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Önlemler

 Üniteyi aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin veya bu tür
yerlerde çalıştırmayın.
- Madeni yağ içeren veya yağ buharı bulunan yerler.
- Tiner veya benzin gibi uçucu, yanıcı gazların bulunduğu 

yerler.
- Okyanus yakınındaki hava gibi havanın yüksek seviyede tuz 

içerdiği yerler ve voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu 
(fabrikalar gibi) yerler.

- Sigara içilen odalar
- Sık sık yapışkan maddelerin açığa çıktığı yerler (örn. kuaför 

salonları).
 Aksesuarları doğrudan gövde üzerine monte etmeyin.

Gövdedeki montaj delikleri, elektrik kablolarına zarar verebilir ve
neticesinde yangına neden olabilir.

 Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın güvenli
şekilde kullanım talimatlarının karşılandığı ve mevcut riskleri
kavradıkları takdirde, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar, fiziksel,
duyusal veya akli kabiliyetleri sınırlı kişiler ya da deneyim ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların bu cihaz
ile oynaması uygun değildir. Temizlik ve kullanıcı
sorumluluğundaki bakım işlemleri gözetimsiz şekilde çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.

 Bu cihaz atölyelerde, hafif endüstride veya çiftliklerde uzman
veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve
konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

 Ses basıncı seviyesi 70 dB(A)'nın altındadır.

MONTAJ ÖNCESI

 Montaj konumuna taşınana kadar cihazın ambalajında kalması
gerekir.
Cihazı ambalajından çıkartırken veya ambalajından çıkarttıktan
sonra taşırken, cihazın yalnızca askı kelepçelerinden tutularak
taşındığından ve diğer parçalara hiç basınç uygulanmadığından
emin olun.

 Bu kılavuzda ele alınmayan konular için iç ünite montaj
kılavuzuna bakın.

Aksesuarlar

Üniteyle birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verilip
verilmediğini kontrol edin.
Aksesuarlar ünite içinde saklanır.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Otomatik Temizleme seçeneği kiti
Montaj ve

kullanım kılavuzu

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

CİHAZIN VEYA AKSESUARLARININ YANLIŞ
KURULMASI VEYA TAKILMASI ELEKTRİK
ÇARPMASINA, KISA DEVREYE, KAÇAKLARA,
YANGINA VEYA BAŞKA CİHAZ HASARLARINA NEDEN
OLABİLİR. YALNIZCA DAIKIN TARAFINDAN ÜRETİLEN
VE İLGİLİ CİHAZLA BİRLİKTE KULLANIM İÇİN ÖZEL
OLARAK TASARLANMIŞ AKSESUARLARIN
KULLANILDIĞINDAN VE BU AKSESUARLARIN
PROFESYONEL BİR KİŞİ TARAFINDAN MONTE
EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

KURULUM VEYA KULLANIM PROSEDÜRLERİNDEN
EMİN DEĞİLSENİZ, GEREKLİ TAVSİYELER VE
BİLGİLER İÇİN DAIKIN DAĞITICINIZA BAŞVURUN.

Montaj mutlaka lisanslı bir montör tarafından
yapılmalıdır. 
Malzeme ve montajla ilgili tercihler yürürlükteki ulusal
ve uluslararası yönetmeliklere uyumlu olmalıdır.

MONTÖR İÇİN

Askı kelepçesi 
pulu 4 parça Emiş hortumu Dekoratif panel Kablo demeti

Kanal flanşı 
vidaları

Montaj ve 
kullanım kılavuzu Alt flanş vidaları

4 bağlantı 
kelepçesi
1
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Opsiyonel aksesuarlar

 Doğru uzaktan kumandayı seçmek için, kataloglara ve teknik
literatüre bakın.

 Bu seçenek alttan emiş için tasarlanmamıştır.
 Yalnızca Daikin tarafından üretilen veya onaylanan aksesuarları,

opsiyonel cihazları ve yedek parçaları kullanın.

Aşağıdaki hususlar için, inşaat sırasında özel dikkat 
gösterilmesi ve montaj tamamlandıktan sonra kontrol 
gerçekleştirilmesi gerekir.

Montöre notlar

 Doğru montajı sağlamak için kılavuzu dikkatlice okuyun.
Müşteriye iç ünitenin kullanım kılavuzu üzerinden sistemi nasıl
doğru şekilde çalıştırabileceğini öğrettiğinizden emin olun.

Montaj sahasının seçimi
(Bkz. şekil 1 ve şekil 2)

1 Aşağıdaki koşulların yerine getirildiği ve müşterinin onayına
uygun bir montaj konumu seçin.
- Hava akımını hiçbir şey engellememelidir.
- Bakım ve servis için yeterli boşluk bırakılabilmelidir.
- Yanıcı gaz sızıntısı riski bulunmamalıdır.
- Cihaz, patlama potansiyeli bulunan bir atmosferde 

kullanılmak için tasarlanmamıştır.
- Kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirken, odada 

elektrikli açılıp kapatılan flüoresan lambalar varsa kablosuz 
uzaktan kumanda ile iç ünite arasındaki mesafe belirtilenden 
kısa olabilir. Seçenek kiti, flüoresan lambalardan mümkün 
olduğunca uzağa monte edilmelidir.

2 Hava emiş tarafına bir koruyucu muhafaza takıldığından emin
olun.
Bu koruma mutlaka ilgili Avrupa yönetmeliklerine ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.

3 Montaj için askı cıvataları kullanın. Temelin, iç ünite ve seçenek
kutusu ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olup olmadığını
kontrol edin. Bir risk varsa üniteyi monte etmeden önce tavan
güçlendirilmelidir.

Montaj öncesi hazırlıklar
 Ünitenin içindeki tüm aksesuarları ve 

erişebildiğiniz kartonları çıkarın (Bkz. şekil 3 - öğe 1).

Montaj için, aşağıda listelenen alternatiflerden birini seçin.

