
Kullanim Kilavuzu

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630 
BRC7EA631
BRC7EA632

Kablosuz Uzaktan Kumanda Kiti

3PTR505118-3C.book  Page 1  Tuesday, July 20, 2021  2:04 PM



[1]

1

1 2

1-1

1-2
8

10

13

11

12

15

14

16

17

9

1

3

4

2

5

7

DOWN

FAN

UP

ON OFF

C

hr.

hr.

TEST

H M L

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

 TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

TEST

H M L

BRC7EA628,
BRC7EA629:

BRC7EA630,
BRC7EA631, 
BRC7EA632:

6

BRC7EA628,
BRC7EA629:

BRC7EA630,
BRC7EA631, 
BRC7EA632:

24

25

UZAKTAN KUMANDALI 
SOĞUTMA/ISITMA 
GEÇİŞ ANAHTARI

1-3

21 20

19

23 22

18

3PTR505118-3C.book  Page 1  Tuesday, July 20, 2021  2:04 PM



3PTR505118-3C.book  Page 1  Tuesday, July 20, 2021  2:04 PM
İÇİNDEKİLER
Güvenlik önlemleri ...................................... 1
Uzaktan kumandanın kullanılması ............. 6
Çalıştırma aralığı ........................................ 7
Çalıştırma prosedürü.................................. 7
Klima arızası değildir ................................ 12
Sorunlu noktaların teşhisi ......................... 13
Bertaraf gereksinimleri ............................. 15

Bu Daikin isteğe bağlı aksesuarını satın 
aldığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı 
aksesuarı kullanmadan önce kullanım 
kılavuzunu dikkatle okuyun. Ünitenin nasıl 
doğru şekilde çalıştırılacağını açıklar ve 
karşılaştığınız sorunlarda size yardımcı olur. 
Kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak 
üzere saklayın.

KULLANIM ÖNCESİNDE
Bu kullanım kılavuzu, özel olarak kablosuz 
uzaktan kumanda kullanımı ile ilgili talimatlar 
içerir.
Ayrıca, sistemin güvenli kullanımı ve bakımı 
için iç üniteyle birlikte verilen kullanım 
kılavuzuna da başvurun.

Klima fonksiyonlarından tam olarak 
yararlanmak ve yanlış kullanımdan dolayı 
gelişen arızaların önüne geçmek için 
kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle 
okumanızı öneririz.
Bu klima, "genel halkın erişimine açık 
olmayan aletler" sınıfına dahildir.
Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI 
ve İKAZ ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki 
ibare, emniyetle ilgili olarak önemli 
bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin 
eksiksiz olarak alındığından emin olun. 

1. Güvenlik önlemleri
Türkçe
UYARI .............. Bu talimatlar dikkate 
alınmadığında ölüm 
veya ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.

İKAZ ................ Bu talimatlar gerektiği 
şekilde dikkate 
alınmadığında, duruma 
göre ciddi boyutlara 
ulaşabilecek 
yaralanmalara veya 
cihaz hasarlarına 
neden olabilir.

Okuduktan sonra bu kılavuzu gerektiğinde 
bakabileceğiniz uygun bir yere koyun. 
Ekipman yeni bir kullanıcıya verildiğinde 
kılavuzu da verdiğinizden emin olun.

UYARI
Vücudunuzu uzun süreli klimadan 
gelen soğuk ya da sıcak hava akışına 
doğrudan maruz bırakmanız ya da 
çok fazla soğuk ya da sıcak havaya 
doğrudan maruziyet fiziksel durumunuz 
ve sağlığınız için zararlı olabilir.
Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir 
yanma kokusu oluşması v.s.) üniteyi 
kapatın ve yetkili servise danışın. 
Bu gibi durumlar altında klimanın 
kullanımına devam edilmesi halinde, 
klima bozulabilir ve elektrik çarpması 
veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir. 
Ekipmanın montajı için bayinize 
danışın.
Kendi başınıza yapacağınız montaj su 
sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da 
yangına neden olabilir.
Klimanın veya uzaktan kumandanın 
değiştirilmesi, bakımı ve onarımı için 
bayinize danışın. 
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesine 
neden olabilir. 
Hava girişine ve çıkışına parmaklarınızı 
ya da tahta parçası da dahil nesneleri 
koymayınız. 
Yüksek hızdaki klima fanının bu 
nesnelerle teması yaralanmalara neden 
olabilir. 
1
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Soğutucu sızıntısı halinde yangın 
hususunda dikkatli olunuz. 
Klima doğru bir şekilde çalışmıyorsa, yani 
soğuk ya da sıcak hava vermiyorsa, 
neden soğutucu sızıntısı olabilir. 
Yardım için yetkili servise danışın. 
Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve 
normal şartlarda sızıntı yapmaz. Ancak 
sızıntı oluşması durumunda, çıplak 
brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi 
halinde zararlı gazların oluşmasına 
sebep olabilir. 
Sızıntının giderildiği bir yetkili servis 
personeli tarafından teyit edilene kadar 
klimayı kullanmayın. 
Soğutucu sızıntısı durumlarında ne 
yapılması gerektiği ile ilgili bayinize 
danışınız.
Klima küçük bir odada kurulacağı zaman, 
bir sızıntı oluşması halinde, sızan 
soğutucu miktarının yoğunlaşma sınırını 
aşmaması üzere gerekli önlemlerin 
alınması gerekli olan bir durumdur. Bu 
durumda oksijen azlığına bağlı olarak bir 
kaza oluşabilir. 
Klimadan ayrı olarak satılan parçaların 
montajı için bir uzmana danışınız. Ayrı 
satılan bu parçaların bizim firmamız 
tarafından üretildiğinden emin olun.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya 
tamiratlarda herhangi bir hata oluşursa, 
bu su sızıntısı, elektrik çarpması veya 
yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir. 
Klimanın taşınması ya da tekrar 
montajı gibi durumlarda bayinize 
danışın. 
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesi gibi 
riskler ortaya çıkabilir. 
Doğru amper okumalarına sahip 
sigorta kullanın. 
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma 
veya ünite hasarı ile 
sonuçlanabileceğinden uygun olmayan 
sigortaları, bakır veya diğer telleri sigorta 
olarak kullanmayın. 
Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi 
takın. 
Kaçak akım rölesi takılmaması, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
2

