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KESİNLİKLE uzaktan kumanda üzerinde değişiklik
yapmayın veya uzaktan kumandayı onarmaya
çalışmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir veya
yangın çıkabilir. Daikin satıcınıza danışın.



KESİNLİKLE
uzaktan
kumandanın
yerini
değiştirmeyin veya uzaktan kumandayı yeniden
monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj yapılması,
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Daikin satıcınıza danışın.



KESİNLİKLE ürünün yakınında tutuşabilir maddeler
(örneğin; saç spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın.
Ürünü boya tineri vb. gibi organik çözücülerle
temizlemeyin. Organik çözücülerin kullanımı, ürünün
hasar görmesine, elektrik çarpmasına ve yangına
neden olabilir.
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için,

2. Özellikler ve fonksiyonlar
Son teknoloji ürünü olan bu uzaktan kumanda, kurulumunuz üzerinde
tam kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır.
1

TEMEL UZAKTAN KUMANDA
Temel uzaktan kumanda işlevleri şunlardır:
 AÇIK/KAPALI,

Daha ayrıntılı Kullanım ve Montaj Kılavuzları için, bkz. http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

 çalıştırma modu değiştirme (yalnızca BRC2E için),
 sıcaklık ayarı,
 fan devri ayarı,

Çalıştırma

 hava akış yönü ayarı.
2

1. Genel güvenlik önlemleri
UYARI
Ayrıca, dış ve iç üniteyle birlikte verilen Kullanıma
Kılavuzuna bakın.
Lütfen, uzaktan kumandayı monte etmeden önce bu "Genel güvenlik
önlemleri"ni dikkatlice okuyun.
Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak
ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.
UYARI
Ünite
veya
uzaktan
kumandasıyla
KESİNLİKLE
oynamayın. Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde
çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol
açabilir.

Hızlı başvuru kılavuzu

1

SAAT İŞLEVİ
Saat işlevleri şunlardır:
 12/24 formatlı gerçek zaman saati,
 otomatik gün ışığından yararlanma süresi.

3

PROGRAM İŞLEVİ
BRP7A51 Dijital Giriş Adaptörü kurulursa, program zamanlayıcı
işlevi devre dışı kalır.
Program zamanlayıcı işlevleri şunlardır:
 haftanın her günü için maksimum 5 işlem programlanabilir,
 birbirinden bağımsız 3 program yapılandırılabilir,
 programlar istenildiği zaman etkinleştirilebilir/devre dışı
bırakılabilir,
 bir soğutma sıcaklığı ve/veya ısıtma sıcaklığı ile veya
KAPATMA işlemi ile (düşük ayar sıcaklığı ile veya düşük ayar
sıcaklığı olmadan) ile bağlantılı ayarlanabilir,
 "son Komut", bir sonraki programlı komuta kadar önceki
komutların yerine geçer.

BRC2E52C7+BRC3E52C7

Kablolu kumanda
4P368040-1 – 2014.02

4

5

DÜŞÜK AYAR
Düşük ayar işlevi, uzaktan kumanda KAPALI konumdayken oda
sıcaklığını belirli bir aralıkta tutar.
ENGELLEME DÜĞMELERİ/İŞLEV/MOD
Bu düğmeler, işlevler ve/veya çalıştırma modları kullanıcı işlevini
sınırlandırmak üzere kilitlenebilir.

6

AYRINTILI GÖRÜNTÜLEME SEÇENEĞİ
Ek olarak, dış ortam sıcaklığı veya oda sıcaklığı görüntülenebilir.

7

İKİ HARİCİ SİNYALLE KİLİTLEME
(Yalnızca BRP7A51 Dijital Giriş Adaptörü bağlandığında
mümkündür)
Bir BRP7A51 Dijital Giriş Adaptörü bağlanırsa, BRP7A51 Dijital
Giriş Adaptörü bağlı kaldığı sürece program işlevi devre dışı
konumda kalacaktır.

7

ÇALIŞMA LAMBASI
 Çalışma sırasında yanar.
 Bu lamba, ünite KAPALI konumdayken yanmaz.
 Bir hata meydana geldiğinde yanıp söner.

8

İPTAL DÜĞMESİ
 Bir önceki ekrana dönüş yapmak üzere kullanılır.
 Bu düğme varsayılan ayarlarda devre dışı bırakılır
(bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/
Devre Dışı Bırakılması", sayfa 9).

9

LCD (arka aydınlatma ışıklı)
 Herhangi bir düğmeye basıldığında arka ışık yaklaşık
30 saniye boyunca yanacaktır.

 İki anahtar kontağına (B1 ve B2 kontağı) kadar bağlantı
yapılabilir.

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

 Tipik uygulama: sahada temin edilen B1 pencere kontağı ve
B2 oda kartı ile otel kilidi

 Tek bir iç ünitenin kumanda edilmesi için 2 uzaktan kumanda
kullanılıyorsa, ilk çalıştırılan uzaktan kumandanın arka ışığı
yanacaktır.

