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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. 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, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor unit for 
details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor unit together 
with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store it in a safe 
place.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie sich für ein 

Klimagerät von Daikin entschieden haben. Lesen Sie sich diese 

Bedienungsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Klimagerät 

in Betrieb nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt 

betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten. 

Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen 

haben, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.

Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das Innengerät auch in 

der Bedienungsanleitung des Innengerätes nach.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes zusam-

men mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erhalten 

haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur Daikin. Lisez 
soigneusement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le climati-
seur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aid-
era en cas de panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue 
d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure, reportez-vous 
également au manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure 
avec ce manuel d’utilisation dans un endroit sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, conservez-la 
dans un endroit sûr.

Gracias por adquirir este sistema de climatización Daikin. Lea detenida-

mente este manual de funcionamiento antes de utilizar el sistema de cli-

matización. En él encontrará indicaciones acerca de cómo utilizar la 

unidad correctamente y le ayudará en caso de que se produzca algún 

problema. Tras leerlo, consérvelo para futura referencia.

Consulte también el manual de funcionamiento que se incluye con la uni-

dad interior para obtener detalles sobre ésta.

Guarde el manual de funcionamiento incluido con la unidad interior junto 

con este manual de funcionamiento en un lugar seguro.

Una vez que reciba la tarjeta de garantía del concesionario, guárdela en 

un lugar seguro.

Grazie per avere acquistato questo condizionatore d’aria 

Daikin. Prima di utilizzare quest’ultimo, leggere attentam-

ente il presente manuale d’uso, che illustra le modalità di 

utilizzo corretto e fornisce un supporto nell’eventualità di 

problemi di funzionamento. Dopo averlo letto, conservare

il presente manuale per potervi fare riferimento in seguito.

Si veda inoltre il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna per ulteriori dettagli relativi all’unità interna.

Conservare il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna con l’unità interna in un luogo sicuro.

Dopo aver ricevuto il documento di garanzia dal rivendi-

tore, conservarlo in un luogo sicuro.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το κλιµατιστικό Daikin. ∆ιαβάστε 

προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού πριν χρησιµοποιήσετε το 

κλιµατιστικό. Θα σας ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της µονάδας 

και θα σας βοηθήσει αν προκύψουν προβλήµατα. Αφού διαβάσετε το 

εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές µέρος, για µελλοντική αναφορά.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εσωτερική µονάδα, δείτε επίσης το 

εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα. 

Φυλάξτε µαζί σε ασφαλές µέρος, τόσο αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού όσο και 

το εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα.

Αφού λάβετε την κάρτα εγγύησης από τον αντιπρόσωπο, φυλάξτε την σε 

ασφαλές µέρος.

Hartelijk dank voor uw keuze van een Daikin airconditioner. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de 

airconditioner in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing kunt 

u lezen hoe u het apparaat op de juiste manier gebruikt en wat 

u kunt doen bij storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor 

het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

Zie ook de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit voor 

bijzonderheden over de binnenunit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit 

samen met deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Nadat u de garantiekaart van de dealer heeft ontvangen, deze 

op een veilige plaats bewaren.

Obrigado por comprar este aparelho de ar condicionado Daikin. 

Leia atentamente este manual de funcionamento antes de usar o 

aparelho de ar condicionado. O manual indica como utilizar a uni-

dade correctamente e poderá ajudá-lo caso ocorra algum pro-

blema. Depois de ler o manual, mantenha-o acessível para futura 

referência.

Consulte também o manual de funcionamento da unidade interior 

para obter informações relativas à mesma.

Guarde o manual de funcionamento da unidade interior em con-

junto com este manual de funcionamento num local seguro.

Depois de receber o cartão de garantia do vendedor, guarde-o 

num local seguro.

Ñïàñèáî çà ïîêóïêó äàííîãî êîíäèöèîíåðà ôèðìû Daikin. Äî íà÷àëà 

ðàáîòû ñ êîíäèöèîíåðîì âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî 

ýêñïëóàòàöèè. Â íåì èçëàãàþòñÿ ïðàâèëà íàäëåæàùåãî ïîëüçîâàíèÿ 

óñòðîéñòâîì è ïðèâîäÿòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïîëüçîâàòåëþ ïî ïîèñêó è 

óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà ñîõðàíèòå åãî 

äëÿ îáðàùåíèé â áóäóùåì.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âíóòðåííåìó áëîêó ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå ïî 

ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîìó ê âíóòðåííåìó áëîêó. 

Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîå ê âíóòðåííåìó áëîêó, 

âìåñòå ñ äàííûì ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè â íàäåæíîì ìåñòå. 

Ïîëó÷èâ ãàðàíòèéíûé òàëîí îò äèëåðà, ñïðÿ÷üòå åãî â íàäåæíîå ìåñòî.

Daikin klimalarını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimayı kullanmadan önce kul�
lanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu size üniteyi nasıl kullanmanız gerektiği ve 
eğer herhangi bir sorun oluşursa yardım konusunda bilgi verecektir. Kullanma kılavu�
zunu okuduktan sonra, ileride başvurmak için saklayınız. 
Ayrıca iç mekan ünitesi ile birlikte bulunan iç mekan ünitesinin detaylarına ilişkin kul�
lanım kılavuzunu da okuyunuz. 
İç mekan ünitesi kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzunu birlikte, güvenli bir yerde 
saklayınız. 
Satıcıdan garanti belgesini aldıktan sonra, güvenli bir yerde saklayınız.
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VRVIII Sistem Klima
VRVIII-Q Serisi Kullanım kılavuzu
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Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan flo-
rlu 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 satýcýnýzla temas 
kurun

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klimanın işlevlerinden tam olarak yararlanmak ve 
uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızaları 
önlemek için, kullanım öncesinde bu talimat 
kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye 
ediyoruz.
Bu klima “genel halkın erişimine dahil olmayan 
cihaz” olarak sınıflandırılmıştır.
•Burada tanımlanmış olan önlemler İKAZ ve 

UYARI ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki 
ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler 
içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz 
olarak alındığından emin olun.

UYARI ............ Bu talimatların düzgün bir 
şekilde yerine getirilmemesi, 
kişisel yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir.

İKAZ .............. Bu talimatların düzgün bir 
şekilde yerine getirilmemesi, 
bulunulan şartların ciddiyetine 
bağlı olarak, maddi hasar veya 
kişisel yaralanma ile 
sonuçlanabilir.

•Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar 
danışmak üzere bu kılavuzu uygun bir yerde 
saklayınız. Eğer cihaz yeni bir kullanıcıya 
devredilirse, kılavuzu da bu kişiye teslim 
ettiğinizden emin olunuz.

UYARI
Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya 
uzun süreli ve doğrudan maruz kalmanız 
halinde ya da çıkan havanın çok sıcak veya 
çok soğuk olması durumunda fiziksel 
durumunuz ve sağlığınız bundan kötü olarak 
etkilenebilir. 
Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma 
kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatınız ve 
yerel bayiinizle irtibat kurunuz.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına 
devam edilmesi halinde, klima bozulabilir ve 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi 
riskler ortaya çıkabilir.
Montaj işleri ile ilgili olarak yerel bayiinize 
danışınız. 
Montajı kendiniz yapmanız halinde su sızıntısı, 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi 
riskler ortaya çıkabilir.
Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve 
bakımla ilgili olarak yerel bayiinize 
danışınız.
Düzgün olmayan işçilik su sızıntısı, elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler 
ortaya çıkabilir.
Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı 
hava giriş veya çıkışına sokmayınız.
Klimanın yüksek hızla dönen fan kanatları ile 
temas edilmesi halinde yaralanma ortaya 
çıkabilir.
Salınma kanadı çalışma halinde iken hava 
çıkışına veya yatay pervane kanatlarına 
asla dokunmayınız.
Parmaklarınız yakalanabilir veya ünite zarar görebilir.

Soğutucu tipi R410A

GWP 
(1)

 değeri 1975
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Soğutucu sızıntısı halinde yangın 
hususunda dikkatli olunuz.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde 
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun sızması 
olabilir.
Yardım için bayiinizle irtibat kurunuz.
Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal 
şartlarda sızıntı yapmaz.
Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak brülör, 
ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde zararlı 
gazların oluşmasına sebep olabilir.
Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel 
tarafından teyit edilene dek, klima cihazının 
kullanımına son veriniz.
Soğutucu sızıntısı olması halinde ne 
yapacağınızla ilgili olarak yerel bayiinize 
danışınız.
Klima küçük bir odada kurulacağı zaman, bir 
sızıntı oluşması halinde, sızan soğutucu 
miktarının yoğunlaşma sınırını aşmaması üzere 
gerekli önlemlerin alınması gerekli olan bir 
durumdur. Aksi halde bu durum oksijen 
tükenmesinden dolayı bir kazaya neden olabilir.
Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili 
olarak uzman personelle irtibat kurunuz ve 
yalnızca üretici tarafından belirtilmiş olan 
aksesuarları kullandığınızdan emin olunuz.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya 
tamiratlarda herhangi bir hata oluşursa, bu su 
sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi 
gibi riskler ortaya çıkabilir.
Klimanın yeniden konumlanması veya 
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel 
bayiinize danışınız.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler 
ortaya çıkabilir.
Doğru amper değerlerine sahip olan 
sigortalar kullandığınızdan emin olunuz.
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya 
ünitede hasara neden olabileceğinden dolayı, 
yanlış sigortaları, bakır veya diğer türden telleri 
yedek parça olarak kullanmayınız.
Üniteyi toprakladığınızdan emin olunuz. 
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, 
paratoner veya telefon toprak kablosuna 
topraklamayınız. Düzgün olmayan topraklama 
elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. 
Yıldırım veya diğer kaynaklardan aşırı yüksek 
akım gelmesi, klima cihazında hasara neden 
olabilir.
Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın.
Toprak kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik 
çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.
Klima, sel ya da kasırga gibi bir doğal afet 
nedeniyle suya girdiyse bayiinize danışınız.
Üniteyi bu durumda çalıştırmayınız aksi 
takdirde arızalanma, elektrik şoku ya da yangın 
meydana gelebilir.

