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•• Kablolu uzaktan kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
•• Bu kılavuz, ürünün kullanımı için gerekli olan emniyet tedbirlerini açıklamaktadır.

Bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce,
sunulan bilgileri anladığınızdan emin olun.

Dikkatlice okuduktan sonra bu kılavuzu kolayca erişilebilecek bir yerde saklayın.
Eğer başka bir kişi bu ürünü gelecekte kullanırsa, bu kılavuzu yeni kullanıcıya
teslim etmeyi unutmayın.
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Bu doküman hakkında
Hedef okuyucu
Son kullanıcılar
Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu dokümanları içerir:
Doküman

İçeriği…

Formatı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım talimatları

Basılı nüsha (kutuda)

Montör başvuru kılavuzu

Montaj hazırlığı, teknik
özellikler, referans verileri, ...

Kullanıcı başvuru kılavuzu

Temel ve gelişmiş kullanım için
ayrıntılı adım adım talimatlar ve
arkaplan bilgileri

Dijital dosyalar şu adrestedir;
http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
product-information/

Ürünle verilen kılavuzların güncel revizyonlarına bölgesel Daikin web sitesinden veya satıcınızdan
ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı talimatlar için, http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
adresindeki montaj videolarına bakın. Daha spesifik olarak, S21 konektörüne nasıl bağlanacağı
hakkında bilgi için, Daikin çevrimiçi kumandanın montaj videolarına bakın.
İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. D-100 Kuzey Yanyol No: 49/1-2
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Güvenlik Önlemleri
Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya
talimat sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya
deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

Lütfen, uzaktan kumandayı monte etmeden önce bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun.
•• Bu kılavuzda önlemler UYARI ve İKAZ olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Aşağıda verilen tüm önlemleri
dikkate aldığınızdan emin olun.

UYARI

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, kişisel yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir.

İKAZ

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunulan şartların
ciddiyetine bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

•• Aşağıdaki semboller bu kılavuzda kullanılmaktadır.
Asla yapmayın.

Her zaman verilen talimatları uygulayın.

Üniteyi toprakladığınızdan emin olun.

Islak ellerle kesinlikle dokunmayın.

Sudan ve nemden kesinlikle uzak tutun.

Uzaktan

Kumanda Hakkında

UYARI
•• Uzaktan kumandayı kendi kendinize monte etmeyin.

Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Daikin satıcınıza danışın.

•• Uzaktan kumandayı değişikliğe maruz bırakmayın veya onarmayın.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
Daikin satıcınıza danışın.

•• Uzaktan kumandayı kendi kendinize yeniden konumlandırmayın veya
yeniden monte etmeyin.
Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Daikin satıcınıza danışın.

•• Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri (örneğin saç spreyi veya
haşere ilacı) kullanmayın.
Ürünü boya tineri vb. gibi organik çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar görmesine, elektrik çarpmasına ve
yangına neden olabilir.
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Mutlaka Dikkate Alınması Gereken Hususlar
İKAZ
•• Ünite veya bunun uzaktan kumandası ile oynamayın.

Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve sağlık
sorunlarına yol açabilir.

•• Uzaktan kumandayı kesinlikle sökmeye çalışmayın.

İç parçalara dokunulması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
Dahili denetim veya ayarlar için Daikin bayinizle veya yetkili alt yükleniciyle irtibat kurun.

•• Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi çalıştırmayın.
•• Uzaktan kumandayı yıkamayın.

Aksi takdirde, elektrik kaçağı oluşabilir ve elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.

•• Uzaktan kumandayı ıslanma riskinin bulunduğu yerlerde terk etmeyiniz.
Suyun uzaktan kumandanın içerisine sızması halinde bir elektrik kaçağı riski ortaya
çıkabilir ve bu durum elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

İç
 Ünite ve Dış Ünite

UYARI
•• Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya uzun süreli ve doğrudan
maruz kalmanız halinde ya da çıkan havanın çok sıcak veya çok soğuk
olması durumunda fiziksel durumunuz ve sağlığınız bundan kötü olarak
etkilenebilir.
•• Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava giriş veya çıkışına
sokmayınız.
Yüksek hızdaki klima fanının bu nesnelerle teması yaralanmalara neden olabilir.

•• Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili olarak uzman personelle irtibat
kurunuz ve yalnızca üretici tarafından belirtilmiş olan aksesuarları
kullandığınızdan emin olunuz.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya tamiratlarda herhangi bir hata oluşursa, bu
su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.

•• 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.
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Mutlaka Dikkate Alınması Gereken Hususlar

UYARI
•• Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli olunuz.

Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde olduğu gibi, eğer klima düzgün bir
şekilde çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun sızması 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 onarılmış olduğu yetkili bir personel
tarafından teyit edilene dek, klima cihazının kullanımına son veriniz.

•• Bir sigorta ile teçhiz edilmiş olan bir yük şalteri kullanmanız halinde,
sigorta kapasitesinin düzgün olduğundan emin olun.
Sıradan bir iletim telinin kullanımı bozulmalara veya yangına neden olabilir.

•• Klimayı çalıştırma ve durdurmak için güç besleme kesicisini kullanmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
Dahası, güç kesintisi sonrası çalışma özelliği harekete geçtiğinde, fan aniden çalışmaya
başlayarak yaralanmaya neden olabilir.

•• Üniteyi toprakladığınızdan emin olun.

Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna
topraklamayın. Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabilir. Yıldırım veya diğer kaynaklardan aşırı yüksek akım gelmesi,
klima cihazında hasara neden olabilir.

•• Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma kokusu oluşması v.s.)
üniteyi kapatınız ve yerel bayinizle irtibat kurunuz.

Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi halinde, klima bozulabilir
ve elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.

•• Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapacağınızla ilgili olarak yerel
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.
Aksi halde bu durum oksijen tükenmesinden dolayı bir kazaya neden olabilir.

•• Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun.

Toprak kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.

•• 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.

•• Klima için ayrı bir elektrik arz kaynağı kullandığınızdan emin olunuz.

Herhangi bir başka elektrik arz kaynağının kullanımı ürünün ısınmasına, yangına veya
üründe bozulmaya neden olabilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Mutlaka Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İKAZ
•• Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar oluşumuna karşı ünite desteğini
ve bunun bağlantılarını kontrol ediniz.
Eğer hasarlı olarak bırakılırsa, ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

•• Çocukların dış ünitenin üzerine çıkmasına izin vermeyiniz veya dış
ünitenin üzerine herhangi bir nesne yerleştirmekten kaçınınız.
Düşme veya yuvarlanma neticesinde yaralanma ortaya çıkabilir.

•• Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz.

Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün performansına veya diğer sorunlara yol açabilir.

•• Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum
kanatlarına dokunmayın.
•• Dış ünitenin fan mahfazasını çıkarmayınız.

Mahfaza, ünitenin yüksek hızlı fanına karşı sizi korur, aksi halde yaralanma ortaya çıkabilir.

•• İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına neme karşı duyarlı olan
nesneler yerleştirmeyiniz.

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.

•• Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, ünitenin
üzerine su içeren kaplar (çiçek vazoları vb.) yerleştirmeyiniz.
•• Klimayı tasarlanmış olduğu kullanım amaçlarının dışındaki bir amaç için
kullanmayınız.
İlgili nesnenin performansını, kalitesini ve/veya yaşam ömrünü olumsuz olarak
etkileyebileceğinden dolayı, klimayı hassas cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat
eserlerini soğutmak için kullanmayınız.

•• 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.
•• Olumsuz etkiler ortaya çıkabileceği için, çocukların, bitkilerin veya
hayvanların ünitenin neden olduğu hava akımına doğrudan maruz
kalmadığından emin olunuz.
•• 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.

•• Klimayı tutuşabilir gaz sızıntısı tehlikesinin mevcut olduğu yerlere monte
etmeyiniz.
Bir gaz sızıntısı halinde, klimanın etrafında biriken gaz yangın tehlikesine neden olabilir.
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Mutlaka Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İKAZ
•• Klimanın kullanımı veya bakımı esnasında sağlam olmayan bir zemin
üzerinde oturmayın veya durmayın.
Taban devrilebilir ve yaralanma ortaya çıkabilir.

•• Filtreyi değiştirirken motora dokunmayın.

Motor çok sıcak olabilir, bu da yanıklara yol açabilir.

•• Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı
suyla yıkamayın.
•• Zaman zaman havalandırma uygulayın.

Klimayı başka bir ısıtma cihazı ile kullanırken dikkatli olun.
Yetersiz havalandırma oksijen azlığına neden olabilir.

•• Temizleme sırasında daima klimanın kullanımına son verin ve güç
besleme kesicisini KAPALI konuma getirin.
Aksi halde elektrik çarpması veya yaralanma ortaya çıkabilir.

•• İç ve dış ünitelerin iç kısımlarını kendi kendinize yıkamayın. Her zaman
Daikin bayinizle irtibat kurun.
Yanlış bir yıkama metodunun ve yanlış deterjanın kullanımı, iç ünitenin reçineli
parçalarını bozabilir veya su sızıntısına neden olabilir.
Ayrıca, iç ünitedeki elektrikli parçalar veya motor deterjanla veya suyla temas ederse
arıza, duman veya tutuşma meydana gelebilir.

•• Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite
çevresinde yaprak ve başka kalıntıların birikmemesini sağlayın.
Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel olan küçük böcekler için yaşam
alanlarıdır. Bunlar ünite içerisine girdiğinde, elektrikli parçalarla temas ettikleri zaman
bozulmalara, dumana veya yangına neden olabilirler.

•• Üniteleri emniyetli bir şekilde yerleştirin.

Üniteler emniyetli bir şekilde monte edilmezse, düşebilir veya devrilebilir ve neticesinde
yaralanmaya neden olabilir.