 B1 pencere kontağının ve B2 oda kartının bağımsız olarak
etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması mümkündür.
 B2 oda kartı için işlevi geciktirir ve sıfırlar.

4. Simgelerin isimleri ve işlevleri
Standart ekran ile ayrıntılı ekran arasında geçiş için, bkz.
"16. Yapılandırma", sayfa 6, "Ekran modunu seçmek için".

3. Düğmelerin isimleri ve işlevleri
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Ayrıntılı ekran

ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİ
Cum

 Yalnızca BRC2E'de mümkündür.

11:03

3

FAN DEVRİ DÜĞMESİ
Fan devrinin değiştirilmesi için kullanılır.

1

MENÜ/GİRİŞ DÜĞMESİ

ÇALIŞTIRMA MODU
Mevcut çalıştırma modunu gösterir.
Çalıştırma modu

 Bu düğme varsayılan ayarlarda devre dışı bırakılır
(bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/
Devre Dışı Bırakılması", sayfa 9).
 Ana menünün görüntülenmesi veya seçilen öğenin girilmesi
için kullanılır.
4

13
15
3
14

 Tercihinize uygun olan çalıştırma modunu seçmek için bu
düğmeye basın.
2

3

YUKARI/AŞAĞI OK DÜĞMESİ

Soğutma

Isıtma

Havalandırma

Hav tmzlm

Fan

Kurutma

Otomatik
(Soğutma)

Otomatik (Isıtma)

 Ayar sıcaklığının yükseltilmesi/düşürülmesi için kullanılır.
 Üst/alt taraftaki bir sonraki öğenin seçilmesi için kullanılır.
5

2

 Klima için ayarlanmış olan fan devrini gösterir.

SAĞ/SOL OK DÜĞMESİ

 Klimada fan devri kontrol işlevi mevcut değilse, fan devri
görüntülenmeyecektir.

 Sağ/sol taraftaki bir sonraki öğenin seçilmesi için kullanılır.
 Ekran içeriği, bir sonraki/önceki ekrana göre değişir.
6

FAN DEVRİ

 Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır.

AÇIK/KAPALI DÜĞMESİ
Klimayı çalıştırmak veya durdurmak için basın.

3

AYAR/DÜŞÜK AYAR SICAKLIĞI GÖSTERGESİ
 Ünite AÇIK konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık
görüntülenir.

BİLGİ

 Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi devre dışı
konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

Arka aydınlatma ışığı yanmıyorken kullanılabilecek
tek düğmedir.

 Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi etkin konumdayken,
düşük ayar işlevi için ayarlanan sıcaklık görüntülenir.
 Varsayılan olarak ekran yönetimi, Tek Ayar Noktası moduna
ayarlıdır. Çift Ayar Noktası modunu etkinleştirmek için, Montaj
Kılavuzuna bakın.
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2

4

DEFROST/SICAK BAŞLATMA
(yalnızca HRV)
Defrost/Sıcak Başlatma modunun etkin olduğunu gösterir.

5

HATA

7

 Bir ünite hatasını veya uyarısını görüntüler.
 Hata mesajını ve bakım bilgisini görüntülemek için (etkin
konumda ise) düğmesine basın.
6

 Oda sıcaklığı 10°C'nin altına düştüğünde, ısıtma işlemi
otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım saat içerisinde 12°C
veya daha yüksek bir değere yükselirse, kumanda
başlangıçtaki durumuna geri döner.

HAVALANDIRMA/TEMİZLEME
 Havalandırma modu simgeleri
geçerli
havalandırma modunu (yalnızca HRV) (OTOMATİK, ISI DEGİŞM
HVLNDRMSI, BYPAS HV) gösterir.

 Oda sıcaklığı 35°C'nin üzerine çıktığında, soğutma işlemi
otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım saat içerisinde 33°C
veya daha düşük bir değere düşerse, kumanda başlangıçtaki
durumuna geri döner.
Sıcaklık farkı, düşük ayar menüsünden ayarlanabilir. Düşük ayar
sıcaklığı, ünite KAPALI konumdayken temel ekrandan veya
programdan ayarlanabilir.
Düşük ayar durumu (etkin/devre dışı) Enrjitsrrf scnk list'de
görülebilir.

 Hava Temizleme simgesi
, hava temizleme ünitesinin
(opsiyonel) kullanılabileceğini gösterir.
7

ZAMANLAYICI ETKİN
Program zamanlayıcının veya KAPATMA zamanlayıcının etkin
olduğunu gösterir.

8

MERKEZI KONTROL ALTINDA
Sistemin, merkezi kontrol cihazı (opsiyonel aksesuar) yönetimi
altında olduğunu ve klimanın uzaktan kumanda üzerinden
çalıştırılmasının engellendiğini gösterir.

9

KONTROL ALTINDA DEĞİŞTİRME
(yalnızca VRV)
Soğutma/ısıtma değiştirme işlevinin başka bir iç üniteye veya
master uzaktan kumandaya atandığını gösterir.

