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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.

Kullanıcı arayüzünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç
spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.

1.2

Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları
kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak
ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.
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2 Bu doküman hakkında
BİLGİ

Doküman seti

Bu kullanıcı arayüzü bir opsiyondur ve tek başına
kullanılamaz. Yalnızca ana kullanıcı arayüzü ile birlikte
kullanılabilir. Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım
kılavuzuna bakın.

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:
▪ Montaj ve kullanım kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

BİLDİRİM

▪ Temel işletim talimatları

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.

▪ Format: Kağıda basılı (kullanıcı arayüzünün kutusunda)

UYARI
Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı
bir elektrikçi tarafından YAPILMALI ve ilgili mevzuata
uygun OLMALIDIR.
BİLDİRİM
Kullanıcı arabirimi iç üniteye monte EDİLMELİDİR.
BİLDİRİM

▪ Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:
▪ Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri
▪ Format:
Dijital
dosyaların
bulunduğu
adres
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Uygunluk beyanı:
▪ Burada , Daikin Europe N.V., BRC1HHDA tipi radyo
ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan
eder. Orijinal uygunluk beyanı BRC1HHDA ürün sayfasından
edinilebilir
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW,
https://
qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS
ve
https://qr.daikin.eu/?
N=BRC1HHDK.
▪ Format: Ürün sayfalarından dijital dosya

Kullanıcı arayüzü oda termostatı olarak kullanıldığında,
odanın ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir
kurulum yeri seçin.
Kullanıcı arayüzünü aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:
▪ Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde.
(BRC1HHDAW)

▪ Bir ısı kaynağının yakınındaki yerlerde.
▪ Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava
akımından etkilenen yerlerde.
▪ Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
▪ Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.

(BRC1HHDAS)

▪ 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.

(BRC1HHDAK)

Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda
emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

▪ Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması
gerçekleştirin.
▪ Kullanıcıya kullanıcı arayüzünü nasıl kullanacağını açıklayın.
▪ Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.
BİLGİ

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.

Kullanıcı arayüzünün yerinin değiştirilmesi veya yeniden
montajı konusunda satıcınıza danışın.
İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
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Bu doküman hakkında
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3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

Kullanıcı için
3

BİLGİ

Kullanıcı arayüzü: Genel
bakış

3.1

Kullanıcı arayüzü, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra
ekranın kararmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile
donatılmıştır. Ekranı tekrar açmak için düğmelerden birine
basın.

Düğmeler
a

3.3

Durum simgeleri

Simge

Açıklama
Sistem işletimi KAPALI. Hacim ısıtma/soğutma ve/
veya kullanım sıcak suyu işletiminin KAPALI konuma
getirildiğini gösterir.
Bluetooth.1 Kullanıcı arayüzünün bir Bluetooth sinyali
gönderiyor olduğunu ve bir yazılım güncellemesi
yapmaya hazır olduğunu belirtir.

-

Isıtma işletimi. Sistemin Isıtma işletim modunda
olduğunu gösterir.

+

Soğutma işletimi. Sistemin Soğutma işletim
modunda olduğunu gösterir.

c
a

b

d

Güçlü işletim. Güçlü işletimin etkin olduğunu gösterir.

AÇIK/KAPALI

▪ Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi
KAPALI olduğunda, AÇIK konuma getirmek için basın.
▪ Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi
AÇIK olduğunda, KAPALI konuma getirmek için basın.
b

Acil Durum. Acil Durum işletiminin etkin olduğunu
gösterir.
Uyarı. Bir hata oluştuğunu gösterir.

DÖNGÜ/GİR/ETKİNLEŞTİR /ONAYLA

▪ Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için
kısa basın.
▪ Ana ekrandan, ana menüye girmek için uzun basın.
▪ Ana menüde, menülerden birine girmek için kısa basın.
▪ Menülerden birinde bir işlevi, değeri veya ayarı
etkinleştirin/onaylayın.
c

BİLGİ
Kullanıcı arayüzü Acil Durum veya Uyarı sinyali
verdiğinde, neyin yanlış olduğunu görmek için ana kullanıcı
arayüzüne bakın.

ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE

BİLGİ

▪ Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar
noktası ekranını etkinleştirin.
▪ Ana menü ekranında, sola döngü yapın.
▪ Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya
ayarı belirleyin (varsayılan: azalma).
d

ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE

▪ Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar
noktası ekranını etkinleştirin.
▪ Ana menüde, sağa döngü yapın.
▪ Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya
ayarı belirleyin (varsayılan: artma).

