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Thank you for purchasing this Daikin air condi-
tioner.
Carefully read this operation manual before 
using the air conditioner. It will tell you how to 
use the unit properly and help you if any trouble 
occurs. After reading the manual, file it away for 
future reference.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von 
Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor 
Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig 
durch. Sie erfahren hier, wie die Einheit korrekt 
genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen 
behilflich. Wenn Sie das Handbuch durchgele-
sen haben, bewahren Sie es gut auf, damit Sie 
auch später noch nachschlagen können.

Nous vous remercions pour votre acquisition de 
ce système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le 
climatiseur. Il vous expliquera comment vous 
servir correctement de l’appareil et vous guidera 
en cas de problème. Lorspue vous aurez lu le 
manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

Le agradecemos la compra de este acondicio-
nador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funciona-
miento antes de utilizar el acoundicionador de 
aire. Dicho manual le indicará  cómo utilizar 
adecudamente la máquina y le ayudará en caso 
de avería. Después de leer el manual, con-
sérvelo para consultas futuras.

La ringraziamo di aver acquistato questo con-
dizionatore d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di 
utilizzare il condizionatore. Contiene le istruzioni 
per usare correttamente l’unità e per rimediare 
ad eventuali problemi di funzionamento. Dopo 
averlo letto, conservare il manuale per consul-
tazioni future.

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την 
κλιìατιστικÞ συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò 
πριν χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ 
συσκευÞ. Θα σαò εξηγÞσει πωò να 
χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα σαò 
βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. 
Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε το για 
ìελλοντικÞ χρÞση.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-
airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door 
voordat u de airconditioner gebruikt. Het omvat 
uitleg over het correcte gebruik van de unit en 
biedt hulp in geval een storing mocht optreden. 
Gebruik deze handleiding voor verdere raadple-
ging.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar 
condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação 
antes de proceder à utilização do aparelho de ar 
condicionado. Este indicar-lhe-á como deverá 
utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no 
caso de surgir qualquer problema. Depois de ler 
o manual, guarde-o a fim de  o poder consultar 
caso venha a ser preciso.

Блаãодарим за поêóпêó êондиционера 
Daikin. До начала работы с êондиционером 
внимательно изóчите данное рóêоводство 
по эêсплóатации. В нем излаãаются 
правила пользования и приводятся 
реêомендации по поисêó и óстранению 
неисправностей. После изóчения 
рóêоводства сохраните еãо для справêи.

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 problem olduðunda 
size yardým eder. Kullanma kýlavuzunu 
okuduktan sonra ilerde tekrar faydalanmak 
üzere saklayýnýz.
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 DISPOSAL REQUIREMENTS  VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG  INSTRUCTIONS D’ÉLIMINATION 
 REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN  SPECIFICHE DI SMALTIMENTO  ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN  REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO 

Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that 
electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household 
waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air condi-
tioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be 
done by a qualified installer in accordance with relevant local and national 
legislation. 
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, 
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you 
will help to prevent potential negative consequences for the environment and 
human health. Please contact the installer or local authority for more informa-
tion. 
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of sepa-
rately in accordance with relevant local and national legislation.

Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass 
elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsab-
fall entsorgt werden dürfen. 
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die 
Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemit-
tel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur 
gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vor-
genommen werden. 
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwen-
dung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie dieses 
Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für die 
Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte 
hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den 
örtlichen Behörden. 
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß 
den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt 
werden.

Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole 
signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés 
séparément des ordures ménagères non triées. 
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appar-
eil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l’huile et 
d’autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en 
accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur. 
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installa-
tions spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous 
assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter 
les conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. 
Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’infor-
mation. 
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparé-
ment, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. 

Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa que 
los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de 
residuos domésticos no clasificados. 
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del 
acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y 
otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de 
acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables. 
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especial-
izadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de dese-
char este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles 
consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. 
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para 
obtener más información. 
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de 
acuerdo con la normativa local y nacional aplicable. 

Specifiche di smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i pro-
dotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici non differenziati. 
Non cercare di demolire il sistema da soli: la demolizione del sistema di con-
dizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi altra 
parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla 
legislazione locale e nazionale vigente in materia. 
I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel 
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del pro-
dotto eviterà le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute 
dell’uomo. Per maggiori informazioni contattare l’installatore o le autorità 
locali. 
Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente 
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia. 

ΠροϋποθÝσειò απüρριψηò
Το κλιìατιστικü σαò επισηìαßνεται ìε αυτü το σýìβολο. Αυτü σηìαßνει üτι οι 
ηλεκτρικÝò και ηλεκτρονικÝò συσκευÝò πρÝπει να απορρßπτονται χωριστÜ 
απü τα οικιακÜ απορρßììατα.
Μην προσπαθÞσετε να αποσυναρìολογÞσετε ìüνοι σαò το σýστηìα: Η 
αποσυναρìολüγηση τηò ìονÜδαò κλιìατισìοý, ο χειρισìüò του ψυκτικοý 
ìÝσου, του λαδιοý και των Üλλων ìερþν θα πρÝπει να γßνεται απü κÜποιο 
ειδικευìÝνο τεχνικü, σýìφωνα ìε τη σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.
Για την εκ νÝου χρÞση, την ανακýκλωση και την επισκευÞ, οι ìονÜδεò 
κλιìατισìοý θα πρÝπει να υφßστανται επεξεργασßα σε ειδικÝò εγκαταστÜσειò. 
Επιβεβαιþνονταò üτι αυτü το προϊüν απορρßπτεται σωστÜ, θα αποφýγετε 
ενδεχüìενεò αρνητικÝò συνÝπειεò για το περιβÜλλον και την υγεßα. Παρακαλþ 
επικοινωνÞστε ìε τον τεχνικü εγκατÜστασηò Þ τιò τοπικÝò αρχÝò για 
περισσüτερεò πληροφορßεò.
Οι ìπαταρßεò θα πρÝπει να αφαιροýνται απü το τηλεχειριστÞριο και να 
απορρßπτονται ξεχωριστÜ, σýìφωνα ìε τη σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ 
νοìοθεσßα.

