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OPERATION MANUAL

MODELS
Wall-mounted type
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1 Türkçe

Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavu-
zunu dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ünitenin 
nasýl uygun olarak kullanýlacaðýný anlatýr ve her-
hangi bir problem olduðunda size yardým eder. 
Bu kýlavuzda yalnýzca iç ünite ile ilgili bilgiler 
verilmektedir. Bu dökümaný dýþ ünite ile ilgili 
kullaným kýlavuzu ile birlikte kullanýnýz. Kullanma 
kýlavuzunu okuduktan sonra ilerde tekrar fay-
dalanmak üzere saklayýnýz.

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli 
bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolu tarafýndan kapsanan 
florlu sera gazlarý içerir.

(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.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klimanýn iþlevlerinden tam olarak yararlanmak 
ve uygunsuz kullanýmdan kaynaklanan arýzalarý 
önlemek için, kullaným öncesinde bu talimat 
kýlavuzunu dikkatli bir þekilde okumanýzý 
tavsiye ediyoruz.
• Bu klima “genel halkýn eriþimine dahil 
olmayan cihaz” olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.

• Burada tanýmlanmýş olan önlemler İKAZ 
ve UYARI ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki 
ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilg-
iler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksik-
siz olarak alýndýğýndan emin olun.

 UYARI.............Bu talimatlarýn düzgün bir 
þekilde yerine getirilme-
mesi, kiþisel yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir.

 İKAZ ..............Bu talimatlarýn düzgün bir 
þekilde yerine getirilme-
mesi, bulunulan þartlarýn 
ciddiyetine baðlý olarak, 
maddi hasar veya kiþisel 
yaralanma ile sonuçlanabi-
lir.

Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar 
danýşmak üzere bu kýlavuzu uygun bir yerde 
saklayýn. Eğer cihaz yeni bir kullanýcýya 
devredilirse, kýlavuzu da bu kişiye teslim 
ettiğinizden emin olun.
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Soðutucu tipi R410A

GWP
(1)
 deðeri 1975
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Türkçe 2

UYARI
• Montaj işleri ile ilgili olarak yerel bayinize 
danýşýn.
Montajý kendiniz yapmanýz halinde, sýzýntý, 
elektrik çarpmasý veya yangýn tehlikesi gibi 
riskler ortaya çýkabilir.

• Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve 
bakýmla ilgili olarak yerel bayinize 
danýşýn.
Düzgün olmayan iþçilik; sýzýntý, elektrik çarp-
masý veya yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya 
çýkabilir.

• Soğutucu sýzýntýsý halinde yangýn husus-
unda dikkatli olun.
Soðuk veya sýcak hava oluþmamasý 
örneðinde olduðu gibi, eðer klima düzgün 
bir þekilde çalýþmýyorsa bunun sebebi 
soðutucunun sýzmasý olabilir.
Yardým için bayinizle irtibat kurun.
Klima içindeki soðutucu güvenlidir ve nor-
mal þartlarda sýzýntý yapmaz.
Ancak sýzýntý oluþmasý durumunda, çýplak 
brülör, ýsýtýcý veya fýrýnla temas etmesi halinde 
zararlý gazlarýn oluþmasýna sebep olabilir.
Sýzýntýnýn onarýlmýþ olduðu yetkili bir per-
sonel tarafýndan teyit edilene dek, klima 
cihazýnýn kullanýmýna son verin.

• Klimanýn yeniden konumlanmasý veya 
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel 
bayinize danýşýn.
Düzgün olmayan montaj; sýzýntý, elektrik 
çarpmasý veya yangýn tehlikesi gibi riskler 
ortaya çýkabilir.

İKAZ
• Dýş ünitenin çok yakýnýna nesne 
yerleştirmeyiniz ve ünitenin etrafýna 
yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin 
toplanmasýna izin vermeyiniz.
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hay-
vanlar için bir üreme mekanýdýr. Üniteye 
girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik 
parçalarýna temas ettiðinde arýza, duman 
veya yangýna neden olabilir.

