
Hızlı Başvuru Kılavuzu BRC1E52A7
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Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl kılavuzun
çevirileridir.
Daha ayrıntılı çalıştırma bilgileri için CD'ye bakın.
Montaj: bkz. sayfa 2.

1. Genel güvenlik önlemleri

Klima cihazını monte etmeye başlamadan önce "1. Genel güvenlik
önlemleri" bölümünü dikkatlice okuyun ve cihazı doğru şekilde
monte ettiğinizden emin olun.
Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı
olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden
olabilir.

2. Özellikler ve işlevler
BRC1E52A7, kurulumunuz üzerinde tam kontrol sağlamak üzere
tasarlanan, en son teknoloji ürünü uzaktan kumandadır.

1 TEMEL UZAKTAN KUMANDA
Temel uzaktan kumanda işlevleri şunlardır:
 AÇMA/KAPAMA,
 çalışma modu değiştirme,
 sıcaklık ayarı,
 debi ayarı,
 hava üfleme yönü ayarı,

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

3 PROGRAM İŞLEVİ
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.

4 DÜŞÜK AYAR
Düşük ayar işlevi, kullanıcıların uzun bir süre olmadığı ve klimanın
KAPALI konumda olduğu durumlarda oda sıcaklığını belirli bir
düzeyde tutar.

5 ENGELLEME DÜĞMESİ/İŞLEVİ
Düğmeler ve/veya işlevler, kullanıcı işlevini sınırlandırmak üzere
kilitlenebilir.

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

3. Düğmelerin isimleri ve işlevleri

1 ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİ
İstenilen çalışma modunun seçilmesi için kullanılır.

2 FAN DEVRİ/HAVA ÜFLEME YÖNÜ AYAR DÜĞMESİ
Fan devri/hava üfleme yönü ayar ekranına girilmesi için kullanılır.
3 MENÜ/GİRİŞ DÜĞMESİ
Ana menüye veya seçilen ayar öğesine girilmesi için kullanılır.

4 YUKARI/AŞAĞI OK DÜĞMESİ
Ayar sıcaklığının yükseltilmesi/düşürülmesi, üst/alt taraftan bir
sonraki öğenin seçilmesi veya seçilen öğenin değiştirilmesi için
kullanılır.

5 SAĞ/SOL OK DÜĞMESİ
Sağ/sol taraftan bir sonraki öğenin seçilmesi için kullanılır.

6 AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
Sistemin çalıştırılması veya durdurulması için kullanılır.

7 ÇALIŞMA LAMBASI
Çalışma sırasında sabit yanarken, bir arıza durumunda yanıp söner.

8 İPTAL DÜĞMESİ
Bir önceki ekrana dönülmesi için kullanılır.

9 LCD (arka aydınlatma ışıklı)
Herhangi bir çalıştırma düğmesine basıldığında, arka aydınlatma
ışığı yaklaşık 30 saniye yanar. 1 iç ünite 2 uzaktan kumanda
tarafından kontrol ediliyorsa, ilk önce çalıştırılan uzaktan
kumandanın arka aydınlatma ışığı yanar.

4. Simgelerin isimleri ve işlevleri
Standart ekran ile ayrıntılı ekran arasında geçiş için kullanılır
(bkz. "15.2 Ekran modunu seçmek için").

Standart ekran

Ayrıntılı ekran

1 ÇALIŞMA MODU
Geçerli çalışma modunu gösterir (Soğutma, Isıtma, Hvlndrma, Yalnz fan,
Kuru veya Oto).

2 FAN DEVRİ
Klima için ayarlanmış olan fan devrini gösterir. Klimada fan devri
kontrol işlevi bulunmuyorsa, fan devri görüntülenmez.
3 AYAR/DÜŞÜK AYAR SICAKLIĞI GÖSTERGESİ
Ünite açık konumdayken, Ayar göstergesi, klima için ayarlanan
sıcaklık değerlerini gösterir.
Ünite kapalı konumdayken, Geri al göstergesi, düşük ayar
fonksiyonu için ayarlanan sıcaklık değerlerini gösterir.

4 DEFROST/SICAK BAŞLATMA 
Defrost/sıcak başlatma modunun etkin olduğunu gösterir.

5 MESAJ
Mesajlar görüntülenebilir.

6 HAVALANDIRMA/TEMİZLEME
 Havalandırma modu simgeleri    geçerli

havalandırma modunu gösterir (yalnızca HRV modellerinde)
(OTO, ISI DEGIŞM HVLNDRMSI, BAYPAS HAVALANDIRMSI).

