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Lexoni me kujdes këto instruksione përpara instalimit. Ruajeni manualin në një vend praktik për ta përdorur 
si referencë në të ardhmen.
Instruksionet origjinale janë në gjuhën angleze. Gjuhët e tjera janë përkthime të instruksioneve origjinale.

1. MASAT E SIGURISË
Ju lutemi t'i lexoni me kujdes "MASAT E SIGURISË" përpara montimit të pajisjes për kondicionimin e ajrit dhe 
sigurohuni që ta montoni saktë atë. Pas përfundimit të montimit, sigurohuni që njësia funksionon siç duhet 
nëpërmjet provës së funksionimit. Ju lutemi të instruktoni klientin sesi ta përdorë njësinë dhe si të kryejë 
mirëmbajtjen.

Kuptimi i simboleve të kujdesit 

KUJDES ................ Nëse masa e kujdesit nuk respektohet, veprimi mund shkaktojë lëndim ose 
dëmtim të pajisjes.

SHËNIM ......... Këto instruksione garantojnë përdorimin e duhur të pajisjes.

KUJDES
• Shihni gjithashtu manualin e montimit të dhënë me njësinë e brendshme.
• Përpara instalimit verifikoni nëse përmbushen kushtet e mëposhtme.

• Sigurohuni që asgjë nuk ndërpret funksionimin e pultit të komandimit me valë. (Sigurohuni që nuk ka 
asnjë burim drite dhe asnjë llambë fluoreshente në afërsi të marrësit. Gjithashtu sigurohuni që marrësi 
të mos jetë i ekspozuar ndaj dritës direkte të diellit.)

• Sigurohuni që llamba treguese e funksionimit dhe treguesit e tjerë shihen lehtë.
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2. PËRPARA MONTIMIT
2-1 AKSESORËT
Kontrolloni nëse kompleti juaj opsional përfshin të gjithë aksesorët më poshtë.

2-2 SHËNIM PËR INSTALUESIN
• Sigurohuni të instruktoni klientin sesi ta përdorë sistemin në mënyrën e duhur, duke i treguar atij manualin 

e përdorimit të ofruar.

3. INSTALIMI I PULTIT TË KOMANDIMIT
Instalimi i pultit të komandimit me valë
• Mos e hidhni pultin e komandimit ose mos e ekspozoni ndaj goditjeve të forta. Gjithashtu, mos e ruani në 

një vend ku mund të ekspozohet ndaj lagështisë ose dritës direkte të diellit.
• Gjatë përdorimit, drejtojeni pjesën transmetuese të pultit të komandimit në drejtim të marrësit.
• Distanca e transmetimit të drejtpërdrejtë e pultit të komandimit është rreth 7 metra.
• Sinjali nuk mund të transmetohet nëse diçka bllokon marrësin dhe pultin e komandimit (p.sh. një perde).

Emri

Marrësi
(3) Pjesa 

bashkuese 
rele - e gjatë

(4) Pjesa 
bashkuese 

rele - 
e shkurtër

Pulti i 
komandimit 

me valë
Vidë(1) Blloku 

i marrësit 
të dritës

(2) Qarku 
i stampuar 

i transmetimit
Sasia 1 copë 1 copë 1 copë 1 copë 1 copë 2 copë

Forma

Emri Mbajtësja e pultit 
të komandimit

(5) Etiketa e 
numrit të 
njësisë

(6) Paneli i komandimit (me etiketë) (7) Fasheta

Sasia 1 copë 1 copë 1 copë 1 copë

Forma

Emri Materiali izolues (8) Bateria petë e 
thatë LR03 (AM4) Manuali i përdorimit Manuali i montimit

Sasia 1 copë 2 copë 1 copë 1 copë

Forma

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Montimi në një mur ose kolonë
1. Mbërtheni mbajtësen e pultit të komandimit me vida.

2. Rrëshqiteni pultin e komandimit brenda në mbajtësen e tij 
duke e futur nga lart.

• Si të futni bateritë
1. Hapni kapakun e pasmë të pultit të komandimit duke 

e rrëshqitur atë në drejtimin e shigjetës.

2. Futni bateritë petë të thata të ofruara. Futni saktë dhe vendosini 
bateritë duke përputhur shenjat e poleve (+) dhe (–), siç 
tregohet. Pas kësaj mbyllni kapakun e pasmë siç ishte më parë.