Üniteyi toprakladığınızdan emin olun. 
Üniteyi kesinlikle bir şebeke borusu, 
paratoner veya telefon toprak kablosuna 
topraklamayın. Yetersiz toprak bağlantısı 
elektrik çarpmasına veya yangına neden 
olabilir. 
Yıldırım veya diğer kaynaklardan gelen 
aşırı yüksek akım klima cihazında hasara 
neden olabilir.
Klima, sel ya da kasırga gibi bir doğal 
afet nedeniyle suya girdiyse bayiinize 
danışınız.
Üniteyi bu durumda çalıştırmayınız aksi 
takdirde arızalanma, elektrik şoku ya da 
yangın meydana gelebilir.
Klimayı, güç besleme şalterini AÇIK ya 
da KAPALI konuma getirerek çalıştırıp 
durdurmayınız.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına maruz 
kalabilirsiniz. Dahası, güç kesintisi 
sonrası çalışma özelliği harekete 
geçtiğinde, fan aniden çalışmaya 
başlayarak yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü yemek yağı veya makine yağı 
gibi yağ buharı ile kirlenmiş olan hava 
ortamlarında kullanmayınız.
Yağ buharı ünitenin bozulmasına, elektrik 
çarpmalarına veya yangına neden 
olabilir.
Ürünü, yemek pişirilen mekanlar 
gibi aşırı yağ dumanının bulunduğu 
ortamlarda veya tutuşabilir gaz, 
aşındırıcı gaz veya metal tozunun 
bulunduğu yerlerde kullanmayınız.
Bu tür yerlerde ürünün kullanılması 
halinde yangın veya üründe bozulma 
ortaya çıkabilir.
Ürünün yakınında alev alabilir 
malzemeleri (örneğin saç spreyi 
veya haşere ilacı) kullanmayınız.
Ürünü boya tineri vb. gibi organik 
çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün 
hasar görmesine, elektrik çarpmasına 
ve yangına neden olabilir.
Klima için atanmış bir güç kaynağı 
kullanın.
Herhangi bir başka elektrik arz 
kaynağının kullanımı ürünün ısınmasına, 
yangına veya üründe bozulmaya neden 
olabilir.
Türkçe
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İKAZ
Klimayı planlanandan başka amaçlar
için kullanmayın. 
Klimayı hassas aletleri, yiyecekleri, 
hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini 
soğutmak için kullanmayınız. Aksi 
takdirde sözü edilen nesnelerin 
performansı, kalitesi ve/veya ömürleri 
ters şekilde etkilenebilir.
Dış veya iç ünitenin altına nemden 
zarar görebilecek maddeleri 
koymayın. 
Belli başlı koşullarda, ana ünitedeki veya 
soğutucu borulardaki nemlilik, hava 
filtresindeki kirlilik veya drenaj sisteminin 
bloke olmasından dolayı damlama ortaya 
çıkabilir ve bundan dolayı da ilgili nesne 
bozulabilir veya hasar görebilir. 
Yakıcı gibi ekipmanlar klima ile birlikte 
kullanılıyorsa, oksijen yetersizliğinin 
önüne geçmek için odayı yeterince 
havalandırmayı ihmal etmeyin.
Uzun süreli kullanımdan sonra ünite 
standını ve montaj yerlerini hasarlar 
açısından kontrol edin. 
Hasarlı bir koşulda bırakılırsa ünite 
düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Yangına yol açabileceğinden yanıcı 
spreyleri ünite yakınına koymayın 
veya sprey kaplarını ünitenin yanında 
kullanmayın. 
Temizlemeden önce üniteyi durdurun, 
şalteri kapatın ya da güç kablosunu 
çıkarın. 
Aksi takdirde elektrik çarpması ve 
yaralanma meydana gelebilir.
Elektrik çarpmalarını önlemek için 
ıslak el ile çalıştırmayın. 
Ocağın yanmasını azaltabileceğinden 
dolayı, üniteden çıkan hava akımına 
maruz kalan yerlere çıplak alev üreten 
cihazları yerleştirmeyiniz. 
Ortaya çıkan sıcaklık deformasyona 
neden olabileceğinden dolayı ünitenin 
doğrudan alt kısmına ısıtıcılar 
yerleştirmeyiniz. 
Türkçe
Çocukların dış ünite üzerine 
oturmalarına izin vermeyin ve dış 
ünite üstüne hiçbir eşya koymayın.
Düşmesi ya da devrilmesi yaralanma ile 
sonuçlanabilir.
Hava giriş ve çıkışlarını tıkamayın.
Hava akımının engellenmesi performans 
kaybına veya arızaya neden olabilir.
Olumsuz etkiler ortaya çıkabileceği 
için, çocukların, bitkilerin veya 
hayvanların ünitenin neden olduğu 
hava akımına doğrudan maruz 
kalmadığından emin olunuz. 
Klimayı veya uzaktan kumanda 
cihazını su ile yıkamayın, aksi takdirde, 
elektrik çarpması veya yangına yol 
açabilir. 
Elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabileceğinden dolayı, 
ünitenin üzerine su içeren kaplar 
(çiçek vazoları v.b.) yerleştirmeyiniz. 
Klimayı yanıcı gaz sızıntısı olabilecek 
yerlere monte etmeyin. 
Bir gaz sızıntısı halinde, klimanın 
etrafında biriken gaz yangın tehlikesine 
neden olabilir.
Hava üfleme ağzının 1 m'lik mesafesi 
dahiline sprey kutuları gibi yanıcı 
kaplar koymayın.
İç ya da dış üniteden çıkan sıcak hava 
bunları etkileyebileceğinden dolayı, bu 
tür kapların patlama tehlikesi 
bulunmaktadır.
Hurdaya ayırma veya güvenli elden 
çıkarma öncesinde pillerin cihazdan 
çıkarılması gerekmektedir.
Tam drenaj olması için drenajı 
ayarlayın.
Eğer klimanın kullanımı esnasında 
dış drenaj borusundan yeterli drenaj 
olmazsa, boruda oluşabilecek olan 
kirlilik ve birikintilerden dolayı tıkanma 
oluşabilir.
Bu durum iç üniteden su sızıntısına 
neden olabilir. Bu şartlar altında klimanın 
kullanımına son verin ve yardım için 
bayinizle irtibat kurun.
Cihaz küçük çocuklar ya da güçsüz 
kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Vücut fonksiyonlarında bozukluk ya da 
sağlık zararları oluşabilir. 
3
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Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla 
oynamadıklarının garantiye alınması 
için çocuklar gözetim altında 
bulundurulmalıdır. 
Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde 
çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve 
sağlık sorunlarına yol açabilir. 
Dış ünite üstünde ya da etrafında 
oynamalarına izin vermeyin.
Üniteye dikkatsiz bir şekilde dokunurlarsa 
yaralanmalar olabilir. 
Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili 
olarak bayinize başvurun. 
Doğru olmayan temizleme plastik 
parçaların kırılmasına, su sızıntısına 
ya da elektrik çarpmaları gibi diğer 
tehlikelere yol açabilir. 
Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin 
hava girişi veya alüminyum 
kanatlarına dokunmayın. 
Dış ünitenin yakınlarına hiçbir nesne 
koymayın ve ünite etrafında yaprak ya 
da diğer birikintilere izin vermeyin. 
Yapraklar üniteye girebilecek küçük 
hayvanlar için birer yuvadır. Bunlar ünite 
içerisine girdiğinde, elektrikli parçalarla 
temas ettikleri zaman bozulmalara, 
dumana veya yangına neden olabilirler.
Kumandanın iç parçalarına asla 
dokunmayın. 
Ön paneli sökmeyin. Bazı iç parçalara 
dokunulması elektrik çarpmalarına ve 
üniteye zarara neden olabilir. Lütfen iç 
parçaların kontrolü ve ayarları için 
bayinize danışın. 
Uzaktan kumandayı, ıslanabileceği 
yerlerde bırakmayın.
Uzaktan kumanda içine su girerse 
elektrik kaçağı ve elektronik bileşenlere 
hasar riski olacaktır.
Kablosuz uzaktan kumandayı 
kullanırken ana ünitenin alıcı kesitinin 
yakınına güçlü bir ışık kaynağı ya da 
inverter floresan lamba koymayın.
Aksi takdirde, bir arıza meydana gelebilir.
Hava filtresini temizlerken veya 
kontrol ederken dikkatli olun.
Yüksek konumda çalışma gerekeceğinden, 
çok dikkatli hareket edilmelidir.
4