•• 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.
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İsimler ve Fonksiyonlar
1. Çalıştırma Modu
Seçim düğmesi
11. LCD (arkadan
aydınlatmalı)

4. Yukarı düğmesi
5. Aşağı düğmesi
6. Sağ düğmesi
7. Sol düğmesi
9. İşletim ışığı
8. AÇMA/KAPAMA düğmesi
3. Menü/Giriş düğmesi
10. İptal düğmesi

2. Fan Devri/Hava Akış
Yönü düğmesi

Temel işletim öğelerinin (örneğin AÇIK/KAPALI, çalışma modu seçim,
fan hızı, yukarı/aşağı yön ve sıcaklık ayarı) haricindeki fonksiyonlar
menü ekranından ayarlanır.
NOT
• Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere kurmayın.
Aksi halde LCD'nin rengi kaybolabilir ve hiçbir şey görüntülenmeyebilir.
• Uzaktan kumanda kablosunu çekmeyin veya bükmeyin.
Aksi halde uzaktan kumanda bozulabilir.
• Uzaktan kumandadaki düğmelere keskin uçlu nesnelerle bastırmayın.
Aksi halde uzaktan kumanda hasar görebilir veya bozulabilir.
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İsimler ve Fonksiyonlar

1. Çalıştırma Modu Seçim düğmesi
•• Tercihinize uygun olan çalıştırma modunu
seçmek için bu düğmeye basın. (Bkz.
"Soğutma/Isıtma/Fan/Nem Alma/Otomatik
Çalıştırma", sayfa 13)
•• Mevcut modlar bağlı olan modele göre
değişiklik gösterebilir.

2. Fan Devri/Hava Akış Yönü
düğmesi
•• Fan devrinin ve hava akış yönünün
değiştirilmesi için kullanılır. (Bkz. "Soğutma/
Isıtma/Fan/Nem Alma/Otomatik Çalıştırma",
sayfa 13)
•• Mevcut fan devirleri ve hava akış yönleri,
bağlantı yapılan modele göre değişebilir.

3. Menü/Giriş düğmesi
•• Bu düğme varsayılan ayarlarda etkin
durumdadır.
Devre dışı bırakmak için, bkz. "Menü/Giriş
ve İptal düğmesinin etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması", sayfa 12.
•• Ana Menünün görüntülenmesi veya seçilen
öğenin girilmesi için kullanılır (Bkz. "Ana
Menü Öğelerine Genel Bakış", sayfa 20).

4. Yukarı düğmesi
•• Ayarlı sıcaklığı yükseltmek için kullanılır.
•• Üst kısımdaki bir sonraki öğe
işaretlenecektir.
(Değerler veya öğeler arasında dolaşmak
için düğmeye basmaya devam edin).
•• Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır.

5. Aşağı düğmesi
•• Ayarlı sıcaklığı düşürmek için kullanılır.
•• Alt kısımdaki bir sonraki öğe
işaretlenecektir.
(Değerler veya öğeler arasında dolaşmak
için düğmeye basmaya devam edin).
•• Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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6. Sağ düğmesi
•• Sağ taraftaki sonraki öğelerin işaretlemesi
için kullanılır.
•• Ekran içeriği, bir sonraki ekrana göre
değişir.

7. Sol düğmesi
•• Sol taraftaki sonraki öğelerin işaretlenmesi
için kullanılır.
•• Ekran içeriği, bir önceki ekrana göre
değişir.

8. AÇMA/KAPAMA düğmesi
•• Klimayı çalıştırmak veya durdurmak
için basın.

9. İşletim ışığı (Yeşil)
•• Kullanım esnasında bu lamba yanar.
•• Bu lamba, ünite KAPALI konumdayken
yanmaz.
•• Bu lamba herhangi bir hata veya mod
çakışması meydana gelmesi halinde
yanıp sönecektir.

10.İptal düğmesi
•• Bu düğme varsayılan ayarlarda etkin
durumdadır.
Devre dışı bırakmak için, bkz. "Menü/Giriş
ve İptal düğmesinin etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması", sayfa 12.
•• Bir önceki ekrana dönüş yapmak üzere
kullanılır.

11. LCD (arkadan aydınlatmalı)
•• Herhangi bir düğmeye basıldığında arka
aydınlatma ışığı yaklaşık 30 saniye
boyunca yanacaktır.
•• Clsma Ac/Kp düğmesi hariç diğer
düğmelere bağlı işlemler, arka aydınlatma
ışığı yanmıyorken çalışmaz.

BRC0731A1
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İsimler ve Fonksiyonlar

Likit Kristal Ekran
•• Likit kristal ekran (LCD) için dört ekran modu mevcuttur. Varsayılan olarak kullanılan
Standart ekran ve Detaylı ekran. Yalnızca Simge veya Simge ve Metin modunun
kullanılması da mümkündür (Montör başvuru kılavuzuna bakın).
•• Etkin ekran modunu değiştirmek için, Ekran Modu ekranından istediğiniz ekran
modunu seçin (Bkz. "Ekran", sayfa 35).
•• Ekranda görüntülenen içerik, bağlı modellerin çalıştırma moduna göre değişiklik
gösterebilir. (Ör.: Klima otomatik ısıtma modunda olduğunda, aşağıdaki ekran
görüntülenecektir).
Standart ekran
Simge (varsayılan)
8
6

7
1
2
3
5

Simge ve metin

28°C

8
6

7

Isıt

1
4

2
3
5

Ayarla

28°C

4

Hata: Menü butonuna bas

Ayrıntılı ekran

Standart ekranda görüntülenen öğelere ek olarak, Detaylı ekranda
Saat ve Detaylı seçim öğeleri de görüntülenir.
Simge

Simge ve metin
9

Cum

11:03
4
10

Isıt

4P392226-1 - 2014.11

Ayarla

Oda sck

2
3

BRC0731A1

11:03

Cum

9
11
4
10

Hata: Menü butonuna bas

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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İsimler ve Fonksiyonlar

1. Çalıştırma modu

6. Zamanlayıcı
etkin
" "
(SkyAir
ve VRV)

•• Mevcut çalıştırma modunu gösterir.
Çalıştırma Modu
Soğutma

Isıtma

Otomatik (Isıtma)

Fan

Kurutma

Otomatik
(Soğutma)

2. Fan hızı

(Bkz. "Soğutma/Isıtma/Fan/Nem Alma/
Otomatik Çalıştırma", sayfa 13)
•• Klima için ayarlanmış olan fan devrini
gösterir.
•• Klimada fan devri kontrol işlevi mevcut
değilse, fan devri görüntülenmeyecektir.

3. Hav. Ak. Yönü Ayarı
•• Yalnızca klima çalışırken görüntülenir.
•• Klima için ayarlanmış olan hava üfleme
yönünü gösterir.
•• Seçilebilecek yönler iç ünite tipine bağlıdır.

4. Ayar/Sıcaklığı geri al ekranı
(Bkz. "Geri Al İşlevi", sayfa 18)
•• Ünite AÇIK konumdayken, klima için
ayarlanan sıcaklık görüntülenir.
•• Ünite KAPALI konumda ve Geri al işlevi
devre dışı konumdayken, klima için
ayarlanan sıcaklık görüntülenir.
•• Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar
işlevi etkin konumdayken, düşük ayar işlevi
için ayarlanan sıcaklık küçük karakterlerle
görüntülenir.

5. Hata "

(Bkz. "Htrltma Zamnlycı Kpt", sayfa 28
ve "Program", sayfa 29)
•• Program zamanlayıcının veya KAPATMA
zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir.

7. Merkezi Kumanda altında " "
•• Klimanın, merkezi kontrol cihazı (opsiyonel
aksesuarlar) yönetimi altında olduğunu ve
sistemin uzaktan kumanda üzerinden
çalıştırılmasının engellendiğini gösterir.

8. Geri Al "

"

(Bkz. "Geri Al İşlevi", sayfa 18)
•• Ünite, geri al işlevi kontrolünde açıldığında
geri al simgesi yanıp sönmeye başlar.

9. Saat (12/24 formatlı gerçek zaman saati)
(Bkz. "Saat ve Takvim", sayfa 38)
•• Saatin ayarlanması gerektiğini gösterir.
•• Saat ayarlı değilse, " -- : -- " şeklinde
görüntülenir.

10.Ayrıntılı seçim
(Bkz. "Ekran Modu", sayfa 35)
•• Ayrıntılı ekran modu seçildiğinde
görüntülenir.
•• Varsayılan olarak, hiçbir ayrıntılı öğe seçili
değildir.

11. Zamanlayıcı sorunu "

"

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

"

(Bkz. "Hata Kodu Ekranı", sayfa 42)
•• Bir ünite hatasını görüntüler.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Temel Çalışma Modu
Uzaktan kumanda
Fonksiyonları

Çalıştırma prosedürü

Düğme ekranı

Düğmeleri prosedüre uygun olarak
kullanın.

Kullanılacak
düğmelerin
konumlarını gösterir.

Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

Ekran
Uzaktan kumandada
görüntülenecek
ekranlardır.

1/2

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

2

Gr dön

•• Ana menü görüntüleyin. (Bkz. "Ana
Menünün Değiştirilmesi", sayfa 22).
••

Ayar

••

Program
Saat ayarı yürütülmüyor.
Ayarlamak ister misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

Ayar

(Sol/Sağ) düğmelerini
kullanarak Evet seçimini yapın ve Menü/
Giriş düğmesine basın.
•• Tarih & Zaman ekranı görüntülenir.
•• Mevcut yıl, ay, gün ve saati ayarlayın.
(Bkz. "Saat ve Takvim", sayfa 38).

Not

Tarih & zaman
Yıl
2014
Ay
1
Gün 1
Çarşamba

•• Program ayarlanmadan önce, mutlaka
saat ayarı yapılmalıdır.
•• Eğer saat ayarlanmamış durumdaysa,
solda göründüğü gibi bir ekran belirecektir.

