
BEKNOPTE
GEBRUIKSAANWIJZING

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Kabelafstandsbediening



Inhoudsopgave Pagina

Bediening .......................................................................................... 1
1. Algemene veiligheidsmaatregelen .................................................... 1
2. Eigenschappen en functies............................................................... 1
3. Naam en functie van de schakelaars................................................ 2
4. Naam en functie van de pictogrammen ............................................ 2
5. Beschrijving van de bedrijfsmodi ...................................................... 3
6. Basisbediening.................................................................................. 3
7. Beschrijving van de onderdelen in het hoofdmenu........................... 4
8. Richting luchtstroom ......................................................................... 4
9. Indiv luchtstroomrichting ................................................................... 5
10. Snelle start (enkel SkyAir)................................................................. 5
11. Ventilatie (enkel HRV)....................................................................... 5
12. Energiebesparende opties ................................................................ 5
13. Schema............................................................................................. 5
14. Auto filterreinigen .............................................................................. 6
15. Informatie onderhoud........................................................................ 6
16. Configuratie....................................................................................... 6
17. Huidige instellingen........................................................................... 6
18. Klok & kalender................................................................................. 6
19. Taal ................................................................................................... 6
20. Weergave foutcodes ......................................................................... 7
21. De structuur van het hoofdmenu....................................................... 7

Installatie ........................................................................................... 7
1. Algemene veiligheidsmaatregelen .................................................... 7
2. Inhoud van de doos .......................................................................... 7
3. De afstandsbediening bevestigen..................................................... 8
4. Op de binnenunit bedraden .............................................................. 8
5. De bovenste kast bevestigen............................................................ 8
6. De bovenste kast verwijderen........................................................... 9
7. Aanschakelen ................................................................................... 9
8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen....................... 9

Onderhoud ........................................................................................ 9
1. Algemene veiligheidsmaatregelen .................................................... 9
2. Het filtersymbool resetten ................................................................. 9

Appendix ......................................................................................... 10
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product-information/ voor meer gedetailleerde gebruiksaanwijzingen
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Bediening

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees zorgvuldig deze "Algemene veiligheidsmaatregelen" vooraleer
de afstandsbediening te installeren.

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan
eigendommen of lichamelijk letsels tot gevolg hebben, die ernstig
kunnen zijn al naar gelang de omstandigheden.

2. Eigenschappen en functies

Deze afstandsbediening is een hoogtechnologische
afstandsbediening waarmee u alle functies van uw installatie kunt
bedienen.

1 BASIS-AFSTANDSBEDIENING
De functies van de basis-afstandsbediening zijn:

 AAN/UIT,

 van bedrijfsmodus veranderen (alleen voor BRC2E), 

 de temperatuur instellen,

 de ventilatorsnelheid regelen,

 de richting van de luchtstroom regelen.

2 KLOKFUNCTIES
De klokfuncties zijn:

 12/24 uren realtime-klok,

 automatische zomertijd.

3 SCHEMAFUNCTIE
De weektimer kan uitgeschakeld worden wanneer de digitale
ingangsadapter BRP7A51 geplaatst is.
De functies van de weektimer zijn:

 er kunnen tot 5 acties voor elke dag van de week
geprogrammeerd worden,

 er kunnen 3 onafhankelijke schema's geprogrammeerd
worden,

 een schema kan op elk ogenblik geactiveerd/gedeactiveerd
worden,

 gekoppeld aan een koeltemperatuur en/of een
verwarmtemperatuur of een UITschakelfunctie (met of
zonder een terugzettemperatuur),

 de "laatste opdracht" heeft tot de volgende geplande
opdracht voorrang op de vorige opdracht.

BRC2E52C7
BRC3E52C7 Kabelafstandsbediening Beknopte gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING

Zie tevens de gebruiksaanwijzing die bij de buiten- en
binnenunit wordt geleverd.

WAARSCHUWING

NIET met de unit of met haar afstandsbediening spelen.
Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en
schade aan de gezondheid.

WAARSCHUWING

De afstandsbediening nooit uit elkaar nemen. Aanraking van
de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand
veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer of
erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.

WAARSCHUWING

Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische
schokken te voorkomen.

WAARSCHUWING

 De afstandsbediening NIET wijzigen of repareren. Dit
kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Contacteer uw Daikin dealer.

 De afstandsbediening NIET zelf verplaatsen of zelf
opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan
elektrische schokken of brand veroorzaken.
Contacteer uw Daikin dealer.

 Gebruik GEEN ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of
insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van het
product. Reinig het product niet met organische
oplosmiddelen zoals verfverdunner. Het gebruik van
organische oplosmiddelen kan het product
beschadigen of elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Beknopte gebruiksaanwijzing
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4 TERUGZETTEN
De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een
bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is.