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

7  SİMGESİ
Tuş kilidinin ayarlandığını veya menü düğmesinin engellendiğini
gösterir.

8   SİMGESİ

Program zamanlayıcının veya KAPATMA zamanlayıcının etkin
olduğunda gösterir.

 SİMGESİ
Saatin ayarlanması gerektiğini gösterir. Program zamanlayıcı
işlevi, saat ayarlı değilken çalışmaz.

9 HARİCİ KUMANDA SİMGESİ 
Daha yüksek bir önceliğe sahip başka bir kumandanın, etkin
olduğunu veya uzaktan kumandanızı devre dışı bıraktığını gösterir.

10 MERKEZİ KONTROL ALTINDA GEÇİŞ SİMGESİ 
Geçişin, başka bir iç üniteye atanmış merkezi kumanda veya dış
üniteye bağlanan opsiyonel soğutma/ısıtma seçim ünitesi
(= master uzaktan kumanda) tarafından kontrol edildiğini gösterir.

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

12 HAVA ÜFLEME YÖNÜ 
Hava üfleme yönü ve salınım ayarlandığında görüntülenir.

13 SAAT (12/24 formatlı gerçek zaman saati)
Saat ayarlı ise görüntülenir. Saat ayarlı değilse, - : - görüntülenir.
14 AYRINTILI SEÇİM
Ayrıntılı ekran öğeleri seçildiğinde görüntülenir.

5. Çalışma modlarının tanımı
1 YALNIZ FAN MODU
Bu modda hava, soğutulmadan veya ısıtılmadan üflenir. 
2 NEM ALMA MODU
Bu modda havadaki nem miktarı, sıcaklık mümkün olduğunca
düşürülmeden azaltılır.
Sıcaklık ve fan devri otomatik olarak kontrol edilir ve uzaktan
kumandayla kontrol edilemez. 
Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşükken kullanılamaz.

3 OTOMATİK ÇALIŞTIRMA
Bu modda kumanda, ayar noktasına göre ısıtma ve soğutma
arasında otomatik olarak geçiş yapar.
4 SOĞUTMA MODU
Bu modda soğutma, ayar noktasına veya sınırlandırma işlevine
göre etkinleştirilir.

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

6 HAVALANDIRMA (yalnızca HRV modellerinde)
Havalandırma modu, HRV'yi çalıştırır; daha ayrıntılı bilgi için HRV
kılavuzuna bakın.

7 DÜŞÜK AYAR 
DÜŞÜK AYAR işlevi, kullanıcılar yokken ve klima KAPALI
konumdayken oda sıcaklığının belirli bir aralıkta tutulmasını sağlar.
Örneğin:
 Oda sıcaklığı 10°C'nin altına düştüğünde, ısıtma işlemi

otomatik olarak başlar. Sıcaklık, 12°C'ye ulaşır ulaşmaz,
kumanda başlangıçtaki konumuna geri döner.

 Oda sıcaklığı 35°C'nin üzerine çıktığında, soğutma işlemi
otomatik olarak başlar. Sıcaklık, 33°C'ye ulaşır ulaşmaz,
kumanda başlangıçtaki konumuna geri döner.

Sıcaklık farkı, Düşük Ayar yapılandırma menüsünden ayarlanabilir.
Düşük ayar sıcaklığı, ünite kapalı konumdayken temel ekrandan
ayarlanabilir veya programa eklenebilir.

6. Temel çalışma modu

a İşletim modu
b Sıcaklık:

• Ünite açık konumdayken, Ayar göstergesi, klima için 
ayarlanan sıcaklık değerlerini gösterir.

• Ünite kapalı konumdayken, Geri al göstergesi, düşük ayar 
fonksiyonu için ayarlanan sıcaklık değerlerini gösterir.

c Fan devri/Hava akış yönü
1 İstenilen çalışma modu (Soğutma, Isıtma, Hvlndrma, Yalnz fan, Kuru

veya Oto) seçilene kadar  düğmesine birkaç defa basın.

2  düğmesine basın. Çalışma lambası, yanar ve sistem
çalışmaya başlar.

3  düğmelerini kullanarak sıcaklığı ayarlayın.

4  düğmesine  basın.

5  düğmelerini kullanarak fan devrini veya hava üfleme yönü
ayarını seçin.

