direcția săgeții.

2. Introduceți bateriile cu celule uscate atașate. Introduceți corect 
bateriile, respectând marcajele de polaritate indicate (+) și (–). 
Apoi închideți capacul din spate la loc.

4. INSTALAREA RECEPTORULUI
(1) Pregătiri înainte de instalare

Scoateți capacul de deservire și grilajul frontal. Consultați manualul de instalare livrat împreună cu 
unitatea interioară principală pentru detalii privind scoaterea.

(2) Stabilirea adresei și a telecomenzii PRINCIPALE/SECUNDARE.
Dacă se setează mai multe telecomenzi fără fir pentru a funcționa într-o încăpere, efectuați setarea 
adresei pentru receptor și pentru telecomanda fără fir.
Dacă se setează mai multe telecomenzi cu fir într-o singură încăpere, schimbați comutatorul MAIN/SUB 
(PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ) de pe receptor.

PROCEDURA DE SETARE
1. Setarea receptorului

Setați comutatorul de adresă fără fir (SS2) de pe placa cu circuite imprimate pentru transmisie (2) conform 
tabelului de mai jos.

Dacă se utilizează atât o telecomandă fără fir cât și 
una cu fir pentru o unitate interioară, telecomanda 
cu fir se va seta la MAIN (PRINCIPALĂ). 
Prin urmare, setați comutatorul MAIN/SUB 
(PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ) (SS1) al plăcii 
receptorului la SUB (SECUNDARĂ).
(Telecomanda cu fir va fi "MAIN" (PRINCIPALĂ).)

Nr. unitate Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Comutator de 
adresă fără fir 

(SS2)

PRINCIPALĂ SECUNDARĂ

Comutator MAIN/SUB 
(PRINCIPALĂ/

SECUNDARĂ) (SS1)

�

�

Capac 
spate

Partea de culoare neagră indică 
poziția întrerupătorului.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Placa cu circuite 
imprimate pentru 
transmisie (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Setarea adresei telecomenzii fără fir (Este setată din fabrică la "1")
Setare de pe telecomandă
1. Țineți apăsat butonul  și butonul  timp 

de cel puțin 4 secunde pentru a ajunge la modul de 
setare locală.
(Indicat în zona de afișare din figura din dreapta.)

2. Apăsați pe butonul  și selectați setarea 
multiplă (A/b). La fiecare apăsare a butonului, afișajul 
se comută între "A" și "b".

3. Apăsați pe butonul " " și pe butonul " " pentru 
a seta adresa.

Adresa se poate seta de la 1 la 6, dar setați-o 
la 1 ~ 3 și la aceeași adresă ca și cea a receptorului. 
(Receptorul nu funcționează cu adresa 4 ~ 6.)

4. Apăsați pe butonul  pentru a aplica setarea.
5. Țineți apăsat butonul  timp de cel puțin 

1 secundă pentru a ieși din câmpul modului de setare 
locală și pentru a reveni la afișarea normală.

Setări multiple A/b
Când unitatea interioară este acționată prin comenzi din exterior (telecomanda centrală etc.), uneori nu 
răspunde la comenzile de PORNIRE/OPRIRE și de setare a temperaturii de pe această telecomandă. 
Verificați ce setare dorește clientul și efectuați setarea multiplă cum se arată mai jos.

3. Fixați plăcuța inclusă cu numărul unității (5) 
pe grilajul frontal al unității interioare și pe 
spatele telecomenzii fără fir.

[PRECAUȚII]
Setați același număr de unitate pe receptor și pe 
telecomanda fără fir. Dacă setarea diferă, nu se 
poate transmite semnalul de la telecomandă.

Telecomandă Deplasarea când funcționarea este comandată 
de alte aparate de aer condiționat și echipamenteSetare multiplă Afișajul telecomenzii

A: standard Sunt afișate toate 
elementele.

La comutarea modului de funcționare, setarea 
temperaturii sau setările similare sunt efectuate 
din telecomandă, iar unitatea interioară respinge 
instrucțiunea.
(Semnalul primit sună ca "pii" sau "pic-pic-pic")
Ca rezultat, apare o discrepanță între starea de 
funcționare a unității interioare și indicația de pe 
afișajul telecomenzii.

b: mai multe sisteme
Operațiunile rămân 
afișate scurt timp după 
executare.

Sunt acceptate toate comenzile. 
(Semnalul primit sună ca "pic-pic".)
Deoarece indicația de pe telecomandă este 
dezactivată, nu mai apare o discrepanță ca cea 
menționată mai sus.

Mod 3

2

4

1

Adresă

Setare multiplă

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Grilaj frontal

Plăcuță cu 
numărul unității (5)

Telecomandă 
fără fir
Română 4



3PRO505117-2B.book  Page 5  Friday, December 4, 2020  9:42 AM
(3) Fixarea receptorului
1. Conectați cablajul releului – lung inclus (3) și cablajul releului – scurt (4) la conectorul plăcii cu circuite 

imprimate pentru transmisie (2).

2. Respectând figura, introduceți placa cu circuite imprimate pentru transmisie (2) în urechea 1, apoi în 
urechea 2, împingând urechea 1 în direcția săgeții.

3. Fixați ansamblul inclus al receptorului luminii (1) în cele 2 urechi de pe unitatea interioară, ca în figura 
următoare.

CN1/X1A

CN2/X2A

Placa cu circuite imprimate 
pentru transmisie (2) Fixați bine 

în conector.

Cablaj releu – scurt (4)

Cablaj releu – lung (3)

Ureche 2

Ureche 2

Ureche 1

Ureche 1

Placa cu circuite 
imprimate pentru 
transmisie (2)

Placa cu circuite 
imprimate pentru 
transmisie (2)

Aveți grijă să nu îndoiți placa 
cu circuite imprimate pentru 
transmisie (2) când o montați.