Klimayı, güç besleme şalterini AÇIK ya da 
KAPALI konuma getirerek çalıştırıp 
durdurmayınız.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına maruz 
kalabilirsiniz. Dahası, güç kesintisi sonrası 
çalışma özelliği harekete geçtiğinde, fan 
aniden çalışmaya başlayarak yaralanmaya 
neden olabilir.
Ürünü yemek yağı veya makine yağı gibi yağ 
buharı ile kirlenmiş olan hava ortamlarında 
kullanmayınız.
Yağ buharı ünitenin bozulmasına, elektrik 
çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Ürünü, yemek pişirilen mekanlar gibi aşırı 
yağ dumanının bulunduğu ortamlarda veya 
tutuşabilir gaz, aşındırıcı gaz veya metal 
tozunun bulunduğu yerlerde kullanmayınız.
Bu tür yerlerde ürünün kullanılması halinde 
yangın veya üründe bozulma ortaya çıkabilir.
Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri 
(örneğin saç spreyi veya haşere ilacı) 
kullanmayınız.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle 
temizlemeyiniz.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarına ve yangına 
sebebiyet verebilir.
Klima için ayrı bir elektrik arz kaynağı 
kullandığınızdan emin olunuz.
Herhangi bir başka elektrik arz kaynağının 
kullanımı ürünün ısınmasına, yangına veya 
üründe bozulmaya neden olabilir.

İKAZ
Klimayı tasarlanmış olduğu kullanım 
amaçlarının dışındaki bir amaç için 
kullanmayınız. 
İlgili nesnenin performansını, kalitesini ve/veya 
yaşam ömrünü olumsuz olarak 
etkileyebileceğinden dolayı, klimayı hassas 
cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat 
eserlerini soğutmak için kullanmayınız.
Dış ünitenin fan mahfazasını çıkarmayınız. 
Mahfaza, ünitenin yüksek hızlı fanına karşı sizi 
korur, aksi halde yaralanma ortaya çıkabilir. 
İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına 
neme karşı duyarlı olan nesneler 
yerleştirmeyiniz.
Belli başlı koşullarda, ana ünitedeki veya 
soğutucu borulardaki nemlilik, hava 
filtresindeki kirlilik veya drenajın bloke 
olmasından dolayı damlama ortaya çıkabilir ve 
bundan dolayı da ilgili nesne bozulabilir veya 
hasar görebilir.
Klimanın bulunduğu ortamda mutfak ocağı 
gibi bir cihazın da kullanılıyor olması 
halinde, ortamdaki oksijenin azalmasını 
önlemek için, ortamın uygun bir şekilde 
havalandırıldığından emin olunuz.
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Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar 
oluşumuna karşı ünite desteğini ve bunun 
bağlantılarını kontrol ediniz.
Eğer hasarlı olarak bırakılırsa, ünite düşebilir ve 
yaralanmaya neden olabilir.
Yangına neden olabilecekleri için, ünitenin 
yakınına tutuşabilir özellikteki spreyleri 
yerleştirmeyiniz veya ünitenin yakınında 
sprey kutularını kullanmayınız.
Temizlik öncesinde, ünitenin çalışmasını 
durdurunuz, şalteri indiriniz veya elektrik 
kablosunu prizden çıkarınız. 
Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma 
ortaya çıkabilir.
Elektrik çarpmalarını önlemek için, ıslak 
ellerle üniteyi kullanmayınız. 
Ocağın yanmasını azaltabileceğinden 
dolayı, üniteden çıkan hava akımına maruz 
kalan yerlere çıplak alev üreten cihazları 
yerleştirmeyiniz. 
Ortaya çıkan sıcaklık deformasyona neden 
olabileceğinden dolayı ünitenin doğrudan 
alt kısmına ısıtıcılar yerleştirmeyiniz. 
Çocukların dış ünitenin üzerine çıkmasına izin 
vermeyiniz veya dış ünitenin üzerine herhangi 
bir nesne yerleştirmekten kaçınınız.
Düşme veya yuvarlanma neticesinde 
yaralanma ortaya çıkabilir.
Kontrolörü doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayınız.
LCD ekranındaki renkler solabilir ve bunun 
sonucunda veriler görüntülenemez.
Kumanda panelini benzin, tiner, kimyasal 
toz bezi vb. malzemelerle silmeyiniz.
Panelin rengi solabilir ya da kaplaması 
soyulabilir. Aşırı kirlenme durumunda, bir bezi 
yumuşak deterjanlı suyla ıslatıp iyice sıkarak 
kumanda panosunu temizleyiniz. Ardından 
kuru bir bezle kurulayınız.
Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz.
Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün 
performansına veya diğer sorunlara yol açabilir. 
Olumsuz etkiler ortaya çıkabileceği için, 
çocukların, bitkilerin veya hayvanların 
ünitenin neden olduğu hava akımına 
doğrudan maruz kalmadığından emin 
olunuz.
Elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı ya 
da uzaktan kumandayı suyla yıkamayınız.
Klimayı tutuşabilir gaz sızıntısı tehlikesinin 
mevcut olduğu yerlere monte etmeyiniz.
Bir gaz sızıntısı halinde, klimanın etrafında 
biriken gaz yangın tehlikesine neden olabilir.

Spreyler gibi tutuşabilir nitelikteki kapları, 
üfleme ağzından en az 1 m uzağa 
yerleştiriniz.
İç ya da dış üniteden çıkan sıcak hava bunları 
etkileyebileceğinden dolayı, bu tür kapların 
patlama tehlikesi bulunmaktadır.
Tahliyeyi tahliye işlemi tam olarak 
gerçekleştirilecek şekilde düzenleyiniz.
Klimanın çalışması sırasında tahliye işlemi dış 
ünite tahliye borusundan uygun şekilde 
gerçekleşmezse, boruda birikecek kir ve 
pislikten dolayı tıkanıklık oluşabilir.
Bu da iç ünitede su kaçağına neden olabilir. 
Böyle bir durumda, klimanın çalışmasını 
durdurun ve yardım için bayiinizle irtibat kurun.
Bu cihaz, gözetim altında tutulmayan 
çocuklar veya zafiyetli kişiler tarafından 
kullanıma uygun değildir.
Beden fonksiyonlarında zafiyet veya sağlık 
üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
Ünite veya bunun uzaktan kumandası ile 
oynamadıklarından emin olunması üzere, 
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bir çocuk tarafından kazara kullanım, beden 
fonksiyonlarında zafiyet veya sağlık üzerinde 
olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
Çocukların dış ünitenin üzerinde veya 
etrafında oynamasına izin vermeyiniz.
Çocukların üniteye dikkatsiz bir şekilde 
dokunmaları halinde yaralanma ortaya çıkabilir.
Elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabileceğinden dolayı, ünitenin 
üzerine su içeren kaplar (çiçek vazoları 
v.b.) yerleştirmeyiniz.
Klimanın iç kısmının temizlenmesi ile ilgili 
olarak yerel bayiinize danışınız.
Uygun olmayan temizleme işlemi plastik 
parçaların kırılmasına, su sızıntısına ve elektrik 
çarpması gibi diğer sorunlara yol açabilir.
Yaralanmayı önlemek için, ünitenin hava 
girişine veya alüminyum kısımlarına 
dokunmayınız.
Uzaktan kumandanın düğmelerine 
kesinlikle sert ve sivri nesnelerle 
basmayınız.
Uzaktan kumanda arızalanabilir.
Uzaktan kumandanın kablosunu kesinlikle 
çekmeyiniz ya da bükmeyiniz.
Bu durum ünitenin bozulmasına yol açabilir.
Oda içerisinde tütsü tipi böcek ilaçları 
kullanılırken klimayı çalıştırmayınız.
Aksi takdirde kimyasal maddeler ünite içinde 
birikerek, bu maddelere karşı aşırı hassaslığı 
olan kişilerin sağlığını tehdit edebilir.
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Dış ünitenin çok yakınına nesneler 
yerleştirmeyiniz ve yaprakların veya diğer 
döküntülerin ünite etrafında birikmesine 
izin vermeyiniz.
Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel 
olan küçük böcekler için yaşam alanlarıdır. 
Bunlar ünite içerisine girdiğinde, elektrikli 
parçalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, 
dumana veya yangına neden olabilirler.
Kontrolörün iç kısımlarına asla 
dokunmayınız.
Ön paneli çıkarmayınız. Bazı iç kısımlara 
dokunulması halinde elektrik çarpmaları ortaya 
çıkabilir ve ünite zarar görebilir. İç kısımların 
kontrol edilmesi ve ayarlanması için lütfen 
bayiinize danışınız.
Uzaktan kumandayı ıslanma riskinin 
bulunduğu yerlerde terk etmeyiniz.
Suyun uzaktan kumandanın içerisine sızması 
halinde bir elektrik kaçağı riski ortaya çıkabilir 
ve bu durum elektrikli bileşenlere zarar verebilir.
Hava filtresinin temizlenmesi veya 
incelenmesi esnasında adımlarınıza dikkat 
ediniz.
Yüksek bir çalışma alanına ihtiyaç duyulur ve 
bundan dolayı yüksek derecede dikkatli 
olunmalıdır.
Üzerinde durduğunuz platform dengesizse 
düşerek ya da devrilerek yaralanabilirsiniz.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
[Tekli ünite (Heat Pump serisi)]

[Tekli ünite (Isı Geri Kazanım serisi)]

*1: Ek soğutucu yüklemesi

[Kombinasyon ünitesi (Heat Pump serisi)]

Model RQYQ140PY1 RQYQ180PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 14,0 18,0
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 16,0 20,0
Boyutlar Y×G×D (mm) 1.680×635×765 1.680×635×765
Ağırlık (kg) 175 175
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (*1)

(kg) 11,1 11,1

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3

Model RQEQ140PY1 RQEQ180PY1 RQEQ212PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 14,0 18,0 21,2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 16,0 20,0 22,4
Boyutlar Y×G×D (mm) 1.680×635×765 1.680×635×765 1.680×635×765
Ağırlık (kg) 175 175 179
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (*1)

(kg) 10,3 10,6 11,2

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Model RQCYQ280PY1 RQCYQ360PY1 RQCYQ460PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 28,0 36,0 46,0
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 32,0 40,0 52,0

Boyutlar Y×G×D (mm)
(1.680×635×765)

+
(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 175+175 175+175 175+175+175
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (kg) 11,1+11,1 11,1+11,1 11,1+11,1+11,1

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Model RQCYQ500PY1 RQCYQ540PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 50,0 54,0
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 56,0 60,0

Boyutlar Y×G×D (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 175+175+175 175+175+175
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum miktarı (kg) 11,1+11,1+11,1 11,1+11,1+11,1
Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3
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[Kombinasyon ünitesi (Isı Geri Kazanım 
serisi)]

Isı Geri Kazanım serisinde tekli ünite kullanılamaz. 
Kombinasyon ünitesi kullanın.

