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Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu 
dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ünitenin nasýl uygun 
olarak kullanýlacaðýný anlatýr ve herhangi bir prob-
lem olduðunda size yardým eder. Bu kýlawvuz 
sadece iç ünite hakkýnda açýklamada bulunur. Dýþ 
ünitenin kullaným kýlavuzu ile birlikte kullanýn.
Kullanma kýlavuzunu okuduktan sonra ilerde tekrar 
faydalanmak üzere saklayýnýz.
Ýþletim: uzaktan kumanda üzerindeki düðme ve 
göstergelerin isimleri ile fonksiyonlarý üzerine 
ayrýntýlar için uzaktan kumanda kullaným kýlavuzuna 
bakýn.
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Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün Kyoto Protokolu tarafýndan kapsanan 
florlu sera gazlarý içerir.

Soðutucu tipi: R410A
GWP

(1)
 deðeri: 1975

(1)
 GWP = küresel ýsýnma potansiyeli

Avrupa mevzuatý ve yerel mevzuat uyarýnca 
düzenli aralýklarla soðutucu kaçaklarýnýn kontrol 
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen 
yerel satýcýnýzla temas kurun.

Bu kullanma kýlavuzu aþaðýdaki standart kon-
trollü sistemler içindir. Çalýþmaya baþlamadan 
önce sistemin uygun olduðuna dair bayinizle 
baðlantý kurun.

1. CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
NE YAPMALI !

�� �����

�	
 �����

����� �
������	 �
�����

�����
������	� �����
��
����	 ��	
�
�������
�����	��	�	���

NOT
• Kullandýðýnýz uzaktan kumanda ile gelen kul-
laným kýlavuzunu okuyun.

Eðer sisteminizin alýþýlagelmiþ montajý var ise, 
çalýþmanýn sizin sisteminize uygun olup 
olmadýðýný bayinize danýþýnýz.

• Heat pump modeli
Bu sistem ýsýtma, soðutma, otomatik,nem 
alma ve fan çalýþma modlarýna sahiptir.

• Sadece soðutma modeli
Bu sistem sadece soðutma, nem alma ve fan 
çalýþma modlarýna sahiptir.

GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİLİ 
UZAKTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ 
İÇİN UYARILAR

Bu sistem baðýmsýz kontrolle birlikte (bir uzak-
tan kumanda bir iç üniteyi kontrol eder) iki farklý 
kontrol sistemi de saðlar. Üniteniz bu farklý kon-
trol sistemlerinden biri ise aþaðýdakileri 
doðrulayýnýz.

• Grup kontrol sistemi
Bir uzaktan kumanda 16 iç üniteye kadar kon-
trol saðlar. 
Bütün iç üniteler eþit olarak ayarlanýr.

• İkili uzaktan kumanda kontrol sistemi
Ýki uzaktan kumanda bir iç üniteyi kontrol 
eder. (grup kontrol sisteminde, bir iç ünite 
grubunu) 
Ünite baðýmsýz olarak çalýþtýrýlýr.

NOT
• Kombinasyon deðiþikliði için ya da grup kon-
trol ve ikili uzaktan kumanda kontrol sistemi 
ayarlamak için Daikin bayiniz ile baðlantý 
kurun.
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Türkçe 2

 Sayfa [1]’deki şekle bakýn. 

Bu kýlavuzu klimadan tam olarak fayda 
saðlamak ve yanlýþ kullanýmdan doðabilecek 
arýzalarý önlemek amacý ile dikkatlice okumanýzý 
tavsiye ederiz.
Bu klima “umumi eriþilebilirlikte olmayan 
cihazlar” sýnýfýna girmektedir.

• Bu uyarýlar aşağýda İKAZ ve UYARI olarak 
açýklanmýştýr. Bunlar güvenlikle ilgili önemli 
uyarýlardýr. Bu uyarýlarýn eksiksiz olarak 
yerine getirildiğinden emin olunuz.

İKAZ...... Hatalý kullanýmdan dolayý ölüm 
veya ciddi yaralanmalara neden 
olabilecek konulardýr.

UYARI.... Hatalý kullanýmdan dolayý yaralan-
maya veya malzeme bozulmalarýna, 
bazý durumlarda ciddi sonuçlara 
neden olabilecek konulardýr.

• Bu kýlavuzu okuduktan sonra her kul-
lanýcýnýn her an ulaşabileceği bir yerde 
saklayýnýz. Klimayý ilk defa kullanacak olan 
kişilerde bu kýlavuzun olmasýný sağlayýnýz.

İKAZ
Vücudunuzu uzun süreli soğuk hava 
akýmýna maruz býrakmayýn.
Aksi takdirde fiziksel durumunuz ve/veya 
saðlýðýnýz bozulabilir.

Parçalarýn isimleri ve fonksiyonlarý

a Ýç Ünite
b Dýþ Ünite
c Uzaktan Kumanda
d Emiþ Havasý
e Üfleme Havasý
f Hava Çýkýþý
g Hava Akýþ Kanadý (Hava Çýkýþýnda)
h Soðutucu Borulama,Elektrik Kablo Baðlantýsý
i Drenaj Borusu

j
Hava Giriþi
Ýçinde bulunan hava filtresi tozu ve kiri tutar.

k
Toprak hattý
Elektrik þokunu önlemek için dýþ üniteden 
toprak hattý çekin.

