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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. Kılavuzu okuduktan sonra, ilerde başvurmak 
üzere saklayın.
İç ünite ile ilgili ayrıntılar için iç üniteyle gelen kullanım 
kılavuzuna da bakın.
İç üniteyle gelen kullanım kılavuzunu bu kullanım 
kılavuzuyla birlikte emin bir yerde saklayın.
Satıcıdan garanti kartını aldıktan sonra, emin bir yerde 
saklayın.
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İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl 
talimatların çevirileridir.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak ve 
yanlış kullanımdan dolayı gelişen arızaların önüne 
geçmek için lütfen kullanımdan önce bu kılavuzu 
dikkatle okuyun.

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 
uyulmaması 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

Klimadan gelen soğuk veya sıcak havaya 
uzun süreli doğrudan ya da çok soğuk veya 
çok sıcak havaya maruz kalmanın fiziksel 
durumunuza ve sağlığınıza zararlı 
olabileceğine dikkat edin.

Klima arıza yaptığında (yanan bir şeyin 
kokusu, vs.) üniteye gelen gücü kapatın 
ve yerel satıcınıza başvurun.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesiyle 
sonuçlanabilir.

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.

Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmak-
larınız, vs. gibi cisimleri koymayın.
Klimanın yüksek hızlı fan kanatlarına dokun-
maktan dolayı yaralanma meydana gelebilir.

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, soğutucu sızıntı yapar ve çıplak 
bir yakıcı, ısıtıcı veya ocak ile temasa geçerse 
zararlı bileşikler üretebilir. Klimayı kapatın ve 
satıcınızı arayın. Klima mutlaka kalifiye servis 
elemanı sızıntının onarıldığını teyit ettikten sonra 
çalıştırılmalıdır.

Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapıla-
cağı konusunda yerel satıcınıza danışın.
Klima küçük bir odaya kurulacağı zaman, kaçak 
olması halinde sızan soğutucu miktarının 
konsantrasyon sınırını aşmaması için doğru 
önlemler alınması gereklidir. Aksi taktirde, oksijen 
azalmasından dolayı bir kazaya yol açılabilir.

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.
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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.

Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar 
kullanın.
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya ünite 
hasarı ile sonuçlanabileceğinden uygun olmayan 
sigortaları, bakır veya diğer telleri sigorta olarak 
kullanmayın.

Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik 
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Üniteyi mutlaka topraklayın.
Üniteyi tesisat borusu, paratoner veya telefon 
toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu toprak-
lama elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.
Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek 
bir darbe akımı klimada hasara yol açabilir.

Sel veya tayfun gibi doğal bir afet yüzünden 
klima su içinde kalırsa satıcıya başvurun.
Böyle bir durumda klimayı çalıştırmayın, yoksa 
arıza, elektrik çarpması veya yangın meydana 
gelebilir.

Kliamayı uzaktan kumanda ile çalıştırın ya da 
durdurun. Bu amaç için hiçbir zaman güç 
devre kesiciyi kullanmayın. 
Aksi takdirde yangın veya su sızıntısına neden 
olabilir. 
Ayrıca, elektrik kesintisine karşı otomatik bir 
sıfırlama kontrolü sağlanır ve elektrik geri gelirse, 
fan aniden döner ve yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü yemeklik yağ veya makine yağı gibi yağ 
buharı ile kirletilmiş atmosferde kullanmayın.
Yağ buharı çatlak hasarı, elektrik çarması veya 
yangına neden olabilir.

Ürünü yemek pişirilen odalar gibi aşırı yağlı 
duman veya yanıcı gaz, aşındırıcı gaz ya da 
metal tozu bulunan yerlerde kullanmayın.
Ürünün bu tür yerlerde kullanılması yangına veya 
ürün arızalarına neden olabilir.

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.

Klima için özel olarak ayrılmış bir güç 
beslemesi kullandığınızdan emin olun.
Başka türlü bir güç beslemesinin kullanılması ısı 
oluşumuna, yangına veya ürün arızalarına neden 
olabilir.