10

DÜŞÜK AYAR
Ünite, düşük ayar kontrolünde açıldığında düşük ayar simgesi
yanıp sönmeye başlar.

11

FİLTRE ELEMANI TEMİZLEME ZAMANI
Filtre elemanının temizlenmesi zamanının geldiğini gösterir.

12

HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI
Filtrenin temizlenmesi zamanının geldiğini gösterir.

13

SAAT (12/24 formatlı gerçek zaman saati)

6. Temel çalışma modu

A
C

 Saat ayarlı değilse, -- : -- görüntülenir.
AYRINTILI SEÇİM
 Ayrıntılı ekran modu seçildiğinde görüntülenir.

B

1

İstenilen çalışma modu (Soğutma, Isıtma, Hvlndrma, Fan, Kuru veya
Otomatik) seçilene kadar
düğmesine birkaç defa basın.

2

düğmesine basın. Çalışma lambası (yeşil) yanar ve klima
çalışmaya başlar.

 Varsayılan olarak, hiçbir ayrıntılı öge seçili değildir.
15

28°C

A Çalıştırma modu
B Sıcaklık:
• Ünite AÇIK konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık
görüntülenir.
• Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi devre dışı
konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir.
• Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi etkin
konumdayken, düşük ayar işlevi için ayarlanan sıcaklık
görüntülenir.
C Fan devri.

 Saatin ayarlanması gerektiğini gösterir.
14

DÜŞÜK AYAR
Düşük ayar işlevi, uzaktan kumanda KAPALI konumdayken oda
sıcaklığını belirli bir aralıkta tutar. Daha önce kullanıcı, program
işlevi veya KAPALI zamanlayıcısı tarafından KAPALI konuma
getirilen klimanın geçici olarak çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir.
Örneğin:

ZAMANLAYICI SORUNU
 Saatin tekrar ayarlanması gerektiğini gösterir.
 Saat tekrar ayarlanana dek program zamanlayıcı fonksiyonu
çalışmayacaktır.

3

düğmelerini kullanarak sıcaklığı ayarlayın.
BİLGİ
Kuru veya Hvlndrma modundayken fan devri ayarlanamaz.

5. Çalışma modlarının tanımı

4

Otomatik, düşük, orta-düşük, orta, orta-yüksek ve yüksek
seçenekleri (modele bağlı olarak değişir) arasından istenilen fan
devrini seçmek için
düğmesine basın.

NEM ALMA MODU

5

 Bu modda sıcaklık düşüşünün en aza indirilmesi için
havadaki nem oranı, soğutma sırasında klima kısa bir süre
AÇIK ve ardından KAPALI konuma getirilerek düşürülür.

düğmesine
basın. Çalışma lambası (yeşil) KAPALI
konuma geçer ve klimanın çalışması durur.

Kumandanın ilave özellikleri: TUŞ KİLİDİ

1

YALNIZ FAN MODU
Bu modda hava, soğutulmadan veya ısıtılmadan üflenir.

2

 Sıcaklık ve fan devri otomatik olarak kontrol edilir ve uzaktan
kumandayla kontrol edilemez.
 Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşükken kullanılamaz.
3

4

OTOMATİK ÇALIŞTIRMA
Bu modda kumanda, ayar noktasına göre ısıtma ve soğutma
arasında otomatik olarak geçiş yapar.
SOĞUTMA MODU
Bu modda soğutma, ayar noktasına
çalışmasına göre etkinleştirilir.

veya

düşük

ISITMA MODU
Bu modda ısıtma, ayar noktasına veya düşük ayar işlevine göre
etkinleştirilir.

6

HAVALANDIRMA (yalnızca HRV modellerinde)
Havalandırma modu, soğutma veya ısıtma gerekli değilken Isı
Geri Kazanımlı Havalandırma ünitelerinde kullanılır; daha
ayrıntılı bilgi için HRV kılavuzuna bakın.

3

Menü/Giriş ve İptal düğmesini etkinleştirin. Etkinleştirmek için,
bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre
Dışı Bırakılması", sayfa 9.

2

Tuş kilidi modunu etkinleştirmek için
tutun.

düğmesini 4 saniye basılı

3

Tuş kilidi modunu iptal etmek için,
tutun.

düğmesini 4 saniye basılı

ayar

5

Hızlı başvuru kılavuzu

1
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7. Ana menüdeki öğelerin tanımı

6

PROGRAM(4)
 Haftanın her bir günü için çalıştırma modlarının ne zaman
başlayacağını ve/veya duracağını belirler.

Varsayılan olarak, Menü/Giriş düğmesi devre dışı konumda
olduğundan Ana menüye erişilemez. Etkinleştirmek için,
bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı
Bırakılması", sayfa 9.

 Her gün için 5 işleme kadar seçilebilir.
 Her iki çalışma modu (normal ve düşük ayar) seçilebilir.
 Ek olarak, tatil ayarları ve program numarası da ayarlanabilir.