6 Fan devri ayarı seçildikten sonra,  düğmelerini kullanarak
fan devrini Düşük, Orta veya Yüksek seçeneklerinden birine
ayarlayın.

7 Hava üfleme yönü ayarı seçildikten sonra,  düğmelerini
kullanarak ayarı Salınım, Pozisyon 0, Pozisyon 1, Pozisyon 2, Pozisyon
3 ve Pozisyon 4 seçeneklerinden birine ayarlayın.

8 Temel ekranı görüntülemek için  düğmesine basın.

9  düğmesine basın. Çalışma lambası söner ve sistemin
çalışması durur.

Kumandanın ilave özellikleri: TUŞ KİLİDİ

1 Tuş kilidi modunu etkinleştirmek için  düğmesini 4 saniye
basılı tutun. Tuş kilidi simgesi görüntülenir.

2 Tuş kilidi modunu iptal etmek için,  düğmesini tekrar
4 saniye basılı tutun. Tuş kilidi simgesi kaybolur.

7. Ana menüdeki öğelerin tanımı
1 HAVA AKIŞI YÖNÜ(1) (yalnızca bağımsız bir hava üfleme 

fonksiyonu varsa)
Hava akışı yönü 4 kanadın her biri için ayrı olarak ayarlanabilir. 

2 HIZLI BASLANGIÇ(1) (yalnızca SkyAir modelinde)
Oda sıcaklığının hızlı bir şekilde konforlu bir değere ayarlanması
için kullanılır.
3 HAVALANDIRMA
Havalandırma oranının ve havalandırma modunun (yalnızca HRV
modelinde) ayarlanması için kullanılır.

4 ENERJİ TASARRUFU SEÇENEKLERİ
Ayar sıcaklığı aralığının sınırlandırılması ve elektrik tüketiminin
görüntülenmesi için kullanılır.
 Ayar Noktası Aralığı Ayarı

Ayar sıcaklığı aralığı sınırlandırılabilir. Sıcaklık aralığının
modele ve çalışma moduna göre sınırlandırılması mümkündür.

 Sensör alglma (düşük)(1) (Bir algılama sensörü takılıysa
mümkündür)
Belirli bir süre boyunca insan varlığı tespit edilmediğinde klima
hedef sıcaklığının otomatik olarak değiştirilmesini sağlar. İlgili
alanda insan varlığı tespit edildiğinde, normal ayar sıcaklığına
geri dönülür.

 Algılama sensörü (Durdurma)(1) (Bir algılama sensörü
takılıysa mümkündür)
Belirli bir süre boyunca insan varlığı tespit edilmediğinde
klimanın otomatik olarak durdurulmasını sağlar.

 Otomatik Ayar Noktası Sıfırlama
Ayar sıcaklığı değiştirilse bile, belirli bir süre sonunda ön ayar
sıcaklığına geri dönülmesi için kullanılır.

 KAPATMA Zamanlayıcı
Sistemin 30~180 dakikalık her bir çalışma döneminin ayrı
olarak ayarlanmasını sağlar. Seçilen sürenin sonunda sistem
otomatik olarak kapanır (sistem her defasında etkinleştirilir).

 Elektrik Tüketimi(1)

Elektrik tüketimi bilgilendirme amaçlı görüntülenir. Bu da
müşterinin elektrik tüketimi eğilimini değerlendirmesine olanak
sağlar.
Not: İşlevin kullanılabilirliği, iç ünitenin tipine bağlıdır.
Not: Bu işlev, 1'den fazla iç ünitenin uzaktan kumandaya grup
halinde atanması durumunda kullanılamaz.
Not: 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.

5 PROGRAM
Haftanın herhangi bir günü için çalıştırma ve durdurma saatinin
ayarlanması için kullanılır. Her gün için 5 farklı işlemin ayarlanması
mümkündür. Her iki çalışma modu (normal ve düşük ayar)
seçilebilir. Ek olarak, tatil ayarları ve program numarası ayarı
yapılabilir.

6 BAKIM BİLGİSİ
Servis iletişim bilgilerinin ve model bilgisinin görüntülenmesi için
kullanılır.
7 KONFİGÜRASYON
LCD kontrastının ayarlanması için kullanılır. Ayrıca, standart ekran
ile ayrıntılı ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıntılı ekran
seçildiğinde, ayrıntılı ekran ayarları değiştirilebilir.
8 GEÇERLİ AYARLAR
Mevcut öğeler için geçerli ayarların bir listesini görüntüler.

