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Bu doküman hakkında

1. Bu doküman hakkında
Hedef okuyucu
Yetkili montörler

Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu dokümanları içerir:

Doküman İçeriği… Formatı
Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım talimatları Basılı nüsha (kutuda)

Montör başvuru kılavuzu Montaj hazırlığı, teknik özellikler, 
referans verileri,.. Dijital dosyalar şu adrestedir; 

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

Temel ve gelişmiş kullanım için 
ayrıntılı adım adım talimatlar ve 
arkaplan bilgileri

Ürünle verilen kılavuzların güncel revizyonlarına bölgesel Daikin web sitesinden veya satıcınızdan 
ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı talimatlar için, http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ 
adresindeki montaj videolarına bakın. Daha spesifik olarak, S21 konektörüne nasıl bağlanacağı 
hakkında bilgi için, Daikin çevrimiçi kumandanın montaj videolarına bakın.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. D-100 Kuzey Yanyol No: 49/1-2 
Kartal-ISTANBUL / TÜRKİYE

2. Güvenlik Önlemleri
Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

 � Ayrıca, iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

Lütfen, kullanıcı arayüzünü monte etmeden önce bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun.

 ● Bu kılavuzda önlemler UYARI ve İKAZ olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki ibare, emniyetle ilgili 
olarak önemli bilgiler içermektedir. Aşağıda verilen tüm önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun.

UYARI Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, kişisel 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

İKAZ Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunulan şartların 
ciddiyetine bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

 ● Kurulumu tamamladıktan sonra, olası hatalara karşı bir test çalışması gerçekleştirin ve Kullanıcı başvuru 
kılavuzu yardımıyla müşteriye klimayı nasıl kullanacağını anlatın. Müşteriye, gelecekte kullanmak üzere, 
Kullanıcı başvuru kılavuzunun yanı sıra Montör başvuru kılavuzunu da saklamasını söyleyin.

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/
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 UYARI
Montaj işlerini yürütmesi için bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun. 
Kullanıcı arayüzünü kendiniz monte etmeye çalışmayın. Düzgün olmayan montaj; su sızıntısı, 
elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Kullanıcı arayüzünün yerinin değiştirilmesi veya yeniden montaj ile ilgili olarak satıcınıza danışın. 
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
Kullanıcı arayüzünü Montör başvuru kılavuzunda açıklanan talimatlara uygun olarak kurun. 
Düzgün olmayan montaj; su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Montaj işi için, yalnızca belirtilen aksesuarları ve parçaları kullandığınızdan emin olun. 
Belirtilen parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına veya ünitenin 
düşmesine neden olabilir.
Kullanıcı arayüzünü kullanıcı arayüzünün ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir zemin üzerine 
monte edin. 
Mukavemetin yetersiz olması kullanıcı arayüzünün düşmesine ve neticesinde yaralanmalara yol 
açabilir.
Elektrik işleri, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak ve bu Montör başvuru kılavuzundaki 
talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmedir. 
Ayrı bir elektrik arz kaynağı kullandığınızdan emin olun. Yetersiz elektrik şebekesi kapasitesi ve 
düzgün olmayan işçilik sonucunda elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.
Montaj işlemini her zaman güç kapalı konumdayken gerçekleştirin.
Cereyanlı parçalara dokunulması elektrik çarpmasına yol açabilir.
Üniteyi sökmeyin, yeniden yapılandırmayın veya tamir etmeye çalışmayın.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir ve/veya yangın çıkabilir.
Tüm kablo bağlantılarının güvenli olmasını, belirtilen kabloların kullanılmasını ve terminal bağlantı 
veya kabloları üzerinde hiçbir harici gücün etki göstermemesini sağlayın. 
Kabloların yanlış bağlanması veya yanlış izole edilmesi, aşırı ısı artışına veya yangına neden olabilir.
Malzeme ve montajla ilgili tercihler yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olmalıdır.
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 İKAZ
Su veya böcek girmesinden dolayı ortaya çıkabilecek sızıntı ve elektrik çarpmasını engellemek için, 
kablo deliklerini macunla sıvayın.
Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi çalıştırmayın.
Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, kullanıcı arayüzünü suyla yıkamayın.
Parazitleri veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri, elektrik kablolarını ve bağlantı kablolarını 
televizyon ve radyolardan en az  1 metre uzağa kurun. 
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metre, parazitin ortadan kaldırılması için yeterli bir mesafe 
olmayabilir.)
Klimayı aşağıda belirtilmiş olan yerlere monte etmeyin:

1. Yüksek oranlı madeni yağ püskürmesi veya buhar yoğuşmasının olduğu yerlere 
(örneğin mutfak).  
Aksi takdirde, plastik parçalar bozulabilir ve düşebilir ve neticesinde su kaçakları 
meydana gelebilir.

2. Sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazların bulunduğu yerlere.  
Bakır boruların veya lehimli parçaların aşınması, soğutucunun sızdırmasına neden olabilir.

3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakınına.  
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalışmasını bozabilir ve ünitenin 
arızalanmasına neden olabilir.

4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerlere, havada karbon liflerinin veya yanıcı toz 
süspansiyonlarının bulunduğu yerlere veya boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve yanıcı 
maddelerin işlendiği mekanlara.  
Ünitenin bu gibi koşullar altında kullanılması yangına neden olabilir.

5. Yüksek sıcaklıklı alanlar veya doğrudan alevler.  
Aşırı ısınma ve/veya yangın meydana gelebilir.

6. Nemli alanlar veya suya maruz kalabilecek yerler.  
Kullanıcı arayüzüne su girerse, elektrik çarpabilir ve dahili elektronik devreler hasar görebilir.