2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Klima anormal durumlar gösteriyorsa 
(yanýk kokusu gibi..) enerji kablosunu 
çýkarýn ve klimayý satýn aldýğýnýz bayi ile 
görüşün.
Bu þartlarda klimanýn çalýþmaya devam ettir-
ilmesi klimanýn bozulmasýna, elektrik çarp-
masýna ya da yangýna neden olabilir.
Klimanýn montajý için bayinize danýşýnýz.
Kendinizin yapacaðý noksan kurulum arýzaya 
su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ve yangýna 
yol açabilir.
Bakým ve onarým işleri için bayinize danýşýnýz.
Eksik yapýlan düzeltme, onarým ve bakým; 
arýzaya, su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ve 
yangýna yol açabilir.
Hava girişine, çýkýşýna ve fan kanatlarýna 
parmaklarýnýzý ya da herhangi bir tahta 
parçasý koymayýnýz.
Fanýn yüksek hýzda dönmesi yaralanmalara 
neden olabilir.
Soğutucu sýzýntýsý için bayinize danýşýnýz.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, 
soðutucu sýzýntýsý olsa bile sýzýntýyý geçirm-
eyecek bazý uygun tedbirler almak gereklidir. 
Soðutucu sýzýntýsý konsantrasyon sýnýr 
seviyesini aþarsa, oksijen azlýðý oluþabilir.
Klimadan ayrý olarak satýlan parçalarýn 
montajý için bir uzmana danýşýnýz.
Ayrý satýlan bu parçalarýn bizim firmamýz 
tarafýndan üretildiðinden emin olun. 
Kendinizin yapacaðý noksan kurulum arýzaya 
su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ve yangýna 
yol açabilir.
Klimanýn taşýnmasý ya da tekrar montajý 
gibi durumlarda bayinize danýşýnýz.
Eksik yapýlan düzeltme, onarým ve bakým; 
arýzaya, su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ve 
yangýna yol açabilir.
Uygun olmayan sigorta kullanmayýnýz.
Kablo parçasý ve benzeri þeyler kullanmak 
arýzalara ya da yangýna neden olabilir.
Klimada kullanýlan soğutma gazý güven-
lidir ve normal olarak kaçak yapmaz. 
Soğutma gazý odanýn içinde kaçak 
yaparsa, bir ocak, ýsýtýcý ya da fýrýn alevi 
ile temasýyla zararlý bir gaz meydana 
gelebilir.
Servis elemaný, soðutma gazýnýn kaçak 
yaptýðý kýsýmdaki tamiratý bitirdiðini teyit 
edinceye kadar klimayý kullanmayýn.
Kesinlikle bir toprak bağlantýsý kurun.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, 
paratoner, veya telefon toprak kablosuna 
topraklamayýn.
Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna 
veya yangýna neden olabilir. 
Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek 
akým klima cihazýnda hasara neden olabilir.
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3 Türkçe

Kesinlikle bir toprak kaçağý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elek-
trik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. 
Su baskýný veya tayfun gibi doğal bir afet 
yüzünden klima suyun içine batarsa 
satýcýnýza başvurun.
Bu durumda klimayý çalýþtýrmayýn, aksi tak-
tirde bir arýza elektrik çarpmasý veya yangýn 
meydana gelebilir.

UYARI
Klimayý başka amaçlarla kullanmayýn.
Klimayý yiyecekleri , hayvanlarý, bitkileri ve 
sanat eserlerini saklamak gibi özel amaçlarla 
kullanmayýnýz. Aksi takdirde kaliteleri 
deforme olabilir.
Dýş ünitenin fan korumasýný kaldýrmayýn.
Fan açýkta kalýr ve yaralanmalara neden olabilir.
Klima yanýcý ya da ýsýtýcý cihazlarla birlikte 
kullanýlacaksa yeterli havalandýrma sağlayýn.
Yetersiz havalandýrma oksijen azlýðýndan 
doðacak kazalara neden olabilir.
Kaide bloklarýnýn uzun süreli kullanýmdan 
sonra hasar görmediğini kontrol edin ve 
emin olun.
Hasarlý bir þekilde býrakýrsanýz ünite düþebilir. 
ve yaralanmalara neden olabilir.
Klimaya yakýn yerlerde yanýcý maddeler 
býrakmayýnýz ve sprey kullanmayýnýz.
Bunlarý yapmak yangýna neden olabilir.
Klimayý temizlemek için çalýşmasýný dur-
durun ve enerji kablosunu dýşardan çekin.
Aksi þekilde davranmak elektrik çarpmasý ya 
da yaralanmayla sonuçlanabilir.
Klimayý ýslak elle kullanmayýnýz.
Elektrik çarpmasýna neden olabilir.
Islanmasýný istemediğiniz eşyalarýnýzý iç 
ünitenin altýna koymayýnýz.
Drenaj çýkýþý týkandýðýnýda veya nem oraný 
%80’i aþtýðýnda ünite ünite sýzýntý yapabilir.
Yanýcý ya da ýsýtýcý cihazlarý klimadan 
gelen direk hava akýmýna maruz býrak-
mayýn.
Yanýcý ya da ýsýtýcý cihazýn eksik yanma yap-
masýna neden olabilir.
Çocuklarýn dýş ünite üzerine oturmalarýna 
izin vermeyin ve dýş ünite üstüne hiçbir 
eşya koymayýn.
Düþmesi ya da devrilmesi yaralanma ile 
sonuçlanabilir.
Hayvan ve bitkileri direk hava akýmýna 
maruz býrakmayýn.
Hayvan ve bitkiler üzerinde ters etki yapabi-
lir.
Klimayý su ile yýkamayýnýz.
Elektrik çarpmasý veya yangýn meydana 
gelebilir.