9 SAAT VE TAKVİM
Tarih ve saatin ayarlanmasını sağlar. Saat, 12 saat veya 24 saat
formatında görüntülenebilir.

10 DİL
Ekran dilinin değiştirilmesini sağlar.

8. Hava üfleme yönü(1)

Ayrıntılı bilgi için, CD'de verilen Kullanım Kılavuzuna bakın.

9. Hızlı baslangıç(1) (yalnızca SkyAir modelinde)
1 Ana Menüyü görüntüleyin ve temel ekranı görüntülemek için (9)

numaralı adımı uygulayın (Bkz. "20. Ana menü ekranı" ve "Ek").
2 Hızlı baslangıç işlevi AÇIK konumdayken temel ekranda Hızlı

baslangıç görüntülenir.

10. Havalandırma ayarı
Yalnızca bir HRV bağlanırsa mümkündür. Daha ayrıntılı bilgi için,
HRV kılavuzlarına bakın.

11. Enerji tasarrufu seçenekleri
Ayrıntılı bilgi için, CD'de verilen Kullanım Kılavuzuna bakın.

12. Program

12.1 Programı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
1 Ayarı Etkinleştir / devre dışı bırak ekranını görüntüleyin (12.1)

(Bkz. "20. Ana menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak Etknlstr veya Dvre dsı seçimini yapın.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve 
düğmesine basın.

12.2 Program numarasını seçmek için
1 Program ayar numarası ekranını görüntüleyin (11.2)

(Bkz. "20. Ana menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak Program numarası 1, Program numarası

2 veya Program numarası 3 konumuna ayarlayın.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve 
düğmesine basın.

12.3 Tatilleri kullanmak için
Program zamanlayıcısı, tatil olarak ayarlanan günlerde devre dışı
bırakılır.
1 Tatiller ekranını görüntüleyin (12.3) (Bkz. "20. Ana menü ekranı"

ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak istediğiniz günü seçin. 

düğmelerini kullanarak, tatil ayarı yapmak üzere  simgesini
görüntüleyin.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve 
düğmesine basın.

12.4 Seçilen program numarasının program ayarlarını 
değiştirmek için
Program zamanlayıcısı, tatil olarak ayarlanan günlerde devre dışı
bırakılır.
1 Ayarlar ekranını görüntüleyin (12.4) (Bkz. "20. Ana menü ekranı"

ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak istediğiniz günü seçin (1).
3 Çalışma başlangıç Zaman seçmek için  düğmelerini ve

istediğiniz Çalışma başlangıç Zaman ayarlamak için 
düğmelerini kullanın (2).

4 İşlemi seçmek için  düğmelerini ve istenilen Hrkt ayarlamak
için  düğmelerini kullanın.

5 Sıcaklığı seçmek için  düğmelerini ve istenilen değeri
ayarlamak için  düğmelerini kullanın.

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

7 Önceden ayarlanan bir güne ait tüm işlemleri kopyalamak için,

 düğmesine basın.

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

9  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve 
düğmesine basın.

13. Otomatik filtre temizleme
Bu işlev yalnızca panelinde bir otomatik filtre temizleme işlevi
bulunan modellerde mevcuttur. Çalışma KAPALI konumdayken
ayarlanmalıdır.

14. Bakım bilgisi
1 Bakım Bilgisi ekranını görüntüleyin (14) (Bkz. "20. Ana menü

ekranı" ve "Ek").
2 Ekranın üst bölümünde İletişim bilgisi kısmında telefon

numaraları görüntülenir. Ürününüzün İ/Ü model ismi ve D/Ü model
ismi model bilgileri ise ekranın alt bölümünde görüntülenir.

3  düğmesine basarak Ana Menüye dönün.

15. Yaplndrma(kul.fonk.)

15.1 Otomatik hava akımı önleme işlevini seçmek için
1 Otomatik hava akımı önleme ayarları ekranını görüntüleyin (15.1)

(Bkz. "20. Ana menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak Etknlstr veya Dvre dsı seçimini

yapın.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve 
düğmesine basın.

15.2 Ekran modunu seçmek için
1 Ekran Modu ayarları ekranını görüntüleyin (15.2) (Bkz. "20. Ana

menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak Standart veya Detaylı olarak

ayarlayın.

