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Güvenlik koşulları
Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak ve
yanlış kullanımdan dolayı gelişen arızaların önüne
geçmek için kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle
okumanızı öneririz.
Burada açıklanan önlemler UYARI ve İKAZ olarak
sınıflandırılmıştır. Her ikisi de güvenlikle ilgili önemli
bilgiler içerir. Tüm önlemleri eksiksiz olarak
uyguladığınızdan emin olun.

NOT olarak sınıflandırılan bilgiler cihazın doğru bir
şekilde kullanımını sağlayacak talimatları içerir.
Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra
bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz yeni bir
kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal
etmeyin.

■ Klimadan gelen soğuk veya sıcak havaya uzun süreli
doğrudan ya da çok soğuk veya çok sıcak havaya
maruz kalmanın fiziksel durumunuza ve sağlığınıza
zararlı olabileceğine dikkat edin.

■ Klima arıza yaptığında (yanan bir şeyin kokusu, vs.)
üniteye gelen gücü kapatın ve yerel satıcınıza baş-
vurun. Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi
arıza, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

■ Klimayı kendiniz kurmaya veya tamir etmeye
çalışmayın. Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.
Montaj ve bakım işlemi için yerel satıcınızla veya
kalifiye personelle irtibat kurun.

■ Gerektiğinde servis veya onarımı gerçekleştirmesini
satıcınızdan isteyin.
Yanlış servis veya onarım su sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangına yol açabilir.

■ Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmaklarınız, vs.
gibi cisimleri koymayın. Klimanın yüksek hızlı fan
kanatlarına dokunmaktan dolayı yaralanma ile
sonuçlanabilir.

■ Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve tekrar monte
edilmesi ile ilgili olarak yerel satıcınıza başvurun.
Yanlış montaj işlemi sızıntı, elektrik çarpması veya
yangın tehlikesine neden olabilir.

■ Klimayı öngörülenler dışındaki amaçlar için
kullanmayın. Söz konusu objenin kalitesini ve/veya
ömrünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden hassas
cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini
soğutmada klimayı kullanmayın.

■ Yakıcı gibi ekipmanlar klima ile birlikte kullanılıyorsa,
oksijen yetersizliğinin önüne geçmek için odayı
yeterince havalandırmayı ihmal etmeyin.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Kablosuz uzaktan kumanda kiti Kullanım kılavuzu

Bu Daikin uzaktan kumandayı aldığınız için
teşekkür ederiz. Klimayı kullanmadan önce
kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ünitenin
düzgün bir şekilde nasıl kullanılacağını anlatır
ve sorun çıkarsa size yardımcı olur. Kılavuzu
okuduktan sonra, ilerde başvurmak üzere
arşivleyin.

UYARI
Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması
kişisel yaralanma veya can kaybına yol
açabilir.
İKAZ
Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması
şartlara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi
hasar veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

UYARI

İKAZ
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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■ Olumsuz etkilere yol açabileceğinden bitkileri ve
hayvanları üniteden gelen hava akışına doğrudan
maruz bırakmayın.

■ Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak ellerle
çalıştırmayın.

■ Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından yakıcılar
veya ısıtıcıları üniteden gelen hava akışına maruz
yerlere yerleştirmeyin.

■ Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreyleri ünite
yakınına koymayın veya sprey kaplarını ünitenin
yanında kullanmayın.

İşletme kısmının isimleri ve fonksiyonları
Bkz. şekil 1, (şekil 1B uzaktan kumandayı ön kapağı
çıkmış olarak göstermektedir)

1 EKRAN " " (SİNYAL İLETİMİ)
Bir sinyal gönderilirken bu yanar.

2 EKRAN " " " " " " " " " " (İŞLETİM
MODU)
Bu ekran geçerli İŞLETİM MODUNU gösterir. 

3 EKRAN " " (AYAR SICAKLIĞI)
Bu ekran ayar sıcaklığını gösterir.

4 EKRAN " " (PROGRAMLI ZAMAN)
Bu ekran sistem çalışma ve durma PROGRAMLI
ZAMANINI gösterir.

5 EKRAN " " (İKİ TARAFA AÇILIR KAPAK)
Bkz. "HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA" sayfa 5.

6 EKRAN " " " " (FAN HIZI)
Bu ekran ayarlı fan hızını gösterir.

7 EKRAN " " (KONTROL/ TEST İŞLE-TİMİ)
KONTROL/TEST İŞLETİMİ BUTONUNA
basıldığında, ekran sistemin içinde bulunduğu modu
gösterir.