Vereisten voor het opruimen
Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elek-
trische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd 
huishoudelijk afval.
Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het air-
conditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onder-
delen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in 
overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen. 
Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden 
behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zor-
gen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor 
meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale 
overheid. 
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en 
afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en natio-
nale reglementeringen.

Requisitos para a eliminação
O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este sím-
bolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser mis-
turados com o lixo doméstico indiferenciado.
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do 
sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do 
óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualifi-
cado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais 
aplicáveis. 
Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa estação 
de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuperação. 
Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a con-
tribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e 
para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, 
para obter mais informações. 
As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separada-
mente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis. 
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9. KLÝMA ARIZALARI DEÐÝLDÝR..................... 9

10. ARIZA DURUMLARI ................................ 11

Soğutucu kullanýmý hakkýnda önemli bilg-
iler
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamýnda bulunan 
florine sera etkisi gazlarý içermektedir.
Soðutucu türü : R410A
GWP

(1)
deðeri : 1975

(1)
GWP = küresel ýsýnma potansiyeli

Avrupa düzeyi veya yerel kanunlara baðlý olarak, 
soðutucu kaçaklarý için düzenli kontrole ihtiyaç 
duyulabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel bay-
inizle irtibat kurun.

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

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

1. CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
NE YAPMALI !

�� �����

�	
 �����

• 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 UZA-
KTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ İÇİN 
UYARILAR
Bu sistem bireysel kumanda (bir kumanda panosu 
iç üniteyi kumanda eder) yanýnda iki baþka kumanda 
sistemi sunar. Üniteniz aþaðýdaki kumanda sistem 
tipine sahipse aþaðýdakileri teyit edin.

• Grup kontrol sistemi
Bir kumanda panosu 16’ya kadar iç üniteyi 
kumanda eder.  Tüm iç üniteler ayný þekilde 
ayarlanmýþtýr.

• İkili uzaktan kumanda kontrol sistemi
Bir kumanda panosu ve bir uzaktan kumanda 
bir iç üniteyi (grup kumanda sisteminde, bir 
grup iç üniteyi) kumanda eder. Ünite ise birey-
sel olarak açýlýr.

NOT
• Kombinasyon deðiþikliði için ya da grup kontrol 
ve ikili uzaktan kumanda kontrol sistemi ayarla-
mak için Daikin bayiniz ile baðlantý kurun.

 Sayfa [1] deki şekil 2 ye bakýnýz 

NOT
• Kumanda panosu kapaðý yaklaþýk 100 derece 
açýlýr. Daha fazla açmaya kalkýþmak 
kýrýlmasýna veya menteþelerin çýkmasýna 
neden olabilir.

Parçalarýn isimleri ve fonksiyonlarý

a Ýç Ünite
b Dýþ Ünite
c Kumanda Panosu
d Emiþ Havasý
e Üfleme Havasý
f Hava Çýkýþý
g Kanat (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.
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2 Türkçe

Klimadan tam olarak fayda saðlamak ve yanlýþ 
kullanýmdan doðabilecek arýzalarý önlemek için 
kullanýmdan önce bu kýlavuzu dikkatlice oku-
manýzý 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...........Bu talimatlarýn doðru olarak 
takip edilmemesi ölüm veya 
ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.

UYARI ........Bu talimatlarýn doðru olarak 
gözlenmemesi koþullara baðlý 
olarak bazen ciddi olabilecek 
yaralanma veya malzeme bozu-
lmalarýna neden olabilir.

• Okuduktan sonra bu kýlavuzu gerektiğinde 
bakabileceğiniz uygun bir yere koyun. Ekip-
man yeni bir kullanýcýya verildiğinde kýlavuzu 
da verdiğinizden emin olun.

İKAZ
Vücudunuzu uzun süreli klimadan gelen 
soğuk ya da sýcak hava akýmýna doğrudan 
maruz býrakmanýz ya da çok fazla soğuk ya 
da sýcak havaya doğrudan maruziyet fizik-
sel durumunuz ve sağlýğýnýz için zararlý 
olabilir.
Klima anormal durumlar gösteriyorsa (yanýk 
kokusu gibi..) enerji kablosunu çýkarýn ve 
klimayý satýn aldiğiniz bayi ile görüşün.
Bu þartlarda klimanýn çalýþmaya devam ettir-
ilmesi klimanýn bozulmasýna, elektrik çarp-
masýna ya da yangýna neden olabilir.
Montaj çalýşmalarý için bayinize danýşýnýz.
Kendi baþýnýza yapacaðýnýz montaj su 
sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ya da yangýna 
neden olabilir.
Klimanýn değiştirilmesi, bakýmý ve onarýmý 
için bayinize danýşýnýz.
Eksik iþçilik su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna 
ya da yangýna neden olabilir.
Hava girişine ve çýkýşýna parmaklarýnýzý ya da 
tahta parçasý da dahil nesneleri koymayýnýz.
Yüksek hýzdaki klima fanýnýn bu nesnelerle 
temasý yaralanmalara neden olabilir.