4. INSTALIMI I MARRËSIT
(1) Përgatitjet përpara instalimit

Hiqni kapakun e shërbimit dhe grilën ballore. Për detajet mbi heqjen shihni manualin e montimit të ofruar 
me njësinë e brendshme kryesore.

(2) Përcaktimi i adresës dhe i pultit të komandimit KRYESOR/VARTËS.
Nëse caktohen disa pulte komandimi me valë për të punuar në një dhomë, kryeni caktimin e adresës për 
marrësin dhe pultin e komandimit me valë.
Nëse caktohen disa pulte komandimi me kabllo në një dhomë, ndryshoni çelësin KRYESOR/VARTËS të 
marrësit.

PROCEDURA E CAKTIMIT
1. Caktimi i marrësit

Vendosni çelësin e adresës së valëve (SS2) në qarkun e stampuar të transmetimit (2) sipas tabelës më 
poshtë.

Kur përdorni edhe një pult komandimi me kabllo, 
edhe pult komandimi me valë për 1 njësi të brendshme, 
pulti i komandimit me kabllo duhet caktuar si KRYESOR 
(M). Për rrjedhojë, vendosni çelësin KRYESOR/VARTËS 
(SS1) të marrësit te VARTËS (S).
(Pulti i komandimit me kabllo do të jetë "KRYESOR".)

Nr. i njësisë Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Çelësi i adresës së 
valëve (SS2)

KRYESOR VARTËS

Çelësi KRYESOR/ 
VARTËS (SS1)

�

�

Kapaku i pasmë

Ana e ngjyrosur në të zezë tregon 
pozicionin e dorezës së çelësit.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Qarku i stampuar 
i transmetimit (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Caktimi i adresës së pultit të komandimit me valë (i vendosur nga fabrika te "1")
Vendosja nga pulti i komandimit
1. Mbani shtypur butonin  dhe butonin  të 

paktën për 4 sekonda për të hyrë në modalitetin 
Cilësimi në terren.
(I treguar në fushën e ekranit në figurën djathtas.)

2. Shtypni butonin  dhe zgjidhni një cilësim 
të shumëfishtë (A/b). Sa herë që shtypni butonin, 
mënyra e afishimit ndryshohet midis versionit "A" 
dhe "b".

3. Shtypni butonin " " dhe butonin " " për të 
vendosur adresën.

Adresa mund të vendoset nga 1 deri në 6, por 
vendoseni atë 1 ~ 3 dhe me të njëjtën adresë si 
marrësi. (Marrësi nuk punon me adresën 4 ~ 6.)

4. Shtypni butonin  për të futur vendosjen.
5. Mbani shtypur butonin  për të paktën 

1 sekondë për të dalë nga modaliteti Cilësimi në 
terren dhe për t'u kthyer përsëri në ekranin normal.

Cilësimet e shumëfishta A/b
Kur njësia e brendshme drejtohet nga kontroll i jashtëm (pult komandimi qendror etj.), ndonjëherë ajo nuk u 
përgjigjet komandave të NDEZJES/FIKJES dhe të vendosjes së temperaturës nga ky pult komandimi. 
Kontrolloni se çfarë cilësimi dëshiron klienti dhe kryeni cilësimin e shumëfishtë siç tregohet më poshtë.

3. Ngjitni etiketën e ofruar të numrit të njësisë 
(5) në grilën ballore në njësinë e brendshme 
dhe në pjesën e pasme të pultit të 
komandimit me valë.

[MASAT E KUJDESIT]
Vendoseni në mënyrë të tillë që nr. i njësisë 
i marrësit dhe ai i pultit të komandimit me valë të 
jetë i njëjtë. Nëse cilësimi ndryshon, sinjali nga 
pulti i komandimit nuk mund të transmetohet.

Pulti i komandimit
Lëvizja kur funksionimi komandohet nga 
kondicionerët e tjerë dhe pajisjet e tjeraCilësimi i shumëfishtë Afishimi i pultit të 

komandimit

A: Standard Shfaqen të gjithë zërat.

Kur shkëmbimi i modalitetit të funksionimit, vendosja 
e temperaturës ose të ngjashme kryhen nga jashtë 
pultit të komandimit, njësia e brendshme refuzon 
komandën.
(Tingulli i marrjes së sinjalit tingëllon "piiii" ose "pim-
pim-pim")
Si rezultat, ndodh një mospërputhje midis gjendjes 
së funksionimit të njësisë së brendshme dhe tregimit 
në ekranin e pultit të komandimit.

b: Sistem Multi
Veprimet qëndrojnë të 
shfaqura për pak kohë 
pas ekzekutimit.