5 VERBODEN TOETSEN/FUNCTIE/STAND
Toetsen, functies en/of bedrijfsmodi kunnen vergrendeld worden
om de mogelijkheden van de gebruiker te beperken.

6 MOGELIJKHEDEN VAN HET GEDETAILLEERD SCHERM
Additioneel worden de buitentemperatuur of de
kamertemperatuur weergegeven.

7 VERGRENDELING MET TWEE UITWENDIGE SIGNALEN
(Enkel beschikbaar wanneer de digitale ingangsadapter
BRP7A51 aangesloten is)
Wanneer een BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is,
wordt de programmeerfunctie uitgeschakeld zolang deze
BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.

 Sluit tot twee schakelcontacten aan (contact B1 en B2).

 Typische toepassing: hotelvergrendeling met ter plaatse te
voorziene venstercontact B1 en sleutelkaart B2.

 Mogelijkheid om venstercontact B1 en sleutelkaart B2
onafhankelijk van elkaar in en uit te schakelen.

 Vertragings- en resetfunctie voor sleutelkaart B2.

3. Naam en functie van de schakelaars

1 TOETS OM DE BEDRIJFSMODUS TE SELECTEREN 

 Enkel beschikbaar op de BRC2E.

 Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste
bedrijfsmodus.

2 TOETS VOOR DE SNELHEID VAN DE VENTILATOR 
Gebruik deze toets om de ventilatorsnelheid te wijzigen.

3 MENU/ENTER-TOETS 

 Deze toets is standaard uitgeschakeld (zie "8. Toets Menu/
Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9).

 Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven of om
het geselecteerd onderdeel in te voeren.

4 OMHOOG/OMLAAG-TOETS 

 Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te
verhogen of te verlagen.

 Gebruik deze toets om het volgend onderdeel erboven of
eronder te markeren.

 Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te
veranderen.

5 RECHTS/LINKS-TOETS 

 Gebruik deze toets om het volgend onderdeel links of rechts
te markeren.

 De scherm verandert in het vorig of volgend scherm.

6 AAN/UIT-TOETS 
Druk op deze toets om de airconditioner aan of uit te schakelen.

7 BEDRIJFSLAMPJE

 Dit lampje brandt wanneer de unit werkt.

 Dit lampje is uit wanneer de unit UIT is.

 Dit lampje knippert wanneer er een storing optreedt.

8 ANNULEERTOETS 

 Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te
keren.

 Deze toets is standaard uitgeschakeld (zie "8. Toets Menu/
Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9).

9 LCD (met achtergrondverlichting)

 De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer
30 seconden branden wanneer op een van de
bedieningstoetsen wordt gedrukt.

 De acties verbonden aan de toetsen, met uitzondering van
de AAN/UIT-toets, worden niet uitgevoerd wanneer de
achtergrondverlichting uit is.

 Als 2 afstandsbedieningen gebruikt worden om één enkele
binnenunit te bedienen, zal de achtergrondverlichting van de
afstandsbediening die het eerst gebruikt wordt, branden.

4. Naam en functie van de pictogrammen

Om te schakelen tussen het standaardscherm en het gedetailleerd
scherm, zie "16. Configuratie" op pagina 6, "De weergavemode
selecteren".

Standaardscherm

Gedetailleerd scherm

1 BEDRIJFSMODUS
Geeft de huidige bedrijfsmodus aan.

2 VENTILATORSNELHEID

 Toont de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is
ingesteld.

 De ventilatorsnelheid wordt niet weergegeven als de
airconditioner geen ventilatorsnelheidregelfunctie heeft.

3 SCHERM TEMPERATUUR INSTELLEN/TERUGZETTEN

 Als de unit AAN-geschakeld is, wordt de temperatuur
weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.

 Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten is tevens
uitgeschakeld, wordt de temperatuur weergegeven, die voor
de airconditioner werd ingesteld.

INFORMATIE

Deze toets is de enige die werkt wanneer de
achtergrondverlichting uit is.

1

9
4

5

3

2 8

6

7

Bedrijfsmodus

Koel Warm Vent. Luchrein.

Ventilat. Drogen Auto (Koel) Auto (Warm)

2

1
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28°C 
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 Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten
ingeschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die
voor de terugzetfunctie werd ingesteld.

 Standaard is de weergave ingesteld op de stand Enkelv.
instelpunt. Om de stand Dubbel instelpunt in te schakelen,
raadpleeg de installatiehandleiding.

4 ONTDOOIEN/ WARME START  (enkel HRV)
Geeft aan dat het ontdooien/warme start bezig is.

5 ERROR 

 Geeft aan dat er waarschuwing is of een storing in de unit.

 Druk op toets  (indien ingeschakeld) om de foutmelding
samen met onderhoudsinformatie weer te geven.

6 VENTILATIE/LUCHTREINIGING

 De pictogrammen van de ventilatiemodus   
geven de huidige ventilatiemodus aan (enkel HRV)
(AUTOMAT., WARMTERECUP., BYPASS).