Kullandığınız iskele sabit değilse, 
düşebilir veya devrilebilir ve neticesinde 
yaralanabilirsiniz.

2. Çalışma bölümündeki adlar 
ve işlevler (Şekil 1, 2)

1 " " EKRANI (SİNYAL İLETİMİ)
Bir sinyal iletimi sırasında bu yanar.

2

" " " " " " " " " " 
EKRANI (ÇALIŞMA MODU)
Bu gösterge fiili ÇALIŞMA MODUNU 
gösterir. Sadece soğutma tipi 
modellerde " " (Otomatik) ve " " 
(Isıtma) çalışma modları bulunmaz.

3
" " EKRANI 
(SICAKLIK AYARLAMA)
Bu gösterge sıcaklık ayarını gösterir.

4
" " EKRANI 
(PROGRAMLI SÜRE)
Bu ekran, sistemin PROGRAMLANMIŞ 
başlama ve durma ZAMANINI gösterir.

5
" " EKRANI (HAVA AKIŞI 
KANADI)
Bkz. sayfa 9.

6 " " EKRANI (FAN HIZI)
Bu ekran fan hızı ayarını gösterir.

7

" " EKRANI 
(KONTROL/ TEST ÇALIŞMASI)
KONTROL/TEST ÇALIŞMASI 
DÜĞMESİNE basıldığında, ekranda 
o anda sistemde ayarlı mod belirir.

8

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
Düğmeye bastığınızda sistem 
çalışmaya başlar. Düğmeye tekrar 
bastığınızda sistemin çalışması durur.

9

FAN HIZI KONTROL DÜĞMESİ
Fan hızını seçiminize göre YÜKSEK/
DÜŞÜK (BRC7EA628/29) veya 
YÜKSEK/ORTA/DÜŞÜK (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632) ayarlamak 
için bu düğmeye basın.

MH L

C

hr. hr.

TEST
Türkçe
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10

SICAKLIK AYARLAMA DÜĞMESİ
SICAKLIK AYARLAMA için bu düğmeyi 
kullanın (Uzaktan kumandanın ön 
kapağı kapalıyken çalışır.)

11

ZAMANLAYICI PROGRAMLAMA 
DÜĞMESİ
"BAŞLAMA ve/veya DURDURMA" 
zamanını programlamak için bu 
düğmeyi kullanın. (Uzaktan 
kumandanın ön kapağı açıkken çalışır.)

12
ZAMANLAMA MODU BAŞLAMA/
DURDURMA DÜĞMESİ
Bkz. sayfa 9.

13
ZAMANLAYICI AYIRMA/İPTAL 
DÜĞMESİ
Bkz. sayfa 10.

14
HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA 
DÜĞMESİ
Bkz. sayfa 8.

15
ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİ
ÇALIŞMA MODUNU seçmek için bu 
düğmeye basınız.