Të gjitha komandat pranohen. 
(Tingulli i marrjes së sinjalit tingëllon ose "pim-pim")
Meqë afishimi në pultin e komandimit është i fikur, 
nuk ekziston një mospërputhje e tillë si ajo e 
përmendur më lart.

Mode 3

2

4

1

Address

Cilësimi 
i shumëfishtë

5

�����

���

�� ����

� � � � � �

�������

�����

Grila ballore

Etiketa e nr. të njësisë (5)

Pulti i komandimit 
me valë
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(3) Lidhja e marrësit
1. Lidhni pjesën bashkuese rele – të gjatë (3) dhe pjesën bashkuese rele – të shkurtër (4) në konektorin 

në qarkun e stampuar të transmetimit (2).

2. Duke ndjekur figurën, futni qarkun e stampuar të transmetimit (2) brenda në gjuhëzën mbajtëse 1, më pas 
futeni në gjuhëzën mbajtëse 2 ndërkohë që shtyni gjuhëzën mbajtëse 1 në drejtimin e shigjetës në figurë.

3. Montoni bllokun e përfshirë të marrësit të dritës (1) në të 2 gjuhëzat mbajtëse në njësinë e brendshme, 
sipas figurës së mëposhtme.

CN1/X1A

CN2/X2A

Qarku i stampuar i transmetimit (2)
Lidheni fort te 
konektori.

Pjesa bashkuese rele – e shkurtër (4)

Pjesa bashkuese rele – e gjatë (3)

Gjuhëza 
mbajtëse 2

Gjuhëza 
mbajtëse 2

Gjuhëza 
mbajtëse 1

Gjuhëza 
mbajtëse 1

Qarku i stampuar 
i transmetimit (2)

Qarku i stampuar 
i transmetimit (2)

Kur montoni qarkun e stampuar 
të transmetimit (2), sigurohuni 
të mos përthyeni qarkun.

Kur montoni qarkun e stampuar 
të transmetimit (2), bëni kujdes 
të mos ndryshoni ndonjë cilësim 
të çelësave të caktuar.

Gjuhëza

Gjuhëza Blloku i marrësit të dritës (1)
5 Shqip
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4. Lidhni pjesën bashkuese rele që është lidhur në qarkun e stampuar të transmetimit (2) gjatë hapit 1. si më 
poshtë.
• Pjesa bashkuese rele – e gjatë (3) në konektorin X24A në qarkun PCB të njësisë së brendshme
• Pjesa bashkuese rele – e shkurtër (4) në konektorin CN1/X1A në bllokun e marrësit të dritës (1)
Pasi të kryeni këto lidhje, fiksoni pjesën bashkuese rele – të gjatë (3) dhe pjesën bashkuese rele – të 
shkurtër (4) duke përdorur fashetën e ofruar (7).

Lidheni fort te 
konektori.

Lidheni fort te 
konektori.

Konektori (X24A) (i zi)

Qarku i stampuar i njësisë 
së brendshme

Pjesa bashkuese rele – e gjatë (3)

Fasheta (7)

Pritni pjesën e tepërt 
pas shtrëngimit.

Pjesa bashkuese 
rele – e shkurtër (4)

Konektori (CN1/X1A)

Blloku i marrësit të dritës (1)

BRC7EA628/29

BRC7EA630/631 - në kombinim me një njësi të brendshme VRV

Përdorni fashetën (7) për të fiksuar telat nëse nevojitet.
Pritni pjesën e tepërt pas shtrëngimit.

Lidheni fort te konektori X24A (i zi)

Pjesa bashkuese rele - e gjatë (3)

Lidheni fort te 
konektori.

Pjesa bashkuese rele - e shkurtër (4)

Konektori (CN1/X1A)

Blloku i marrësit të dritës (1)
Shqip 6
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BRC7EA631 - në kombinim me një njësi të brendshme Sky Air

Pjesa bashkuese rele - e gjatë (3)

Lidheni fort te 
konektori.

Pjesa bashkuese rele - e shkurtër (4)

Konektori (CN1/X1A)

Blloku i marrësit të dritës (1)

Lidheni fort te konektori X24A (i zi)

Pritni pjesën e tepërt pas shtrëngimit.

BRC7EA632

Pjesa bashkuese rele - e gjatë (3)

Lidheni fort te 
konektori.