0:00

Ayar

Gr dön

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini
kullanarak Program Ayar Numarası
seçimini yapın ve Menü/Giriş düğmesine
basın.

Menü/Giriş ve İptal düğmesinin etkinleştirilmesi/
devre dışı bırakılması
Çalıştırma Yöntemi

1
2

Varsayılan olarak, Menü/Giriş ve İptal düğmeleri etkin konumdadır.

1

1
2

22
2
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2
2
2
2

•• Menü/Giriş ve İptal düğmesini etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için, Ana ekrandaki
(Sağ) düğmesini basılı tutun.

••

(Sağ) düğmesini basılı tutarken
3 tuşa aynı anda basın.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Temel Çalışma Modu

Soğutma/Isıtma/Fan/Nem Alma/Otomatik Çalıştırma
Çalıştırma Yöntemi

1

28°C

•• İstenen mod (Soğut, Isıt, Yalnız Fan, Kuru veya
Oto) seçilene kadar Çalıştırma Modu Seçim
düğmesine birkaç defa basın.
Not
• Mevcut olmayan modlar görüntülenmez.
• Klima yalnızca soğutma modeli ise yalnızca Soğut, Kuru ve
Yalnz Fan modu seçilebilir.

2

•• Clsma Ac/Kp düğmesine basın.
Çalışma lambası (yeşil) yanar ve klima
çalışmaya başlar.

3

••

28°C

4

28°C
Hava akış seviyesi /yönü
devir
Yön1
Dv. 1 (D)
Salınm son

Gr
Gr dön
dön

Ayar

Kullanıcı başvuru kılavuzu

13

(Yukarı) düğmesine basıldığında
ayarlı sıcaklık 1°C yükselirken,
(Aşağı)
düğmesine basıldığında 1°C düşer.

Not
Sıcaklık ayarları Kuru ve Yalnız Fan modunda mümkün değildir.

•• Fan hızını veya hava akış yönünü
değiştirmek için, Fan Hızı/Hava Akış Yönü
düğmesine basın.

•• Hava hacmi veya hava akış yönü ayarını
seçmek için
düğmelerine basın.
•• İstediğiniz seviyeyi veya konumu seçmek
için
(Yukarı/Aşağı) düğmelerine basın.

BRC0731A1
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Temel Çalışma Modu

Düşük

Orta-düşük

Otomatik
havalandrma

Yüksek

Orta

Orta-yüksek

Hava akış seviyesi /yönü
devir

Yön1

Dv. 1 (D)

Gr dön

Salınm son

•• Seçilen hava akış yönüyle,
(Yukarı/Aşağı) düğmelerini
kullanarak Salınım veya Salınm son arasından istediğiniz
hava akış yönünü seçin.

Ayar
Ayar

Hava akış seviyesi /yönü
Yön1

devir

Dv. 1 (D)

Gr dön

Not
• Mekanik koruma sağlamak üzere, klima, otomatik fan hızı
kontrolünde olabilir.
• Oda sıcaklığına bağlı olarak, klima, otomatik fan hızı
kontrolünde olabilir.
• Fanın çalışması durabilir; bu bir hata oluştuğu anlamına gelmez.
• Fan hızı değişikliklerinin meydana gelmesi biraz zaman alabilir.
• Otomatik fan hızında fan hızı, ayar noktasına ve iç ortam
sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.

Salınım

Not
• Hava akışı yönü ekranda şu şekilde görüntülenir:

Ayar
Ayar

Hava akış yönü
ayarı (yukarı/aşağı)

Yukarı/aşağı yön

Sol/sağ yön

•• Salınım seçilmesi, hava akış yönü kanatlarının geri ve ileri
salınmasına neden olacaktır.
•• Salınm son seçimini yaptığınızda hava akış yönü bıçakları
Menü/Giriş düğmesine bastığınız andaki konumuna sabitlenir.
Not
• Sol/Sağ hava akış yönünü değiştirmek için bkz. "Hava Akış
Yönünü Değiştir", sayfa 23.
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Temel Çalışma Modu

5

•• Clsma Ac/Kp düğmesine tekrar basıldığında,
klimanın çalışması durur ve Çalışma lambası
söner.

Not
• Sistem ısıtma modundayken durursa fan, iç ünitedeki artık ısıyı
atmak için yaklaşık 1 dakika daha çalışmaya devam eder.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Temel Çalışma Modu

Soğutma Modunun Özellikleri
•• Dış ortam sıcaklığı çok yüksekken, oda sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa
ulaşması biraz zaman alabilir.

Isıtma Modunun Özellikleri
İlk çalıştırma

• Isıtma modunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşılması soğutma moduna
kıyasla genellikle daha sürer.
Klimanın zamanlayıcı kullanılarak önceden çalıştırılması önerilir.

Isıtma kapasitesinin düşmesini ve soğuk hava etkisini önlemek için
aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.
Defrost işlemi
• Klima, dış ünitede meydana gelen don birikmesini ve böylece ısıtma

kapasitesi düşüşlerini önlemek için otomatik olarak defrost moduna geçer.
• Klima yaklaşık 6 ila 8 dakika (Maks. 10 dakika) sonra normal çalışma
moduna geçer.
• Defrost modu sırasında iç ünite oda sıcaklığına yakın bir sıcaklık
görüntülenir. Görüntülenen sıcaklık, ünitenin konumundan etkilenebilir.

Dış sıcaklık ve
ısıtma kapasitesi
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• Klimanın ısıtma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı azaldığında düşer.
Isıtma efekti yetersiz ise, klima ile birlikte başka bir ısıtma cihazının
kullanılması önerilir. (Yanmalı bir cihaz kullanılıyorsa, odayı düzenli
olarak havalandırın).
Isıtıcı cihazını, klimanın hava akışına maruz kalabileceği yerlerde
kullanmayın.
• Klima sıcak hava dolaşım türündedir. Bu nedenle, klima çalışmaya
başladıktan sonra odanın ısınması biraz zaman alabilir.
Sistemin iç ortam sıcaklığı belirli bir seviyeye yükseldiği zaman,
iç ünite fanı otomatik olarak çalışmaya başlar.
• Sıcak hava tavanda birikiyor ve ayaklarınız üşüyorsa, bir devridaim
cihazı kullanmanız önerilir.
Ayrıntılar için, Daikin bayinizle irtibat kurun.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Temel Çalışma Modu

Programlı Kurutma Modu
Hazırlık
•• Uzaktan kumanda soğutma/ısıtma modunun seçilmesine imkan vermiyorsa, kurutma modu
seçilemeyebilir.

Çalıştırma Yöntemi

1

•• Kurutma modu seçilene kadar, Çalıştırma Modu
Seçim düğmesine birkaç defa basın.
Not
Kurutma modu, iç ünite tipine bağlı olarak kullanılamayabilir.

2

•• Clsma Ac/Kp düğmesine basın.
Çalışma lambası yanar ve klima çalışmaya başlar.
Not
Klima, otomatik sıcaklık ve fan hızı kontrolündedir. Bu nedenle,
klima çalışıyorken sıcaklık veya fan hızı değiştirilemez.

3
4

•• Hava akışı yönünü ayarlamak için, bkz. "Hava Akış Yönü",
sayfa 23.

•• Clsma Ac/Kp düğmesine tekrar basıldığında,
klimanın çalışması durur ve Çalışma lambası
söner.

Not
Su kaçaklarını ve sistem arızasını önlemek için, klimanın
çalışması durduktan hemen sonra gücü KAPALI konuma
getirmeyin. En az 5 dakika beklediğinizden emin olun, böylece
drenaj pompası, iç ünitedeki artık suyun deşarjını tamamlayabilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Temel Çalışma Modu

Kurutma Modunun Özellikleri
Kurutma modunda sıcaklık düşüşünün en aza indirilmesi için
havadaki nem oranı, soğutma sırasında klima kısa bir süre AÇIK
ve ardından KAPALI konuma getirilerek düşürülür.
Not
• Sıcaklık ve fan devri otomatik olarak kontrol edilir ve uzaktan
kumandayla kontrol edilemez.
• Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşükken kullanılamaz.

Geri Al İşlevi
Geri al işlevi, uzaktan kumanda KAPALI konumdayken oda sıcaklığını belirli bir aralıkta tutar. Daha
önce kullanıcı, program işlevi veya KAPALI zamanlayıcısı tarafından KAPALI konuma getirilen
klimanın geçici olarak çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir.
Soğutma Modu

KAPALI
33°C 35°C
Isıtma
Modu

10°C 12°C

Örneğin:
[ Geri al ayar noktası sıcaklığı: soğutma 35°C, ısıtma 10°C ]
[ Geri kazanım farkı: soğutma -2°C, ısıtma +2°C ]
•• Oda sıcaklığı 10°C'nin altına düştüğünde, ısıtma işlemi otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım
saat içerisinde 12°C veya daha yüksek bir değere yükselirse, kumanda başlangıçtaki durumuna
geri döner.
•• Oda sıcaklığı 35°C'nin üzerine çıktığında, soğutma işlemi otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım
saat içerisinde 33°C veya daha düşük bir değere düşerse, kumanda başlangıçtaki durumuna
geri döner.
Not
• Bu işlev varsayılan ayarlarda devre dışı durumdadır. Bu işlev yalnızca Enrjitsrrf Scnk List'te
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir (Bkz. "Enerji Tasarrufu Seçenekleri", sayfa 24).
• Sıcaklık farkı, Geri Al Koşulu menüsü altından ayarlanabilir (Bkz. "Düşük Ayar Koşulu", sayfa 26).
• Geri al sıcaklığı, ünite Ana Ekrandan kapalı konuma getirildiğinde veya programda
ayarlandığında ayarlanabilir.
• Geri al işlevi, geri al işlevi ayar noktası sıcaklığı değiştirilmediği veya ünite Clsma Ac/Kp düğmesi
kullanılarak AÇIK konuma getirilmediği sürece üniteyi en az 30 dakika boyunca AÇIK konuma getirir.
• Geri al işlevi, Oto modundayken klimayı AÇIK konuma getirirse, uzaktan kumanda uygun şekilde
Soğutma veya Isıtma moduna geçer ve yalnızca ilgili geri al işlevi sıcaklık ayar noktası görüntülenir.
• Klimanın içindeki sıcaklık (ünite KAPALI konumdayken) ölçülür. Gerçekte hava akışı olmadığından
klima ünitesi içinde ölçülen sıcaklık, gerçek oda sıcaklığından (3°C'ye kadar) farklı olabilir.
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Temel Çalışma Modu

Çalıştırma Yöntemi

1

Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda monte
edilmişse düşük ayar işlevi etkinleştirilmemelidir.
Geri al işlevi simgesi " ", ünite geri al işlevi kontrolü altında
AÇIK konuma geçene kadar yanıp sönmeye başlar.

