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Güvenlik Önlemleri
Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller
asıl talimatların çevirileridir.
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 kullanımına açık olmayan
aletler" sınıfına dahildir.
• Burada açıklanan önlemler UYARI ve İKAZ
olarak sınıflandırılmıştır. Her ikisi de güvenlikle
ilgili önemli bilgiler içerir. Tüm önlemleri
eksiksiz olarak uyguladığınızdan emin olun.
UYARI..... Bu talimatlara tam anlamıyla
uyulmaması kişisel yaralanma veya can
kaybına yol açabilir.
İKAZ........ Bu talimatlara tam anlamıyla uyulma
ması şartlara bağlı olarak ciddi olabil
ecek maddi hasar veya kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
• Gerektiği zaman başvurabilmeniz için
okuduktan sonra bu kılavuzu uygun bir yerde
saklayın. Cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse
kılavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.
UYARI
Klimadan gelen soğuk veya sıcak havaya uzun
süreli doğrudan ya da çok soğuk veya çok sıcak
havaya maruz kalmanın fiziksel durumunuza ve
sağlığınıza zararlı olabileceğine dikkat edin.
Klima arıza yaptığında (yanan bir şeyin kokusu,
vs.) üniteye gelen gücü kapatın ve yerel
satıcınıza başvurun.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza,
elektrik çarpması veya yangın tehlikesiyle
sonuçlanabilir.
Montaj işlemi için yerel satıcınıza başvurun.
İşlemi kendinizin yapması su sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.
Klimada değişiklik, onarım ve bakım yapılması
ile ilgili olarak yerel satıcınıza başvurun.
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya
yangın tehlikesine neden olabilir.
Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmaklarınız,
vs. gibi cisimleri koymayın.
Klimanın yüksek hızlı fan kanatlarına dokunmaktan
dolayı yaralanma meydana gelebilir.
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Soğutucu sızıntısı olması halinde yangına dikkat
edin.
Klima düzgün bir şekilde çalışmadığında, örn. soğuk
veya sıcak hava üretmediğinde, soğutucu sızıntısı
bunun nedeni olabilir. Yardım için satıcınıza
başvurun. Klimada kullanılan soğutucu güvenlidir
ve normal olarak kaçak yapmaz. Bununla birlikte,
sızıntı olması halinde çıplak bir yakıcı, ısıtıcı veya
ocak ile temas zararlı gaz üretilmesine yol açabilir.
Kalifiye bir servis elemanı sızıntının onarıldığını teyit
edene kadar klimayı kullanmayın.
Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapılacağı
konusunda yerel satıcınıza danışın.
Klima küçük bir odaya kurulacağı zaman, kaçak
olması halinde sızan soğutucu miktarının
konsantrasyon sınırını aşmaması için doğru
önlemler alınması gereklidir. Aksi taktirde, oksijen
azalmasından dolayı bir kazaya yol açılabilir.
Aksesuarların bağlanması hususunda
profesyonel bir elemanla irtibata geçin ve
sadece imalatçı tarafından belirlenen
aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Kendi işçiliğinizden kaynaklanan bir arıza meydana
geldiğinde su sızıntıları, elektrik çarpması veya
yangınla sonuçlanabilir.
Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve tekrar
monte edilmesi ile ilgili olarak yerel satıcınıza
başvurun.
Yanlış montaj işlemi sızıntı, elektrik çarpması veya
yangın tehlikesine neden olabilir.
Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar
kullanın.
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya ünite
hasarı ile sonuçlanabileceğinden uygun olmayan
sigortaları, bakır veya diğer telleri sigorta olarak
kullanmayın.
Üniteyi mutlaka topraklayın.
Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner veya telefon
toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu toprak
lama elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.
Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek bir
darbe akımı klimada hasara yol açabilir.
Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Sel veya tayfun gibi doğal bir afet yüzünden
klima su içinde kalırsa satıcıya başvurun.
Böyle bir durumda klimayı çalıştırmayın, yoksa
arıza, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
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Güvenlik Önlemleri
Güç kaynağı kesicisini AÇIK veya KAPALI
konuma getirerek klimanın çalışmasını başlatıp
durdurmayın.
Aksi halde, yangın veya su sızıntısı meydana
gelebilir. Ayrıca, güç kesintisi kompanzasyonu etkin
hale getirilmişse fan aniden döner ve yaralanmaya
yol açabilir.

Uzun süreli kullanımdan sonra ünite standı ile
bağlantılarında hasar kontrolü yapın.
Hasarlı bir durumda bırakılırsa, ünite düşebilir ve
yaralanmaya yol açabilir.

Ürünü yemeklik yağ veya makine yağı gibi yağ
buharı ile kirletilmiş atmosferde kullanmayın.
Yağ buharı çatlak hasarı, elektrik çarpması veya
yangına neden olabilir.

Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalışmasını
durdurun, kesiciyi kapatın veya güç kablosunu
fişten çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma
meydana gelebilir.

Ürünü yemek pişirilen odalar gibi aşırı yağlı
duman veya yanıcı gaz, aşındırıcı gaz ya da
metal tozu bulunan yerlerde kullanmayın.
Ürünün bu tür yerlerde kullanılması yangına veya
ürün arızalarına neden olabilir.
Ürünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç
spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanılması üründe çatlak
hasarına, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Klima için özel olarak ayrılmış bir güç beslemesi
kullandığınızdan emin olun.
Başka türlü bir güç beslemesinin kullanılması ısı
oluşumuna, yangına veya ürün arızalarına neden
olabilir.
İKAZ
Klimayı öngörülenler dışındaki amaçlar için
kullanmayın.
Söz konusu objenin kalitesini ve/veya ömrünü
olumsuz yönde etkileyebileceğinden hassas
cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat
eserlerini soğutmada klimayı kullanmayın.
Dış ünitenin fan muhafazasını çıkarmayın.
Muhafaza, yaralanmaya yol açabilecek ünitenin
yüksek hızlı fanına karşı koruma sağlar.
Neme duyarlı objeleri doğrudan iç veya dış
ünitenin altına koymayın.
Belirli durumlarda ana ünite veya soğutucu
borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik veya
drenaj tıkanması damlamaya neden olarak söz konusu
objenin kirlenmesine veya bozulmasına yol açabilir.
Yakıcı gibi gereçlerin klima ile birlikte
kullanılması durumunda, oksijen yetersizliğinin
önüne geçmek için odayı yeterince
havalandırmayı ihmal etmeyin.
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Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreyleri
ünite yakınına koymayın veya sprey kaplarını
ünitenin yanında kullanmayın.

Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak ellerle
çalıştırmayın.
Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından açık
alev üreten yakıcı veya ısıtıcıları üniteden gelen
hava akışına maruz yerlere yerleştirmeyin.
Oluşan ısı deformasyona yol açabileceğinden
ısıtıcıları ünitenin tam altına yerleştirmeyin.
Olumsuz etkiler meydana gelebileceğinden
çocuklar, bitkiler veya hayvanların üniteden
gelen havaya doğrudan maruz kalmamaları
sağlanmalıdır.
Elektrik çarpmaları veya yangına yol
açabileceğinden, klima ya da uzaktan
kumandayı suyla yıkamayın.
Elektrik çarpmaları veya yangına yol
açabileceğinden ünitenin üzerine su kapları
(çiçek vazosu, vs.) koymayın.
Klimayı, yanıcı gaz sızıntı tehlikesi bulunan bir
yere monte etmeyin.
Gaz sızıntısı olması durumunda, klima yakınında
gaz birikmesi yangın tehlikesine yol açabilir.
Sprey kutuları gibi yanıcı kapları üfleme
ağzından 1 m mesafe içine koymayın.
İç veya dış ünitenin sıcak hava çıkışı üzerlerinde
etki edeceği için kaplar patlayabilir.
Drenajı, tam drenaj sağlanacak şekilde düzenleyin.
Klimanın çalışması sırasında dış ünitenin drenaj
borusundan düzgün drenaj olmuyorsa, kir ve
döküntü birikmesi yüzünden boruda tıkanma olabilir.
Bunun sonucunda iç üniteden su sızabilir. Bu
koşullar altında klimanın çalışmasını durdurun ve
yardım için satıcınıza başvurun.
Dış ünite üzerine çocukların çıkmasına izin
vermeyin ya da bir cisim koymayın.
Düşme ya da devrilme yaralanmaya neden olabilir.
Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
Zayıflayan hava akışı yetersiz performans veya
soruna yol açabilir.
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Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalıklı kişiler
tarafından gözetim olmadan kullanım için uygun
değildir.
Vücut fonksiyonlarının bozulmasına ve sağlığın
zarar görmesine yol açabilir.
Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla
oynamadıklarının garantiye alınması için
çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması vücut
fonksiyonlarında bozulmaya ve sağlığın zarar
görmesine yol açabilir.
Çocukların dış ünite üzerinde veya civarında
oynamalarına izin vermeyin.
Dikkat etmeden üniteye dokunurlarsa yaralanma
meydana gelebilir.
Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili olarak
satıcınıza başvurun.
Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına,
su sızıntısına ve başka zararla birlikte elektrik
çarpmalarına neden olabilir.
Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava
girişine veya alüminyum kanatlarına
dokunmayın.
Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne
yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve
başka kalıntıların birikmemesini sağlayın.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar için
cazip bir yuvadır. Bu tür hayvanlar üniteye girerek,
elektrikli parçalarla temas edip arızaya, dumana
veya yangına neden olabilir.
Kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın.
Ön paneli sökmeyin. Bazı iç parçalara dokunulması
elektrik çarpmalarına ve ünite hasarına yol açar. İç
parçaların kontrolü ve ayarı ile ilgili olarak lütfen
satıcınıza başvurun.
Uzaktan kumandayı ıslanma riski bulunan
yerlere bırakmayın.
Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik
kaçağı olması ve elektronik parçaların zarar görme
riski vardır.
Hava filtresinin temizliği veya incelenmesi
sırasında dikkatli olun.
Yüksek yerde çalışılması gerektiğinden son derece
dikkatli olunması gerekir.
Üzerine çıkılan sehpa sağlam değilse, düşebilirsiniz
ve yaralanma meydana gelebilir.
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İsim ve Fonksiyonlar
Filtre tespit düğmeleri
(beş noktada)

Panele ait
EL. COMPO. BOX

Dekoratif
köşe kapağı

Dekoratif köşe kapağı
Gösterge
(yeşil/kırmızı)

Toz kutusu
tespit düğmeleri
(beş noktada)

Gösterge
İki tarafa açılır kapak (yeşil/kırmızı)
Dekorasyon
paneli

Toz kutusu
Fırça birimi
tespit vidası

Hava filtresi

Fırça birimi

Toz alma girişi
Emme ızgarası

S biçimli boru
Fırça tahrik motoru

Filtre tahrik motoru

• Resimde filtre otomatik temizleme fonksiyonuna sahip
dekorasyon paneli gösterilmektedir, yalnız emme
ızgarası çıkarılmıştır.

Gösterge
Göstergenin görüntü rengi ve koşulları aşağıdakileri kapsar.
Gösterge rengi
Yeşil

Kırmızı

Durum
Yanıyor

İçindekiler
Ürün klima işletiminde (*)

Yanıp sönüyor

Ürün filtre otomatik temizliğini gerçekleştiriyor (*)

Uzun aralıklarla
yanıp sönüyor

Toz kutusundaki tozu alma zamanı (toz sensörü
tarafından algılanan toz ile)

Kısa aralıklarla
yanıp sönüyor

Toz kutusu dolu ve filtre otomatik temizliği
yapılamıyor.