2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Soğutucu sýzýntýsý durumlarýnda yangýn risk-
inin farkýnda olun.
Klima doðru bir þekilde çalýþmýyorsa, yani soðuk 
ya da sýcak hava vermiyorsa, neden soðutucu 
sýzýntýsý olabilir. Yardým için bayinize danýþýn. Kli-
mada kullanýlan soðutma gazý güvenlidir ve nor-
mal olarak kaçak yapmaz. Ancak soðutma gazý 
sýzýntý 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.
Soğutucu sýzýntýsý durumlarýnda ne 
yapýlmasý gerekiği ile ilgil bayinize danýşýnýz.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, 
soðutucu sýzýntýsý olsa bile sýzýntýnýn konsant-
rasyon sýnýr seviyesini  geçirmeyecek bazý 
uygun tedbirler almak gereklidir. Bu durumda 
oksijen azlýðýna baðlý olarak bir kaza oluþabilir.
Klimadan ayrý olarak satýlan parçalarýn 
montajý için bir uzmana danýşýnýz. Ayrý 
satýlan bu parçalarýn bizim firmamýz 
tarafýndan üretildiğinden emin olun.
Kendi baþýnýza yapacaðýnýz iþçilik bir 
bozukluða neden olursa bu durum su 
sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ya da yangýna 
neden olabilir.
Klimanýn taşýnmasý ya da tekrar montajý 
gibi durumlarda bayinize danýşýnýz.
Eksik montaj su sýzýntýsýna, elektrik çarp-
masýna ya da yangýna neden olabilir. 
Doğru amper okumalarýna sahip sigorta 
kullanýn.
Yanliþ sigortalar, bakýr ya da diðer kablolarý 
kullanmayýn; elektrik çarpmalarýna, yangýna, 
yaralanmalara ya da ünitede hasarlara neden 
olabilir.
Üniteyi topraklayýn.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, 
paratoner, veya telefon toprak kablosuna 
topraklamayýn. 
Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna 
neden olabilir.
Kesinlikle bir toprak kaçağý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elek-
trik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
Klima, sel ya da tayfun gibi doğal afetler 
nedeniyle batarsa bayinize danýşýn.
Bu gibi durumlarda klimayý çalýþtýrmayýn; 
bozulma, elektrik çarpmalarýna ya da 
yangýna neden olabilir.
Klimayý, güç kaynağý şalterini AÇIP KAPA-
YARAK çalýştýrmayýn ya da durdurmayýn.
Aksi takdirde yangýn ya da su sýzýntýsý 
oluþabilir. Ayrýca güç kesilme telafisi etkinse 
fan anormal bir þekilde dönebilir, bu da 
yaralanmalara neden olur.
Ürünü, yemek yağý ya da makine yağý 
buharý gibi yağ buharý ile kirlenmiş atmos-
ferlerde kullanmayýn.
Yað buharý hasarlara, elektrik çarpmalarýna 
ya da yangýna neden olabilir.
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Ürünü, yemek odalarý gibi aşýrý yağ dumanlý 
yerlerde ya da yanýcý, paslandýrýcý gazlý 
veya metal tozlu yerlerde kullanmayýn.
Bu tarz yerlerde ürünün kullanýmý yangýna ya 
da ürünün bozulmasýna neden olur.
Ürün yanýnda yanýcý malzemeler kullan-
mayýn (saç spreyi ya da böcek kovucular 
gibi). Ürünü boya inceltici gibi organik 
çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýmý ürünün hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarýna ya da 
yangýna neden olabilir.
Klima için atanmýş bir güç kaynağý kullanýn.
Baþka güç kaynaklarýnýn kullanýmý ürünün 
ýsýnmasýna, yangýna ya da ürün bozuk-
luklarýna neden olabilir.