Yanýcý gazlarýn çýktýğý yerlere klima monte 
etmeyiniz.
Gaz sýzýntý yaparsa ve klimanýn etrafýnda bir-
ikirse yangýn çýkabilir.
Mükemmel drenajý sağlamak için drenaj 
borulamasýný tam olarak gerçekleştirin.
Eksik borulama su sýzýntýsýna neden olabilir.
Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalýklý 
kişiler tarafýndan gözetim olmadan kullaným 
için uygun değildir.
Cihazla oynamadýklarýnýn garantiye alýnmasý 
için küçük çocuklar gözetim altýnda bulun-
durulmalýdýr.
Klimanýn içinin temizlenmesiyle ilgili 
olarak kurulumdan sorumlu satýcýnýza 
başvurun.
Yanlýþ temizleme, plastik parçalarýn 
kýrýlmasýna veya su sýzýntýsýna ya da elektrik 
çarpmasýna neden olabilir.
Klimanýn hava girişi veya alüminyum 
kanatlarýna dokunmayýn.
Aksi halde, yaralanmaya neden olunabilir.
Güç besleme kesicisini AÇARAK veya 
KAPATARAK klima işletimini başlatýp dur-
durmayýn.
Aksi halde, yangýn veya su sýzýntýsý meydana 
gelebilir.
Ayrýca, güç kesilme kompanzasyonu devreye 
sokulduðunda fan aniden dönmeye 
baþlayarak yaralanmaya yol açabilecektir.
Dýş ünitenin çok yakýnýna nesne 
yerleştirmeyiniz ve ünitenin etrafýna 
yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin 
toplanmasýna izin vermeyiniz.
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvan-
lar için bir üreme mekanýdýr. Üniteye girdik-
ten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarýna 
temas ettiðinde arýza, duman veya yangýna 
neden olabilir.
Uzaktan kumandanýn iç parçalarýna asla 
dokunmayýn.
Ön paneli sökmeyin. Ýçindeki bazý parçalara 
dokunulmasý tehlikelidir ve mekanik arýza 
meydana gelebilir.
Dahili parçalarýn kontrol ve ayarý için 
satýcýnýza baþvurun.
Uzaktan kumandayý suyun sýçradýğý bir 
yere yerleştirmekten sakýnýn.
Cihazýn içine giren su elektrik kaçaðýna 
neden olabilir ya da dahili elektronik 
parçalara zarar verebilir.
Hava filtresinin değiştirilmesi veya kontrol 
edilmesi sýrasýnda dikkatli olun.
Yüksek bir yerde çalýþýlmasý gerekir, buna 
azami dikkat sarf edilmelidir. 
Ýskele dengesizse, düþmek ya da sendele-
mek yaralanmaya yol açabilir.
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Türkçe 4

Sýcaklýk veya nem aþaðýdaki þartlarýn altýnda 
olursa, güvenlik elemanlarý devreye girerek kli-
manýn çalýþmasýný durdurabilir ya da bazý 
durumlarda iç üniteden su damlayabilir.
SOÐUTMA

ISITMA

Yalnýz Avustralya modeli için
SOÐUTMA

ISITMA

D B: Kuru balb ýsýsý
WB: Yaþ balb ýsýsý

Uzaktan kumandanýn sýcaklýk ayarlama aralýðý 
16°C ile 32°C arasýndadýr.

3. ÇALIŞMA ARALIĞI

DIÞ ÜNÝTE
ÝÇ

DIÞ SICAKLIK 
SICAKLIK NEMLÝLÝK

RZQ71·140
DB 18 ila 37

80% 
veya 
daha 
düþük

DB —15 ila 50
WB 12 ila 28

RQ71
DB 18 ila 37

80% 
veya 
daha 
düþük

DB — 5 ila 46
WB 12 ila 28

RR71
DB 18 ila 37

80% 
veya 
daha 
düþük

DB —15 ila 46
WB 12 ila 28

DIÞ ÜNÝTE ÝÇ SICAKLIK DIÞ SICAKLIK

RZQ71·140 DB 10 ila 27
DB —19,5 ila 21

WB —20 ila 15,5

RQ71 DB 10 ila 27
DB — 9 ila 21

WB —10 ila 15

DIÞ ÜNÝTE
ÝÇ

DIÞ SICAKLIK 
SICAKLIK NEMLÝLÝK

RZQ71
DB 20 ila 37

80% 
veya 
daha 
düþük

DB —5 ila 46
WB 14 ila 28

DIÞ ÜNÝTE ÝÇ SICAKLIK DIÞ SICAKLIK

RZQ71 DB 10 ila 27
DB —14 ila 21

WB —15 ila 15,5

Montaj yerleri ile ilgilidir.
• Klima etrafýnda herhangi kapatýcý bir şey 
olmayan iyi havalandýrýlan bir yere mi 
monte edilmiştir?