8 AÇMA/KAPAMA BUTONU
Butona basınca sistem çalışacaktır. Tekrar butona
basınca sistem duracaktır.

9 FAN HIZI KONTROL BUTONU
Tercih ettiğiniz fan hızını, YÜKSEK veya ALÇAK,
seçmek için bu butona basın.

10 SICAKLIK AYAR BUTONU
SICAKLIK AYARI için bu butonu kullanın (Uzaktan
kumandanın ön kapağı kapalıyken çalışır.)

11 PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI BUTONU
"BAŞLATMA ve/veya DURDURMA" zamanını
programlamak için bu butonu kullanın. (Uzaktan
kumandanın ön kapağı açıkken çalışır.)

12 ZAMANLAYICI MODU BAŞLATMA/DURDURMA BU-
TONU
Bkz. "ZAMANLAYICI MODU BAŞLATMA/
DURDURMA" sayfa 6.

13 ZAMANLAYICI KAYIT/İPTAL BUTONU
Bkz. "PROGRAMLAMA ZAMANI" sayfa 6.

14 HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA BUTONU
Bkz. "HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA" sayfa 5.

15 İŞLETİM MODU SEÇİCİ BUTONU
İŞLETİM MODUNU seçmek için bu butona basın.

16 FİLTRE İŞARETİ SIFIRLAMA BUTONU
İç üniteyle ilgili kullanım kılavuzundaki BAKIM
kısmına bakın.

17 KONTROL/TEST İŞLETİMİ BUTONU
Bu buton yalnız ehliyetli servis elemanları tarafından
bakım amacına yönelik kullanılır.

Bkz. şekil 3, (dekorasyon paneli üzerindeki alıcı)

18 ACİL DURUM İŞLETİM ANAHTARI
Uzaktan kumanda çalışmadığında bu anahtar
kolaylıkla kullanılır.

19 ALICI
Bu, uzaktan kumandadan sinyalleri alır.

20 İŞLETİM GÖSTERGE LAMBASI (Kırmızı)
Klima çalışırken bu lamba yanık kalır. Ünitede sorun
olduğunda yanıp söner.

21 ZAMANLAYICI GÖSTERGE LAMBASI (Yeşil)
Zamanlayıcı ayarlı iken bu lamba yanık kalır.

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

23 BUZ ÇÖZME LAMBASI (Turuncu)
Buz çözme işlemi başlamış olduğunda yanar.

Bkz. şekil 4, (soğutma/ısıtma geçiş anahtarı)
VRV sisteminde kablosuz uzaktan kumanda soğutma/
ısıtma geçiş anahtarı ile beraber kullanılabilir.

24 FAN/KLİMA SEÇİCİ ANAHTARI
Anahtarı, FAN için " " (FAN) konumuna ve ISITMA
veya SOĞUTMA için " " 
(A/C) konumuna getirin.

25 SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞ ANAHTARI
Anahtarı, SOĞUTMA için " " (SOĞUTMA)
konumuna ve ISITMA için " " (ISITMA) konumuna
getirin.

NOT ■ Açıklama amacıyla gerçek çalışma
durumuna uymamakla beraber tüm
göstergeler şekil 1'deki ekranda
gösterilmiştir.

■ Hava filtresi temizleme zamanı işaret
lambası yanarsa, iç ünite ile birlikte
verilen kullanım kılavuzunda açık-
landığı gibi hava filtresini temizleyin.
Hava filtresini temizledikten ve yerine
taktıktan sonra uzaktan kumandadaki
filtre işaretini sıfırlama düğmesine
basın. Alıcı üzerindeki hava filtresi
temizleme zamanı işaret lambası
sönecektir.

■ Güç açıldığında buz çözme lambası
yanıp sönecektir. Bu bir arıza değildir.
Kullanım kılavuzu
2 4P563995-1 2019.01
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Kablosuz uzaktan kumandanın kullanımı

Kablosuz uzaktan kumandanın kullanımı ile
ilgili önlemler
■ Uzaktan kumandanın verici kısmını klimanın alıcı

kısmına yöneltin.
■ İç ünite ile uzaktan kumandanın gönderme ve alma

yolunu perde gibi herhangi bir şey engellediğinde
çalışmayacaktır.