 Het pictogram Luchtreiniging  geeft aan dat de
luchtreinigingsunit (optie) in werking is.

7 TIMER INGESCHAKELD  
Geeft aan dat de weektimer of de UIT-timer ingeschakeld is.

8 ONDER CENTRALE CONTROLE 
Geeft aan dat het systeem onder het beheer staat van een
centrale bedieningsapparatuur (optionele accessoires) en dat
het systeem niet via de afstandsbediening bediend mag/kan
worden.

9 OMSCHAKELEN ONDER BEDIENING  (enkel VRV)
Geeft aan dat het omschakelen tussen koeling en verwarming
aan een andere binnenunit of aan de hoofdafstandsbediening is
toegewezen.

10 TERUGZETTEN 
Het terugzet-pictogram knippert als de unit onder terugzet-
bediening aan wordt geschakeld.

11 REINIG ELEMENT AUB 
Geeft aan dat het tijd is om het element te reinigen.

12 REINIG LUCHTFILTER AUB 
Geeft aan dat het tijd is om het filter te reinigen.

13 KLOK (12/24 uren realtime-klok)

 Geeft aan dat de klok ingesteld is.

 Als de klok niet is ingesteld, zal -- : -- op het scherm
verschijnen.

14 GEDETAILLEERDE SELECTIE

 Wordt weergegeven wanneer de stand Gedetailleerd scherm
geselecteerd werd.

 Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen
geselecteerd.

15 PROBLEEM TIMER 

 Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden ingesteld.

 De weektimer werkt niet zolang de klok niet opnieuw wordt
ingesteld.

5. Beschrijving van de bedrijfsmodi

1 VENTILATOR ALLEEN 
In deze stand stroomt enkel lucht zonder te verwarmen of te
koelen. 

2 DROGEN 

 In deze stand wordt de luchtvochtigheid verlaagd door de
koelstand van de airconditioner afwisselend IN en UIT te
schakelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur zo weinig
mogelijk daalt.

 De temperatuur en de snelheid van de ventilator worden nu
automatisch geregeld en kunnen dus niet met de
afstandsbediening bijgestuurd worden. 

 Het drogen is inactief wanneer de kamertemperatuur te laag is.

3 AUTOMATISCHE WERKING 
In deze stand zal de bediening in functie van het instelpunt
automatisch tussen verwarmen en koelen schakelen.

4 KOELEN 
In deze stand wordt het koelen in functie van het instelpunt of
het terugzetten geactiveerd.

5 VERWARMEN 
In deze stand wordt het verwarmen in functie van het instelpunt
of het terugzetten geactiveerd.

6 VENTILATIE (enkel HRV) 
De ventilatiemodus wordt gebruikt voor HRV-units
(ventilatieunits met warmteterugwinning) wanneer geen koeling
of verwarming nodig is; raadpleeg de HRV-handleiding voor
meer informatie hierover.

7 TERUGZETTEN 
De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een
bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is. Dit
gebeurt door de airconditioner die voorheen door de gebruiker,
de schemafunctie of de timer UIT werd UIT-gezet, tijdelijk
opnieuw te starten.
Voorbeeld:

 Indien de kamertemperatuur onder de 10°C valt, start
automatisch de verwarming. Indien de temperatuur na een
half uur 12°C of meer stijgt, zet de bediening zich opnieuw in
haar oorspronkelijke toestand.

 Indien de kamertemperatuur hoger wordt dan 35°C, start
automatisch het koelen. Indien de temperatuur na een half
uur tot 33°C of nog lager zakt, zet de bediening zich opnieuw
in haar oorspronkelijke toestand.

Het differentiaal kan in het terugzetmenu bijgesteld worden. De
terugzettemperatuur kan terwijl de unit UIT is, op het
basisscherm of in het schema worden ingesteld.
De status van het terugzetten (in- of uitgeschakeld) kan in de
energiebesparende opties gezien worden.

6. Basisbediening

A Bedrijfsmodus
B Temperatuur:

• Als de unit AAN-geschakeld is, wordt de temperatuur 
weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.

• Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten is 
tevens uitgeschakeld, wordt de temperatuur 
weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.

• Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten 
ingeschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die 
voor de terugzetfunctie werd ingesteld.

C Ventilatorsnelheid.

1 Druk meerdere malen op  tot de gewenste bedrijfsmodus
Koel, Warm, Vent., Ventilat., Drogen of Auto geselecteerd is.

2 Druk op . Het werkingslampje (groen) gaat branden en de
airconditioner zal beginnen werken.

3 Gebruik  om de temperatuur in te stellen.

4 Druk op  om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren
(auto, laag, medium-laag, medium, medium-hoog of hoog
(afhankelijk van het model)).

5 Druk op . Het werkingslampje (groen) gaat UIT en de
airconditioner zal stoppen te werken.

INFORMATIE

In de stand Drogen of Vent. kan de ventilatorsnelheid niet
ingesteld worden.