• Klimayý aşağýdaki yerlerde kullanmayýnýz.
a.Fazla mineralli yaðlý ortamlarda
b.Plaj kenarý gibi fazla tuzlu ortamlarda
c.Sülfürik gazýn çýktýðý kaplýca gibi yerlerde
d.Ciddi voltaj dalgalanmalarýnýn olduðu fabrika 

ve atölye gibi yerlerde
e.Otoyol araçlarýnda ve deniz araçlarýnda
 f .Gazlý spreylerin ya da dumanýn çok olduðu 

mutfak gibi yerlerde
g.Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin 

olduðu yerlerde
h.Asit ve/veya alkalin ve su buharý olan yer-

lerde
• Kara karşý koruma alýndý mý?
Detaylar için bayinizle görüþünüz.

Kablolama ile ilgili
• Bütün kablolama yetkili elektrikçi 
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kablolama için bayinize danýþýnýz. Kendi baþýný-
za yapmayýnýz.

• Klima için ayrý bir enerji kaynağý kul-
landýğýnýzdan ve tüm elektrik çalýşmalarýnýn 
Kalifiye bir eleman tarafýndan yerel yasal-
ara ve düzenlemelere uygun olarak 
yapýldýğýndan emin olunuz.

Çalýşma seslerine de dikkat ediniz
• Aşağýdaki yerler seçildi mi?
a. En az çalýþma sesi ve titreþim yapacak ve 

klimanýn aðýrlýðýný kaldýrabilecek bir yer mi?
b.Dýþ ünitenin hava çýkýþýndan üflenen sýcak 

havanýn ve çalýþma sesinin komþularýnýzý 
rahatsýz etmeyeceði bir yer mi?

• Dýş ünitenin hava çýkýşýnýn etrafýnda hiçbir 
eşya olmadýğýndan emin misiniz?
Bu gibi eþyalar performans düþüklüðüne ve 
çalýþma sesinin artmasýna neden olabilir.

• Kullaným sýrasýnda anormal sesler çýkarsa, 
klimanýn çalýşmasýný durdurun, satýcýnýzla 
irtibat kurun.

Drenaj borulamasý ile ilgili
• Drenaj borulamasý drenajý tam olarak 
gerçekleştiriyor mu?
Dýþ ünite drenaj borulamasý tam olarak 
yapýlmamýþsa, klimanýn çalýþmasý sýrasýnýnda 
toz ve kirler borunun içinde birikecektir. Bu iç 
ünitede su sýzýntýsýna neden olabilir. Bu þartlar 
altýnda, klimanýn çalýþmasýný durdurun ve bay-
inizle ya da bir servisle baðlantý kurun.

4. MONTAJ SAHASI
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5 Türkçe

Uzaktan kumanda ile gelen kullaným kýlavu-
zunu okuyun.

• Çalýþma prosedürü heat pump ya da sadece 
soðuk tiplere göre deðiþmektedir. Sistem 
tipinizi öðrenmek için bayinize danýþýnýz.

• Üniteyi korumak için ana enerji kaynaðýný 
çalýþmadan 6 saat önce açýnýz.

• Ana enerji kaynaðý çalýþma esnasýnda 
kapanýrsa, operasyon enerji geri geldiðinde 
otomatik olarak ayný modda tekrar baþlaya-
caktýr.

[ISITMA OPERASYONU AÇIKLAMASI]

BUZ ÇÖZÜCÜ ÇALIŞMA
• Dýþ ünite üzerinde buzlanma arttýkça ýsýtma 
etkisi azalýr ve sistem BUZ ÇÖZÜCÜ  
ÇALIÞMA geçer.

• Ýç ünite faný durur ve kumanda ekranýnda 
“ ” belirir. 

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

Dýş Hava Sýcaklýğý ve Isýtma kapasitesiyle 
ilgili notlar

• Dýþ hava sýcaklýðý düþtükçe klimanýn kapasite-
side azalýr. Böyle durumlarda, klima ile birlikte 
baþka ýsýtýcý aletler kullanýlabilir.

• Sýcak hava bütün odada dolaþýr, bu nedenle 
çalýþmaya baþladýktan sonra bütün odanýn 
ýsýnmasý zaman alacaktýr.

• Klima belli bir seviyeye ulaþýncaya kadar iç 
fan hafif þekilde hava üfler. Bu durumda uza-
ktan kumanda göstergesinde “ ” belirir. 
Bu þekilde dokunmadan bir süre bekleyiniz. 

• Sýcak hava yukarýda toplanýyorsa ve ayak-
larýnýz üþüyorsa, sýcak havanýn bütün odada 
dolanmasý için bir pervane kullanmanýzý 
tavsiye ederiz. Detaylar için klimayý satýn 
aldýðýnýz bayi ile görüþünüz.

5. ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLAN-
MASI

• Hava deþarj açýsýný ayarlamak için 2 taraf 
vardýr.

A. YUKARI VE AŞAĞI YÖN

Hava yönünü aşağýdaki gibi seçmek için 
HAVA AKIŞI YÖN AYARLAMA butonuna 
basýn.

HAVA AKIÞ KANADI 
göstergesi aþaðýdaki gibi 
salýným hareketi gösterir ve 
hava akýþ yönü devamlý olarak 
deðiþir. (Otomatik salýným 
ayarý)

Hava akýþ yönünü seçiminize 
göre belirlemek için HAVA AKIÞ 
YÖNÜ AYARLAMA düðmesine 
basýn.