Bkz. sayfa 13.

Filtrenin otomatik temizliği sırasında hata olma durumu.

* Ürün fabrikada bu öğeleri göstermeyecek şekilde ayarlanmıştır.

NOT
Ürünü aşağıdaki yerlerde kullanmayın.
Yağ, sigara katranı ve buhar filtre üzerinde gereği gibi temizlenemeyen yapışkan toza sebep olur. Ayrıca,
yapışkan toz arızalara da neden olabilir.
• Yağlı duman olan yerler........................................ Restoranlar, fabrikalar, vs.
• Aşırı sigara dumanı olan yerler............................ Sigara içme odası, vs.
• Aşırı nem veya buhar olan yerler......................... Restoranlar, fabrikalar, vs.
* Yukarıda adı geçen özel örneklerden başka ürün belirli koşullar altında kullanılamayabilir. Ayrıntılar için Daikin
satıcınızla temas kurun.
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1. İşletim modu seçici düğmesi
11. LCD (arka ışığı ile)

4. Yukarı düğmesi
5. Aşağı düğmesi
6. Sağ düğmesi
7. Sol düğmesi
9. Çalışma lambası
8. Açma/Kapama düğmesi
3. Menü/Giriş düğmesi
10. İptal düğmesi

2. Fan hızı/Hava akış yönü butonu
Temel çalıştırma öğeleri (örn. Açma/Kapama, İşletim modu seçici, Fan hız kontrolü ve sıcaklık ayarları)
dışındaki fonksiyonlar menü ekranından ayarlanır.

NOT
• Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere monte etmeyin.
Aksi halde, LCD rengi solabilir ve hiçbir şey görünmez olabilir.
• Uzaktan kumandanın kablosunu çekmeyin ya da bükmeyin.
Yoksa, uzaktan kumanda hata verebilir.
• Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelere sivri uçlu cisimlerle basmayın.
Aksi takdirde, uzaktan kumanda zarar görebilir veya hata verebilir.

1. İşletim modu seçici düğmesi
• Tercih ettiğiniz işletim modunu seçmek için bu
düğmeye basın.
* Bağlanan modele göre kullanılabilen modlar
değişiklik gösterir.

2. Fan hızı/Hava akış yönü butonu
• Hava Debisi/Hava Akış yönü ayar ekranını
göstermek için kullanılır.
* Bağlanan modele göre kullanılabilen fan
hızları ve Hava akış yönü değişiklik gösterir.
(Daha fazla bilgi için, kumandanın kullanım
kılavuzuna bakın)

3. Menü/Giriş düğmesi
• Ana menüyü göstermek için kullanılır.
• Seçilen ayar öğesini girmek için kullanılır.
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4. Yukarı düğmesi (Şu sembolün
bulunduğu kısma bastığınızdan emin
olun )
• Ayar sıcaklığını yükseltmek için kullanılır.
• Üst tarafta bulunan sonraki öğeler vurgulanır.
(Düğme basılı tutulursa vurgulanan öğeler
sürekli olarak kaydırılır.)
• Seçilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.

5. Aşağı düğmesi (Şu sembolün
bulunduğu kısma bastığınızdan emin
olun )
• Ayar sıcaklığını düşürmek için kullanılır.
• Alt tarafta bulunan sonraki öğeler vurgulanır.
(Düğme basılı tutulursa vurgulanan öğeler
sürekli olarak kaydırılır.)
• Seçilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.
Kullanım kılavuzu
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İsim ve Fonksiyonlar
6. Sağ düğmesi (Şu sembolün bulun
duğu kısma bastığınızdan emin olun )
• Sağ tarafta bulunan sonraki öğelerin
vurgulanması için kullanılır.
• Her bir ekran sağ yönde kaydırılır.
• Bu düğme en az dört saniye basılı tutularak
evden ayrılma ayarları etkinlenir.

7. Sol düğmesi (Şu sembolün bulun
duğu kısma bastığınızdan emin olun

9. Çalışma lambası (Yeşil)
• Bu lamba işletim sırasında yanar.
• Bir hata olursa bu lamba yanıp söner.

10. İptal düğmesi
• Önceki ekrana dönmek için kullanılır.

11. LCD (arka ışığı ile)
)

• Sol tarafta bulunan sonraki öğelerin
vurgulanması için kullanılır.
• Her bir ekran sol yönde kaydırılır.
• Bu düğme en az dört saniye basılı tutularak
evden ayrılma ayarları etkinlenir.

8. Açma/Kapama düğmesi

• Herhangi bir işlem düğmesine basıldığında arka
ışığı yaklaşık 30 saniye yanar. Açma/Kapama
düğmesi dışındaki düğmeleri arka ışığı
yanarken kullanabilirsiniz.
• Tek iç üniteye kumanda etmek için iki tane uzaktan
kumanda kullanılıyorsa, diğerinden önce çalıştırılan
uzaktan kumandanın arka ışığı yanar.
(İki uzaktan kumandanın arka ışığı aynı anda
yanmaz.)

• Bu düğmeye bastığınızda sistem çalışmaya başlar.
• Bu düğmeye tekrar bastığınızda sistem çalışmayı durdurur.

Likit Kristal Ekran
• İki tip ekran vardır, standart ve ayrıntılı ekranlar.
Standart ekran varsayılan olarak ayarlıdır.
• Ayrıntılı ekrana gitmek için ana menüde ayrıntılı ekranı seçin.
Ayrıntılar için, kablolu uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın.
• Aşağıdaki ekranların her biri filtre otomatik temizleme fonksiyonuna ilişkin LCD ekran durumunu açıklar.
Ürün, filtre otomatik temizleme işletiminde olmadığı zamana ait LCD ekranların kapsamı için kablolu uzaktan
kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Standart ekran

  Ayrıntılı ekran  

Oto

Oto

Ayarla
Soğt28°C
Isıt20°C

Toz topla

2. Mesaj

Geri al
Oda sck
Soğt28°C
Isıt20°C 20°C

Toz topla

1. "Filtre otomatik temizleme" ekranı

1. "Filtre otomatik temizleme" ekranı
• Ürün filtre otomatik temizliğini gerçekleştirirken
görüntülenir.