DİKKAT
İşlevin kullanılabilirliği iç ünite tipine bağlıdır.

7

OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME
 Filtrenin otomatik olarak temizlenmesi gereken süreyi belirler.

1

HAVA AKIŞ YÖNÜ (mevcutsa)
Hava Akışı Yönünü değiştirir.
(1)

2

BİREYSEL HAVA AKIŞ YÖNÜ (yalnızca bireysel hava akış
işlevi mevcutsa)
4 kanadın her biri için Hava akışı yönünü ayrı olarak ayarlayın.

3

HIZLI BAŞLANGIÇ(1) (yalnızca SkyAir)
Oda sıcaklığını hızlı bir şekilde konforlu bir değere ayarlar.

4

HAVALANDIRMA (yalnızca HRV modellerinde)
Havalandırma hızını ve havalandırma modunu ayarlar.

5

ENERJİ TASARRUFU SEÇENEKLERİ(2)

 Bu işlev yalnızca kendi kendini temizleyen dekoratif panel
bulunan modellerde kullanılabilir.
8

BAKIM BİLGİSİ
Servis iletişim bilgilerini ve model bilgisini gösterir.

9

DURUM AYARI
Standart ve ayrıntılı ekran arasında geçiş sağlar. Ayrıntılı ekran
seçildiğinde, temel ekranda oda sıcaklığı veya dış ortam
sıcaklığı görüntülenebilir.

10

GEÇERLİ AYARLAR
Mevcut öğeler için geçerli ayarların bir listesini görüntüler.

 Enrjitsrrf Scnk List
Enerji Tasarrufu Seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır.

11

SAAT VE TAKVİM
Tarih ve saati yapılandırır. Saat, 12 saat veya 24 saat formatında
görüntülenebilir.

 Ayr Nok Lmt Arlk Ayr
Ayar noktası sıcaklık aralığı, Soğutma ve Isıtma Modu için
sınırlandırılır.

12

DİL
Kurulu olan dil paketine dayalı olarak dilin seçilmesine izin verir.

 Aksama Yapılandırması
Ünitenin KAPALI konuma geçeceği düşük ayar sıcaklık
farkını ayarlar.
 Sensör Algılama (Düşük)(1)(3) (Yalnızca algılayıcı sensör
takılıyken mümkündür)
Önceden ayarlanan bir süre boyunca insan varlığı tespit
edilmezse, bu işlev klima hedef sıcaklığını otomatik olarak
değiştirir. İlgili alanda insan varlığı tespit edildiğinde, normal
ayar sıcaklığına geri dönülür.

8. Hava Akışı Yönü
1

Hava Akışı Yönü ekranını görüntüler (bkz. "21. Ana menü yapısı",
sayfa 6).

2

Blr.ayr yk, Pozisyon 0, Pozisyon 1, Pozisyon 2, Pozisyon 3, Pozisyon 4,
Salınım ve Otomatik seçenekleri arasından
düğmelerini
kullanarak istediğiniz hava akışı yönünü seçin.
+DYDDNÕúÕ\|Q
+Y\|QD\U
3R]LV\RQ

 Sensör Algılama (Dur)(1)(3) (Yalnızca algılayıcı sensör takılıyken
mümkündür)
Önceden ayarlanan bir süre boyunca insan varlığı tespit
edilmezse, bu işlev klimayı otomatik olarak durdurur.

*UG|Q

 Ayar Noktası Oto Rst
Sıcaklık ayar noktası değiştirilse dahi, önceden ayarlanan bir
süre boyunca çalıştıktan sonra sıcaklık ayar noktasını
önceden ayarlanan bir sıcaklık ayar noktasına değiştirir.

BİLGİ
2 yön seçeneği mevcuttur:
0
1

 Htrltma Zamnlycı Kpt
Klimanın her devreye girişinden sonra ayarlanan süre
dolduğunda klima otomatik olarak KAPALI konuma geçer.

2

4
1

2

3

Sola/Sağa

DİKKAT
Seçilebilecek hava akışı yönleri iç ünite tipine bağlıdır.

DİKKAT

(3)

0
3 4

Yukarı/Aşağı

 Elektrik Tüketimi(1)
O ana kadarki elektrik tüketimi görüntülenir. Bu da müşterinin
elektrik tüketimi eğilimini değerlendirmesine olanak sağlar.

(1)
(2)

$\DU

Bu işlev, uzaktan kumandaya 1'den fazla iç ünitenin
bağlı olduğu durumlarda kullanılamaz.

3

DİKKAT

9. Bireysel Hava Akışı Yönü

Görüntülenen elektrik tüketimi, bir kWh ölçümünün
sonucunda elde edilmez, ünitenin çalışma verileriyle
gerçekleştirilen bir hesaplama sonucu bulunur. Bu
hesaplamadaki bazı faktörler mutlak değerlerdir,
ancak diğer faktörler tamamen belirli bir tolerans
değeriyle yapılan interpolasyonlara dayalı olarak
belirlenir. Bu da okunan değerin gerçek elektrik
tüketiminden neden farklı olabileceğini açıklar.