Kullanıcı arayüzünün termostat işlevi kullanılıyorsa, montaj konumu şu hususlara uygun olarak 
seçilmelidir:

 ● Odadaki ortalama sıcaklık algılanabilmelidir.
 ● Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 ● Bir ısı kaynağının yakınında olmamalıdır.
 ● Dış ortam havasından veya örneğin kapıların, iç ünite hava çıkışının vb. açılması/kapanması 

nedeniyle oluşabilecek hava cereyanından etkilenmemelidir.
 ● KESİNLİKLE kapalı bir alanda bulunmalıdır.
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3. Aksesuarlar
Ürünle verilen aksesuarların listesi için montaj ve kullanım kılavuzunun 7. sayfasına bakın.
Ürünle verilmez, ancak gereklidir: BRCW901A*.

Parça numarası Uzunluk
BRCW901A03 3 m
BRCW901A08 8 m

4. Kullanıcı arayüzü montaj prosedürü
4-1 Kullanıcı arayüzünü nereye monte edeceğinizi belirleyin.

Konumu belirlerken "2. Güvenlik Önlemleri"'nı takip ettiğinizden emin olun.

4-2 Eğer kablolar arka taraftan dışarı alınıyorsa duvar üzerinde 
bir kablo deliği oluşturun.

Delik açarken, duvardaki 
deliğin merkezinin uzaktan 
kumanda alt muhafazasının 
kablo deliğine karşılık 
gelmesine dikkat edin.

40

48,5

Alt muhafaza 
kablo deliği

Ø8-10

Geçiş 
deliği

Uzaktan kumandanın dışarıdan görünümü

Ø8-10

Eğer deliğin boyutu çok büyükse veya konum 
uygun değilse, kumandanın deliği bununla 
eşleşmeyebilir.

İKAZ
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4-3 Kumanda kablo çıkışının yönünü belirleyin (arkadan çıkış, 
soldan çıkış, üst soldan çıkış, üst ortadan çıkış).
4-3-1 Arkadan çıkış 4-3-2 Soldan çıkış

Reçineli alanı (çizgili alanı) kesin. İnce alanı (çizgili alan)  pense veya benzeri bir 
aletle kesin ve daha  sonra bir törpü veya 
benzeri aletle çapakları düzeltin.

4-3-3 Üst soldan çıkış

İnce alanı (çizgili alan)  pense veya benzeri bir 
aletle kesin ve daha  sonra bir törpü veya 
benzeri aletle çapakları düzeltin.
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4-4 Kablo bağlantısını yapın.
4-4-1 Bağlantılara genel bakış

S1 ve S19 bağlantısı S6 ve S21 bağlantısı

2
3

4
5

H 
JS

T

4-4-2 Arkadan çıkış

1×

PCB

PCB

S19 S21

S6

S1

1×

BRCW901A

4-4-3 Soldan çıkış

PCB

1×

PCB

S19 S21

S6

S1

BRCW901A
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4-4-4 Üst soldan çıkış

1×

PCB

S19 S21

S6

S1

PCB

BRCW901A

 ● Elektrik parazitini (harici parazit) önlemek için kablolamayı güç hatlarına yakın bir 
noktada gerçekleştirmeyin. 

 ● Böceklerin, v.b. girişini önlemek için kablo giriş yuvasını macunla (ürünle verilmez) 
iyice tıkayın.

İKAZ

 ● Adaptör hiçbir şekilde gerilim boşaltma işlevi sağlamaz. Montör mutlaka adaptör 
yakınındaki kablolar üzerindeki gerilimi boşaltmak için önlem almalıdır.

İKAZ

 ● BRCW901A* aksesuar kablosunun her iki ucunu topraklayın.
DİKKAT

4-5 Alt kutu montaj prosedürü.
Kullanıcı arayüzü kabloları arka çıkıştan çıkartılıyorsa, kabloları alt kutunun çıkış deliğinden 
duvara monte edilmeden önce geçirin.

4-5-1 Duvara montaj
Ürünle verilen ahşap vidalarını (2×) kullanarak sabitleyin.

Ahşap vidaları
(Ø3,5×16)
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4-5-2 Anahtar kutusunun montajı
Ürünle verilen küçük vidaları (2×) kullanarak sabitleyin.

(Montaj noktası)

46

84

İki ünite için anahtar 
kutusu (kapaksız) Anahtar kutusu

(sahada temin edilir)
(KJB211A opsiyonel 
aksesuarını kullanın)

Küçük vidalar (M4×16)

(Montaj noktası)

28

84

Bir ünite için anahtar 
kutusu (kapaksız) 

Küçük vidalar (M4×16)

Anahtar kutusu
(sahada temin edilir)
(KJB111A opsiyonel 
aksesuarını kullanın)

 ● Mümkünse, montaj için düz bir yüzey kullanın. 
 ● Alt gövdenin hasar görmemesi için montaj vidalarını çok fazla sıkmamaya dikkat edin. 

İKAZ
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4-6 Kullanıcı arayüzü adaptörünün sabitlenmesi.
Kullanıcı arayüzü adaptörünün üst gövdesini çıkartın ve alt gövde tertibatını sabitleyin.