RQCYQ280~540PY1 ve RQCEQ280~848PY1, tekli 
ünitelerden meydana gelen kombinasyon 
üniteleridir.
Teknik özellikler için, bağımsız üniteye göre bkz. 
Tekli ünite.

3. CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE NE 
YAPMALI !

Bu kullanım kılavuzu, aşağıdaki standart kontrollü 
sistem içindir. Çalışmaya başlamadan önce, 
sistemin tipine ve markasına uygun çalıştırma ile 
ilgili olarak Daikin bayiinize danışınız.

Eğer sisteminizin alışılagelmiş montajı var ise, 
çalışmanın sizin sisteminize uygun olup olmadığını 
bayiinize danışınız.

Harici üniteler (Bkz. şekil 1)

•Parçaların adları ve işlevleri 
(Bkz. Şekil 1.1 ve 1.2)
1. Dış ünite
2. İç ünite
3. Uzaktan Kumanda
4. Emiş Havası
5. Hava çıkışı
6. BS ünitesi (yalnızca RQCEQ)
7. Soğutma/Isıtma seçicisi
8. Soğutucu akışkan boru donanımı

(Şekil 1,1’de Soğutma/Isıtma seçicili Heat Pump 
sistemi gösterilmektedir)
(Şekil 1,2’de Soğutma/Isıtma seçicili Isı Geri 
Kazanım sistemi gösterilmektedir)

4. UZAKTAN KUMANDA VE 
SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ: 
HER DÜĞME VE EKRANIN ADI VE 
FONKSİYONU
(Bkz. şekil 2 ve 3)

1. Açma/Kapama düğmesi
Sistemi çalıştırmak için düğmeye basınız. 
Sistemi kapatmak için düğmeye tekrar basınız.

2. Çalışma ışığı (kırmızı)
Çalışma sırasında ışık yanar.

Model RQCEQ280PY1 RQCEQ360PY1 RQCEQ460PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 28,0 36,0 46,0
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 32,0 40,0 52,0

Boyutlar Y×G×D (mm)
(1.680×635×765)

+
(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 175+175 175+175 175+175+175
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (kg) 10,3+10,3 10,6+10,6 10,6+10,3+10,3

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Model RQCEQ500PY1 RQCEQ540PY1 RQCEQ636PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 50,0 54,0 63,6
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 56,0 60,0 67,2

Boyutlar Y×G×D (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 175+175+175 175+175+175 179+179+179
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (kg) 10,6+10,6+10,3 10,6+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Model RQCEQ712PY1 RQCEQ744PY1 RQCEQ816PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Voltaj (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 71,2 74,4 81,6
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 78,4 80,8 87,2

Boyutlar Y×G×D (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 179+175+175+175 179+179+175+175 179+179+179+175
Soğutucu akışkan tipi - R410A R410A R410A
Soğutucu akışkan dolum 
miktarı (kg) 11,2+10,6+10,6+10,3 11,2+11,2+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2+10,6

Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Model RQCEQ848PY1

Güç kaynağı
Faz - 3N~
Frekans (Hz) 50
Voltaj (V) 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 84,8
Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 89,6

Boyutlar Y×G×D (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Ağırlık (kg) 179+179+179+179
Soğutucu akışkan tipi - R410A
Soğutucu akışkan dolum miktarı (kg) 11,2+11,2+11,2+11,2
Tasarım basıncı
Yüksek basınç tarafı (bar) 40

(MPa) 4,0
Alçak basınç tarafı (bar) 33

(MPa) 3,3

Soğutma/Isıtma 
seçicisi

Çalışma modları

İnverter serisi

VRVIII-Q serisi ❏ evet   ❏ hayır
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3. “ ” ekranı (mod değiştirme kontrol 
altında)
Ekranda bu simge görüntüleniyorsa, uzaktan 
kumandayla ısıtma/soğutma modları arasında 
geçiş yapılamaz.
“6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI” bölümüne bakınız.

4. “ ” ekranı (hava akış yönü kanatçığı)
“Çalışma prosedürü - Hava akış yönünü 
ayarlama” bölümüne bakınız.

5. “ ” ekranı (havalandırma/hava 
temizleme
Bu ekran, havalandırma ünitesinin çalışmakta 
olduğunu gösterir. (bunlar opsiyonel 
aksesuarlardır)

6. “ ” ekranı (sıcaklık ayarı)
Bu ekran, ayarlamış olduğunuz sıcaklık değerini 
gösterir.

7. “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ekranı (çalışma 
modu)
Bu ekran mevcut çalışma modunu gösterir.

8. “ ” ekranı (programlanmış süre)
Bu ekran, sistemin çalışması ve kapanması için 
programlanmış olan süreyi gösterir.

9. “ ” ekranı (çalışma denetimi/testi)
Çalışma denetimi/testi düğmesine 
basıldığında, sistemin o anda hangi modda 
çalıştığı ekranda görüntülenir.

10.“ ” ekranı (merkezi kontrol altında)
Bu ekran görüntüleniyorsa, sistem merkezi 
kumanda tarafından kontrol edilmektedir. (Bu 
standart bir özellik değildir.)

11.“ ” ekranı (fan hızı)
Bu ekran, seçmiş olduğunuz fan hızını gösterir.

12.“ ” ekranı (hava filtresinin temizlenme 
zamanı)
Dahili ünitenin kullanım kılavuzuna bakınız.

13.“ ” ekranı (buzlanma giderme/sıcak 
çalıştırma)
“Çalışma prosedürü - Isıtma operasyonu 
açıklaması” bölümüne bakınız.

14.Zamanlayıcı modu çalıştırma/kapatma 
düğmesi
“Çalışma prosedürü - Sistemin zamanlayıcıyla 
çalıştırılması ve kapatılmasının 
programlanması” bölümüne bakınız.

15.Zamanlayıcı açma/kapama düğmesi
“Çalışma prosedürü - Sistemin zamanlayıcıyla 
çalıştırılması ve kapatılmasının programlanması” 
bölümüne bakınız.

16.Çalışma denetimi/testi düğmesi
Bu düğme yalnızca yetkili servis personeli 
tarafından, bakım işlemleri için kullanılır.

17.Programlama zamanı düğmesi
Programlanmış çalıştırma ve kapatma zamanını 
ayarlamak için bu düğmeyi kullanınız.
“6-4 SİSTEMİN ZAMANLAYICIYLA 
ÇALIŞTIRILMASI VE KAPATILMASININ 
PROGRAMLANMASI” bölümüne bakınız.

18.Sıcaklık ayar düğmesi
İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için bu düğmeyi 
kullanınız.

19.Filtre işareti sıfırlama düğmesi
Dahili ünitenin kullanım kılavuzuna bakınız.

20.Fan hızı kontrolü düğmesi
Fan hızını isteğinize göre ayarlamak için bu 
düğmeye basınız.

21.Çalışma modu seçme düğmesi
• Çalışma modunu isteğinize göre ayarlamak 

için bu düğmeye basınız.
• Ana uzaktan kumandayı belirlemek için bu 

düğmeye basınız.
“6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI” bölümüne bakınız.

22.Hava akış yönünü ayarlama düğmesi
“Çalışma prosedürü - Hava akış yönünü 
ayarlama” bölümüne bakınız.

23.Yalnızca fan/klima seçimi düğmesi
Düğmeyi yalnızca fan modu için “ ”, ısıtma ya 
da soğutma modu için “ ” konumuna 
getiriniz.

24.Soğutma/ısıtma modu değiştirme düğmesi
Düğmeyi yalnızca soğutma modu için “ ”, 
ısıtma modu için “ ” konumuna getiriniz.

25.Termistör
Uzaktan kumanda çevresindeki oda sıcaklığını 
algılar.

26.Bu düğme havalandırma ünitesi takılı 
olduğunda kullanılır. (Bunlar opsiyonel 
aksesuarlardır)
Havalandırma ünitesinin kullanım kılavuzuna 
bakınız.

NOT
• Kontrolörü doğrudan güneş ışığına maruz 

bırakmayınız. LCD ekranındaki renkler solabilir ve 
bunun sonucunda veriler görüntülenemez.

• Uzaktan kumandanın kablosunu kesinlikle 
çekmeyiniz ya da bükmeyiniz.
Bu durum ünitenin bozulmasına neden olabilir.

C

TEST
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• Uzaktan kumandanın düğmelerine sivri ya da sert 
cisimlerin temas etmesine izin vermeyiniz.
Uzaktan kumanda zarar görebilir ya da 
arızalanabilir.

• Gerçek işletim durumlarının aksi bir durum ortaya 
çıktığında, şekil 2’deki gösterge tüm olası belirtileri 
gösterir.

•Şekil 2’de kapağı açık uzaktan kumanda 
gösterilmektedir.

• FXS, FXM, FXL ve FXN modelinde hava akış 
yönünü ayarlama düğmesi (22) geçersizdir ve 
düğmeye basıldığında ekran üzerinde (4) “NOT 
AVAILABLE” mesajı görüntülenir.