UYARI
Klimayý planlanandan başka amaçlar için 
kullanmayýn.
Klimayý hassas aletleri, yiyecekleri , hayvanlarý, 
bitkileri ve sanat eserlerini soðutmak için kul-
lanmayýnýz. Aksi takdirde sözü edilen nesnelerin 
performansý, kalitesi ve/veya ömürleri ters 
þekilde etkilenebilir.
Harici ünitenin fan korumasýný kaldýrmayýn.
Koruma, yaralanmalara sebep olabilecek ünite-
nin yüksek hýzlý fanýna karþý koruma saðlar.
Oksijenin hýzlý tüketiminden kaçýnmak için 
eğer ürün ocak gibi bir ekipmanla birlikte kul-
lanýlýyorsa odanýn yeterli olarak hava-
landýrýldýğýndan emin olun.
Uzun süreli kullanýmdan sonra ünite standýný 
ve montaj yerlerini hasarlar açýsýndan kontrol 
edin.
Hasarlý bir koþulda býrakýlýrsa ünite düþebilir ve 
yaralanmalara neden olabilir.
Ünitenin yanýna yanýcý spreyler koymayýn ya 
da yanýnda sprey kutularýný kullanmayýn; 
yangýna neden olabilir.
Hava üfleme ağzýnýn 1 m’lik mesafesi dahiline 
sprey kutularý gibi yanýcý kaplar koymayýn.
Kaplar, dahili ve harici ünitenin sýcak hava 
çýkýþlarý tarafýndan etkilenebileceðinden patlay-
abilir.
Temizlemeden önce üniteyi durdurun, şalteri 
kapatýn ya da güç kablosunu çýkarýn.
Aksi halde elektrik çarpmalarý ya da yaralan-
malar oluþabilir.
Elektrik çarpmalarýný önlemek için ýslak el ile 
çalýştýrmayýn.
Harici ya da dahili ünitenin altna nemden 
zarar görebilecek maddeleri koymayýn.
Bu durumlarda oda ünitesi ya da soðutucu boru-
larýnda birikme, hava filtresinde kir ya da drenajýn 
týkanmasý su damlamasýna ve böylece sözü 
edilen nesnenin bozulmasýna neden olabilir.

Üniteden gelen hava akýmýna maruz kalan 
yerlerde çýplak alev üreten aletler koymayýn; 
yakýcýnýn yanmasýna neden olabilir.
Isýtýcýlarý doğrudan ünitenin altýna koymayýn; 
üretilen ýsý deformasyona neden olabilir.
Çocuklarýn dýş ünite üzerine oturmalarýna 
izin vermeyin ve dýş ünite üstüne hiçbir 
eşya koymayýn.
Düþmesi ya da devrilmesi yaralanma ile 
sonuçlanabilir.
Çocuklarýn, bitkilerin ya da hayvanlarýn 
doğrudan üniteden gelen hava akýmýna 
maruz kalmalarýný önleyin; ters etkiler 
meydana gelebilir.
Klimayý su ile yýkamayýn; elektrik çarpma-
larý ya da yangýna neden olabilir.
Su kaplarýný (çiçek vazolarý, vb.) ünitenin 
üstüne koymayýn; eletrik çarpmalarýna ya 
da yangýna neden olabilir.
Klimayý yanýcý gaz sýzýntýsý olabilecek yerlere 
monte etmeyin.
Gaz sýzýntýsý durumlarýnda, klima yakýnlarýnda 
gaz artýþý yangýn tehlikelerine neden olabilir.
Tam drenajýn oluşmasýný garanti etmek üzere 
sýhhi tesisatý ayarlayýn.
Klimanýn kullanýmý esnasýnda dýþ tesisat 
borusundan düzgün drenaj oluþmazsa, 
boruda birikebilecek kir ve pislikten dolayý 
bloke olma durumu ortaya çýkmýþ olabilir.
Bu, iç ünitedeki su sýzýntýsýndan dolayý ortaya 
çýkabilir. Bu þartlar altýnda, klimanýn kul-
lanýmýna son verin ve yardým için bayinizle irti-
bat kurun.
Cihaz küçük çocuklar ya da güçsüz kişiler 
tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Vücut fonksiyonlarýnda bozukluk ya da saðlýk 
zararlarý oluþabilir.
Çocuklar, ünite ya da uzaktan kumandasý ile 
oynamamalarý gerektiği konusunda bilg-
ilendirilmelidir.
Bir çocuðun kaza ile üniteyi çalýþtýrmasý vücüt 
fonksiyonlarý ya da saðlýða zarar verebilir.
Klimanýn içinin temizlenmesi ile ilgili olarak 
bayinize danýşýn.
Doðru olmayan temizleme plastik parçalarýn 
kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ya da elektrik çarp-
malarý gibi diðer tehlikelere yol açabilir.
Yaralanmalarý önlemek için hava girişine 
ya da ünitenin alüminyum panjurlarýna 
dokunmayýn.
Harici ünitenin yakýnlarýna hiçbir nesne 
koymayýn ve ünite etrafýnda yaprak ya da 
diğer birikintilere izin vermeyin. 
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar 
için birer yuvadýr. 
Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar bozuk-
luklara, duman ya da elektrikli parçalarla 
temas ederlerse yangýna neden olabilirler.
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Hava giriş ve çýkýşlarýný týkamayýn.
Tam olmayan hava akýmý yetersiz performans 
ya da sorunlara neden olabilir.
Çocuklarýn harici ünite üstünde ya da 
etrafýnda oynamalarýna izin vermeyin.
Üniteye dikkatsiz bir þekilde dokunurlarsa 
yaralanmalar olabilir.
Kontrol panelinin iç parçalarýna asla 
dokunmayýn.
Ön paneli çýkarmayýn. Bazý iç parçalara 
dokunulmasý elektrik çarpmalarýna ve üniteye 
zarara neden olabilir. Lütfen iç parçalarýn kon-
trolü ve ayarlarý için bayinize danýþýn.
Kontrol panelini, bir ýslanma riskinin 
olduğu yerde terk etmeyin.
Uzaktan kumanda içine su girerse elektrik 
kaçaðý ve elektronik bileþenlere hasar riski 
olacaktýr.

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

SOÐUTMA  (°C)

ISITMA (°C)

D B: Kuru balb ýsýsý
WB: Yaþ balb ýsýsý

Kumanda panosu üzerindeki sýcakýk ayar aralýðý 
16’ dan 32°C’ ye kadaidýr.