Daha fazla bilgi için, http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/
adresindeki
ayrıntılı
Kullanım
Kılavuzuna bakın.

SkyAir RR+RRQ dış üniteler bağlıyken desteklenmez.
Düşük Ayar, Ayr Nok Lmt Arlk Ayr, Aksama Yapılandırmsı ve Ayar Noktası
Oto Rst bir merkezi kumanda bağlıyken kullanılamaz.
Eş zamanlı çalışan bir sistem mevcut ise, sistem master iç üniteye takılı
algılayıcı sensör tarafından kontrol edilir.
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Ayarları doğrulamak ve temel ekrana geri dönmek için
düğmesine basın.

(4)

Bir merkezi kumanda veya BRP7A51 Dijital Giriş Adaptörü bağlıyken
program kullanılamaz.

Hızlı başvuru kılavuzu

4

10. Hızlı Başlangıç (yalnızca SkyAir için)
1

2

Soğutma, Isıtma veya Otomatik modda çalışırken, Ana Menü
görüntülenir ve temel ekrana geri dönüş için Hızlı Başlangıç
etkinleştirilir (bkz. "Ek", sayfa 10).
Hızlı Başlangıç seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek
için, bkz. "17. Geçerli ayarlar", sayfa 6. Ana Menüye yalnızca
Menü/Giriş
düğmesi
etkin
konumdayken
erişilebilir.
Etkinleştirmek için, bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin
Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa 9.

Tatilleri kullanmak için
Program zamanlayıcısı, tatil olarak ayarlanan günlerde devre dışı
bırakılır.
1

Tatiller ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak istediğiniz günü
düğmelerini kullanarak, tatil ayarı yapmak üzere
görüntüleyin.

seçin.
simgesini

Program

BİLGİ

Tatiller
Çoklu seçim uygun

Hızlı Baslangıç işlevini KAPALI konuma getirmek için 1. adımı
tekrarlayın.

Paz Pzt Sal Crs Per Cum Cmt

Gr dön

11. Havalandırma (yalnızca HRV)

3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

Daha ayrıntılı bilgi için, HRV kılavuzlarına bakın.

düğmesine basın.
düğmesine

Seçilen program numarasının program ayarlarını değiştirmek
için

12. Enerji Tasarruf Seçenekleri
Daha fazla bilgi için, http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/
adresindeki
ayrıntılı
Kullanım
Kılavuzuna bakın.

1
2
3

13. Program

Ayarlar ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).
düğmelerini kullanarak istediğiniz günü (1) seçin.
düğmelerini ve
Çalışma başlangıç Zaman'ını seçmek için
istediğiniz Çalışma başlangıç Zaman'ını (2) ayarlamak için
düğmelerini kullanın.
3URJUDP]DPQO\ÕFÕ

Bir merkezi kumanda veya BRP7A51 Dijital Giriş Adaptörü bağlıyken
program görüntülenmez ve devre dışı konumdadır.

(2)
(1)

Pzt

Programı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
Etkinleştir / devre dışı bırak ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak Etkinleştir veya Dvre dsı seçimini yapın.

4

6R÷W

Zaman Hrkt
– 6 :00
:
:
:
:

Gr dön

1

,VÕW

Ayar

Hrkt seçimini yapmak için
düğmelerini ve istenilen hareketi
seçmek için
düğmelerini kullanın.
3URJUDP]DPQO\ÕFÕ

Program
(WNLQOHúWLUGHYUHGÕúÕEÕUDN

Pzt

'YUHGVÕ
Gr dön

Ayar

Zaman Hrkt
– 6 :00
:
:
:
:

6R÷W

,VÕW

ON
OFF

Ayar

Ayar

3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

düğmesine basın.

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

BİLGİ (Hareket sütunu)

düğmesine

3 farklı işlem tipi mevcuttur:

Program numarasını seçmek için
1

Program ayar numarası ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak ayarı Program zamnlyıcı 1, Program
zamnlyıcı 2 veya Program zamnlyıcı 3 olarak değiştirin.

ON

Sıcaklık ayar noktaları yapılandırılabilir.

OFF

Düşük ayar sıcaklığı ayar noktaları yapılandırılabilir.
Sıcaklık ayar noktaları ve düşük ayar sıcaklığı ayar
noktaları devre dışı kalır.

5

Program

Soğutma ve ısıtma sıcaklığını seçmek için
düğmelerini ve
istenilen değeri seçmek için
düğmelerini kullanın.

3URJUDPD\DUQXPDUDVÕ

BİLGİ (Soğutma ve Isıtma sütunu)

3URJUDP]DPQO\ÕFÕ
Gr dön

3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

Hızlı başvuru kılavuzu

5

__: Bu süre içerisinde sıcaklık ayar noktası ve düşük ayar
sıcaklık ayar noktası belirlenmediğini gösterir. Etkin olan
son ayar noktası kullanılır.