HAVA AKIÞ KANATÇIÐI 
göstergesi salýnýmý durduru 
ve hava akýþ yönü sabitlenir. 
(Sabit hava akýþ yönü ayarý)

������ �� �	�
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Türkçe 6

HAVA AKIŞ KANADININ HAREKETİ

Aþaðýdaki þartlarda mikro bilgisayar hava akýþ 
yönünü kontrol eder ve bu göstergeden farklý 
olabilir.

NOT
• Kanatlar aþaðý doðru bakarken soðutma veya 
programlý kurutma denendiðinde hava akýþ 
yönü beklenmedik þekilde deðiþebilir. Cihazla 
ilgili bir sorun yoktur. Bunun amacý hava 
deþarj çýkýþýndaki parçalarda oluþan çiyin 
damlamasýný önlemektir.

• Çalýþma modu otomatik çalýþmayý da kapsar.

Fan yönünü düzeltirken, fanýn yukarýda listele-
nen pozisyonda kullanýlmasýný öneririz.

Çalýþma 
Modu

Soðutma Isýtma

Çalýþma 
Þartlarý

• Sürekli olarak 
aþaðý doðru 
hava akýþ 
yönünde 
iþletimde iken

• Oda sýcaklýðý 
ayarlana 
sýcaklýktan yük-
sek ise

• Buz çözücü  
çalýþmada
(Kanatlar yatay 
olarak üfleme 
yaparak 
havanýn 
doðrudan 
odada bulunan 
kiþilere doðru 
üflenmesini 
önler.)

�������� ��	�� �
������
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B. SOL VE SAĞ YÖN

Kenar panjurlar (yatay fan yönü ayarlama kapa-
klarý) üzerindeki týrnaklarý tutun hafifçe indirin ve 
oda þartlarýn ya da tercihinize uyacak þekilde 
sola ve saða ayarlayýn.

Týrnaklarý tutabileceðiniz bir konumda yatay 
kapaklarý durdurun ve sola saða ayarlayýn.

NOT
• Ancak hava akýþ yön salýnýmýný, ayarlamalarýn 
yapýlabileceði bir konumda durdurduktan 
sonra ayarlama yapýn. Ünite salýným yaparken 
ayarlama yapma giriþiminde bulunmanýz hal-
inde eliniz sýkýþabilir.

Sistemin uygun çalýþtýðýndan emin olmak için 
aþaðýdaki uyarýlara dikkat edin.
• Konforlu bir ortam için oda sýcaklýðýný uygun 
olarak ayarlayýnýz. Aþýrý derecede  ýsýtma ya 
da soðutma yapmayýn.

• Soðutma modunda perde ya da kapatýcý 
þeyler kullanarak odaya direk güneþ ýþýðý 
girmesini engelleyin.

• Odayý düzenli olarak havalandýrýnýz. 
Ünite uzun süreli kullanýldýðýnda odanýn hava-
landýrýlmasý gerekir.

• Kapýlarýn ve pencerelerin kapalý olmasýný 
saðlayýn. Kapý ve pencereler açýk olduðunda 
odadaki hava dýþarý çýkacak ve ýsýtma veya 
soðutma operasyonlarýnýn etkileri azalacaktýr.

• Diðer ýsýtýcý aletleri doðrudan üniteye karþý 
yerleþtirmeyiniz. 
Cihazda deformasyona neden olabilir.

• Ünitenin hava giriþ ve hava çýkýþlarýna kesin-
likle herhangi bir eþya koymayýn. Bu operasy-
onun etkisini bozacak veya operasyonu 
durduracaktýr.

6. OPTİMUM ÇALIŞMA
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7 Türkçe

• Çok uzun süreli kullanýlmayacaksa, ana enerji 
kaynaðýný kapatýn. Ana enerji kaynaðý açýk 
olduðunda sistem çalýþtýrýlmazsa bile elektrik 
harcar. Enerji tasarrufu için ana enerji 
kaynaðýný kapatýn. Cihaz tekrar çalýþtýrýlmadan 
önce, düzgün çalýþmasý için ana enerji 
kaynaðýný 6 saat önce açýn. (Bakýnýz BAKIM)

• Gösterge “ ” gösterdiðinde, filtreleri temi-
zlemek için yetkili servis elemanlarýna danýþýn. 
(Bakýnýz BAKIM) 

• Hava akýþ yönü ayar fonksiyonunu tam olarak 
kullanýn. 
Soðuk hava zeminde, sýcak hava ise tavanda 
toplanýr.
Hava akýþ yönünü, soðutma veya kurutma 
iþletimi sýrasýnda paralel olarak ve ýsýtma 
iþletimi sýrasýnda aþaðýya doðru ayarlayýn.
Havanýn doðrudan insanlara üflemesine imkan 
tanýmayýn.

SADECE YETKİLİ SERVİS ELEMANI BAKIM 
YAPABİLİR

ÖNEMLİ !
• TERMİNAL ELEMANLARI İLE ÇALIŞMADAN 
ÖNCE BÜTÜN ENERJİ KAYNAĞI 
DEVRELERİ KAPATILMALIDIR

• Klimayý temizlemek için çalýþmanýn 
durduðundan emin olun ve enerji kaynaðýný 
kapatýn. Aksi takdirde, elektrikçarpmasý ve 
yaralanmalara neden olabilir.

