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Orijinal kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer 
tüm dillerdeki kılavuzlar orijinal kılavuzun çevirisidir.

Bu Daikin klimayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Klimayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu 
dikkatle okuyun. Ünitenin nasıl doğru şekilde 
çalıştırılacağını açıklar ve karşılaştığınız sorunlarda 
size yardımcı olur. Bu kullanım kılavuzu, iç üniteye 
özeldir. Ayrıca, dış ünite ve uzaktan kumanda ile 
verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.

*Bu cihazın sadece şu dış ünite modellerine bağlı 
olduğu uygulamalar için geçerlidir:
RZAG71, RZASG71, RZAG100, RZASG100, 
RZAG140, RZASG140, AZAS71, AZAS100.

Bu cihaz, R32 ile doludur.*
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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak ve yanlış 
kullanımdan dolayı gelişen arızaların önüne geçmek için 
kullanımdan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu ürün, "yetkili olmayan kişilerin erişimine açık olmayan cihazlar" 
sınıfındadır.

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve 
çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından 
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, 
algısal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı veya deneyim ve 
bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak cihazın 
güvenli kullanımına ilişkin yönlendirme veya talimatlar 
almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı sorumluluğundaki bakım işlemleri 
gözetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihaz küçük çocuklar veya klimayı çalıştıracak güçte 
olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Bu kılavuzda önlemler UYARILAR ve İKAZLAR olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıda verilen tüm önlemleri 
dikkate aldığınızdan emin olun: Tümü güvenliğin 
sağlanması için önemlidir.

UYARI......Önlenememesi durumunda, ölüme veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilecek potansiyel 
tehlikeli durumları gösterir.

İKAZ ........Önlenememesi durumunda, önemsiz veya orta 
önem derecesine sahip yaralanmalara neden 
olabilecek potansiyel tehlikeli durumları 
gösterir.  
Güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarı 
olarak da kullanılabilir.

(1)

(2)

 

edilmesi gerekebilir. 

(1): 
GWP(2) R410A
GWP(2)

tCO2eq ile ilgili UYARI

(ton CO2 
Türkçe
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• Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra 
bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz yeni bir 
kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal 
etmeyin.

UYARI

Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma kokusu 
oluşması v.s.) klimayı kapatın ve yetkili servise danışın.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam 
edilmesi halinde, elektrik çarpmaları veya yangın ortaya 
çıkabilir.

Klimanın değiştirilmesi, bakımı ve onarımı için bayinize 
danışınız.
Düzgün olmayan işçilik; su sızıntısı, elektrik çarpması veya 
yangınla sonuçlanabilir.

Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar kullanın.
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya klima hasarı ile 
sonuçlanabileceğinden uygun olmayan sigortaları, bakır 
veya diğer telleri sigorta olarak kullanmayın.

Klima, sel ya da kasırga gibi bir doğal afet nedeniyle 
suya girdiyse bayiinize danışın.
Üniteyi bu durumda çalıştırmayın, aksi takdirde arızalanma, 
elektrik şoku ya da yangın meydana gelebilir.

Klimayı uzaktan kumandayla başlatın ve durdurun. Güç 
devresi kesicisini kesinlikle bu amaçla kullanmayın. 
Aksi takdirde, yangın veya su kaçağı meydana gelebilir. 
Ayrıca, güç kesintisine karşı bir otomatik yeniden başlatma 
kontrolü varsa güç yeniden beslendiğinde fan aniden 
dönmeye başlar ve bu da yaralanmalara neden olabilir.

Klimayı yemek yağı veya makine yağı gibi yağ buharı 
ile kirlenmiş olan hava ortamlarında kullanmayınız.
Yağ buharı klimanın bozulmasına, elektrik çarpmalarına 
veya yangına neden olabilir.

Klimanın yakınında alev alabilir malzemeleri (örneğin 
saç spreyi veya haşere ilacı) kullanmayın.
Klimayı boya tineri vb. gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, klimanın hasar görmesine, 
elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.

Klimayı yemek pişirilen mekanlar gibi aşırı yağ 
dumanının bulunduğu ortamlarda veya tutuşabilir gaz, 
aşındırıcı gaz veya metal tozunun bulunduğu yerlerde 
kullanmayın.
Klimanın bu tür yerlerde kullanılması halinde yangın veya 
klimada arıza ortaya çıkabilir.

Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli 
olun.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde olduğu gibi, 
eğer klima düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bunun sebebi 
soğutucunun sızması olabilir. Yardım için yetkili servisinize 
danışın. Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal 
şartlarda sızıntı yapmaz. Ancak, soğutucu akışkan kaçağı 
meydana gelir ve açık alevle, ısıtıcı veya ocakla temas 
ederse tehlikeli maddeler açığa çıkabilir. Böyle bir durumda 
klimayı kapalı konuma getirin ve yetkili servisinize haber 
verin. Yetkili servis personeli kaçağın giderildiğinden emin 
olana kadar klimayı açık konuma getirmeyin.

Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava giriş 
veya çıkışına sokmayınız.
Klimanın yüksek hızla dönen fan kanatları ile temas 
edilmesi halinde yaralanma ortaya çıkabilir.
Türkçe
Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili olarak yetkili 
servisinize başvurun.
Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına, su 
sızıntısına ve başka zararla birlikte elektrik çarpmalarına 
neden olabilir.

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.

Montaj çalışmaları için bayinize danışınız.
Kendi başınıza yapacağınız montaj su sızıntısına, elektrik 
çarpmasına ya da yangına 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.

Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve tekrar monte 
edilmesi ile ilgili olarak bayinize başvurun.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması veya 
yangın gibi riskler ortaya çıkabilir.

Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapacağınızla ilgili 
olarak yerel bayinize danışınız.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, bir sızıntı 
durumunda sızan soğutucu akışkan miktarının, belirtilen 
konsantrasyon sınırını aşmaması için uygun önlemlerin 
alınması gerekir. Aksi halde bu durum oksijen 
tükenmesinden dolayı bir kazaya neden olabilir.

İKAZ

İç üniteyle veya uzaktan kumandasıyla 
oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar 
gözetim altında bulundurulmalıdır.
Çocuklar tarafından kazara çalıştırılması yaralanmalara 
veya elektrik çarpmasına 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.

Çocukların dış ünite üstünde ya da etrafında 
oynamalarına izin vermeyin.
Üniteye dikkatsiz bir şekilde dokunurlarsa yaralanmalar 
olabilir.

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

Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreyleri klima 
yakınına koymayın veya sprey kaplarını klimanın 
yanında kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı ve uzaktan 
kumandayı suyla yıkamayın.

Elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabileceğinden dolayı iç ünitenin üzerine su 
içeren kaplar (çiçek vazoları vb.) yerleştirmeyiniz.

Hava çıkışının 1 m'lik mesafesi dahiline sprey kutuları 
gibi yanıcı kaplar koymayın.
İç ya da dış üniteden çıkan sıcak havadan etkilenebileceğinden 
bu tür kapların patlama tehlikesi bulunmaktadır.

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa gücü kesin.
Aksi takdirde, klima aşırı ısınabilir ve toz birikmesi 
nedeniyle yangına neden olabilir.
2
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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 olabilir.