1 Fabrikada monte edilen askılar

Farklı bir montaj şekli için, fabrikada ayarlanan askılar yetkili bir
montör tarafından yeniden konumlandırılmalıdır.
1 3 vidayı sökün.
2 Askı konumunu değiştirin.
3 3 adet vidayı geri takın. (Yan taraftan monte ediliyorsa 2 vida

kullanılır)

 Askı cıvatasına göre ünitenin konumu.
 Kontrol açıklığını kontrol kutusunun kontrol kutusu için bakım

ve kontrol çalışmalarının kolayca yapılabileceği tarafına
monte edin. Ayrıca, ünitenin alt bölümünde bulunan kontrol
açıklığını da monte edin.

 Filtreye alt taraftan kolayca ulaşılabildiğinden emin olun.
 Askı cıvatalarını takın.

 (W3/8 - M10 askı cıvataları kullanın.)
Mevcut tavanlar için delik içi ankraj, gömülü ekleme parçası
ve gömülü ankraj kullanın; ünite ağırlığının taşınabilmesi için
tavanı kuvvetlendirmek üzere gömülü ekleme parçası,
gömülü ankraj ve diğer parçalar sahada temin edilecektir.
(Bkz. Şekil 4.)

 Yukarıda belirtilen tüm parçalar sahada tedarik edilir.

Kontrol 
ettikten 
sonra  
öğesini 

işaretleyin

 İç ünite sağlam şekilde takıldı mı?
Üniteler düşebilir, titreyebilir veya gürültü çıkartabilir.

 Kablolar doğru mu?
Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.

 İç veya dış ünitenin birisinin hava giriş veya çıkışını tıkayan 
herhangi bir şey var mı?

Yetersiz soğutmaya veya ısıtmaya neden olabilir.

 Ünitenin içindeki tüm aksesuarlar, kartonlar ve bantlar
çıkarıldı mı?

Aksi takdirde, ünite arızalanabilir.

1 İç ünite

2 Otomatik Temizleme seçeneği kiti

3 Flanş bağlantısı

4 Askılar

5 Anahtar kutusu

1 Fabrikada monte edilen askılar

2 Önden montaj - montajdan önce koruyucu ağı geçici olarak çıkarın.

3 Yan taraftan montaj

NOT Anahtar kutusu tarafındaki askı değiştirilemez.

1 Ankraj cıvatası

2 Tavan döşemesi

3 Uzun somun veya gerdirme donatısı

4 Askı cıvatası

5 Otomatik Temizleme seçeneği kiti

2
1

3

BA

620 119
500

450×450

1130

A

A
830
1030
1230

B
840
1040
1240

Kontrol kutusu

Hava 

(birim : mm)

basamak 
mesafesi

Hava 
üflemesi

(Kontrol 

boyutu)

Model
BAE20A62

BAE20A102
BAE20A82

Ok görünümü 

Tavan

300
2
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Askı cıvatasının takılması
Cıvatanın konumuna doğru şekilde karar vermek için üniteyle birlikte
verilen karton parçayı kullanın.

1 Kartonu baskı talimatlarına uygun şekilde kesin.

2 Karton parçayı halihazırda kesilmiş kanal ünitesinin yanına
yerleştirin.
Kartonun kenarını noktalı paralel çizgiye göre yerleştirin.

3 Üçgenleri gövde kenarına (kesikli çizgiler) göre karton üzerine
yerleştirin.

4 Askı cıvatası deliklerinin yerlerini işaretleyin.

Otomatik Temizleme seçeneği kiti montajı
1 Seçenek kitinden bir flanş çıkarın ve bunu iç ünite emiş tarafına

monte edin.

- Flanş için aksesuar çantasındaki vidaları (altıgen başlı 
vidalar) kullanın.

- İkinci flanş seçenek kitinde kalmalıdır.

2 Her iki troleyi tutan 4 vidayı kalıcı olarak sökün. (Vidalar yalnızca
taşıma amaçlı kullanılır.)

3 Kartonu her iki troleyin altından çıkarın. 
(Bkz. şekil 3 - öğe 1.)

4 Seçenek kitini geçici olarak takın.
- Seçenek kitini flanşları birlikte sıkmak üzere alt taraftan iç 

üniteye yaklaştırın.
- Askı kelepçesini askı cıvatasına takın. Askı kelepçesinin üst 

ve alt kenarlarından bir somun ve pul kullanarak sağlam 
şekilde sabitlendiğinden emin olun. (Bkz. Şekil 5)

5 Ünitenin yatay olarak hizalandığını kontrol edin.

6 Üst somunu sıkın.

7 Her iki flanşı yan ve alt taraflardan vidalayın. Yuvarlak başlı
vidalar kullanın (aksesuarlar). (Bkz. Şekil 6.)

8 Otomatik Temizleme seçeneği kitini bir kablo demeti
(aksesuarlar) kullanarak, şekil 7 ve "Elektrik tesisatı işi"ne göre
iç üniteye bağlayın.

9 Troleylerin başlatma gerçekleştirmesine ve park konumuna
geçmesine izin vermek için iç ünite güç kaynağını AÇIN
(troleyler anahtar kutusu tarafı = park konumuna geçene kadar
bekleyin).

10 Koruyucu ağı alt taraftan tüm vidaları (vidaların sayısı gövdenin
boyutuna göre değişir) gevşeterek geçici olarak çıkarın.

11 Orijinal olarak her iki troleyin arkasını örten, anahtar kutusunun
karşı tarafındaki kartonları çıkarın. (Bkz. şekil 3 - öğe 2.)

12 Hava filtresini "Filtrenin manuel temizlenmesi" bölümüne göre
takın.
- Filtre tespit levhasını çıkarın ve hava filtresini üniteye 

yerleştirin.
- Filtreye takılı olan kumaş şeritler alt taraftan çıkarılmalıdır. 
- Tespit levhasını arkaya takın.

13 Koruyucu ağı geri takın.

"Test çalışması" bölümüne göre Otomatik Temizleme test
çalışması gerçekleştirin

Dekoratif panelin montajı
Bkz. şekil 8

1 Koruyucu ağ

1 Somun (sahada tedarik edilir)

2 Askı kelepçesi pulu (aksesuarlar)

3 Sıkın (ikili somun)

NOT Troleyler park konumunda olmadığı sürece filtre
ünitenin içine yerleştirilemez.

1 Dekoratif panel
2 Dekoratif panel üzerindeki bağlantı portu
3 Otomatik Temizleme seçeneği kitindeki bağlantı portu
4 Hortum
5 Yay
3
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1 Aksesuar setindeki hortumu Otomatik Temizleme seçeneği
kitindeki bağlantı portuna takın. 
Hortumun diğer ucu dekoratif panel tertibatına takılmalıdır.