35°C
Fan hızı, geri al işlevi etkin konumdayken ayarlanamaz ve bu
nedenle fan hızı görüntülenemez.
Hava akış yönü yalnızca düşük ayar özelliği etkin konumdayken
menü üzerinden değiştirilebilir.

Tuş Kilidi
Çalıştırma Yöntemi

1

2

28°C

Anahtar kilitli
İptl icn en az 4 sn mn btn bs

Tüm düğmelerin kullanımını devre dışı bırakın.
•• Menü/Giriş düğmesini en az 4 saniye basılı tutun.
(Arka zemin ışığı yanıyorken)

•• Tuşlar kilitli olduğu zaman tüm düğmeler
devre dışıdır.
•• Düğmelerden birine basıldığında, soldaki
mesaj görüntülenir.

Gr dön

3

Kullanıcı başvuru kılavuzu

19

•• Tuş kilidini iptal etmek için, Menü/Giriş düğmesini
en az 4 saniye daha basılı tutmaya devam edin.
(Arka zemin ışığı yanıyorken)
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Ana Menü Öğelerine Hızlı Başvuru
Ana

Menü Öğelerine Genel Bakış1
Not
• Kullanılabilecek öğeler bağlı olan modele göre değişiklik gösterebilir.
• Menüde yalnızca kullanılabilecek öğeleri görüntülenir.
Ayar ve ekran ögeleri

Referans
sayfası

Açıklama

Hava Akış Yönü

Hava akışı yönünü değiştirin.
•• Hava akışı yönü kanatları otomatik olarak
yukarı ve aşağı ve sola ve sağa çalışır.
•• Salınım veya salınım durdurma yönleri
mevcuttur.
•• Bu fonksiyon tüm modellerde mevcut değildir.

23

Enerji Tasarrufu
Enerji
Listesi
Tasarrufu
Seçenekleri(1) Ayr Nok Lmt Arlk

"Enerji Tasarrufu Seçenekleri"ni etkinleştirir
veya devre dışı bırakır.
Ayar noktası sıcaklık aralığı Soğutma, Isıtma
ve Otomatik Modu için sınırlandırılabilir.
Ünitenin KAPALI konuma geçeceği geri al
işlevi sıcaklık farkını ayarlar.
Sıcaklık ayar noktası değiştirilse dahi, önceden
ayarlanan bir süre boyunca çalıştıktan sonra
sıcaklık ayar noktasını önceden ayarlanan bir
sıcaklık ayar noktasına değiştirir.
•• 30 dakikalık kademeler halinde 30 ila
120 dakika arasında ayarlanabilir.

24

Htrltma zamnlycı kpt Seçilen sürenin sonunda sistem otomatik olarak
kapanır sistem her defasında etkinleştirilir.
•• 30 ila 180 dakika arasında olmak üzere
10 dakikalık seriler halinde ayarlamak
mümkündür.

28

Etkinleştir/Devre
Dışı Bırak
Program No.su
Ayarları
Tatiller

Program işlevini etkinleştirir/devre dışı
bırakır.

29

Etkin program numarasını (program
numarası 1, 2 veya 3) seçin.

30

Hafta içerisinde programın devre dışı
bırakılacağı günlerini seçin. Bu işlev, tatile
çıktığınız zamanlar vb. gibi programın etkin
olmasının gerekli olmadığı zamanlarda
kullanılır.
Haftanın her bir günü için çalıştırma
modlarının ne zaman başlayacağını ve/veya
duracağını belirler. Her bir gün için 5 işleme
kadar ayar yapılabilir.

31

Ayr
Düşük Ayar Koşulu
Ayar Noktası
Otomatik Sıfırlama

Program(2)

Ayarlar

25
26
27

32

1) Geri Ayar, Ayar Noktası Aralığı, Geri Ayar Koşulu ve Ayar Noktası Otomatik Sıfırlama bir merkezi kumanda, Oda Kliması İçin KRP928
Arayüz adaptörü ile monte edilmişse kullanılmamalıdır.
2) Program, Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda monte edilmişse kısıtlanabilir.
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Ana Menü Öğelerine Hızlı Başvuru

Ayar ve ekran ögeleri

Referans
sayfası

Açıklama

Bakım Bilgisi

Servis iletişim bilgileri görüntülenir.

34

Yapılandırma Ekran

•• Ekran:
Standart veya Detaylı ekran arasında
geçiş yapar.
•• Detaylı ekran ayarları:
Oda sıcaklığı (iç üniteye yakın) veya dış
ortam sıcaklığı görüntüleniyor veya hiçbir
şey görüntülenmiyorsa seçin.

35

LCD kontrastını ayarlayın.

37
37

Kontrast Ayarı

Geçerli Ayarlar

Mevcut öğeler için geçerli ayarların bir
listesini görüntüler.

Saat ve
Takvim

Tarih ve Saat

Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.
•• Varsayılan saat gösterimi 24 saat formatıdır.
•• Saatin bir aylık doğruluğu ±30 saniye
aralığındadır.
•• Eğer 48 saati aşan bir süre için elektrik
kesintisi ortaya çıkarsa, saat, dahili yedek
güç arzı ile çalışmaya devam edecektir.

38

12 / 24 saat

Saat, 12 saat veya 24 saat formatında
görüntülenebilir.

39

Kurulu olan dil paketine dayalı olarak dilin
seçilmesine izin verir.

40

Dil

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Menünün Değiştirilmesi
Ana Menü
Ana

Menünün Değiştirilmesi
Çalıştırma Yöntemi

1

•• Menü/Giriş düğmesine basın.

28°C
Ana Ekran

2

Ana menü

1/2

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Gr dön

Ayar

Ana Menü

3

•• Ana menü görüntülenir.

 üğmelerin kullanımı ile ilgili talimatlar
D
belirecektir.

•• Ana Menüden ögelerin seçilmesi.
1. İstediğiniz öğeyi seçmek için
(Yukarı/
Aşağı) düğmelerine basın.
2. Seçilen ayarların ekranını görüntülemek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

4

•• Ana Menüden Ana Ekrana geri dönmek için,
İptal düğmesine basın.

İkaz
•• Ana Menü görüntüleniyorken 5 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, ekran otomatik
olarak Ana Ekrana geri döner.

BRC0731A1
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Menünün Değiştirilmesi

Hava Akış Yönü
Hava

Akış Yönünü Değiştir
Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

Gr dön

2

1/2

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Hava akışı yönü seçimini yapın ve ardından
Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Salınım veya Salınm son arasından istediğiniz
hava akış yönünü seçin.

••

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Yukarı/
aşağı yönünü veya Sol/sağ yönünü seçin.

Ayar

Hava akışı yönü
Yön1
Salınım

Gr dön

Yön2
Salınım

Ayar

Hava akışı yönü
Yön
Salınım

Gr dön

•• Ana menü görüntüleyin (Bkz. "Ana Menünün
Değiştirilmesi", sayfa 22)

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.
Yön2
Salınım

Ayar

Hava akış yönü ayarı
(yukarı/aşağı)

Not
• Hava akışı yönü ekranda şu şekilde görüntülenir:

Hava akışı yönü
Yön
Salınım

Yön2
Salınım

Yukarı/aşağı yön
Gr dön

Ayar

Hava akış yönü ayarı
(sol/sağ)
Not: Yalnızca
mevcutsa görüntülenir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Sol/sağ yön

•• Salınım seçilmesi, hava akış yönü kanatlarının geri ve ileri
salınmasına neden olacaktır. Salınım seçimi yapılırsa, tüm
hava akışı yönleri aynı anda görüntülenir.
•• Salınm son seçimini yaptığınızda hava akış yönü bıçakları
Menü/Giriş düğmesine bastığınız andaki konumuna sabitlenir.

BRC0731A1
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Menünün Değiştirilmesi

Hava akış yönü kanatlarının hareketi
Aşağıdaki çalıştırma koşulları etkinse, hava akışı yönü otomatik olarak kontrol edilir. Bu sayede
mevcut işletim uzaktan kumandada görüntülenenden daha farklı olabilir.
İşletim durumu

•• Oda sıcaklığı, uzaktan kumandanın ayarlı sıcaklığından daha yüksek
(ısıtma modunda).
•• Sürekli işletim altında ve hava akışı yatay olarak üfleme yapıyor.

Not
Isıtma modu otomatik işletimi içerir.

Enerji Tasarrufu Seçenekleri
Enerji

Tasarrufu Listesi
Çalıştırma Yöntemi

1

1/2

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Enerji tasarrufu seçimini yapın ve ardından
Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Enrjitsrrf scnk list seçimini yapın ve ardından
Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
ayarı ON veya OFF olarak değiştirin.