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

3. ÇALIŞMA ARALIĞI

DIÞ ÜNÝTE
ÝÇ

DIÞ SICAKLIK
SICAKLIK NEMLÝLÝK

RZQS 71 ·
100 ·
125

D
B 18 ila 37 80% veya 

daha düþük
D
B

—15 ila 50
W
B 12 ila 28

DIÞ ÜNÝTE ÝÇ SICAKLIK DIÞ SICAKLIK

RZQS 71 ·
100 ·
125

D
B

10 ila 27

D
B —19,5 ila 21

W
B —20 ila 15,5

4. MONTAJ SAHASI

• Uzaktan kumanda cihazýnýn direkt güneş 
ýşýğýna maruz kalmamasýna özen gösterin.
Aksi halde, okunabilirlik özelliği azalacak 
şekilde LCD ekranýn renkleri kaybolabilir.

• 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 yerlerde

• 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 yasalara 
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.

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

• Kullanýrken anormal bir ses meydana geliy-
orsa bayinizle bağlantý kurun.

Drenaj borulamasý ile ilgili
• Drenaj borulamasý drenajý tam olarak 
gerçek-leştiriyor 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.
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 Sayfa [1] deki şekil 1 ye bakýnýz 

5. UZAKTAN KUMANDA 
ÜZERİNDEKİ HER DÜĞME VE 
GÖSTERGENİN İSİM VE 
FONKSİYONLARI

1

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
Bu düðmeye basýldýðýnda sistem çalýþmaya 
baþlayacak ve tekrar basýldýðýnda sistem 
duracaktýr.

2
ÇALIŞMA LAMBASI (KIRMIZI)
Çalýþma sýrasýnda lamba yanacaktýr.

3

“ ” GÖSTERGESİ (MERKEZİ 
KONTROL ALTINDA)
Bu gösterge ekranda belirdiðinde,sistem 
merkezi kontrol altýndadýr.
(Bu standart özellik deðildir.)

4

“ ” “ ” “ ” “ ” GÖSTERGESI 
(HAVALANDIRMA/HAVA TEMİZLEME)
Bu gösterge toplam ýsý deðiþimi ve hava 
temizleme ünitesi çalýþýrken ekranda 
görünür. (Ýsteðe baðlý aksesuarlardýr.)

5

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”  GÖSTERGESİ 
(ÇALIŞMA MODU)
Bu gösterge fiili ÇALIÞMA MODUNU gös-
terir. Sadece soðutma tipi modellerde 
otomatik “ ” ve ýsýtma “ ” çalýþma 
modlarý yoktur.

6

“ TEST” GÖSTERGESİ 
(TESHİS/TEST ÇALIŞMASI)
TEÞHÝS/TEST ÇALIÞMA DÜGMESÝ’ ne 
basýldýðýnda, ekranda o anda sistemin 
içinde bulunduðu mod belirir.

7
“ ” PROGRAMLANMIŞ ZAMAN

Bu gösterge sistemin PROGRAMLANMIÞ 
baþlama ve durma ZAMANINI gösterir.

8
“ ” GÖSTERGESİ 
(SICAKLIK AYARLAMA)
Bu gösterge sýcaklýk ayarýný gösterir.

9
“ ” GÖSTERGESİ (FAN HIZI)
Bu gösterge fan hýzý ayarýný gösterir.

10
“ ” GÖSTERGESİ HAVA AKIŞ KANADI
Bakýnýz “HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN AYARLAN-
MASI”.

11

“ ” GÖSTERGESİ 
(HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI)
Bakýnýz “HAVA FÝLTRESÝ NASIL 
TEMÝZLENÝR”.

��

��

�

12

“ ” GÖSTERGESİ (DEFROST) BUZ 
ÇÖZÜCÜ ÇALIŞMA
Bakýnýz “BUZ ÇÖZÜCÜ (DEFROST) 
ÇALIÞMA”.

13

FONKSİYON YOK GÖSTERGESİ

Eðer herhangi bir fonksiyon geçersiz ise, 
düðmeye basýldýðýnda ekranda bir süre NOT 
AVAILABLE (Geçersiz) yazýsý görülür. Multi 
üniteler eþ zamanlý çalýþtýðýnda iç ünitelerden 
hiçbirinde bu fonksiyon yoksa NOT AVAILABLE 
(Geçersiz) yazýsý ekranda görülür. Ýç üniteler-
den herhangi birinde bu fonksiyon varsa, NOT 
AVAILABLE (Geçersiz) yazýsý görülmez.

14

ZAMANLAMA MODU BAŞLAMA/DUR-
DURMA  DÜĞMESİ
Bakýnýz “ZAMAN PROGRAMLAMA OPERA-
SYONU”.

15

ZAMANLAMA MODU AÇMA/KAPAMA 
DÜĞMESİ
Bakýnýz “ZAMAN PROGRAMLAMA OPERA-
SYONU”.