2 Hortumun uzunluğunu dikkate alarak dekoratif panel için
tavanda uygun bir konum seçin. 

3 Asma tavanda bir delik açın. (Uzunluk 104×183 mm)

4 Hortumu dekoratif panelden çıkartın.

5 Dekoratif paneli yaylarla tavana sabitleyin.

6 Hortumu tekrar dekoratif panel portuna bağlayın.

Elektrik kablolarının döşenmesi

Genel talimatlar

 Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri ehliyetli bir
elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili Avrupa ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 İç ünite ve Otomatik Temizleme seçeneği kitinin kablolarının
bağlanması için, ünite gövdesi üzerindeki "Kablo şeması"nı takip
edin.

 Üniteye giren tüm kablolar mutlaka bağlantı kelepçeleriyle
(aksesuar) sabitlenmelidir.

 Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek
için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel
tarafından değiştirilmelidir.

Kabloların bağlanması
Anahtar kutusu kapaklarını Şekil 7'de gösterildiği gibi çıkarın ve iç
üniteyi ve seçenek ünitesini kablo muhafazası (aksesuar seti) ile
birlikte bağlayın.

 Tüm konektörleri Şekil 7'ye uygun olarak takın.
 Tüm konektörlerin sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun.
 Kablo muhafazasının kelepçeler (aksesuar seti) kullanılarak

sabitlenmesi gerekir. Şekil 7'de gösterilen tespit noktasını
kullanın.

 Kontrol kutusu kapağını takarken hiçbir kablonun
sıkışmadığından emin olun.

 Ünitelere giren tüm kabloların ünitelere su girmesini önlemek
için bu şekilde olduğundan emin olun.

 Tüm kablo bağlantıları gerçekleştirildikten sonra, gövde kablo
deliklerinde boşlukları macun veya yalıtım malzemesi (sahada
temin edilir) kullanarak kapatın, bu şekilde küçük hayvanların
veya pisliklerin dışarıdan üniteye girerek kontrol kutusunda kısa
devreye neden olmasını engellemiş olursunuz.

TEST IŞLETMESI

İç ünitede test işletmesi gerçekleştirdikten sonra Otomatik Temizleme 
seçeneği kitinin test işletmesini uygulayın.
Otomatik Temizleme seçeneği kitinin test işletmesi, iç ünite çalışırken 
gerçekleştirilemez.
 Sırasıyla iç ünite, dış ünite ve Otomatik Temizleme seçeneği

kitinin Anahtar kutusu kapaklarının kapalı olduğunu
kontrol edin

 İç üniteye beslenen gücü açık konuma getirin
 Otomatik Temizleme seçeneği kiti başlatma işlemi

gerçekleştirecek (troleylerin park konumunda olmadığı
durumda) ve bu işlem en fazla 5 dakika sürecektir.

 Otomatik Temizleme test işletmesini yürütün
 Uzaktan kumandayla filtre temizleme işlemini onaylayın.

Uzaktan kumandayla test işletmesi

1 İç ünitenin çalışmasını durdurun.

2 Arka aydınlatma ışığı yanıyorken İptal düğmesini en az 4 saniye
boyunca basılı tutun. Servis ayarları menüsü görüntülenir.

3 Servis ayarları menüsünden Filtre oto temzlmyi test et seçimini
yapın ve ardından Menü/Giriş düğmesine basın.

4 Ana ekranda " " görüntülenir. 
Test işletmesi tamamlandığında gösterge kaybolur.
Test işletmesi için gerekli süre yaklaşık 5-10 dakikadır
(gövde boyutuna göre değişir).

LCD arka aydınlatma ışığı
Herhangi bir düğmeye basıldığında arka aydınlatma ışığı yaklaşık 30
saniye yanar.

1 Anahtar kutusu kapağı
2 Anahtar kutusu alçak gerilim kablosu girişi
3 Anahtar kutusu yüksek gerilim kablosu girişi
4 Seçenek kiti kablo şeması
5 Seçenek kiti anahtar kutusu
6 Kablo muhafazası (aksesuar seti)
7 Tespit noktası

NOT Otomatik Temizleme seçeneği kitinin FXDQ-A2/P2 iç
ünitesiyle kombinasyonu durumunda, Daikin bayiinizle
temasa geçerek iç ünite ile Otomatik Temizleme
seçeneği kiti arasında başarılı bağlantı için BAE20WH
kablo demeti edinin.

1
2

3

4

Ayarla
28°C yanarken 4 saniye 

veya daha fazla 
uzun bir süre için 

Geri Ayar

2/3

Ayarla
28°C
4
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Test işletmesinde test edilecek öğeler

BAKIM

Otomatik Temizleme seçeneği kitinin bakım sıklığı 1 yıldır.

Filtrenin manuel temizlenmesi

Kiri temizlemek mümkün değilse, hava filtresini değiştirin. (Yedek
hava filtresi bir yedek parçadır.)

1 Bir vidayı sökün ve tespit levhasını anahtar kutusunun olduğu
tarafa kaydırın.

2 Hava filtresini çıkartın.

3 Hava filtresini temizleyin.
Elektrik süpürgesi kullanın (A) veya hava filtresini suyla yıkayın
(B).

Hava filtresi çok kirli olduğunda yumuşak fırça ve nötr deterjan
kullanın.
Islaklığını gölgede bırakarak kurutun.

4 Temiz filtreyi geri takın, tespit levhasıyla sabitleyin ve vidayı geri
takın. 

İç kısmın temizlenmesi

1 Koruyucu ağı çıkarın. 

2 Gövdenin iç kısmını elektrik süpürgesi veya yaş bir bezle
temizleyin. 

3 Bir test işletmesi gerçekleştirin. 

4 Toz kutusunda kalan kiri temizlemek için elektrik süpürgesi
kullanın.
Troley hareket ediyorken elektrik süpürgesi hortumunu en az
30 saniye boyunca toz kapağının çıkışına bastırın.

Kontrol 
ettikten 
sonra  
öğesini 

işaretleyin Test bileşenleri

 Her iki troley de hareket ediyor mu?

 Anormal bir ses duyuluyor mu?