5. ÇALIŞMA ARALIĞI
Güvenli ve verimli bir çalışma için sistemi aşağıda 
belirtilmiş olan sıcaklık ve nem aralıklarında 
kullanınız.

NOT
• Soğutma modu:
İç sıcaklık 21°C ya da daha düşükse ve nem oranı 
%80 ya da daha yüksekse, klima sürekli olarak 
çalıştırıldığında dahili ünitenin iç kısımlarında 
buzlanma ve su sızıntısı meydana gelebilir.

• Isıtma modu:
Dış sıcaklık 21°C ya da daha yüksek olduğunda, 
makinenin korunması için klima çalışmayı 
durdurabilir.

• Yoğuşmayı ve üniteden su damlamasını önlemek 
için.
Sıcaklık veya nem bu koşullardan farklıysa, emniyet 
cihazları devreye girebilir ve klima çalışmayabilir.

6. ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
• Çalışma prosedürü harici ünite ve uzaktan 

kumanda kombinasyonuna göre değişiklik 
gösterir. “Cihazı çalıştırmadan önce ne yapmalı !” 
bölümünü okuyunuz.

• Üniteyi korumak için ana enerji kaynağını 
çalışmadan 6 saat önce açınız.
Sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için klima 
kullanım mevsimi boyunca güç kaynağını 
kapatmayınız.

• Ana enerji kaynağı çalışma esnasında kapanırsa, 
operasyon enerji geri geldiğinde otomatik olarak 
aynı modda tekrar başlayacaktır.

6-1 SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK VE 
YALNIZCA FAN MODLARI

• Ekranda “ ” (mod değiştirme kontrol 
altında) görüntüleniyorsa, uzaktan kumandayla 
mod değiştirme işlemi yapılamaz.
Ekranda “ ” yoksa, çalışma modunu 
uzaktan kumandayla değiştiriniz.

• Ekranda “ ” (mod değiştirme kontrol 
altında) simgesi yanıp sönüyorsa, “Çalışma 
prosedürü - Ana uzaktan kumandanın 
ayarlanması” bölümüne bakınız.

• Fan, iç ünitedeki ısının atılması için, ısıtma işlemi 
sona erdikten sonra yaklaşık 1 dakika daha 
çalışmaya devam edebilir.

• Hava akış oranı, oda sıcaklığına bağlı olarak 
otomatik olarak ayarlanabilir veya fan aniden 
durabilir. Bu arıza olduğunu göstermez.

• Sistem, makinenin korunması için hava akış 
oranı otomatik olarak kontrol edebilir.

• Hava akış oranının değiştirilmesi biraz zaman 
alabilir.
Bu normal bir durumdur.

• Otomatik çalışma (yalnızca  Isı  Geri  Kazanım  
serisi  (RQCEQ))
Bu çalışma modunda, soğutma/ısıtma modu 
arasında geçiş otomatik olarak yapılır.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLMAYAN 
SİSTEMLER İÇİN (Bkz. şekil 4)

Çalışma modu seçme düğmesine birkaç kez 
basarak istediğiniz çalışma modunu seçiniz;

“ ” Soğutma modu
“ ” Isıtma modu
“ ” Otomatik modu
“ ” Yalnızca fan modu

Açma/kapama düğmesine basınız.
Çalışma ışığı yanar ve sistem çalışmaya başlar.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİLİ SİSTEMLER İÇİN
(Bkz. şekil 4 ve 7)

Soğutma/Isıtma seçicisi ile çalışma modunu 
aşağıdaki şekilde seçiniz:

“ ” “ ” Soğutma modu (Bkz. şekil 7.1)
“ ” “ ” Isıtma modu (Bkz. şekil 7.2)
“ ” “ ” Yalnızca fan modu (Bkz. şekil 7.3)

Açma/kapama düğmesine basınız. 
(Bkz. şekil 4)
Çalışma ışığı yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.

AYARLAMA (Bkz. şekil 4)
İstediğiniz sıcaklığı, fan hızını ve hava akış 
yönünü (yalnızca BRC1A52 uzaktan 
kumanda: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA) 
ayarlamak için aşağıdaki prosedürü 
uygulayınız.

SOĞUTMA ISITMA

dış hava sıcaklığı –5°~43°CDB –20°~21°CDB

–20°~15,5°CWB

iç hava sıcaklığı 21°~32°CDB 15°~27°CDB

14°~25°CWB

iç nem ≤ %80 -

1

2

1
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Sıcaklık ayar düğmesine basarak istenilen 
sıcaklığı ayarlayınız.

Bu düğmeye her basıldığında sıcaklık 
1°C artar ya da azalır.

NOT
• Sıcaklığı, çalışma aralığında ayarlayınız.
• Yalnızca fan modunda sıcaklık ayarı 

yapılamaz.

Fan hızı kontrolü düğmesine basarak 
istediğiniz fan hızını seçiniz.

Hava akış yönünü ayarlama düğmesine 
basınız.
Ayrıntılı bilgi için “Hava akış yönünü ayarlama” 
bölümüne bakınız.

SİSTEMİ DURDURMA (Bkz. şekil 4)

Açma/kapama düğmesine tekrar basınız.
Çalışma ışığı söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Ünite durduktan hemen sonra gücü 

kesmeyiniz.
• Sistem, tahliye pompasının tahliye işlemini 

tamamlaması için en az 5 dakikalık bir 
süreye gereksinim duymaktadır.
Gücü hemen kapatmak su sızıntısı ya da 
diğer sorunlara neden olabilir.

ISITMA OPERASYONU AÇIKLAMASI
• Isıtma işleminin belirlenen sıcaklık değerine 

ulaşması, genellikle soğutma işlemine kıyasla 
daha uzun zaman alır. 
Çalışmayı, zamanlayıcılı çalışma öncesinde 
olduğu gibi başlatmanızı öneririz.

• Isıtma kapasitesinde düşme olmamasını ya da 
soğuk hava üflenmemesini sağlamak için 
aşağıdaki işlem gerçekleştirilir.

Buz çözücü çalışma
• Isıtma işleminde harici ünite ısı 

eşanjörünün buzlanması artmaktadır. Bu 
durumda ısıtma özelliği azalır ve sistem 
buzlanmayı giderme işlemini başlatır.

• İç ünite fanı durur ve uzaktan kumandada 
“ ” görüntülenir.

• Sistem, buzlanmayı giderme işleminden en 
fazla 10 dakika sonra ısıtma işlemine geri 
döner.

• Hava akışı breeze “meltem” moduna geçer 
veya durur.

• Hava akışı breeze moduna geçtiğinde veya 
durduğunda, klima önceki çalışma 
durumuna yaklaşık 5 ila 15 dakika sonra 
geri döner.

Sıcak çalıştırma
• Isıtma işleminin başında üniteden soğuk 

hava üflenmesini önlemek amacıyla, dahili 
fan otomatik olarak durdurulur. Uzaktan 
kumandanın ekranında “ ” simgesi 
görüntülenir.

NOT
• Dış sıcaklık düştükçe, ısıtma kapasitesinde de 

düşüş meydana gelir. Böyle bir durum meydana 
geldiğinde, üniteyle birlikte başka bir ısıtma 
cihazı daha kullanınız. (Birlikte kullandığınız 
cihazlar açık alev üretiyorsa, odayı sürekli olarak 
havalandırınız.) 
Açık alev üreten cihazları üniteden gelen hava 
akımına maruz bırakmayınız ya da ünitenin altına 
yerleştirmeyiniz.

• Ünite, tüm odanın ısıtılması amacıyla sıcak hava 
dolaşımlı bir sistem kullandığı için, ünite 
başlatıldıktan sonra odanın ısınması belirli bir 
süre almaktadır.

• Sıcak hava tavana yükseliyor ve zemin 
üzerindeki alanı ısıtmıyorsa, dolaşıma yardımcı 
olacak bir alet kullanmanızı tavsiye ederiz (hava 
dolaşımı için dahili fan). Ayrıntılı bilgi için 
bayiinizle temasa geçiniz.

6-2 KURUTMALI ÇALIŞMA PROGRAMI
• Bu işlemin işlevi, minimum sıcaklık 

düşüşüne neden olarak odanızdaki nem 
oranını düşürmektir.

• Mikro bilgisayar, sıcaklığı ve fan hızını 
otomatik olarak belirler.

• Oda sıcaklığı düşükse, sistem çalışmaz.
• Mikrobilgisayar, sıcaklığı ve fan hızını 

otomatik olarak kontrol edeceği için bunlar 
uzaktan kumanda aracılığıyla 
ayarlanamazlar.

• Bu işlev oda sıcaklığı 20°C ya da daha 
düşükse kullanılamaz.

• Kurutmalı çalışma programı, klima kesintili 
hafif soğutma işlemi yürütürken odadaki 
nemin alınmasını ve oda sıcaklığının aşırı 
düzeyde düşmemesini sağlar.

• Bu işlev nem oranı kontrolü sağlamaz.
• FXL ve FXN tipi dahili üniteler kurutmalı 

çalışma programına sahip değildir.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLMAYAN 
SİSTEMLER İÇİN (Bkz. şekil 5)
NOT
• Ekran üzerinde “ ” (Soğutma modu) 

görüntülenmiyorsa “6-1 SOĞUTMA, ISITMA, 
OTOMATİK VE YALNIZCA FAN MODLARI” 
bölümüne bakınız ve “ ” (Soğutma modu) 
ayarı yapınız. Klima “ ” (Soğutma modu) 
olarak ayarlanmamışsa “ ” (kurutmalı çalışma 
programı) moduna geçilmez.

3
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Çalışma modu seçme düğmesine birkaç kere 
basarak “ ” (kurutmalı çalışma programı) 
modunu seçiniz.

Açma/kapama düğmesine basınız.
Çalışma ışığı yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.

Hava akış yönünü ayarlama düğmesine 
basınız (sadece FXC, FXF, FXH, FXK, FXA 
için). Ayrıntılı bilgi için “Hava akış yönünü 
ayarlama” bölümüne bakınız.

