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1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik
önlemlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde
monte ettiğinizden emin olun.
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Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak
ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.
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Uyarılar ve sembollerin anlamı
Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir
güvenlik mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:
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UYARI
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TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları
gösterir.
TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.
BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.
BİLDİRİM
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek
durumları gösterir.
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BİLGİ
Ayrıca dış ve iç ünite ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
UYARI
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Kumandayı paketinden çıkarmak için........................................
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Kumandayı kapatma .................................................................
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12 Sistemin başlatılması
12.1

Bir kumandayı bağımlı olarak belirlemek için ............................

Ünite veya uzaktan kumandası ile OYNAMAYIN. Bir çocuk
tarafından kazaen çalıştırılması bedensel işlevlerin
bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine neden olabilir.
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UYARI
Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:
▪ Kumandayı ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
▪ Kumandayı sökmeyin ve iç kısımlara DOKUNMAYIN.
Satıcınıza başvurun.
▪ Kumanda üzerinde değişiklik veya onarım YAPMAYIN.
Satıcınıza başvurun.
▪ Kumandanın yerini değiştirme veya yeniden monte
etme işlemlerini kendiniz YAPMAYIN. Satıcınıza
başvurun.
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UYARI

13 Bakım

9

13.1
13.2
13.3
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Kumandanın yakınında tutuşabilir maddeler (örn. saç
spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.

Bakım güvenlik önlemleri ..........................................................
Kumandayı temizlemek için.......................................................
Filtre temizleme zamanı göstergesi...........................................
13.3.1 Filtre temizleme zamanı göstergesini kaldırmak için ..
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BİLDİRİM
Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik
çözücüler KULLANMAYIN. Olası sonuç: hasar, elektrik
çarpması veya yangın.
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2 Bu doküman hakkında
1.2

Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları
kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.
BİLGİ
Bu kontrolör bir opsiyondur ve tek başına kullanılamaz.
Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım kılavuzuna
bakınız.

2

Bu doküman hakkında

Hedef okuyucu
Yetkili montajcılar + son kullanıcılar
Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:
▪ Montaj ve kullanım kılavuzu:

BİLDİRİM
Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara,
yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir.
Yalnızca Daikin tarafından üretilen veya onaylanan
aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek parçaları
kullanın.
UYARI
Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı
bir elektrikçi tarafından YAPILMALI ve ilgili mevzuata
uygun OLMALIDIR.
BİLDİRİM
Uzaktan kumanda iç mekana monte EDİLMELİDİR.
BİLDİRİM
Kumanda oda termostatı olarak kullanıldığında, odanın
ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir kurulum yeri
seçin.

▪ Montaj talimatları
▪ Temel işletim talimatları
▪ Format: Kağıda basılı (kumandanın kutusunda)
▪ Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:
▪ Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri
▪ Format:
Dijital
dosyaların
bulunduğu
adres
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Daikin Control Assistant uygulama içi belgeler:
▪ Kumanda yalnızca temel ayarlar ve kullanıma izin verir.
Gelişmiş ayarlar ve kullanım Daikin Control Assistant
uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için
uygulamaya ve uygulama içi belgelerine bakın.
▪ Format: Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden
edinilebilir
▪ Uygunluk beyanı:

▪ Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde.

▪ Burada Daikin Europe N.V., BRC1H tipi radyo ekipmanının
2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal
uygunluk beyanı BRC1H ürün sayfasından edinilebilir http://
www.daikin.eu/BRC1H.

▪ Bir ısı kaynağının yakınındaki yerlerde.

▪ Format: Ürün sayfasından dijital dosya

Kumandayı aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

▪ Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava
akımından etkilenen yerlerde.
▪ Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
▪ Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.
▪ Sıcaklığın <–10°C ve >50°C olduğu yerlerde.
▪ Bağıl nemin >%95 olduğu yerlerde.
▪ Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazın arızalanmasına yol açabilir.
▪ Suya maruz kalabileceği yerlerde veya genellikle nemli alanlarda.
Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda
emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.
Montaj işlemini tamamladıktan sonra:
▪ Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması
gerçekleştirin.
▪ Kullanıcıya kumandayı nasıl kullanacağını açıklayın.
▪ Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.
Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.
Teknik mühendislik verileri
▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web
sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin dış ağından (kimlik
denetimi gerekir) ulaşılabilir.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

BİLGİ

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 21-22

Kumandanın yerinin değiştirilmesi veya yeniden montajı
konusunda satıcınıza danışın.