■ İletim mesafesi yaklaşık 7 m'dir.
■ Alıcıdan gelen iki kısa bip sesi iletimin gereği gibi

yapıldığını gösterir.
■ Düşürmeyin ya da ıslatmayın.

Zarar görebilir.
■ Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine sert, sivri

bir cisimle bastırmayın.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

Montaj yeri
■ Elektronik flüoresan aydınlatma bulunan odalarda

sinyallerin alınmama ihtimali vardır. Yeni flüoresan
ışıklar almadan önce lütfen satıcıya danışın.

■ Uzaktan kumanda bir başka elektrikli aleti çalıştırırsa
bu cihazı uzaklaştırın veya satıcınıza danışın.

Uzaktan kumandanın uzaqktan kumanda
askısına yerleştirilmesi
Uzaktan kumanda askısını, verilen vidayı ile bir duvara
veya sütuna monte edin. Uzaktan kumandanın iletim
yaptığından emin olun.

Pillerin takılması
1 Uzaktan kumandanın

arka kapağını ok işareti
ile gösterilen yönde
çıkarın.

2 Pilleri takın.
İki adet AAA.LR03 tip
alkalin pil kullanın. Pilleri
(+) ve (-) uçları uyacak
şekilde yerleştirin.
Kapağı kapatın.

Pillerin değiştirme zamanı
Normal kullanımda piller yaklaşık bir yıl dayanır. Ancak,
iç ünitenin komutlara yanıt vermemesi veya yavaş yanıt
vermesi ya da ekranın kararması durumunda pilleri
değiştirin.

Merkezi kumanda sistemi olması halinde
İç ünitenin merkezi kumanda kapsamında olması halinde
uzaktan kumanda ayarlarının değiştirilmesi gereklidir. Bu
durumda satıcınızla temas kurun.

Uzaktan 
kumandanın 

yerleştirilmesi
Uzaktan 

kumandanın çıkarılması

Üstten kaydırın Yukarıya çekin

1 Uzaktan kumanda askısı

NOT İki pili de birlikte değiştirin, yeni ve eski pilleri
bir arada kullanmayın.
Uzaktan kumandanın uzun bir süre kullanıl-
maması halinde pillerden sıvı sızmasını
önlemek için tüm pilleri çıkarın.

1

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Çalışma sahası
■ İç ünite veya dış ünite ile birlikte verilen kullanım

kılavuzuna bakın.
■ İç sıcaklık veya nem iç ünite veya dış ünite

kılavuzlarında verilen çalışma şartları dışında ise
şunlar meydana gelebilir

- emniyet cihazları devreye girebilir,
- klima çalışmayabilir,
- iç üniteden su damlayabilir.

■ Uzaktan kumandanın sıcaklık ayar sahası 16°C ila
32°C'dir.

İşletim prosedürü
■ Üniteyi korumak için, çalıştırmadan 6 saat önce ana

güç anahtarını açın.
■ İşletim sırasında ana güç beslemesi kesilirse, güç

geri geldiğinde işletim otomatik olarak tekrar
başlayacaktır.

Soğutma, Isıtma, Otomatik, Fan ve Programlı
kuru işletim

Aşağıdaki sıra ile çalıştırın:
■ OTOMATİK İŞLETİM yalnız ısı pompa sistemi veya

ısı kazanma VRV sistemiyle seçilebilir.

Soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı 
bulunmayan sistemler için

Şekil 1'e bakın
İŞLETİM MOD SEÇİCİ BUTONUNA birkaç kez basın
ve istediğiniz İŞLETİM MODUNU aşağıdaki gibi
seçin:

- SOĞUTMA işletimi.........................................

- ISITMA işletimi ...............................................

- OTOMATİK işletim ........................................
- Bu işletim modunda, SOĞUTMA/ISITMA 

geçişi otomatik olarak yapılır.

- FAN işletimi....................................................

- KURUTMA işletimi .........................................
- Bu programın işlevi, en az sıcaklık düşüşü ile 

odanızdaki nemi azaltmaktır.
- Ayar noktası, kurutma işletimi ile çalıştırma 

başlatıldığındaki hava sıcaklığıdır.
- Mikrobilgisayar otomatik olarak SICAKLIK ve 

FAN HIZINI belirler.
- Oda sıcaklığı 16°C altında ise bu sistem 

işletime geçmez.

