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Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Tento návod majte vždy poruke pre budúce použitie.
Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred inštaláciou klimatizácie si dôkladne prečítajte časť BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA a skontrolujte, či ste 
klimatizáciu nainštalovali správne. Po dokončení inštalácie pri spustení skontrolujte, či jednotka funguje 
správne. Poučte zákazníka, ako má používať jednotku a vykonávať údržbu.

Význam symbolov upozornení 

UPOZORNENIE .........Zanedbanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik úrazu alebo 
poškodenie zariadenia.

POZNÁMKA .......Tieto pokyny zaručia správne používanie zariadenia.

UPOZORNENIE
• Pozrite si tiež návod na inštaláciu dodaný s vnútornou jednotkou.
• Potvrďte, či sú pred inštaláciou splnené nasledujúce podmienky.

• Ubezpečte sa, že nič nebráni v prevádzke bezdrôtového diaľkového ovládača. (Ubezpečte sa, že sa 
v blízkosti prijímača nenachádza zdroj svetla ani fluorescenčné svetlo. Ubezpečte sa tiež, že prijímač 
nie je vystavený pôsobeniu priameho slnečného svetla.)

• Ubezpečte sa, že sú indikátor prevádzky a ďalšie indikátory dobre viditeľné.
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2. PRED INŠTALÁCIOU
2-1 PRÍSLUŠENSTVO
Skontrolujte, či ste spolu s voliteľnou súpravou dostali aj nasledujúce príslušenstvo.

2-2 UPOZORNENIE PRE INŠTALATÉRA
• Nezabudnite zákazníka poučiť, ako správne používať systém, a ukážte mu dodaný návod na používanie.

3. INŠTALÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
Inštalácia bezdrôtového diaľkového ovládača
• Diaľkový ovládač nehádžte ani ním prudko netraste. Zároveň ho neodkladajte na miesto, na ktorom môže 

byť vystavený vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri používaní namierte vysielač diaľkového ovládača na prijímač.
• Priama vzdialenosť prenosu signálu z diaľkového ovládača je približne 7 metrov.
• Signál nemožno prenášať v prípade, že nejaký predmet (napríklad závesy) blokuje prijímač a diaľkový 

ovládač.

Názov

Prijímač
(3) Zväzok 

káblov 
relé - dlhý

(4) Zväzok 
káblov 

relé - krátky

Bezdrôtový 
diaľkový 
ovládač

Skrutka(1) Zostava 
prijímača svetla

(2) Doska s 
plošnými spojmi 

prenosu
Množstvo 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks

Tvar

Názov Držiak diaľkového 
ovládača

(5) Štítok 
s číslom 
jednotky

(6) Ovládací panel 
(so štítkom)

Batéria typu LR03 
(AM4) (suchý 

článok)
(7) Svorka

Množstvo 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1 ks

Tvar

Názov Tesniaci materiál (8) Návod na obsluhu Návod na inštaláciu
Množstvo 1 ks 1 ks 1 ks

Tvar

�

�

�

�

�

�
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�
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• Inštalácia na stenu alebo stĺp
1. Upevnite držiak diaľkového ovládača pomocou skrutiek.

2. Zhora zasuňte diaľkový ovládač do držiaka diaľkového 
ovládača.

• Vloženie batérií
1. Posunutím v smere šípky otvorte zadný kryt diaľkového 

ovládača.

2. Vložte dodané obyčajné batérie. Batérie vložte správne tak, aby 
označenia polarity (+) a (–) zodpovedali príslušným značkám. 
Potom znova zatvorte kryt.

4. INŠTALÁCIA PRIJÍMAČA
(1) Príprava pred inštaláciou

Zložte servisný kryt a prednú mriežku. Podrobnosti o zložení nájdete v návode na inštaláciu dodanom 
s hlavnou vnútornou jednotkou.

(2) Určenie adresy a HLAVNÉHO/PRÍDAVNÉHO diaľkového ovládača.
Ak v jednej miestnosti nastavujete na používanie viacero bezdrôtových diaľkových ovládačov, nastavte 
adresu prijímača a bezdrôtového diaľkového ovládača.
Ak v jednej miestnosti nastavujete viacero drôtových diaľkových ovládačov, zmeňte nastavenie prepínača 
HLAVNÉHO/PRÍDAVNÉHO prijímača.