34750 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
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3 Düğmeler

Kullanıcı için
3

a
b
c

Düğmeler
a

Mesajlar
Etkin işletim modu
Ayar noktası sıcaklığı

BİLGİ
Kumanda, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın
boşalmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile
donatılmıştır. Ekranı tekrar açmak için düğmelerden birine
basın.

5
-

c
a

+
b

Simge

e

Bluetooth.1 Kumandanın Daikin Control Assistant
uygulamasıyla kullanmak üzere bir mobil cihazla
iletişim kurduğunu gösterir.

d

AÇMA/KAPAMA

GİR/ETKİNLEŞTİR /AYARLA

▪ Ana ekrandan ana menüye girin.
▪ Ana menüden, alt menülerden birine girin.
▪ İlgili alt menüden bir işletimi/havalandırma
etkinleştirin.
▪ Alt menülerden birinde, bir ayarı onaylayın.
c

modunu

DÖNGÜ/BELİRLE

▪ Sola döngü.
▪ Bir ayarı (varsayılan: azalma) belirleyin.
d

Merkezi kontrol. Sistemin merkezi kontrol cihazı
(opsiyonel aksesuar) tarafından kontrol edildiğini ve
sistemin kumanda tarafından kontrol edilmesinin
sınırlı olduğunu gösterir.
Geçiş merkezi kumandanın yönetiminde. Soğutma/
ısıtma geçişinin başka bir iç ünite tarafından veya dış
üniteye bağlı opsiyonel bir soğutma/ısıtma seçici
tarafından merkezi kontrol altında olduğunu gösterir.
Buz çözme/Sıcak başlangıç. Buz çözme/sıcak
başlatma modunun etkin olduğunu gösterir.
Zamanlayıcı. Program zamanlayıcının veya
KAPATMA zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir.
Saat ayarlı değil. Kumandanın saatinin
ayarlanmadığını gösterir.

DÖNGÜ/BELİRLE

▪ Sağa döngü.
▪ Bir ayarı (varsayılan: artma) belirleyin.

Otomatik temizlemeli filtre işlemi. Otomatik
temizlemeli filtre işleminin etkin olduğunu gösterir.

BİLGİ
Durum göstergesinin davranışının tam bir açıklaması için
montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4

Açıklama
Sistem çalışması. Sistemin çalıştığını gösterir.

▪ KAPALI olduğu zaman sistemi AÇIK konuma getirmek için
basın. Bunun sonucunda, durum göstergesi (e) de AÇIK
konuma gelir.
▪ AÇIK olduğu zaman sistemi KAPALI konuma getirmek için
basın. Bunun sonucunda, durum göstergesi (e) de KAPALI
konuma gelir.
b

Durum simgeleri

Ana ekranlar

Hızlı Başlangıç. Hızlı Başlangıç modunun etkin
olduğunu gösterir (yalnız Sky Air).
Test işletimi. Test İşletimi modunun etkin olduğunu
gösterir (yalnız Sky Air).
Muayene. İç veya dış ünitenin muayene edilmekte
olduğunu gösterir.

Montör tarafından yapılan konfigürasyona bağlı olarak, kumandanın
standart veya ayrıntılı bir ana ekranı olabilir. Çoğu durumda, standart
ana ekran size yalnızca etkin işletim modunu, mesajları (varsa) ve
ayar noktası sıcaklığını (Soğutma, Isıtma veya Otomatik işletim
modunda) verir. Ayrıntılı ana ekran, durum simgeleri aracılığıyla size
her türlü bilgiyi verir.
Standart

Ayrıntılı

a

a

b

b

19

Periyodik muayene. İç veya dış ünitenin muayene
edilmekte olduğunu gösterir.
Yedek. Sistemde bir iç ünitenin yedek iç ünite olarak
ayarlandığını gösterir.
Bireysel hava akış yönü. Bireysel hava akış yönü
ayarının etkin olduğunu gösterir.
Bilgi. Sistemin iletilecek bir mesajı olduğunu gösterir.
Mesajı görmek için bilgi ekranına gidin.
Uyarı. Bir hatanın oluştuğunu veya bir iç ünite
bileşeninin bakım gerektirdiğini gösterir.

c
(1)

Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu
markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.
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6 İşletim
Simge

Açıklama

Simge

Talep kontrolü. Sistemin enerji tüketiminin
sınırlandırıldığını ve kısıtlı kapasite ile çalıştığını
gösterir.