28°C 
A

C
B 
Beknopte gebruiksaanwijzing
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Bijkomende functies van de bediening: TOETS BLOKKEREN

1 Schakel de toets Menu/Enter en Annul. in. Om deze in te
schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of
uitschakelen" op pagina 9.

2 Druk 4 seconden op  om de stand Toets blokkeren te
activeren.

3 Om uit de stand Toets blokkeren te gaan, druk 4 seconden op .

7. Beschrijving van de onderdelen in het 
hoofdmenu

Het hoofdmenu kan standaard niet worden bereikt, omdat de toets
Menu/Enter uitgeschakeld is. Om deze in te schakelen, raadpleeg
"8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.

1 RICHTING LUCHTSTROOM (indien beschikbaar)
Verander de Richting luchtstroom.

2 INDIV LUCHTSTROOMRICHTING(1) (enkel als de functie met
individuele luchtstroom is geïnstalleerd)
Stel de Richting luchtstroom individueel in voor elk van de
4 lamellen. 

3 SNELLE START(1) (enkel SkyAir)
Om de kamer snel op een comfortabele temperatuur te brengen.

4 VENTILATIE (enkel HRV)
Om de ventilatiesnelheid en de ventilatiemodus in te stellen.

5 ENERGIEBESPARENDE OPTIES(2)

 Besparende opties
Om de energiebesparende opties in of uit te schakelen.

 Grenswaarden temp
Het gebied van de insteltemperaturen kan voor de standen
Koeling en Verwarming worden beperkt.

 Terugzet conditie
Zet de terugzetdifferentiaaltemperatuur in, waarna de unit
zich terug in de UIT-toestand zet.

 Waarneemsensor (Laag)(1)(3) (Enkel wanneer de
waarneemsensor gemonteerd is)
Wanneer niemand gedurende een ingestelde tijdsduur
gedetecteerd wordt, zal deze functie automatisch de
streeftemperatuur van de airconditioner veranderen. Indien
iemand gedetecteerd wordt, zal het naar de normaal
ingestelde temperatuur terugkeren.

 Waarneemsensor (Stop)(1)(3) (Enkel wanneer de
waarneemsensor gemonteerd is)
Wanneer niemand gedurende een ingestelde tijdsduur
gedetecteerd wordt, zal deze functie de airconditioner
automatisch stoppen.

 Auto Reset Setpoint
Verandert nadat de unit een ingestelde tijdsduur gewerkt
heeft, het temperatuursinstelpunt naar een
voorgeprogrammeerde temperatuursinstelpunt, zelfs als het
temperatuursinstelpunt veranderd is.

 Timer UIT
De airconditioner wordt, telkens wanneer hij geactiveerd
wordt, na de geselecteerde tijd automatisch UIT-geschakeld.

 Elektriciteitsverbruik(1)

Er verschijnt een indicatief elektriciteitsverbruik tot nu.
Hiermee kan de klant het verloop van het verbruik aan
elektriciteit inschatten.

6 SCHEMA(4)

 Selecteer wanneer de bedrijfsmodi elke dag van de week
moeten starten en/of stoppen.

 In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden. 

 Zowel de normale werking als het terugzetten kunnen
geselecteerd worden.

 Daarbij kunnen de vakantie-instellingen en het
schemanummer ingesteld worden.

7 AUTO FILTERREINIGEN

 Zet de tijd in wanneer het filter automatisch gereinigd moet
worden.

 Deze functie is enkel beschikbaar op modellen met het
zelfreinigend sierpaneel.

8 INFORMATIE ONDERHOUD
Weergave van het contact voor onderhoud en informatie over
het model.

9 INSTELLING VOORWAARDEN
Schakelaar tussen het standaardscherm en het gedetailleerd
scherm. Wanneer het gedetailleerd scherm geselecteerd wordt,
kan de kamertemperatuur of de buitentemperatuur op het
basisscherm worden weergegeven.

10 HUIDIGE INSTELLINGEN
Weergave van een lijst met de huidige instellingen voor de
beschikbare onderdelen.

11 KLOK & KALENDER
Configureer de datum en het uur. Het uur kan in het formaat van
12 uur of 24 uur weergegeven worden.

12 TAAL
Kies de taal uit de beschikbare talen van het geïnstalleerd
talenpakket.

8. Richting luchtstroom

1 Roep het scherm Richting luchtstroom op (raadpleeg "21. De
structuur van het hoofdmenu" op pagina 7).

2 Met de toetsen , selecteer de gewenste luchtstroomrichting
uit Geen inst., Positie 0, Positie 1, Positie 2, Positie 3, Positie 4, Zwaaien of
Auto.

OPMERKING

Het aantal beschikbare functie hangt af van het type van
de binnenunit.

(1) Niet ondersteund wanneer buitenunits van het type SkyAir RR+RRQ 
aangesloten zijn.