• Klimayý su ile yýkamayýnýz. Bunu yapmak ele-
ktrik çarpmasýna neden olabilir.

• Ýskele üzerinde çalýþýrken dikkatli olunuz. 
Yüksek yerlerde çalýþýrkendikkatli olunmalýdýr.

HAVA FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR
Gösterge hava filtresi temizlik zamanýný 
gösterdiðinde “ ”.
Ünite havanýn çok kirli olduðu ortamlara monte 
edilmiþ ise temizleme sýklýðýný arttýrýn.
(Düzenleme yapmak için bir ölçü olarak, filtreyi 
her iki haftada bir temizlemeyi göz önünde 
bulundurun.)

7. BAKIM (SERVİS ELEMANLARI 
İÇİN)

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitenin sol ve sað 
tarafýndaki týrnaklara yerleþtirin ve panel 
durana kadar açýn.

2. Hava filtresini çekip çýkarýn.
Hava filtresinin ortasýndaki týrnaðý hafifçe 
yukarý bastýrýn ardýndan aþaðý yönde çekip 
çýkarýn.

3. Hava filtresini temizleyin
Elektrikli süpürge kullanýn  A) veya filtreyi su 
ile yýkayýn B).
A)Elektrikli süpürge kul-

lanmak

B)Su ile yýkamak
Hava filtresi çok kirli 
ise yumuþak bir fýrça 
ve doðal deterjan kul-
lanýn.

Islaklýðýný gölgede býrakarak kurutun.

NOT
• Hava filtrelerini ve dýþ panelleri temizlerken 
50°C’ den daha sýcak su veya hava kullan-
mayýnýz. Bunu yapmak renk atmasýna ve 
hasara neden olabilir.

• Ateþe maruz býrakmayýnýz, aksi takdirde 
yanabilir.

4. Hava filtresini takýn.
Temizleme yapýldýktan sonra, hava filtresini 
eskisi gibi yerine taktýðýnýzdan emin olun.

5. Gücü açtýktan sonra, HAVA FİLTRESİ 
TEMİZLEME ZAMANI SİMGESİ SIFIRLAMA 
butonuna basýn.
“ ” göstergesi söner.
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HAVA ÇIKIŞININ VE DIŞ TARAFIN 
TEMİZLENMESİ
• Yumuþak bir bez ile temizleyin.
• Lekeleri çýkarmak zor oluyorsa su ve doðal 
deterjan kullanýn.

NOT
• Gaz, benzin, tiner, ayakkabý boyasý, sývý böcek 
ilacý kullanmayýn. Renk solmasýna ya da 
eðrilmeye neden olabilir.

• Hava filtrelerini temizlemek için 50°C ve üzer-
inde su veya hava kullanmayýn.

ÖN PANELİN TEMİZLENMESİ
Ön paneli temizlemek için çýkarabilirsiniz.

NOTLAR
• Düþmemesi için ön paneli sýkýca tutun.
• Paneli temizlemek için 50 °C üzerinde su, 
benzen, benzin, tiner veya baþka uçucu mad-
deler, parlatma tozu ya da sert ovalama 
fýrçalarý kullanmayýn.

• Ön panelin yerine sýkýca oturduðundan emin 
olun.

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitenin sol ve sað 
tarafýndaki týrnaklara yerleþtirin ve panel 
durana kadar açýn.

2. Ön paneli çýkarýn.
Ön panelin her iki tarafýndaki eksenleri ana 
ünitenin ortasýna doðru itin ve çýkarýn.
(Ayný zamanda ön paneli sola yada saða 
kaydýrýp öne doðru çekerek de çýkarabilirs-
iniz.)

3. Ön paneli temizleyin.
• Yumuþak kuru bir bezle yavaþça silin.
• Yalnýz nötr temizlik maddeleri kullanýn.
• Yýkadýktan sonra, suyun fazlasýný silin ve 
gölge bir yerde kurutun.

4. Ön paneli takýn.
Ön panelin kamalarýný yuvalara yerleþtirin ve 
sonuna kadar itin.
Ön paneli bu durumda yavaþça kapatýn.

UZUN SÜRE ARADAN SONRA TEKRAR 
ÇALIŞTIRMA
Aşağýdakileri doğrulayýn;
• Hava giriþ ve çýkýþýnýn kapalý olup olmadýðýný 
kontrol edin.
Herhangi bir eþya varsa kaldýrýn.

• Toprak hattý baðlantýsý olup olmadýðýný kontrol 
edin.
Bir yerde kopuk kablo olabilir mi?
Sorun varsa satýcýnýzla görüþün.

Hava filtresini ve dýş panelleri temizleyin:
• Hava filtresini temizledikten sonra yerine 
takýldýðýndan emin olun.

Ana enerji kaynağýný açýn:
• Enerji açýldýðýnda uzaktan kumanda üzerinde 
gösterge görülecektir.

• Üniteyi korumak için sistem çalýþtýrýlmaya 
baþlamadan 6 saat önce açýn.

SİSTEM UZUN SÜRELİ OLARAK KAPATIL-
ACAK İSE NE YAPILMALIDIR?
FAN ÇALIŞMASINI yarým gün boyunca 
çalýştýrýn ve ünitenin nemini alýn.
• Uzaktan kumanda ile gelen kullaným kýlavu-
zunu okuyun.