16
TEŞHİS/TEST ÇALIŞMA DÜĞMESİ
Bu düðme sadece yetkili servis elemanlarý 
tarafýndan bakým amaçlý olarak kullanýlýr.

17
ZAMAN PROGRAMLAMA DÜĞMESİ
BAÞLAMA ve/veya DURMA zamanýný pro-
gramlamak için bu düðmeyi kullanýn.

18
SICAKLIK AYARLAMA DÜĞMESİ
SICAKLIÐI AYARLAMAK için bu düðmeyi kullanýn.

19
FİLTRE İŞARET DEĞİŞTIRME DÜĞMESİ 
(RESET)
Bakýnýz “HAVA FÝLTRESÝ NASIL TEMÝZLENÝR”.

20
FAN HIZI KONTROL DÜĞMESİ
Fan hýzýný seçiminize göre YÜKSEK veya 
DÜÞÜK ayarlamak için bu düðmeye basýnýz.

21
ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİ
ÇALIÞMA MODUNU seçmek için bu 
düðmeye basýnýz.

22
HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA DÜĞMESİ
Bakýnýz “HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN AYARLAN-
MASI”.

NOT
• Açýklamalarýn tam olarak anlaþýlmasý için, bütün 
göstergeler gerçek çalýþma durumlarýnda 
olduðu gibi Þekil 1’de ekran üzerinde göster-
ilmiþtir.
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 Sayfa [1] deki şekil 1 ye bakýnýz 

• Çalýþma prosedürü heat pump ya da sadece 
soðuk tiplere göre deðiþmektedir. Sistem tipin-
izi 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 oto-
matik olarak ayný modda tekrar baþlayacaktýr.

Aþaðýdaki sýra ile Çalýþýr.

ÇALIŞMA MODU SEÇME 
DÜĞMESİ

ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİNE 
birkaç kez basýn ve aşağýdakilere göre 
ÇALIŞMA MODUNU seçin.

■ SOÐUTMA MODU ............................ “ ”
■ ISITMA MODU ................................. “ ”
■ OTOMATÝK MODU............................ “ ”

• Bu çalýþma modunda ISITMA/SOÐUTMA 
deðiþimi otomatik olarak ayarlanýr.

■ FAN MODU...................................... “ ”
■ PROGRAM KURUTMA ÝÞLEMI .......... “ ”

• Bu program minumum sýcaklýk düþmesiyle 
odadaki nemi azaltýr.

• Mikrobilgisayar SICAKLIK ve FAN HIZINI oto-
matik olarak seçer.

• Oda sýcaklýðý 16°C’ den az ise, sistem bu pro-
gramda çalýþmaz.

 Sayfa [1] deki şekil 3 ye bakýnýz 

 AÇMA/KAPAMA

AÇMA/KAPAMA düğmesine basýn.
ÇALIÞMA lambasý yanar ve sistem çalýþmaya baþlar 
ya da ÇALIÞMA lambasý söner, sistem durur.

[ISITMA OPERASYONU AÇIKLAMASI]

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

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

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

6. ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK, FAN VE 
NEM ALMA MODLARI

1

2

Dýş Hava Sýcaklýğý ve Isýtma kapasitesiyle 
ilgili notlar
• Dýþ hava sýcaklýðý düþtükçe klimanýn kapasitesi-
de 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 uzaktan 
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.

Sýcaklýk, fan hýzý ve hava akýþ yönünü ayarlamak 
için aþaðýdaki sýralamayý takip ediniz.

SICAKLIK AYARLAMA

SICAKLIK AYARLAMA düğmesine basýn 
ve sýcaklýk derecesini ayarlayýn.

Bu düðmeye her basýldýðýnda sýcaklýk 
ayarý 1 °C derece artar.

Bu düðmeye her basýldýðýnda sýcaklýk 
ayarý 1 °C derece azalýr.

• Fan çalýþma modunda ayarlama mümkün 
deðildir.

NOT
• kumanda panosu üzerindeki sýcakýk ayar 
aralýðý 16’ dan 32°C’ ye kadaidýr.

FAN HIZI KONTROLÜ

FAN HIZI KONTROLÜ düğmesine basýn.
Yüksek veya düþük fan hýzý seçilebilir.
Mikrobilgisayar bazý durumlarda üniteyi korumak 
için fan hýzýný kontrol edebilir.

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLAN-
MASI

AYARLAMA
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Hava akýþ yönünü ayarlamanýn iki yolu vardýr.

A. Sol ve sağ hava akýş yönünü ayarlama

Hava akýş yönünü aşağýda gösterildiği gibi 
seçmek için HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA 
düğmesine basýn.

HAVA AKIÞ KANADI göstergesi 
aþaðýdaki gibi salýným hareketi 
gösterir ve hava akýþ yönü 
devamlý olarak deðiþir. (oto-
matik 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)

B. Yukarý ve aşağý hava akýş yönünü 
ayarlama

Yatay kanatlarý ellerinizle ayarlayýnýz.
Üst ve alt baðýmsýz kanatlarý ayarlamayý unut-
mayýnýz.
Kanatlarý soðutma sýrasýnda hafif yukarý ve ýsýtma 
sýrasýnda hafif aþaðý ayarlayýnýz.
NOT
• Üniteyi üst kanatlar, kenetlenen kanatlar ve alt 
kanatlarla birlikte kullanmak yoðuþan suyun 
damlamasýna neden olabilir. Üst kanatlar, 
kenetlenen kanatlar, ve alt kanatlarýn tümünün 
ayný yönde olduðundan emin olun.
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Aþaðýdaki sýra ile Çalýþýr.
• Zamanlama aþaðýdaki iki yoldan yapýlabilir.
Durma zamaný programlamak ( ) 
.... Ayarlanan zaman geçtiðinde sistem 
çalýþmayý durdurur.
Baþlama zamaný programlamak ( ) 
.... Ayarlanan zaman geçtiðinde sistem 
çalýþmaya baþlar.