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

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken klimayı 
çalıştırmayın.
Uyulmaması, kimyasalların ünite içinde 
toplanmasına yol açarak kimyasallara aşırı duyarlı 
kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

İKAZ

Klimayı öngörülenler dışındaki amaçlar için 
kullanmayın.
Söz konusu objenin kalitesini ve/veya ömrünü 
olumsuz yönde etkileyebileceğinden hassas 
cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat 
eserlerini soğutmada klimayı kullanmayın.

Dış ünitenin fan muhafazasını çıkarmayın.
Muhafaza, yaralanmaya yol açabilecek ünitenin 
yüksek hızlı fanına karşı koruma sağlar.

Yakıcı gibi gereçlerin klima ile birlikte 
kullanılması durumunda, oksijen yetersiz-
liğinin önüne geçmek için odayı yeterince 
havalandırmayı ihmal etmeyin.

Uzun süreli kullanımdan sonra ünite standı ile 
bağlantılarında hasar kontrolü yapın.
Hasarlı bir durumda bırakılırsa, ünite düşebilir 
ve yaralanmaya yol açabilir.

Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreyleri 
ünite yakınına koymayın veya sprey kaplarını 
ünitenin yanında kullanmayın.

Sprey kutuları gibi yanıcı kapları hava 
çıkışından 1 m mesafe içine koymayın.
İç veya dış ünitenin sıcak hava çıkışı üzerlerinde 
etki edeceği için kaplar patlayabilir.

Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalışmasını 
durdurun, güç devre kesiciyi kapatın veya güç 
kablosunu fişten çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma 
meydana gelebilir.

Kumandanın işletim panelini benzin, tiner, 
kimyasal içeren toz bezi, vs. ile silmeyin.
Panel rengini kaybedebilir ya da kaplaması 
kalkabilir. Eğer ağır biçimde kirlenmişse, suyla 
seyreltilmiş nötral deterjanla ıslatılan bir bezi iyice 
sıkıp paneli silerek temizleyin. Ardından başka bir 
kuru bezle silin.

Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak ellerle 
çalıştırmayın.

Neme duyarlı objeleri doğrudan iç veya dış 
ünitenin altına koymayın.
Belirli durumlarda ana ünite veya soğutucu 
borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik 
veya drenaj tıkanması damlamaya neden olarak 
söz konusu objenin kirlenmesine veya 
bozulmasına yol açabilir.

Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından 
açık alev üreten yakıcı veya ısıtıcıları üniteden 
gelen hava akışına maruz yerlere 
yerleştirmeyin.
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Oluşan ısı deformasyona yol açabileceğinden 
ısıtıcıları ünitenin tam altına yerleştirmeyin.

Dış ünite üzerine çocukların çıkmasına izin 
vermeyin ya da bir cisim koymayın.
Düşme ya da devrilme yaralanmaya neden 
olabilir.

Olumsuz etkiler meydana gelebileceğinden 
çocuklar, bitkiler veya hayvanların üniteden 
gelen havaya doğrudan maruz kalmamaları 
sağlanmalıdır.

Elektrik çarpmaları veya yangına yol 
açabileceğinden, klima ya da uzaktan 
kumandayı suyla yıkamayın.

Elektrik çarpmaları veya yangına yol 
açabileceğinden ünitenin üzerine su kapları 
(çiçek vazosu, vs.) koymayın.

Klimayı, yanıcı gaz sızıntı tehlikesi bulunan bir 
yere monte etmeyin.
Gaz sızıntısı olması durumunda, klima yakınında 
gaz birikmesi yangın tehlikesine yol açabilir.

Drenaj boru tesisatını tam drenajı sağlayacak 
şekilde gerçekleştirin.
Drenaj boru tesisatı düzgün bir şekilde yapıl-
mazsa, dışarıya drenaj akışı olmayacaktır. 
Bu durumda, drenaj borusunda kir ve pislik 
toplanabilir ve su sızıntısına neden olabilir. 
Bu durum gerçekleşirse, klimanın çalışmasını 
durdurun ve yardım için satıcınıza başvurun.

Bu cihaz gözetimsiz küçük çocuklar veya 
klimaların çalıştırılmasında yetersiz kişiler 
tarafından kullanım için uygun değildir.
Yaralanma veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla 
oynamamaları bakımından çocuklar gözetim 
altında bulundurulmalıdır.
Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması 
yaralanma veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin 
hava girişine veya alüminyum kanatlarına 
dokunmayın.