Ayar

Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr :
Aksama yapılandırmsı :
Ayar noktası oto rst :
Htrltma zamnlycı kpt :

Gr dön

•• Ana menü görüntüleyin.
(Bkz. "Ana Menünün Değiştirilmesi", sayfa 22).

Ayar

Enerji tasarrufu
Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı
Ayar noktası oto rst
Htrltma zamnlycı kpt
Gr dön

3

1/2

Ana menü
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Gr dön

2

Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda
monte edilmişse bazı işlevler etkinleştirilmemelidir.

Ayar

BRC0731A1
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ON
OFF
OFF
OFF

•• İmleci
(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak
hareket ettirin.
•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Menünün Değiştirilmesi

4

Enrjitsrrf scnk list
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

••

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Ayr

nok lmt arlk ayr
Çalıştırma Yöntemi

1

Enerji tasarrufu
Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı
Ayar noktası oto rst
Htrltma zamnlycı kpt
Gr dön

2

•• Enerji tasarrufu Seçeneklerini görüntüleyin
(Bkz. "Enerji Tasarrufu Listesi", sayfa 24).
••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Ayr nok lmt arlk ayr seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak ayarı
soğutma veya ısıtma sıcaklığı ayar noktası aralığı
olarak değiştirin.

Ayar

Ayr nok lmt arlk ayr
Soğt

Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda monte
edilmişse bu işlev kullanılmamalıdır.

18°C – 32°C

Isıt

10°C – 30°C
Otomatik havalandrma
18°C – 30°C
Gr dön

Ayar

•• İmleci
(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak
hareket ettirin.
•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.

Not
• Varsayılan ayar noktası aralığı kısıtlaması soğutma için [18°C→32°C], ısıtma için [10°C→30°C]
ve otomatik için [18°C→30°C]'dir. Bu ayar noktası aralığı, genel ayar noktası aralığıdır ve Ayar
Noktası Aralığının etkin olup olmamasından bağımsız olarak daima etkin konumdadır.
• Geri al işlevi için varsayılan ayar noktası aralığı, soğutma için [33°C→37°C] ve ısıtma için
[10°C→15°C]'dir. Bu ayar noktası aralığı değiştirilemez.

3

Ayr nok lmt arlk ayr
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Menünün Değiştirilmesi

Düşük

Ayar Koşulu
Çalıştırma Yöntemi

1

Enerji tasarrufu
Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı
Ayar noktası oto rst
Htrltma zamnlycı kpt
Gr dön

2

Geri kazanım farkı
Isıt
+2°C

Gr dön

3

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Aksama yapılandırmsı seçimini yapın ve
ardından Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak geri
al işlevi farkını değiştirin.

•• İmleci
(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak
hareket ettirin.

Ayar

•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.

Aksama yapılandırmsı
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

•• Enerji tasarrufu Seçeneklerini görüntüleyin
(Bkz. "Enerji Tasarrufu Listesi", sayfa 24).

Ayar

Aksama yapılandırmsı

Soğut
-2°C

Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda monte
edilmişse bu işlev kullanılmamalıdır.

Hayır

••

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri
dönmek için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Not
• Varsayılan ayar noktası aralığı kısıtlaması soğutma için [18°C→32°C], ısıtma için [10°C→30°C]
ve otomatik için [18°C→30°C]'dir. Bu ayar noktası aralığı, genel ayar noktası aralığıdır ve Ayar
Noktası Aralığının etkin olup olmamasından bağımsız olarak daima etkin konumdadır.
• Geri al işlevi için varsayılan ayar noktası aralığı, soğutma için [33°C→37°C] ve ısıtma için
[10°C→15°C]'dir. Bu ayar noktası aralığı değiştirilemez.
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Menünün Değiştirilmesi

Ayar

Noktası Otomatik Sıfırlama
Çalıştırma Yöntemi

1

•• Enerji tasarrufu Seçeneklerini görüntüleyin
(Bkz. "Enerji Tasarrufu Listesi", sayfa 24).

Enerji tasarrufu
Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı
Ayar noktası oto rst
Htrltma zamnlycı kpt
Gr dön

2

Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi kumanda monte
edilmişse bu işlev kullanılmamalıdır.

Ayar

Ayar noktası oto rst
Soğut
Isıt

••

2/2

Oto gr dn ay sc: 28 °C
Oto gr dn dn sc: 30 Al.dk
Oto gr dn ay sc: 20°C
Oto gr dn dn sc: 30 Al.dk

Gr dön

Ayar

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Ayar noktası oto rst seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

•• Ayar noktasının otomatik sıfırlanması için ön ayar
sıcaklığını ve süresini ayarlamak için
(Yukarı/
Aşağı) düğmelerini kullanın.
•• İmleci
(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak
hareket ettirin.
•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.

3

Ayar noktası oto rst
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Menünün Değiştirilmesi

Htrltma

Zamnlycı Kpt
Çalıştırma Yöntemi

1

Enerji tasarrufu
Enrjitsrrf scnk list
Ayr nok lmt arlk ayr
Aksama yapılandırmsı
Ayar noktası oto rst
Htrltma zamnlycı kpt
Gr dön

2
3

Cihazı çalıştırdıktan sonra,

60

dakika içinde otomatik olrk
kapanacak
Ayar

Htrltma zamnlycı kpt
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

••

Ayar

Htrltma zamnlycı kpt

Gr dön

•• Enerji tasarrufu Seçeneklerini görüntüleyin
(Bkz. "Enerji Tasarrufu Listesi", sayfa 24).

Hayır

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini
kullanarak Htrltma zamnlycı kpt seçimini yapın
ve Menü/Giriş düğmesine basın.

•• Ünitenin tekrar otomatik olarak kapanacağı süreyi
ayarlamak için
(Yukarı/Aşağı) düğmelerini
kullanın.
Seçimler 30 ila 180 dakika arasında olmak üzere
10 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır.
Menü/Giriş düğmesine basıldığında, ayar
doğrulama ekranı görüntülenir.

••

(Sol/Sağ) düğmesini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar
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Menünün Değiştirilmesi

Program
Etkinleştir/Devre

Dışı Bırak
Program, Oda Kliması için KRP928 Arayüz adaptörüyle bir merkezi
kumanda monte edilmişse kısıtlanabilir.

Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

1/2

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Gr dön

2

••

Ayar

Program

Evet
Gr dön

Hayır

Ayar

••

Tarih & zaman
Yıl
2014
Ay
1
Gün 1
Çarşamba

4

2/2

Etkinleştir / devre dışı bırak
Program ayar numarası
Tatiller
Koşul ayarları

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Etkinleştir / devre dışı bırak seçimini yapın
ve Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Etknlstr veya Dvre dsı seçimini yapın.

Ayar

Program
Etkinleştir / devre dışı bırak

Dvre dsı
Gr dön

•• Yıl, ay, gün ve saati doğru şekilde ayarlayın.
(Bkz. "Saat ve Takvim", sayfa 38).

Ayar

Program

Gr dön

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın ve Menü/Giriş düğmesine basın.

•• Tarih & zaman ekranı görüntülenir.

0:00

3

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Program Ayar Numarası seçimini yapın ve Menü/
Giriş düğmesine basın.

Not
• Program ayarlanmadan önce, mutlaka saat ayarı
yapılmalıdır.
• Eğer saat ayarlanmamış durumdaysa, solda
göründüğü gibi bir ekran belirecektir.

Saat ayarı yürütülmüyor.
Ayarlamak ister misiniz?

Gr dön

•• Ana menü görüntüleyin.
(Bkz. "Ana Menünün Değiştirilmesi", sayfa 22).

•• Menü/Giriş düğmesine basıldığında, Program
doğrulama ekranı görüntülenir.

Ayar

Not
Program etkinleştirilir. Seçilen program numarasını
değiştirmek için, bkz. "Program Ayar Numarası",
sayfa 30.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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5

••

Program
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Hayır

Ayar

Program

Ayar Numarası
Çalıştırma Yöntemi

1

Program

2/2

Etkinleştir / devre dışı bırak
Program ayar numarası
Tatiller
Koşul ayarları

Gr dön

2

•• Program menüsünü görüntüleyin.
(Bkz. "Etkinleştir/Devre Dışı Bırak", sayfa 29).
••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Program ayar numarası seçimini yapın ve
Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Program zamnlyıcı 1 , Program zamnlyıcı 2
veya Program zamnlyıcı 3 seçimini yapın.

Ayar

Program
Program ayar numarası

Program zamnlyıcı 1
Gr dön

3

Üç farklı programa kadar programlama yapılması mümkündür.

Ayar

Program
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

•• Menü/Giriş düğmesine basıldığında, Program
doğrulama ekranı görüntülenir.

••

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar
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Menünün Değiştirilmesi

Tatiller

Çalıştırma Yöntemi

1

•• Program menüsünü görüntüleyin.
(Bkz. "Etkinleştir/Devre Dışı Bırak", sayfa 29).

Program
Etkinleştir / devre dışı bırak
Program ayar numarası
Tatiller
Koşul ayarları

Gr dön

2

Program zamanlayıcısı, tatil olarak ayarlanan günlerde devre dışı bırakılır.

••

Ayar

•• İstediğiniz günü seçmek için
düğmelerine basın.

Program
Tatiller
Çoklu seçim uygun
Paz Pzt Sal Crs Per Cum Cmt

Gr dön

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak Tatiller
seçimini yapın ve Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

(Sol/Sağ)

•• Seçtiğiniz günü tatil olarak ayarlamak için
(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak " " öğesini
görüntüleyin.

Not
• Kapalı gün olarak pek çok gün seçilebilir.
• Bir kapalı gün olarak seçilen bir gün için program zamanlayıcıyı etkin hale getirmek üzere,
kapalı gün serbest bırakılmalıdır.