2. Mesaj
Aşağıdaki mesaj belirir.
"Hata: Menü butonuna bas."
"Uyarı: Menü butonuna bas."
• Hata veya uyarı saptanırsa görüntülenir.
(Bkz. sayfa 18).
Kullanım kılavuzu
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Cum 11:03

2. Mesaj

1. "Filtre otomatik temizleme" ekranı

Mesajlar "Toz topla." ve "Uyarı: Menü butonuna
bas." sırayla belirir.
• Toz kutusundaki tozun alınma zamanı
geldiğinde görüntülenir. (Bkz. sayfa 13).
"Menüden saati ayarla"
• Saatin yeniden ayarlanması gerektiğini
bildirmek için görüntülenir. (Bkz. sayfa 9)
• Ayarlar yeniden yapılmadıkça ürün filtre
otomatik temizliğine belirlenen dönemde
başlamaz.
BYCQ140D7GW1
Otomatik temizlemeli dekorasyon paneli
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Filtre Otomatik Temizleme
Uzaktan Kumanda Fonksiyonları
İşlem Yöntemi

İşletim
ekranı görüntüsü

1

İşletimde uzaktan
kumanda üzerinde
görüntülenecek
ekranları açıklar.

Ana Menü

1/2

Hızlı Başlatma
Havalandırma
Enerji Tasarrufu Seçenekleri
Zamanlama
Filtre oto temizleme
Bakım Bilgisi
Gr dön

Ayar

İşlem prosedürü
Uzaktan kumanda için düğme işlem
prosedürünü açıklar. Düğmeleri prosedüre
göre kullanın.

İşlem düğmesi gösterimi
Kullanılacak düğmelerin
konumlarını gösterir.

• Ana menü ekranında Filtre oto temizleme seçimi için
düğmelerine basın.
Filtre otomatik temizleme ayarları ekranını görüntülemek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Filtre oto temizleme
Filtre oto temizleme

09:00–12:00
Gr dön

Ayar

Filtre Otomatik Temizleme Ayarı
Bu ürün günde bir kez filtre otomatik temizliği yapar.
Ürün filtre otomatik temizliği yaparken ürünün klima işletimi durur. İstenilen süreyi sekiz adet süre içinden
belirleyin.

NOT
• Saat ayarlarının doğru olması gerekir.
• Filtre otomatik temizliği için süre belirlenmezse ürün 00:00 ile 03:00 arasında (fabrika ayarı olarak) filtre
otomatik temizliği yapar.
• Saat ayarları yapılmazsa ürün öngörülmeyen bir zamanda filtre otomatik temizliği yapar.

Başlama

Zamanını Belirleme Yöntemi
İşletim yöntemi

1

Ana menü

Gr dön

2

1/2

Hızlı başlangıç
Havalandırma
Enerji tasarrufu
Program
Filtre oto temizleme
Bakım bilgisi
Ayar

Filtre oto temizleme
Saat ayarı yürütülmüyor
Ayarlamak ister misiniz?

Evet Hayır
Gr dön

• Ana menü ekranını görüntüleyin.
• Ana menü ekranında Filtre oto temizleme seçimi için
düğmelerine ve sonra Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Tarih & zaman
Yıl
2011
Ay
01
Gün 01
Perşembe

* Filtre otomatik temizleme başlama zamanını ayarlamak için saat ayarları
gereklidir.

• Saat ayarlanmamışsa, soldakine benzer bir ekran
belirecektir.
Evet seçimi için
düğmelerine ve sonra Menü/Giriş
düğmesine basın.
Geçerli yıl, ay, gün ve saat ayarını yapın.
(Bkz. "Saat ve Takvim" sayfa 10)

12:00
Gr dön

Ayar
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Filtre Otomatik Temizleme

3

Filtre oto temizleme
Filtre oto temizleme

0:00– 3:00
Gr dön

4

Ayar

Filtre oto temizleme
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet Hayır
Gr dön

• Filtre otomatik temizleme için Saat ayarlama ekranında
düğmelerine her basışta süre değişir.
00:00–03:00 , 03:00–06:00 , 06:00–09:00 , 09:00–12:00 ,
12:00–15:00 , 15:00–18: 00 , 18:00–21:00 , 21:00–00:00 .
Gösterilenler içinden istediğiniz dönemi seçin.
• Menü/Giriş düğmesine basın.
Ayarların onaylama ekranı belirir.
• Ayar onaylama ekranında Evet seçimi için
düğmesine
basın.
Filtre otomatik temizlemeyi ayarlamak ve temel ekrana
dönmek için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Filtre Otomatik Temizleme
Ürünün aşağıda verilen üç adet işletim modu vardır, filtre otomatik temizleme için herhangi biri ayarlanabilir.

İşletim modu
Program
zamanlayıcı
işletimi
00:00-ila-03:00
işletimi
Otomatik kontrol
işletimi

Tanımlama

Saat
ayarı

Filtre otomatik temizliğini
başlatmak için saat
belirlenebilmesi

Sekiz dönem içinden seçilen belirli dönemde
filtre otomatik temizliği yapar.
Filtre otomatik temizliğini fabrika ayarı olan
dönem (00:00 ila 03:00) süresinde yapar.
Filtre otomatik temizliğini kontrol referansına
göre yapar.

veya

HAZIRLIK
• Filtre otomatik temizliğine bir dönem belirlerken ürünün klima işletiminde olduğu dönemleri seçmekten
olabildiğince kaçının.
Filtre otomatik temizleme dönemi ürünün klima işletiminde olduğu dönemle çakışırsa, ürün zorunlu olarak
klima işletimini durdurup filtre otomatik temizliğine başlayabilir.
• "Menüden saati ayarla" mesajı belirirse, filtre otomatik temizliğinin belirlenen dönemde yapılması için saat
ayarlarını tekrar yapın.