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.

Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
Zayıflayan hava akışı yetersiz performans veya 
soruna yol açabilir.

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

Ünite uzun süreler kullanılmayacaksa gücü 
kapatın.
Aksi halde, toz toplanmasından dolayı ünite 
ısınabilir veya alev alabilir.

Uzaktan kumandanın iç parçalarına asla 
dokunmayın.
Ön paneli sökmeyin. Bazı iç parçalara dokunul-
ması elektrik çarpmalarına ve ünite hasarına yol 
açar. İç parçaların kontrolü ve ayarı ile ilgili olarak 
lütfen satıcınıza başvurun.

Uzaktan kumandayı ıslanma riski bulunan 
yerlere bırakmayın.
Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik 
kaçağı olması ve elektronik parçaların zarar 
görme riski vardır.

Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine 
sert, sivri bir cisimle bastırmayın.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

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.

[Montaj Konumu]

• Klimanın çevresinde engel bulunmayan 
yeterince havalandırılan bir konuma 
yerleştirildiğinden emin olun.

• Klimayı aşağıdaki yerlerde kullanmayın.
a. Kesme yağı gibi mineral yağ buğusu bulunan 

yerler.
b. Sahil bölgeleri gibi havada çok fazla tuz bulunan 

yerler.
c. Kaplıcalar gibi havada çok fazla kükürdün 

olduğu yerler.
d. Fabrikalar gibi güç voltajının çok değişim 

gösterdiği yerler.
e. Arabalar, botlar ve diğer vasıtalar.
f. Mutfaklar gibi yağ sıçraması olan veya havada 

buhar bulunan yerler.
g. Elektromanyetik dalgalar üreten ekipmanların 

bulunduğu yerler.
h. Asit veya alkali buğusu bulunan yerler.
i. Düşen yaprakların biriktiği veya sık otların 

bulunduğu yerler.

• Kara karşı koruma önlemleri alın.
Kardan korunma çatısı kullanımı gibi kara karşı 
koruma önlemleri için satıcınıza danışın.

[Elektrik İşleri]

• Ehliyetli değilseniz elektirk işleri veya 
topraklama işlemi yapmaya kalkışmayın.
Elektrik işleri ve topraklama işlemi için satıcınıza 
başvurun.

• Klima için özel olarak ayrılmış bir devre 
kullanın.
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[Çalışma Sesine Dikkat Edin]

• Aşağıdakileri yerleri kullandığınızdan emin olun.
a. Klimanın ağırlığını çekmeye ve klimanın çalışma 

sesiyle titreşimini bastırmaya yeterli olan yerler.
b. Dış ünitenin hava çıkışından gelen sıcak 

havanın ya da dış ünitenin çalışma sesinin 
komşuları rahatsız etmeyeceği yerler.

• Dış ünitenin yakınlarında engelllerin 
bulunmadığından emin olun.
Dış üniteye yakın olan engeller dış ünitenin 
performansını düşürebilir veya dış ünitenin 
çalışma sesinde artışa neden olabilir.

• Çalışma sırasında klima anormal ses çıkarırsa 
satıcınıza başvurun.

[Drenaj Borusu üzerinden Drenaj]

• Drenaj borusunun drenaj suyuna doğru 
bir şekilde bağlandığından emin olun.
Klima soğutma işletiminde iken drenaj 
borusundan su akmıyorsa, drenaj borusu toz veya 
pislikle tıkanmış olabilir ve bunun sonucunda iç 
üniteden su sızıntısı olabilir.
Klimayı kullanmayı bırakın ve satıcınıza başvurun.

2. SPESİFİKASYONLAR

*1: Fabrika sevkıyatındaki soğutucu şarjı

[ÇEVRE İLE İLGİLİ BİLGİLER]
Bu ürün Kyoto protokolü tarafından kapsanan florlu 
sera gazları içerir.

Soğutucu tipi: R410A, GWP(*) değeri: 1975
(*)GWP=küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli 
aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi 
gerekebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen montaj görevlisi ile temas 
kurun.

3. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
YAPILACAKLAR

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki standart kumandalı 
sistem içindir. Çalıştırmaya başlamadan önce, sizin 
sistem tip ve modelinize uyan işletim için Daikin 
satıcınızla temas kurun.

Şayet kurulumunuzda isteğe uyarlanmış bir kontrol 
sistemi mevcutsa, Daikin satıcınızdan sisteminize 
uyan işletimi isteyin.

Dış üniteler (Şekil 1'e bakın)

• Parçaların adları ve fonksiyonları (Şekil 1'e 
bakın)
1. Dış ünite
2. İç ünite
3. Uzaktan kumanda
4. Giriş havası
5. Çıkış havası
6. Soğutucu boruları

4. UZAKTAN KUMANDA: HER BİR 
ANAHTAR VE EKRANIN ADI VE 
FONKSİYONU 
(Şekil 2'ye bakın)

1. Açma/kapama butonu
Butona basınca sistem çalışacaktır. Tekrar 
butona basınca sistem duracaktır.

2. Çalışma lambası (kırmızı)
Lamba işletim sırasında yanar.

3. Gösterim " " (geçiş kontrol altında)
Bu simgeyi gösteren uzaktan kumanda ile 
soğutma/ısıtma geçişinin yapılması olanaksızdır.
"6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI" bölümüne bakın.

4. Gösterim " " (hava akış kapağı)
"6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI" 
bölümüne bakın.

Model
Sistem adı 
Bağımsız ünite

RTSYQ10PAY1
RTSQ10PAY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PAY1
RTSQ14PAY1
BTSQ20PY1

Güç beslemesi

Faz - 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50

Gerilim (V) 380-415 380-415
Nominal soğutma 
kapasitesi

(kW) 28,0 40,0

Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 31,5 45,0

Boyutlar Y×G×D (mm) 1680×930×765
+1570×460×765

1680×1240×765
+1570×460×765

Kütle (kg) 257+110 338+110

Soğutucu
tip - R410A R410A

şarj (*1) (kg) 10,5 11,7

Tasarım basıncı
Yüksek taraf (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0

Alçak taraf (bar) 33 33
(MPa) 3,3 3,3

Model
Sistem adı
Bağımsız ünite

RTSYQ16PAY1
RTSQ16PAY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PAY1
RTSQ8PAY1
RTSQ12PAY1
BTSQ20PY1

Güç beslemesi

Faz - 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50

Gerilim (V) 380-415 380-415
Nominal soğutma 
kapasitesi

(kW) 45,0 56

Nominal ısıtma kapasitesi (kW) 50,0 63

Boyutlar Y×G×D (mm) 1680×1240×765
+1570×460×765

1680×930×765
+1680×930×765
+1570×460×765

Kütle (kg) 344+110 205+257+110

Soğutucu
tip - R410A R410A

şarj (*1) (kg) 11,7 9,4+10,9

Tasarım basıncı
Yüksek taraf (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0

Alçak taraf (bar) 33 33
(MPa) 3,3 3,3

İşletim modları

İnverter serisi

Isı pompaları RTSYQ serisi
4 Türkçe



5. Gösterim " " (havalandırma/hava 
temizleme)
Bu gösterim havalandırma ünitesinin işletimde 
olduğunu gösterir. (bunlar opsiyonel 
aksesuarlardır)

6. Gösterim " " (ayar sıcaklığı)
Bu gösterim ayarladığınız sıcaklığı gösterir.

7. Gösterim " " " " " " " " (işletim 
modu)
Bu gösterim geçerli işletim modunu gösterir.

8. Gösterim " " (programlanan zaman)
Bu gösterim sistem çalışma ve durma programlı 
zamanını gösterir.

9. Gösterim " " (kontrol/test işletimi)
Kontrol/test işletimi butonuna basıldığında, 
ekran sistemin içinde bulunduğu gerçek modu 
gösterir.

10. Gösterim " " (merkezi kontrol 
altında)
Bu gösterim gösterildiğinde, sistem merkezi 
kontrol altındadır. (Bu bir standart spesifikasyon 
değildir.)