Pjesa bashkuese rele - e shkurtër (4)

Konektori (CN1/X1A)

Blloku i marrësit të dritës (1)

Lidheni fort te konektori X24A (i zi)

Pritni pjesën e tepërt pas shtrëngimit.
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(4) Lidhja e panelit të kontrollit 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Hiqni materialin izolues dhe përgatitni materialin e ri izolues zëvendësues (aksesor).

Pamja nga brenda e grilës ballore

SHËNIM
• Pozicionet e fiksuesve janë të njëjtë edhe për kapakun e montuar në fabrikë, edhe për panelin e kontrollit.

2. Rrëshqitni kapakun anash, ndërkohë që shtyni kapakun në pozicionin A nga pjesa e pasme dhe në 
pozicionin B nga pjesa përpara. Fiksuesit 1 dhe 2 do të lëvizin nga pozicionet e tyre.

3. Hiqni kapakun duke tërhequr pjesën e majtë të kapakut larg nga grila ballore, duke nxjerrë fiksuesit 3a, 
3b dhe 4 nga pozicioni i tyre.

4. Poziciononi fiksuesin 4 në panelin e kontrollit në vendin e saktë në grilën ballore.
5. Kapni fiksuesin 3a dhe 3b duke i ngjeshur ato kundër grilës ballore. 

6. Rrëshqitni panelin e kontrollit siç tregohet, për të futur fiksuesit 1 dhe 2 në pozicionin e duhur të tyre.

Materiali 
izolues

Kapaku 
(i montuar 
në fabrikë)

Fiksuesi 2

Fiksuesi 3a Fiksuesi 3b

Fiksuesi 4
Fiksuesi 1

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
Shqip 8
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7. Paneli i kontrollit duhet të jetë i vendosur në grilën ballore si në figurën më poshtë.
8. Vendosni materialin e ri izolues në pozicionin fillestar (aksesor (8)).

9. Mbërtheni grilën e përparme dhe kapakun e shërbimit në njësinë e brendshme sipas manualit të 
montimit të njësisë së brendshme.

BRC7EA632
1. Hiqni materialin izolues dhe përgatitni materialin e ri izolues zëvendësues (aksesor).

Pamja nga brenda e grilës ballore

SHËNIM
• Pozicionet e fiksuesve janë të njëjtë edhe për kapakun e montuar në fabrikë, edhe për panelin e kontrollit.

2. Për të hequr kapakun e montuar në fabrikë, tërhiqni paksa lart pjesën e grilës ballore (siç tregohet më 
poshtë) për ta shkëputur atë nga fiksuesi (1) dhe rrëshqiteni kapakun në anën e jashtme për ta hequr 
kapakun nga fiksuesit (2). 

87

1 Fiksuesi 1

Fiksuesi 2Kapaku (i montuar 
në fabrikë)

Materiali 
izolues

2b2a
9 Shqip
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3. Montoni panelin e kontrollit duke e rrëshqitur siç tregohet më poshtë. Ushtroni një forcë të lehtë dhe 
sigurohuni që ta kapni panelin në të gjithë fiksuesit. Paneli lëshon një zhurmë klikimi kur futet në 
pozicionin e fiksuesit (1).

4. Vendosni materialin e ri izolues në pozicionin fillestar (aksesor (8)).

5. Mbërtheni grilën e përparme dhe kapakun e shërbimit në njësinë e brendshme sipas manualit të 
montimit të njësisë së brendshme.

5. CILËSIMI NË TERREN
Nëse në njësinë e brendshme janë montuar aksesorë 
opsionalë, mund të duhet ndryshimi i cilësimit i njësisë së 
brendshme. Referojuni manualit të instruksioneve (manual 
opsional) për çdo aksesor opsional ose referojuni manualit 
të montimit të ofruar me njësinë e brendshme.

Procedura
1. Ndërkohë që është në modalitet normal, mbani shtypur 

butonin  minimumi për katër sekonda dhe do të 
hyni në modalitetin CILËSIMI NË TERREN.