3.2

Giriş sayfası ekranı

Ana ekran gerçek oda sıcaklığını ve her türlü bilgiyi durum simgeleri
aracılığıyla görüntüler. Bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanıcı
arayüzü daima ana ekrana geri döner.

(1)

4

Çalıştırma

4.1

Temel kullanım

4.1.1

İşletim ekranları

Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için
(kısaca) basın.

üzerine

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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4 Çalıştırma
4.2

Alan ısıtma/soğutma kontrolü

4.2.1

Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/
KAPATMAK için

Ön şart: Kullanıcı arayüzü ana ekranı gösterir.

1

düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, hacim ısıtma/
soğutma işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.
BİLGİ
İşletim ekranı

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü
ana ekranda "OFF" gösterir.

Açıklama
Oda sıcaklığı. Gerçek oda
sıcaklığına bakın ve (istenen)
oda sıcaklığını kontrol edin.

4.2.2
Kullanım sıcak suyu sıcaklığı.
Kullanım sıcak suyu sıcaklığına
bakın ve kontrol edin (örn. depo
ısıtma işletimi).

Güçlü işletim. Güçlü işletimi
etkinleştirin veya devre dışı
bırakın (örn. hızlı depo ısıtma
işletimi).

4.1.2

1

Oda sıcaklığını değiştirmek için

Ana ekrandan, ayar noktası ekranını etkinleştirmek için

veya

üzerine basın.

2

Ayar noktasını değiştirmek için

ve

tuşlarını kullanın.

3

Ayar noktasını onaylamak için

üzerine basın.

Ana menü

Ana ekrandan,

üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı

tutun. Menüler arasında dolaşmak için
kullanın. Menülerden birine girmek için
Menü

ve

düğmelerini

üzerine tekrar basın.

Açıklama
Bilgi. Kullanıcı arayüzü hakkında bilgiye bakın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana
döner.
BİLGİ
İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası
değişikliklerine izin vermez.

Bluetooth. Yazılım güncellemesi yapmak için
kullanıcı arayüzünün Bluetooth sinyali göndermesini
sağlayın.
Geri dön. Ana ekrana geri dönün.

BİLGİ
Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak,
ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum
buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim
ekranından

veya

tuşlarına basılması boşunadır.

Ayarlar. Kullanıcı arayüzü ayarlarını yapın.

Hacim işletim modu. Hacim işletim modunu
ayarlayın.

BİLGİ
Kullanıcı arayüzü bilgileri, yazılım güncellemeleri ve ayarlar
hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna bakın.
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4 Çalıştırma
BİLGİ

BİLGİ

Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı
arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır.
Buna bağlı olarak, ayar noktası ekranı bu kılavuzda
gösterilenden farklı görünebilir.

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü
ana ekranda "OFF" gösterir.

Oda sıcaklığının hava durumuna bağlı çıkış suyu sıcaklık
kontrolü ile kontrol edilmesi durumunda, ayar noktası
ekranı bir sıcaklık değeri değil, bir kaydırma değerine
sahiptir.

4.3.2
1

Kullanım sıcak suyu sıcaklığını
değiştirmek için

Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için
üzerine basın.

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna ve iç ünitelerin belgelerine bakın.

4.2.3
1

2

Hacim işletim modunu değiştirmek için

Ana ekrandan,
basılı tutun.

2

Ayar noktası ekranını etkinleştirmek için
basın.

veya

3

Ayar noktasını değiştirmek için

ve

4

Ayar noktasını onaylamak için

üzerine basın.

üzerine

üzerine basın ve ana menüye girene kadar

Hacim işletim modu menüsüne gitmek için
düğmelerini kullanın.

tuşlarını kullanın.

ve

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve kullanım
sıcak suyu işletim ekranına döner.
3

Menüye girmek için

üzerine basın.
BİLGİ
İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası
değişikliklerine izin vermez.
BİLGİ

4

Bir hacim işletim modu seçmek için
etkinleştirmek için

ile

Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak,
ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum
buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim

düğmelerini ve

düğmesini kullanın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana
döner.

ekranından

4.3.3

veya

tuşlarına basılması boşunadır.