31

2

Ürünle verilen ahşap vidalarıyla (Ø3,5×16) montaj Ürünle verilen çift taraflı yapışkan bantla montaj

4-7 Üst kutuyu takın. 
 ● Üst kutuyu alt kutunun tırnaklarına (6 noktada) göre hizaladıktan sonra, üst kutuyu bastırarak 

yerine takın.
 ● Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.
 ● Üst kutuda takılı bulunan koruyucu mührü soyarak çıkarın.

4-8 Üst kutuyu çıkartın. 
Üst kutuyu çıkarmak için, alt kutudaki (2 noktada) yuvalara düz uçlu bir tornavida yerleştirin.

 ● Kullanıcı arayüzü PCB'si üst gövdeye 
takılır. Düz uçlu tornavidayla PCB'ye 
zarar vermemeye dikkat edin.

 ● Çıkartılan üst kutunun PCB'sine toz veya 
nem gelmemesine dikkat edin.

NOT

Üst muhafazayı hafifçe kaldırmak 
için tornavidayı yerleştirin ve çevirin. 

Tornavida

Alt 
muhafaza

Üst muhafaza
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5. Kullanıcı arayüzü düğmelerinin işlevleri 
ve menü öğeleri

5-1 Fonksiyonlar ve menü ögeleri
(1)  Çalıştırma Modu Seçim düğmesi
(11) LCD (arka aydınlatma ışıklı)

(4) Yukarı düğmesi
(5) Aşağı düğmesi
(6) Sağ düğmesi
(7) Sol düğmesi

(9) İşletim ışığı

(8) Açma/Kapatma düğmesi

(10) İptal düğmesi

(2)  Fan Devri/Hava akış yönü düğmesi

(3) Menü/Giriş düğmesi

(1) Çalıştırma Modu Seçim düğmesi
 ● Bu düğme varsayılan ayarlarda etkin 
durumdadır. Devre dışı bırakmak için, 
bkz. "14. Tuşları Yasakla", sayfa 26.

 ● Tercihinize uygun olan çalıştırma modunu 
seçmek için bu düğmeye basın.

 ● Mevcut modlar bağlı olan modele göre 
değişiklik gösterebilir.

(2) Fan Devri/Hava akış yönü düğmesi
 ● Fan devrinin ve hava akış yönünün 
değiştirilmesi için kullanılır.

 ● Mevcut fan devirleri ve hava akış yönleri, 
bağlantı yapılan modele göre değişebilir.

(3) Menü/Giriş düğmesi
 ● Bu düğme varsayılan ayarlarda etkin 
durumdadır. Devre dışı bırakmak için, 
bkz. "5-2 Menü/Giriş ve İptal düğmesinin 
etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması", 
sayfa 13.

 ● Ana menünün görüntülenmesi veya seçilen 
öğenin girilmesi için kullanılır. (Ana menü 
hakkında ayrıntılı bilgi için, Kullanıcı başvuru 
kılavuzuna bakın.) 

Ana menü*

Hava Akış Yönü
Enerji Tasarrufu Seçenekleri
Program
Bakım Bilgisi
Yapılandırma
Geçerli Ayarlar
Saat ve Takvim
Dil

(4) Yukarı düğmesi 
 ● Ayarlı sıcaklığı yükseltmek için kullanılır.
 ● Üst kısımdaki bir sonraki öğe 
işaretlenecektir. 
(Değerler veya öğeler arasında dolaşmak 
için düğmeye basmaya devam edin.)

 ● Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır.
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(5) Aşağı düğmesi 
 ● Ayarlı sıcaklığı düşürmek için kullanılır.
 ● Alt kısımdaki bir sonraki öğe işaretlenecektir. 
(Değerler veya öğeler arasında dolaşmak 
için düğmeye basmaya devam edin.)

 ● Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır.
(6) Sağ düğmesi 

 ● Sağ taraftaki bir sonraki öğenin 
işaretlenmesi için kullanılır.

 ● Ekran içeriği, bir sonraki ekrana göre 
değişir.

(7) Sol düğmesi 
 ● Sol taraftaki sonraki öğelerin işaretlenmesi 
için kullanılır.

 ● Ekran içeriği, bir önceki ekrana göre değişir.
(8) Açma/Kapatma düğmesi

 ● Klimayı çalıştırmak veya durdurmak için 
basın. 

(9) İşletim ışığı (Yeşil)
 ● Kullanım esnasında bu lamba yanar. 
 ● Bu lamba herhangi bir hata veya mod 
çakışması meydana gelmesi halinde 
yanıp sönecektir.

 ● Bu lamba, ünite KAPALI konumdayken 
yanmaz. 

(10) İptal düğmesi
 ● Bir önceki ekrana dönüş yapmak üzere 
kullanılır.

 ● Servis Alan Ayarları menüsünü 
görüntülemek için bu düğmeyi en 
az 4 saniye basılı tutun.

(11) LCD (arkadan aydınlatmalı)
 ● Herhangi bir düğmeye basıldığında arka 
aydınlatma ışığı yaklaşık 30 saniye 
boyunca yanacaktır.

 ● AÇIK/KAPALI düğmesi hariç diğer 
düğmelere bağlı işlemler, arka ışık 
yanmıyorken çalışmaz. 

Servis Alan Ayarları menüsü*

Test İşletmesi**
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata Geçmişi

* Kullanılabilecek menü öğeleri bağlı olan 
modele göre değişir.

** Multi split kurulumlarda görüntülenmez.

 ● Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ düğmesini kullanmak için daima , ,   
veya  düğmesine basın.