AÇMA/KAPAMA butonuna basın.
İŞLETİM lambası yanar veya söner ve sistem
İŞLETİMİ başlatır veya durdurur.

Soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı 
bulunan sistemler için

Şekil 4'e bakın
İŞLETİM MODUNU, SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ
UZAKTAN KUMANDA ANAHTARI ile aşağıdaki gibi
seçin.

İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna birkaç kez basın
ve " " seçin. 
Kurutma işletiminin ayrıntıları için bkz. "Soğutma/
ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı bulunmayan
sistemler için" sayfa 4.
(Bu işletim yalnız kurutma işletimi sırasında
kullanılabilir.)

AÇMA/KAPAMA butonuna basın.
İŞLETİM lambası yanar veya söner ve sistem
İŞLETİMİ başlatır veya durdurur.

1 İŞLETİM MOD SEÇİCİSİ

2 AÇMA/KAPAMA

Ünite durduktan sonra gücü hemen
KAPATMAYIN. Bu durumda 5 dakikadan az
olmamak üzere bekleyin.
Su kaçağı var veya ünitede başka bir sorun
var.

1 İŞLETİM MOD SEÇİCİSİ

SOĞUTMA işletimi ...........................

ISITMA işletimi..................................

FAN işletimi ......................................

KURUTMA işletimi............................

2 AÇMA/KAPAMA

Ünite durduktan sonra gücü hemen
KAPATMAYIN. Bu durumda 5 dakikadan az
olmamak üzere bekleyin.
Su kaçağı var veya ünitede başka bir sorun
var.
Kullanım kılavuzu
4 4P563995-1 2019.01
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Isıtma işletiminin açıklanması
Buz çözme işletimi

■ Dış ünite eşanjöründe buzlanma arttıkça ısıtma etkisi
azalır ve sistem BUZ ÇÖZME İŞLETİMİNE geçer.

■ Fan işletimi durur ve iç ünitenin BUZ ÇÖZME lambası
yanar.
6 ila 8 (maksimum 10 dakika) dakikalık BUZ ÇÖZME
İŞLETİMİNDEN sonra, sistem ISITMA İŞLETİMİNE
döner.

Isıtma kapasitesi ve dış hava sıcaklığı
■ Dış hava sıcaklığı azaldıkça ısıtma kapasitesi düşer.

Üşüdüğünüzde bu klima ile aynı anda bir başka ısıtıcı
kullanın.

■ Odayı ısıtmak için sıcak hava dolaştırılır. Klimanın ilk
çalıştırılmasından itibaren tüm oda ısınana kadar
belirli bir süre geçecektir. Klimanın içi belirli bir
sıcaklığa erişene kadar iç fan otomatik olarak düşük
hızda döner. Bu durumda yapılacak tek şey
beklemektir.

■ Sıcak hava tavanda toplanır ve ayaklar üşürse bir
dolaştırıcı kullanılması önerilir. Ayrıntılar için satın
aldığınız yere başvurun.

Ayarlama
SICAKLIK, FAN HIZI ve HAVA AKIŞ YÖNÜNÜ
programlamak için aşağıda gösterilen prosedürü izleyin.

SICAKLIK AYAR butonuna basın ve ayar sıcaklığını
programlayın.

Otomatik işletim durumunda

- Uzaktan kumandanın sıcaklık ayar sahası 16°C 
ila 32°C'dir.

FAN HIZI KONTROL butonuna basın.
■ Yüksek, orta veya düşük fan hızı seçilebilir.
■ Mikro bilgisayar bazen üniteyi korumak için fan

hızını kontrol edebilir.

Kapağın hareket sınırı değiştirilebilir. Ayrıntılar için
satıcınızla temas kurun.
■ Yukarı ve aşağı ayarlama

Hava yönünü aşağıda gösterildiği gibi seçmek için
HAVA AKIŞ YÖN AYARLAMA butonuna basın.

Ekran belirir ve hava akış yönü sürekli 
olarak değişir.
(Otomatik salınım ayarı.)

Tercih ettiğiniz hava yönünü seçmek
için HAVA AKIŞ YÖN AYARLAMA
butonuna basın.

Ekran kaybolur ve hava akış yönü
sabitlenir. (Sabit hava akış yön ayarı.)