• Zamanlama en fazla 72 saat için ayarlanabilir.
• Baþlama ve durma zaman ayarlarý ayný anda 
yapýlabilir.

ZAMANLAMA BAŞLAMA VE 
DURMA

ZAMANLAMA BAŞLAMA VE DURMA 
düğmesine birkaç kez basýn ve gösterge 
üzerinden modu seçin.
Gösterge yanýp söner.
Durma zamaný ayarý için .... “ ”
Baþlama zamaný ayarý için .... “ ”

ZAMAN PROGRAMLAMA

ZAMAN PROGRAMLAMA düğmesine basýn 
ve sistemi durma veya başlama zamaný 
için ayarlayýn.

Bu düðmeye her basýldýðýnda zaman 
1 saat ilerler.

Bu düðmeye her basýldýðýnda zaman 
1 saat geriler.

ZAMANLAMA AÇMA/
KAPAMA

ZAMANLAMA AÇMA/KAPAMA düğmesine 
basýn.
Zaman ayarlama prosedürü sona erer.
Gösterge “  veya  ” yanýp sönen 
ýþýktan sabit yanan ýþýða döner.

 Sayfa [1] deki şekil 4 ye bakýnýz 

NOT
• Baþlama ve durma zamanýný ayný anda ayarla-
mak için yukarýda anlatýlan sýralamayý  den 

 e kadar tekrar ediniz.

Zamanlama 3 saat sonra durmaya ve 4 saat sonra 
baþlamaya ayarlanýrsa, sistem 3 saat sonra dura-
cak, ve durduktan 1 saat sonra çalýþmaya baþlay-
acaktýr.

ZAMAN PROGRAMLAMA OPERASYONU

1

2

3

�

�
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8 Türkçe

• Zamanlama ayarlandýktan sonra gösterge 
kalan zamaný gösterir.

• Programlamayý iptal etmek için zamanlama 
açma-kapama (ON/OFF) düðmesine basýn. 
Gösterge kaybolur.

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 havalandýrýlmasý 
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 kesinlikle 
herhangi bir eþya koymayýn. Bu operasyonun 
etkisini bozacak veya operasyonu durduracaktýr.

• 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 (HAVA FÝLTRESÝ 
TEMÝZLEME ZAMANI) , filtreleri temizlemek için 
yetkili servis elemanlarýna danýþýn. (Bakýnýz BAKIM)

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.

7. OPTİMUM ÇALIŞMA

8. BAKIM 
(SERVİS ELEMANLARI İÇİN)

• 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 
“ ” (HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLÝK ZAMANINI.)
Ünite aþýrý bir þekilde havanýn kirlendiði bir yere 
monte edilmiþse temizleme sýklýðýný arttýrýn.
Kirin temizlenmesi mümkün deðil ise, hava fil-
tresini deðiþtirin. (deðiþim için hava filtresi opsiy-
oneldir)

1. Emiş panelini açýn.
Yavaþça ileri kaydýrýnýz.

Lütfen!
• Ön panel üzerine itmeyiniz. Hafifçe açýlýr.
2. Hava filtrelerini kaldýrýn.

Filtreyi yukarý ve dýþa dikkatlice itiniz.

3. Hava filtresini temizleyin.
Elektrikli süpürge kullanýn A) veya filtreyi su 
ile yýkayýn B).
A)Elektrikli süpürge kullanmak
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B)Su ile yýkamak
Hava filtresi çok kirli ise yumuþak bir fýrça 
ve doðal deterjan kullanýn.

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 filtresinin yerine yerleştiriniz.
Filtreyi temizledikten sonra, yerine 
yerleþtirmeyi unutmayýnýz.

5. Uzaktan kumanda üzerinde FILTER RESET 
(FİLTRE SIFIRLA) düğmesine basýnýz.
“ ” görüntüsü (HAVA FÝLTRESÝ 
TEMÝZLEME ZAMANI) kaybolur

HAVA ÇIKIŞI VE DIŞ PANELLER NASIL 
TEMİZLENİR ?
• Yumuþak bir bez ile temizleyin.
• Kirlerin ortadan kaldýrýlmasýnýn zor olduðu 
durumlarda, bir miktar suyla inceltilmiþ olan 
doðal deterjan ile nemli bir bez kullanýn. Daha 
sonrasýnda kuru bir bezle silin.

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

• Hava filtrelerini ve dýþ panelleri temizlerken 
50°C den daha sýcak su veya hava kullan-
mayýnýz.

UZUN SÜRE ARADAN SONRA TEKRAR 
ÇALIŞTIRMA
Aşağýdaki]leri 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:
• Kumanda panosu üzerindeki gösterge güç 
açýldýðýnda yanar.

• 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.
• “FAN ÇALIÞMASI” bölümüne bakýnýz.

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

• Kumanda panosu üzerindeki gösterge ana güç 
sviçi kapandýðýnda söner.

Hava filtresini ve dýşýný temizleyiniz:
• Hava filtresini temizledikten sonra kendi yerine 
yerleþtirdiðinizden emin olunuz. (Bkz. BAKIM)

Aþaðýdaki durumlar klima arýzasý olduðunu göstermez.