İKAZ
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5-2 Menü/Giriş ve İptal düğmesinin etkinleştirilmesi/devre dışı 
bırakılması

Ana ekranda Menü/Giriş ve İptal düğmesini devre 
dışı bırakmak için, şu adımları takip edin:

1.  düğmesini basılı tutun.
2.  düğmesini basılı tutarken belirtilen 

diğer 3 düğmeye aynı anda basın.
Ana ekranda Menü/Giriş ve İptal düğmesini 
etkinleştirmek için, şu adımları takip edin: 

2

2
2
2

1

5-3 Düğme çalışmasının tanımı

Düğmelerin kullanımı ile ilgili 
talimatlar belirecektir.

<Ana menü>

Ekran vurgulaması (seçilen öğeler)
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

AyarGr dön
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6. Güç açık
 ● İç/dış ünite kablosunun tamamlandığını kontrol edin. 
 ● İç ve dış ünitelerin anahtar kutusu kapağının güç açık konuma getirilmeden önce kapatıldığını 

kontrol edin. 

Split klima bir kullanıcı arayüzüne bağlanır

6-1 Gücü açık konuma getirin. <Ana kullanıcı arayüzü>
6-2 "Kontrol altında bağlantı  

Lütfen bir süre bekleyin" mesajı 
görüntülenir.

6-2
Kontrol altında bağlantı
Lütfen bir süre bekleyin

Soldaki metin 
görüntülendiğinde, 
düğmelerden birine 
basıldığında arka 
aydınlatma ışığı yanmaz. 

NOT

<Ana ekran>

6-3 Ana ekran görüntülenir. 6-3

28°C 

 ● Farklı bir dil seçilecekse, 25. sayfadaki "13. Dil" bölümüne bakın.
 ● İlk çalıştırma sırasında kullanıcı arayüzünde görüntülenen çalıştırma modu, iç ünitenin 

çalıştırma moduna bağlıdır.

NOT
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7. Alan ayarları listesi
<Ana ekran>

7-1 4 saniye veya daha fazla uzun 
bir süre için İptal düğmesini 
basılı tutun. Servis Alan Ayarları 
menüsü görüntülenir.

7-1

28°C 

<Servis Alan Ayarları>
7-2  Alan ayarları listesi  seçimini 

yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın.

7-2
Test Operation
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata geçmişi

Servis alan ayarları

AyarGr dön

<Alan ayarları listesi>

7-3 "Mod Numarası" seçeneğini 
işaretleyin ve istenen "Mod 
Numarasını"  (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerini kullanarak seçin. En 
yaygın kullanılan kullanıcı alanı 
ayarları için, bkz. sayfa 16.

7-3 Alan ayarları listesi
Mode

1b

AyarGr dön

 ● Güncel ayarlar görüntülenir.
 ● KOD NUMARASI " -- ", kullanılabilecek işlev 

olmadığını gösterir.

7-4 Değiştirilecek olan İLK KOD 
NUMARASI'nın İKİNCİ KOD 
NUMARASI'nı işaretleyin ve  
(Yukarı/Aşağı) düğmelerini 
kullanarak istenen İKİNCİ KOD 
NUMARASI'nı seçin. Çoklu özdeş 
mod numarası ayarları mümkündür.

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

7-5 Menü/Giriş düğmesine basın. 
Doğrulama ekranı görüntülenir.

7-6  Evet  seçimini yapın ve Menü/
Giriş düğmesine basın. Ayarlar 
kaydedilir ve Alan ayarları listesi 
ekranına dönülür.

7-5
7-6

HayırEvet

Alan ayarları listesi
Ayarlari kayıt eder misiniz?

AyarGr dön

<Alan ayarları listesi>

İLK KOD (SW) NUMARASI
İKİNCİ KOD NUMARASI 
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7-7 Tüm değişiklikler tamamlandıktan 
sonra, İptal düğmesine iki defa 
basın. 

7-8 Arka aydınlatma ışığı söner ve 
ilk çalıştırma sırasında "Kontrol 
altında bağlantı Lütfen bir süre 
bekleyin" mesajı görüntülenir. 
Başlatma sonrasında, Ana 
ekrana dönülür.

Mod 
No.

(Not 1)

İLK  KOD 
 NUMARASI

Ayar tanımı
İKİNCİ KOD NUMARASI (Not 2)

01 02 03 04

1b 13 Ana ekranda Simge veya 
Simge+Metin Simge+Metin Simge — —

1e 2 Geri al işlevi. Kullanmayın Yalnız ısıtma Yalnız 
soğutma

Soğutma ve 
Isıtma
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8. Test işletmesi yöntemi (yalnızca split)
 ∗ Multi split modellerde dış ünite ile birlikte verilen kılavuza bakın.

 ● Multi split kurulumu sırasında test işletmesi kullanılamaz.
NOT

Ayrıca, iç ünite ve dış ünite ile birlikte verilen montaj kılavuzlarına da bakın.

 ● İç ünite ve dış ünite kablolamasının tamamlandığını kontrol edin. 
 ● İç ünite ve dış ünite anahtar kutusu kapağının kapalı olduğunu kontrol edin. 
 ● Soğutucu akışkan borusu, drenaj borusu ve elektrik kablolama işleri tamamlandıktan sonra, iç 

ünitenin içini ve dekoratif paneli temizleyin.
 ● Aşağıdaki prosedürü takip ederek test çalışmasını gerçekleştirin. 

 ● Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında arka aydınlatma ışığı yaklaşık 30 saniye yanar.
 ● Düğmeleri yalnızca arka aydınlatma ışığı yanıyorken kullanın. Ancak, Clsma Ac/Kp düğmesi 

arka aydınlatma ışığı yanmıyorken de kullanılabilir. 