■ İki tarafa açılır kapağın hareketi 
Aşağıdaki durumlar için mikro bilgisayar hava
akış yönüne kumanda eder, bu nedenle yön
ekrandakinden farklı olabilir.

SICAKLIK AYARI

Bu butona her basışta ayar sıcaklığı 1°C 
yükselir.

Bu butona her basışta ayar sıcaklığı 1°C 
azalır.

Bu butona her basışta ayar sıcaklığı "H" 
tarafına geçer.

Bu butona her basışta ayar sıcaklığı "L" 
tarafına geçer.

 °C

H • M • L

Ayar sıcaklığı 25 23 22 21 19

• Fan işletimi için ayar mümkün değildir

DOWN

UP

DOWN

UP

FAN HIZ KONTROLÜ

HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA

İşletim 
modu Isıtma

İşletim 
koşulları

■ İşletimi başlatırken.
■ Oda sıcaklığı ayar sıcaklığından

daha yüksek olduğunda.
■ Buz çözme işleminde. (Kanatlar

yatay olarak üfleme yaparak
havanın doğrudan odada
bulunan kişilere doğru
üflenmesini önler.

NOT ■ Kanatlar aşağı doğru bakarken
soğutma veya programlı kurutma
denendiğinde hava akış yönü
beklenmedik şekilde değişebilir.
Cihazla ilgili bir sorun yoktur. Bunun
amacı hava boşaltma çıkışındaki
parçalarda oluşan çiyin damlamasını
önlemektir.

■ İşletim modu otomatik işletimi
kapsar.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Program zamanlayıcı işletimi
Aşağıdaki sıra ile çalıştırın.
■ Zamanlayıcı aşağıdaki iki şekilde çalıştırılır.

- Durma zamanının programlanması ( ). 
Ayarlanan zaman dolduktan sonra sistem 
çalışmayı durdurur.

- Başlatma zamanının programlanması ( ). 
Ayarlanan zaman dolduktan sonra sistem 
çalışmaya başlar.

■ Zamanlayıcı maksimum 72 saat için programlanabilir.
■ Başlatma ve durdurma zamanı aynı anda

programlanabilir.

ZAMANLAYICI MODU BAŞLATMA/DURDURMA
butonuna birkaç kez basın ve ekran üzerinden modu
seçin.
Ekran yanıp söner.

- Zamanlayıcı durdurma seçmek için .....

- Zamanlayıcı başlatma seçmek için......

PROGRAMLAMA ZAMANI butonuna basın ve
sistemi durdurma veya başlatma zamanını ayarlayın. 

ZAMANLAYICI KAYIT butonuna basın.
- Zamanlayıcı ayar işlemi sona erer.
- Ekran yanıp sönme durumundan sürekli yanma 

durumuna dönüşür.

Programlamayı iptal etmek için İPTAL butonuna
basın. Ekran kaybolur.
Örneğin.
Zamanlayıcı, 3 saat
sonra sistemi durdur-
mak ve 4 saat sonra
sistemi başlatmak
üzere programlan-
dığında, sistem
3 saat sonra duracak
ve ondan 1 saat
sonra başlayacaktır.

Ana uzaktan kumandanın belirlenmesi (yalnız
VRV sistemi için)
(Bkz. şekil 5)
Sistem aşağıda gösterildiği gibi kurulduğunda, ana
uzaktan kumandanın atanması gereklidir.
■ Isı pompa sistemi için

Bir tane dış ünite birkaç tane iç ünite ile
bağlandığında.

■ Isı kazanma sistemi için
Bir tane BS ünitesi birkaç tane iç ünite ile
bağlandığında.

■ ISITMA, SOĞUTMA veya OTOMATİK (yalnız Isı
kazanma sistemi) İŞLETİMİ sadece ana uzaktan
kumanda tarafından seçilebilir.

■ Ana uzaktan kumandaya sahip iç ünite "SOĞUTMA"
konumuna ayarlandığında, işletim moduna "FAN",
"KURUTMA" ve "SOĞUTMA" arasında geçiş
yaptırılabilir.

■ Ana uzaktan kumandaya sahip iç ünite "ISITMA"
konumuna ayarlandığında, işletim moduna "FAN" ve
"ISITMA" arasında geçiş yaptırılabilir.

■ Ana uzaktan kumandaya sahip iç ünite "FAN"
konumuna ayarlandığında, işletim moduna geçiş
yaptırılamaz. 