16

FİLTRE İŞARET DEĞİŞTIRME 
DÜĞMESİ (RESET)
İç üniteyle birlikte verilen kullanım 
kılavuzunun BAKIM bölümüne bakın.

17

TEŞHİS/TEST ÇALIŞMA DÜĞMESİ
Bu düğme sadece yetkili servis 
elemanları tarafından bakım 
amaçlı olarak kullanılır.

18
ACİL ÇALIŞTIRMA ANAHTARI
Bu anahtar, uzaktan kumanda 
çalışmadığında kullanılır.

19
ALICI
Bu birim, uzaktan kumandadan 
gönderilen sinyalleri alır.

20

ÇALIŞMA GÖSTERGE LAMBASI 
(Kırmızı)
Bu lamba, klima çalışırken açık kalır. 
Ünitede sorun olduğunda yanıp söner.

21

ZAMANLAMA GÖSTERGE LAMBASI 
(Yeşil)
Bu lamba, zamanlayıcı ayarlı 
olduğunda açık kalır.
Türkçe
22

HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME 
ZAMANI GÖSTERGE LAMBASI 
(Kırmızı)
Hava filtresini temizleme zamanı 
geldiğinde yanar.

23

BUZ ÇÖZÜCÜ LAMBASI (Turuncu)
Buz çözme işlemi başlatıldığında 
yanar. (Yalnızca soğutma modelli 
klimalarda bu lamba yanmaz.)

24

FAN/KLİMA SEÇİM ANAHTARI

Anahtarı FAN için " " (FAN) ISITMA 
ya da SOĞUTMA için " " (A/C) 
olarak ayarlayın.

25

SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞ ANAHTARI

Anahtarı SOĞUTMA için " " 
(SOĞUTMA) ISITMA için " " 
(ISITMA) olarak ayarlayın.

NOT
• Açıklamaların tam olarak anlaşılması 

için, bütün göstergeler gerçek çalışma 
durumlarında olduğu gibi Şekil 1'de ekran 
üzerinde gösterilmiştir.

• Şekil 1-2'de ön kapağı açık uzaktan 
kumanda gösterilmektedir.

• Şekil 1-3'te bu uzaktan kumandanın 
VRV sistemi ile sağlananlar ile birlikte 
kullanılabileceği gösterilmektedir.

• Hava filtresi temizleme zamanı gösterge 
lambası yanarsa, hava filtresini iç ünite ile 
birlikte verilen kullanım kılavuzunda 
açıklanan şekilde temizleyin.
Hava filtresini temizledikten ve yerine 
taktıktan sonra uzaktan kumanda 
üzerindeki filtre işareti sıfırlama 
düğmesine basın. Alıcı üzerindeki 
hava filtresi temizleme zamanı 
gösterge lambası sönecektir.

• Güç açıldığında, Buz Çözme Lambası 
yanıp söner. Bu bir arıza değildir.
5
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Uzaktan kumandanın kullanımı 
sırasında alınacak önlemler
Uzaktan kumandanın iletim kısmını 
klimanın alıcı kısmına yönlendirin.
İç ünite ve uzaktan kumanda arasındaki 
iletim ve alım yolunu engelleyen perde gibi 
bir nesne bulunması halinde cihaz 
çalışmayacaktır.

Alıcıdan gelen 2 kısa bip sesi, iletimin doğru 
şekilde gerçekleştiğini gösterir.
İletim mesafesi yaklaşık 7 m'dir.
Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya 
ıslatmayın.
Hasar görebilir.
Hiçbir zaman uzaktan kumanda 
düğmelerine sert, sivri bir cisimle 
bastırmayın.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

Montaj sahası
• Elektronik floresan aydınlatmalı odalarda 

sinyallerin alınamaması olasılığı mevcuttur. 
Yeni floresan ışık almadan önce lütfen 
satıcıya danışın.

• Uzaktan kumanda diğer elektrikli cihazları 
çalıştırıyorsa, bu cihazları uzaklaştırın 
veya bayinize danışın.

3. Uzaktan kumandanın 
kullanılması
6

Uzaktan kumandanın uzaktan kumanda 
yuvasına yerleştirilmesi
Uzaktan kumanda yuvasını birlikte verilen 
vidalarla bir duvara ya da sütuna monte edin. 
(İletim sağladığından emin olun)

Kuru pillerin takılması
(1) Uzaktan kumandanın 

arka kapağını ok 
işaretiyle gösterilen 
yönde çıkarın.

(2) Pilleri takın
İki adet (AAA.LR03 
(alkali)) kuru pil 
kullanın. Kuru pilleri 
(+) ve (–) işaretlerine 
uygun şekilde takın.

(3) Kapağı kapatın.

Pillerin ne zaman değiştirileceği
Normal kullanım altında, piller yaklaşık bir yıl 
dayanacaktır. Ancak iç ünite komutlara yanıt 
vermemeye ya da yavaş yanıt vermeye 
başlarsa ya da ekran kararırsa pilleri 
değiştirin.

Uzaktan kumandanın 
yerleştirilmesi

Yukarıdan kaydırın

Uzaktan 
kumanda 
yuvası

Uzaktan kumandanın 
çıkarılması

Yukarı doğru çekin
Türkçe



3PTR505118-3C.book  Page 7  Tuesday, July 20, 2021  2:04 PM
[İKAZ]
• Tüm pilleri aynı anda değiştirin, eski ve 

yeni pilleri birlikte kullanmayın.
• Uzaktan kumanda uzun süreyle 

kullanılmayacağında, pilden sıvı sızıntısını 
önlemek için tüm pilleri çıkarın.

MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ 
MEVCUT OLDUĞUNDA
İç ünite merkezi olarak kontrol ediliyorsa, 
uzaktan kumanda ayarının değiştirilmesi 
gerekir.
Bu durumda, DAIKIN bayinizle irtibat kurun.

VRV ve Sky Air Sistemi
Klima ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna 
bakın.