NOT

8-1 Kompresörü korumak için test 
çalışmasını başlatmadan en az 
6 saat önce gücü açık konuma 
getirdiğinizden emin olun. 

İşletim öncesinde dış panelin ve 
boru tesisatı kapağının kapalı 
olduğundan emin olun (elektrik 
çarpması tehlikesi).

İKAZ

8-2 Hem sıvı, hem gaz durdurma 
vanalarının açık olduğunu doğrulayın. 

Vakum pompası ile hava tasfiyesi yapıldıktan sonra, durdurma valfi açık olsa bile 
soğutucu basıncı yükselmeyebilir. Bunun sebebi dış ünite soğutucu sisteminin, elektrikli 
genişleme valfi veya benzeri faktörler dolayısıyla bloke olmasıdır. İşletim sorun olmaz.

NOT

<Ana ekran>
8-3 Çalıştırma Modu Seçim düğmesini 

kullanarak çalıştırma modunu 
soğutma konumuna ayarlayın.

8-4 4 saniye veya daha fazla uzun bir 
süre için İptal düğmesini basılı tutun. 
Servis Alan Ayarları menüsü 
görüntülenir.

8-3
8-4

28°C 

<Servis Alan Ayarları>

Arka aydınlatma ışığı 
yanıyorken İptal 

düğmesini 4 saniye veya 
daha uzun bir süre 

basılı tutun. 
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8-5  Test çalışması  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. 
Ana ekrana geri dönülür ve 
"Test Operation" görüntülenir.

8-5
Test çalışması
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata geçmişi

Servis alan ayarları                 

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

8-6 Yaklaşık 10 saniye içerisinde Clsma 
ac/kp düğmesine basın. Test 
çalışması başlar. Çalışma durumunu 
3 dakika boyunca kontrol edin.

Test işletmesi, 8-5 numaralı 
adımdan sonra 8-6 numaralı adım 
gerçekleştirilerek de başlatılabilir.

NOT

8-6

Test Operation

Açma/Kapama düğmesine 
basın 

(10 saniye içerisinde).

<Ana menü>
8-7 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 

basın. Ana menü görüntülenir. 
8-7

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

8-8  Hava akışı yönü  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. 

8-9  düğmelerini kullanarak istediğiniz 
hava akışı yönünü seçin ve Menü/
Giriş düğmesine basın. Ana ekrana 
dönülür.

8-8
8-9

Hava akışı yönü

Salınm son
Yön1 Yön2

AyarGr dön

Salınm son

 (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerini kullanarak hava 

akış yönünü değiştirin.

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

8-10 Ana ekranda 4 saniye veya daha 
fazla uzun bir süre İptal düğmesini 
basılı tutun. Servis Alan Ayarları 
menüsü görüntülenir. 

8-10

Test Operation

<Servis Alan Ayarları 
menüsü>

Arka aydınlatma ışığı 
yanıyorken İptal 

düğmesini   4 saniye veya 
daha uzun bir süre basılı 

tutun. 
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8-11 Servis Alan Ayarları menüsünden  
 Test çalışması  seçimini yapın ve 
ardından Menü/Giriş düğmesine 
basın. Ana ekrana dönülür ve normal 
çalışma yürütülür.

8-11
Test çalışması
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata geçmişi

Servis alan ayarları                 

AyarGr dön

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

8-12 İşlevleri Kullanıcı başvuru kılavuzuna 
göre kontrol edin.

8-13 Dekoratif panel monte edilmediği 
zaman, test çalışması bittikten sonra 
gücü kapalı konuma getirin.

Test çalışması 30 dakika içerisinde 
otomatik olarak tamamlanır.

NOT

 ● Test çalışması bittikten sonra dahili işler tamamlanmazsa, iç ünitenin korunması amacıyla, 
müşteriye dahili işler tamamlanana dek ünitenin çalıştırılmaması gerektiğini anlatın. 

 ● (İç ünite çalıştırılırsa, iç ünite, dahili işler esnasında ortaya çıkan boya artıkları veya yapışkan 
gibi malzemelerle kirlenebilir ve su sıçraması veya su sızıntısı ortaya çıkabilir.)

İKAZ

 ● Herhangi bir arıza nedeniyle ünitenin çalıştırılması mümkün değilse, bkz. 
Arıza tespit yöntemi .

 ● Test çalışması bittikten sonra, hata kodu geçmişinin aşağıdaki prosedüre göre Bakım Bilgisi 
ekranında görüntülenmediğini kontrol edin.

İKAZ

<Ana ekran>
8-14 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 

basın. Ana menü görüntülenir.
8-14

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

8-15  Bakım bilgisi  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. 

8-15

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi 
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.
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8-16 Bakım bilgisi ekranı görüntülenir. 
Ekranda son hata kodunun 
görüntülenmediğini kontrol edin.

8-17 Son hata kodu görüntüleniyorsa, iç 
ünitenin montaj kılavuzundaki "Hata 
kodu listesine" bakarak arıza tespitini 
gerçekleştirin. Arıza tespiti 
tamamlandığı zaman, hata kodu 
geçmişini silmek üzere "Bakım bilgisi" 
ekranındaki Clsma Ac/Kp düğmesini 
4 saniye veya daha uzun bir süre 
basılı tutun. 

8-16
8-17

İ/Ü model ismi ––––––––––
D/Ü model ismi ––––––––––

Bakım bilgisi

Gr dön

Bu prosedür takip edilmesine rağmen hiçbir 
hata kodu görüntülenmiyorsa, sistem test 
çalışmasını otomatik olarak tamamlamış 
demektir.