Temizlemeden önce, klimanın çalışmasını 
durdurduğunuzdan ve güç kesicisini kapalı konuma 
getirdiğinizden emin olun.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana 
gelebilir.

Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi 
çalıştırmayın.

Uzaktan kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın.
Bazı iç parçalara dokunulması elektrik çarpmalarına ve 
uzaktan kumandada hasara neden olabilir. Lütfen iç 
parçaların kontrolü ve ayarları için yetkili servisinize 
danışın.

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

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.

Hava filtresini temizlerken veya kontrol ederken 
dikkatli olun.
Yüksek yerlerde çalışılırken daima çok dikkatli hareket 
edilmelidir.
İskele dengesiz ise, düşebilir veya takılabilir ve neticesinde 
yaralanabilirsiniz.

Dış ünitenin çıkış tarafı ızgarasını sökmeyin.
Izgara, ünitenin yüksek hızlı fanına karşı sizi korur, aksi 
halde yaralanma ortaya çıkabilir.

Yaralanmaktan kaçınmak için klimanın hava girişi veya 
alüminyum kanatlarına dokunmayın.

İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına neme karşı 
duyarlı olan nesneler yerleştirmeyiniz.
Belli başlı koşullarda, ünitedeki veya soğutucu akışkan 
borularındaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya drenaj 
sisteminin bloke olmasından dolayı damlama ortaya 
çıkabilir ve bundan dolayı da ilgili nesne bozulabilir veya 
hasar görebilir.

Ortaya çıkan sıcaklık deformasyona neden 
olabileceğinden dolayı iç ünitenin doğrudan 
alt kısmına ısıtıcılar yerleştirmeyin.

Ocağın yanmasını azaltabileceğinden dolayı, iç 
üniteden çıkan hava akımına maruz kalan yerlere çıplak 
alev üreten cihazları yerleştirmeyin.

Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz.
Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün performansına 
veya diğer sorunlara yol açabilir.

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.
3

Klimayı tutuşabilir gaz sızıntısı tehlikesinin mevcut 
olduğu yerlere monte etmeyiniz.
Bir gaz sızıntısı halinde, klimanın etrafında biriken gaz, 
yangına neden olabilir.

Sorunsuz bir drenaj için drenaj borularını doğru şekilde 
bağlayın.
Drenaj boruları doğru bağlanmazsa drenaj gerçekleşmez. 
Bu durumda drenaj borularında kir ve pislik birikebilir ve bu 
da su kaçaklarına neden olabilir. Böyle bir durumda klimayı 
durdurun ve destek için yetkili servisinize haber verin.

• SERVİS PERSONELİNE

UYARI
Elektrik çarpmasına, tutuşmaya ve yangına 
neden olabilir
• Elektrikli parçaların kontrolüne geçmeden önce 

(kontrol kutusu, fan motoru, drenaj pompası vb.) 
iç ünite ve dış ünitelerin güç beslemelerini ve 
diğer güç beslemelerini kestiğinizden emin olun, 
aksi takdirde elektrik çarpabilir.

• Isı eşanjörünü temizlerken anahtar kutusunu, fan 
motorunu ve drenaj pompasını söktüğünüzden 
emin olun. Su veya deterjan, elektronik parçaların 
izolasyonunu zayıflatabilir ve bu parçaların 
yanmasına neden olabilir.

• Yüksek gerilim nedeniyle, emniyet kesicisi kapalı 
konuma getirildikten sonra kontrol kutusu 
kapağını on dakika açmayın.

İKAZ! ELEKTRİK ÇARPMASI
• Yüksek gerilim nedeniyle, emniyet kesicisi kapalı 

konuma getirildikten sonra kontrol kutusu 
kapağını on dakika açmayın.

• Kutu açıldıktan sonra baskılı devre kartının 
altında gösterilen noktalardan gerilimleri bir test 
cihazıyla ölçün ve gerilim değerlerinin DC50 V'nin 
üzerinde olmadığını doğrulayın. 
Bu işlemi gerçekleştirirken cereyanlı parçalara 
dokunmayın.

• Bir güç kesintisinden sonra çalışma otomatik 
olarak yeniden başlar.

A1P

X2M

X1M

C-C+- +

0 A1P
Türkçe
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2. CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
NE YAPMALI

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki standart kumandalı 
sistemler içindir. Çalışmaya başlamadan önce 
sistemin uygun olduğuna dair bayinizle bağlantı 
kurun.

A= İkili sistem veya eş zamanlı çalıştırma sistemi
B= Multi sistem
1= Uzaktan kumandalı ünite
2= Uzaktan kumandalı ünite (eş zamanlı çalışma için kullanılır)

NOT
• Kullandığınız uzaktan kumandayla birlikte verilen 

kullanım kılavuzunu okuyun.

A
1

2

OUTDOOR

B

OUTDOOR 1

1

Türkçe
Eğer sisteminizin alışılagelmiş montajı var ise, 
çalışmanın sizin sisteminize uygun olup olmadığını 
Daikin bayinize danışınız.

• Isı pompası tipi
Bu sistem SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK, 
PROGRAMLI NEM ALMA VE SADECE FAN 
ÇALIŞMASI modlarına sahiptir.

• Yalnız soğutma tipi
Bu sistem SOĞUTMA, PROGRAMLI NEM ALMA 
VE FAN ÇALIŞMASI modlarına sahiptir.

GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİLİ 
UZAKTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ 
İÇİN UYARILAR

Bu sistemde, tekli kontrol (bir uzaktan kumanda bir 
iç üniteyi kontrol eder) sisteminin yanında iki tane 
ayrı kontrol sistemi bulunur. Üniteniz aşağıdaki 
kontrol sistemi tipinde ise aşağıdakileri onaylayın.

• 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 ünite (Grup kontrol sistemi varsa, bir iç ünite 
grubu) iki uzaktan kumanda tarafından kontrol 
edilir.

NOT
• Kombinasyon değişikliği için ya da grup kontrol ve 

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

• Grup çalışması için kombinasyon ve ayarları ve 
iki uzaktan kumandalı kontrol sistemlerini tek 
başınıza değiştirmeye çalışmayın, yetkili 
servisinize danıştığınızdan emin olun.
4
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PARÇALARIN İSİMLERİ VE 
FONKSİYONLARI

 Yukarıdaki şekle bakın 

a İç ünite

b Dış ünite 

c

Uzaktan kumanda
BRC1E veya uzaktan kumanda kullanımı için 
lütfen uzaktan kumandayla birlikte verilen 
kullanım kılavuzuna bakın.
Sistem yapılandırmasına bağlı olarak uzaktan 
kumanda kullanımı zorunlu olmayabilir.

d Emiş havası

e Çıkış havası

f Hava çıkışı

g
Hava akış kanadı (Düşey hava akış yönü ayar 
kanadı)

h
Hava akış kanadı (Yatay hava akış yönü 
ayar kanadı)

i
Soğutucu akışkan borusu, elektrik kablosu 
bağlantısı, topraklama kablosu

j Drenaj borusu

k
Hava girişi
İçinde bulunan hava filtresi tozu ve kiri tutar.

l
Topraklama kablosu
Elektrik şokunu ve yangını önlemek için dış 
üniteden toprak hattı çekin.

e

e

a

b

c

d

d

f

f

g

h
i

j

k

l

5

3. ÇALIŞMA ARALIĞI

Sıcaklık veya nem aşağıdaki şartların altında olursa, 
güvenlik elemanları devreye girerek klimanın 
çalışmasını durdurabilir ya da bazı durumlarda iç 
üniteden su damlayabilir.