 Sayfa [1] deki şekil 1 ye bakın 
• Çalışma prosedürü heat pump ya da 

sadece soğuk tiplere göre değişmektedir. 
Sistem tipinizi öğrenmek için bayinize 
danışınız. 

• Üniteyi korumak için ana enerji kaynağını 
çalışmadan 6 saat önce açınız.

• Ana enerji kaynağı çalışma esnasında 
kapanırsa, operasyon enerji geri 
geldiğinde otomatik olarak aynı modda 
tekrar başlayacaktır.

Aşağıdaki sıra ile Çalışır.

• OTOMATİK ÇALIŞTIRMA yalnızca 
Isı pompası split sistemi veya Isı geri 
kazanımı VRV sistemi ile seçilebilir.

• Yalnızca soğutmalı modellerde, 
"SOĞUTMA", "FAN" ve "NEM ALMA" 
modunda çalışma arasından seçim 
yapılabilir.

UZAKTAN KUMANDA SOĞUTMA/
ISITMA GEÇİŞ ANAHTARI OLMAYAN 
SİSTEMLER İÇİN

4. Çalıştırma aralığı

5. Çalıştırma prosedürü

SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK, FAN 
VE NEM ALMA MODLARI
Türkçe
 Sayfa [1] deki şekil 1-1, 2'ye bakın 

ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİNE 
birkaç kez basın ve aşağıdakilere göre 
ÇALIŞMA MODUNU seçin.

■ SOĞUTMA MODU............................ " "
■ ISITMA MODU .................................. " "
■ OTOMATİK ÇALIŞTIRMA................. " "

• Bu çalışma modunda ISITMA/
SOĞUTMA değişimi otomatik 
olarak ayarlanır.

■ FAN MODU....................................... " "
■ NEM ALMA MODU ........................... " "

• Bu program minumum sıcaklık 
düşmesiyle odadaki nemi azaltır.

• Mikrobilgisayar SICAKLIK ve FAN 
HIZINI otomatik olarak seçer.

• Oda sıcaklığı 16°C'den az ise, sistem 
bu programda çalışmaz.

AÇIK/KAPALI düğmesine basın
ÇALIŞMA lambası yanar ve sistem 
çalışmaya başlar ya da ÇALIŞMA 
lambası söner, sistem durur.

NOT
• Ünite durduktan sonra gücü hemen 

KAPATMAYIN. Bu durumda en az 5 dakika 
bekleyin.
Su sızıntısı olabilir ya da başka sorunlarla 
karşılaşılabilir.

UZAKTAN KUMANDA SOĞUTMA/
ISITMA GEÇİŞ ANAHTARI OLAN 
SİSTEMLER İÇİN

 Sayfa [1] deki şekil 1-1,3'e bakın 

ÇALIŞMA MODU 
SEÇME DÜĞMESİ

 AÇIK/KAPALI

MODE

ON OFF
7
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(1) UZAKTAN KUMANDALI SOĞUTMA/
ISITMA GEÇİŞ ANAHTARI ile 
ÇALIŞMA MODUNU aşağıda 
açıklanan şekilde seçin.

■ SOĞUTMA MODU..................... " "

■ ISITMA MODU ........................... " "

■ FAN MODU................................ " "

■ NEM ALMA MODU .................... " "

• Nem alma modu hakkında ayrıntılı bilgi 
için "UZAKTAN KUMANDA SOĞUTMA/
ISITMA GEÇIŞ ANAHTARI OLMAYAN 
SISTEMLER IÇIN" bölümünü inceleyin.
(2) ÇALIŞMA MODU SEÇME düğmesine 

birkaç defa basın ve " " öğesini 
seçin
(Bu çalıştırma, yalnızca nem alma 
modunda kullanılabilir.)

AÇIK/KAPALI düğmesine basın
ÇALIŞMA lambası yanar ve sistem 
çalışmaya başlar ya da ÇALIŞMA 
lambası söner, sistem durur.

NOT
• Ünite durduktan sonra gücü hemen 

KAPATMAYIN. Bu durumda en az 
5 dakika bekleyin.
Su sızıntısı olabilir ya da başka sorunlarla 
karşılaşılabilir.

[ISITMA OPERASYONU AÇIKLAMASI]
BUZ ÇÖZÜCÜ (DEFROST) ÇALIŞMA

ÇALIŞMA MODU 
SEÇME DÜĞMESİ

 AÇIK/KAPALI
ON OFF
8

• Dış ünite üzerinde buzlanma arttıkça ısıtma 
etkisi azalır ve sistem BUZ ÇÖZME 
MODUNA geçer.

• Fan çalışması durdurulur ve iç ünitenin BUZ 
ÇÖZME lambası yanar.
BUZ ÇÖZME MODU başladıktan 6 – 8 
dakika sonra (en fazla 10 dakika), sistem 
ISITMA MODU geri döner.

Isıtma kapasitesi ve Çıkış havası sıcaklığı
• Çıkış havası sıcaklığı düştükçe ısıtma 

kapasitesi de düşer. Hala soğuk geliyorsa, 
klima ile aynı anda başka bir ısıtıcı kullanın.

• Odanın ısıtılması için sıcak hava dolaşıma 
alınır. Klimanın ilk başlatıldığı andan odanın 
ısınmasına kadar bir miktar süre geçecektir. 
Klima içeride belirli bir sıcaklığa ulaşana 
kadar dahili fan otomatik olarak düşük hızda 
dönecektir. Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa 
ulaşana kadar bekleyin. 

• Sıcak hava tavanda birikiyor ve ayak hizası 
soğukluğunu koruyorsa, bir devridaim cihazı 
kullanılması önerilir. Ayrıntılar için ürünü 
satın aldığınız yerle irtibata geçin.

SICAKLIK, FAN HIZI ve HAVA AKIŞ 
YÖNÜNÜ ayarlamak için aşağıdaki 
çizimde gösterilen sıralamayı takip edin.