NOT

Clsma Ac/Kp düğmesini 
4 saniye veya daha fazla 
uzun bir süre basılı tutun. 

Arıza tespit yöntemi

 ● Kullanıcı arayüzünde aşağıdaki 
tablodaki ögelerin herhangi biri 
görüntülendiği zaman, tabloyu 
detaylıca gözden geçirin. 

 ● Bir hata meydana gelirse, " " 
görüntülenir. İç ünitenin montaj 
kılavuzundaki "Hata kodu listesine" 
bakarak arıza tespitini gerçekleştirin. 
RC Hata Geçmişi ekranını görmek 
için, bkz. "9. Hata geçmişi kontrol 
prosedürü".

Pzt 16:32

30°C 

Kullanıcı arayüzü ekranı Açıklama

Görüntü yok

• Elektrik kesintisi, gerilim hatası veya açık faz 
• Yanlış kablolama (iç ve dış ünite arasında)
• İç ünite PCB'si montaj hatası
• Kullanıcı arayüzü kablo bağlantısının kesilmesi
• Kullanıcı arayüzü arızası
• Patlamış sigorta (dış ünite)

"Kontrol altında bağlantı 
Lütfen bir süre bekleyin" mesajı görüntüleyin.∗

• İç ünite PCB'si montaj hatası
• Yanlış kablolama (iç ve dış ünite arasında)

* Güç açık konuma getirildikten sonra 180 saniyeye kadar "Kontrol altında bağlantı Lütfen bir süre 
bekleyin" mesajı görüntülenir; bu bir arıza olduğu anlamına gelmez. (180 saniye sonra "U5" hata 
kodunun görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.)
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9. Hata geçmişi kontrol prosedürü
<Ana ekran>

9-1 Ana ekranda 4 saniye veya daha 
fazla uzun bir süre İptal düğmesini 
basılı tutun. Servis Alan Ayarları 
menüsü görüntülenir.

9-1

28°C 

<Servis Alan Ayarları>

Arka aydınlatma ışığı 
yanıyorken İptal 

düğmesini 4 saniye veya 
daha uzun bir süre 

basılı tutun. 

9-2  Hata geçmişi  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın.  Hata 
geçmişi menüsü görüntülenir. 

9-2
Test Operation
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata geçmişi

Servis alan ayarları

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

9-3  Uzaktn kumnda hata geçmişi  
seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Uzaktn kumnda 
hata geçmişi ekranından hata kodları 
onaylanabilir.

9-3 2/2
Uzaktan kumanda hata gçmşi
Hata geçmişi

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

9-4 Uzaktn kumnda hata geçmişi 
ekranında sırasıyla son 10 madde 
görüntülenir. 

9-5 Uzaktn kumnda hata geçmişi 
ekranındaki İptal düğmesine 
3 defa basın. Ana ekrana dönülür.

9-4
9-5

1/3
       Hata Tarih Zaman
Uzaktan kumanda hata gçmşi

Gr dön

En son kayıt
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10. Bakım İletişim Kaydı bilgisi için kayıt 
yöntemi

 ● Bakım iletişim kaydı bilgilerinin kaydedilmesi.

<Ana ekran>

10-1 Ana ekranda 4 saniye veya daha 
fazla uzun bir süre İptal düğmesini 
basılı tutun. Servis Alan Ayarları 
menüsü görüntülenir. 

10-1

28°C 

<Servis Alan Ayarları>

Arka aydınlatma ışığı 
yanıyorken İptal 

düğmesini 4 saniye veya 
daha uzun bir süre 

basılı tutun. 

10-2  Bakım İletişim kaydı  seçimini yapın 
ve Menü/Giriş düğmesine basın. 
"Bakım İletişim kaydı" ekranı 
görüntülenir.

10-2
Test Operation
Bakım iletişim kaydı
Alan ayarları listesi
Hata geçmişi

Servis alan ayarları

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

10-3  Bakım İletişim kaydı  seçimini yapın 
ve Menü/Giriş düğmesine basın.

10-3
Hiçbiri
Bakım iletişim kaydı

Bakım iletişim kaydı

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

10-4  (Yukarı/Aşağı) düğmelerini 
kullanarak telefon numarasını girin. 
Soldan sağa doğru giriş yapın, " - " 
karakterini kullanarak boşluk 
bırakabilirsiniz.

10-5 Menü/Giriş düğmesine basın. Ayar 
doğrulama ekranı görüntülenir.

10-4
10-5

0123–456–7890–––

Bakım iletişim kaydı

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

10-6  Evet  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Ayarlar kaydedilir 
ve Servis Alan Ayarları menüsüne 
geri dönülür.

10-6

HayırEvet

Bakım iletişim kaydı
Ayarlari kayıt eder misiniz?

AyarGr dön

<Servis Alan Ayarları>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

10-7 Bir kere İptal düğmesine basın.  
Ana ekrana dönülür.
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11. Kaydedilen ayrıntıların teyidi
<Ana ekran>

11-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 
basın. Ana menü görüntülenir.

11-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

11-2  Bakım bilgisi  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. 
"Bakım bilgisi" ekranı görüntülenir.

11-2

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi 
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

11-3 İletişim bilgilerinin doğru şekilde 
girildiğini onaylayın.