İşletim modu
Hava Temizleme. Bu modda, opsiyonel hava
temizleme ünitesi çalışır.
Havalandırma + Hava Temizleme. Havalandırma ve
hava temizleme işletim kombinasyonu.

Talep kontrolünün sonu. Sistemin enerji tüketiminin
artık sınırlandırılmadığını ve kısıtlı kapasite ile
çalışmadığını gösterir.

Otomatik. Otomatik modda, iç ünite ayar noktasına
göre ısıtma ve soğutma modu arasında otomatik
olarak geçiş yapar.

Rotasyon. Rotasyon modunun etkin olduğunu
gösterir.
Düşük ayar. İç ünitenin düşük ayar koşullarında
çalıştığını gösterir.

BİLGİ

Havalandırma. Bir ısı geri kazanımlı havalandırma
ünitesinin bağlı olduğunu gösterir.

İç üniteye bağlı olarak, daha fazla veya daha az işletim
modu kullanılabilir.

BİLGİ
▪ İşletim modu ve havalandırma modu simgeleri
hakkında bilgi için sırasıyla bkz. "6.1 İşletim
modu"
sayfa
5
ve
"6.5.1
Havalandırma
modu" sayfa 6.

6.1.1

İşletim modunu ayarlamak için

1

İşletim modu menüsüne gidin.

2

Bir işletim modu seçmek için

3

Etkinleştirmek için

▪ Çoğu simge, Daikin Control Assistant uygulamasında
ayarlananlarla ilgilidir. Daha fazla bilgi için uygulamaya
ve montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.
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İşletim

Ana ekrandan, ana menüye girmek için
arasında dolaşmak için
birine girmek için

ve

ve

düğmelerini kullanın.

üzerine basın. Menüler

düğmelerini kullanın. Menülerden

üzerine tekrar basın.

BİLGİ
▪ Çalıştırmakta olduğunuz iç ünitenin tipine bağlı olarak,
daha fazla veya daha az menü mevcut olabilir.
▪ Ana menüde, her bir menü simgesi geçerli etkin ayarı
veya
modu
yansıtır.
Kumandayı
kullanırken,
gezinmekte
olduğunuz
menü
bu
kılavuzda
gösterilenden farklı görünebilir.
▪ Kumanda yalnızca sistemin temel kullanımına izin verir.
Gelişmiş kullanım (düşük ayar, program zamanlayıcı,
…) için Daikin Control Assistant uygulamasına bakın.

6.1

6.2

Ayar noktası

Ayar noktası Soğutma, Isıtma ve Otomatik işletim modları için hedef
sıcaklıktır.

6.2.1

Ayar noktasını ayarlamak için

Ön şart: Etkin işletim modu 'Soğutma', 'Isıtma', veya 'Otomatik'
seçeneklerinden biridir.

İşletim modu

İç ünite çeşitli işletim modlarında çalışabilir.
Simge

üzerine basın.

Sonuç: İç ünite işletim modunu değiştirir ve kumanda ana ekrana
döner.

1

İşletim modu

Ana ekranda, ayar noktasını belirlemek için
düğmelerini kullanın.

ve

Soğutma. Bu modda, ayar noktasının gerektirdiği
şekilde soğutma devreye girecektir.
Isıtma. Bu modda, ayar noktasının gerektirdiği şekilde
ısıtma devreye girecektir.
Yalnız Fan. Bu modda, hava sirkülasyonu soğutma
veya ısıtma olmaksızın yapılır.

Sonuç: İç ünite sıcaklık ayar noktasını değiştirir.

Kurutma. Bu modda havadaki nem miktarı, sıcaklık
mümkün olduğunca düşürülmeden azaltılır.

6.3

Sıcaklık ve fan devri otomatik olarak kontrol edilir ve
kumandayla kontrol edilemez.
Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşükken
kullanılamaz.

Saat ve takvim

Kumandaya bağlı iç üniteler için saat ve tarih ayarını yapın.

6.3.1
1

Saat ve takvimi ayarlamak için

Saat ve takvim menüsüne gidin.

Havalandırma.Bu modda, hacim havalandırılır, ancak
ısıtma ya da soğutma yapılmaz.
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6 İşletim
6.5

Havalandırma
BİLGİ
Havalandırma ayarları SADECE ısı
havalandırma üniteleri için yapılabilir.

2

geri

kazanımlı

Saat ve tarihi ayarlayın.