11. Gösterim " " (fan hızı)
Bu gösterim seçtiğiniz fan hızını gösterir.

12. Gösterim " " (hava filtresi temizlik zamanı)
İç ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.

13. Gösterim " " (buz çözme/sıcak 
başlangıç)
Bölüm 6-1'deki "ISITMA İŞLETİMİNİN 
AÇIKLANMASI" konusuna bakın.

14. Zamanlayıcı modu başlatma/durdurma 
butonu
"6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA" 
bölümüne bakın.

15. Zamanlayıcı açık/kapalı butonu
"6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA" 
bölümüne bakın.

16. Kontrol/test işletimi butonu
Bu buton yalnız ehliyetli servis elemanları 
tarafından bakım amacına yönelik kullanılır.

17. Programlama zaman butonu
Programlama başlama ve/veya durdurma 
zamanını ayarlamak için bu butonu kullanın.
"6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA" 
bölümüne bakın.

18. Sıcaklık ayar butonu
İstenilen sıcaklığı ayarlamak için bu butonu 
kullanın.
"6-1 SOĞUTMA, ISITMA VE YALNIZ FAN 
İŞLETİMİ" bölümüne bakın.

19. Filtre işareti sıfırlama butonu
İç ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.

20. Fan hızı kontrol düğmesi
Tercih ettiğiniz fan hızını seçmek için bu 
düğmeye basın.

21. İşletim modu seçici düğmesi
• Tercih ettiğiniz işletim modunu seçmek için bu 
düğmeye basın.

• Ana uzaktan kumandayı atamak için bu butona 
basın.
"6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI" bölümüne bakın.

22. Hava akış yönü ayarlama butonu
"6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI" 
bölümüne bakın.

23. Termistör
Uzaktan kumanda çevresindeki oda sıcaklığını 
algılar.

24. Bu butonlar havalandırma ünitesi 
takıldığında kullanılır (Bunlar opsiyonel 
aksesuarlardır)
Havalandırma ünitesinin kullanım kılavuzuna 
bakın.

NOT
• Kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz 

bırakmayın.
LCD ekranın rengi bozularak veriler 
görüntülenemez hale gelebilir.

• Uzaktan kumandanın elektrik kablosunu hiçbir 
zaman çekmeyin ya da bükmeyin.
Ünitenin arızalı çalışmasına neden olabilir.

• Uzaktan kumandanın butonlarına keskin veya 
sert nesnelerin dokunmasına izin vermeyin.
Uzaktan kumanda zarar görebilir veya işletme 
arızası meydana gelebilir.

• Gerçek işletimden farklı olarak şekil 2'deki ekran 
tüm olası gösterimleri gösterir.

• Şekil 2 kapağı açmış uzaktan kumandayı 
göstermektedir.

• FXS, FXM, FXL ve FXN için hava akış yönü ayar 
butonu (22) kullanılamaz ve basıldığında 
gösterim (4) "KULLANILAMIYOR" gösterir.

TEST
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5. ÇALIŞMA SAHASI

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki 
sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

NOT
• Soğutma işletimi:
İç sıcaklık 21°C veya altında ve nem oranı %80 
veya üstünde iken klima sürekli çalıştırılırsa, iç 
ünitelerin iç kısımlarında buzlanma olabilir ve su 
sızıntısı meydana gelebilir.

• Isıtma işletimi:
Dış sıcaklık 21°C veya üstünde ise makineyi 
korumak amacıyla klima çalışmayı durdurabilir.

6. İŞLETİM PROSEDÜRÜ

• İşletim prosedürü dış ünite ve uzaktan kumanda 
kombinasyonuna göre değişir.
"ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR" 
bölümünü okuyun.

• Üniteyi korumak için, çalıştırmadan 6 saat önce 
ana güç anahtarını açın.
Ve rahat çalışma başlangıcı için klima sezonu 
sırasında güç beslemesini kapatmayın.

• İşletim sırasında ana güç beslemesi kesilirse, 
güç geri geldiğinde işletim otomatik olarak tekrar 
başlayacaktır.

6-1 SOĞUTMA, ISITMA VE YALNIZ FAN 
İŞLETİMİ

SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI (Şekil 3'e bakın)

İşletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basın ve istediğiniz işletim modunu seçin;

" " Soğutma işletimi
" " Isıtma işletimi
" " Yalnız fan işletimi

NOT

• Ekranında " " (geçiş kontrol 
altında) gösterilen uzaktan kumanda ile 
işletim modu değiştirilemez.
İşletim modunu ekranında " " 
gösterilmeyen uzaktan kumanda ile değiştirin.