11-3
İletişim bilgisi
0123–4567–8900

İ/Ü model ismi ––––––––––
D/Ü model ismi ––––––––––

Bakım bilgisi

Gr dön

11-4 İki kere İptal düğmesine basın.  
Ana ekrana dönülür.

Kaydedilen ayrıntılar 
görüntülenir.
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12. Saat ve Takvim
<Ana ekran>

12-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 
basın. Ana menü görüntülenir. 

12-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

12-2  Saat & takvim  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Saat & 
takvim" menüsü görüntülenir.

12-2

AyarGr dön

Saat & takvim
Dil

2/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

12-3  Tarih & zaman  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Tarih & 
zaman" ekranı görüntülenir.

12-3
Tarih & zaman
12 / 24 saat

Saat & takvim

AyarGr dön
Menü/Giriş düğmesine 

basın.

12-4   (Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak 
"Yıl", "Ay", "Gün" ve saat seçimini 
yapın ve  (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerini kullanarak değeri 
değiştirin. Düğmeler basılı tutulduğu 
süre boyunca değerler sürekli 
olarak değişir.

12-5 Menü/Giriş düğmesine basın. 
Doğrulama ekranı görüntülenir.

12-4
12-5

 0:00
Çarşamba

1Gün
1Ay
2014Yıl

Ayar

Tarih & zaman

Gr dön

Haftanın günü otomatik olarak ayarlanır. 
NOT

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

12-6  Evet  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Ayarlar onaylanır 
ve Ana ekrana geri dönülür. 

12-6

HayırEvet

Tarih & zaman
Ayarlari kayıt eder misiniz?

AyarGr dön

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

48 saatten uzun bir güç kesintisi gerçekleşirse, saat sıfırlanır ve saatin daha sonra tekrar ayarlanması 
gerekir.

NOT
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13. Dil
<Ana ekran>

13-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 
basın. Ana menü görüntülenir.

13-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

13-2  Dil  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. "Dil" ekranı 
görüntülenir.

13-2

AyarGr dön

Saat & takvim
Dil

2/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

13-3  (Yukarı/Aşağı) düğmelerini 
kullanarak istediğiniz dili seçin ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. Ayarlar 
onaylanır ve Ana ekrana geri dönülür.

13-3

Türkçe

Dil 

AyarGr dön

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

Görüntülenebilecek diller kurulu olan dil paketine göre değişir. Varsayılan olarak ilk dil paketi yüklenir. 
Başka bir dil paketi yüklemek için, bir yazılım güncellemesi gerçekleştirilmesi gerekir. Bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "17. Updater ile yazılım 
güncellemesi", sayfa 30.

Dil Paketi 1 Dil Paketi 2 Dil Paketi 3
7 Dil 7 Dil 7 Dil

1) EN İngilizce 1) EN İngilizce 1) EN İngilizce
2) DE Almanca 2) CZ Çekçe 2) RU Rusça
3) FR Fransızca 3) HR Hırvatça 3) EL Yunanca
4) IT İtalyanca 4) HU Macarca 4) TR Türkçe
5) ES İspanyolca 5) SL Slovakça 5) PL Lehçe
6) PT Portekizce 6) RO Romence 6) SR Sırpça
7) NL Hollandaca 7) BG Bulgarca 7) SK Slovakça
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Tuşları Yasakla

14. Tuşları Yasakla
 ● Normalde kullanılabilen düğmeler kısıtlanabilir.

<Ana ekran>
14-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 

basın. Ana menü görüntülenir. 
14-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

14-2  Kilit fonksiyonu  Menü/Giriş düğmesi 
4 saniye basılarak görülebilir. 

14-2

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesini 4 
saniye basılı tutun.

14-3  Kilit fonksiyonu  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Kilit 
fonksiyonu" menüsü görüntülenir.

14-3

AyarGr dön

Kilit fonksiyonu
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

14-4  Tuşları yasakla  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Tuşları 
yasakla" ekranı görüntülenir.

14-4

AyarGr dön

Tuşları yasakla
Fonksiyon yasaklama
Engelleme Modu

Kilit fonksiyonu

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

14-5   (Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak 
"Yk/as/sl/sg", "Clsma ac/kp", "Calsma 
modu" veya "Fan hızı" seçimlerinden 
birini yapın veya  (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerini kullanarak "Kilitle/
Kilidi aç" seçimini yapın.

14-6 Menü/Giriş düğmesine basın. 
Doğrulama ekranı görüntülenir. 

14-5
14-6  Yk/as/sl/sg:

 Clsma ac/kp:
 Calsma modu:
 Fan hızı:

Tuşları yasakla

AyarGr dön

Kiliti aç
Kiliti aç
Kilitle
Kilitle

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

14-7  Evet  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Ayarlar girilir ve 
Ana ekrana geri dönülür. 

14-7

HayırEvet

Tuşları yasakla
Ayarlari kayıt eder misiniz?

AyarGr dön

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.
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Fonksiyon Yasaklama

15. Fonksiyon Yasaklama
 ● Normalde kullanılabilen fonksiyonlar kısıtlanabilir.

<Ana ekran>
15-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 

basın. Ana menü görüntülenir. 
15-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

15-2  Kilit fonksiyonu  Menü/Giriş düğmesi 
4 saniye basılarak görülebilir. 

15-2

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesini 4 
saniye basılı tutun.

15-3  Kilit fonksiyonu  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Kilit 
fonksiyonu" menüsü görüntülenir. 

15-3

AyarGr dön

Kilit fonksiyonu
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

15-4  Fonksiyon yasaklama  seçimini yapın 
ve Menü/Giriş düğmesine basın. 
"Fonksiyon yasaklama" ekranı 
görüntülenir.