Açma/kapama düğmesine tekrar basınız.
Çalışma ışığı söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Ünite durduktan hemen sonra gücü 

kesmeyiniz.
• Sistem, tahliye pompasının tahliye işlemini 

tamamlaması için en az 5 dakikalık bir 
süreye gereksinim duymaktadır.
Gücü hemen kapatmak su sızıntısı ya da 
diğer sorunlara neden olabilir.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİLİ SİSTEMLER İÇİN
(Bkz. şekil 8)

Soğutma/Isıtma seçicisi ile soğutma işlemi 
modunu seçiniz.

Çalışma modu seçme düğmesine birkaç kere 
basarak “ ” modunu seçiniz.

Açma/kapama düğmesine basınız.
Çalışma ışığı yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.

Hava akış yönünü ayarlama düğmesine 
basınız (sadece FXC, FXF, FXH, FXK, FXA 
için). Ayrıntılı bilgi için “Hava akış yönünü 
ayarlama” bölümüne bakınız.

Açma/kapama düğmesine tekrar basınız.
Çalışma ışığı söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Ünite durduktan hemen sonra gücü 

kesmeyiniz.
• Sistem, tahliye pompasının tahliye işlemini 

tamamlaması için en az 5 dakikalık bir 
süreye gereksinim duymaktadır.
Gücü hemen kapatmak su sızıntısı ya da 
diğer sorunlara neden olabilir.

6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜ AYARLAMA 
(Bkz. şekil 6) (Yalnızca Çift-akışlı, 
Çoklu-akışlı, Köşe, Tavana asılı ve 
Duvara-monteli için)
Hava akış yönünü seçmek için hava 
akış yönü düğmesine basınız.
Hava akış kanatçığı ekranı sağda 
görülen şekilde salınım 
gerçekleştirecek ve hava akış yönü 
sürekli olarak değişecektir. 
(Otomatik salınım ayarı)

İstediğiniz hava akış yönünü seçmek 
için, hava akış yönünü ayarlama 
düğmesine basınız.

Hava akış kanatçığı ekranı salınım 
hareketini durdurur hava akış yönü 
sabitlenir. (Sabit hava akış yönü 
ayarı)

HAVA AKIŞ KANADININ HAREKETİ 

Aşağıdaki durumlarda, mikro bilgisayarın kontrol 
ettiği hava akış yönü ekrandakinden farklı olabilir.

Hava akış yönü aşağıda gösterilen şekillerde 
ayarlanabilir.
• Hava akış kanatçığı konumunu kendi ayarlar.
• Hava akış yönü kullanıcı tarafından sabitlenebilir.

Otomatik “ ” veya istenen konum “ ”. 
(Bkz. şekil 13)

NOT
• Kanatçığın hareket sınırı 

değiştirilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 
Daikin bayiinizle temasa geçiniz. (Sadece 
Çift-akışlı, Çoklu-akışlı, Köşe, Tavana asılı 
ve Duvara-monteli için.)

• Paralel doğrultuda “ ” çalıştırmayınız. 
Bu durum tavanda damlacık ve toz 
oluşmasına neden olabilir.

1

2

3

4
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SOĞUTMA ISITMA

• Çalışmaya başlarken.
• Oda sıcaklığı ayar değerinden 

yüksekse.
• Buzlanmayı giderme işleminde.

• Sistem devamlı olarak yatay hava akış yönünde çalışırsa.
• Tavana-asılı ya da duvara-monteli bir üniteyle soğutma işlemi sırasında, 

sürekli olarak aşağı doğru hava akışı gerçekleştirildiğinde, mikro 
bilgisayar akış yönünü kontrol edebilir, bu durumda uzaktan kumanda 
ekranı da değişecektir.

1
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6-4 SİSTEMİN ZAMANLAYICIYLA 
ÇALIŞTIRILMASI VE KAPATILMASININ 
PROGRAMLANMASI 
(Bkz. şekil 9)

• Zamanlayıcı aşağıda belirtilen iki şekilde 
çalıştırılabilir. 
Kapatma zamanının programlanması 
“ ”. Sistem belirlenen zaman 
geldiğinde çalışmayı durdurur.
Başlatma zamanının programlanması 
“ ”. Sistem belirlenen zaman 
geldiğinde çalışmayı başlatır.

• Zamanlayıcı en fazla 72 saat için 
programlanabilir.

• Çalıştırma ve kapatma zamanları aynı anda 
programlanabilir.

Zamanlayıcı modunu çalıştırma/kapatma 
düğmesine birkaç kez basarak, ekran 
üzerinde modu seçiniz.
Ekran yanıp sönecektir.
• Zamanlayıcı kapatma ayarı için “ ”
• Zamanlayıcı çalıştırma ayarı için “ ”

Programlama zamanı düğmesine basınız ve 
sistemi kapatma veya çalıştırma zamanını 
ayarlayınız.

Düğmeye her basıldığında, zaman 
1 saat ileri ya da geri alınır.

Zamanlayıcı açma/kapama düğmesine 
basınız.
Zamanlayıcı ayarlama işlemi tamamlanmıştır. 
Ekranda yanıp sönen “ ” veya “ ” 
simgesi sürekli olarak yanmaya başlayacaktır.

NOT
• Zamanlayıcıyı kapatıp ve yeniden açık 

duruma getirdiğinizde yukarıdaki 
prosedürü (“ ” ila “ ”) tekrarlayınız.

• Zamanlayıcı programlandığında, kalan 
zaman ekranda görüntülenecektir.

• Programlamayı iptal etmek için zamanlayıcı 
açık/kapalı düğmesine yeniden basınız. 
Ekran temizlenir.

Örnek: (Bkz. şekil 11)
Zamanlayıcı, sistemi 3 saat sonra durdurmak 
ve 4 saat sonra başlatmak için 
programlandıysa, sistem 3 saat sonra 
duracak ve bundan 1 saat sonra yeniden 
çalışacaktır.

6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI (Bkz. Şekil 10)

•Şekil 14.1'de gösterildiği gibi bir dış üniteye 
birkaç iç ünite bağlanmışsa (Heat  Pump  serisi  
(RQ(C)YQ)), uzaktan kumandaların bir tanesinin 
ana uzaktan kumanda olarak atanması gerekir.

• Isıtma ve soğutma çalışma modu sadece ana 
uzaktan kumanda tarafından seçilebilir.

• Yardımcı uzaktan kumandaların ekranlarında 
“ ” (mod değiştirme kontrol altında) 
simgesi görüntülenir ve bu uzaktan kumandalar 
otomatik olarak ana uzaktan kumanda 
tarafından belirlenen çalışma modunu izlerler.
Ancak, ana uzaktan kumanda tarafından seçilen 
modun soğutma modu olması halinde, yardımcı 
uzaktan kumandalar kullanılarak kurutma 
programına ya da yalnızca fan moduna geçiş 
yapmak olanaklıdır.

•Şekil 14,2’te gösterilen gibi bir sistem 
kullanılıyorsa, çalışma modu yalnızca ana 
uzaktan kumanda tarafından 
seçilebilmektedir. (yalnızca  Isı  Geri  
Kazanım  serisi  (RQCEQ))

(Bkz. şekil 14.2)
1. Dış ünite
2. BS ünitesi
3. İç ünite
4. Uzaktan Kumanda
5. Bazı dahili üniteler sadece tek bir 

BS ünitesine bağlıdır.
Bu uzaktan kumandalardan biri, ana 
uzaktan kumandadır.

6. Her dahili ünite bir BS ünitesine 
bağlıdır.
Her uzaktan kumanda ana uzaktan 
kumanda görevine sahiptir.

Şekil 15’te gösterilen gibi bir sistem 
kullanılıyorsa, uzaktan kumandaların hiçbiri 
çalışma modunu seçemez. (yalnızca  Isı  Geri  
Kazanım  serisi  (RQCEQ))

(Bkz. şekil 15)
1. Dış ünite
2. BS ünitesi
3. İç ünite
4. Uzaktan Kumanda
5. SOĞUTMA/ISITMA Seçicisi
6. SOĞUTMA/ISITMA seçicisi 

BS ünitesine bağlıdır.
SOĞUTMA/ISITMA Seçicisi çalışma 
modunu seçebilir.

1
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Ana uzaktan kumandanın atanması

Mevcut ana uzaktan kumandanın çalışma 
modu seçme düğmesini 4 saniye boyunca 
basılı tutunuz.
Aynı harici üniteye bağlı olan tüm yardımcı 
uzaktan kumandaların ekranlarında 
“ ” (mod değiştirme kontrol altında) 
simgesi yanıp söner.

Ana uzaktan kumanda olarak atamak 
istediğiniz uzaktan kumandanın çalışma 
modu seçme düğmesine basınız. Atama 
işlemi tamamlanmıştır. Bu uzaktan kumanda 
ana uzaktan kumanda olarak atanmıştır; 
ekranındaki “ ” (mod değiştirme 
kontrol altında) simgesi kaybolur.
Diğer uzaktan kumandaların ekranlarında 
“ ” (mod değiştirme kontrol altında) 
simgesi görüntülenir.

Çalışma modunun değiştirilmesi
(Bkz. şekil 10)

Klima istenen çalışma moduna ayarlanana 
kadar, “ ” (mod değiştirme kontrol 
altında) simgesinin görüntülenmediği ana 
uzaktan kumandanın çalışma modu seçme 
düğmesine basınız.
Düğmeye her basılışında ekran bilgisi FAN, 
DRY, AUTO (yalnızca  Isı  Geri  Kazanım  serisi  
(RQCEQ)), COOLING ya da HEATING olarak 
değişecektir. Seçim hakkına sahip olmayan 
diğer uzaktan kumandalar, bu çalışma moduna 
uyacak ve ekranları otomatik olarak bu yönde 
değişecektir.