Ayar

düğmesine basın.
düğmesine

- -: Bu süre içerisinde düşük ayar fonksiyonunun devre dışı
bırakıldığını gösterir.
6

Haftanın başka bir günü için ayar yapmak üzere,
düğmelerini kullanarak istediğiniz günü seçin. Günü değiştirmek
için
düğmelerini kullanın.

7

Önceki günün tüm işlemlerini kopyalamak için, ayarlanacak gün
seçiliyken
düğmesine basın.

8

Tüm program ayarları tamamlandığında, doğrulama ekranını
görüntülemek için düğmesine basın.

9

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

düğmesine
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14. Filtre oto temizleme

17. Geçerli ayarlar

Ayrıntılı bilgi için, kendi kendini temizleyen dekoratif panelli
modellerin Kullanım Kılavuzuna bakın.

1

Geçerli Ayarlar ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

Geçerli ayarların durumunun bir listesi görüntülenir.

3

Ana Menü'ye dönmek için

düğmesine basın.

15. Bakım bilgisi
1

Bakım Bilgisi ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

18. Saat & takvim

2

İletişim bilgisi altındaki telefon numarası ekranın üst kısmında
görüntülenir. İç ünite ve Dış ünite model bilgisi ekranın altında
görüntülenir.

Tarih ve saati ayarlamak için

3

Ana Menü'ye dönmek için

düğmesine basın.

1

Tarih & Zaman ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

Seçilen öğeyi taşımak için
düğmelerini ve Yıl, Ay, Gün ve
zaman ayarı yapmak için
düğmelerini kullanın.

16. Yapılandırma

Tarih & zaman

Soğuk hava etkisi önleme işlevini seçmek için

<ÕO
2014
Ay
1
Gün 1
dDUúDPED

0:00

1

Otomatik hava akımı önleme ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek",
sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak Etkinleştir veya Dvre Dsı seçimini yapın.

3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

düğmesine basın.

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

Gr dön

Ayar

3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

düğmesine basın.
düğmesine

düğmesine

Saat formatını (12/24 saat formatı) ayarlamak için
1

Ekran modunu seçmek için
1

Ekran Modu ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak ayarı Standart veya Detaylı olarak
değiştirin.

12/24 Saat ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).
düğmelerini kullanarak 12 saat veya 24 saat seçimini yapın.

2
3

Doğrulama ekranını görüntülemek için

4

düğmesini kullanarak Evet seçimini yapın ve
basın.

düğmesine basın.
düğmesine

Ekran
Ekran modu

19. Dil

Standart
Gr dön

3

1

Ayar

Yaptığınız ayarı doğrulamak için
ekran görüntülenir.

düğmesine basın. Temel

2
3

Bir ayrıntılı ekran öğesi seçmek için

Dil ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).
düğmelerini kullanarak istediğiniz dili seçin.
Yaptığınız ayarı doğrulamak için
ekran görüntülenir.

düğmesine basın. Temel

Kullanılabilecek diller, kurulu olan dil paketine bağlı olarak değişir.

1

Görüntü öğesi ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).

2

düğmelerini kullanarak ayarı Hiçbiri, Dış Hava Sıcaklığı, Oda Hava
Sıcaklığı veya Sistem olarak değiştirin.

Kullanılabilecek diller hakkında daha fazla bilgi için, http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
adresinde bulunan ayrıntılı Montaj ve Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ekran
*|UQW|÷HVL

20. Hata kodu ekranı

+LoELUL

1
Gr dön

3

Ayar

Yaptığınız ayarı doğrulamak için
ekran görüntülenir.

Bir hata meydana gelirse, temel ekrandaki
lambası yanıp sönmeye başlar.

düğmesine basın. Temel

28°C

LCD kontrastlığını ayarlamak için
1
2

Kontrast ayarı ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 10).
düğmelerini kullanarak kontrastlığı değiştirin.

2

Varsayılan olarak,
düğmesi devre dışıdır.
düğmesini
etkinleştirmek için, bkz. "8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin
Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa 9.

3

düğmesine basın. Hata kodu yanıp sönmeye başlar ve İletişim
Bilgisi ve model bilgisi görüntülenir.

.RQWUDVWD\DUÕ

Koyu
$oÕN
Gr dön

3

simgesi ve çalışma

Ayar

Yaptığınız ayarı doğrulamak için

düğmesine basın.

21. Ana menü yapısı
Bkz. "Ek", sayfa 10.
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Hızlı başvuru kılavuzu

6

Montaj



müşteriden hızlı başvuru kılavuzunu daha sonra başvurmak
üzere saklamasını isteyin.

Ayrıntılı Montaj ve Kullanım kılavuzunu http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/ adresinde bulabilirsiniz.

UYARI
Uzaktan kumandanın yerinin değiştirilmesi veya yeniden
montaj ile ilgili olarak satıcınıza danışın.