I. SİSTEM ÇALIŞMAZ
• (ON/OFF) 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 
döndü-rüldüğünde 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.

9. KLİMA ARIZALARI DEĞİLDİR
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• Gösterge “ ” (MERKEZİ KONTROL 
ALTINDA) 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 kumanda panosu ile kontrol edile-
mediðini bildirir.

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

• Dýş ünite duruyor.
Oda sýcaklýðý, ön ayarlý sýcaklýk deðerine 
ulaþmýþtýr. Ýç ünite havalandýrma modundadýr.

II.KLİMANIN ÇALIŞMASI ZAMAN ZAMAN 
DURUYOR

• Kontrol panelinin likit kristalinde "U4" veya 
"U5" görünüyor ve klimanýn çalýşmasý 
duruyor, ancak birkaç dakika sonra klima 
yeniden çalýşmaya başlýyor.
Klima dýþýndaki herhangi bir cihazdan kaynak-
lanan elektrik parazitinden dolayý, üniteler 
arasýndaki iletiþimin kesilmesinden ötürü klima 
durur. Elektrik paraziti ortadan kalktýktan 
sonra klima yeniden çalýþmaya baþlar.

III.HAVA HACMİ, AYARLA UYUMLU DEĞİL
• Hava hacmi, hava akýşý ayar düğmesine 
basýldýğý zaman değişmiyor.
Oda sýcaklýðý ön ayarlý sýcaklýk deðerine 
ulaþtýðý zaman, dýþ ünitenin çalýþmasý durur ve 
iç ünite hafif hava çýkýþý moduna geçer.

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 (DEFROST) 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 
(DEFROST) 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 duyulur.
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.

VIII.KUMANDA PANOSUNUN LİKİT KRİSTAL 
GÖSTERGESİ “ ” GÖSTERİR.

• Ana enerji kaynağý kapatýldýktan hemen 
sonra görünür.
Bu kumanda panosunun normal durumda 
olduðunu gösterir. Bu geçici olarak görünm-
eye devam eder.

IX.ESİNTİ YÖNÜ, KONTROL PANELİNİN 
EKRANINDA GÖSTERİLENDEN FARKLI 
DURUMDA

• Kontrol paneli döngülerinde AIR FLOW 
BLADE ekraný görüntüleniyor ancak 
mevcut hava akýmý kanadý dönmüyor.
Isýtma modunda iken: Klima çalýþmaya 
baþladýktan hemen sonra veya oda sýcaklýðý, 
ayarlanmýþ olan sýcaklýk deðerinden daha yük-
sek olduðu zaman, odada bulunan insanlarýn 
hoþ olmayan esintiye maruz kalmamasý için 
klima rüzgar yön kontrolüne geçecektir.
Soðutma veya kurutma modunda iken: Oda 
sýcaklýðý, ayarlanmýþ olan sýcaklýk deðerinden 
daha düþük olduðu zaman, klima rüzgar yön 
kontrolüne geçecektir. Bkz sayfa 6.
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• Kontrol panelindeki AIR FLOW BLADE 
ekraný, mevcut hava akýmý kanadýndan yön 
olarak farklýlýk gösteriyor.
Isýtma modunda iken: Klima çalýþmaya 
baþladýktan hemen sonra veya oda sýcaklýðý, 
ayarlanmýþ olan sýcaklýk deðerinden daha yük-
sek olduðu zaman, odada bulunan insanlarýn 
hoþ olmayan esintiye maruz kalmamasý için 
klima rüzgar yön kontrolüne geçecektir.

X.ODA SICAKLIĞI DÜŞMÜYOR
• Klima, mikro bilgisayar kurutma modunda.
Mikro bilgisayar kurutma modundaki klima, 
oda sýcaklýðýný mümkün olduðunca düþürmez. 
Bkz sayfa 6.

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, 
elektrik þoku ve yangýna sebep olabilir.

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

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

• Üniteden su sýzýyorsa,
Önlem: çalýþmayý durdurun

• Gösterge “  ” (TEÞHÝS/TEST) ve ÇALIÞMA 
lambasý yanýp sönüyorsa ve ARIZA KODU 
görünüyorsa

10.ARIZA DURUMLARI

Önlem: Göstergeye dikkatle bakarak bayinize 
gösterge hakkýnda bilgi veriniz.

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 yan-
madýðýný 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. (BAKIM 
bölümüne bakýnýz.)
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12 Türkçe

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. (BAKIM bölümüne bakýnýz.)

• Sýcaklýk ayarý uygun deðilse. 
(Bakýnýz “AYARLAMA”)

• Fan hýzý düþük olarak ayarlanmýþsa. 
(Bakýnýz “AYARLAMA”)

• Hava akýþ kanadý uygun deðilse. 
(Bakýnýz “HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN AYARLAN-
MASI”)

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

• Direk gün ýþýðý odaya geliyorsa. (soðutma 
modunda) Perde ya da  kapatýcý kullanýn.

• 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

10_tr_3P170549-6F.fm  Page 12  Saturday, December 22, 2007  12:08 PM



3P170549-6F EM07A042A(0802) HTFS

00_CV_3P170549-6F.fm  Page 5  Saturday, December 22, 2007  11:45 AM