SOĞUTMA                                                              [°C]

ISITMA                                                             [°C]

DB: Kuru termometre sıcaklığı
WB: Yaş termometre sıcaklığı

Uzaktan kumanda ayar sıcaklığı aralığı, ısıtma/
soğutma moduna bağlı olarak 16°C ile 32°C 
arasındadır.

DIŞ 
ÜNİTE

İÇ Diş ortam 
sicakliği Sicaklik Nem

RZQG
DB 18~37

≤80% DB –15~50
WB 12~28

RZQSG71~140
DB 20~37

≤80% DB –15~43
WB 14~28

RZQ200
DB 20~37

≤80% DB –5~46
WB 14~28

DIŞ 
ÜNİTE

İÇ Diş ortam 
sicakliği Sicaklik Nem

RZAG71~140
DB 18~37

≤80% DB –20~52
WB 12~28

RZASG71~140
DB 20~37

≤80% DB –15~46
WB 14~28

DIŞ ÜNİTE
İç ortam 
sicakliği

Diş ortam 
sicakliği

RZQG DB 10~27
DB –19,5~21

WB –20~15,5

RZQSG71 DB 10~27
DB –14~21

WB –15~15,5

RZQSG100~140 DB 10~27
DB –14~21

WB –15~15,5

RZQ200 DB 10~27
DB –14~21

WB –15~15

DIŞ ÜNİTE
İç ortam 
sicakliği

Diş ortam 
sicakliği

RZAG71~140 DB 10~27
DB –19,5~21

WB –20~15,5

RZASG71~140 DB 10~27
DB –14~21

WB –15~15,5
Türkçe
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4. MONTAJ SAHASI

Montaj yerleri ile ilgilidir.
• Klima etrafında herhangi kapatıcı bir şey 

olmayan iyi havalandırılan bir yere mi monte 
edilmiştir?

• Klimayı aşağıdaki yerlerde kullanmayınız.
a.Kesici yağı gibi yüksek mineralli yağlı 

ortamlarda
b.Plaj kenarı gibi fazla tuzlu ortamlarda
c.Sülfürik gazın çıktığı kaplıca gibi yerlerde
d.Ciddi voltaj dalgalanmalarının olduğu fabrika 

ve atölye gibi yerlerde
e.Otoyol araçlarında ve deniz araçlarında
 f. Gazlı spreylerin ya da dumanın çok olduğu 

mutfak gibi yerlerde
g.Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin 

olduğu yerlerde
h.Asit ve/veya alkalin ve su buharı olan yerlerde

Kablolama ile ilgili
• Bütün kablolama yetkili elektrikçi tarafından 

yapılmalıdır.
Kablolama için bayinize danışın. Kendi başınıza 
yapmayın.

• Klima için ayrı bir enerji kaynağı 
kullandığınızdan ve tüm elektrik çalışmalarının 
Kalifiye bir eleman tarafından yerel yasalara ve 
düzenlemelere uygun olarak yapıldığından 
emin olunuz.

Çalışma seslerine de dikkat ediniz
• Aşağıdaki yerler seçildi mi?

a. En az çalışma sesi ve titreşim yapacak ve 
klimanın ağırlığını kaldırabilecek bir yer mi?

b. Dış ünitenin hava çıkışından üflenen sıcak 
havanın ve çalışma sesinin komşularınızı 
rahatsız etmeyeceği bir yer.

• Dış ünitenin hava çıkışının etrafında hiçbir 
eşya olmadığından emin misiniz?
Bu gibi eşyalar performans düşüklüğüne ve 
çalışma sesinin artmasına neden olabilir.

• Kullanım sırasında anormal bir çalışma sesi 
meydana gelirse klimanın çalışmasını 
durdurun ve yetkili servisinize danışın.

Drenaj borulaması ile ilgili
• Sorunsuz bir drenaj için drenaj borularını 

doğru şekilde bağlandı mı?
Drenaj boruları doğru şekilde döşenmezse drenaj 
borusunda kir ve pislik birikerek su kaçaklarına 
neden olabilir. Böyle bir durumda klimayı 
durdurun ve destek için yetkili servisinize haber 
verin.
Türkçe
5. ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

Uzaktan kumanda ile verilen kullanım 
kılavuzunu okuyun.

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

• İşletim sırasında ana güç beslemesi kesilirse, güç 
geri geldiğinde işletim otomatik olarak tekrar 
başlayacaktır.

6. ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

[SOĞUTMA MODU (SOĞUTMA ÇALIŞMASI 
VE OTOMATİK SOĞUTMA ÇALIŞMASI) 
ÖZELLİKLERİ]
• Hava üfleme kanatlarında yoğuşmayı önlemek 

için, aşağı hava üfleme yönünde sürekli 
çalıştıktan sonra klimayı belirli bir süre farklı 
bir yön ayarında çalıştırın. (Uzaktan kumanda 
ekranında ayarlanan hava akış yönü 
görüntülenir).

• SOĞUTMA MODU, iç ortam sıcaklığı çok 
düşükken kullanılırsa, iç ünitenin ısı eşanjöründe 
don meydana gelebilir. Bu da soğutma 
kapasitesini düşürür. Bu durumda, sistem 
otomatik olarak bir süre DEFROST MODUNA 
geçer.
DEFROST MODUNDA eriyen suyun deşarj 
edilmesi için düşük bir hava akışı hızı kullanılır. 
(Uzaktan kumanda ekranında ayarlanan hava 
akış hızı görüntülenir).

• Dış ortam sıcaklığı çok yüksekken, iç ortam 
sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaşması biraz 
zaman alabilir.

[ISITMA MODU (ISITMA ÇALIŞMASI VE 
OTOMATİK ISITMA ÇALIŞMASI) 
ÖZELLİKLERİ]

İLK ÇALIŞTIRMA
• ISITMA MODUNDA, ayarlanan sıcaklığa 

ulaşılması SOĞUTMA MODUNA kıyasla 
genellikle daha uzun sürer. ZAMANLAYICI 
İŞLEVİ kullanılarak çalışmanın önceden 
başlatılması önerilir.

Isıtma kapasitesi düşüşünü ve soğuk hava 
deşarjını önlemek için aşağıdaki işlemi 
uygulayın.
6
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ÇALIŞMA SIRASINDA VE DEFROST 
ÇALIŞMASI SONRASINDA
• Sıcak hava bütün odada dolaşır, bu nedenle 

çalışmaya başladıktan sonra bütün odanın 
ısınması zaman alacaktır.

• Klima belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar iç fan 
hafif şekilde hava üfler. Bu durumda uzaktan 
kumanda göstergesinde " " görüntülenir. 
Bu şekilde dokunmadan bir süre bekleyiniz.
(Uzaktan kumanda ekranında ayarlanan hava 
akış hızı görüntülenir).

• Kullanıcıların soğuk hava cereyanında 
kalmamaları için hava deşarj yönü yatay konuma 
ayarlanır. (Uzaktan kumanda ekranında 
ayarlanan hava üfleme yönü görüntülenir.) 

