
MODELLER
Tavana monteli Kanal tipi

FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7
FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7
FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE
FXM80LVE FXMQ80MVE FXMQ80MAVE
FXM100LVE FXMQ100MVE FXMQ100MAVE
FXM125LVE FXMQ125MVE FXMQ125MAVE
FXM200LVE FXMQ200MVE FXMQ200MAVE
FXM250LVE FXMQ250MVE FXMQ250MAVE

SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU
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Bu Daikin klimayı aldığınız için teşekkür ederiz.
Klimayı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle 
okuyun. Ünitenin düzgün bir şekilde nasıl kullanılacağını 
anlatır ve sorun çıkarsa size yardımcı olur. Bu kılavuz 
yalnız iç ünite hakkında bilgi verir. Dış ünitenin kullanım 
kılavuzuyla birlikte kullanın. Kılavuzu okuduktan sonra, 
ilerde başvurmak üzere arşivleyin.



Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli 
bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera 
gazları içerir.

(1) GWP = küresel ısınma potansiyeli
Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli 
aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. 
Daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak ve 
yanlış kullanımdan dolayı gelişen arızaların önüne 
geçmek için kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle 
okumanızı öneririz.
• Bu klima "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler" 

sınıfına dahildir.
• Burada açıklanan önlemler UYARI ve İKAZ olarak 

sınıflandırılmıştır. Her ikisi de güvenlikle ilgili önemli 
bilgiler içerir. Tüm önlemleri eksiksiz olarak 
uyguladığınızdan emin olun.

UYARI............... Bu talimatlara tam anlamıyla uyulma-
ması kişisel yaralanma veya can 
kaybına yol açabilir.

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

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

UYARI
• Montaj işlemi için yerel satıcınıza başvurun.
İşlemi kendinizin yapması su sızıntısı, elektrik çarpması 
veya yangın tehlikesine neden olabilir.

• Klimada değişiklik, onarım ve bakım yapılması ile ilgili 
olarak yerel satıcınıza başvurun.
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesine neden olabilir.

• Soğutucu sızıntısı olması halinde yangına dikkat edin. 
Klima düzgün bir şekilde çalışmadığında, örn. soğuk veya 
sıcak hava üretmediğinde, soğutucu sızıntısı bunun 
nedeni olabilir. Yardım için satıcınıza başvurun. 
Klimada kullanılan soğutucu güvenlidir ve normal olarak 
kaçak yapmaz. Bununla birlikte, sızıntı olması halinde 
çıplak bir yakıcı, ısıtıcı veya ocak ile temas zararlı gaz 
üretilmesine yol açabilir. 
Kalifiye bir servis elemanı sızıntının onarıldığını teyit 
edene kadar klimayı kullanmayın.

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

İKAZ
• Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne 

yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka 
kalıntıların birikmemesini sağlayın.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar için cazip 
bir yuvadır. Bu tür hayvanlar üniteye girerek, elektrikli 
parçalarla temas edip arızaya, dumana veya yangına 
neden olabilir.

• Çocukların dış ünite üzerine çıkmasına izin vermeyin 
veya ünite üzerine bir cisim koymayın. 
Düşme ya da devrilme yaralanmaya neden olabilir.

• Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalıklı kişiler 
tarafından gözetim olmadan kullanım için uygun 
değildir.
Vücut fonksiyonlarının bozulmasına ve sağlığın zarar 
görmesine yol açabilir. 

• Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla oynamadık-
larının garantiye alınması için çocuklar gözetim 
altında bulundurulmalıdır. 
Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması vücut fonksiyon-
larında bozulmaya ve sağlığın zarar görmesine yol 
açabilir. 

• Çocukların dış ünite üzerinde veya civarında 
oynamalarına izin vermeyin.
Dikkat etmeden üniteye dokunurlarsa yaralanma 
meydana gelebilir. 

PARÇALARIN İSİMLERİ
 Bkz. şekil 1, sayfa [1] 

1. Hava çıkışı
2. Uzaktan kumanda
3. Emme ızgarası

BAKIM
UYARI

• Günlük bakım hariç yalnız yetkili bir görevlinin bakım 
yapmasına izin verilir.

• Bağlantı kablolarına dokunmadan önce tüm güç 
besleme anahtarlarını kapattığınızdan emin olun.

• Ürünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç spreyi 
veya böcek ilacı) kullanmayın.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanılması üründe çatlak hasarına, 
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Aksesuarların bağlanması hususunda profesyonel bir 
elemanla irtibata geçin ve sadece imalatçı tarafından 
belirlenen aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Kendi işçiliğinizden kaynaklanan bir arıza meydana 
geldiğinde su sızıntıları, elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabilir.

• Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili olarak satıcınıza 
başvurun.
Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına, su 
sızıntısına ve başka zararla birlikte elektrik çarpmalarına 
neden olabilir.

Soğutucu tipi R410A R407C

GWP(1) değeri 1975 1652,5
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İKAZ
• Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalışmasını 

durdurun, kesiciyi kapatın veya güç kablosunu fişten 
çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana 
gelebilir.

• Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabileceğinden, 
klimayı suyla yıkamayın. 

• Hava filtresinin temizliği veya incelenmesi sırasında 
dikkatli olun.
Yüksek yerlerde çalışma yapma zorunluluğu vardır, 
bu durumlarda çok dikkatli olunmalıdır.
İskele dengesiz olursa, düşebilirsiniz ve yaralanma 
meydana gelebilir.

HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(Hava filtresi opsiyonel bir aksesuardır.)
Ekranda " " (HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI) 
görüntülendiğinde hava filtresini temizleyin.
Ünite havanın aşırı kirlendiği bir odada kullanılıyorsa, 
temizleme sıklığını arttırın.
(Düzenleyici bir ölçü olarak, filtreyi temizlemeyi tercih edin.)

1. Hava filtrelerini çıkarın.
2. Hava filtresini temizleyin.

Elektrikli süpürge kullanın A) veya hava filtresini suyla 
yıkayın B).
A) Elektrikli süpürge kullanılması

B) Suyla yıkama
Hava filtresini temizlemek için yumuşak fırça 
ve nötral deterjan kullanın.

Suyunu akıtın ve gölgede kurutun.

NOT
• Klimayı 50°C'nin üzerindeki sıcak suyla yıkamayın. 

Yıkarsanız renk bozulması ve/veya deformasyon 
meydana gelebilir.

• Filtreyi asla doğrudan ateşte kurutmayın. Bu, yanmaya 
neden olabilir.

3. Hava filtresini takın.
4. Uzaktan kumanda üzerinde FİLTRE İŞARETİ 

SIFIRLAMA BUTONU'na basın.
" " ekranı (TIME TO CLEAN AIR FILTER) kaybolur.
(Daha fazla bilgi için, dış ünitenin kullanım kılavuzuna 
bakın.)

NOT
• Temizlik haricinde hava filtresini çıkarmayın.

Gereksiz işlemler filtreye zarar verebilir.

HAVA ÇIKIŞININ VE DIŞ PANELLERİN 
TEMİZLENMESİ
1. Yumuşak bezle temizleyin.
2. Lekeleri temizlemek zor olduğunda, su veya nötral 

deterjan kullanın.

NOT
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı 

kullanmayın. Rengin solmasına veya deformasyona 
neden olabilir.

• İç üniteyi ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.

• 50°C veya üzerinde sıcak su kullanmayın, kullanırsanız 
renk bozulması veya deformasyon meydana gelebilir.
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