6.5.1

6.4

Hava akışı

6.4.1

Hava akış yönü

Havalandırma modu

Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi çeşitli işletim modlarında
çalışabilir.
Simge

Havalandırma modu
Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma. Dış hava, bir
ısı eşanjöründen geçtikten sonra odaya verilir.

Hava akış yönü, iç ünitenin havayı üfleme yönüdür.
BİLGİ

Baypas. Dış hava, bir ısı eşanjöründen geçmeden
odaya verilir.

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna bakın.

Otomatik. Odayı en verimli şekilde havalandırmak
için ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesi otomatik
olarak "Baypas" ve "Enerji Geri Kazanımlı
Havalandırma" modu arasında geçiş yapar (dahili
hesaplamaları esas alarak).

Hava akış yönünü ayarlamak için
1

Hava akış yönü menüsüne gidin.

BİLGİ
Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesine bağlı olarak,
daha çok veya daha az havalandırma modu mevcuttur.
2

3

Hava akış yönünü ayarlamak için

Onaylamak için

ve

butonlarını kullanın.

1

Havalandırma modu menüsüne gidin.

2

Bir havalandırma modu seçmek için
kullanın.

3

Etkinleştirmek için

butonuna basın.

Sonuç: İç ünite hava akış yönünü değiştirir ve kumanda ana ekrana
döner.

6.4.2

Havalandırma modunu ayarlamak için

ve

düğmelerini

Fan hızı

Fan hızı iç üniteden çıkan hava akışının gücüdür.
BİLGİ
Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna bakın.

Fan hızını ayarlamak için
1

üzerine basın.

Sonuç: Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi işletim modunu
değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

Fan hızı menüsüne gidin.

6.5.2

Havalandırma oranı

Havalandırma oranı, havalandırma işletimindeki fan hızıdır.

Havalandırma oranını ayarlamak için

2

3

Fan hızını ayarlamak için

Onaylamak için

ve

1

Havalandırma oranı menüsüne gidin.

2

Havalandırma oranını ayarlamak için
kullanın.

butonlarını kullanın.

butonuna basın.

ve

düğmelerini

Sonuç: İç ünite fan hızını değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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7 Bakım ve servis

3

Onaylamak için

butonuna basın.

Sonuç: Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi havalandırma oranını
değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

6.6

8

Sorun Giderme

8.1

Genel bakış: Sorun giderme

Sistem hatası olduğunda ve kumanda bir hata ekranı gösterdiğinde,
ana menüye girmeye çalışır çalışmaz hemen bir bakım ekranı ile
karşılaşırsınız, satıcınıza başvurun.
Hata ekranı (örnek)

Gelişmiş işletim

Kumanda yalnızca temel kullanıma izin verir. Gelişmiş kullanım için
Daikin Control Assistant uygulamasını kullanın.

6.6.1

Bluetooth bağlantısı kurmak için

Ön şart: Daikin Control Assistant uygulamasının yüklü ve çalışır
durumda olduğu bir mobil cihaza sahipsiniz.
Ön şart: Mobil cihazınız Bluetooth sürüm 4.2'yi destekliyor.
1

Daikin Control Assistant
talimatları izleyin.

7

uygulamasını

açın

ve

8.2

Soğutucu kaçak tespiti

Sistem soğutucu kaçağı tespit ettiğinde, bir alarm çalmaya başlar.
Alarmı durdurun ve satıcınıza başvurun.

oradaki

8.2.1

Kaçak tespit alarmını durdurmak için

Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

7.1

Genel bakış: Bakım ve servis

Sistemde bakım veya servis ihtiyacı olduğunda, satıcınıza başvurun.

1

Alarmı durdurmak için

butonuna 3 saniye basın.

Sonuç: Alarm durur.

Aşağıdaki iç ünite bileşenlerinin bakım zamanı geldiğinde, ana
menüye girmeye çalışır çalışmaz hemen bir bakım ekranı ile
karşılaşırsınız:
Bakım ekranları
Filtreyi temizleyin

Filtreyi değiştirin

Toz toplayıcıyı
boşaltın

2

Satıcınıza başvurun.

Montör için
9

Kutu hakkında

9.1

Kumandayı paketinden çıkarmak
için

1

Kutuyu açın.