 Her iki troley eş zamanlı olarak mı hareket ediyor?

 Her iki troley de gövdenin sonuna kadar gidiyor mu?

 Her iki troley de başlangıç noktasına döndü mü?

İkaz
 Bakım sırasında aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.
 Bakım sadece yetkili servis personeli tarafından

yapılabilir.
 Terminal cihazlarında çalışma yapılmadan önce, tüm

güç besleme devreleri kapatılmalıdır.

1 Tespit levhası

(A) Elektrik süpürgesi kullanma (B) Suyla yıkama

1×

1 Toz kutusu ve fırça 
2 Elektrik süpürgesinin hortumu

1

2

5
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KABLO ŞEMASI

Arapça r  
.

: D : KO  TOPRAKLAMA

: I : KO  TOPRAKLAMA )

, : K : D T

: TOPRAKLAMA : R Ü

: SAHA KABLOSU : KISA D Ü

: S TA : T L

: T L 

: D :

BLK : YA : L P : PEMBE WHT : BEYAZ

BLU : MA Y : RP, PPL : MOR YLW : SARI

BR OR T RED : KIRMIZI

A*P : BASKILI DEVRE KARTI PS : A

BS* : AÇMA / KAPAMA  : T

BZ, H*O : YARI Q* : Y  
(

: KAP Q*DI : T

, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: Q*L :  Y

D*, V*D : T Q*M : TERMAL A AR

DB* : D Ü R* : D Ç

DS* : DIP A ARI R*T :

E*H : I R I

F*U, FU*  
 

: S TA S* T TARI

: K  TOPRAKLAMASI) S*L :  A AR

H* : MUHAFAZA H :

H*P, LED*, V*L : T LAMBASI, LED L : )

HAP : LED (SER S*PH, HPS* : TARI (YÜKSEK)

H TA : YÜ M S*PL : TAR )

IES :  S*T : TERMOSTAT

IPM* : S*W, SW* : Ç  

: SA* : D

L : YA SR*, WLU : AL A

L* : SERPA SS* :  A ARI

L*R : R SHEET METAL : T L T PLAKA

M* : OR T*R :

M* TORU TR

M*F : FA TORU V*, R*V : VA

M*P : TA ASI MOTORU V*R : T Ü

M*S : HAREKET MOTORU W : UZAKT

 : E X* : T L

X*M :  )

n = * : T Ç YISI Y*E : VA ASI SERPA

PAM : Y*R, Y*S : A SERPA

: BASKILI DEVRE KARTI Z* T Ç K

PM* ÜÇ MODÜLÜ ZF, Z*F :  
6
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İSIMLER VE IŞLEVLER

 Şekilde Otomatik Temizleme seçeneği kiti şeffaf üst levhayla
birlikte gösterilmiştir.

Temel işletim ögelerinin (örneğin AÇIK/KAPALI, Çalıştırma modu
seçici, Fan devri kontrolü ve sıcaklık ayarları) haricindeki işlevler
menü ekranından ayarlanır.

Gösterge

KULLANICI İÇİN

1 Filtre

2 Tüp ünitesi

3 Toz kutusu ve fırça

4 Hortum

5 Dekoratif panel

6 Anahtar kutusu

7 Emiş

8 Çıkış

NOT  Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına
maruz kalabileceği yerlere monte etmeyin. Bu,
renk bozulmasına veya ekranın arızalanmasına
neden olabilir.

 Uzaktan kumanda kablosunu çekmeyin veya
bükmeyin. 
Aksi halde uzaktan kumanda bozulabilir.

 Uzaktan kumandalardaki düğmelere sivri uçlu
nesnelerle bastırmayın. Aksi takdirde hasar veya
hatalı göstergeler ortaya çıkabilir.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Çalıştırma modu seçim düğmesi
-  Tercihinize uygun olan çalıştırma modunu seçmek için bu düğmeye 
basın. (Mevcut modlar bağlı olan modele göre değişiklik gösterebilir.)

2 Fan devri düğmesi
-  Hava Hacmi ayar ekranının açılması için kullanılır. (Mevcut fan 
devri, bağlı olan modele göre farklılık gösterir.) Ayrıntılı bilgi için 
kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.

3 Menü/Giriş düğmesi
-  Ana menüyü göstermek üzere kullanılır.
-  Seçilen ayar ögesini girmek için kullanılır.

4 Yukarı düğmesi 
-  Ayarlı sıcaklığı yükseltmek için kullanılır.
-  Üst kısımdaki sonraki öğeler işaretlenecektir. (Düğmeye basılı 
tutulduğu müddetçe, işaretli öğeler sürekli olarak kaydırılacaktır.)
-  Seçilen ögeyi değiştirmek için kullanılır.

5 Aşağı düğmesi 
-  Ayarlı sıcaklığı düşürmek için kullanılır.
-  Alt kısımdaki sonraki ögeler işaretlenecektir.
(Düğmeye basılı tutulduğu müddetçe, işaretli öğeler sürekli olarak 
kaydırılacaktır.)
-  Seçilen ögeyi değiştirmek için kullanılır.

6 Sağ düğmesi 
-  Sağ taraftaki sonraki öğelerin işaretlemesi için kullanılır.
-  Her bir ekran sağ tarafa doğru kaydırılır. 
-  Bu düğmeye dört saniye veya daha uzun bir süre için basılı 
tutulması halinde, evden ayrılma ayarları etkin hale gelir.

7 Sol düğmesi 
-  Sol taraftaki sonraki öğelerin işaretlenmesi için kullanılır.
-  Her bir ekran sol tarafa doğru kaydırılır. 
-  Bu düğme en az dört saniye basılı tutulması halinde, evden ayrılma 
ayarları etkin hale gelir.

8 AÇMA/KAPAMA düğmesi
-  Bu düğmeye basın ve sistem başlayacaktır.
-  Bu düğmeye tekrar basın ve sistem duracaktır.

9 Çalıştırma lambası (yeşil)
-  Kullanım esnasında bu lamba yanar.
-  Bir hata ortaya çıkarsa bu lamba yanıp söner.

10 İptal düğmesi
-  Bir önceki ekrana dönüş yapmak üzere kullanılır.