• Çocuklarý dýş ünitenin üzerine çýkart-
mayýn ya da üstüne herhangi bir nesne-
nin koyulmasýndan kaçýnýn.
Düþme ya da yuvarlanma yaralanmalara 
neden olabilir.

• Cihaz, küçük çocuklar ya da hareket 
güçlüğü çeken kişilerin yardým almadan 
kullanmalarý için uygun değildir.
Küçük çocuklar, cihazla oynamamalarý 
için gözetim altýnda bulundurulmalýdýr.

YATAY FAN YÖNÜ AÇISI NASIL 
AYARLANIR
Kenar havalandýrma panjurlarýnýn (yatay hava 
çýkýþ yönü ayarlama kanatlarý) üzerindeki 
týrnaklarý hafifçe aþaðý doðru tutun ve 
istediðiniz þekilde oda koþullarýna uymasý için 
sað veya sola doðru ayarlayýn.

Yatay kanatlarý týrnaklarý tutabileceðiniz bir pozi-
syonda durdurun ve saða ya da sola ayarlayýn.

BAKIM 
(YALNIZCA SERVİS PERSONELİ 
İÇİN)

UYARI
• Sadece yetkili bir kişi, günlük bakým 
olmadan da bakým yapabilir.

• Herhangi bir kablo bağlantýsýna dokun-
madan önce, tüm güç beslemesi 
düğmelerini kapattýğýnýzdan emin olun.

• Ürünün yakýnýnda alev alabilir malzeme-
leri (örneğin saç spreyi veya haşere ilacý) 
kullanmayýn.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücül-
erle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýmý, ürünün hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarýna ve yangýna 
sebebiyet verebilir.

• Aksesuarlarýn monte edilmesi ile ilgili 
olarak uzman personelle irtibat kurun ve 
yalnýzca üretici tarafýndan belirtilmiş olan 
aksesuarlarý kullandýğýnýzdan emin olun.
Eðer tarafýnýzca yapýlan deðiþiklik veya 
tamiratlarda herhangi bir hata oluþursa, bu 
su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýn 
tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir.
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3 Türkçe

İKAZ
• Temizlik öncesinde, ünitenin çalýşmasýný 
durdurun, şalteri indirin veya elektrik 
kablosunu prizden çekin.
Aksi halde, elektrik çarpmasý veya 
yaralanma ortaya çýkabilir.

• Elektrik çarpmasý veya yangýnla 
sonuçlanabileceğinden dolayý, klimayý 
suyla yýkamayýn.

• Klimanýn iç kýsmýnýn temizlenmesi ile ilgili 
olarak yerel bayinize danýşýn.
Uygun olmayan temizleme iþlemi plastik 
parçalarýn kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ve ele-
ktrik çarpmasý gibi diðer sorunlara yol 
açabilir.

• Hava filtresini temizlerken ya da kontrol 
ederken adýmlarý izleyin.
Yüksek yerde çalýþma gerektirir, bu nedenle 
çok dikkat edilmelidir.
Ýnþaat iskelesi dengesizse, düþebilir ya da 
yuvarlanabilirsiniz. Bu nedenle yaralanmaya 
neden olabilir.

NOT
• Temizlerken hariç hava filtresini çýkartmayýn, 
bu kýrýlmaya neden olabilir.
Bu kýrýlmaya neden olabilir.

HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Ekranda “ ” (HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME 
ZAMANI) görüntülendiðinde hava filtresini 
temizleyin.
• Belirlenmiþ bir zaman için çalýsacaðýný gös-
terecektir.

• Eðer ünite, havanýn oldukça kirli olduðu bir 
odada kurulu ise temizleme sýklýðýný artýrýn.

• Pisliðin temizlenmesi mümkün olmuyorsa, 
hava filtresini deðiþtirin (Hava filtresi 
deðiþimi opsiyoneldir)

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitesinin sað ve sol 
yanýndaki panel çýkýntýlarýna koyun ve panel 
durana kadar açýn.
(Kapatmak için de ayný iþlemi uygulayýn.)