NOT
* Saat ayarı herhangi bir nedenle sıfırlandığında (örn., 48 saat veya daha uzun süre boyunca ürüne gelen
enerjinin kesilmesi) saat ayarları yeniden yapılmadıkça ürün otomatik kontrol moduna ayarlanır.
• Filtre dönerken veya toz fırça ile kazınırken ürün bir miktar gürültü çıkarabilir.
• Filtre otomatik temizliği sırasında fan otomatik olarak döner.

Kullanım kılavuzu
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Saat ve Takvim
Saatin

ayarlanması
İşletim yöntemi

1

• Menü/Giriş düğmesine basın.
Soğut

Ayarla
Soğt 28°C

Temel ekran

2

Ana menü

1/2

• Ana menü ekranı belirir.

Hızlı başlangıç
Havalandırma
Enerji tasarrufu
Program
Filtre oto temizleme
Bakım bilgisi
Gr dön

Ayar

Ana menü ekranı

3

Ana menü

Gr dön

4

2/2

Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Saat & takvim
Dil

• Ana menü ekranında Saat ve Takvim seçimi için
düğmelerine basın.
Saat ayarları ekranını görüntülemek için Menü/Giriş
düğmesine basın.

Ayar

Tarih & zaman

•

düğmeleriyle “Yıl” seçimini yapın.
Yıl girişini
düğmeleriyle yapın.
Düğmenin basılı tutulması sayının sürekli olarak değişmesine
neden olur.

•

düğmeleriyle "Ay" seçimini yapın.
düğmeleriyle yapın.
Ay girişini
Düğmenin basılı tutulması sayının sürekli olarak değişmesine
neden olur.

•

düğmeleriyle "Gün" seçimini yapın.
Gün girişini
düğmeleriyle yapın.
Düğmenin basılı tutulması sayının sürekli olarak değişmesine
neden olur.
Haftanın günleri otomatik olarak değişir.

Yıl
2011
Ay
01
Gün 01
Perşembe

12:00
Gr dön

5

Ayar

Tarih & zaman
Yıl
2011
Ay
10
Gün 01
Perşembe

12:00
Gr dön

6

Ayar

Tarih & zaman
Yıl
2011
Ay
10
Gün 07
Perşembe

12:00
Gr dön

Ayar
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Filtre Otomatik Temizleme

7

•

Tarih & zaman
Yıl
2011
Ay
10
Gün 07
Perşembe

12:00
Gr dön

8

Ayar

•

Tarih & zaman
Yıl
2011
Ay
10
Gün 07
Perşembe

12:21
Gr dön

9

Ayar

Tarih & zaman
Ayarları kayıt eder misiniz?

Evet Hayır
Gr dön

Kullanım kılavuzu
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düğmeleriyle "Saat" seçimini yapın.
Saat girişini
düğmeleriyle yapın.
Düğmenin basılı tutulması sayının sürekli olarak değişmesine
neden olur.

Ayar

düğmeleriyle "Dakika" seçimini yapın.
Dakika girişini
düğmeleriyle yapın.
Düğmenin basılı tutulması sayının sürekli olarak değişmesine
neden olur.
• Menü/Giriş düğmesine basın.
Ayarların onaylama ekranı belirir.

• Ayar onaylama ekranında Evet seçimini için
düğmesine
basın.
Saati ayarlamak ve temel ekrana dönmek için Menü/Giriş
düğmesine basın.
* Filtre otomatik temizleme ayarlarını yaparken, görüntü filtre otomatik
temizleme için bir dönem belirleme ekranına döner. (Bkz. sayfa 9.)
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Geçerli Ayarlar
Geçerli

ayarların işlemleri
İşletim yöntemi

1

Ana menü

Gr dön

2

2/2

Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Saat & takvim
Dil

Ayar

Geçerli ayarlar
Havalandırma oranı
Havalandırma modu
Program
Ekran modu
Görüntü öğesi
Filtre oto temizleme
Gr dön

• Ana menü ekranını görüntüleyin. (Bkz. sayfa 10).
• Ana menü ekranında Geçerli ayarlar seçimi için
düğmelerine ve sonra Menü/Giriş düğmesine basın.

Düşük
Oto hvln
Dvre dsı
Standart
Ds hv s
00-03

• Geçerli ayar durumunu gösteren bir liste belirir.
Sonraki öğeye gitmek için
düğmelerine basın.
• İptal düğmesine basılırsa ana menü ekranına geri dönersiniz.

Ayar

Görüntü öğeleri
Havalandırma oranı
Havalandırma modu
Program
Hızlı başlangıç

Ekran modu
Görüntü öğesi
Filtre oto temizleme

* Gösterilen öğeler modele göre değişebilir.
Sadece ayarlanabilen öğeler gösterilir.
Filtre otomatik temizlemenin geçerli ayarı için görüntülenen "Filtre otomatik
temizleme" ayarlarına bakın.
Örnek: Filtre otomatik temizleme için 00:00 ile 03:00 arasındaki dönem
ayarlı.
Filtre otomatik temizleme 00-33
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Toz Kutusundan Tozun Alınması
Toz Alma Belirteç Gösterimi
Zamanı geldiğinde toz kutusundan tozu alma belirteci görünür.
Belirteç onaylandığında tozu gecikmeden alın.
* Tozu alma belirteci yaklaşık olarak yarım ila bir yıl aralıklarla görünür.
Ürün aşırı tozlu yerlerde kullanılırsa aralıklar kısalabilir.
Tozu alma belirteci toz kutusundaki tozun miktarına göre kademeli olarak belirir.
Gösterim yeri
Uzaktan
kumanda

LCD

Alma belirteci 1

Alma belirteci 3

"Toz topla" ve "Menü butonuna bas" mesajları sırayla belirir.