Enerji kaynağýný kapatýn:
• Ana enerji kaynaðý açýk olduðunda sistem 
çalýþmasa bile elektrik harcar.
Enerji tasarrufu çin enerji kaynaðýný kapatýn.

• Ana enerji kaynaðý kapatýldýðýnda uzaktan 
kumanda üzerinde ki gösterge yanýp söner.

Hava filtresini ve dýşýný temizleyiniz:
• Hava filtresini temizledikten sonra kendi yerine 
yerleþtirdiðinizden emin olunuz. Bakýnýz 
“BAKIM”.

01_TR_EM07A020.fm  Page 8  Thursday, April 26, 2007  11:55 AM



9 Türkçe

Aþaðýdaki durumlar klima arýzasý olduðunu gös-
termez.

I. SİSTEM ÇALIŞMAZ
• AÇMA/KAPAMA düğmesine bastýktan 

sonra sistem hemen tekrar çalýşmaya 
başlamaz.
ÇALIÞMA lambasý yanýyorsa, sistem normal 
durumdadýr.
Hemen çalýþmaya baþlamaz çünkü güvenlik 
elemanlarý sistemin fazla yüklenmesini önle-
mek için çalýþýr. 3 dakika sonra sistem oto-
matik olarak tekrar çalýþmaya baþlar.

• SICAKLIK AYARI bir önceki pozisyonuna 
döndürüldüğünde sistem düğmeye 
basýldýktan hemen  sonra tekrar 
çalýşmaya başlamaz.
ÇALIÞMA lambasý yanýyorsa sistem normal 
durumdadýr.
Sistem hemen çalýþmaya baþlamaz çünkü 
güvenlik elemanlarý sistemin fazla yüklen-
mesini önlemek için çalýþýr. 3 dakika sonra 
sistem otomatik olarak çalýþmaya baþlar.

• Gösterge “ ” gösterdiğinde sistem 
çalýşmaya başlamaz ve  çalýşma 
düğmesine basýldýktan sonra gösterge 
birkaç saniye yanýp söner.
Bunun nedeni sistemin merkezi kontrol 
altýnda olmasýdýr. Göstergenin yanýp sönmesi 
sistemin uzaktan kumanda ile kontrol edile-
mediðini bildirir.

• Enerji kaynağý açýldýğýnda sistem hemen 
çalýşmaya başlamaz.
Mikrobilgisayarýn çalýþmaya hazýrlanmasý için 
1 dakika bekleyin.

II. Fan hýzý ayardan farklýdýr. 
• Fan hýzý kontrol butonuna basýlmasý fan 

hýzýný değiştirmez.
Isýtma modunda oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýna 
ulaþtýðýnda, dýþ ünite durur ve iç ünite sessiz 
moda geçer. Bunun amacý odada bulunan-
lara soðuk havanýn doðrudan üflenmesini 
önlemektir.

III. HAVA ÜFLEME YÖNÜ BELİRLENDİĞİ GİBİ 
DEĞİL.

• Gerçek hava üfleme yönü uzaktan 
kumanda üzerinde gösterilmiyor.

• Otomatik salýným ayarý çalýşmýyor.
“HAVA AKIÞ YÖNÜ AYARLAMA” bahsine 
bakýn.

8. KLİMA ARIZALARI DEĞİLDİR IV. ÜNİTEDEN BEYAZ DUMAN GELİYOR
• Soğutma modunda nem yüksek ise; 

(Tozlu ya da yağlý ortamlarda)
Ýç ünitenin için aþýrý derecede kirlendiyse, 
odanýn içindeki sýcaklýk daðýlýmý düzgün 
olmaz. Ýç ünitenin içini temizlemek gereklidir. 
Ünitenin temizlenmesi için detaylarý Daikin 
bayinize danýþýn. Bu iþ yetkili servis elemaný 
gerektirir.

• Sistem BUZ ÇÖZÜCÜ  çalýşmadan sonra 
ISITMA MODUNA geçtiğinde;
Nem buz çözücü tarafýndan ayrýþtýrýlýr ve 
buhar olarak çýkar.

V. KLİMALARIN GÜRÜLTÜSÜ
• Ünite Çalýşmaya başladýktan sonra bir 

çýnlama sesi geliyor.
Bu ses ýsý regülatörünün çalýþmasýndan 
kaynaklanmaktadýr. 
Yaklaþýk bir dakika sonra kesilecektir.

• Sistem SOĞUTMA veya BUZ ÇÖZÜCÜ  
modlarýnda iken devamlý alçak bir “shuh” 
sesi duyulur.
Bu iç ünite ve dýþ ünite içinden geçen 
soðutucu gazýn sesidir.

• Sistem kapatýldýktan hemen sonra tekrar 
açýldýğýnda veya buz BUZ ÇÖZÜCÜ 
çalýşmadan hemen sonra veya 
başlamasýnda “shuh” sesi duyulur.
Bu sesin nedeni soðutucu akýþýnýn durmasý 
ya da deðiþmesidir.

• Sistem durduğunda ya da SOĞUTMA 
MODUNDA iken devamlý düşük bir “shuh” 
sesi duyulur.
Drenaj pompasý çalýþýrken bu ses duyulur.