3 Yaptığınız ayarı doğrulamak için  düğmesine basın. Temel
ekran görüntülenir.

15.3 Bir ayrıntılı ekran öğesi seçmek için
1 Görüntü öğesi  ayarları ekranını görüntüleyin (15.3) (Bkz.

"20. Ana menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak Yok, Dış hava sıcaklığı, Oda hava

sıcaklığı veya Sistem seçimini yapın.

3 Yaptığınız ayarı doğrulamak için  düğmesine basın. Temel
ekran görüntülenir.

Hızlı Başvuru Kılavuzu
w 4PW71247-1-KKC

ÇALIŞTIRMA

Ayrıca, dış ve iç üniteyle birlikte verilen çalıştırma
kılavuzuna bakın.

UYARI
Ünite veya uzaktan kumandasıyla KESİNLİKLE
oynamayın. Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde
çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol
açabilir.

UYARI
Uzaktan kumandayı kesinlikle sökmeye çalışmayın. İç
parçalara dokunulması elektrik çarpması veya yangına
neden olabilir. Cihaz içi kontroller ve ayarlar için Daikin
satıcınıza veya yetkili yüklenicinize danışın.

UYARI
Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi
çalıştırmayın.

UYARI
 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.

BİLGİ
Arka aydınlatma ışığı yanmıyorken kullanılabilecek tek
düğmedir.

1

9
4

5

3

2 8

6

7

2

1

11

7

3
 
4

5

10
9 8

Oto

6

14
12

13

Oda sck
Oto

Gr dön Ayar

Geri al
11:03

3

BİLGİ
Kuru veya Hvlndrma modunda fan devri ayarlanamaz.

Ayarla

b
c

a

Ayar

BİLGİ
Kuru veya Hvlndrma modunda fan devri ayarlanamaz.

AyarGr dön

Pozisyon 0
Fan hz ayr Hv yön ayr

Hava akış seviyesi / yönü

1 
2 3 4 

0 
0 

1 2 3 
4 

Ayar

Ayarla

BİLGİ
Hızlı baslangıç işlevini kapalı konuma getirmek için bu
prosedürü tekrarlayın.

Gr dön Ayar

Program

Ayar

Program

Gr dön

Gr dön Ayar

Program
Tatiller
Çoklu seçim uygun

Paz Pzt Sal Crs Per Cum Cmt

(1)

Ayar

Pzt
Zaman   
– 6 :00               

:               
:               
:               
:               

Gr dön

(2)

(1) Bu işlev, SkyAir RR+RQ üniteleriyle uyumlu değildir.

BİLGİ (Hrkt sütunu)
3 farklı işlem tipi mevcuttur:
1. Sıcaklık ayar noktaları yapılandırılabilir.
2. Düşük ayar sıcaklığı ayar noktaları yapılandırılabilir.
3. Sıcaklık ayar noktaları ve düşük ayar sıcaklığı ayar

noktaları devre dışı kalır.

BİLGİ (Soğutma ve Isıtma sütunu)
__: Bu süre için soğutma/ısıtma sıcaklığı ayar noktası ve
düşük ayar sıcaklığı ayar noktası belirlenmediğini gösterir.
Etkin olan son ayar noktası kullanılır.
- -: Bu süre içerisinde işlem KAPALI konumdayken düşük
ayar işlevinin devre dışı bırakılacağını gösterir.

Ayar

Pzt
Zaman

EVET HAYIR
1 23

Gr dön Ayar

Ekran modu
Ekran

Standart

Gr dön Ayar

Ekran
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15.4 LCD kontrastlığını ayarlamak için
1 Kontrast ayarı ekranını görüntüleyin (15.4) (Bkz. "20. Ana menü

ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak kontrastlığı değiştirin.

3 Yaptığınız ayarı doğrulamak için  düğmesine basın.

16. Geçerli ayarlar
1 A Geçerli ayarlar ekranını görüntüleyin (16) (Bkz. "20. Ana menü

ekranı" ve "Ek").
2 Güncel ayar durumlarının bir listesi görüntülenir.

3  düğmesine basarak Ana Menüye dönün.

17. Saat & takvim

17.1 Tarih & zaman ayarlamak için
1 Tarih & zaman ayarı ekranını görüntüleyin (17.1) (Bkz. "20. Ana

menü ekranı" ve "Ek").
2 Yıl, Ay, Gün ve saat seçimi yapmak için  düğmelerini ve

ayarlamak için  düğmelerini kullanın.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve
düğmesine basın.