SICAKLIK AYARLAMA düğmesine 
basın ve sıcaklık derecesini ayarlayın.

Bu düğmeye her basıldığında 
sıcaklık ayarı 1°C derece artar.

Bu düğmeye her basıldığında 
sıcaklık ayarı 1°C derece azalır.

Otomatik çalıştırma durumunda
Bu düğmeye her basıldığında 
sıcaklık ayarı "H" tarafına geçer.

Bu düğmeye her basıldığında 
sıcaklık ayarı "L" tarafında geçer.

AYARLAMA

SICAKLIK AYARLAMA
DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Türkçe
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[°C]

• Fan çalışma modunda ayarlama mümkün 
değildir.

NOT
• Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığı aralığı 

16°C ila 32°C'dir.

FAN HIZI KONTROLÜ düğmesine 
basın.
Yüksek veya Düşük fan hızı seçilebilir 
(BRC7EA628/29).
Yüksek, Orta veya Düşük fan hızı seçilebilir 
(BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).
Mikrobilgisayar bazı durumlarda üniteyi 
korumak için fan hızını kontrol edebilir.

Hava akış yönünü aşağıdaki çizimde 
gösterildiği gibi seçmek için HAVA 
AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA düğmesine 
basın.

EKRAN görüntülenir ve 
hava akış yönü sürekli 
olarak değişiklik gösterir 
(otomatik salınım ayarı).

Hava akış yönünü 
seçiminize göre belirlemek 
için HAVA AKIŞ YÖNÜ 
AYARLAMA düğmesine 
basın.

EKRAN kapanır ve hava 
akış yönü sabitlenir (Sabit 
hava akış yönü ayarı).

H ■ M ■ L
Sıcaklık 
ayarlama 25 23 22 21 19

FAN HIZI KONTROLÜ

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN 
AYARLANMASI

FAN

SWING
Türkçe
Hava akış yönünün sola/sağa 
ayarlanması
Odada iklimlendirme için gereken ya da 
istenen şekilde düğmeyle kanatları sola/
sağa yönlendirin.

NOT
• Açı ayarı yapmadan önce kanatların 

tamamen durmasını bekleyin. Kanatlar 
hareket halindeyken çalışmak 
parmaklarınızın sıkışmasına neden 
olabilir.

HAVA AKIŞ KANADI HAREKETİ
Aşağıdaki koşullarda hava akış yönü bir 
mikroişlemci tarafından kontrol edilir ve 
ekranda görüntülenenden farklı olabilir.

Çalışma 
modu Soğutma Isıtma

İşletim 
koşulları

• Sürekli olarak 
aşağı hava akış 
yönünde çalışı-
yorsa

• Oda sıcaklığı, 
ayar sıcaklığın-
dan yüksekse

• Buz çözme 
modunda
(Doğrudan 
odadaki kişilere 
soğuk hava 
üflenmesini önle-
mek için kanatlar 
havayı yatay 
olarak üfler.)
9
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NOT
• Kanatlara aşağı bakarken soğutma 

ya da programlı nem alma işlemi 
gerçekleştirmeye çalışmanız halinde hava 
akış yönü beklenmeyen şekilde değişebilir. 
Bu, cihazda bir sorun olduğunu göstermez. 
Bu özelliğin amacı, hava deşarj çıkışındaki 
parçacıklarda oluşan çiyin damlamasının 
önlenmesidir.

• Çalıştırma modu otomatik çalıştırmayı 
içerir.

Aşağıdaki sıra ile Çalışır.
• Zamanlama aşağıdaki iki yoldan 

yapılabilir.
Durma zamanını programlamak ( ) 
.... Sistem, ayarlanan süre dolduğunda 
çalışmayı durdurur.
Başlama zamanı programlamak ( ) 
.... Sistem, ayarlanan süre dolduğunda 
çalışmayı başlatır. 

• Zamanlama en fazla 72 saat için 
ayarlanabilir.

• Başlama ve durma zaman ayarları aynı 
anda yapılabilir.

ZAMANLAMA BAŞLAMA VE DURMA 
düğmesine birkaç kez basın ve 
gösterge üzerinden modu seçin.
Gösterge yanıp söner.
Durma zamanı ayarı için .... " "
Başlama zamanı ayarı için .... " "

ZAMAN PROGRAMLAMA düğmesine 
basın ve sistemi durma veya başlama 
zamanı için ayarlayın.

ZAMAN PROGRAMLAMA 
OPERASYONU

ZAMANLAMA MODU 
BAŞLAMA/DURDURMA

ZAMAN 
PROGRAMLAMA

TIMER

DOWN
UP
10
Bu düğmeye basıldığında zaman 
ayarı 1 saat ilerler.

Bu düğmeye basıldığında zaman 
1 saat geriler.

ZAMANLAYICI AYIRMA düğmesine 
basın.
Zaman ayarlama prosedürü sona erer. 
Ekran yanıp sönen ışıktan sabit yanan ışığa 
döner.

Programlamayı iptal etmek için 
ZAMANLAYICI KAPAMA düğmesine 
basın. Gösterge kaybolur.

Örneğin:
Zamanlayıcı 3 saat 
sonra durmaya 
ve 4 saat sonra 
başlamaya 
ayarlanırsa, 
sistem 3 saat 
sonra duracak, ve 
durduktan 1 saat 
sonra çalışmaya 
başlayacaktır.

NOT
• Zamanlama ayarlandıktan sonra gösterge 

kalan zamanı gösterir.

• Sistem aşağıdaki resimde gösterilen 
şekilde monte edildiğinde, ana uzaktan 
kumandanın belirlenmesi gerekecektir.

ZAMANLAYICI AYIRMA

ZAMANLAYICI İPTAL

ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI
(VRV sistemi için)

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Türkçe
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■ Isı pompası sistemi için
Bir dış ünite birkaç iç üniteye bağlı 
olduğunda.