3

Tatiller
Çoklu seçim uygun
Paz Pzt Sal Crs Per Cum Cmt

Gr dön

4

•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Ayarlar onay ekranı belirecektir.

Program

Ayar

••

Program
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Hayır

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Paz

Zaman Hrkt

Soğt

Tat

Gr dön

Isit

Not
Program ayarları ekranında tatil olarak ayarlanan
günler için "Tat" görüntülenir.

Ayar

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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(Sol/Sağ) düğmesini kullanarak Evet
seçimini yapın.
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Program

Ayarları
Çalıştırma Yöntemi

1

Bir program kaydedildikten sonra otomatik olarak etkinleştirilir.

Program

2/2

Etkinleştir / devre dışı bırak
Program ayar numarası
Tatiller
Koşul ayarları

Gr dön

Ayar

•• Program menüsünü görüntüleyin.
(Bkz. "Etkinleştir/Devre Dışı Bırak", sayfa 29).
••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Koşul ayarları seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

Not
Seçilen programa ait Program Ayarları değiştirilebilir. Seçilen programı değiştirmek için,
bkz. "Program Ayar Numarası", sayfa 30.

2

Program zamnlyıcı 1
Zaman Hrkt

Pzt

Gr dön

3

Soğt

Isit

Zaman Hrkt
– 6 :00

Gr dön

Soğt

•• Seçilen gün için saati girin.
Isit

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Zaman Hrkt
– 6 :00

Pzt

Gr dön

(Yukarı/Aşağı)

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Pzt

•• Ayarlanacak günü seçmek için
düğmelerini kullanın.

Soğt

Isit

•• Vurgulanan ögeyi hareket ettirmek için
(Sol/
Sağ) düğmelerine basın ve istenen işlemin
başlangıç zamanını girmek için
(Yukarı/
Aşağı) düğmelerine basın.
(Yukarı/Aşağı)
düğmelerine her basıldığında, rakamlar 1 saat
veya 1 dakika bazında hareket eder.

Ayar
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Menünün Değiştirilmesi

4

Program zamnlyıcı 1
Pzt

Zaman Hrkt
– 6 :00

Gr dön

Soğt

Isit

•• Vurgulanan ögeyi hareket ettirmek için
(Sol/
Sağ) düğmelerine basın ve ON/OFF/-- ayarlarını
yapılandırmak için
(Yukarı/Aşağı)
düğmelerine basın.
"Hrkt"sütunu:

Ayar

ON :	Sıcaklık ayar noktaları yapılandırılabilir.
Program zamnlyıcı 1
Pzt

Zaman Hrkt
– 6 :00 ON

Gr dön

Soğt
32°C

Isit
16°C

– – :	Sıcaklık ve sıcaklığı geri al ayar noktaları
devre dışı kalır.

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Pzt

Zaman Hrkt
– 6 :00 ON
– 8 :00 OFF

Gr dön

OFF :	Sıcaklığı geri al ayar noktaları
yapılandırılabilir.

Soğt
24°C

Isit
21°C

•• Vurgulanan öğeyi hareket ettirmek için
(Sol/
Sağ) düğmelerini kullanın ve hem AÇIK hem de
KAPALI (Geri Al) işlemi için soğutma ve ısıtma
sıcaklık ayar noktalarını girmek için
(Yukarı/
Aşağı) düğmelerini kullanın.
"Soğt" ve "Isit" sütunu:

Ayar

"__":	Bu süre içerisinde sıcaklık ayar noktası ve
sıcaklığı geri al ayar noktası belirlenmediğini
gösterir. Etkin olan son ayar noktası
kullanılır.
"– –":	Bu süre içerisinde geri al fonksiyonunun
devre dışı bırakıldığını gösterir.

5

Program zamnlyıcı 1
Pzt

Zaman
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Gr dön

Hrkt Soğt
ON
24°C
OFF 29°C
ON
24°C

Isit
21°C
10°C
21°C

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Pzt

Zaman
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Gr dön

Hrkt Soğt
ON
24°C
OFF 29°C
ON
24°C
OFF 28°C

Isit
21°C
10°C
21°C
17°C

Ayar

Program zamnlyıcı 1
Sal

Zaman
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Gr dön

Hrkt Soğt
ON
24°C
OFF 29°C
ON
24°C
OFF 28°C

•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.
Not
Ayarları bir önceki günden kopyalamak için,
Çalıştırma Modu Seçim düğmesine basın.
Örnek: Pazartesi gününün içeriğini Salı gününe
kopyalamak için, Salı gününü seçin ve Çalıştırma
Modu Seçim düğmesine basın.

Isit
21°C
10°C
21°C
17°C

Ayar
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Not
Her gün için maksimum 5 işlem ayarlanabilir.
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6

••

Program
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Hayır
Ayar

Bakım Bilgisi
Bakım

Bilgisini görüntüleyin
Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü
Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar
Gr dön

2

Ayar

Bakım bilgisi
İletişim bilgisi
0123–4567–8900
İ/Ü model ismi ––––––––––
D/Ü model ismi ––––––––––
Gr dön

1/2

•• Ana menü görüntüleyin. (Bkz. "Ana Menünün
Değiştirilmesi", sayfa 22).
••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Bakım bilgisi seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

•• İrtibat adresi için telefon numarası ekranın
üst kısmında görüntülenir.
(Ürününüzü henüz kaydettirmediyseniz,
adres görüntülenmez).
•• Ürününüzün iç ve dış ünitelerinin model
bilgilerinde daima ---------- gösterilir.
•• Önceki ekrana geri dönmek için İptal düğmesine
basın.
Not
•• Hata kodu da görüntülenebilir.
Çalışma lambası yanıp sönüyorsa, ünite düzgün
çalışıyordur.
•• Clsma Ac/Kp düğmesi 4 saniyeden uzun bir süre
basılı tutulursa, hata kodu kaydı kaybolur.
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Menünün Değiştirilmesi

Yapılandırma
Ekran

Ekran Modu
Çalıştırma Yöntemi

1

Yaplndrma(kul.fonk.)

•• Yaplndrma(kul.fonk.) menüsünü görüntüleyin.

Ekran
Kontrast ayarı

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak Ekran
seçimini yapın ve Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Ekran modu seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Standart veya Detaylı seçimini yapın.

Gr dön

2

Ayar

Ekran
Ekran modu
Görüntü öğesi

Gr dön

3

Standart
Hiçbiri

Ayar

Ekran
Ekran modu

Standart
Gr dön

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Not
Detaylı ekran seçim alanında hangi öğenin görüntüleneceğini seçmek için, bkz. "Detaylı Öğe",
sayfa 36.
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Detaylı Öğe
Çalıştırma Yöntemi

1

Ekran
Ekran modu
Görüntü öğesi

Gr dön

2

Standart
Hiçbiri

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Görüntü öğesi seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak şunu
görüntüleyin:

Ayar

Ekran
Görüntü öğesi

Hiçbiri
Gr dön

•• Ekran menüsünü görüntüleyin. (Bkz. "Ekran
Modu", sayfa 35).

Ayar

Hiçbiri

* Dış hava sıcaklığı

Oda hava sıcaklığı

* Seçilmiş olsalar bile bazı modellerde bu ögeler
görüntülenmeyebilir.
•• Oda sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı ekranı ile ilgili aşağıdaki
notları okuduğunuzdan emin olun.
Oda hava sıcaklığı
–– İç üniteye yakın sıcaklık.
–– Tespit edilen sıcaklığı, ünitenin konumu etkileyebilir.
Dış hava sıcaklığı
–– Dış ünitenin yakınında test edilen sıcaklık.
–– Tespit edilen sıcaklığı, ünitenin konumu (örneğin doğrudan
güneş ışığı altında olması vb.) ve buz çözme esnasında
ünite işletimi gibi faktörler etkileyebilir.
–– "Dış Ortam Sıcaklığı", ünite durdurulduğunda veya
başlatıldıktan hemen sonra görüntülenmez.
•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.
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Menünün Değiştirilmesi

Kontrast

Ayarı
Çalıştırma Yöntemi

1

Yaplndrma(kul.fonk.)

•• Yapılandırma menüsünü görüntüleyin.

Ekran
Kontrast ayarı

••

Gr dön

2

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Kontrast ayarı seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

Ayar

•• İstediğiniz kontrast değerine ulaşana kadar
(Yukarı/Aşağı) düğmelerine basın.

Kontrast ayarı
Koyu

•• Ayarı doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek için
Menü/Giriş düğmesine basın.

Açık
Gr dön

Ayar

Geçerli Ayarlar
Geçerli

Ayarlara Genel Bakış
Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

Gr dön

2

1/2

Hava akışı yönü
Enerji tasarrufu
Program
Bakım bilgisi
Yaplndrma(kul.fonk.)
Geçerli ayarlar

••

Ayar

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Geçerli ayarlar seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

•• Geçerli ayarların durumunun bir listesi görüntülenir.

Geçerli ayarlar
Program
Ekran modu
Görüntü öğesi

•• Ana menü görüntüleyin. (Bkz. "Ana Menünün
Değiştirilmesi", sayfa 22).

Dvre dsı
Std hv aks
Yok

•• Ana Menüye geri dönmek için İptal düğmesine
basın.

Gr dön

Ekran ögeleri
Program

Ekran modu

Görüntü öğesi

* Ekran ögeleri, modele bağlı olarak değişebilir. Yalnızca ayarlanabilecek olan ögeler görüntülenir.
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Saat ve Takvim
Tarih

ve Saat
Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

2/2

Saat & takvim
Dil

Gr dön

2

Saat & takvim
Tarih & zaman
12 / 24 saat

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Saat & takvim seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
Tarih & zaman seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak tarihi
ve saati değiştirin.