POSTUP NASTAVENIA
1. Nastavenie prijímača

Nastavte prepínač adresy bezdrôtového ovládača (SS2) na doske s plošnými spojmi (2) prenosu podľa 
údajov uvedených v tabuľke nižšie.

Ak pre 1 vnútornú jednotku používate káblový aj 
bezdrôtový diaľkový ovládač, káblový ovládač by 
mal byť nastavený ako HLAVNÝ. Prepínač 
HLAVNÉHO/PRÍDAVNÉHO prijímača (SS1) 
nastavte do polohy PRÍDAVNÝ.
(Káblový diaľkový ovládač bude "HLAVNÝ".)

Č. jednotky Č. 1 Č. 2 Č. 3

Prepínač adresy 
bezdrôtového 

ovládača (SS2)

HLAVNÝ PRÍDAVNÝ
Prepínač 

HLAVNÉHO/
PRÍDAVNÉHO 
prijímača (SS1)

�

�

Zadný kryt

Bočná strana natretá načierno 
označuje polohu prepínača.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Doska s plošnými 
spojmi prenosu (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Nastavenie adresy bezdrôtového diaľkového ovládača (z výroby nastavený na hodnotu "1")
Nastavenie na diaľkovom ovládači
1. Stlačením a podržaním tlačidiel  a  

minimálne na 4 sekundy prejdete do režimu 
nastavenia na mieste inštalácie.
(Označené na displeji na obrázku vpravo.)

2. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť 
nastavenia viacerých ovládačov (A/b). Po každom 
stlačení tlačidla sa označenie na displeji prepína 
medzi nastaveniami "A" a "b".

3. Stláčaním tlačidiel " " a " " nastavíte príslušnú 
adresu.

Adresu možno nastaviť v rozsahu 1 až 6. Nastavte ju 
však na možnosť 1 až 3 a na hodnotu zodpovedajúcu 
adrese prijímača. (Prijímač nefunguje s adresami 4 až 6.)

4. Stlačením tlačidla  zadáte nastavenie.
5. Stlačením a podržaním tlačidla minimálne 

na 1 sekundu ukončíte režim nastavenia na mieste 
inštalácie a vrátite sa do štandardného zobrazenia.

Nastavenia viacerých ovládačov a/b
Keď sa vnútorná jednotka ovláda pomocou externého ovládača (centrálneho diaľkového ovládača a pod.), 
niekedy nereaguje na príkazy ZAP./VYP. a nastavenie teploty vyslané z tohto diaľkového ovládača. Zistite, 
ktoré nastavenie chce zákazník používať, a podľa obrázka nižšie nastavte viaceré ovládače.

3. Dodaný štítok s číslom jednotky (5) 
pripevnite na prednú mriežku na vnútornej 
jednotke a na zadnú stranu bezdrôtového 
diaľkového ovládača.

[PREVENTÍVNE OPATRENIA]
Nastavte rovnaké číslo pre prijímač a bezdrôtový 
diaľkový ovládač. Ak sa nastavenia líšia, signál 
z diaľkového ovládača nemožno prenášať.

Diaľkový ovládač
Pohyb, keď prevádzku ovládajú iné klimatizácie a 
zariadenieNastavenie viacerých 

ovládačov
Displej diaľkového 
ovládača

A: Štandard Zobrazujú sa všetky 
položky.

Ak sa zmena prevádzkového režimu, nastavenie 
teploty alebo podobných funkcií uskutočňuje 
prostredníctvom diaľkového ovládača, vnútorná 
jednotka tento príkaz odmietne.
(Pri príjme signálu znie dlhšie "pípnutie" alebo tri 
krátke "pípnutia".)
Výsledkom je odlišné zobrazenie prevádzkového 
režimu vnútornej jednotky a označením na displeji 
diaľkového ovládača.

b: Multisystém

Prevádzkové režimy sa 
na chvíľu zobrazujú po 
spustení príslušného 
režimu.

Prijímajú sa všetky príkazy. 
(Pri príjme signálu znejú dve krátke "pípnutia")
Keďže je označenie na bezdrôtovom diaľkovom 
ovládači vypnuté, k vyššie opísaným odlišnostiam 
nedochádza.