6-6 GRUP KONTROL SİSTEMİ YA DA İKİ 
UZAKTAN KUMANDALI KONTROL 
SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Bu sistem bağımsız kontrol sisteminin yanı sıra iki 
farklı kontrol sistemi daha sağlamaktadır (bir 
uzaktan kumandayı, bir dahili üniteyi kontrol eder). 
Sisteminiz konusunda onay almak için Daikin 
bayisiyle temasa geçiniz.

•Grup kontrol sistemi
Bir uzaktan kumanda, 16 adet dahili üniteye 
kadar kontrol sağlamaktadır. Tüm dahili üniteler 
eşit olarak ayarlanır.

• İki uzaktan kumandalı sistem
İki uzaktan kumanda tek bir dahili üniteyi kontrol 
eder (grup kontrol sisteminde, bir grup dahili 
üniteyi). Ünite bağımsız olarak çalıştırılır.

NOT
• Grup kontrol ve iki uzaktan kumandalı 

kontrol sistemlerinin kombinasyonunda ya 
da ayarlarında değişiklik yapmak için Daikin 
bayiisiyle temasa geçiniz.

7. OPTİMUM ÇALIŞMA
Sistemin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak 
için aşağıdaki önlemleri göz önünde 
bulundurmanız gerekmektedir.

• Hava çıkışını uygun şekilde ayarlayın ve havanın 
doğrudan odada bulunan kişilere üflenmesine 
izin vermeyin.

• Oda sıcaklığını konforlu bir ortam oluşturacak 
şekilde ayarlayınız. Aşırı ısıtma ya da 
soğutmadan kaçınınız.

• Soğutma modunda perde ya da kapatıcı şeyler 
kullanarak odaya direk güneş ışığı girmesini 
engelleyin.

• Sık sık havalandırınız.
Uzun süreli kullanımda havalandırma büyük 
öneme sahiptir.

• Kapıları ve pencereleri açık bırakmayınız. Kapılar 
ve pencereler açık bırakıldığı takdirde, hava 
odanın dışına çıkarak soğutma ya da ısıtma 
etkisinde azalma meydana getirecektir.

• Asla ünitenin hava giriş ya da hava çıkış 
kısımlarının yakınına herhangi bir nesne 
yerleştirmeyiniz. Bu durum çalışma etkisinde 
bozulma ya da çalışmanın durmasına yol açabilir.

• Uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa 
ünitenin ana güç şalterini kapalı konuma 
getiriniz. Şalter açık konumdayken elektrik 
tüketmektedir. Sorunsuz şekilde çalışmanın 
sağlanması için, üniteyi yeniden başlatmadan 
önce ana güç şalterini 6 saat öncesinden açık 
konuma getiriniz. (Dahili ünite kullanım 
kılavuzundaki “Bakım” bölümüne bakınız.)

• Gösterge “ ” gösterdiğinde (hava filtresinin 
temizlenme zamanı) , filtreleri temizlemek için 
yetkili servis elemanlarına danışın. (Dahili ünite 
kullanım kılavuzundaki “Bakım” bölümüne 
bakınız.)

• İç üniteyi ve uzaktan kumandayı 
televizyonlardan, radyolardan, stereo 
sistemlerde ve diğer benzeri cihazlardan en az 
1 m uzakta tutun.
Aksi takdirde statik elektrik ya da görüntüde 
bozulma meydana gelebilir.

• Diğer ısıtma cihazlarını doğrudan dahili ünitenin 
altında kullanmayınız.
Aksi takdirde sıcaklık nedeniyle deforme 
olabilirler.

• Hava akış yönü ayarlama işlevini tam olarak 
kullanınız. Soğuk hava zemine çöker, sıcak hava 
tavana yükselir.
Hava akış yönünü soğutma ya da kurutma 
işleminde zemine paralel, ısıtma işleminde ise 
zemine doğru ayarlayınız.
Havanın doğrudan insanların üzerine doğru 
üflenmesine engel olunuz.

1

2

3
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• Oda sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaşması 
zaman alır.
Bu nedenle zamanlayıcı işlevini kullanarak 
çalışmayı daha önceden başlatmanızı tavsiye 
ederiz.

8. MEVSİMLİK BAKIM

İKAZ
Harici ve dahili ünite üzerindeki hava 
girişlerine ya da alüminyum kanatçıklara 
dokunmayınız.
Bunlara dokunmak yaralanmaya neden olabilir.

Harici ya da dahili üniteyi yıkamayınız.
Elektrik şoku ya da yangın meydana gelebilir.

Hava filtresini vb. temizlerken bastığınız 
yere dikkat ediniz.
Üzerinde durduğunuz platform dengesizse 
düşerek ya da devrilerek yaralanabilirsiniz.

Temizlik işlemi yapmadan önce mutlaka 
çalışmayı durdurup, güç şalterini kapalı 
konuma getiriniz.
Aksi takdirde elektrik çarpması ya da yaralanma 
meydana gelebilir.

Dahili ünitelerin iç kısmının temizlenmesi 
konusunda bayiinize danışınız.
Doğru bir şekilde gerçekleştirilmeyen temizlik 
işlemi plastik parçalara zarar vererek su sızıntısı 
gibi arızalara neden olabilir ve bu durum elektrik 
çarpmasına yol açabilir.

8-1 SEZON BAŞINDA
Kontrol ediniz
• Dahili ya da harici ünitenin hava giriş ve çıkış 

kanalları tıkalı mı?
Tıkanmalarına neden olabilecek bir şey varsa 
çıkartınız.

Hava filtresini ve dışını temizleyin.
• Hava filtresini temizledikten sonra, geri aynı 

konumuna takıldığından emin olun. Temizleme 
konusunda ayrıntılı bilgi için dahili üniteyle 
birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakınız.

Gücü açınız.
• Güç açıldığında uzaktan kumanda ekranı 

üzerinde karakterler belirir.
(Ünitenin korunması için çalıştırmaya 
başlamadan 6 saat önce gücü açınız. Bu 
çalışmanın sorunsuz olmasını sağlar.)

8-2 SEZON SONUNDA
Havanın açık olduğu bir günde, yaklaşık olarak 
günün yarısı boyunca fanı çalıştırarak ünitenin 
iç kısmının tamamen kurumasını sağlayınız.
• Fan çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için sayfa 7’ya 

bakınız.

Gücü kapatınız
• Güç kapatıldığında, uzaktan kumanda ekranı 

üzerindeki karakterler silinir.
• Güç açık olduğunda, ünite belli bir miktar Watt 

değerinde güç tüketecektir.
Enerji tasarrufu sağlamak için üniteyi kapalı 
konuma getiriniz.

Hava filtresini ve dışını temizleyin.
• Hava filtresini temizledikten sonra, geri aynı 

konumuna takıldığından emin olun.
Temizleme konusunda ayrıntılı bilgi için dahili 
üniteyle birlikte gelen kullanım kılavuzuna 
bakınız.

9. AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER KLİMA 
ARIZALARI DEĞİLDİR

9-1 SİSTEM ÇALIŞMIYOR
•Klima, çalışmayı durdurup yeniden 

başlattıktan ya da çalışma modları arasında 
geçiş yaptıktan sonra hemen çalışmaya 
başlamıyor.
Çalışma ışığının yanması sistemin normal 
durumda olduğunu gösterir.
Klima, kompresör motorunda aşırı yüklenmenin 
önlenmesi amacıyla, biraz önce KAPALI konuma 
getirilmiş olma ihtimaline karşı yeniden AÇIK 
konuma getirildikten 5 dakika sonra çalışmaya 
başlar.

•Uzaktan kumanda ekranında “Centralized 
Control” görüntüleniyorsa ve çalışma 
düğmesine basıldığında ekran birkaç saniye 
boyunca yanıp sönüyorsa.
Bu durum ünitenin merkezi cihaz tarafından 
kontrol edildiğini göstermektedir.
Yanıp sönen ekran, uzaktan kumandanın 
kullanılamayacağını göstermektedir.

•Sistem, güç kaynağı açık konuma 
getirildikten hemen sonra çalışmaya 
başlamıyor.
Mikro bilgisayarın çalışmaya hazır hale gelmesi 
için bir dakika bekleyiniz.

9-2 CİHAZ BAZEN DURUYOR
•Cihaz, uzaktan kumanda ekranında “U4” ya 

da “U5” yazıları görüntülendikten sonra 
duruyor ve birkaç dakika sonra yeniden 
çalışmaya başlıyor.
Bu, uzaktan kumandanın klima haricindeki 
başka elektrikli cihazlarla etkileşime girdiğini ve 
üniteler arasında iletişimin engellenerek cihazın 
durmasına neden olduğunu göstermektedir.
Etkileşim ortadan kalktığında çalışma otomatik 
olarak yeniden başlatılır.

09-3852.book  Page 12  Tuesday, December 1, 2009  5:02 PM



13 Türkçe

9-3 SOĞUTMA/ISITMA MODLARI 
ARASINDA GEÇİŞ YAPILAMIYOR

•Ekran üzerinde “ ” (mod değiştirme 
kontrol altında) simgesi görüntüleniyorsa.
Bu durum, kullanılan uzaktan kumandanın 
bağımlı ünite olduğunu gösterir.
“Ana uzaktan kumandanın ayarlanması” 
bölümüne bakınız.

• Soğutma/ısıtma modu seçme düğmesi takılı ve 
ekran üzerinde “ ” (mod değiştirme 
kontrol altında) simgesi görüntüleniyor
Bu, modlar arasındaki geçişin soğutma/ısıtma 
modu seçicisi tarafından yapıldığını 
göstermektedir. Uzaktan kumanda düğmesinin 
takıldığı Daikin bayisine başvurunuz.

9-4 FAN MODU ÇALIŞIYOR, AMA SOĞUTMA 
VE ISITMA MODLARI ÇALIŞMIYOR

•Güç açıldıktan hemen sonra.
Mikro bilgisayar çalışmaya hazırlanıyor.
10 dakika bekleyiniz.