15-4
Tuşları yasakla
Fonksiyon yasaklama
Engelleme Modu

AyarGr dön

Kilit fonksiyonu

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

15-5   (Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak 
istediğiniz fonksiyonu seçin ve 
ardından  (Yukarı/Aşağı)  
düğmelerini kullanarak "Kilitle/
Kilidi aç" seçimini yapın.

15-6 Menü/Giriş düğmesine basın. 
Doğrulama ekranı görüntülenir.

15-5
15-6

AyarGr dön

              Program
  Yaplndrma(kul.fonk.)

 Saat & takvim
Enrjitsrrf scnk list

Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı

:Kiliti aç
:Kiliti aç
:Kiliti aç
:Kiliti aç
:Kiliti aç
:Kiliti aç

Fonksiyon yasaklama 1/2

Menü/Giriş düğmesine 
basın.
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15-7  Evet  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Ayarlar girilir ve 
Ana ekrana geri dönülür. 

15-7

HayırEvet

Fonksiyon yasaklama 
Ayarlari kayıt eder misiniz?

AyarGr dön

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

 ● Bir işlev engelleniyorsa, işlevin yanında  simgesi görüntülenir.
NOT

16. Engelleme Modu
 ● Normalde kullanılabilen modlar kısıtlanabilir.

<Ana ekran>
16-1 Ana ekranda Menü/Giriş düğmesine 

basın. Ana menü görüntülenir. 
16-1

28°C 

<Ana menü>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

16-2  Kilit fonksiyonu  Menü/Giriş düğmesi 
4 saniye basılarak görülebilir. 

16-2

AyarGr dön

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesini 
4 saniye basılı tutun.

16-3  Kilit fonksiyonu  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. "Kilit 
fonksiyonu" menüsü görüntülenir.

16-3

AyarGr dön

Kilit fonksiyonu
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)

1/2Ana menü

Menü/Giriş düğmesine 
basın.
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16-4  Engelleme Modu  seçimini yapın ve 
Menü/Giriş düğmesine basın. 
"Engelleme Modu" ekranı 
görüntülenir.

16-4

AyarGr dön

Tuşları yasakla
Fonksiyon yasaklama
Engelleme Modu

Kilit fonksiyonu

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

16-5   (Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak 
"Yalnz fan", "Soğt", "Isıt", "Otomatik 
havalandrma", veya "Kuru" seçimini 
yapın ve ardından  (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerini kullanarak seçilen modu 
"Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın".

16-6 Menü/Giriş düğmesine basın. 
Doğrulama ekranı görüntülenir.

16-5
16-6

AyarGr dön

Yalnz fan
Soğt
Isıt
Otomatik havalandrma
Kuru

:Etknlstr
:Etknlstr
:Etknlstr
:Etknlstr
:Etknlstr

Engelleme Modu

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

16-7  Evet  seçimini yapın ve Menü/Giriş 
düğmesine basın. Ayarlar onaylanır 
ve Ana ekrana geri dönülür.

16-7

AyarGr dön

Ayarlari kayıt eder misiniz?
Engelleme Modu

HayırEvet

<Ana ekran>

Menü/Giriş düğmesine 
basın.

 ● Mevcut durumda etkin mod kilitlenirse, bu mod Ana ekrana geri dönüldüğünde tekrar etkin 
duruma geçer. Ancak, mod değiştirildiğinde, devre dışı bırakılan mod artık kullanılamaz. 
Tüm modlar kilitlendiğinde, mevcut durumda etkin mod dışında bir moda değişiklik 
yapılması mümkün değildir.

NOT
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Updater ile yazılım güncellemesi

17. Updater ile yazılım güncellemesi
 ● BRC073A1 yazılımı varsayılan olarak dil paketi 1 kurulu olarak gelir.
 ● Diğer dil paketleri "PC USB kablosu" seçeneği (EKPCCAB3) + updater yazılımı kullanılarak kurulabilir.
 ● Ön gereksinimler:

 - Updater yazılımı: doğru sürüm için lütfen satıcınıza danışın.
 - "PC USB kablosu" EKPCCAB3 ve üzeri: kablo muhafazasını ve 4P344073-1- ve 

4PW64322-1A kablolarını içerir (kurulum sırasında her ikisi de gereklidir).
Kurulum talimatları:

1. İç üniteye beslenen gücün kesildiğinden emin olun.
2. Kabloları bağlayın. 

Kabloların nasıl bağlanacağını görmek için aşağıdaki şekle bakın.
3. İç üniteyi açık konuma getirin.
4. Updater yazılımını bilgisayardan başlatın.
5. "Güncelleme Prosedürü Seçimi" penceresine geçin. Kullanıcı arayüzü yazılımı otomatik 

olarak algılanır.
6. Filtre kutusundaki "BRC" model adını doldurun ve istediğiniz dil paketini seçin.
7. Ekranda verilen talimatları takip edin (ek olarak, kurulum sırasında 4P344073-1 kablosu 

gereklidir).

X1A

1
3

4
2

5

1)   Updater kurulu bilgisayar
2)   PC USB kablosu
3)   4PW64322-1A kablosu
4)   Kullanıcı arayüzü PCB'si
5)    İç ünite S21'e (bkz. 

"4. Kullanıcı arayüzü 
montaj prosedürü", 
sayfa 5)

Kullanılabilecek diller hakkında daha fazla bilgi "13. Dil", sayfa 25 altında bulunabilir.
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