• " " (geçiş kontrol altında) ekranı 
yanıp söndüğünde "6-5 ANA UZAKTAN 
KUMANDANIN AYARLANMASI" bölümüne 
bakın.

Açma/kapama butonuna basın.
Çalışma lambası yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.

AYARLAMA (Şekil 3'e bakın)
İstenilen sıcaklığın, fan hızının ve hava akış 
yönünün (yalnız uzaktan kumanda BRC1A51: 
FXC, FXF, FXH, FXK, FXA için) ayarlanması 
için aşağıda gösterilen prosedürü izleyin.

Sıcaklık ayarlama butonuna basın ve istenilen 
sıcaklığı ayarlayın.

Bu butona her basışta sıcaklık ayarı 1°C 
yükselir veya düşer.

NOT
• Sıcaklığı çalışma sahası içinde ayarlayın.
• Yalnız fan işletimi için sıcaklık ayarı mümkün 

değildir.

Fan hızı kontrol butonuna basın ve tercih 
ettiğiniz fan hızını seçin.

NOT
• Makinenin korunması için sistem hava 

debisini otomatik olarak kontrol edebilir.
• Oda sıcaklığına bağlı olarak hava akış hızı 

otomatik olarak ayarlayabilir veya fan 
hemen durabilir. Bu bir arıza değildir.

• Hava debisi değiştirilmesinin tamamlanması 
biraz zaman alabilir.
Bu normal işletimdir.

Hava akış yönü ayarlama butonuna basın.
Ayrıntılar için "6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN 
AYARLANMASI" bölümüne bakın.

SİSTEMİN DURDURULMASI (Şekil 3'e bakın)

Açma/kapama butonuna bir kez daha basın.
Çalışma lambası söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Isıtma işlemi durduktan sonra, iç ünitedeki 
ısıyı kaldırmak için yaklaşık 1 dakika 
boyunca fan çalışmaya devam edebilir.

• Ünite durduktan sonra gücü hemen 
kapatmayın.
Drenaj pompa cihazının kalıntı işletimi için 
sistemin en az 5 dakikaya ihtiyacı vardır.
Gücün hemen kapatılması su sızıntısına 
veya sorun çıkmasına yol açar.

ISITMA İŞLETİMİNİN AÇIKLANMASI
• Genellikle, ısıtma işletiminde ayarlanan sıcaklığa 

ulaşmak soğutma işletimine göre daha uzun 
sürebilir.
Zamanlayıcı işletimi kullanılmadan önce kullanıl-
mış olan işletimi başlatmanızı öneririz.

• Isıtma kapasitesinin düşmesini veya soğuk hava 
üflemesini önlemek için aşağıdaki işlem 
gerçekleştirilir.

SOĞUTMA ISITMA

dış sıcaklık
–5°~43°C kuru 

termometre
–25°~15,5°C ıslak 

termometre

iç sıcaklık
14°~25°C ıslak 

termometre
15°~27°C kuru 

termometre

iç nem ≤ %80 –

1
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Buz çözme işletimi
• Isıtma işletiminde dış ünite ısı eşanjöründeki 

donma artar. Isıtma kapasitesi azalır ve 
sistem buz çözme işletimine geçer.

• Hava akışı hafife veya durmaya ayarlanır.
• Durdurulursa, uzaktan kumandanın ekranı 

" " gösterir.
• Hava akışı hafife veya durmaya ayarlan-

dıktan sonra, klima önceki duruma yaklaşık 
10 ila 15 dakikada dönecektir.

Sıcak başlangıç
• Isıtma işletiminin başında iç üniteden soğuk 

hava üflenmesini önlemek için iç fan oto-
matik olarak durdurulur. Uzaktan kumanda 
ekranı " " gösterir.

• Dış sıcaklık düştükçe ısıtma kapasitesi düşer. 
Bu olursa, ünite ile birlikte başka bir ısıtma cihazı 
kullanın. (Açık ateş üreten gereçlerle birlikte 
kullanırken odayı sürekli havalandırın.)
Açık ateş üreten gereçleri, üniteden gelen hava 
akışına maruz kalan yerlere ya da ünitenin altına 
yerleştirmeyin.