• Sistem çalýşýrken ya da çalýşma durdurul-
duktan sonra “pishi-pishi” akýş sesi duyu-
lur.
Sýcaklýk deðiþiminden dolayý plastik parçalarýn 
genleþmesi ve büzülmesinden dolayý bu ses 
ortaya çýkar.

VI. ÜNİTELERDEN TOZ ÇIKAR
• Sistem uzun süre çalýştýrýlmadan sonra 

çalýşmaya başladýğýnda dýşarýya toz üfler.
Toz ünitenin üfleme çýkýþý tarafýndan 
emilmiþtir.

VII.ÜNİTE KOKU VERİR
Ünite mobilyalarýn, odanýn,sigara ve benzeri 
þeylerin kokularýný içine çeker ve sonra dýþarý 
üfler.
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VIII.LİKİT KRİSTAL UZAKTAN KUMANDA 
“ ” GÖSTERİR 

• Ana enerji kaynağý kapatýldýktan hemen 
sonra görünür.
Bu uzaktan kumandanýn normal durumda 
olduðunu gösterir. 
Bu geçici olarak görünmeye devam eder.

I. Aşağýdaki arýzalardan biri olduğunda, 
aşağýda gösterilen önlemleri alýn ve Daikin 
bayinize başvurun.

Sistem yetkili servis elemaný tarafýndan 
onarýlmalýdýr. 

İKAZ
Klima anormal kondüsyon altýnda 
olduğunda(yanýk bir şey kokusu, vs), Güç 
kablosunu prizden çekiniz, ve satýcýnýzý 
arayýnýz.
Bu koþullar altýnda çalýþmasý bozulma, elek-
trik þoku  ve yangýna sebep olabilir.

• Sigorta, kesici veya toprak kaçaðý kesicisi gibi 
bir emniyet cihazý sýk sýk devreye girdiðinde;
Önlem: Ana güç anahtarýný açmayýn.

• AÇMA/KAPAMA düðmesi düzgün 
çalýþmadýðýnda;
Önlem: Ana güç düðmesini kapatýn.

• Üniteden su sýzýyorsa;
Önlem: çalýþmayý durdurun.

• Gösterge “  ” ve ÇALIÞMA lambasý yanýp 
sönüyorsa ve ARIZA KODU görünüyorsa; 

Önlem: Göstergeye dikkatle bakarak bayinize 
gösterge hakkýnda bilgi veriniz.

9. ARIZA DURUMLARI
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II.Yukarýda anlatýlanlar dýşýnda sistem 
çalýşmýyorsa ve yukarýda anlatýlan arýzalar 
kanýt oluşturmuyorsa; sistemi aşağýdaki 
prosedürlere göre incelenmelidir.

1. Sistem hiç çalýşmýyor.
• Enerji kesintisi olup olmadýðýný kontrol edin. 
Enerji gelen kadar bekleyin. Eðer, enerji 
kaybý çalýþma esnasýnda kesilirse sistem 
enerji geldiðinde otomatik olarak çalýþmaya 
baþlayacaktýr.

• Sigortalarýn yanýk olmadýðýný kontrol edin.
Güç giriþini kesin.

• Kesicinin yanýp yanmadýðýný kontrol edin.
Kesici anahtar kapalý konumda iken gücü açýn.
Kesici anahtar atýk konumda iken gücü 
açmayýn.
(Satýcýnýza baþvurun.)

2. Sistem çalýşmaya başladýktan sonra durursa.
• Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþ ve çýkýþlarýnýn bir 
eþyayla kapanýp kapanmadýðýný kontrol edin.
Eþyalarý kaldýrýn ve iyi havalanmasýný saðlayýn.

• Hava filtresinin kirlenip kirlenmediðini kon-
trol edin. 
Hava filtresinin temizliði için yetkili servis 
elemanýna danýþýn. (Bakýnýz BAKIM)

3. Sistem çalýşýr ama yeterli olarak soğutup 
ýsýtmaz.
• Ýç veya dýþ ünitenin hava giriþ veya çýkýþlarý 
herhangi bir eþya ile kapatýlmýþsa. 
Eþyayý kaldýrýn ve iyi havalandýrma saðlayýn.

• Hava filtresi kirlenmiþse.
Filtrelerin temizlenmesi için yetkili servi ele-
manýna danýþýn. (Bakýnýz BAKIM)

• Sýcaklýk ayarý uygun deðilse. 
(Bakýnýz AYARLAMA)

• Fan hýzý düþük olarak ayarlanmýþsa. 
(Bakýnýz AYARLAMA)

• Hava akýþ kanadý uygun deðilse. (HAVA 
AKIÞ YÖNÜ AYARLAMA bahsine bakýn.)

• Kapýlar veya pencereler açýk ise.  Rüzgarý 
önlemek için pencere ve kapýlarý kapatýn.

• Direk gün ýþýðý odaya geliyorsa. (soðutma 
modunda) 
Perde ya da  kapatýcý kullanýn.
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• Odada çok fazla kiþi bulunoyorsa. 
(soðutma modunda) 
Odanýn ýsý kazancý çok fazla ise soðutma 
etkisi azalýr.

• Odanýn ýsýnma kaynaðý çok fazla ise. 
(soðutma modunda) 
Odanýn ýsý kazanýmý çok fazla ise soðutma 
etkisi azalýr.

NOT
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