DEFROST MODU (Dış ünite için don çözme 
işlemi)
• Dış ünite üzerinde buzlanma arttıkça ısıtma etkisi 

azalır ve sistem BUZ ÇÖZÜCÜ (DEFROST) 
ÇALIŞMA geçer.

• İç ünite fanı durur ve uzaktan kumandada 
" " görüntülenir.
Uzaktan kumandayla sıcak hava durur ve ışık 
alma ünitesi göstergesi için DEFROST MODU 
lambası yanar. (Uzaktan kumanda ekranında 
ayarlanan hava akış hızı görüntülenir).

• BUZ ÇÖZÜCÜ (DEFROST) ÇALIŞMA 6-8 
dakikasından sonra (en fazla 10 dakika), sistem 
ISITMA MODU geri döner.

• Hava üfleme yönü yatay konuma ayarlanır. 
(Uzaktan kumanda ekranında ayarlanan hava 
akış yönü görüntülenir).

• Çalışma, DEFROST MODU sırasında veya 
sonrasında ISITMA MODUNA ayarlanırsa dış 
ünitenin hava çıkışında beyaz bir buğu çıkar. 
(Bkz. "VII.", sayfa 13.)

• Bu işlem sırasında bir tıslama veya "şişş" sesi 
duyulabilir.

Dış Hava Sıcaklığı ve Isıtma kapasitesiyle 
ilgili notlar

• Dış hava sıcaklığı düştükçe klimanın kapasitesi-
de azalır. Böyle durumlarda, klima ile birlikte 
başka ısıtıcı aletler kullanılabilir.
(Yanmalı bir cihaz kullanılıyorsa, odayı düzenli 
olarak havalandırın.)
Klimadan gelen havanın doğrudan üflendiği 
durumlarda yanmalı bir cihaz kullanmayın.

• Sıcak hava yukarıda toplanıyorsa ve ayaklarınız 
üşüyorsa, sıcak havanın bütün odada dolanması 
için bir pervane kullanmanızı tavsiye ederiz. 
Detaylar için klimayı satın aldığınız bayi ile 
görüşünüz.

• İç ortam sıcaklığı ayarlanan değeri aştığında 
klimadan hafif serin bir esinti meydana gelir (sessiz 
moda geçer). Hava üfleme yönü yatay konuma 
ayarlanır. (Uzaktan kumanda ekranında ayarlanan 
hava akış hızı ve hava akış yönü görüntülenir).
7

[PROGRAMLI NEM ALMA MODUNUN 
ÖZELLİKLERİ]
• Bu işlem, iç ortam sıcaklığını değiştirmeden nem 

miktarını düşürür. Çalışma düğmesine 
basıldığında iç ortam sıcaklığı, ayarlanan 
sıcaklığa eşit olur. Bu sırada hava akış hızı ve 
sıcaklık otomatik olarak ayarlanır, böylece 
uzaktan kumanda ekranında hava akış hızı ve 
ayarlanan sıcaklık görüntülenir.
İç ortam sıcaklığını ve nem miktarını verimli 
şekilde düşürmek için öncelikle SOĞUTMA 
MODUNU ve ardından PROGRAMLI NEM ALMA 
MODUNU kullanarak iç ortam sıcaklığını 
düşürün. İç ortam sıcaklığı düşürüldükten sonra 
klimadan üflenen hava kesilebilir.

• Hava üfleme kanatlarında yoğuşmayı önlemek 
için, aşağı hava üfleme yönünde sürekli 
çalıştıktan sonra klimayı belirli bir süre farklı bir 
yön ayarında çalıştırın. (Uzaktan kumanda 
ekranında ayarlanan hava akış yönü 
görüntülenir).

• PROGRAMLI NEM ALMA MODU, iç ortam 
sıcaklığı çok düşükken kullanılırsa, iç ünitenin ısı 
eşanjöründe don meydana gelebilir. Bu durumda, 
sistem otomatik olarak bir süre DEFROST 
MODUNA geçer.

[SES BASINCI SEVİYESİ]
• Ses basıncı seviyesi 70 dB(A)'nin altındadır.

HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARI

• Hava akış yönünün ayarlanması için 2 yöntem 
mevcuttur.
(Çalışma durduğunda hava çıkışındaki hava 
üfleme kanatları (düşey hava üfleme yönü ayar 
kanatları) otomatik olarak kapanır.)

A. Yukarı ve aşağı yön

B. Sol ve sağ yön
Türkçe
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A. YUKARI VE AŞAĞI YÖN

Hava akış yönünü aşağıda gösterildiği gibi 
seçmek için HAVA AKIŞ YÖNÜ AYAR 
düğmesine basın.

HAVA AKIŞ YÖNÜ göstergesi 
solda gösterildiği gibi değişir ve 
hava kış yönü sürekli olarak 
değişir. (Otomatik salınım ayarı)

Hava akış yönü seçiminize göre 
belirlemek için HAVA AKIŞ YÖNÜ 
AYAR düğmesine basın.

HAVA AKIŞ YÖNÜ göstergesi 
durur ve hava akış yönü 
sabitlenir (Sabit hava akış yönü 
ayarı).

HAVA ÜFLEME KANADI HAREKETİ

Aşağıdaki koşullarda hava akış yönü bir 
mikroişlemci tarafından kontrol edilir, bu nedenle 
ekranda görüntülenenden farklı olabilir.

Çalıştırma 
modu

• SOĞUTMA
• OTOMATİK 

SOĞUTMA
• PROGRAMLI 

NEM ALMA

• ISITMA
• OTOMATİK 

ISITMA

Düşey 
hava 
üfleme

• Devamlı olarak  
aşağı hava 
üfleme yönünde 
çalışma gerçe-
kleştirildiğinde 
(Hava üfleme 
kanatlarında 
yoğuşma 
oluşmasının 
engellenmesi 
için hava belirli 
bir süre 
ayarlanan yönde 
üflenir.)

• Oda 
sıcaklığı, ayar 
sıcaklığından 
yüksekse

• ISITMA MODU 
başladığında 
veya DEFROST 
MODU sırasında 
(dış ünitede don 
meydana 
gelirse)
(Havanın 
doğrudan 
kullanıcılara 
üflenmemesi için 
hava deşarj yönü 
yatay konuma 
gelir.)

swing
Türkçe
Hava akış yönü sabitlenirken hava akış yönünün 
yukarıda listelenen bir konuma ayarlanması önerilir.

B. SOL VE SAĞ YÖN

Yatay kanatlar (yatay hava üfleme yönü ayar 
kanatları) üzerindeki tırnakları hafif aşağı doğru 
tutun ve sol ve sağ yönü oda koşullarına veya 
tercihinize göre ayarlayın.

Yatay kanatları tırnakları tutabildiğiniz bir konumda 
tutun ve sol ve sağ yönü ayarlayın.

NOT
• Ayar işlemini sadece hava üfleme yönü salınımını 

ayarların mümkün olduğu bir konumda 
durdurduktan sonra gerçekleştirin. Ünite salınım 
halindeyken ayar yapmaya çalışırsanız ellerinizi 
sıkıştırabilirsiniz.

Önerilen kanat konumları

Soğutma

Isıtma
8
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7. OPTİMUM ÇALIŞMA

Sistemin uygun çalıştığından emin olmak için 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
• SOĞUTMA MODU sırasında, perdeler veya 

güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı 
girişini önleyin.

• Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve 
pencereler açık kalırsa, odanın havası dışarı 
akacak ve soğutma ve ısıtma etkisini azaltacaktır.

• Ünitenin hava giriş ve hava çıkışının yakınına 
hiçbir zaman cisimler yerleştirmeyin. Aksi 
takdirde, soğutma/ısıtma etkisi azalabilir veya 
çalışma durabilir.

• Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir 
şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan 
kaçının.
Aksi takdirde, elektrik atığı meydana gelebilir.

• Ekranda " " veya "Filtre temizleme zamanı" 
görüntülendiğinde filtrenin yetkili servis personeli 
tarafından temizlenmesini sağlayın. 
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.) 
Ünitenin kirli hava filtresiyle çalıştırılması 
durumunda kapasite düşebilir veya arıza 
meydana gelebilir.

• TV, radyo ve stereo cihazları iç üniteden ve 
uzaktan kumandadan en az 1m uzağa monte edin.
Görüntü bulanıklaşabilir ve parazit meydana 
gelebilir.

• Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa güç devre 
kesicisini kapalı konuma getirin. Güç devre 
kesicisi açık konuma getirildiğinde sistem 
çalışmasa dahi bir miktar elektrik tüketimi 
gerçekleşir. (*1) Enerji tasarrufu için güç devre 
kesicisini kapalı konuma getirin. Yeniden 
çalıştırırken, sorunsuz bir işletme için güç 
devre kesicisini 6 saat öncesinde çalıştırın.
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.) (*2)

*1 Dış ünite devrede değilken tüketilen güç, 
modele bağlı olarak değişir.

*2 Güç devre kesicisi kesilmeden önceki ayar 
geçerli olur. (Zamanlayıcı ayarı silinir.)

• Hava üfleme yön ayar işlevini doğru şekilde 
kullanın.
Soğuk hava zeminde toplanır ve sıcak hava 
tavana doğru yükselir.
Hava deşarjını SOĞUTMA veya PROGRAMLI 
NEM ALMA MODU sırasında yatay konuma ve 
ISITMA MODU sırasıyla aşağı yöne ayarlayın.
Havanın doğrudan insanlara doğru üflenmesine 
izin vermeyin.

• ZAMANLAYICI İŞLEVİNİ doğru şekilde kullanın.
İç ortam sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa 
ulaşması biraz zaman alabilir. ZAMANLAYICI 
İŞLEVİ kullanılarak çalışmanın önceden 
başlatılması önerilir.
9

8. BAKIM (SERVİS ELEMANLARI İÇİN)

SADECE YETKİLİ SERVİS ELEMANI BAKIM 
YAPABİLİR

UYARI
• Klima yakınında alev alabilir malzemeleri (örneğin 

saç spreyi veya haşere ilacı) kullanmayın.
İç üniteyi benzin veya tinerle silmeyin.
Aksi takdirde çatlaklara, elektrik çarpmasına veya 
yangına sebep olabilir.

İKAZ
• Klimayı suyla yıkamayın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.

• Klimayı temizlemek için, çalışmanın 
durduğundan emin olun ve güç devre kesicisini 
kapalı konuma getirin. Elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir.

• Yüksek yerlerde çalışırken sağlam bir zemin 
üzerinde durmaya dikkat edin.
Aksi takdirde düşebilir ve yaralanabilirsiniz. 

NOT
• Hava filtresini temizlik haricinde çıkarmayın. 

Aksi takdirde, ünite hasar görebilir.
• Hava girişine onaylı hava filtreleri dışında hiçbir 
şey (ör. havlu kağıt) yerleştirmeyin. Aksi takdirde, 
çalışma verimliliği düşebilir ve donma veya kaçak 
meydana gelebilir.

HAVA FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR
Uzaktan kumandada " " veya "Filtre temizleme 
zamanı" görüntülendiğinde filtreyi temizleyin.
• Bu durum belirli bir süre çalıştıktan sonra 

gerçekleşir.

NOT
• Bu durumunun gerçekleşeceği süre değişebilir. 

Klimanın kirli bir ortamda kullanımı hakkında 
ayrıntılı bilgi için yetkili servisinize danışın.

Kirli
Ekran görüntülenene 

kadar geçen süre

Standart
200 saat

(yaklaşık 1 ay)

Kir miktarı yüksekse
100 saat

(yaklaşık 2 hafta)
Türkçe
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1. Ön paneli açın.
Parmaklarınızı ana ünitenin sol ve sağ 
taraflarında bulunan panel çıkıntılarına 
yerleştirin ve panel durana kadar açın.

2. Hava filtresini çekerek çıkartın.
Hava filtresinin ortasındaki tırnağı bir miktar 
yukarı itin ve filtreyi aşağı doğru çıkarın.

NOT
• Filtreyi söktükten sonra ısı eşanjörüne 

dokunmayın, aksi takdirde elinizi kesebilirsiniz.

3. Hava filtresini temizleyin.
Elektrikli süpürge kullanın A) veya filtreyi su ile 
yıkayın B).
A)Elektrikli süpürge 
kullanımı

B)Su ile yıkama Hava 
filtresi çok kirli ise 
yumuşak bir fırça ve 
doğal deterjan kullanın.

Suyunu akıtın ve gölgede kurutun.

NOT
• Hava filtresini 50°C'den daha sıcak suyla 

yıkamayın, aksi takdirde renk solmasına ve/veya 
deformasyona yol açabilir.

• Ateşe maruz bırakmayınız, aksi takdirde yanabilir.

4. Hava filtresini takın.
Temizlik tamamlandıktan sonra hava filtresini 
başlangıçtaki gibi takın.

5. Ön paneli kapatın.
6. Gücü açık konuma getirdikten sonra uzaktan 

kumandada görüntülenen "  " veya "Filtre 
temizleme zamanı" göstergesini kapatın. 
• Ayrıntılı bilgi için, uzaktan kumandayla verilen 

kullanım kılavuzuna bakın.
Gösterge çalışma sırasında veya ünite 
duruyorken kapatılabilir.
Türkçe
HAVA GİRİŞİNİN, HAVA ÇIKIŞININ, DIŞ 
KISMIN VE UZAKTAN KUMANDANIN 
TEMİZLENMESİ
• Yumuşak, kuru bir bezle silin.
• Kir çıkmazsa seyreltilmiş nötr deterjanla hafifçe 
ıslatılmış bir bezle silerek temizleyin. Bundan 
sonra ilgili alanı kuru bir bezle silin.

NOT
• Benzin, benzen, tiner, parlatıcı toz veya piyasada 

satılan sıvı böcek ilaçlarını kullanmayın. Aksi 
takdirde renk kaybı veya deformasyon meydana 
gelebilir.

• 50°C veya daha sıcak su kullanmayın. Aksi 
takdirde renk kaybı veya deformasyon meydana 
gelebilir.

ÖN PANELİN TEMİZLENMESİ
Temizlemek için ön paneli sökebilirsiniz.

İKAZ
• Düşmemesi için ön paneli sağlam şekilde tutun.
• Paneli temizlemek için kesinlikle 50°C veya daha 

sıcak su, benzin, gazolin, tiner ve benzeri uçucu 
maddeler, parlatma tozu veya sert fırçalar 
kullanmayın.