(2) Terugz., Grenswaarden temp, Terugzet conditie en Auto Reset Setpoint 
zouden best niet gebruikt worden wanneer een centrale bediening 
aangesloten is.

(3) In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem 
door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.

OPMERKING

Deze functie is niet beschikbaar wanneer meer dan
1 binnenunit op de afstandsbediening zijn
aangesloten.

OPMERKING

Het weergegeven elektriciteitsverbruik komt niet uit
een meting van het aantal kWh, maar uit een
berekening op basis van de gegevens van de unit.
Sommige factoren in deze berekening zijn absolute
waarden, terwijl andere uit interpolaties met
toleranties komen. Dit legt uit waarom het
weergegeven verbruik van het eigenlijke
elektriciteitsverbruik kan afwijken.

(4) Het schema zal niet beschikbaar zijn wanneer een centrale bediening of 
de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.

Richting luchtstroom
Richting
Positie 0

InstellingTerug
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3 Druk op de toets  om de instellingen te bevestigen, waarna het
basisscherm terug verschijnt.

9. Indiv luchtstroomrichting

Voor meer informatie, raadpleeg de gedetailleerde
gebruiksaanwijzing beschikbaar op http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

10. Snelle start (enkel SkyAir)
1 Terwijl de unit in de stand Koel, Verwarm of Auto werkt, roep het

Hoofdmenu op en schakel Snelle start in om naar het basisscherm
terug te keren (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).

2 Om te controleren of Snelle start ingeschakeld is, raadpleeg
"17. Huidige instellingen" op pagina 6. Het hoofdmenu is enkel
bereikbaar wanneer de toets Menu/Enter ingeschakeld is. Om
deze in te schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets
Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.

11. Ventilatie (enkel HRV)

Zie de handleidingen van de HRV voor meer informatie.

12. Energiebesparende opties

Voor meer informatie, raadpleeg de gedetailleerde
gebruiksaanwijzing op http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/.

13. Schema

Het schema is niet zichtbaar en uitgeschakeld wanneer een centrale
bediening of de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.

Het schema activeren/desactiveren

1 Roep het scherm Activeren/desactiveren op (raadpleeg "Appendix"
op pagina 10).

2 Druk op de toetsen  om Inschak of Uitschak te selecteren.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

Het schemanummer selecteren

1 Roep het scherm Selecteer Tijdschema op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om de instelling te veranderen naar Tijdschema nr 1,
Tijdschema nr 2 of Tijdschema nr 3.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

De verlofdagen gebruiken

De weektimer wordt uitgeschakeld tijdens de dagen die als vakantie
zijn ingesteld.

1 Roep het scherm Vakantie op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Druk op  om de gewenste dag te selecteren. Druk op  om
 weer te geven om de vakantie in te stellen.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

De schema-instellingen van het geselecteerde schemanr. 
wijzigen

1 Roep het scherm Instellingen op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om de gewenste dag (1) te selecteren.

3 Gebruik  om de Starttijd te markeren en  om de gewenste
Starttijd (2) in te stellen.

4 Gebruik  om Act te markeren en  om de gewenste actie te
selecteren.

5 Gebruik  om de koel- en verwarmingstemperatuur te
markeren en  om de gewenste waarde te selecteren.

INFORMATIE

Er zijn slechts 2 richtingen mogelijk:

OPMERKING

De beschikbare luchtstroomrichtingen hangen van het type
binnenunit af.

INFORMATIE

Herhaal stap 1 om Snelle start UIT te zetten.

Boven/Beneden Links/Rechts

1 
2 

3 4 

0 
0 

1 2 3 
4 

Terug Instelling

Activeren/desactiveren
Tijdschema

uitschak

INFORMATIE (Act-kolom)

Er zijn 3 types van acties:

De temperatuursinstelpunten kunnen geconfigureerd
worden.

De instelpunten voor de terugzettemperatuur kunnen
geconfigureerd worden.

De instelpunten voor de temperatuur en voor de
terugzettemperatuur zijn uitgeschakeld.

Instelling

Selecteer Tijdschema
Tijdschema

Tijdschema nr 1

Terug

Terug Instelling

Tijdschema
Vakantie
Meervoud selec mogelijk

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

(1)

Instelling

Tijdschema nr. 1

Ma
Tijd Act Koel Warm
– 6 :00

:
:
:
:

Terug

(2)

Instelling

Tijdschema nr. 1

Ma
Tijd Act Koel Warm

– 6 :00
:
:
:
:

ON

OFF

ON

OFF
Beknopte gebruiksaanwijzing

5
BRC2E52C7+BRC3E52C7

Kabelafstandsbediening
4P368040-1 – 2014.02

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/


6 Om een andere dag van de week in te stellen, gebruik  om
de dag op te lichten. Gebruik  om de dag te wijzigen.

7 Om alle acties van de vorige dag te kopiëren, druk op  terwijl
de in te stellen dag gemarkeerd is.

8 Als alle schema-instellingen ingesteld zijn, druk op  om het
bevestigingsscherm op te roepen.

9 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

14. Auto filterreinigen

Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
modellen met een zelfreinigend sierpaneel.