11 LCD (arkadan aydınlatmalı)
-  Herhangi bir işletim düğmesine basıldığında arka zemin ışığı 
yaklaşık olarak 30 saniye boyunca yanacaktır.
AÇIK/KAPALI düğmesi hariç olmak üzere, arka zemin ışığı yanarken 
düğmeleri kullanın.
-  Eğer tek bir iç üniteyi kumanda etmek üzere iki uzaktan kumanda 
kullanılırsa, diğerinden daha önce kullanılan uzaktan kumandanın 
arka zemin ışığı yanacaktır. (İki uzaktan kumandanın arkadan 
aydınlatma ışığı aynı anda yanar.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Sıvı kristal ekran

 Standart ekran ve ayrıntılı ekran olmak üzere iki ekran tipi
mevcuttur.
Fabrika ayarlı olarak standart ekran görüntülenir.

 Ayrıntılı ekrana gitmek için, ana menüden ayrıntılı ekranı seçin.
Ayrıntılı bilgi için kablolu kumanda ile verilen kullanım
kılavuzuna bakın.

 Aşağıdaki ekranların her birinde filtrenin kendi kendini
temizleme işleviyle bağlantılı olarak LCD ekranın durumu
gösterilmiştir.
Ürün, otomatik filtre temizleme işlemi yürütmüyorken LCD
ekranlarının içerikleri için kablolu kumandayla verilen kullanım
kılavuzuna bakın.

OTOMATIK FILTRE TEMIZLEME AYARI

Bu ürün varsayılan fabrika ayarlarına göre otomatik filtre temizleme
ayarını haftada bir defa gerçekleştirir.

Otomatik temizleme işlemi, ünitenin çalışmaması ve belirtilen süreye
ulaşılması durumunda gerçekleştirilir. Yalnızca koruma amaçlı olarak
temizleme işlevi, üniteyi bir çalışmayı durdurma ve bir temizleme
döngüsü gerçekleştirmeye zorlayabilir.

Örneğin, klima çalışıyorsa toz kutusunu temizleyin işaretinin yanında
belirli bir süre görüntülenir.

Başlangıç zamanının seçilmesi

Çalıştırma yöntemi

Standart ekran Ayrıntılı ekran

1 "Temizleme" ekranı

Ürün, otomatik filtre temizleme işlemi yürütürken 
görüntülenir.

Toz kutusundan toz toplanmaktadır. (Bkz. sayfa 10.)

2 Mesaj
Şu mesaj görüntülenir:
"Hata: Menü Düğmesine Basın."
"Uyarı: Menü Düğmesine Basın."
-  Hata veya uyarı tespit edilirse görüntülenir. (Bkz. sayfa 13.)
"Menüden saati ayarlayın"
-  Saatin ayarlanması gerektiğini bildirmek üzere görüntülenir. 
(Bkz. sayfa 9.)
-  Gerekli ayarlar yapılmadığı sürece bu ürün, otomatik filtre temizleme 
işlemini belirlenen zamanlarda başlatmayacaktır.

NOT  Saat ayarlarının doğru olması gerekir.
 Otomatik filtre temizleme zamanı belirlenmemişse

ürün, otomatik filtre temizleme işlemini 12:00 ile
15:00 (fabrika ayarı) saatleri arasında
gerçekleştirecektir.

 Saat ayarları yapılmamışsa ürün, otomatik filtre
temizleme işlemini önceden belirlenmeyen
zamanlarda gerçekleştirecektir.

Otomatik
Ayarla

28°C

20°C

Oda

20°C

Otomatik

28°C

20°C

Geri al

Cum11:03

1

 Ana menü ekranını görüntüleyin.

  düğmelerini kullanarak ana menü ekranından
Otomatik Filtre Temizleme öğesini seçin ve ardından
Menü/Giriş düğmesine basın.

2

 Eğer saat ayarlanmamış durumdaysa, solda
göründüğü gibi bir ekran belirecektir. 

 düğmelerini kullanarak Evet seçimini yapın ve
ardından Menü/Giriş düğmesine basın. 
Mevcut yıl, ay, gün ve saati ayarlayın.
(Bkz. "Saat ve Takvim", sayfa 9.)

* Otomatik filtre temizleme işleminin başlangıç zamanının
ayarlanabilmesi için saat ayarı yapılmış olmalıdır.

3  Zaman aralığı, otomatik filtre temizleme işlemi için
Saat ayarı ekranında  düğmelerine basıldığında
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
Görüntülenen zaman aralıkları arasından istediğinizi
seçin.

 Menü/Giriş düğmesine basın.
Ayar onay ekranı görüntülenir.

4

  düğmesini kullanarak ayar onayı ekranından
Evet seçimini yapın.
Otomatik filtre temizlemeyi ayarlamak ve ana ekrana
geri dönmek için Menü/Giriş düğmesine basın.

Ayar

Ana Menü

 

1/2

Geri

Geri Ayar

Evet

Tarih & zaman
2011

Ay  01
Gün  01

 12:00
Geri Ayar

Geri Ayar

Otomatik Filtre Temizleme
Otomatik Filtre Temizleme

0:00– 3:00

Geri Ayar
8
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NOT
Otomatik filtre temizleme işlemi yaklaşık 5-10 dakika sürer. Bu süre
gövdenin boyutuna bağlıdır. Çok tozlu ortamlarda temizleme
döngüsü 10~20 dakika sürebilir.
Temizleme işlemi daima programlanan 3 saatlik zaman diliminde,
aşağıdaki koşulların tümü karşılandıktan sonra başlatılır:

- ilk bir saat içinde temizleme işlevi yalnızca ünite 
çalışmıyorken gerçekleştirilir;

- ikinci ve üçüncü saatlerde birinci saatle aynı koşul geçerlidir 
veya ünite, termostat KAPALI konumunda olabilir.

Temizleme işlevi uygulanmazsa ünite, temizleme işlevini
programlanan bir sonraki 3 saatlik zaman diliminde gerçekleştirmeyi
deneyecektir.
VRV tipinde bir ünite arka arkaya 2 defa programlanan 3 saatlik
zaman dilimlerinde temizleme işlemini gerçekleştiremezse uzaktan
kumandada AH09 hata kodu görüntülenir (bkz. "NOT", sayfa 8).
İşlem tamamlanmadığı sürece hata kodu görüntülenmeye devam
eder, ancak ünite bu süre zarfında normal şekilde çalışabilir. 
Sky air ünitelerinde hata kodu görüntülenmez.