■ Yukarıda izin verilenler dışında ayar girişimi
yapıldığında uyarı olarak bir "peep" sesi çıkarılır.

■ VRV ısı kazanma sistemi dışında iç ünite OTOMATİK
konuma ayarlanamaz.

1 ZAMANLAYICI MODU BAŞLATMA/
DURDURMA

2 PROGRAMLAMA ZAMANI

Bu butona basıldığında zaman 1 saat ileri 
gider.

Bu butona basıldığında zaman 1 saat geri 
gider.

3 ZAMANLAYICI KAYIT

DOWN

UP

4 ZAMANLAYICI İPTAL

NOT Zamanlayıcı programlandıktan sonra
ekran kalan zamanı gösterir.

1 Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ana 
uzaktan kumanda olarak atanmalıdır.

2 BS ünitesi (yalnız Isı kazanma sistemi için)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Kullanım kılavuzu
6 4P563995-1 2019.01

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Kablosuz uzaktan kumanda kiti



4PTR563995-1.book  Page 7  Friday, January 25, 2019  12:16 PM
Ana uzaktan kumandanın atanması
Aşağıdaki sıra ile işlem yapın.

İŞLETİM MOD SEÇİCİ butonuna 4 saniye sürekli
basın. 
" " gösteren aynı dış üniteye veya BS ünitesine
bağlı tüm bağımlı iç ünitelerin ekranları yanıp söner.

Ana uzaktan kumanda olarak atamak istediğiniz iç
ünitenin İŞLETİM MOD SEÇİCİ butonuna basın. Bu
durumda atama tamamlanmıştır. Bu iç ünite ana
uzaktan kumanda olarak atanmıştır ve " "
gösteren ekran kaybolur.

Ayarları değiştirmek için adımlar 1 ve 2'yi tekrarlayın.

Acil durum işletimi
Pil yetersizliği veya bulunamaması nedeniyle uzaktan
kumanda çalışmadığında iç ünite üzerindeki boşaltma
ızgarasının yanında yer alan anahtarı kullanın.
Uzaktan kumanda çalışmıyorsa, ancak uzaktan
kumanda üzerindeki zayıf pil göstergesi yanmıyorsa
satıcınızla temas kurun.

Acil durum işletim anahtarına basıldığında.
■ Cihaz önceden olan modda çalışır.
■ Sistem daha önce ayarlanan hava akış yönü ile

çalışır.

Acil durum işletim anahtarına tekrar basın.

Grup kumanda sistemi veya iki uzaktan
kumanda sistemine ilişkin önlemler
Bu sistemde, özel kontrol (bir uzaktan kumanda bir iç
üniteyi kontrol eder) sisteminin yanında iki tane ayrı
kontrol sistemi bulunur. Üniteniz aşağıdaki kontrol
sistemi tipinde ise aşağıdakileri teyit edin:
■ Grup kumanda sistemi

Bir uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye kadar kontrol
edilir. 
Bütün iç üniteler eşit olarak ayarlanır.

■ İki uzaktan kumandalı kontrol sistemi
Bir iç üniteyi iki uzaktan kumanda kontrol eder. (Grup
kumanda sistemi olması halinde bir grup iç ünite.)
Ünite özel işletimi izler.

Sorun noktalarının teşhiz edilmesi

Acil durma
(Bkz. şekil 2)
Klima acil olarak durduğunda iç ünite üzerindeki çalışma
lambası yanıp sönmeye başlar. 
Ekran üzerinde beliren arıza kodunu okumak için
kendiniz aşağıdaki adımları atın. Bu kod ile satıcınızla
temas kurun. Sorun kaynağının tam yerinin tespitinde
yardımcı olacak ve onarımı hızlandıracaktır.

Kontrol modunu " " seçmek için KONTROL/TEST
butonuna basın
"Ekran üzerinde " görünür ve yanıp söner. "ÜNİTE"
ışıklanır.