Çalışma
lambası

Dekoratif köşe kapağı
Gösterge (kırmızı)

Alma belirteci 2

İşaret yok
İşaret yok

Gösterge uzun
aralıklarla yanıp
söner.

Alma belirteci 4
"AH" (hata işareti)
belirir

Çalışma lambası yanıp söner.
Gösterge kısa aralıklarla yanıp söner.

HAZIRLIK
• Tozu alma belirtecinin onaylanması tamamlandıktan sonra toz kutusundaki tozu gecikmeden alın.

NOT
• Ürünün klima işletiminin toz alınmadan sürdürülmesi halinde klima işletimini askıya alma kontrolü çalışır.
Ayrıca, toz dökülür ve bir arıza meydana gelebilir. O nedenle, elektrik süpürgesiyle toz alınmalıdır.

Kullanım kılavuzu
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Elektrik Süpürgesi ile Tozun Alınması

1

Tozu alma belirtecinin onaylanması tamamlandıktan sonra toz kutusundaki tozu elektrik
süpürgesiyle temizleyin.
NOT
• Filtre otomatik temizliği sırasında elektrik süpürgesiyle tozun alınması mümkün değildir. Tozu almadan
önce uzaktan kumandanın ekranında "
" görüntülenmediğinden emin olun.
* Gösterge gösterime ayarlı ise gösterge yeşil renkte yanıp söner. (Bkz. sayfa 5).

2

Elektrik süpürgesinin borusuyla birleştirmek için verilen bağlantı borusu ile ataşmanı
takın.
Bağlantı borusu ile ataşmanı elektrik süpürgesinin borusuna takın.
İç çapı 32 ila 38 mm olan elektrik süpürgesi borusu.

Elektrik süpürgesi borusu

Bağlantı borusu

İç çapı 38 ila 42 mm olan elektrik süpürgesi borusu.

Elektrik süpürgesi borusu

Bağlantı borusu

Ataşman

Bağlantı borusunu saklarken, kanca ve kangal tutturucu şeridini kullanın ve aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.
Örnek 1
1. Tutturucu şeridin arkasındaki çift yapışkanlı
banttan koruyucu kağıdı soyun ve tutturucu şeridi
saklama yerinde düz bir yüzeye yapıştırın.

Depolama
yerindeki düz yüzey

Bağlantı borusu

2. Bağlantı borusunun tutturucu şeridini 1. adımda
yapıştırılan tutturucu şerit üzerine bastırın.
Kanca ve kangal
tutturucu şeritleri

Örnek 2
Bağlantı borusunu saklamak için bağlantı borusu
üzerindeki kanca ve kangal tutturucuları bir elektrik
süpürgesi hortumunun veya borunun etrafına sarın.

Elektrik süpürgesi
hortumu veya borusu

Kanca ve kangal
tutturucu şeritleri
Bağlantı borusu

NOT
• Ataşman yuvarlak biçimli ön uca sahip olmayan bir elektrik süpürgesi borusuna (örn. ayaklı tip veya
el tipi elektrik süpürgesi) ya da ortasında hava kaçağı için delik bulunan bir boruya bağlanamaz.
Ataşman elektrik süpürgenize bağlanamıyorsa Daikin satıcınıza başvurun.
• Minimum 300 W emme gücüne sahip bir elektrik süpürgesi kullanın.
• Tozla dolmuş ve emme gücü düşük bir elektrik süpürgesi kullanmayın.
* Yukarıda belirtilen elektrik süpürgesinin kullanılması tozun alınmasında yetersizliğe neden olabilir.
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Toz Kutusundan Tozun Alınması

3

Bağlantı borusunun ön ucunu emme ızgarasının tam altından toz alma girişine takın.
Sonra ön ucu yerine oturana kadar iç hava girişi üzerine bastırın.
Hava girişi
Yaklaşık 10 mm
yükselir

Toz alma girişi

Bağlantı borusu
Toz alma girişinin iç kesiti

4

Bağlantı borusunun ön ucu sıkıca oturmuş halde emme gücü maksimuma ayarlı olarak
elektrik süpürgesini çalıştırın ve tozu temizleyin.

5

Dekoratif köşe kapağındaki gösterge kırmızı yanıp sönüyorsa, toz alma işleminin
tamamlanması üzerine gösterge söner veya yeşil yanar.
* Kırmızı yanıp sönen göstergenin sönmesi veya yeşil olarak yanması için maksimum 30 saniye süre
gerekebilir.

Kullanım kılavuzu
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Toz Alma Belirtecinin Sıfırlanması
İşletim yöntemi

1

Oto

Ayarla
Soğt
Isıt

28°C
20°C

Toz topla

• Toz kutusundan tozu alma zamanı geldiğinde, temel ekranın
alt kısmında toz alma mesajları "Toz topla." ve "Menü
butonuna bas." sırayla belirir.
• Bu durumda iken, temel ekranda Menü/Giriş düğmesine
basın.

Temel ekran

2

Toz toplama metodu

Gr dön

3

Ayar

Toz toplama metodu
Toz toplandı mı ?

Evet Hayır
Gr dön

Soğut

Ayar

• Toz alma girişinden tozun elektrik süpürgesiyle temizlenmesine
dair bir resim belirir. (Bkz. "Elektrik Süpürgesi ile Tozun
Alınması" sayfa 14)
• Tozu alma yöntemini anladıktan sonra, bu durumda iken
Menü/Giriş düğmesine basın.