■ Isı geri kazanımı sistemi için
Bir BS ünitesi birkaç iç üniteye bağlı 
olduğunda. 

• Yalnızca ana uzaktan kumanda ile 
ISITMA, SOĞUTMA MODU veya 
OTOMATİK (yalnızca Isı geri kazanımı 
sisteminde) ÇALIŞTIRMA seçilebilir.

İç ünite ana uzaktan kumanda ile 
"SOĞUTMA" olarak ayarlandığında, "FAN", 
"NEM ALMA" ve "SOĞUTMA" çalıştırma 
modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
İç ünite ana uzaktan kumanda ile "ISITMA" 
olarak ayarlandığında, "FAN" ve "ISITMA" 
çalıştırma modları arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

Bu uzaktan kumandalardan birinin 
ana uzaktan kumanda olarak 
belirlenmesi gerekmektedir.

Dış ünite

İç üniteler

Bu uzaktan kumandalardan birinin 
ana uzaktan kumanda olarak 
belirlenmesi gerekmektedir.

Dış ünite

İç üniteler

BS ünitesi
Türkçe
İç ünite ana uzaktan kumanda ile "FAN" 
olarak ayarlandığında, çalıştırma modları 
arasında geçiş yapamazsınız. 
Yukarıda izin verilenler dışında ayarlar 
yapılmaya çalışılırsa uyarı olarak "bip" sesi 
duyulacaktır.
Yalnızca Isı geri kazanımı sistemi ile iç 
üniteyi OTOMATİK olarak ayarlayabilirsiniz. 
Bu girişimde bulunulduğunda, uyarı olarak 
"bip" sesi çıkacaktır.

Ana uzaktan kumandanın atanması
Aşağıdaki sıra ile Çalışır.

4 saniye boyunca sürekli olarak 
ÇALIŞMA MODU SEÇME düğmesine 
basın.
Aynı dış üniteye veya BS ünitesine bağlı tüm 
bağımlı iç ünitelerin ekranında " " yanıp 
sönmeye başlar.

Ana uzaktan kumanda olarak atamak 
istediğiniz iç ünitenin ÇALIŞMA MODU 
SEÇİM düğmesine basın. Ana 
kumanda atama işlemi böylece 
tamamlanır. Bu iç ünite, ana uzaktan 
kumanda olarak atanır ve ekranda 
görüntülenen " " simgesi kaybolur.
• Ayarları değiştirmek için  ve  

adımlarını yineleyin.

Uzaktan kumanda pil hatası veya pilin 
tükenmesi nedeniyle çalışmazsa, ana 
ünitenin deşarj ızgarasının arkasında 
bulunan bu anahtarı kullanın. Uzaktan 
kumanda çalışmadığı halde üzerindeki 
düşük pil göstergesi yanmıyorsa, bayinize 
başvurun.

ACİL ÇALIŞTIRMA

MODE

MODE

1 2
11
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[BAŞLAT]

Makine önceki modda çalışır.
Sistem önceden ayarlanmış hava akış 
yönünde çalışır.

[DURDUR]

Bu sistem bireysel (bir iç ünitenin bir uzaktan 
kumandayla kontrol edildiği) sistemin yanı 
sıra iki kontrol sistemi sağlar. Üniteniz 
aşağıdaki kumanda sistem tipine sahipse 
aşağıdakileri teyit edin.
■ Grup kontrol sistemi

Bir uzaktan kumanda maksimum 16 iç 
üniteyi kontrol eder.
Tüm iç üniteler aynı şekilde ayarlanmıştır.

■ İki uzaktan kumandalı kontrol sitemi
Bir iç ünite (grup kontrol sistemi varsa, bir 
iç ünite grubu) iki uzaktan kumanda 
tarafından kontrol edilir.
Ünite bağımsız olarak çalışır.

NOT
• Yalnızca kablosuz uzaktan kumandalar 

mevcut olduğunda iki uzaktan kumandalı 
kontrol sistemi kullanılamaz. (Bir kablolu 
ve bir kablosuz uzaktan kumanda ile iki 
uzaktan kumandalı bir kontrol sistemi 
mevcut olmalıdır.)

Acil çalıştırma anahtarına basın.

Yeniden ACİL 
ÇALIŞTIRMA 
anahtarına basın.

GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİLİ 
UZAKTAN KUMANDA KONTROL 
SİSTEMİ İÇİN UYARILAR

1 2
12
• İki uzaktan kumandalı kontrol sistemi 
mevcut olduğunda, kablosuz uzaktan 
kumanda zamanlayıcı işlevini kontrol 
edemez. 

• Aynı ünite bağlı iki kumandanın çalışması 
sırasında kablosuz uzaktan kumandada 
yanızca ÇALIŞMA MODU gösterilir.

• Çalıştırma için kablolu uzaktan kumanda 
çalıştırma için kullanılırsa kablosuz 
uzaktan kumandadaki ekran değişmez.

• İç ünite ekranının 3 lambası arasından 
yalnızca çalışma göstergesi lambası 
çalışır.

NOT
• Kombinasyon değişikliği için ya da grup 

kontrol ve ikili uzaktan kumanda kontrol 
sistemi ayarlamak için Daikin bayiniz ile 
bağlantı kurun.

Aşağıdaki durumlar klima arızası 
olduğunu göstermez
I.SİSTEM ÇALIŞMAZ
• AÇIK/KAPALI düğmesine bastıktan 

sonra sistem hemen tekrar çalışmaya 
başlamaz.
ÇALIŞMA lambası yanıyorsa sistem 
normal durumdadır. Sistem hemen 
çalışmaya başlamaz çünkü güvenlik 
elemanları sistemin fazla yüklenmesini 
önlemek için çalışır. 5 dakika sonra sistem 
otomatik olarak çalışmaya başlar.