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI butonuna basın ve
ünite numarasını değiştirin.
Ünite numarasını değiştirmek için iç ünite bip sesi
verene kadar basın ve bip sayısına göre aşağıdaki
işlemi gerçekleştirin:
Bip sayısı

- 3 kısa bip ...............3'ten 6'ya kadar tüm adımları 
gerçekleştirin

- 1 kısa bip ............ adımlar 3 ve 6'yı gerçekleştirin
- 1 uzun bip ......................................normal durum

1

2

1 ÇALIŞTIRMA

2 DURDURMA

1•2

NOT ■ Yalnız kablosuz uzaktan kumandalarla
iki uzaktan kumandalı kontrol sistemi
edinilemez. (Bir kablolu uzaktan
kumanda ve bir kablosuz uzaktan
kumandaya ile iki uzaktan kumandalı
kontrol sistemi gerçekleşecektir.)

■ İki uzaktan kumandalı kontrol
sisteminde kablosuz uzaktan kumanda
zamanlayıcı işletimini kontrol edemez. 

■ İç ünite ekranındaki 3 adet diğer lamba
dışında yalnız işletim gösterge lambası
çalışır.

Kombinasyon değişikliği veya grup kontrolü
ve iki uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine
ayar için satıcınızla temas kurun.

1

2

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna basın.
" " arıza kodunun sol tarafında yanıp söner.

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI butonuna basın ve
arıza kodunu değiştirin.
İç ünite iki defa bip sesi verene kadar basın.

İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna basın.
" " arıza kodunun sağ tarafında yanıp söner.

PROGRAMLAMA ZAMANLAYICI butonuna basın ve
arıza kodunu değiştirin.
İç ünite uzun bir bip sesi verene kadar basın.
İç ünite uzun bir bip sesi verdiğinde arıza kodu
belirlenmiştir.

Ekranı tekrar normal durumuna getirmek için
İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna basın.

Gerektiğinde acil durmaya ilaveten
1 Ünite hiç çalışmıyor.

■ Alıcının güneş ışığına veya kuvvetli ışığa maruz
bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Alıcıyı
ışıktan uzak tutun.

■ Uzaktan kumandada pil olup olmadığını kontrol
edin. Pilleri takın.

■ İç ünite numarasıyla kablosuz uzaktan kumanda
numarasının aynı olup olmadığını kontrol edin.
Bkz. şekil 6.
İç üniteyi aynı numaraya sahip uzaktan kumanda
ile çalıştırın.
Farklı bir numaraya sahip uzaktan kumandadan
gönderilen sinyaller alınamaz. (Numara
belirtilmemişse "1" olarak kabul edilir.)

2 Sistem çalışıyor ancak yeterince soğutma veya ısıt-
ma yapmıyor.
■ Ayar sıcaklığı doğru olmadığında.
■ FAN HIZI DÜŞÜK HIZA ayarlandığında.
■ Hava akış açısı doğru olmadığında.

Aşağıdaki durumda, üniteyi satın aldığınız yere
başvurun.

Sorun
İç ünitenin ÇALIŞMA lambası yanıp sönüyor ve ünite hiç
çalışmıyor. Bkz. şekil 7.

Düzeltme faaliyeti
Uzaktan kumandadaki arıza kodunu (a1-if) kontrol
edin.
Model ismini ve arıza kodu gösterimini satıcınıza bildirin.

Klimanın arızası olmayanlar
Aşağıdaki belirtiler klima arızasını göstermez:

Belirti 1: Sistem çalışmıyor

3

4

5

6

7 Ekranın sıfırlanması. 

Bir yanık kokusu tespit ettiğinizde derhal
GÜCÜ kapatın ve satın aldığınız yere
başvurun. Ünitenin düzgün çalışma durumu
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
ekipman hasarına, elektrik çarpmasına ve/
veya yangına yol açabilir.

1 Arıza kodu
2 Sorunu algılayan Ünite No.
3 KONTROL ekranı

Örnek Nedeni
AÇMA/KAPAMA 
butonuna basıldıktan 
hemen sonra sistem 
yeniden çalışmaz.

İŞLETİM lambası 
yanıyorsa, sistem normal 
durumdadır. Hemen 
yeniden çalışmaya 
başlamaz çünkü sistemin 
aşırı yükünü önlemek için 
bir emniyet cihazı 
devrededir.
3 dakika sonra sistem 
otomatik olarak tekrar 
açılacaktır.

Butona basıldıktan sonra 
SICAKLIK AYAR butonu 
eski konuma döndüğünde 
sistem hemen yeniden 
çalışmaz.