• Toz kutusundaki tozu elektrik süpürgesiyle temizledikten
sonra, toz alma onay ekranında
düğmelerine basın ve
şu Evet seçimi yapın.
• Toz alma belirtecini sıfırlamak için Menü/Giriş düğmesine
basın.
• Temel ekranda sırayla beliren "Toz topla." ve "Menü
Düğmesine Bas." mesajları kaybolur.

Ayarla
Soğt 28°C
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Faydalı Bilgiler
Sorun giderme
Aşağıdaki belirtiler arıza işareti değildir.
Belirti

Olası neden

Hafif tıkırdama sesi çıkıyor.

Hava filtresinin sürülme sesi.

Kavrulma sesi çıkıyor.

Fırçanın sürülme sesi.

Fan otomatik olarak dönüyor.

"
" görüntüleniyor veya panel
üzerindeki gösterge yeşil yanıp
sönüyor (*).

Ürün filtre otomatik temizliği
gerçekleştiriyor ve tozu aktarıyor.

İki tarafa açılır kapak otomatik
olarak hareket ediyor.

Filtre otomatik temizliği sırasında
ürün dışarıya yatay olarak hava
üflüyor.

Ürünün klima işletimi geçici olarak duruyor.

Toz kutusu dolu ve filtre otomatik
temizliği yapılamıyor.

* Fabrika ayarları göstergenin yeşil yanıp sönmesine imkan tanımaz.

Servis istemeden önce kontrol edin.
Belirti

Olası neden

Çözüm

Odanın temizlenmesi sonucunda
odada geçici olarak çok miktarda
toz var.

Odanın temizlenmesi bitene kadar
klimanın çalışmasını durdurun.

Toz kutusu dolu.

Tozu elektrik süpürgesiyle
temizleyin.
(Bkz. sayfa 14).

Uzaktan kumandanın ekranında
"AH" görüntüsü belirir ve
çalışma lambası yanıp söner.

Toz kutusu dolu.

Tozu elektrik süpürgesiyle
temizleyin.
(Bkz. sayfa 14).

Toz temizlendikten kısa bir süre
sonra toz alma belirteci
görünüyor.

Elektrik süpürgesi tozla dolu değil
mi?

Elektrik süpürgesindeki tozu alın.

Ürün zamanlayıcı ayarlarına
göre çalışmıyor.

Uzaktan kumandadaki ayarlar
yanlış mı?

Uzaktan kumandadaki ayarları
yeniden yapın.

Toz hava filtresine yapışıyor (toz
dökülüyor).

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra ürün hala iyi durumda değilse, Daikin satıcınızı arayın. Müşteri ürünü onarma
girişiminde bulunmamalıdır.

Kullanım kılavuzu
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Aşağıdaki

durumlarda Daikin satıcınızı arayın
• Klimada işlev bozukluğu olduğunda (örn. yanık kokusu çıkıyor), klimayı durdurun ve
enerjisini kapatın.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabilir. Daikin satıcınızı arayın.

Belirti

Servis istemeden önce alınması gereken
önlemler

Sigorta atıyor veya güç devre kesicisi ve toprak kaçağı
devre kesicisi gibi güvenlik aygıtları sık sık devreye giriyor.

Ürünü çalıştırmayın.

Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerin çalışması doğru
değil.

Ürünü kapatın.

Başka işlev bozuklukları ya da arızalar oluyor.

Ürünün çalışmasını durdurun.

Soğut

Ayarla
Soğt 28°C

Return
Settingbas
Hata: Menü butonuna

Uzaktan kumandanın temel
ekranında aşağıdaki mesajlardan
biri yanıp sönüyor.
"Hata: Menü butonuna bas."
* Çalışma göstergesi yanıp söner.

Arıza kodlarını kontrol edin. (Aşağıya bakın )

"Uyarı: Menü butonuna bas."
* Çalışma göstergesi yanıp sönmez.

Hata kodu Gösterimi
İşletim yöntemi

1

Soğut

Ayarla
Soğt 28°C

• Bir hata oluşursa, temel ekranda aşağıdaki öğelerden biri
yanıp söner.
"Hata: Menü butonuna bas."
* Çalışma göstergesi yanıp söner.

Çalışma
lambası

"Uyarı: Menü Düğmesine Bas."

Return
Settingbas
Hata: Menü butonuna

* Çalışma göstergesi yanıp sönmez.

• Menü/Giriş düğmesine basın.

2

Hata kodu:A1
İletişim bilgisi
0123 – 4567 – 8900

• Hata kodu yanıp söner ve irtibat adresi ile model adı belirir.
• Daikin satıcınıza Hata kodunu ve Model adını bildirin.

İ/Ü model ismi ––– /000
D/Ü model ismi ––– /000
Gr dön

NOT
Bazı hallerde, uzaktan kumandada AH09 görüntülenebilir. Bu hata kodu, üst üste binen işletim zamanlaması
(soğutma veya ısıtma) ve temizleme programı dolayısıyla temizleme işleminin gerçekleştirilemediği anlamına
gelir. Temizleme fonksiyonu normal işletim programı dışında ayarlanarak bundan kaçınılabilir. (Örn., normal
işletim 23:59'da durur ve temizleme 00:00'da başlar).
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Faydalı Bilgiler
Satış sonrası Servis
• Ünite üzerinde parçalarına ayırma, değişikliğe uğratma veya onarım işlemleri
gerçekleştirmeyin.
Bunların yapılması elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Daikin satıcınızı arayın.
• Kendi başınıza yerini değiştirmeyin veya yeniden montaj yapmayın.
Yanlış montaj elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Daikin satıcınızı arayın.
• Soğutucu sızıntısı olması halinde yangına dikkat edin.
Klima düzgün bir şekilde çalışmadığında, örn. soğuk veya sıcak hava üretmediğinde,
soğutucu sızıntısı bunun nedeni olabilir. Yardım için Daikin satıcınızı arayın. Klimada
kullanılan soğutucu güvenlidir ve normal olarak kaçak yapmaz. Bununla birlikte, sızıntı
olması halinde çıplak bir yakıcı, ısıtıcı veya ocak ile temas zararlı gaz üretilmesine yol
açabilir. Kalifiye bir servis elemanı sızıntının onarıldığını teyit edene kadar klimayı
kullanmayın.