9-5 FANIN ÇALIŞMA GÜCÜ AYARA 
UYMUYOR

•Fan gücü, fan gücü ayarlama düğmesine 
basılmış olsa bile değişmez.
Isıtma işlemi sırasında, oda sıcaklığı ayar 
sıcaklığına ulaştığı takdirde, harici ünite 
çalışmayı durdurur ve dahili ünite fanı düşük 
güçte çalışmaya başlar.
Bu, soğuk havanın oda içerisine doğrudan 
üflenmesini önlemek içindir.
Fan gücü, başka bir dahili ünite ısıtma işlemi 
gerçekleştirirken düğme değiştirilse bile 
değişmez.

9-6 FANIN YÖNÜ AYARA UYMUYOR
•Fanın yönü uzaktan kumanda ekranına 

uymuyor.
Fanın yönü salınım hareketi yapmıyor.
Bu durum, ünitenin mikro bilgisayar tarafından 
kontrol ediliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
“Hava akış yönünün ayarlanması” bölümüne 
bakınız.

9-7 ÜNİTEDEN BEYAZ RENKTE BUHAR 
ÇIKIYOR

İç ünite

• Soğutma işlemi sırasında nem oranı yüksek.
Bir dahili ünitenin iç kısmı aşırı derecede 
kirlenmişse, oda içindeki sıcaklık dağılımında 
dalgalanma olur. Dahili ünitenin iç kısmının 
temizlenmesi gerekmektedir. Ünitenin 
temizlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Daikin 
bayisine başvurunuz. Bu işlem ehliyetli servis 
elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

•Soğutma işlemi tamamlandıktan hemen 
sonra ve oda sıcaklığı ve nem düşük 
olduğunda.
Bu durum, sıcak haldeki soğutucu akışkan 
gazının dahili üniteye geri dönüp buhar 
oluşturması nedeniyle meydana gelmektedir.

İç ünite, dış ünite

•Sistem buzlanmayı giderme işleminden 
hemen sonra ısıtma moduna geçirildiğinde.
Buzlanmayı giderme işlemi sırasında oluşan 
nem buharlaşarak açığa çıkar.

9-8 KLİMADAN GÜRÜLTÜ GELİYOR 
İç ünite

•Güç kaynağı açıldıktan hemen sonra 
çınlama sesi işitiliyorsa.
Dahili ünite içerisindeki genleşme valfı 
çalışmaya başlayarak sese neden olur. Ses, 
yaklaşık bir dakika içinde azalacaktır.

•Soğutma işlemi sırasında ya da dururken 
sürekli olarak alçak bir hışırdama sesi 
işitiliyor.
Tahliye pompası (opsiyonel aksesuarlar) 
çalışırken bu ses işitilir.

•Sistem, ısıtma işleminin ardından 
durduğunda bir fısıldama sesi işitiliyor.
Plastik parçaların sıcaklık değişimi nedeniyle 
genleşip daralmaları bu sese neden olur.

• Dahili ünite durdurulmuş durumdayken düşük 
bir hışırdama ve gürüldeme sesi işitiliyor.
Başka bir dahili ünite çalıştığında bu ses işitilir. 
Yağın ve soğutucunun sistem içinde kalmaması 
için düşük miktarda soğutucu akışkanın akışına 
izin verilir.

Dış ünite

•Çalışma sesinin tonu değişiyorsa.
Bu gürültü frekans değişikliğinden meydana 
gelmektedir.

İç ünite, dış ünite

•Sistem soğutma ya da buzlanmayı giderme 
işlemi gerçekleştirirken sürekli olarak alçak 
bir tıslama sesi işitiliyor.
Bu, dahili ve harici üniteler içinde dolaşan 
soğutucu akışkan gazının sesidir.

•Çalışmayı başlatırken ya da durdurduktan 
hemen sonra ya da buzlanmayı giderme 
işlemi sırasında tıslama sesi işitiliyor.
Bu, dolaşımın durması ya da değişmesi sonucu 
soğutucu akışkanın neden olduğu bir sestir.
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9-9 ÜNİTEDEN TOZ ÇIKIYOR
•Ünite, uzun süre çalıştırılmadıktan sonra 

yeniden kullanıldığında.
Bu durum, ünite içerisine toz girmiş olduğu için 
ortaya çıkmaktadır.

9-10 ÜNİTEDEN KOKU GELİYOR
•Çalışma sırasında.

Ünite, odanın, eşyaların, sigaranın vb. kokusunu 
içine çekerek daha sonra geri yayabilir.

9-11 HARİCİ ÜNİTE FANI DÖNMÜYOR
•Çalışma sırasında.

Ürünün optimum düzeyde çalışması için fan 
kontrol edilmektedir.

9-12 EKRANDA “ ” SİMGESİ 
GÖRÜNTÜLENİYOR

•Bu durum ana güç şalteri açıldıktan hemen 
sonra meydana gelir.
Bu, uzaktan kumandanın normal durumda 
olduğunu gösterir. Bu durum yaklaşık bir dakika 
boyunca sürer.

9-13 HARİCİ ÜNİTE İÇİNDEKİ 
KOMPRESÖR YA DA FAN 
DURMUYOR 

•Bu, kompresör içerisinde yağ ve soğutucu 
akışkan kalmasını önlemek içindir. Ünite 
5 ila 10 dakika sonra duracaktır.

9-14 HARİCİ ÜNİTENİN İÇ KISMI ÜNİTE 
DURMUŞ OLDUĞU HALDE SICAK

•Bu, karter ısıtıcısının kompresörü sorunsuz 
başlatma amacıyla ısıtmasından 
kaynaklanmaktadır.

9-15 CİHAZ BAZEN DURUYOR
•Cihaz, uzaktan kumanda ekranında “U4” ve 

“U5” yazıları görüntülendikten sonra 
duruyor ve birkaç dakika sonra yeniden 
çalışmaya başlıyor.
Bu, uzaktan kumandanın klima haricindeki 
başka elektrikli cihazlarla etkileşime girdiğini ve 
üniteler arasında iletişimin engellenerek cihazın 
durmasına neden olduğunu göstermektedir.
Etkileşim ortadan kalktığında çalışma otomatik 
olarak yeniden başlatılır.

9-16 ÜNİTE DURMUŞ OLDUĞU HALDE 
SICAK HAVA YAYILIYOR

•Ünite durduğunda sıcak hava 
hissedilebilmektedir.
Aynı sistem üzerinde birden fazla dahili ünite 
çalıştırıldığında, ünitenin biri çalıştırılırken diğer 
ünite içerisinde de bir miktar soğutucu akışkan 
dolaşımı olacaktır.

9-17 İYİ SOĞUTMA YAPAMIYOR
•Kurutmalı çalışma programı.

Kurutma programı, oda sıcaklığını mümkün 
olduğunca düşürmek amacıyla 
programlanmıştır. 
Sayfa 8’ya bakınız.

10.ARIZA DURUMLARI
Aşağıdaki arızalardan biri olduğunda, aşağıda 
gösterilen önlemleri alın ve Daikin bayiinize 
başvurun.

UYARI
Olağandışı bir durumla (yanık kokusu vb.) 
karşılaştığınızda çalışmayı durdurup gücü 
kapatınız.
Böylesi bir durumda üniteyi çalıştırmaya devam 
etmek arızalanma, elektrik şoku ya da yangınla 
sonuçlanabilir.
Bayiinizle temasa geçiniz.

• Sigorta, devre kesici ya da topraklama kaçağı 
devre kesicisi gibi güvenlik cihazları sürekli 
olarak harekete geçiyorsa; 
Önlem: Ana güç şalterini açmayınız.

• AÇIK/KAPALI düğmesi düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa;
Önlem: Ana güç şalterini kapatınız.

• Üniteden su sızıyorsa,
Önlem: çalışmayı durdurun

• Çalıştırma düğmesi düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa.
Gücü kapatınız.

• Ekran üzerinde “ ” simgesi 
görüntüleniyor, ünite numarası ve çalışma ışığı 
yanıp sönüyor ve arıza kodu görüntüleniyorsa; 
(Bkz. şekil 12)

1. Ekranı inceleyiniz
2. Arızanın meydana geldiği dahili üniteyi 

inceleyiniz
3. Çalışma ışığı
4. Arıza kodunu inceleyiniz

Önlem: Daikin bayisine bilgi veriniz ve arıza 
kodunu iletiniz.

Yukarıda anlatılanlar dışında sistem 
çalışmıyorsa ve yukarıda anlatılan arızalar 
kanıt oluşturmuyorsa; sistemi aşağıdaki 
prosedürlere göre incelenmelidir.
Sorunu yukarıdaki unsurların tamamını kontrol 
ettikten sonra da çözemiyorsanız, bayiinizle 
temasa geçiniz.
Bayiinize belirtiler, sistem adı ve model adı 
(garanti belgesinde listelenmiştir) konusunda 
bilgi veriniz.

TEST
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1. Sistem hiç çalışmıyor.
• Enerji kesintisi olup olmadığını kontrol edin.

Enerji gelen kadar bekleyin. Eğer, enerji kaybı 
çalışma esnasında kesilirse sistem enerji 
geldiğinde otomatik olarak çalışmaya 
başlayacaktır.

• Sigortaların sağlam durumda olduğundan emin 
olunuz;
Güç kaynağını kapatınız.

• Devre kesicinin sağlam 
durumda olduğundan 
emin olunuz.
Gücü, devre kesici 
kapalı konumdayken 
açınız.
Devre kesici tetiklenmiş 
konumdayken gücü açmayınız.
(Bayiinizle temasa geçiniz.)

2. Sistem çalışmaya başladıktan kısa bir süre 
sonra duruyorsa;

• Harici ya da dahili ünitenin hava giriş ya da 
çıkışlarında engeller nedeniyle tıkanıklık 
olmadığından emin olunuz.
Herhangi bir engeli ortadan kaldırarak sağlıklı 
hava akışı sağlayınız.

• Uzaktan kumanda ekranında “ ” (hava 
filtresinin temizlenme zamanı) simgesinin 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz;
Dahili ünitenin kullanım kılavuzuna bakınız. Ve 
hava filtresini temizleyiniz.