15. Informatie onderhoud

1 Roep het scherm Informatie onderhoud op (raadpleeg "Appendix"
op pagina 10).

2 Het telefoonnummer van het Informatie contact verschijnt
bovenaan op het scherm. De modelinformatie van de binnenunit
en buitenunit verschijnen onderaan op het scherm.

3 Druk op  om naar het Hoofdmenu terug te keren.

16. Configuratie

De tochtpreventie selecteren

1 Roep het scherm Tochtpreventie op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om Inschak of Uitschak te selecteren.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

De weergavemode selecteren

1 Roep het scherm Mode weergave op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om de instelling op Standard of op Detail te zetten.

3 Druk op  om de instelling te bevestigen. Het basisscherm
wordt weergegeven.

Het gedetailleerde weergave-item selecteren

1 Roep het scherm Weergave item op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om de instelling op Geen, Temperatuur buiten,
Kamertemperatuur of Systeem te zetten.

3 Druk op  om de instelling te bevestigen. Het basisscherm
wordt weergegeven.

Het contrast van het LCD-scherm aanpassen

1 Roep het scherm Aanpassing contrast op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om het contrast te wijzigen.

3 Druk op  om de instelling te bevestigen.

17. Huidige instellingen

1 Roep het scherm Huidige instellingen op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Er verschijnt een lijst met de status van de huidige instellingen
op het scherm.

3 Druk op  om naar het Hoofdmenu terug te keren.

18. Klok & kalender

Datum & tijd instellen

1 Roep het scherm Datum & Tijd op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om het gemarkeerd item te verplaatsen en  om
Jaar, Maand, Dag en tijd in te stellen.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

Het uurformaat (12/24-uren) instellen

1 Roep het scherm 12U/24U Klok op (raadpleeg "Appendix" op
pagina 10).

2 Gebruik  om 12U of 24U te selecteren.

3 Druk op  om het bevestigingsscherm op te roepen.

4 Gebruik  om Ja te selecteren en druk op .

19. Taal

1 Roep het scherm Taal op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).

2 Druk op  om de taal te selecteren.

3 Druk op  om de instelling te bevestigen. Het basisscherm
wordt weergegeven.

De beschikbare talen hangen af van het geïnstalleerd talenpakket.

Voor meer informatie over de beschikbare talen, raadpleeg de
gedetailleerde installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing
beschikbaar op http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

INFORMATIE (kolom Koel en Warm)

__: Geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en de
terugzettemperatuur voor deze tijdsperiode niet ingesteld
werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden.

- -: geeft aan dat de terugzetfunctie voor deze tijdsperiode
uitgeschakeld is.

Terug Instelling

Mode weergave
Scherm

Standard

Terug Instelling

Weergave item
Scherm

Geen

Terug Instelling

Donker

Licht

Aanpassing contrast

Datum & Tijd

Terug

 0:00
Woensdag

1Dag
1Maand
2014Jaar

Instelling
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20. Weergave foutcodes

1 Indien een storing zich voordoet, zal pictogram  op het
basisscherm knipperen, alsook het werkingslampje.

2 De toets  is standaard uitgeschakeld. Om de toets  in te
schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of
uitschakelen" op pagina 9.

3 Druk op . De foutcode knippert en het Informatie contact en de
informatie over het model verschijnen op het scherm.

21. De structuur van het hoofdmenu

Zie "Appendix" op pagina 10.

Installatie

De gedetailleerde installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing zijn
beschikbaar op http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees zorgvuldig deze "Algemene veiligheidsmaatregelen" vooraleer
de afstandsbediening te installeren.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekkages, brand
of schade aan de apparatuur veroorzaken of mensen verwonden.

Contacteer steeds uw verdeler voor advies en informatie wanneer
u niet zeker bent hoe te monteren.

De afstandsbediening NIET zelf installeren. Een verkeerde installatie
kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw
Daikin dealer.

Nadat de installatie voltooid is:

 test deze uit om te controleren of er geen fouten zijn,

 leg de bediening van de airconditioner aan de klant uit en
gebruik hiervoor het deel Bediening van deze beknopte
gebruiksaanwijzing,

 vraag aan de klant de beknopte gebruiksaanwijzing te bewaren
om deze later te kunnen raadplegen.

2. Inhoud van de doos

1 Afstandsbediening (bovenste en onderste gedeelte)
2 Houtschroeven+muurpluggen
3 Kleine schroeven
4 Klem
5 Draadhouder

WAARSCHUWING

Lees zorgvuldig deze instructies vóór de installatie. Deze
bevatten informatie over hoe de unit op de juiste manier te
installeren, te configureren en te gebruiken. Bewaar deze
handleiding op een plaats waar u deze kunt terugvinden
voor latere naslag.