Onarımı

yapan kişiye aşağıdaki öğeleri bildirin
•
•
•
•

Model adı
Montaj tarihi
Arıza durumları: Olabildiğince kesin olarak.
Adresiniz, isminiz ve telefon numaranız

Ücretsiz

Garantili Onarım Döneminden sonraki Onarımlar
Daikin satıcınızı arayın.
Ürün fonksiyonları korunarak onarılabilecek durumda ise Daikin ücretli onarımları yapacaktır.

Performans

Yedek Parçalarının Stok Süresi
Performans yedek parçaları ürünün fonksiyonunu sürdürmesi için gerekli olan parçalardır.
Daikin klima üretimi durdurulduktan sonra klimanın performans yedek parçalarının stoğunu dokuz yıl
tutmaktadır.

Bakım

Muayene Sözleşmesi Önerisi
Klima birkaç sezon kullanılırsa klimanın içi kirlenir ve performansı düşer.
Olağan bakım işleminden ayrı olarak ürünün elden geçirilmesi veya iç temizliğinin yapılması için uzmanlık
isteyen bir teknik gereklidir. O nedenle, Daikin ücretli bir bakım muayene sözleşmesi önerir.
Ancak, bu ürün filtre otomatik temizliği gerçekleştirir. O nedenle, müşterinin ürünle günlük olarak ilgilenmesi
gerekmez.
Ürünün çevre ve işletme koşullarına bağlı olarak ürün üzerinde filtre tıkanması gibi olumsuz bir etki olacaktır.
O nedenle, Daikin aşağıdaki muayene aralıklarıyla bakım muayenelerini önerir.

Kullanım kılavuzu
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Muayene

ve Bakım Sıklığı için Kaba Standartlar
[Bakım sıklıklarının parçaların garanti edilen çalışma dönemlerini göstermediğini unutmayın.]
Tablo 1 aşağıdaki koşullara bağlı olarak geçerlidir.
(1) Ürünün kısa aralıklarla çalıştırılıp durdurulmaksızın normal kullanımda olması.
(Normal kullanım altındaki üründen kasıt saatte en fazla altı kez çalıştırılıp durdurulan ürünün çalışma
durumudur. Bu sıklık modele bağlı olarak değişen yaklaşık bir değerdir.)
(2) Ürünün günde 10 saat ve yılda 2.500 saat çalışacağı varsayılır.
• Tablo 1 Muayene ve Bakım Sıklıkları
Muayene
süresi

Ana parça adı

Bakım sıklığı
[değiştirme veya tamir]

Motor (panjur, filtre, fırça ve damper için)

20.000 saat

Fırça birimi

3 yıl

Toz kutusu

8 yıl

1 yıl

Esnek hortum ve S şeklindeki boru

8 yıl

LED göstergesi

5 yıl

Baskı devre kartı

25.000 saat

Not: 1. Bu tablo ana parçaları göstermektedir. Ayrıntılar için bakım muayene sözleşmesine bakın.
2. Her bir parçanın bakım sıklığı parça bakımının gerekli olacağı kaba bir süreyi belirtir. Yerinde bakım
tasarlaması için tablodan yararlanın (örn. bakım muayene maliyetinin bütçelenmesi).
Ayrıca, bakım muayene sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak muayene ve bakım sıklıkları tabloda
belirtilenlerden daha kısa olabilir.
3. Ürün Binalardaki Sanitasyonu Koruma Yasasının uygulandığı binalarda kullanılırsa düzenli muayene
gerektirir.
4. Zorlu çalışma koşullarında (örn. uzun çalışma saatleri ve büyük ölçüde sık AÇMA/KAPAMA zamanları)
ve ortamlarında (örn., yüksek sıcaklık, yüksek nem, aşırı toz ve yağlı atmosfere sahip ortamlar) her bir
parçanın bakım ve değiştirme aralığı kısaltılmalıdır.
Ayrıntılar için, Daikin satıcınızı arayın.

Parça

Değiştirme Sıklığı için Kaba Standartlar
[Değiştirme sıklığının parçanın garanti edilen çalışma dönemini göstermediğini unutmayın.]
• Tablo 2. Değiştirme süresi
Ana parça adı
Filtre

Muayene süresi

Değiştirme süresi

1 yıl

5 yıl

Not: 1. Bu tablo ana parçaları göstermektedir. Ayrıntılar için bakım muayene sözleşmesine bakın.
2. D
 eğiştirme sıklığı parçanın değiştirilmesinin gerekli olacağı kaba bir süreyi belirtir. Yerinde bakım
tasarlaması için tablodan yararlanın (örn., parça değiştirme maliyetinin bütçelenmesi).
3. Montaj ortamına bağlı olarak düzenli muayene gerekir.
Ayrıntılar için, Daikin satıcınızı arayın. Ayrıca, Daikin tarafından yetkilendirilen kişiler dışında tamirciler
tarafından üründe yapılan elden geçirme veya iç temizlik işlemleri Daikin'in ürün garanti şartları kapsamına
girmeyebilir.
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Faydalı Bilgiler
Yer

değiştirme
Herhangi bir nedenle, örn. sahanın taşınması, klimanın yerinin değiştirilmesi ve montajının yeniden yapılması
da uzmanlık isteyen bir teknik gerektirdiğinden Daikin satıcınızı arayın.

Sorularınız

Satış sonrası hizmetler için Daikin satıcınızı arayın.

Kullanım kılavuzu
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