• Ateşe maruz bırakmayınız, aksi takdirde yanabilir.
• Ön panelin yerine sağlam şekilde oturduğundan 

emin olun.

1. Ön paneli açın.
Parmaklarınızı ana ünitenin sol ve sağ 
taraflarında bulunan panel çıkıntılarına 
yerleştirin ve panel durana kadar açın.

2. Ön paneli çıkartın.
Kancayı ön panelin herhangi bir tarafından ana 
ünitenin merkezine doğru takın ve çıkarın.
(Ayrıca, ön paneli hafifçe sola veya sağa 
kaydırarak ve ardından öne doğru çekerek de 
çıkarabilirsiniz.)

3. Ön paneli temizleyin.
• Yumuşak, yaş bezle silin.
• Sadece doğal deterjan kullanın.
• Yıkadıktan sonra, kalan suyu tamamen sıkın 

ve gölgede kurumasını bekleyin.
10
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4. Ön paneli takın.
Ön panel kancalarını yuvalarına yerleştirin 
ve sonuna kadar bastırarak yerine oturtun.
Ön paneli yavaşça kapatın.

5. Ön paneli kapatın.

[SEZONSAL KULLANIM ÖNCESİ 
VE SONRASI TEMİZLİK]

UZUN SÜRE ARADAN SONRA 
TEKRAR ÇALIŞTIRMA
Şu hususları doğrulayın
• Hava girişi ve çıkışının tıkalı olmadığını 

kontrol edin.
Engel varsa kaldırın.
Engeller nedeniyle hava akış hızı düşebilir ve bu 
da performans düşüşüne ve cihaz arızasına 
neden olabilir.

Hava filtresini temizleyin
• Hava filtresini temizledikten sonra, takmayı 

unutmayın. (bkz. "BAKIM", sayfa 9.)
• Gücü açık konuma getirdikten sonra uzaktan 

kumandada görüntülenen "  " veya "Filtre 
temizleme zamanı" göstergesini kapatın. 

• Ayrıntılı bilgi için, uzaktan kumandayla verilen 
kullanım kılavuzuna bakın.
Gösterge çalışma sırasında veya ünite 
duruyorken kapatılabilir.

Çalıştırmadan önce güç devre kesicisini en az 
6 saat önceden kapalı konuma getirin.
• Ünitenin korunması için bu şekilde ünitenin 

yavaşça etkinleştirilmesi gerekir.
• Uzaktan kumandadaki gösterge güç devre 

kesicisi açıldığında yanar.

Güç devre kesicisine güç beslendikten 6 saat 
sonra ISITMA MODU. 
• Bazı modeller, cihazları korumak için aşağıda 

açıklanan işlemleri uygular.
Güç devre kesicisine güç beslendikten 6 saat 
sonra ISITMA MODU devreye alınırsa cihazların 
korunması için dış ünite çalışırken iç ünite fanı 
yaklaşık 10 dakika boyunca durur.
Yukarıdaki işlem sadece montaj sırasında değil, 
aynı zamanda güç devre kesicisinin her açık/kapalı 
konuma getirildiğinde de gerçekleştirilir.
Konforlu ısıtma için, ISITMA MODU sırasında güç 
devre kesicisinin kapalı konuma getirilmesi önerilir.
11
SİSTEM UZUN SÜRELİ OLARAK 
KAPATILACAKSA YAPILACAKLAR
• Küf oluşumunun önlenmesini amaçlar.

Güç devre kesicisini kapatın.
• Güç devre kesicisi açık konuma getirildiğinde 

sistem çalışmasa dahi bir miktar elektrik tüketilir.
Enerji tasarrufu için güç devre kesicisini kapalı 
konuma getirin.

• Uzaktan kumandadaki gösterge güç devre 
kesicisi kapandığında kaybolur. 

Hava filtresini temizleyin.
• Temizledikten sonra filtreyi ilk konumunda yerine 

takmayı unutmayın.
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.)

9. KLİMANIN ARIZASI 
OLMAYANLAR DURUMLAR

Aşağıdaki belirtiler klima arızasını göstermez
• Güç devre kesicisine güç beslendikten 6 saat 

sonra ISITMA MODU.
Bazı modeller, cihazları korumak için aşağıda 
açıklanan işlemleri uygular.
Güç devre kesicisine güç beslendikten 6 saat 
sonra ISITMA MODU devreye alınırsa cihazların 
korunması için dış ünite çalışırken iç ünite fanı 
yaklaşık 10 dakika boyunca durur.
Yukarıdaki işlem sadece montaj sırasında değil, 
aynı zamanda güç devre kesicisinin her açık/
kapalı konuma getirildiğinde de gerçekleştirilir.
Konforlu ısıtma için, ISITMA MODU sırasında güç 
devre kesicisinin kapalı konuma getirilmesi önerilir.

I. SİSTEM ÇALIŞMAZ
• AÇIK/KAPALI butonuna basıldıktan hemen 

sonra sistem çalışmaya başlamıyor.
• SICAKLIK AYARI bir önceki pozisyonuna 

döndürüldüğünde sistem düğmeye basıldıktan 
hemen sonra tekrar çalışmaya başlamaz.
ÇALIŞMA lambası yanıyorsa sistem normal 
durumdadır.
Sistem hemen çalışmaya başlamaz çünkü 
güvenlik elemanları sistemin fazla yüklenmesini 
önlemek için çalışır. Yaklaşık 3 dakika sonra 
sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.

• Ekranda " " gösterildiğinde ve bir 
işlem butonuna basıldıktan sonra birkaç 
dakika yanıp söndüğünde sistem çalışmaz.
Bunun nedeni sistemin merkezi kontrol altında 
olmasıdır. Göstergenin yanıp sönmesi sistemin 
uzaktan kumanda ile kontrol edilemediğini bildirir.
Türkçe
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• Klimaya güç beslendikten 6 saat sonra 
ISITMA MODU.
Bazı modeller, cihazları korumak için aşağıda 
açıklanan işlemleri uygular.
Klimaya güç beslendikten 6 saat sonra ISITMA 
MODU devreye alınırsa cihazların korunması 
için dış ünite çalışırken iç ünite fanı yaklaşık 
10 dakika boyunca durur.
Yukarıdaki işlem sadece montaj sırasında değil, 
aynı zamanda güç devre kesicisinin her kapalı/
açık konuma getirildiğinde de gerçekleştirilir.
Konforlu kullanım için güç devre kesicisini 
sezonluk ISITMA MODU kullanımı sırasında 
kapalı konuma getirmeyin.

• Dış ünite duruyor.
Bunun nedeni iç ortam sıcaklığının ayar 
sıcaklığına ulaşmasıdır. İç ünite, FAN 
MODUNDADIR.
SOĞUTMA MODU (OTOMATİK SOĞUTMA 
MODU): Ayar sıcaklığını düşürün.
ISITMA MODU (OTOMATİK ISITMA MODU): 
Ayar sıcaklığını yükseltin.
Sistem normal koşuldayken çalışma bir süre 
sonra başlar.