2. Zgjidhni numrin e MODALITETIT që dëshironi me anë të 
butonit .

3. Shtypni butonin " " dhe zgjidhni numrin E PARË 
TË KODIT.

4. Shtypni butonin " " dhe zgjidhni numrin E DYTË 
TË KODIT.

5. Shtypni butonin  dhe cilësimet aktuale do të CAKTOHEN.
6. Shtypni butonin  për t'u kthyer në MODALITETIN NORMAL.

3a 3b 4

NR. I MODALITETIT

3

2

5

4

1, 6

MODALITETI CILËSIMI 
NË TERREN

NR. I PARË I KODIT

NR. I DYTË I KODIT

�����

����

��

����

�������

�����
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(Shembull)
Nëse koha për pastrimin e filtrit të ajrit është vendosur te "Ndotja e filtrit-E madhe", vendosni numrin 
e MODALITETIT te "10", nr. I PARË I KODIT te "0", dhe nr. I DYTË I KODIT te "02".

SHËNIM
• Numri I DYTË I KODIT është i vendosur nga fabrika në "01".
Mos përdorni asnjë cilësim tjetër që nuk jepet në tabelë apo në manualin e montimit të ofruar me njësinë 
e brendshme.
Për kontrollin në grup me një pult komandimi me valë, cilësimet fillestare për të gjitha njësitë e brendshme të 
grupit janë të njëjta. (Për kontrollin në grup referohuni te manuali i përdorimit i dhënë me njësinë e brendshme 
për kontroll në grup.)

Numri i 
MODALI
TETIT

Numri 
I PARË 
I KODIT

PËRSHKRIMI I CILËSIMIT
Numri I DYTË I KODIT     SHËNIM)

01 02 03

10

0

Ndotja e filtrit-E madhe/E lehtë 
(Cilësim për hapësirën kohore të 
kohës së afishimit për pastrimin e 
filtrit të ajrit) (Cilësim për rastin kur 
ndotja e filtrit është e madhe dhe 
hapësira kohore e kohës së 
afishimit për pastrimin e filtrit të ajrit 
duhet përgjysmuar)

E lehtë Rreth
200 orë.

E 
madhe

Rreth
100 orë. –

3

Hapësira kohore e kohës së 
afishimit për të fshirë numërimin e 
filtrit të ajrit 
(Cilësim për rastin kur shenja e filtrit 
nuk do të afishohet)

Afishohet Nuk afishohet –

12 
(sistemi 
VRV)

1
Hyrja për NDEZJE/FIKJE nga 
jashtë (Caktohet për të mundësuar 
ndezjen/fikjen nga distanca.)

Hyrja e FIKJES 
së detyruar NDEZJA/FIKJA –

2
Shkëmbimi diferencial i termostatit 
(Caktohet kur përdoret sensori i 
termostatit i pultit të komandimit.)

1°C 0,5°C –

13 0
Modaliteti i rritjes së shpejtësisë së 
qarkullimit të ajrit (për t'u vendosur 
me kërkesë nga klienti)

Standarde Një rritje e vogël Rritje
11 Shqip
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6. PROCESI I TESTIMIT
Për njësitë e brendshme VRV
• Kryeni procesin e testimit sipas instruksioneve në manualin e montimit të dhënë me njësinë e jashtme.

Për njësitë e brendshme Sky Air
• Kryeni një proces testimi të njësisë së brendshme. Gjatë kryerjes së testimit, njësia e brendshme kalon 

nëpër modalitetet e ndryshme të funksionimit dhe nëpër funksionet e ndryshme, për të kontrolluar nëse ato 
janë gati për funksionim.

• Pasi të përfundoni me lidhjen e tubacionit të gazit ftohës, të tubacionit të kullimit dhe instalimin elektrik, 
kryeni vënien në punë në përputhje me procedurën e treguar në tabelën më poshtë, me qëllimin për të 
mbrojtur njësinë.

[MASAT E KUJDESIT]
1. Shihni manualin e montimit të dhënë me njësinë e jashtme për llojet individuale të sistemit të funksionimit.

Radha Përshkrimi i veprimit
(1) Hapni plotësisht valvulën e mbylljes në anën e gazit.
(2) Hapni plotësisht valvulën e mbylljes në anën e lëngut.
(3) Ndizni energjinë të paktën 6 orë përpara përdorimit të njësisë.

(4) Caktoni funksionin e ftohjes duke përdorur pultin e komandimit dhe më pas nisni 
funksionimin duke shtypur butonin NDEZJA/FIKJA.

(5) Shtypni butonin  2 herë dhe lejoni vazhdimin e punës për 3 minuta në modalitetin 
e funksionit të provës.

(6) Shtypni butonin  për të kontrolluar aktivizimin.
(7) Shtypni butonin  1 herë për t'u kthyer në modalitetin e funksionimit normal.
(8) Kontrollojini funksionet në përputhje me manualin e përdorimit.

�����

�����
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