DHW güçlü çalışma modunun kullanılması

4.3

Kullanım sıcak suyu kontrolü

1

Ana ekrandan, Güçlü işletim ekranına gitmek için
basın.

4.3.1

Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/
KAPALI konuma getirmek için

2

Güçlü işletimi etkinleştirmek için
"etkinleştir" seçimini yapın.

3

Güçlü işletimi devre dışı bırakmak için
kullanarak "devre dışı bırak" seçimini yapın.

1

ve

üzerine

tuşlarını kullanarak

Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için
üzerine basın.

2

ve

tuşlarını

düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, kullanım
sıcak suyu işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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5 Bakım ve servis
4.4

Gelişmiş kullanım

Kullanıcı arayüzü bilgisine nasıl başvurulacağı, kullanıcı arayüzü
ayarlarının ve yazılım güncellemesinin nasıl yapılacağı konusunda
montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.
4

Seçiminizi onaylamak için

üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana
döner.

5

Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

BİLGİ
Güçlü işletimin etkin olduğunu belirtmek için kullanıcı
arayüzü, kullanım sıcak suyu işletim ekranında Güçlü
simgesini gösterir.

BİLGİ
Güçlü işletim hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve
kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

5.1

Genel bakış: Bakım ve servis

Kullanıcı arayüzünde bakım veya servis ihtiyacı olduğunda,
satıcınıza başvurun.

6

Sorun Giderme

6.1

Genel bakış: Sorun giderme

Sistem hatası olduğunda, kullanıcı arabirimi ana ekranda
görüntüler. Hata kodlarının bir listesi için iç ünitenin belgelerine
bakın.

Montör için
7

Kutu hakkında

9

Montaj

7.1

Kullanıcı arayüzünü ambalajından
çıkarmak için

9.1

Kullanıcı arayüzünün montajı

1

Kutuyu açın.

2

Aksesuarları ayırın.

a

Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka
muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:

b
2×

1×

a
b

Kullanıcı arayüzünü takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini
belirlemek ve buna göre kullanıcı arayüzünün arka muhafazasının
bir parçasını çıkarmak gerekir.

a

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

b

8

Hazırlık

8.1

Kablo gereksinimleri
c

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
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a
b
c

Üstten kablo bağlantısı
Soldan kablo bağlantısı
Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını
çıkarmanız gerekmez.

9.1.1

arkadan

yönlendiriyorsanız

hiçbir

şeyi

Kullanıcı arayüzünü monte etmek için

1

Aksesuar çantasından vidaları ve dübelleri alın.

2

Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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10 Sistemin başlatılması
Soldan

P1P2
BİLDİRİM
Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme
etmemeye dikkat edin.

9.2

Alttan

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

9.2.1

P1P2

Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kullanıcı arayüzü terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine
bağlayın.

9.3

Kullanıcı arayüzünü kapatma
DİKKAT

Üstten

Kullanıcı arayüzünün iç parçalarına asla dokunmayın.

P1P2

DİKKAT
Kullanıcı arayüzünü kapatırken kabloları sıkıştırmamaya
dikkat edin.
BİLDİRİM
Hasarı önlemek için Kullanıcı arayüzünün ön kısmının arka
muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.

9.3.1
1

Arkadan

Kullanıcı arayüzünü kapatmak için

Kullanıcı arayüzünün ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle
oturtun.

P1P2

1

2

10

Sistemin başlatılması

Kullanıcı arayüzü gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz
çalışmaya başlayacaktır. Bu nedenle kullanıcı arayüzünün
kullanılabilir olması için iç ünitenin gücü açık olmalıdır.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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11 Bakım
Kullanıcı arayüzü ana ekranı görüntülemeden önce sistemle
senkronize olacak ve aşağıdaki başlangıç dizisinden geçecektir:
Başlangıç dizisi
1
Kullanıcı arayüzü başlatılıyor

2
Kullanıcı arayüzü ana kullanıcı arayüzü ile senkronize ediliyor

3
Kullanıcı arayüzü işletme hazır

11

Bakım

11.1

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

11.2
1

Kullanıcı arayüzünü temizlemek
için

Kullanıcı arayüzünün ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir
bezle silin.

BRC1HHDAW + BRC1HHDAS + BRC1HHDAK
İnsan Konfor Arayüzü
4P534400-1 – 2018.06

Montaj ve kullanım kılavuzu
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