Otomatik filtre temizleme

Üründe otomatik filtre temizleme işlemi için seçilebilecek üç
çalıştırma modu aşağıda sıralanmıştır. 

Hazırlık

 Otomatik filtre temizleme işlemi için zaman aralığı belirlemek için
ürünün klima olarak çalıştırıldığı sürelerden mümkün olduğunca
kaçınmaya çalışın.
Otomatik filtre temizleme zaman aralığıyla ürünün klima olarak
kullanıldığı zaman çakışırsa ürün, otomatik filtre temizleme
işlemini gerçekleştirmek üzere zorlamalı olarak klima işlevini
durdurabilir.

 "Saati menüden ayarlayın" mesajı görüntülenirse otomatik
filtre temizleme işleminin belirlenen zaman aralığında
gerçekleştirilmesi için saat ayarlarını tekrar yapın.

SAAT VE TAKVIM

Saatin ayarlanması

Çalıştırma yöntemi

Çalışma modu Açıklama Saat 
ayarı

Otomatik filtre 
temizleme 
işleminin 

başlatılması 
için zaman 
diliminin 
seçilmesi

Program 
zamanlayıcılı 
çalışma modu

Otomatik filtre temizleme 
işlemini 8 zaman dilimi 

arasından belirlenen zaman 
diliminde gerçekleştirir.

12:00 ile 15:00 
arasında 
çalışma

Otomatik filtre temizleme 
işlemini fabrikada ayarlanan 
zaman diliminde (12:00 ile 

15:00 arasında) gerçekleştirir.

Otomatik 
kontrol işlemi

Otomatik filtre temizleme 
işlemini kontrol referansına 

göre gerçekleştirir. veya

NOT  Saat herhangi bir nedenle (ör. ürüne 48 saat veya
daha uzun süre güç beslenmemesi nedeniyle)
sıfırlanırsa saat ayarları tekrar yapılmadığı sürece
ürün, otomatik kontrollü çalışma moduna
geçecektir.

 Fırça yardımıyla toz süpürülürken ürün bir miktar
ses çıkarabilir.

1

Temel ekran

 Menü/Giriş düğmesine basın.

2

Ana menü ekranı
 Ana menü ekranı görüntülenir.

3

  düğmelerini kullanarak ana menü ekranından
Saat ve Takvim seçimini yapın.
Saat ayarı ekranını görüntülemek için Menü/Giriş
düğmesine basın.

4

  düğmelerini kullanarak "Yıl" seçimini yapın.
 düğmeleriyle yılı girin.

Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır.

5

  düğmelerini kullanarak "Ay" seçimini yapın.
 düğmeleriyle günü girin.

Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır.

Ayarla
28°C

Geri Ayar

Ana Menü 1/2

Geri Ayar

Ana Menü 2/2

Tarih & zaman
2011

Ay  01
Gün  01

 12:00
Geri Ayar

Tarih & zaman

Ay  

Geri Ayar
9
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MEVCUT AYAR

Mevcut ayarları ayarlama

Çalıştırma yöntemi

TOZ KUTUSUNDAKI TOZUN TEMIZLENMESI

Toz temizleme işareti ekranı

Zaman zaman toz kutusunda biriken tozun temizlenmesini gösteren
bir işaret görüntülenir.
Bu işaret görüntülendiğinde en kısa sürede tozu temizleyin.

* Toz toplama işareti 1 ay sonra görünecektir (fabrika ayarı).
Ürün aşırı tozlu yerlerde kullanılırsa aralıklar daha kısa seçilebilir.
Aralıklar: işaret görüntüme, 672 sa, 168 sa ve 24 sa olmak üzere
ayarlanabilir.

6

  düğmelerini kullanarak "Gün" seçimini yapın.
 düğmeleriyle günü girin.

Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır. 
Haftanın günleri otomatik olarak değişir. 

7

  düğmelerini kullanarak "Saat" seçimini yapın.
 düğmeleriyle saati girin.

Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır.

8

  düğmelerini kullanarak "Dakika" seçimini yapın.
 düğmeleriyle dakikayı girin.

Düğmeye basılı tutulması, rakamın sürekli olarak
değiştirilmesine olanak tanır.

 Menü/Giriş düğmesine basın.
Ayarlar onay ekranı belirecektir.

9
  düğmelerini kullanarak ayar onay ekranından

Evet seçimini yapın. 
Saati ayarlamak ve temel ekrana geri dönmek için
Menü/Giriş düğmesine basın.

Otomatik filtre temizleme ayarları yapılandırılırken ekran,
otomatik filtre temizleme zaman aralığının belirlendiği
ekrana döner. (Bkz. sayfa 8.)

Tarih & zaman

Gün  

Geri Ayar

Tarih & zaman

 
Geri Ayar

Tarih & zaman

Geri Ayar

Ayar

1

 Ana menü ekranını görüntüleyin. (Bkz. sayfa 8.)

  düğmelerini kullanarak ana menü ekranından
Geçerli Ayarlar seçimini yapın ve ardından Menü/
Giriş düğmesine basın.

2
 Mevcut ayar durumunu gösteren bir liste belirecektir. 

 düğmelerini kullanarak bir sonraki ögeye gidin.
 İptal düğmesine basılması halinde, ana menü

ekranına dönülür.

Ekran ögeleri, modele bağlı olarak değişebilir. 
Yalnızca ayarlanabilecek olan ögeler görüntülenir.
Otomatik filtre temizlemeye yönelik mevcut ayar koşulu için,
görüntülenen "Otomatik filtre temizleme" ayarlarına bakın.

Örnek: Otomatik filtre temizleme işlemi için 12:00 ile 15:00
saatleri arasındaki zaman dilimi ayarlanmıştır.
Otomatik filtre temizleme   12-15

Geri Ayar

Ana Menü 2/2

Geri Ayar

Geçerli Ayarlar
10
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ELEKTRIK SÜPÜRGESIYLE TOZ TEMIZLEME

1 Toz temizleme işareti görüntülendiğinde toz kutusundaki tozu
elektrik süpürgesiyle çekin.

2 Verilen bağlantı borusunu ve elektrik süpürgesinin borusuna
karşılık gelen ataşmanı takın.
Bağlantı borusunu ve ataşmanı elektrik süpürgesinin borusuna
takın.