Hemen yeniden 
çalışmaya başlamaz 
çünkü sistemin aşırı 
yükünü önlemek için bir 
emniyet cihazı 
devrededir.
3 dakika sonra sistem 
otomatik olarak tekrar 
açılacaktır.

Alış bip sesi 3 kez hızla 
tekrarlandığında (Normal 
çalışırken yalnız iki kez 
ses verir.)

Kontrol merkezi kumanda 
için opsiyonel kumandaya 
ayarlanmıştır.

Isıtma başlatıldığında iç 
ünitenin ekranında buz 
çözme lambası 
yanıyorsa.

Bu gösterim üniteden 
üflenen soğuk havaya 
karşı uyarı içindir.  
Cihazla ilgili bir sorun 
yoktur.

Dış ünite duruyor. Oda sıcaklığı ayar 
sıcaklığına ulaştığından 
dolayı. İç ünite fan 
işletimine geçiyor.
Kullanım kılavuzu
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Belirti 2: Ünite arada bir duruyor

Belirti 3: Isıtma ve soğutma modları arasında geçiş 
yapılamıyor

Belirti 4: Hava debisi ayarlandığı şekilde elde 
edilemiyor

Belirti 5: Hava boşaltma yönü ayarlandığı gibi değil

Belirti 6: Gösterimlerin yalnız bir kısmı gösteriliyor

Belirti 7: Hiçbir işaret gösterilmiyor veya tüm 
işaretler gösteriliyor

Belirti 8: Yetersiz soğutma

Bertaraf gereksinimleri
Uzaktan kumanda ile verilen piller bu
sembolü taşır.
Yani piller ayrılmamış evsel atıklarla
karıştırılmayacaktır.

Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu
kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon
üzerinde ağır metal içeriyor demektir. Olası kimyasal
semboller şunlardır:
■ Pb: kurşun (>%0,004)
Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme
tesisinde işlenmelidir.
Kullanılmış pillerin doğru bir şekilde bertaraf edilmesini
sağlayarak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız.

Örnek Nedeni
Uzaktan kumanda "U4" 
ve "U5" gösterir, ünite 
durur. Birkaç dakika 
içinde ünite tekrar çalışır.

Klimadan gelen 
haricindeki elektrik 
gürültüsünden dolayı 
üniteler arasındaki 
haberleşme kesilir ve 
ünite durur.
Gürültü bittiğinde ünite 
otomatik olarak yeniden 
çalışır.

Örnek Nedeni
İç ünite "PEEE" alış sesi 
çıkarıyor.

Hedef iç ünite aynı 
zamanda merkezi bir 
uzaktan kumanda 
tarafından kontrol 
edildiğinden kablosuz 
uzaktan kumandadan 
gerçekleştirilen işletim 
modlarının 
değiştirilmesine izin 
verilmiyor.

Örnek Nedeni
Hava debisi ayarlama 
butonuna basıldığında 
bile hava debisi 
değişmiyor.

Oda sıcaklığı iç ünite ayar 
sıcaklığına yetiştiğinde 
dış ünite durur ve iç 
ünitenin hava debisi 
minimuma düşer. 
Bunun amacı soğuk 
havanın odadaki 
insanlara temasının 
önlenmesidir.

Örnek Nedeni
Uzaktan kumanda 
gösterimi ile hava 
boşaltma yönü aynı değil.
Hava boşaltma yönünün 
değiştirilmesi mümkün 
olmuyor. 

Çünkü mikrobilgisayar 
tarafından kontrol 
edilmektedir. Bkz. "HAVA 
AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA" 
sayfa 5.

Örnek Nedeni
Ünite çalıştırılsa bile 
sadece işletim işareti 
gösteriliyor veya işaret 
gösterilse bile kısa süre 
sonra işletim için olan 
dışındaki işaretler 
kayboluyor. 

İlgili iç ünite çoklu sisteme 
dahildir ve uzaktan 
kumanda çoklu sisteme 
ayarlanmıştır. 

Örnek Nedeni
Uzaktan kumanda 
butonuna basıldığında.

Pil bitmiştir.

Örnek Nedeni
Programlı kurutma 
işletimindedir. 

Programlı kurutma 
işletimi, oda sıcaklığını 
mümkün olduğunca sabit 
tutmaya çalışan bir işletim 
modudur. Bkz. "Soğutma, 
Isıtma, Otomatik, Fan ve 
Programlı kuru işletim" 
sayfa 4.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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