Dit is een optie die in combinatie met Daikin-units gebruikt
moet worden. Raadpleeg de installatiehandleiding en de
gebruiksaanwijzing van de units om deze te installeren en
te gebruiken.

WAARSCHUWING

Alle lokale bedradingen en onderdelen moeten worden
geplaatst door een installateur en moeten voldoen aan de
geldende wetgeving.

28°C 

OPMERKING

Wanneer u de thermostaatfunctie van de
afstandsbediening gebruikt, moet u voor het selecteren
van de installatieplaats ervan op de volgende punten
letten:

 de gemiddelde temperatuur in de kamer moet er
kunnen worden gedetecteerd,

 ze mag niet blootgesteld worden aan rechtstreeks
zonlicht,

 ze mag zich niet dicht bij een warmtebron bevinden,

 ze mag niet onderhevig zijn aan buitenlucht of tocht
(bijv. deuren enz. die worden geopend/gesloten),

 het voorpaneel en het scherm moet zuiver worden
gehouden,

 de temperatuur moet tussen –10°C en 50°C liggen,

 de relatieve vochtigheid bedraagt maximum 95%.

OPMERKING

De afstandsbediening NIET installeren:

 in de buurt van machines die elektromagnetische
straling opwekken. Elektromagnetische straling kan
de werking van het besturingssysteem beïnvloeden
en storingen in de unit veroorzaken.

 in vochtige plaatsen of plaatsen blootgesteld aan
water. Als water in de afstandsbediening binnendringt,
kan dit resulteren in elektrische schokken of een
defect van de inwendige elektronische onderdelen.

WAARSCHUWING

Contacteer uw plaatselijke dealer betreffende het
verplaatsen en opnieuw installeren van de
afstandsbediening.

1× 1×2× 2× 1×

+

1 2 3 4 5
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3. De afstandsbediening bevestigen

1 Voor een montage aan een wand of muur, bevestig de 
afstandsbediening met de 2 bijgeleverde houtschroeven 
(Ø3,5×32) en pluggen.

2 Om de schakelkast te monteren, bevestig deze met de 
2 bijgeleverde kleine schroeven (M4×16).

Voor de ter plaatse te voorziene schakelkast, gebruik het optionele
toebehoren KJB111A of KJB211A.

4. Op de binnenunit bedraden

4 manieren:

1 langs achter,

2 langs links,

3 langs boven,

4 langs het midden boven.

1 binnenunit
2 knip het deel waardoor de bedrading moet komen, weg 

met een kniptang enz.
3 bevestig de bedrading op de bovenste kast met de 

draadhouder en de klem.

Verbind de bedrading op de aansluitingspunten op de
afstandsbediening (P1, P2) en deze van de binnenunit (P1, P2).
(P1 en P2 hebben geen polen.)

Bedradingsspecificaties

5. De bovenste kast bevestigen

Lijn de bovenste kast uit op de lipjes van de
onderste kast (6 plaatsen) en schuif de
bovenste kast erin.

Begin te bevestigen vanaf de klemmen aan de
onderkant.

INFORMATIE

 Selecteer voor de installatie zo mogelijk een plat
oppervlak.

 Draai de montageschroeven niet te vast, want de
onderste kast zou anders vervormd kunnen worden.

1 2 2

1

3
2

P1 P2

PCB

1×

1

1

2

P1 P2

PCB

2

3
1×

P1 P2
1

2

3

PCB

3

3
1×

INFORMATIE

Deze bedrading moet op een afstand van de bedrading
van de stroomtoevoer worden geleid om geen elektrische
storingen (externe interferentie) te hebben.

Type draad Maat Totale lengte

Vinyl-geïsoleerde draad 
of kabel

0,75–1,25 mm2 500 m

INFORMATIE

1 Strip de isolatie af voor het deel dat door de
binnenkant van de kast van de afstandsbediening
moet gaan (L). Raadpleeg de afbeelding en de tabel
hieronder. Het is belangrijk de dubbele isolatie tot aan
de insnijding in de kast van de afstandsbediening te
behouden.

2 De bedrading verloopt gemakkelijker wanneer een
verschil van ±10 mm in lengte tussen de 2 draden
genomen wordt.

Uitgang voor bedrading L

Uitgang boven ±150 mm

Uitgang midden boven ±200 mm

OPMERKING

Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet klemt.

OPMERKING

1 De schakelkast en de aansluitingsbedrading zijn niet
inbegrepen.

2 Raak de printplaat niet rechtstreeks aan met uw hand.

1

2

P1 P2

PCB

4
3

3
1×

10 mm

L
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6. De bovenste kast verwijderen

Steek een platte schroevendraaier in de gleuven in de onderste kast
(2 plaatsen) om de bovenste kast te verwijderen.