Mode 3

2

4

1

Adresa
Nastavenie 
viacerých 
ovládačov

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Predná mriežka

Štítok s číslom 
jednotky (5)

Bezdrôtový 
diaľkový ovládač
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(3) Pripevnenie prijímača
1. Dodaný zväzok káblov relé – dlhý (3) a zväzok káblov relé – krátky (4) pripojte ku konektoru na doske s 

plošnými spojmi prenosu (2).

2. Podľa obrázka zasuňte dosku s plošnými spojmi prenosu (2) do zarážky 1 a potom ju zasuňte do 
zarážky 2, pričom zarážku 1 zatláčajte v smere šípky.

3. Podľa nasledujúceho obrázka pripevnite dodanú zostavu prijímača svetla (1) do 2 zarážok na vnútornej 
jednotke.

CN1/X1A

CN2/X2A

Doska s plošnými 
spojmi prenosu (2) Pevne pripevnite 

ku konektoru.

Zväzok káblov relé – krátky (4)

Zväzok káblov relé – dlhý (3)

Zarážka 2

Zarážka 2

Zarážka 1

Zarážka 1

Doska s plošnými 
spojmi prenosu (2)

Doska s plošnými 
spojmi prenosu (2)

Pri pripevňovaní dosky 
s plošnými spojmi prenosu (2) 
dávajte pozor, aby ste 
dosku neohli.

Pri pripevňovaní dosky 
s plošnými spojmi prenosu (2) 
dávajte pozor, aby ste nezmenili 
žiadne nastavenia vopred 
nastavených prepínačov.

Zarážka

Zarážka Zostava prijímača svetla (1)
5 Slovenčina
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4. Podľa nasledujúceho postupu pripojte zväzky káblov relé pripojené v kroku 1. k doske s plošnými spojmi 
prenosu (2).
• Zväzok káblov – dlhý (3) pripojte ku konektoru X24A na doske s plošnými spojmi vnútornej jednotky
• Zväzok káblov – krátky (4) pripojte ku konektoru CN1/X1A na zostave prijímača svetla (1)
Po dokončení pripojenia zasvorkujte zväzok káblov relé – dlhý (3) a zväzok káblov – krátky (4) pomocou 
dodanej svorky (7).

Pevne pripevnite 
ku konektoru.

Pevne pripevnite 
ku konektoru.

Doska s plošnými 

Zväzok káblov relé – dlhý (3)

Svorka (7)

Po dotiahnutí odstrihnite 

Zväzok káblov 

Konektor (CN1/X1A)

BRC7EA628/29

BRC7EA630

Pevne pripevnite 

Konektor (CN1/X1A)
Slovenčina 6
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(4) Pripevnenie ovládacieho panela
1. Odstráňte tesniaci materiál a pripravte nový náhradný tesniaci materiál (príslušenstvo).

Pohľad zvnútra prednej mriežky

POZNÁMKA
• Umiestnenia hákov sú rovnaké pre vopred nainštalovaný kryt aj ovládací panel.

2. Kryt posuňte nabok a súčasne ho zo zadnej strany zatláčajte do umiestnenia A a z prednej strany 
do umiestnenia B. Háky 1 a 2 sa vysunú z umiestnení.

3. Potiahnutím ľavej strany zložte kryt z prednej mriežky, pričom vyberte háky 3a, 3b a 4 z umiestnení.

4. Hák 4 na ovládacom paneli umiestnite do správnej polohy na prednej mriežke.
5. Háky 3a a 3b pripevnite zatlačením proti prednej mriežke. 

6. Ovládací panel posuňte podľa obrázka tak, aby sa háky 1 a 2 pripevnili v správnej polohe.

Tesniaci 
materiál

Kryt (vopred 
nainštalovaný)

Hák 2

Hák 3a Hák 3b

Hák 4
Hák 1

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
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7. Ovládací panel by sa mal nachádzať v prednej mriežke tak, ako je zobrazené na nasledujúcom 
obrázku.

8. Do pôvodnej polohy pripevnite nový tesniaci materiál (príslušenstvo (8)).

9. Podľa pokynov v návode na inštaláciu vnútornej jednotky pripevnite na vnútornú jednotku prednú 
mriežku a servisný kryt.