3. Sistem çalışıyor ancak soğutma ve ısıtma 
yetersiz;

• Harici ya da dahili ünitenin hava giriş ya da 
çıkışlarında engeller nedeniyle tıkanıklık 
olmadığından emin olunuz.
Herhangi bir engeli ortadan kaldırarak sağlıklı 
hava akışı sağlayınız.

• Uzaktan kumanda ekranında “ ” (hava 
filtresinin temizlenme zamanı) simgesinin 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz;
Dahili ünitenin kullanım kılavuzuna bakınız. Ve 
hava filtresini temizleyiniz.

• Sıcaklık ayarını kontrol ediniz.
“Çalışma prosedürü” ne bakınız.

• Uzaktan kumandanızdaki fan hızı değerini 
kontrol ediniz.
“Çalışma prosedürü” ne bakınız.

• Açık kapı ya da pencere bulunup bulunmadığını 
kontrol ediniz. 
İçeri rüzgar girmesini önlemek için kapıları ve 
pencereleri kapalı tutunuz.

• Soğutma işlemi sırasında odada çok fazla 
sayıda kişi bulunup bulunmadığını kontrol 
ediniz.

• Soğutma işlemi sırasında odanın ısı kaynağının 
aşırı düzeyde olup olmadığını kontrol ediniz.

• Soğutma işlemi sırasında odaya doğrudan gelen 
güneş ışığı girip girmediğini kontrol ediniz.
Perde ya da panjur kullanınız.

• Hava akış açısının uygun olup olmadığını kontrol 
ediniz.
“Çalışma prosedürü” ne bakınız.

Satış sonrası servis ve garanti
Satış sonrası servis:

UYARI
•Ünitede değişiklik yapmayınız.

Bu, su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangına 
neden olabilir.

•Üniteyi demonte etmeyiniz ya da onarım 
gerçekleştirmeyiniz.
Bu, su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangına 
neden olabilir.
Bayiinizle temasa geçiniz.

•Soğutucu akışkan sızıntı yapıyorsa yangın 
çıkabilir.
Klimada kullanılmakta olan soğutucu akışkan 
genellikle sızıntı yapmasa da, sızıntı yaparak fanlı 
ısıtıcı, fırın ya da gaz ocağı vb. gibi yanma işlemi 
gerçekleştiren donanımla temasa girmesi 
halinde toksik gaz açığa çıkar.
Bir soğutucu akışkan kaçağı onarıldığında, 
sistemi yeniden çalıştırmaya başlamadan önce 
bir servis personelinin ilgili kaçak noktasının 
doğru şekilde onarılıp onarılmadığını kontrol 
etmesini sağlayın.

•Üniteyi kendi başınıza hareket ettirmeyiniz 
ya da yeniden monte etmeyiniz.
Hatalı montaj su sızıntısı, elektrik çarpması ya da 
yangınla sonuçlanabilir.
Bayiinizle temasa geçiniz.

•Bayiinizle onarım için bağlantı 
kurduğunuzda, ilgili personeli aşağıdaki 
konularda bilgilendiriniz:
•Klimanın ürün numarası: 

Garanti belgesine bakınız.
•Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi: 

Garanti belgesine bakınız.
•Arıza açıklaması: 

Servis elemanlarını arızaya ilişkin ayrıntılar 
konusunda bilgilendiriniz.
(Uzaktan kumandada görüntülenen arıza 
kodu.)

•Ad, adres, telefon numarası

•Garanti süresi dolduktan sonra onarım
Bayiinizle temasa geçiniz. Onarım için ücretli 
servis bulunmaktadır.
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•Önemli parçaların asgari depolama dönemi
Bazı klima tiplerinin üretimine devam edilmese 
de ilgili önemli parçaları stokumuzda en az 9 yıl 
boyunca bulundurmaktayız.
Önemli parçalar, klimanın çalışması için gerekli 
olan parçalar anlamına gelmektedir.

•Bakım ve incelemesine ilişkin tavsiyeler
Birkaç yıl sonrasında ürün içerisinde belirli bir 
miktarda toz birikmiş olacağı için performansta 
belirli bir düzeyde azalma olacaktır.
Sökme ve iç kısmın temizlenmesi teknik 
uzmanlık gerektiren bir konudur, bu nedenle 
normal bakımdan ayrı olarak bir bakım ve 
inceleme sözleşmesi (ücretli) yapmanızı tavsiye 
ederiz.

•Tavsiye edilen inceleme ve bakım döngüleri
[Not: Bakım döngüsü garanti süresiyle aynı 
değildir.]
Tablo 1’de aşağıdaki kullanım koşulları 
öngörülmektedir.

1. Makine sürekli olarak çalıştırılıp kapatılmadan
yapılan normal kullanım.
(Modele göre çeşitlilik görülse de, normal
kullanımda makineyi saatte 6 kereden fazla
çalıştırıp kapatmamanızı tavsiye ederiz.)

2. Ürünün çalışma rutini 10 saat/gün, 
2.500 saat/yıldır.

• Tablo 1 “İnceleme Döngüsü” ve “Bakım 
döngüsü” Listeleri

Not 1
Bu tabloda ana parçalar gösterilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bakım ve inceleme sözleşmesine 
bakınız.

Not 2
Bu bakım döngüsü, ürünün mümkün olduğu kadar 
uzun bir süre kullanılabilmesini sağlamak için 
bakım işlemi gerekene kadar geçen, tavsiye edilen 
uzunluktaki süreleri belirtmektedir.
Uygun bir bakım tasarımı yapınız (bakım ve 
inceleme masraflarının vb. bütçelendirilmesi).

Bakım ve inceleme sözleşmesinin içeriğine bağlı 
olarak, bakım ve inceleme döngüleri burada 
listelenmiş olandan daha kısa olabilir.

Aşağıdaki durumlarda “bakım döngüsünün” 
ve “değiştirme döngüsünün” kısaltılmasının 
göz önünde bulundurulması gerekir.

1. Sıcak, nemli ortamlarda veya sıcaklık ve nem 
değerlerinin büyük ölçüde değiştiği bölgelerde 
kullanılıyorsa.

2. Güç dalgalanmalarının (gerilim, frekans, dalga 
bozulması vs.) yüksek olduğu yerlerde 
kullanılıyorsa.
(İzin verilen aralığın dışındaysa, kullanılamaz.)

3. Sık sık darbe ve titreşime maruz kalan yerlerde 
kullanılıyorsa.

4. Havada toz, tuz, zararlı gaz ve sülfürik asit ve 
hidrojen sülfit gibi yağ buğusunun 
bulunabildiği, kötü koşullarda kullanılıyorsa.

5. Cihazın sık sık çalıştırılıp durdurulduğu veya 
çalışma süresinin uzun olduğu yerlerde 
kullanılıyorsa. (Örneğin: 24 saat klima 
kullanımı)

■ Aşınan parçaların tavsiye edilen 
değiştirilme süresi

[Bu döngü garanti süresi ile aynı değildir.]

• Tablo 2 “Değiştirme Döngüsü” Listeleri

Not 1
Bu tabloda ana parçalar gösterilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bakım ve inceleme sözleşmesine 
bakınız.

Not 2
Bu bakım döngüsü, ürünün mümkün olduğu kadar 
uzun bir süre kullanılabilmesini sağlamak için 
bakım işlemi gerekene kadar geçen, tavsiye edilen 
uzunluktaki süreleri belirtmektedir.
Uygun bir bakım tasarımı yapınız (bakım ve 
inceleme masraflarının vb. bütçelendirilmesi).

Ayrıntılı bilgi için bayiinizle temasa geçiniz.
Not: Garanti, yetkili bayi dışında herhangi bir kişinin 
sökme ya da temizleme işlemi yapması nedeniyle 
meydana gelen hasarı kapsamamaktadır.

Ana Parçanın Adı
İnceleme 
Döngüsü

Bakım Döngüsü 
[değişimler ve 
onarımlar]

Elektrikli motor (fan, 
sönümleyici, vs.)

1 yıl

20.000 saat

PC devre kartları 25.000 saat

Isı eşanjörü 5 yıl

Sensör (termistör, vs.) 5 yıl

Uzaktan kumanda ve 
anahtarlar

25.000 saat

Tahliye tepsisi 8 yıl

Genleşme valfi 20.000 saat

Elektromanyetik valf 20.000 saat

Ana Parçanın Adı
İnceleme 
Döngüsü

Değiştirme 
Döngüsü

Hava filtresi

1 yıl

5 yıl

Yüksek verim filtresi 
(Opsiyonel aksesuar)

1 yıl

Sigorta 10 yıl

Karter ısıtıcısı 8 yıl
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■ Ünitenin taşınarak hurdaya çıkartılması
• Teknik uzmanlık gerektirdiği için, sistem klimaların 

elden çıkarılmasında ya da yeniden monte 
edilmesinde bayiinizle bağlantı kurunuz.

• Sistem klima flüora-karbon soğutucu akışkan 
kullanmaktadır.
Kanun uyarınca soğutucu akışkanın yerel ve ulusal 
yönergelere göre toplanması, taşınması ve hurdaya 
çıkarılması gerektiği için, sistem klimayı elden 
çıkarırken bayiinizle temas kurunuz.

■ İletişim
Satış sonrası servisler vb. için bayiinizle temasa geçiniz.

■ Garanti süresi:
•Bu ürün bir garanti belgesi içermektedir.

Garanti belgesi, belge üzerindeki ilgili kısımlar 
bayii personeli tarafından doldurulduktan sonra 
müşteriye verilir.  Müşteri yazılmış olan bilgileri 
kontrol ederek belgeyi güvenli bir şekilde 
saklamalıdır.
Garanti süresi: Montajı müteakip bir yıl.

Daha ayrıntılı bilgi için, 
garanti belgesine bakınız.

•Klimanın garanti süresi dahilinde onarılması 
gerekiyorsa, bayiinizle temasa geçerek garanti 
belgenizi gösteriniz.  Garanti belgesi 
gösterilmediği takdirde, garanti süresi dolmamış 
olsa bile onarım için servis ücreti alınabilir.
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