17.2 Saat formatını (12/24 saat formatı) ayarlamak için
1 12 / 24 Saat ayarı ekranını görüntüleyin (17.2) (Bkz. "20. Ana

menü ekranı" ve "Ek").
2  düğmelerini kullanarak 12 saat veya 24 saat seçimini yapın.

3 Doğrulama ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.

4  düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve
düğmesine basın.

18. Dil
1 Dil ekranını görüntüleyin (18) (Bkz. "20. Ana menü ekranı" ve

"Ek").
2  düğmelerini kullanarak istediğiniz dili seçin.

3 Yaptığınız ayarı doğrulamak için  düğmesine basın. Temel
ekran görüntülenir.

19. Hata kodu ekranı
1 Bir hata meydana gelirse, temel ekranda Hata: Menü butonuna bas

veya Uyarı:Menü butonuna bas mesajı yanıp sönmeye başlar.

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

20. Ana menü ekranı
Bkz. "Ek".

Daha ayrıntılı montaj bilgileri için CD'ye bakın.

1. Genel güvenlik önlemleri

Uzaktan kumandayı monte etmeye başlamadan önce "1. Genel
güvenlik önlemleri" bölümünü dikkatlice okuyun.
Cihazın veya aksesuarlarının hatalı montajı veya bağlanması
elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya cihaz
hasarlarına ve yaralanmalara neden olabilir.
Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz, lütfen
öneri ve bilgi almak için satıcınıza danışın.
Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE kendi başınıza monte etmeye
çalışmayın. Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir. Daikin satıcınıza danışın.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:
 arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması

gerçekleştirin,
 bu Hızlı Başvuru Kılavuzunun Çalıştırma bölümünü kullanarak

müşteriye uzaktan kumandanın nasıl çalıştırılması gerektiğini
açıklayın,

 müşteriye, daha sonra başvurmak üzere, CD'yi ve hızlı
başvuru kılavuzunu saklamasını söyleyin. CD'de ayrıntılı
montaj ve kullanım bilgileri yer alır.

2. Kutu içerisindekiler

1 Uzaktan kumanda
2 Ahşap vidaları + duvar dübelleri
3 Küçük vidalar
4 Kelepçe
5 Kılavuz CD'si
6 Hızlı başvuru kılavuzu
7 Kablo tutucu

3. Uzaktan kumandanın üst bölümünü 
çıkartın 

 

Uzaktan kumandanın alt bölümündeki
yuvalara (1) (2 yerde bulunur) düz uçlu
bir tornavida sokun ve uzaktan
kumandanın üst bölümünü çıkartın.

4. Uzaktan kumandayı sabitleyin

1 çıkıntılı montaj için, ürünle verilen 2 adet ahşap vidası 
(Ø3,5x32) ile dübelleri kullanın.

2 silme montaj için, ürünle verilen 2 adet makine vidasını 
(M4x16) kullanın.

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

5. İç ünite kablosunu bağlayın
4 farklı şekilde bağlanabilir:

1 arkadan,
2 soldan,

3 üstten,

4 ortadan.

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

sabitleyin.
Uçları uzaktan kumandaya (P1, P2) ve iç ünite uçlarına (P1, P2)
bağlayın. (P1 ve P2'nin artı veya eksi kutupları yoktur.)

Kablo bağlantı özellikleri

6. Uzaktan kumandanın üst bölümünü 
yerine takın

Üst bölümü alt bölümün tırnaklarına
(6 noktada) göre hizaladıktan sonra, üst
bölümü bastırarak yerine takın.
Öncelikle alttaki klipslerden sabitlemeye
başlayın.

7. Güç açma
1 Gücü açık konuma getirin.
2 Bağlantı kontrol ediliyor. Lütfen bekleyin. mesajı 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 Hangisinin ana kumanda, hangisinin alt kumanda olacağını

belirleyin.
3 Her iki uzaktan kumanda da Hata kodu:U5 - Kontrol altında bağlantı.

Lütfen bir süre bekleyin. mesajı görüntülendiğinde alt kumandanın

 düğmesini 4 saniye basılı tutun.