5. NASTAVENIE NA MIESTE INŠTALÁCIE
Ak je na vnútornej jednotke pripevnené voliteľné príslušenstvo, 
nastavenie vnútornej jednotky možno bude potrebné zmeniť. 
Informácie o konkrétnom voliteľnom príslušenstve nájdete 
v návode na obsluhu (v príručke k doplnkovej súprave).

Postup
1. V normálnom režime stlačte tlačidlo  minimálne 

na štyri sekundy a prejdete do REŽIMU NASTAVENIA 
NA MIESTE INŠTALÁCIE.

2. Stlačením tlačidla  vyberte požadované číslo REŽIMU.

3. Stlačte tlačidlo " " a vyberte číslo PRVÉHO KÓDU.

4. Stlačte tlačidlo " " a vyberte číslo DRUHÉHO KÓDU.

5. Stlačte tlačidlo  a NASTAVTE predvolené nastavenia.
6. Stlačením tlačidla  sa vráťte do NORMÁLNEHO 

REŽIMU.

87

Č. REŽIMU

3

2

5

4

1, 6

REŽIM NASTAVENIA 
NA MIESTE INŠTALÁCIE

Č. PRVÉHO KÓDU

Č. DRUHÉHO KÓDU

�����

����

��

����

�������

�����
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(Príklad)
Ak je čas čistenia vzduchového filtra nastavený na možnosť "Ťažká kontaminácia filtra", číslo REŽIMU 
nastavte na hodnotu "10", číslo PRVÉHO KÓDU nastavte na hodnotu "0" a číslo DRUHÉHO KÓDU 
na hodnotu "02".

POZNÁMKA
• Číslo DRUHÉHO KÓDU je z výroby nastavené na hodnotu "01".
Nepoužívajte žiadne nastavenia, ktoré nie sú uvedené v tabuľke.
V prípade skupinového ovládania pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača sú pôvodné nastavenia 
všetkých vnútorných jednotiek v skupine rovnaké. (V prípade skupinového ovládania nájdete informácie 
o skupinovom ovládaní v návode na inštaláciu dodanom s vnútornou jednotkou.)

6. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
• Podľa pokynov v návode na inštaláciu dodanom s vnútornou jednotkou spustite skúšobnú prevádzku.

[PREVENTÍVNE OPATRENIA]
1. Informácie o jednotlivých typoch prevádzok systému nájdete v návode na inštaláciu dodanom s 

vonkajšou jednotkou.

Číslo 
REŽIMU

Číslo 
PRVÉHO 

KÓDU
POPIS NASTAVENIA

Číslo DRUHÉHO KÓDU     POZNÁMKA)

01 02 03

10

0

Ťažká/ľahká kontaminácia filtra 
(nastavenie času zobrazeného na 
displeji zostávajúceho do vyčistenia 
vzduchového filtra) (Nastavenie pre 
prípad, že je kontaminácia filtra 
ťažká, a nastavenie času 
zobrazeného na displeji 
zostávajúceho do vyčistenia 
vzduchového filtra, ktorý sa skráti 
o polovicu)

Ľahká
Približne
200 
hodín

Ťažká
Približne
100 
hodín

–

3

Odpočítavanie času zobrazeného 
na displeji zostávajúceho do 
vyčistenia vzduchového filtra 
(Nastavenie, kedy sa nemá zobraziť 
značka filtra)

Displej Nezobraziť –

12 
(systém 

VRV)

1

Vstup signálu ZAP./VYP. zvonka 
(Nastavením tejto funkcie umožníte 
spustenie/zastavenie zariadenia 
prostredníctvom diaľkového 
ovládača.)

Vstup vynúteného 
VYPNUTIA ZAP./VYP. –

2

Zmena rozdielu termostatu (Túto 
funkciu nastavte, keď používate 
snímač termostatu diaľkového 
ovládača.)

1°C 0,5°C –

13 0
Režim zvýšenia rýchlosti prúdenia 
vzduchu (nastavuje sa na 
požiadanie používateľa)

Štandard Slabé zvýšenie Zvýšenie
9 Slovenčina
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