Ayar

Tarih & zaman
Yıl
2014
Ay
1
Gün 1
Çarşamba

•• İmleci
(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak
hareket ettirin.

0:00

Ayar

Gr dön

••
Ayar

Gr dön

3

•• Ana menü görüntüleyin. (Bkz. "Ana Menünün
Değiştirilmesi", sayfa 22).

•• Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra Menü/Giriş
düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir.

İkaz
•• Varsayılan olarak Gn Işgı Yrrlnma Süre (DST) etkindir. Şu kurallar
geçerlidir:
–– Başlangıç: Mart Ayının Son Pazarı, 02:00
–– Bitiş: Ekim Ayının Son Pazarı, 03:00
•• Lütfen, DST ayarlarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini Daikin
satıcınızdan öğrenin.
Not
Haftanın günü otomatik olarak ayarlanır.

4

Tarih & zaman
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

••

(Sol/Sağ) düğmesini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar
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Menünün Değiştirilmesi

12
 / 24 SAAT
Çalıştırma Yöntemi

1

Tarih & zaman
12 / 24 saat

Gr dön

2

•• Saat & takvim menüsünü görüntüleyin. (Bkz. "Tarih
ve Saat", sayfa 38).

Saat & takvim

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
12 / 24 saat seçimini yapın ve Menü/Giriş
düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak
12 saat veya 24 saat seçimini yapın.

Ayar

12 / 24 saat

24 saat
Gr dön

••

•• Menü/Giriş düğmesine basıldığında, Program
doğrulama ekranı görüntülenir.

Ayar

Not
Saat, varsayılan olarak 24 saat formatına ayarlıdır.

3

12 / 24 saat
Ayarlari kayıt eder misiniz?

Evet
Gr dön

Hayır

(Sol/Sağ) düğmelerini kullanarak Evet
seçimini yapın.

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Menüye geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar
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Dil
Dili

Seçin
Çalıştırma Yöntemi

1

Ana menü

Gr dön

2

2/2

Saat & takvim
Dil

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak Dil
seçimini yapın ve Menü/Giriş düğmesine basın.

••

(Yukarı/Aşağı) düğmelerini kullanarak tercih
ettiğiniz dili seçin.

Ayar

Dil

Türkçe
Gr dön

•• Ana menü görüntüleyin. (Bkz. "Ana Menünün
Değiştirilmesi", sayfa 22).

•• Ayarları doğrulamak ve Ana Ekrana geri dönmek
için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Not
Görüntülenebilecek diller kurulu olan dil paketine göre değişir.
Kullanılabilecek diller ve dil paketinin nasıl değiştirileceği hakkında ayrıntılı bilgi için, Montör
başvuru kılavuzuna bakın.
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Bakım
İkaz
•• Uzaktan kumandayı yıkamayın.
Aksi takdirde, elektrik kaçağı
oluşabilir ve elektrik çarpması
veya yangın ortaya çıkabilir.

•• Bakım işlemleri gerçekleştirirken,
klimayı kapalı konuma
getirdiğinizden ve güç besleme
kesicisini kapalı konuma
getirdiğinizden emin olun.
Aksi takdirde, elektrik çarpması
veya yaralanmalar meydana
gelebilir.

Ünite ve LCD Ekran Bakımı
Not:
• Kirlendiğinde, LCD ekranı ve uzaktan kumandanın diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin.
• Eğer yüzeydeki kir temizlenemezse, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın,
bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Sonrasında yüzeyi kuru bir bezle silin.
• Bu işlem için kesinlikle boya tineri, organik çözücü veya güçlü asit kullanmayın.

Uyarı
Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri (örneğin saç spreyi veya haşere
ilacı) kullanmayın.
Ürünü benzin veya boya tineri gibi organik çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar görmesine, elektrik çarpmasına
ve yangına neden olabilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Başvuru Bilgileri
Hata Kodu Ekranı
Aşağıdaki

durumlarda Daikin bayinizle ile irtibat
kurun
Uyarı
Klimada hata ortaya çıktığı zaman (bir yanma kokusu oluşması v.s.) klimayı
kapatın ve elektrik arzını kesin.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi halinde, elektrik
çarpmaları veya yangın ortaya çıkabilir. Daikin bayinizle irtibat kurun.

Çalıştırma Yöntemi

1

28°C

•• Bir hata meydana gelirse, Ana Ekrandaki hata
simgesi ve çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

Çalışma
lambası

•• Hata kodunu ve iletişim bilgilerini görüntülemek
için, Menü/Giriş düğmesinin etkinleştirilmesi
gerekir (Bkz. "Ana Menünün Değiştirilmesi",
sayfa 22).
•• Menü/Giriş düğmesine basın.

2

Hata kodu:A1
İletişim bilgisi
0123–4567–8900

•• Hata kodu yanıp söner ve irtibat adresi
görüntülenir.
•• Hata kodu ve Model ismi ile ilgili olarak Daikin
bayinizi bilgilendirin.

Gr dön
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Başvuru Bilgileri

"Mod Çakışması" mesajı


10°C
Mod uyuşmazlığı

Bir multi sistem (tek bir dış üniteye bağlı birden fazla iç ünite)
varsa kullanılabilir. Birden fazla iç ünite aynı anda farklı çalışma
modlarında çalışacak şekilde ayarlanmışsa, bir çalışma modu
çakışması meydana gelir:
• Çalışma lambası yanıp söner
• Kullanıcı arayüzünde mod çakışması ibaresi görüntülenir

• Önceliğe sahip olmayan üniteler bekleme moduna geçer.
Bu bir arıza değildir. Çakışmayı gidermek için, önceliğe sahip olmayan üniteleri, önceliğe sahip
üniteyle aynı çalışma modunda çalışacak şekilde ayarlayın. Hangi ünitenin önceliğe sahip olacağı
Öncelikli Oda ayarının mevcut ve/veya etkin olup olmamasına bağlıdır:
Eğer...
Öncelikli Oda ayarı mevcut ve etkin.

Durum…
Öncelikli Oda ayarının uygulandığı iç ünitenin
çalışma modu önceliğe sahip olur. Bir çalışma
modu çakışması mevcutsa, diğer üniteler
bekleme moduna geçer.

DİKKAT
•• SOĞUTMA, NEM ALMA ve FAN çalışma modları aynı anda kullanılabilir.
•• Çakışma manuel olarak çözülmezse, öncelikli ünitenin çalışması durur durmaz öncelikli
olmayan üniteler otomatik olarak çalışmaya devam eder.

Eğer...
Öncelikli Oda ayarı mevcut değil VEYA
mevcut, ancak etkin konumda değil.

Durum…
İlk açılan iç ünitenin çalışma modu öncelikli olur.
Bir çalışma modu çakışması mevcutsa, daha
sonra açılan üniteler bekleme moduna geçer.

DİKKAT
•• SOĞUTMA, NEM ALMA ve FAN çalışma modları aynı anda kullanılabilir.
•• ISITMA çalışma modunda çalışan üniteler, daha sonra açılsalar dahi daima FAN çalışma
modunda çalışan ünitelere göre önceliklidir.
•• Çakışma giderilirken, öncelikli olmayan ünitelerin OTOMATİK çalışma modunda çalışacak
şekilde ayarlanması mümkündür: bu durumda otomatik olarak öncelikli üniteyle aynı çalışma
modunda çalışacaklardır.
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İkaz
MOD ÇAKIŞMASI ayrıca ünitelerin geri ayar işleviyle açılması durumunda da
meydana gelebilir. Bu da, öncelik nedeniyle çalışmayacakları ve dolayısıyla odadaki
sıcaklığı koruyamayacakları anlamına gelir. Lütfen, bu gibi sorunlarla karşılaşmamak
için geri ayar özelliğinin bir multi sistemde kullanımını dikkatli şekilde değerlendirin.

İkaz
Oda Kliması için bir KRP928 Arayüz adaptörü bağlandığında kullanıcı arayüzünde
mod çakışma mesajı görüntülenmez, ancak iç ünite, bekleme moduna geçer.

Kablolu ve kablosuz kullanıcı arayüzünün birlikte
kullanılması
Kablolu kullanıcı arayüzü ile standart kablosuz uzaktan kumandayı aynı anda kullanmaktan kaçının.
Bu şekilde kullanırsanız, aşağıdaki durum meydana gelebilir:
Durum

Açıklama

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Kablosuz kullanıcı
arayüzü ekranında yanlış
bir ünite durumu (ör. açık/
kapalı, çalıştırma modu,
ayar noktası, fan hızı/
yönü) görüntülenebilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü, üniteden geri bildirim almaz.
Kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden bir ayar (manuel olarak veya bir
program tarafından otomatik olarak) değiştirildiğinde değişiklik,
kablosuz kullanıcı arayüzüne iletilmez.

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Bir düğmeye basıldığında
kablosuz kullanıcı
arayüzü ekranının tüm
durumları iç üniteye
gönderilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü herhangi bir düğmeyle bir ayar değişikliği
olduğunda tüm ayarları (ör. açık/kapalı, çalıştırma modu, ayar noktası,
fan hızı/yönü, ...) bir defada gönderir.
Kablosuz kullanıcı arayüzünden herhangi bir düğmeye basıldığında
tüm ayarlar (ör. açık/kapalı, çalıştırma modu, ayar noktası, fan hızı/
yönü, ...) üniteye gönderilir ve kablolu kullanıcı arayüzü tarafından
belirlenen ayarlar değiştirilir.

Örnek
Açık/kapalı konumu, kablolu kullanıcı arayüzü tarafından değiştirilirse
kablosuz kullanıcı arayüzünde gösterilen açık/kapalı durumu yanlış
olacaktır. Bu durumda kullanıcının iç ünitede gerekli açık/kapalı ayarı
değişikliğini gerçekleştirmek için kablosuz kullanıcı arayüzü açma/
kapama düğmesine iki defa basması gerekir.
Eş zamanlı olarak ayar noktası, çalıştırma modu ve fan hızı/yönü
kablosuz kullanıcı arayüzü durumu tarafından değiştirilir.