1. Genel güvenlik önlemleri
UYARI

2. Kutu içerisindekiler

Montaj işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun. Bu kılavuzda ünitenin doğru şekilde monte
edilmesi, yapılandırılması ve kullanılması için gerekli
bilgiler yer alır. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere
kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

1

2

1×

Lütfen, uzaktan kumandayı monte etmeden önce bu "Genel güvenlik
önlemleri"ni dikkatlice okuyun.

1
2
3
4
5

Cihazın veya aksesuarlarının hatalı montajı veya bağlanması elektrik
çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya cihaz
hasarlarına ve yaralanmalara neden olabilir.

Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE kendi başınıza monte etmeye
çalışmayın. Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir. Daikin satıcınıza danışın.

4

2×

1×

5
1×

+

Bu, Daikin üniteleriyle birlikte kullanılabilecek bir
seçenektir. Montaj ve kullanım talimatları için, ünitelerin
Montaj ve Kullanım Kılavuzuna bakın.

Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz, lütfen öneri
ve bilgi almak için satıcınıza danışın.

3

2×

Uzaktan kumanda (üst ve alt bölüm)
Ahşap vidaları + duvar dübelleri
Küçük vidalar
Kelepçe
Kablo tutucu

3. Uzaktan kumandayı sabitleyin

UYARI
Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka bir montaj servisi
tarafından takılmalı ve mutlaka ilgili mevzuata uygun
olmalıdır.

2

1

DİKKAT
Uzaktan kumandanın termostat işlevi kullanılıyorsa, montaj
konumunu şu hususlara uygun olmalıdır:


odadaki ortalama sıcaklık algılanabilmelidir,



doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır,



bir ısı kaynağının yakınında olmamalıdır,



Dış ortam havasından veya örneğin kapıların vb.
açılması/kapanması nedeniyle oluşabilecek hava
cereyanından etkilenmemelidir,



ön panel ve ekran temiz kalmalıdır



sıcaklık –10°C ila 50°C arasında olmalıdır,



bağıl nem maksimum %95 olmalıdır.

DİKKAT
Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE şu konumlara monte
etmeyin:




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

2

1 Duvara montaj, ürünle verilen 2 adet ahşap vidası
(Ø3,5×32) ve dübeller kullanılarak sabitlenir.
2 Anahtar kutusu montajı, ürünle verilen 2 adet küçük
vida (M4×16) kullanılarak sabitlenir.

Sahada temin edilen anahtar kutusu için, KJB111A veya KJB211A
opsiyonel aksesuarını kullanın.
BİLGİ


Mümkünse, montaj için düz bir yüzey kullanın.



Alt gövdenin hasar görmemesi için montaj vidalarını
çok fazla sıkmamaya dikkat edin.

4. İç ünite kablosunu bağlayın
4 farklı şekilde bağlanabilir:
1

arkadan,

2

soldan,

3

üstten,

4

üst ortadan.

1

Nemli alanlara veya suya maruz kalabileceği yerlere.
Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik
çarpabilir ve kumanda içerisindeki elektronik devreler
hasar görebilir.

1

P1 P2

PCB

Montaj çalışmasını tamamladıktan sonra:



arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması
gerçekleştirin,

2

bu Hızlı Başvuru Kılavuzunun Çalıştırma bölümünü dikkate
alarak, müşteriye klimayı nasıl çalıştırılması gerektiğini
açıklayın,

Hızlı başvuru kılavuzu

7

1×
3
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2

1

5. Üst gövdeyi takın

P1 P2

DİKKAT
Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.

PCB

Üst
gövdeyi
alt
gövdenin
(6 noktada) göre hizaladıktan
gövdeyi bastırarak yerine takın.

1×

2

3

tırnaklarına
sonra, üst

İşe öncelikle alt taraftaki klipsi takarak başlayın.

2
3

3

1

P1 P2

DİKKAT

PCB

1

Anahtar kutusu ve bağlantı kablosu ürüne dahil
değildir.

2

PCB'ye doğrudan çıplak elle dokunmayın.

6. Üst gövdeyi çıkartın
1×
3
2
3

4

1

P1 P2

1
Üst gövdeyi çıkarmak için, alt gövdedeki (2 noktada) yuvalara düz
uçlu bir tornavida yerleştirin.

PCB

DİKKAT
Uzaktan kumanda PCB'si üst gövdeye takılır. Düz uçlu
tornavidayla PCB'ye zarar vermemeye dikkat edin.

1×
3

7. Güç açma

1 iç ünite
2 kabloyu geçirmek için parçayı yan keski vs. ile kesin.
3 kabloyu kablo tutucu ve kelepçe kullanarak üst gövdeye
sabitleyin.

Uzaktan kumanda üzerindeki terminalleri (P1, P2) ve iç ünite
terminallerini (P1, P2) bağlayın. (P1 ve P2'nin artı veya eksi kutupları
yoktur.)
BİLGİ
Kablolar
bağlanırken,
elektrik
parazitinin
(harici
parazitlerin) önlenmesi için kablolar ile güç besleme
kabloları arasında belirli bir mesafe bırakılmalıdır.

1

Kontrol altında bağlantı. Lütfen bir süre bekleyin. görüntülenir.