2

Aksesuarları ayırın.

a

1×

b
2×
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a
b

Montaj ve kullanım kılavuzu
Ahşap vidaları + duvar dübelleri (Ø4,0×30)
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Hazırlık

10.1

Kablo gereksinimleri

Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:
Kablo özellikleri

Değer

Tip

Blendajlı vinil kordon veya kablo
(2 tel)

Kesit

0,75~1,25 mm2

Maksimum uzunluk

500 m

Montaj ve kullanım kılavuzu

7

11 Montaj
Üstten görünüm

11

Montaj

11.1

Kumandayı takma

P1P2

Kumandayı takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini belirlemek
ve buna göre kumandanın arka muhafazasının bir parçasını
çıkarmak gerekir.
Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka
muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:

a

Arkadan görünüm
P1P2

b

c
a
b
c

Üstten kablo bağlantısı
Soldan kablo bağlantısı
Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını
çıkarmanız gerekmez.

11.1.1

arkadan

yönlendiriyorsanız

Soldan görünüm
hiçbir

şeyi

Kumandayı takmak için

1

Aksesuar çantasından vidaları ve dübelleri alın.

2

Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.

P1P2

Alttan

BİLDİRİM
Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme
etmemeye dikkat edin.

11.2

P1P2

Elektrik kablolarının bağlanması
BİLDİRİM

11.3

Kumandayı kapatma

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.
DİKKAT
BİLDİRİM
Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici
gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme
kablolarından uzağa yerleştirin.

11.2.1

Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kumanda terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine bağlayın.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın.
DİKKAT
Kumandayı kapatırken kabloları sıkıştırmamaya dikkat
edin.
BİLDİRİM
Hasarı önlemek için kumandanın ön kısmının arka
muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.
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12 Sistemin başlatılması
11.3.1
1

Kumandayı kapatmak için

BİLGİ
Kumanda temizlenirken yüzeydeki kir çıkarılamadığı
zaman, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın,
bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Daha sonra, kuru bir
bezle kurulayın.

Kumandanın ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle oturtun.

1

13.2
1

Kumandayı temizlemek için

Kumandanın ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin.

13.3

Filtre temizleme zamanı göstergesi

İç ünite filtresi kirliyse ve temizlenmesi gerekiyorsa, kumanda ana
ekranın sol üst köşesinde
görüntüleyerek ve ana ekrandan ana
menüye girmeye çalışır çalışmaz 'Filtre temizleme zamanı' ekranını
karşınıza çıkararak bu durumu belirtir.

2

13.3.1

12

Sistemin başlatılması

Filtre temizleme zamanı göstergesini
kaldırmak için

Ön şart: Ana ekrandan ana menüye girmeye çalıştığınızda, 'Filtre
temizleme zamanı' ekranıyla karşı karşıya kalırsınız.

Kumanda gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz çalışmaya
başlayacaktır. Bu nedenle kumandanın kullanılabilir olması için iç
ünitenin gücü açık olmalıdır.
Kumandaya güç sağlandığında, otomatik olarak çalışmaya
başlayacaktır. İç üniteye bağlanan ilk ve tek kumanda ise otomatik
olarak ana kumanda olarak belirlenecektir. İkinci bir kumandanın
bağımlı kumanda olarak belirlenmesi için manuel işlem gerekir.
Talimatlar için bkz. "12.1 Bir kumandayı bağımlı olarak belirlemek
için" sayfa 9.

12.1

1

Filtreyi temizleyin.

2

'Filtre temizleme zamanı' göstergesini kaldırmak için
basın.

üzerine

Bir kumandayı bağımlı olarak
belirlemek için

Ön şart: İç üniteye bir ana kumanda önceden bağlıdır.
1

İkinci bir kumanda bağlayın.
Sonuç: Otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

2

Ekranda bir U5 veya U8 hatasının belirmesini bekleyin.

3

U5 veya U8 hatası belirdiğinde,
"2" görünene kadar basılı tutun.

üzerine basın ve ekranda

Sonuç: Kumanda artık bağımlı olarak belirlenmiştir.

13

Bakım

13.1

Bakım güvenlik önlemleri
UYARI
Herhangi
bir
bakım
veya
onarım
faaliyeti
gerçekleştirmeden önce, sistem çalışmasını kumanda ile
durdurun ve güç beslemesi devre kesicisini kapatın. Olası
sonuç: elektrik çarpması veya yaralanma.
BİLDİRİM
Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik
çözücüler KULLANMAYIN. Olası sonuç: hasar, elektrik
çarpması veya yangın.
UYARI
Uzaktan kumandayı yıkamayın. Olası sonuç: elektrik
kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.
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