Örnek
Ayar noktası konumu, kablolu kullanıcı arayüzü tarafından değiştirilirse
kablosuz kullanıcı arayüzünde gösterilen ayar noktası durumu yanlış
olacaktır. Bu durumda kullanıcının kablosuz kullanıcı arayüzü
üzerindeki ayar noktası yükseltme düğmesine basarak ayar noktasını,
kablosuz ayar noktasıyla değiştirir.
Eş zamanlı olarak açık/kapalı ayarı, çalıştırma modu ve fan hızı/yönü
kablosuz kullanıcı arayüzü durumu tarafından değiştirilir.
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Durum
Kablolu kullanıcı
arayüzünden
Bazı işlevlerin (ör.
ECONO modu, güçlü
mod, iç ünite sessiz
çalıştırma, dış ünite
sessiz çalıştırma,
nemlendirme) durumu
kablolu kullanıcı arayüzü
ekranında
görüntülenmez.

Açıklama
Kablolu kullanıcı arayüzü bu işlevlerin kullanımını desteklemez.
Bu işlevlerden (ör. ECONO modu, güçlü mod, iç ünite sessiz
çalıştırma, dış ünite sessiz çalıştırma, nemlendirme) biri kablosuz
kullanıcı arayüzünde ayarlanırsa, etkinleştirildiği kablolu kullanıcı
arayüzünde görüntülenmez.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle ECONO modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.
Ünitenin kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden durdurulması durumunda
ECONO modu iptal edilir.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle güçlü modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.
Kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan ayar noktası ve fan hızı
değişiklikleri yalnızca güçlü modu durdurulduğunda geçerli olur.
Kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden ünitenin durdurulması veya
çalıştırma modunun değiştirilmesi güçlü modunu iptal eder.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle iç ünite sessiz çalıştırma modunun
ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez, ancak otomatik fan hızı
görüntülenir.
Fan hızının kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda iç ünite sessiz çalıştırma modu iptal edilir.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle dış ünite sessiz çalıştırma
modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.
Dış ünite sessiz çalıştırma modu hiçbir zaman kablolu kullanıcı
arayüzü üzerinden bir işlem yapılarak iptal edilemez.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle konforlu hava akışı çalıştırma
modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.
Fan hızının kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda konforlu fan çalıştırma modu iptal edilir.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle "URURU" NEMLENDİRME
çalıştırma modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde hiçbir nemlendirme simgesi
görüntülenmez, ancak ısıtma ayar noktası olmaksızın ısıtma çalıştırma
modu görüntülenir.
Çalıştırma modunun kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda "URURU" NEMLENDİRME çalıştırma modu iptal edilir.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle NEMLENDİRMELİ ISITMA
çalıştırma modunun ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez, ancak ısıtma çalıştırma
modu ve ayar noktası görüntülenir.
Çalıştırma modunun kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda NEMLENDİRMELİ ISITMA çalıştırma modu iptal edilir.
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Durum

Açıklama
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle NEM ALMALI SOĞUTMA çalıştırma
modunun ayarlanması
Soğutma moddu, kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenir.
Çalıştırma modunun kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda NEM ALMALI SOĞUTMA çalıştırma modu iptal edilir.
Kablosuz kullanıcı arayüzüyle diğer işlevlerin (ör. akıllı göz,
radyant çalıştırma, …) ayarlanması
Kablolu kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.
Çalıştırma modunun kablolu kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirilmesi
durumunda bu işlevlerin durumu etkilenmez.

Kablosuz kullanıcı
arayüzü üzerinden bir
saat programlanabilir ve
iç üniteye gönderilebilir.
Aynı zamanda, kablolu
kullanıcı arayüzü
üzerinden farklı bir saat
zamanlaması
programlanabilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü saati ve kablolu kullanıcı arayüzü saati
birbirinden bağımsızdır.
Ayrıca, kablolu kullanıcı arayüzündeki saat, günışığı süresine göre
otomatik olarak ayarlanır.
Lütfen her iki saati doğru zamana ayarlayın.

Kablosuz kullanıcı
arayüzü üzerinden bir
haftalık program
ayarlanabilir ve bu
program iç ünite
tarafından uygulanır.
Aynı zamanda, kablolu
kullanıcı arayüzü
üzerinden farklı bir
haftalık program
ayarlanabilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü haftalık program zamanlayıcı (kablosuz
kullanıcı arayüzü saatine göre) ve kablolu kullanıcı arayüzü haftalık
program zamanlayıcı (kablolu kullanıcı arayüzü saatine göre)
birbirinden farklı 2 program zamanlayıcıdır.
Karışıklığın önlenmesi için, yalnızca kablolu kullanıcı arayüzü program
zamanlayıcı kullanılmalıdır.
Kablosuz kullanıcı arayüzü tarafından halihazırda bir haftalık program
zamanlayıcısı ayarlanmışsa, lütfen devam etmeden önce bu haftalık
programı silin.

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Kablolu kullanıcı arayüzü
üzerindeki düğmeler
bloke edilmişse olsa dahi
açık/kapalı ayarı, ayar
noktası ve çalıştırma
modu değiştirilebilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü, üniteden geri bildirim almaz.
Düğme kilitleme işlevi, kablolu kullanıcı arayüzünün bir işlevidir.

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Kablolu kullanıcı arayüzü
üzerinden bir ayar
noktası aralığı ayarlanmış
olsa dahi, ayar noktası bu
aralık dışında
değiştirilebilir.

Kablosuz kullanıcı arayüzü, üniteden geri bildirim almaz.
Ayar noktası aralığı işlevi, kablolu kullanıcı arayüzünün bir işlevidir.
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Kablolu kullanıcı arayüzünde bir düğme kilitlenirse kilitleme komutu,
kablosuz kullanıcı arayüzüne iletilmez.
Ayrıca, kablosuz kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan bir değişiklik
engellenemez ve iç ünitede uygulanır. Mevcut ünite durumu daima
kablolu kullanıcı arayüzü ekranında görüntülenir.

Kablolu kullanıcı arayüzünde bir ayar noktası aralığı ayarlanmışsa,
yeni aralık kablosuz kullanıcı arayüzüne iletilmez.
Ayrıca, kablosuz kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan bir ayar noktası
değişikliği engellenemez ve iç ünitede uygulanır. Mevcut ayar noktası
daima kablolu kullanıcı arayüzü ekranında görüntülenir.
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Durum

Açıklama

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Kablolu kullanıcı
arayüzünden engellenmiş
olsa dahi bir çalıştırma
modunun ayarlanması
mümkündür.

Kablosuz kullanıcı arayüzü, üniteden geri bildirim almaz.
Çalıştırma modu engelleme işlevi, kablolu kullanıcı arayüzünün
bir işlevidir.

Kablosuz kullanıcı
arayüzünden
Düşük ayar noktaları ve
düşük ayar etkinleştirme
kablosuz kullanıcı
arayüzü ekranında
görüntülenemez.

(Yalnızca düşük ayar işlevi etkinleştirildiğinde)
Düşük ayar işlevi, kablolu kullanıcı arayüzünün bir işlevidir.
Düşük ayar noktaları yalnızca ünite kapalı konumdayken kablolu
kullanıcı arayüzü üzerinden ayarlanabilir.
Düşük ayar işlevi yalnızca ünite kapalı konumdayken etkinleşir.
Düşük ayar işlevi, düşük ayar kontrolü sırasında üniteyi açık konuma
getirir ve kablolu kullanıcı arayüzünde düşük ayar simgesi
görüntülenir.

Kablolu kullanıcı arayüzünde bir çalıştırma modu engellenirse,
bu durum kablosuz kullanıcı arayüzüne iletilmez.
Ayrıca, kablosuz kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan bir çalıştırma
modu değişikliği engellenemez ve iç ünitede uygulanır. Mevcut
çalıştırma modu daima kablolu kullanıcı arayüzü ekranında
görüntülenir.

Düşük ayar noktaları ve işlev durumu kablosuz kullanıcı arayüzüne
iletilmez.
Kablosuz kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan bir ayar noktası değişikliği,
düşük ayar noktalarını değiştirmez. Ancak, değiştirilen ayar noktaları,
ünite tekrar manuel olarak açık konuma getirildiğinde geçerli olur.
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Satış Sonrası Hizmet
Uyarı
•• Üniteyi sökmeyin, değişikliğe
maruz bırakmayın veya tamir
etmeye çalışmayın.
Aksi halde elektrik çarpmaları
veya yangın ortaya çıkabilir.
Daikin satıcınıza danışın.

•• Uzaktan kumandayı kendi kendinize
yeniden konumlandırmayın veya
yeniden monte etmeyin.
Yanlış montaj yapılması, elektrik
çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Daikin satıcınıza danışın.

Aşağıdaki

ögelerle ilgili olarak tamirciyi uyarın
•• Model ismi
•• Montaj tarihi
•• Arıza koşulları: Gerçeğe mümkün
olduğunca yakın şekilde.
•• Adresiniz, isminiz ve telefon numaranız

Taşıma


Uzaktan kumandanın yeniden konumlandırılması özel ekipmanlar gerektirir. Daikin satıcınıza
danışın. Uzaktan kumandanın yeniden konumlandırılması için gerekli olan güncel masraflar
sizden tahsil edilecektir.

Garanti

Dönemi sonrası Tamiratlar

Daikin satıcınıza danışın.
Müşterinin talebi üzerine makul ödemeli servis hizmeti sunulabilir.

Satış

Sonrası Servisle ilgili Talepler
Daikin bayinizle irtibat kurun.
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