• Uzaktan kumandada " " görüntülenir 
ve hava deşarjı durur.
Bunun nedeni, dış ünitedeki don miktarı 
arttığında ısıtma kapasitesinin azalmaması için 
sistem otomatik olarak DEFROST MODUNA 
geçmesidir.
6 ila 8 dakika (maksimum 10 dakika) sonra 
sistem normal çalışmaya döner.

II. ÇALIŞMA BAZEN DURUYOR.
• Uzaktan kumandada "U4” ve 

"U5”görüntülenir ve çalışma durur. Ancak, 
birkaç dakika sonra yeniden başlar.
Bunun nedeni, üniteler arasındaki iletişimin 
kesilmesi ve klima dışındaki cihazların neden 
olduğu parazit nedeniyle çalışmanın durmasıdır.
Elektrik paraziti düştüğünde sistem otomatik 
olarak yeniden başlar.

III. FAN DEVRİ, AYARDAN FARKLI.
• Fan devri kontrol düğmesine basılsa dahi fan 

devri değişmiyor.
SOĞUTMA MODU sırasında DEFROST MODU 
etkinse eriyen suyun taşınmasının önlenmesi 
için hava üfleme hızı düşürülür.
Belirli bir süre sonra hava üfleme hızı 
değiştirilebilir.
(Hava üfleme hızı PROGRAMLI NEM ALMA 
MODU için ayarlanabilir.)
Oda sıcaklığı, ayarlanan sıcaklığı aştığında iç 
ünite sessiz çalışma moduna geçer. Hava akış 
hızı değişene kadar belirli bir süre geçebilir.
Ayar sıcaklığını yükseltin. Belirli bir süre sonra 
hava üfleme hızı değişir.
Türkçe
IV. HAVA ÜFLEME YÖNÜ BELİRLENDİĞİ GİBİ 
DEĞİL.

• Gerçek hava üfleme yönü uzaktan kumanda 
üzerinde gösterilmiyor.

• Otomatik salınım ayarı çalışmıyor.
Hava üfleme hızının otomatik olarak kontrol 
edilmesinden kaynaklanır.
Belirli bir süre sonra hava üfleme yönü 
değiştirilebilir.

V. HAVA ÜFLEME YÖNÜ UZAKTAN KUMANDA 
EKRANINDA GÖSTERİLENDEN FARKLI.

• Hava üfleme kanatları, uzaktan kumandada 
salınım işlemi görüntülenirken salınım 
yapmıyor.
<ISITMA MODU>
Hava akış yönü çalışma başladıktan hemen 
sonra veya iç ortam sıcaklığının, ayarlanan 
sıcaklığın üzerine çıkması durumunda yatay 
olacak şekilde kontrol edilmesinden kaynaklanır, 
böylece havanın doğrudan insanlara doğru 
üflenmesi engellenir.
Belirli bir süre sonra salınım işlemi başlar.
(Bkz. "HAVA ÜFLEME KANADI HAREKETİ", 
sayfa 8.)

• Uzaktan kumandanın hava üfleme yönü 
ekranı ile hava üfleme kanatlarının mevcut 
çalışması farklılık gösteriyor.
<SOĞUTMA ve NEM ALMA MODU>
Aşağı hava üfleme yönünde çalışmaya 
ayarlandığında kanatlarda defrostun önlenmesi 
için hava üfleme yönü belirli bir süre ekrandan 
farklılık gösterir.
Belirli bir süre sonra hava üfleme yönü, 
ayarlanan yöne değişir.
(Bkz. "HAVA ÜFLEME KANADI HAREKETİ", 
sayfa 8.)
<ISITMA MODU>
Hava akış yönü çalışma başladıktan hemen 
sonra veya iç ortam sıcaklığının, ayarlanan 
sıcaklığın üzerine çıkması durumunda yatay 
olacak şekilde kontrol edilmesinden kaynaklanır, 
böylece havanın doğrudan insanlara doğru 
üflenmesi engellenir.
Belirli bir süre sonra hava üfleme yönü, 
ayarlanan yöne değişir.
(Bkz. "HAVA ÜFLEME KANADI HAREKETİ", 
sayfa 8.)

VI. HAVA ÜFLEME KANATLARI KAPANMIYOR.
• Çalışma durmasına rağmen hava üfleme 

kanatları kapanmıyor.
Hava üfleme aşağı ayarlanırsa kanatlardaki 
yoğuşmanın önlenmesi için kanatlar kapanır ve 
tekrar açılır.
Belirli bir süre sonra tekrar kapanır. 
12
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VII.ÜNİTEDEN BEYAZ BUĞU ÇIKIYOR.
• Nem, SOĞUTMA MODU sırasında yüksek 

(Yağlı veya tozlu yerlerde).
Bir iç ünitenin içi çok kirlenmişse, oda içindeki 
sıcaklık dağılımı eşit olmaz. İç ünitenin içinin 
temizlenmesi gerekir. Ünitenin temizlenmesi için 
detayları Daikin bayinize danışın. Bu işlem yetkili 
bir servis görevlisi tarafından yapılmalıdır.
Çalıştırma ortamını kontrol edin.

• Çalışma, DEFROST MODU sırasında veya 
sonrasında ISITMA MODUNA geçerse.
Defrost işlemi tarafından üretilen nem buhara 
dönüştürülerek atılır.
Uzaktan kumanda ekranında " " 
görüntülendiğinde ünite, DEFROST MODUNA 
geçer.

VIII.KLİMALAR GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞIYOR
• Ünite çalışmaya başladıktan sonra bir 

çınlama sesi çıkıyor.
Bu ses, hava üfleme kanatlarının çalışması 
sırasında tahrik motorlarından kaynaklanır.
Yaklaşık bir dakika sonra kesilecektir.

• Sistem SOĞUTMA veya DEFROST 
modlarında iken devamlı alçak bir "şişş" sesi 
duyulur.
Bu, hem iç hem de dış ünite içinde akan 
soğutucu gazın sesidir.

• Sistem kapatıldıktan hemen sonra tekrar 
açıldığında veya buz BUZ ÇÖZÜCÜ 
çalışmadan hemen sonra veya başlamasında 
"şişş" sesi duyulur. 
Akış durması ve akış değişmesinin sebep 
olduğu soğutucu sesidir.
ISITMA MODU sırasında sistem otomatik olarak 
DEFROST MODUNA geçer. Uzaktan 
kumandada " " görüntülenir.
6 ila 8 dakika (maksimum 10 dakika) sonra 
sistem normal çalışmaya döner.

• Sistem SOĞUTMA MODUNDAYKEN veya 
duruyorken sürekli olarak bir "şişş" sesi 
duyulur.
SOĞUTMA MODUNDA iç ortam havasından 
alınan nem tahliye edilir. (Drenaj cihazı bir 
opsiyonel parça olarak temin edilir.)

• Sistem çalışırken ya da çalışma 
durdurulduktan sonra "pişş" akış sesi 
duyulur.
Sıcaklık değişikliğinin sebep olduğu plastik 
parçaların genleşmesi ve çekilmesi bu sesi 
çıkarır.