Aveți grijă să nu schimbați 
setările fixate ale comutatoarelor 
când montați placa cu circuite 
imprimate pentru transmisie (2).

Ureche

Ureche Ansamblul receptorului luminii (1)
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4. Conectați cablajele releului care au fost conectate la placa cu circuite imprimate pentru transmisie (2) 
la pasul 1. astfel.
• Cablajul releului – lung (3) la conectorul X24A de pe placa cu circuite imprimate a unității interioare
• Cablajul releului – scurt (4) la conectorul CN1/X1A de pe ansamblul receptorului luminii (1)
După efectuarea acestor conexiuni, fixați cu cleme cablajul releului – lung (3) și cablajul releului – scurt (4) 
folosind colierul inclus (7).

BRC7EA628/29

BRC7EA630
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(4) Fixarea panoului de comandă
1. Îndepărtați materialul de etanșare și și pregătiți altul nou pentru înlocuire (accesoriu).

Vedere interioară a grilajului frontal

NOTĂ
• Pozițiile cârligelor sunt aceleași pentru capacul preinstalat și pentru panoul de comandă.

2. Glisați capacul în lateral împingând simultan capacul în poziția A de pe spate și în poziția B de pe partea 
din față. Cârligele 1 și 2 vor fi înlăturate din pozițiile lor.

3. Scoateți capacul trăgând partea din stânga a capacului de pe grilajul frontal și înlăturând cârligele 3a, 
3b și 4 din pozițiile lor.

4. Poziționați cârligul 4 pe panoul de comandă în locul corect de pe grilajul frontal.
5. Fixați cârligele 3a și 3b împungându-le spre grilajul frontal. 

6. Glisați panoul de comandă conform indicațiilor pentru a fixa cârligele 1 și 2 în pozițiile lor corecte.

Material 

Capac 
(preinstalat)

Cârlig 2

Cârlig 3a Cârlig 3b

Cârlig 4
Cârlig 1

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
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7. Panoul de comandă trebuie amplasat în grilajul frontal ca în figura următoare.
8. Fixați materialul de etanșare nou în poziția inițială (accesoriu (8)).

9. Fixați grilajul frontal și capacul de deservire pe unitatea interioară conform manualului de instalare al 
unității interioare.

5. REGLAJUL LOCAL
Dacă pe unitatea interioară se montează accesorii opționale, 
probabil că setarea unității interioare va trebui schimbată. 
Consultați manualul de instrucțiuni (ghidul opțional) pentru fiecare 
accesoriu opțional.

Procedură
1. Când se află în modul normal, apăsați pe butonul  cel 

puțin patru secunde pentru a accesa MODUL DE SETARE 
LOCALĂ.

2. Selectați numărul MODULUI dorit cu butonul .

3. Apăsați pe butonul " " și selectați PRIMUL NUMĂR DE COD.

4. Apăsați pe butonul " " și selectați AL DOILEA NUMĂR 
DE COD.

5. Apăsați pe butonul  pentru a SETA setările curente.
6. Apăsați pe butonul  pentru a reveni la MODUL 

NORMAL.

87

NR. MOD

3

2

5

4

1, 6

MODUL DE 
SETARE LOCALĂ

PRIMUL NR. DE COD

AL DOILEA 
NR. DE COD

�����

����

��

����

�������

�����
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(Exemplu)
Dacă timpul de curățare a filtrului de aer este setat la "Contaminare filtru - Puternică", setați numărul 
MODULUI la "10", PRIMUL NUMĂR DE COD la "0" și AL DOILEA NUMĂR DE COD la "02".

NOTĂ
• AL DOILEA NUMĂR DE COD este setat din fabrică la "01".
Nu utilizați alte setări cu excepția celor din tabel.
Pentru comanda de grup cu o telecomandă fără fir, setările inițiale pentru toate unitățile interioare ale grupului 
sunt aceleași. (Pentru comanda de grup, consultați manualul de instalare livrat cu unitatea interioară pentru 
comanda de grup.)

6. PROBA DE FUNCȚIONARE
• Efectuați proba de funcționare conform instrucțiunilor din manualul de instalare livrat împreună cu unitatea 

interioară.

[PRECAUȚII]
1. Consultați manualul de instalare furnizat împreună cu unitatea exterioară pentru tipurile de sisteme cu 

funcționare individuală.

Număr 
MOD

PRIMUL 
NR. DE 

COD
DESCRIEREA SETĂRII

AL DOILEA NUMĂR DE COD     NOTĂ)

01 02 03

10

0

Contaminare filtru - setare Puternică/
Slabă (setare pentru intervalul de 
timp afișat pentru curățarea filtrului 
de aer) (setare pentru momentul în 
care contaminarea filtrului este 
puternică, iar intervalul de timp afișat 
pentru curățarea filtrului de aer 
trebuie înjumătățit)

Slabă Aprox.
200 ore

Puter-
nică

Aprox.
100 ore –

3

Interval de timp al timpului afișat 
până la curățarea filtrului de aer 
(setare în caz că mesajul pentru 
filtru nu trebuie afișat)

Afișaj Nu se afișează –

12 
(pentru 
sistem 
VRV)

1
Intrare pentru PORNIRE/OPRIRE 
din exterior (Setați pentru a permite 
pornirea/oprirea de la distanță.)

Intrare PORNIRE/
OPRIRE forțată

PORNIRE/
OPRIRE –

2
Comutare diferențială termostat 
(Setați când folosiți senzorul 
termostatului telecomenzii.)

1°C 0,5°C –

13 0 Mod de creștere a debitului de aer 
(se va seta la cererea clientului) Standard O creștere ușoară Creștere
9 Română
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