3

Birkaç saniye sonra temel ekran görüntülenir.

1 iç ünite veya 1 iç ünite grubu 2 uzaktan kumandayla kontrol
ediliyorsa
1

Her iki uzaktan kumandayı da açın.

2

Hangi kumandanın yardımcı uzaktan kumanda ve hangisinin
ana uzaktan kumanda olacağını belirleyin.

3

Her iki uzaktan kumandada Hata kodu: U5 - Kontrol altında bağlantı.
Lütfen bir süre bekleyin. görüntülendiğinde, yardımcı uzaktan
kumanda olarak ayarlanacak uzaktan kumandanın
düğmesini 4 saniye basılı tutun.

4

Yardımcı uzaktan
görüntülenir.

Kablo bağlantı özellikleri
Kablolama Tipi

Blendajlı vinil tel veya
kablo

Boyut

0,75–1,25

mm2

Toplam uzunluk

Gücü açık konuma getirin.

2

500 m

kumandada

Yardımcı

Kumanda

ibaresi

BİLGİ
Ana uzaktan kumanda Ana
görüntülenmeye devam eder.

BİLGİ
1

2

Uzaktan kumanda gövdesinin (sol) içerisine
girebilmesi için kablo blendajının bir kısmını soyun.
Aşağıdaki şekle ve tabloya bakın. Uzaktan kumanda
gövdesi boyunca çift yalıtımın korunması önemlidir.

5

kumanda

ibaresi

Birkaç saniye sonra temel ekran görüntülenir.

Kablo bağlantısının daha kolay yapılabilmesi için,
2 kablo uzunluğu arasında ±10 mm bırakılması önerilir.

10 mm

L
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Kablo çıkışı

L

Üst çıkış

±150 mm

Üst orta çıkış

±200 mm

Hızlı başvuru kılavuzu
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8. Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin
Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması

2. Filtre değiştirme işaretinin sıfırlanması
1

Temel ekranının altında Filtre Elemanı Temizleme
simgesi
ve/veya Hava Filtresi Temizleme
simgesi görüntülendiğinde,
filtrenin ve/veya filtre elemanının temizlenmesi gerekir.

2

Filtre veya filtre elemanı yıkandıktan, temizlendikten veya
değiştirildikten sonra, düğmesine basarak Ana Menü'ye girin.

3

düğmelerini kullanarak Filtre Göstergesini Resetle seçimini yapın
ve filtre temizleme işaretini sıfırlamak için düğmesine basın.

Varsayılan olarak, Menü/Giriş ve İptal düğmeleri devre dışı
konumdadır.
Temel ekranda Menü/Giriş ve İptal düğmesini Etkinleştirmek/Devre
Dışı Bırakmak için, şu adımları takip edin:
1

düğmesini basılı tutun.

2

düğmesini basılı tutarken
anda basın.

,

ve

düğmelerine aynı

DİKKAT
Montaj veya bakım çalışması tamamlandıktan sonra
düğmeleri devre dışı bırakmayı unutmayın.
Aşağıdaki hususlarla ilgili olarak daha ayrıntılı montaj talimatları için,
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/ adresindeki ayrıntılı Montaj Kılavuzuna bakın:


Uzaktan kumanda montaj prosedürü,



Uzaktan kumanda düğmelerinin işlevleri ve menü ögeleri,



Saha ayarları,



Test çalıştırması yöntemi (SkyAir modelinde),



Hata Geçmişi kontrol prosedürü,



Bakım iletişim kaydı yöntemi,



Kaydedilen bilgilerin doğrulanması,



Saat & Takvim (ayrıca bkz. "18. Saat & takvim", sayfa 6),



Dil (ayrıca bkz. "19. Dil", sayfa 6),



Tuşları yasakla,



Yasaklama İşlevi,



Engelleme Modu,



Harici Giriş Ara Kilidi,



Tekli ve Çift Ayar Noktası modu,



Updater ile yazılım güncellemesi

Bakım
1. Genel güvenlik önlemleri
Kirlendiğinde, LCD ekranı ve uzaktan kumandanın diğer yüzeylerini
kuru bir bezle silin.
Eğer yüzeydeki kir temizlenemezse, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir
deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Sonrasında
yüzeyi kuru bir bezle silin.
UYARI
Bu işlem için kesinlikle boya tineri, organik çözücü veya
güçlü asit kullanmayın.
UYARI
Uzaktan kumandayı yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik
kaçağı oluşabilir ve elektrik çarpması veya yangın ortaya
çıkabilir.
UYARI
Bakım öncesinde, klimayı kapalı konuma getirdiğinizden
ve güç besleme kesicisini KAPALI konuma getirdiğinizden
emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya
yaralanmalar meydana gelebilir.

Hızlı başvuru kılavuzu

9

BRC2E52C7+BRC3E52C7

Kablolu kumanda
4P368040-1 – 2014.02

Ek

28°C
Ana menü

(10)
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Saat & takvim
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Ekran
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