2. Hava filtresini dýşarý çekin.
Hava filtresinin ortasýndaki týrnaðý hafifçe 
yukarý itin ve sonra aþaðý doðru çekin.

3. Hava filtresini temizleyin.
Bir elektrikli süpürge kullanýn A) veya hava 
filtresini su ile yýkayýn B).
A) Bir elektrikli süpürge

kullanýlmasý

B) Su ile yýkama
Hava filtresi çok fazla 
kirlendiðinde, yumuþak bir 
fýrça veya natürel bir 
deterjan kullanýn.

Sudan arýndýrýn ve gölgede kurumaya 
býrakýn.

NOTLAR
• Rengin solmasý ve deformasyona neden 
olabileceðinden, hava filtresini 50°C’den 
daha sýcak su ile yýkamayýn.

• Yanabileceðinden, aleve maruz býrakmayýn.

4. Hava filtresini takýn.
Temizleme iþlemi bittikten sonra, hava fil-
tresini mutlaka eskisi gibi takýn.

5. Ön paneli kapatýn.
Madde No. 1’e bakýn.

6. Ana uzaktan kumanda üzerindeki FİLTRE 
İŞARETİNİ SIFIRLA düğmesine basýn.
“HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME ZAMANI” 
ekraný kaybolur.
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Türkçe 4

HAVA ÇIKIŞI VE DIŞI NASIL TEMİZLENİR
• Yumuþak bir bezle temizleyin.
• Lekelerin çýkarýlmasý zor olduðunda, su veya 
hafif bir deterjan kullanýn.

NOTLAR
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu, sývý 
böcek öldürücüler kullanmayýn. Bunlar renk 
atmasýna veya eðilmeye neden olabilir.

• Hava filtrelerini temizlemek için 50°C veya 
daha sýcak hava veya su kullanmayýn.

• Kanat aþýrý kirlendiðinde, aþaðýdaki gibi 
çýkartarak deðiþtirin.
(Kanadýn deðiþtirilmesi opsiyoneldir.)

ÖN PANEL NASIL TEMİZLENİR
Ön paneli temizlemek için çýkartabilirsiniz.

NOTLAR
• Düþmemesi için ön paneli sýkýca tutun.
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu, sývý 
böcek ilacý kullanmayýn. Rengin açýlmasýna 
veya biçimin bozulmasýna neden olabilir.

• Ýç ünitesinin ýslanmasýna izin vermeyin. Ele-
ktrik çarpmasýna ve yangýna neden olabilir.

• Býçaðý suyla yýkarken çok fazla ovmayýn.
Yüzey soyulabilir.

• Hava filtrelerini ve dýþ panelleri temizlemek 
için 50°C veya daha sýcak hava veya su kul-
lanmayýn.

• Ön panelini saðlam bir þekilde yerinde 
olduðundan emin olun.

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitesinin sað ve sol 
yanýndaki panel çýkýntýlarýna koyun ve panel 
durana kadar açýn.
(Kapatmak için de ayný iþlemi uygulayýn.)

2. Ön paneli çýkartýn.
Ön panelin her iki yanýndaki akslarý ana 
ünitendin ortasýna doðru iterek çýkartýn.
(Ayrýca ön paneli sað ve sola kaydýrýp öne 
doðru çekerek de çýkartabilirsiniz.)

3. Ön paneli temizleyin.
• Yumuþak nemli bir bezle hafifçe silin.
• Sadece natürel temizleme maddeleri kul-
lanýn.

• Sildikten sonra, fazla suyu silip gölgeli 
bir yerde kurutun.

• Çok pis ise
Vantilatör fanlarýný ve fýrýnlarý temizlemekte 
kullanýlan tipte bir deterjaný doðrudan 
uygulayýp 10 dakika bekleyin ve sonra 
suyla çalkalayýn.

NOT
• Klimayý 50°C’den daha sýcak suyla 
yýkamayýn. Bu rengin solmasýna veya defor-
masyona neden olabilir.

4. Ön paneli takýn.
Ön panel anahtarlarýný yuvalarýna sokun ve 
sonuna kadar itin.
Bu durumda ön paneli yavaþça kapatýn.
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