• SICAKLIK AYARI bir önceki 
pozisyonuna döndü-rüldüğünde 
sistem düğmeye basıldıktan hemen 
sonra tekrar çalışmaya başlamaz.
Sistem hemen çalışmaya başlamaz 
çünkü güvenlik elemanları sistemin fazla 
yüklenmesini önlemek için çalışır. 5 dakika 
sonra sistem otomatik olarak çalışmaya 
başlar.

• Alım bip sayısı 3 defa yinelenirse 
(normal şekilde çalıştığında yalnızca 
iki defa ses çıkaracaktır).
Kontrol, merkezi kontrol için isteğe bağlı 
denetleyici olarak ayarlanır.

6. Klima arızası değildir
Türkçe
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• Isıtma başlatıldığında iç ünite 
ekranındaki buz çözme lambası yanar.
Bu gösterge, üniteden soğuk hava çıkışı 
olduğuna karşı uyarıda bulunmak içindir. 
Bu, cihazda bir sorun olduğunu 
göstermez.

I. ACİL DURDURMA
Klima acil durumda durduğunda, iç ünite 
üzerindeki çalıştırma lambası yanıp 
sönmeye başlar. 
Ekranda görüntülenen arıza kodunu okumak 
için aşağıdaki adımları atın. Bu kod ile birlikte 
bayinize başvurun. Bu, sorun nedeninin 
tespit edilmesine yardımcı olacak ve onarım 
sürecini hızlandıracaktır.

" " kontrol modunu seçmek için 
KONTROL/TEST düğmesine basın.

Ekranda " " simgesi görüntülenir ve yanıp 
sönmeye başlar. "UNIT no." yanar.

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI 
DÜĞMESİNE basın ve ünite 
numarasını değiştirin.

İç üniteden bip sesi çıkana kadar ünite 
numarasını değiştirmek için basın ve bip 
sayısına göre aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.
Bip sayısı
3 kısa bip ...........  ve  arasındaki tüm 

adımları gerçekleştirin.

1 kısa bip ...........  ve  numaralı 
adımları gerçekleştirin

1 uzun bip.......... Normal durum

7. Sorunlu noktaların teşhisi

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6
Türkçe
ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİNE 
basın.

Arıza kodunun solunda " " simgesi yanıp 
söner. 

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI 
DÜĞMESİNE basın ve arıza kodunu 
değiştirin.
İç ünite iki defa bip sesi çıkarana kadar 
basın.

ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİNE 
basın.

Arıza kodunun sağında " " simgesi yanıp 
söner.

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI 
DÜĞMESİNE basın ve arıza kodunu 
değiştirin.
İç üniteden uzun bir bip sesi çıkarana kadar 
basın.
İç üniteden uzun bir bip sesi çıktığında arıza 
kodu sabitlenir.

Ekranı normal durumuna geri 
döndürmek için ÇALIŞMA MODU 
SEÇME DÜĞMESİNE basın.

Ekranı sıfırlama

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP

MODE
13
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II. ACİL DURDURMA DIŞINDAKİ 
DURUMLARDA
1. Ünite hiç çalışmıyor.

• Alıcının güneş ışığına veya güçlü ışığa 
maruz kalıp kalmadığını kontrol edin. 
Alıcıyı ışıktan uzakta tutun.

• Uzaktan kumandada pil bulunup 
bulunmadığını kontrol edin. Yoksa, 
pil takın.

• İç ünite numarası ile kablosuz uzaktan 
kumanda numarasının birbirine eşit 
olduğundan emin olun.

İç üniteyi aynı numaralı uzaktan kumanda ile 
çalıştırın.
Farklı numaralı bir uzaktan kumandadan 
iletilen sinyaller kabul edilmez. (Numara 
belirtilmediğinde, "1" olarak düşünülür)

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Numara

Numara
14
2. Sistem çalışır ama yeterli olarak 
soğutup ısıtmaz.
• Ayar sıcaklığı doğru olmadığında.
• FAN HIZI DÜŞÜK HIZA 

ayarlandığında.
• Hava akış açısı doğru olmadığında.

Aşağıdaki durumda, cihazı satın aldığınız 
yere başvurun.

UYARI
Bir yanık kokusu duyduğunuzda gücü 
derhal KESİN ve cihazı satın aldığınız 
yere başvurun. Ekipmanın uygun 
çalışma koşulu dışında bir amaçla 
kullanılması ekipmanın zarar görmesine, 
elektrik çarpmasına ve/veya yangına 
neden olabilir.

[Sorun]
İç ünitenin ÇALIŞTIRMA lambası yanıp 
sönüyor ve ünite çalışmıyor.

[Düzeltici işlem]
Uzaktan kumanda üzerindeki arıza kodunu 
(A1 - UF) kontrol edin ve cihazı satın 
aldığınız yerle iletişime geçin. 
(Bkz. sayfa 12.)

Arıza KoduSorunu algılayan 
Ünite No

KONTROL 
simgesi
Türkçe
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Kumandası ve pilleriyle 
birlikte ürününüz bu simgeyle 
işaretlenmiştir. Bu simge, 
elektrikli ve elektronik ürünlerin 
ve pillerin ayrılmamış evsel 
atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir. 
Piller için, bu simgenin altında ayrıca bir 
kimyasal simge bulunabilir. Bu kimyasal 
simge, pilin belirli bir konsantrasyonun 
üzerinde ağır metal içerdiği anlamına gelir. 
Olası kimyasal simgeler şunlardır:

■ Pb: kurşun (>%0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye 
çalışmayın. Ürünün demonte edilmesi ve 
soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili 
işlemler ilgili yerel ve ulusal mevzuata 
uygun olarak yetkili bir montör tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Üniteler ve atık piller 
yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri 
kazanım için özel bir işleme tesisinde 
işlenmelidir. Doğru şekilde bertaraf 
edilmesini sağlayarak, çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların 
önlenmesine yardımcı olursunuz. Lütfen 
daha fazla bilgi için montör veya yetkili 
servis ile irtibat kurun.

8. Bertaraf gereksinimleri
Türkçe
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