Bağlantı borusunu saklarken ürünle verilen cırt cırtlı sabitleme
bandını kullanın ve aşağıdaki prosedürü takip edin.

Örnek 1

1 Sabitleme bandının arkasındaki çift tarafı yapışkan bandın
koruyucu kağıdını çıkarın ve sabitleme bandını saklama
alanındaki düz yüzeye yapıştırın.

2 Bağlantı borusunun sabitleme bandını 1. adımda yapıştırılan
sabitleme bandına bastırın.

Örnek 2

Bağlantı borusunu bağlantı borusu üzerindeki cırt cırtlı sabitleme
bandını elektrik süpürgesinin hortumu veya borusu etrafına sararak
saklayın.

3 Bağlantı borusunun ön ucunu sağ alt taraftan emiş ızgarasının
toz temizleme girişine sokun. Ardından, ön uç yerine oturana
kadar ön ucu iç hava girişine bastırın.

4 Bağlantı borusunun ön ucu temas etmeye yakınlaştığında emiş
gücü maksimum ayara getirilen elektrik süpürgesiyle en az
10 saniye boyunca tozları çekin.
Tozları elektrik süpürgesiyle temizlenirken hortumu birkaç defa
ileri geri hareket ettirin.

NOT  Toz toplama işaretinin görünme aralığının fabrika
ayarını değiştirmek için Daikin montörünüzle
temasa geçin.

Ekran konumu

Toz 
temizleme 
işareti 1

Toz 
temizleme 
işareti 2

Toz 
temizleme 
işareti 3

Uzaktan 
kumanda

LCD işareti 
görüntülenir

işareti 
görüntülenir

"AH-05" 
(hata işareti)
görüntülenir

Çalışma 
lambası Sabit yanar Yanıp 

söner Yanıp söner

NOT
  görüntülendiğinde toz kutusundaki tozu

temizleyin.
Toz temizlenmezse ünite arızalanabilir.

NOT  Otomatik filtre temizleme işlemi sırasında elektrik
süpürgesiyle toz temizleme işlemi yapılması
mümkün değildir. Toz temizleme işlemine
geçmeden önce uzaktan kumandada " "
işaretinin görüntülenmediğinden emin olun.

NOT Bağlantı borusu, BAEVACEP seçeneği olarak ayrıca
satın alınabilir. Bu parça Otomatik Temizleme
seçeneği kitiyle birlikte teslim edilmez.

1 İç çapı 32 ile 38 mm arasında olan elektrik süpürgesi borusu

2 İç çapı 38 ile 42 mm arasında olan elektrik süpürgesi borusu

3 Elektrik süpürgesi borusu

4 Bağlantı borusu

5 Ataşman

1

3 4

2

3 5 4

1 Örnek 1

2 Örnek 2

3 Bağlantı borusu

4 Elektrik süpürgesi hortumu veya borusu

5 Saklama alanındaki düz yüzey

6 Cırtlı cırtlı sabitleme bandı

NOT  Ataşman, yuvarlak şekilli ön uç içermeyen
(ör. stant tipi veya el tipi elektrik süpürgesi) veya
ortasında hava kaçağına neden olan bir delik
bulunan elektrik süpürgesi borularına takılamaz.
Ataşmanı elektrik süpürgenize takamıyorsanız
Daikin bayisine danışın.

 Minimum emiş gücü 300 W olan bir elektrik
süpürgesi kullanın.

 Toz dolu ve emiş gücü düşük bir elektrik
süpürgesi kullanmayın.

* Böyle bir elektrik süpürgesinin kullanılması toz
temizleme işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesini
önleyebilir.

1 Toz toplama girişi

2 Hava girişi

3 Bağlantı borusu

4 Yaklaşık 10 mm yükselir

3

4

6

6

5

1 2

1 3

2

4
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Toz temizleme işaretinin sıfırlanması

Çalıştırma yöntemi

SORUN GIDERME
Aşağıdaki belirtiler bir arıza olduğu anlamına gelmez.

* Fabrika ayarında göstergenin yeşil yanıp sönmesine izin verilmez.

Servis talep etmeden önce kontrol edin.

Yukarıdaki hususlar kontrol edildikten sonra ürün hala beklendiği gibi
çalışmıyorsa Daikin bayisine danışın. Müşteri kesinlikle ürünü tamir etmeye
çalışmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda Daikin bayinize danışın

1

 Toz kutusundaki tozların temizlenmesi gerektiğinde
ana ekranın alt bölümünde " " temizleme işareti
görüntülenir.

 Bu durumda ana ekrandaki Menü/Giriş düğmesine
basın. 

2

 Toz kutusundaki tozları elektrik süpürgesiyle
temizledikten sonra temizleme onay ekranından 
düğmelerine basın ve ardından Evet seçimini yapın. 

 Toz temizleme işaretini sıfırlamak için Menü/Giriş
düğmesine basın.

Belirti Olası nedeni
Hafif bir tıklama sesi 
duyuluyor. " " görüntüleniyor 

veya paneldeki 
gösterge yeşil yanıp 
sönüyor (*).

Trolleylerin çalışma 
sesidir.

Yanma sesi duyuluyor. Fırçanın çalışma 
sesidir.

Ürün klima modunda çalışırken bir süreliğine 
duruyor.

Toz kutusu doludur 
ve otomatik filtre 
temizleme işlemi 
uygulanamıyordur.

Belirti Olası nedeni Çözümü

Hava filtresine toz 
yapışıyor (tozlar 
dökülüyor).

Odanın temizlenmesi 
nedeniyle geçici olarak 
büyük miktarda toz 
açığa çıkmıştır.

Odanın temizlenmesi 
bitene kadar klimanın 
çalışmasını durdurun. 
Gerekirse hava filtresini 
temizleyin.

Toz kutusu doludur.

Tozları elektrik 
süpürgesiyle 
temizleyin. 
(Bkz. sayfa 11.)

Uzaktan kumanda 
ekranında "AH" simgesi 
görüntüleniyor ve 
çalışma lambası yanıp 
sönüyor.

Toz kutusu doludur.