IX. ÜNİTELERDEN TOZ ÇIKIYOR
• Uzun süre bekledikten sonra işletimin 

başlatılmasıyla üniteden toz üfleyebilir.
Ünite tarafından emilen toz üflemektedir.
13
X. ÜNİTELERDEN KOKU GELİYOR
• Çalışma sırasında

Ünite oda, mobilya, sigara v.s. kokusunu emer 
ve ardından onları yayar.
Koku sorunu varsa iç ortam sıcaklığı ayarlanan 
sıcaklık değerine ulaştığında hava akış hızını 
sıfır değerine ayarlayabilirsiniz.
Ayrıntılar için, Daikin yetkili servisinizle irtibat 
kurun.

XI. ÜNİTE ETKİLİ ŞEKİLDE SOĞUTMUYOR.
• Ünite programlı nem alma modunda 

çalışıyordur.
Ünite, iç ortam sıcaklığının mümkün olduğunca 
az etkilenmesi için programlı nem alma 
modunda çalışıyordur.
SOĞUTMA MODUNU kullanarak iç ortam 
sıcaklığını düşürün ve ardından PROGRAMLI 
NEM ALMA MODUNU kullanın. 
(Bkz. "PROGRAMLI NEM ALMA MODUNUN 
ÖZELLİKLERİ", sayfa 7.)

• 6. ve 7. sayfalardaki SOĞUTMA MODUNUN 
özellikleri, ISITMA MODUNUN özellikleri ve 
PROGRAMLI NEM ALMA MODUNUN 
özellikleri bölümlerini dikkatlice okuyun.
Türkçe
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10. SORUN GİDERME
SORUN GİDERME
Bir servis talebinde bulunmadan önce belirtilen 
hususları kontrol edin.
1. Ünite hiç çalışmadığında.

• Sigortanın patlamadığını kontrol edin.
Güç beslemesini kapalı konuma getirin.

• Güç devre kesicisinin patlamadığını kontrol 
edin.
Güç devresi kesicisinin düğmesi kapalı 
konumdayken
 gücü açık konuma getirin.
Güç devresi kesicisinin düğmesi devredeyken 
gücü açık konuma getirmeyin.
(Yetkili servise başvurun.)

• Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. Eğer elektrik 
kesilmesi işletim sırasında olursa, elektrik geri 
gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden 
çalışır.

2. İşletim tamamlandıktan sonra sistem 
çalışmayı durdurduğunda.
• Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir 

engelle tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.

• Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol 
edin.
Yetkili bir servis personelinden hava filtrelerini 
temizlemesini isteyin. 
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.)
Hava filtresi tıkalıysa hava üfleme hızı düşer 
ve neticesinde performans düşüşü meydana 
gelir.
Ek olarak, hava çıkışında çiğ yoğuşması 
meydana gelebilir.
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.)

3. Sistem çalışır ancak yeterince soğutma veya 
ısıtma yapmaz.
• Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir 

engelle tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Not: Belirli bir süre sonra hava çıkışındaki 

düşey hava üfleme ayar kanatları ünite 
durduğunda kapanır.

Tırnak
Arıza konumu

Güç devresi kesicisi 
(topraklama kaçağı kesicisi)
Türkçe
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.
Engeller hava üfleme hızını düşürür ve deşarj 
edilen havanın emilmesi durumunda 
performans düşüşüne ve arızaya neden olur.
Bu da atık elektriğe yol açar ve cihazların 
durmasına neden olabilir.

• Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol 
edin.
Yetkili bir servis personelinden hava filtrelerini 
temizlemesini isteyin. 
(bkz. "BAKIM", sayfa 9.)
Hava filtresi toz veya kirle tıkandığında 
klimanın hava akış hacminde bir düşüş 
meydana gelir ve klima performansı düşer.
Ek olarak, hava çıkışında çiğ yoğuşması 
meydana gelebilir. (bkz. "BAKIM", sayfa 9.)

• Ayarlanan sıcaklık uygun değilse (Uygun bir 
sıcaklığa, hava akış hızına ve deşarj yönüne 
göre ayarlayın.).

• FAN DEVRİ düğmesi DÜŞÜK DEVİR 
konumuna ayarlanmışsa (Uygun bir sıcaklığa, 
hava akış hızına ve deşarj yönüne göre 
ayarlayın).

• Hava üfleme açısı uygun değilse (Uygun bir 
sıcaklığa, hava akış hızına ve deşarj yönüne 
göre ayarlayın.).

• Kapılar veya pencereler açık olduğunda. 
Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları 
veya pencereleri kapatın.

• Odaya direk güneş ışığı girdiğinde (soğutma 
sırasında).
Perdeler veya güneşlikler kullanın.

• Odada yaşayanların sayısı çok fazla 
olduğunda (soğutma sırasında).

• Odanın ısı kaynağı aşırı olduğunda (soğutma 
sırasında).

4. Açma/kapama düğmesine basılmasa bile 
ünite çalışmaya başlıyor veya duruyor.
• AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı işlevinin 

kullanılmadığından emin misiniz?
AÇMA/KAPAMA zamanlayıcını kapalı 
konuma getirin.

• Bir uzaktan kumanda cihazının bağlı 
olmadığından emin misiniz?
Durdurma işlemini etkinleştiren merkezi 
kontrol odasıyla iletişime geçin.

• Merkezi kontrol ekranının yanmadığından 
emin misiniz?
Durdurma işlemini etkinleştiren merkezi 
kontrol odasıyla iletişime geçin.

Yukarıdaki hususlar kontrol edildikten sonra sorun 
çözülmezse lütfen sorunu kendiniz çözmeye 
çalışmayın. Bu tür durumlarda yetkili servise danışın. 
Yetkili servise başvururken arızayı ve model adını 
(üretici etiketinde yazılıdır) söylemeyi unutmayın.
14
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Aşağıdaki arızalardan biri olduğunda, aşağıda 
gösterilen önlemleri alın ve Daikin bayinize 
başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından 
onarılmalıdır. 

UYARI
Klima anormal kondüsyon altında olduğunda 
(yanık bir şey kokusu, vs), Güç kablosunu 
prizden çekin.
Bu koşullar altında çalışması bozulma, elektrik 
şoku ve yangına sebep olabilir.
Bayinize başvurun.

• Kumandası ve pilleriyle birlikte ürününüz bu 
simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve 
elektronik ürünlerin ve pillerin ayrılmamış evsel 
atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

• Sigorta, güç devresi kesicisi veya toprak drenaj 
kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye 
girdiğinde;
Önlem: Ana güç düğmesini açmayın.

• AÇMA/KAPAMA düğmesi düzgün 
çalışmadığında;
Önlem: Ana güç anahtarını kapatın.

• Üniteden su sızdığında.
Önlem: çalışmayı durdurun

Bir hata meydana gelirse Temel Ekranda
•hata simgesi görüntülenir 
ve çalışma lambası yanıp 
sönmeye başlar.
•Bir uyarı meydana gelirse 
sadece hata simgesi yanıp 
söner ancak çalışma 
lambası yanıp sönmez.
•Hata kodunu ve iletişim bilgilerini 
görüntülemek için, Menü/Giriş düğmesine 
basın.
•Hata kodu yanı söner ve irtibat adresi 
ve model ismi belirecektir.
•Hata kodu ve Model ismi ile ilgili olarak 
Daikin bayinizi bilgilendirin.

Ayarla

28°C

0123–4567–8900

–––/000
–––/000
15
11. BERTARAF GEREKSİNİMLERİ

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.

Ürünlerimizin kullanim ömrü on (10) yildir

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
Türkçe
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