7. Aanschakelen

1 Schakel aan.

2 De verbinding wordt gecontroleerd. Een moment geduld a.u.b.. verschijnt
op het scherm.

3 Het basisscherm verschijnt na enkele seconden.

1 binnenunit of 1 groep van binnenunits met
2 afstandsbedieningen bedienen

1 Schakel beide afstandsbedieningen aan.

2 Bepaal welke afstandsbediening de hoofd- en welke de
subafstandsbediening is.

3 Als Foutcode: U5 - De verbinding wordt gecontroleerd. Een moment geduld
a.u.b.. verschijnt op het scherm van beide afstandsbedieningen,
druk 4 seconden op toets  van de afstandsbediening die als
subafstandsbediening moet ingesteld worden.

4 Op het scherm van de subafstandsbediening verschijnt nu Sub
RC.

5 Het basisscherm verschijnt na enkele seconden.

8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of 
uitschakelen

Standaard zijn toetsten Menu/Enter en Annul. uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om toetsen Menu/Enter en Annul op het
basisscherm in of uit te schakelen:

1 Houd toets  ingedrukt.

2 Druk gelijktijdig op toetsen ,  en  en houd daarbij
nog steeds toets  ingedrukt.

Raadpleeg de gedetailleerde installatiehandleiding op http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
voor meer gedetailleerde installatierichtlijnen betreffende:

 de werkwijze om de afstandsbediening te installeren,

 de functies en menu-onderdelen van de toetsen op de
afstandsbediening,

 de lokale instellingen,

 het testen (in geval van SkyAir),

 de werkwijze om de geschiedenis van de foutcodes te
controleren,

 het contact voor onderhoud registreren,

 de geregistreerde gegevens controleren en bevestigen,

 de klok & kalender (zie tevens "18. Klok & kalender" op
pagina 6),

 de taal (zie tevens "19. Taal" op pagina 6),

 verboden toetsen,

 functies verbieden,

 verbieden mode,

 de uitwendige invoervergrendeling,

 de enkelvoudige en dubbele instelpuntstand,

 software-update met Updater.

Onderhoud

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Veeg het LCD scherm en de andere uitwendige oppervlakken van de
afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil
geworden zijn.

Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de
poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel
onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant
schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.

2. Het filtersymbool resetten

1 Wanneer onderaan het basisscherm pictogram  verschijnt om
aan te geven dat het element gereinigd moet worden, of
pictogram  om aan te geven dat het luchtfilter schoon moet
worden gemaakt, moeten het filter en/of het element worden
gereinigd.

2 Nadat de filter en/of het element werden gewassen, gereinigd of
vervangen werd, druk op  om het Hoofdmenu op te roepen.

3 Gebruik  om Reset filter indicatie te selecteren en druk op  om
het filtersymbool te resetten.

OPMERKING

De printplaat van de afstandsbediening bevindt zich in de
bovenste kast. Let erop de printplaat niet met de
schroevendraaier te beschadigen.

INFORMATIE

Op het scherm van de hoofdafstandsbediening
verschijnt nog steeds Hoofd RC.

OPMERKING

Vergeet, na de installatie of het onderhoud, niet de toetsen
opnieuw uit te schakelen.

1

WAARSCHUWING

Gebruik geen verfverdunner, organische oplosmiddelen of
een sterk zuur.

WAARSCHUWING

De afstandsbediening niet wassen. Dit kan kortsluiting
veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg
hebben.

WAARSCHUWING

Stop de werking van de airconditioner en schakel de
elektrische voeding UIT vooraleer
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer u dit
niet doet, kan dit elektrische schokken of letsels
veroorzaken.
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Appendix

(10) (8)

28°C 

Hoofdmenu
Richting luchtstroom
Indiv luchtstroomrichting
Snelle opstart
Ventilatie
Energiebesparende opties
Tijdschema
Auto filterreinigen
Informatie onderhoud
Configuratie
Huidige instellingen
Klok & kalender
Taal

Richting luchtstroom

Indiv luchtstroomrichting
Individuele instellingen
Lijst indiv instellingen
Herstel alle indiv instel
Luchtstroomgebied

Ventilatie
Ventilatie snelheid
Ventilatie mode

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Energiebesparende opties
Besparende opties
Grenswaarden temp
Terugzet conditie
Waarneemsensor(laag)
Waarneemsensor(stop) 
Auto Reset Setpoint 
Timer uit
Elektriciteitsverbruik

Tijdschema
Activeren/desactiveren
Selecteer Tijdschema
Vakantie
Instellingen

Auto filterreinigen

Informatie onderhoud

Configuratie
Tochtpreventie 
Scherm
Aanpassing contrast

Scherm
Mode weergave
Weergave item

Huidige instellingen

Taal

Klok & kalender
Datum & Tijd
12U/24U Klok
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