Tozları elektrik 
süpürgesiyle temizleyin 
ve bunu uzaktan 
kumandadan 
doğrulayın.
(Bkz. sayfa 12.)

Tozlar elektrik 
süpürgesiyle 
temizlendikten kısa 
bir süre sonra toz 
temizleme işareti 
tekrar görüntüleniyor.

Toz kutusu temizleme 
aralığını gözden 
geçirin.

Tercih edilen 
zamanlamayı 
ayarlayın.

Otomatik
28°C

20°C

Toz toplama

Ayarla

Geri Ayar

Evet

Ayarla
28°C

Ürün, zamanlayıcı 
ayarlarına göre 
çalışmıyor.

Uzaktan kumandadaki 
ayarlar yanlış mı?

Ayarları uzaktan 
kumandadan tekrar 
yapılandırın.

Uzaktan kumandanın 
ekranında AH-14 hata 
kodu görünecektir.

Troleylerin biri veya 
her ikisi bir taraftan 
diğerine 300 saniyelik 
zaman sınırında 
varmamıştır.

Troleyler ve kartonu 
tutan 4 vidanın 
troleylerin altından ve 
arkasından çıkarıldığını 
kontrol edin.

Temizleme işlemini 
durdurun, iç ünitenin 
gücü kapatın, 
10 saniye bekleyin. 
İç ünitenin gücünü açın 
ve trolleyin limit svicine 
ulaşmasını engelleyen 
nesne olup olmadığını 
kontrol edin.

 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. 

Belirti

Servis talep edilmeden 
önce alınması gereken 

önlemler
Sigorta patlamıştır veya güç devresi kesicisi 
ve toprak kaçağı devre kesicisi gibi güvenlik 
cihazları devre girmiştir.

Ürünü AÇIK konuma 
getirmeyin.

Uzaktan kumandadaki düğmeler doğru 
çalışmıyor.

Ürünü KAPALI konuma 
getirin.

Başka arızalar veya hatalar vardır. Ürünün çalışmasını 
durdurun.

Uzaktan kumandanın ana ekranında 
aşağıdaki mesajlardan biri yanıp sönüyor.
"Hata: Menü Düğmesine Basın."
* Çalışma göstergesi yanıp söner.
"Uyarı: Menü Düğmesine Basın."
* Çalışma göstergesi yanıp sönmez.

Arıza kodlarını kontrol 
edin. (aşağıya bakın)

Belirti Olası nedeni Çözümü

Geri Ayar

Ayarla
28°C
12
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Hata kodu ekranı

Çalıştırma yöntemi

SATIŞ SONRASI HIZMET

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

Çalışma İçin Gerekli Yedek Parçaların Stok Süresi

Çalışma için gerekli yedek parçalar, ürünün çalışması için zorunlu
olan parçalardır.
Daikin, klimanın çalışması için gerekli olan bu yedek parçaları
klimanın üretimden kalktığı tarihten itibaren dokuz yıl boyunca
stoklarında bulundurur.

Parça Bakım Sıklığıyla İlgili Yaklaşık Standartlar

Ayrıntılı bilgi için, Daikin bayiinize danışın. Ayrıca, Daikin'ın
yetkilendirdiği tamirciler dışındaki kişiler tarafından ürün üzerinde
yapılan revizyon veya iç temizlik çalışmaları Daikin'ın ürün garantisi
kapsamına girmeyebilir.

Talep 

Satış sonrası hizmetler için Daikin bayinize danışın.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır

İTHALATÇI FİRMA 
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLER İ SAN. TİC. A.Ş. 
Küçükbakkalköy Mah.Kayışda ğı Cad.No:1 Kat:21-22 
34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE

BERTARAF GEREKSINIMLERI

Piller için, bu simgenin altında ayrıca bir kimyasal
simge bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir
konsantrasyonun üzerinde ağır metal içerdiği
anlamına gelir. Olası kimyasal simgeler şunlardır:
Pb: kurşun (>%0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün
demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler
yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montör tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Üniteler ve atık piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri
kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir.

Doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olursunuz.

Lütfen daha fazla bilgi için montör veya yetkili servis ile irtibat kurun.

1  Eğer bir hata ortaya çıkarsa, temel ekranda
aşağıdaki ögelerden herhangi biri yanıp sönecektir.

"Hata: Menü Düğmesine Basın."
* Çalışma göstergesi yanıp söner.

"Uyarı: Menü Düğmesine Basın."
* Çalışma göstergesi yanıp sönmez.

 Menü/Giriş düğmesine basın.

2

 Hata kodu yanı söner ve irtibat adresi ve model ismi
belirecektir.

 Hata kodu ve Model ismi ile ilgili olarak Daikin bayinizi
bilgilendirin.

 Üniteyi sökmeyin, değişikliğe maruz bırakmayın
veya tamir etmeyin.
Aksi halde elektrik çarpmaları veya yangın ortaya
çıkabilir.
Daikin bayinizle irtibat kurun.

 Kendi kendinize yeniden konumlandırmayın veya
yeniden monte etmeyin.
Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Daikin bayinizle irtibat kurun.

 Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda
dikkatli olunuz.
Klima doğru bir şekilde çalışmıyorsa, yani soğuk ya
da sıcak hava vermiyorsa, neden soğutucu sızıntısı
olabilir. Destek için Daikin bayinize danışın. Klima
içindeki soğutucu güvenlidir ve normal şartlarda
sızıntı yapmaz. Ancak sızıntı oluşması durumunda,
çıplak brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde
zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir. Sızıntının
giderildiği bir yetkili servis personeli tarafından teyit
edilene kadar klimayı kullanmayın. 

Geri Ayar

Ayarla
28°C

Geri

Hata kodu:A1

–––/000
–––/000

0123–4567–8900

Ana parça adı Kontrol süresi

Filtre 1 yıl

NOT  Bu tabloda ana parçalar gösterilmiştir. Ayrıntılı
bilgi için bakım kontrol sözleşmesine bakın.

 Değiştirme sıklığı, yıllık bakım sırasında filtrenin
durumuna bağlı olarak değişir. Tozun
temizlenmesi mümkün değilse filtreyi değiştirin.

 Montaj ortamına bağlı olarak düzenli şekilde
kontrol edilmesi gerekir.
13
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