4 Bu işlemin ardından alt uzaktan kumanda Yardımcı kumanda
olarak görüntülenir.

5 Birkaç saniye sonra temel ekran görüntülenir.
Aşağıdaki konularla ilgili daha ayrıntılı montaj bilgileri için CD'ye
bakın:
 Alan ayarları listesi,
 Test çalıştırması yöntemi (SkyAir modelinde),
 Hata Geçmişi kontrol prosedürü,
 Bakım iletişim kaydı yöntemi,
 Kaydedilen bilgilerin doğrulanması,
 Saat & takvim (ayrıca bkz. "17. Saat & takvim" sayfa 2),
 Dil (ayrıca bkz. "18. Dil" sayfa 2),
 Tuşları yasakla,
 Fonksiyon yasaklama.

1. Genel güvenlik önlemleri
Kirlendiğinde, LCD'yi 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.

2. Filtre değiştirme işaretinin sıfırlanması
1 Temel ekranın alt bölümünde Filtre temizleme zamanı, Filtre&parça

temizleme zamanı veya Parça temizleme zamanı mesajlarından biri
görüntülendiğinde, filtrenin temizlenmesi gerekir.

2 Filtre veya filtre elemanı yıkandıktan, temizlendikten veya
değiştirildikten sonra,  düğmesine basarak Ana Menüye
girin.

3  düğmelerini kullanarak Filtre göstergesini resetle seçimini
yapın ve filtre temizleme işaretini sıfırlamak için

düğmesine basın.

MONTAJ

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.
Bu, Daikin üniteleriyle birlikte kullanılabilecek bir seçenektir.
Montaj ve kullanım talimatları için, ünitelerle birlikte verilen
montaj ve kullanım kılavuzlarına bakın.

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

Gr dön Ayar

Koyu

Ayar

Tarih & zaman
2011

Ay 01
Gün 01

12:00
Gr dön

Ayar

Ayarla

BİLDİRİM
Uzaktan kumandanın termostat işlevi kullanılıyorsa, montaj
konumunu şu hususlara dikkat ederek seçin:
 odadaki ortalama sıcaklık algılanabilmelidir,
 doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır,
 bir ısı kaynağının yakınında olmamalıdır,
 örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan

ya da hava akımından etkilenmemelidir,
 ekran temiz kalmalıdır,
 ön bölüm temiz kalmalıdır,
 sıcaklık –10°C ila 50°C aralığında olmalıdır.
 bağıl nem maksimum %95 olmalıdır.

BİLDİRİM
Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE şu konumlara monte
etmeyin:
 Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakınına.

Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin
çalışmasını bozabilir ve ünitenin arızalanmasına
neden olabilir.

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

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

BİLDİRİM
PCB, uzaktan kumandanın üst bölümüne takılıdır. Karta
düz uçlu tornavidayla zarar vermemeye dikkat edin.

BİLGİ
Düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Montaj vidalarını çok fazla
sıkarak, uzaktan kumandanın arka plakasının şeklini
bozmamaya dikkat edin.

1 2 3 4 5 6 7
1x 1x 11x 1x2x 2x 1x

+

1

1 2 2

BİLGİ
Kablolar bağlanırken, elektrik parazitinin (harici parazitlerin)
önlenmesi için kablolar ile güç besleme kabloları arasında
belirli bir mesafe bırakılmalıdır.

Kablo tipi Boyut
Toplam 
uzunluk

Blendajlı 
vinil tel 

veya kablo
0,75–1,25 mm2 ≤500 m

BİLGİ
1. 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.

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

1

3
2

P1 P2

PCB

1x

1

1

2

P1 P2

PCB

2

3
1x

P1 P2
1

2

3

PCB

3

3
1x

1

2

P1 P2

PCB

4
3

3
1x

Kablo çıkışı L

Üst çıkış ±150 mm

Üst orta çıkış ±200 mm

BİLDİRİM
Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.

BİLDİRİM
1. Anahtar kutusu ve bağlantı kabloları ürünle birlikte

verilmez.
2. PCB'ye doğrudan çıplak elle dokunmayın.

BİLGİ
Ana uzaktan kumanda Ana kumanda olarak görüntülenmeye
devam eder.

BAKIM

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 kapattığınızdan emin olun. Aksi
takdirde, elektrik çarpması veya yaralanmalar meydana
gelebilir.

10 mm

L

EK

(9)

Gr dön Ayar

(10)

Ayarla

Dil

(12.1)
(12.2)

(12.3)
(12.4)

(14)

(13)

(16)

(18)

(11)

(8)

(12)

(15)

(17)

(15.1)

(15.4) (15.2)
(15.3)

(17.1)
(17.2)

Dil
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