• Ünite, odanın tamamını ısıtmak için sıcak hava 
sirkülasyon sistemi kullandığından, ünitenin 
başlatılmasından itibaren odanın ısıtılması 
biraz zaman alır.

• Sıcak hava, zemin üzerindeki alanı soğuk 
bırakarak tavana yükselirse, devir ettirici (havayı 
devir ettirmek için oda içi fan) kullanmanızı 
öneririz. Ayrıntılar için satıcınızla temas kurun.

6-2 PROGRAMLI KURUTMA İŞLETİMİ
(Şekil 4'e bakın)

• Programlı kurutma fonksiyonu, klima aralıklı 
hafif soğutma işletiminde iken odanın nemini 
alır, böylece oda sıcaklığı çok düşmez.

• Mikrobilgisayar otomatik olarak sıcaklık ve 
fan hızını kontrol eder, o nedenle uzaktan 
kumanda ile bunlar ayarlanamaz.

• Oda sıcaklığı 20°C veya daha düşükse, 
bu fonksiyon kullanılamaz.

• Bu fonksiyon nemi kontrol etmez.
• FXL ve FXN tip iç ünite programlı kurutma 

işletimini çalıştıramaz.

NOT
• " " (Soğutma işletimi) görüntülenmezse, 

"6-1 SOĞUTMA, ISITMA VE YALNIZ FAN 
İŞLETİMİ" konusuna bakın ve " " (Soğutma 
işletimi) ayarını yapın.
Klimanın ayarı " " (Soğutma işletimi) olarak 
yapılmadıkça, klimaya " " (programlı kurutma 
işletimi) geçişi yaptırılamaz.

İşletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basın ve " " (programlı kurutma işletimi) 
seçimini yapın.

Açma/kapama butonuna basın.
Çalışma lambası yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.

Hava akış yönü ayar butonuna basın (yalnız 
FXC, FXF, FXH, FXK, FXA için). Ayrıntılar için 
"6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI" 
bölümüne bakın.

Açma/kapama butonuna bir kez daha basın.
Çalışma lambası söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Ünite durduktan sonra gücü hemen 

kapatmayın.
Drenaj pompa cihazının kalıntı işletimi için 
sistemin en az 5 dakikaya ihtiyacı vardır.
Gücün hemen kapatılması su sızıntısına 
veya sorun çıkmasına yol açar.

6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI

6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI 
(Şekil 5'e bakın) (yalnız İkili akış, Çoklu 
akış, Köşe, Tavandan asılı ve Duvara 
monteli için)

Hava yönünü seçmek için hava akış 
yönü ayarlama butonuna basın.
Hava akış kapağı gösterimi sağda 
gösterildiği gibi salınır ve hava akış 
yönü sürekli olarak değişir. (Otomatik 
salınım ayarı)

Tercih ettiğiniz hava yönünü seçmek için 
hava akış yönü ayarlama butonuna basın.

Hava akış kapağı gösterimi salınmayı 
durdurur ve hava akış yönü sabitlenir.
(Sabit hava akış yönü ayarı)

HAVA AKIŞ KAPAĞININ HAREKETİ 

Aşağıdaki durumlar için bir mikrobilgisayar hava 
akış yönüne kumanda eder, bu ekrandakinden farklı 
olabilir.

Hava akış yönü aşağıdaki yöntemlerden biriyle 
ayarlanabilir.
Otomatik " ": Hava akış yönü sürekli olarak 

değişecektir. (Şekil 6-1'e bakın)
İstenen pozisyon " ": Hava akış yönü kullanıcı 

tarafından sabitlenebilir.
(Bkz. Şekil 6-2)

1

SOĞUTMA ISITMA

• İşletimi başlatırken.
• Oda sıcaklığı ayarlanan 

sıcaklıktan daha yüksek 
olduğunda.

• Buz çözme işleminde.

• Yatay hava akış yönünde sürekli işletimde iken.
• Tavana asılı veya duvara monteli bir ünite ile soğutma zamanında aşağı 

doğru hava akışıyla sürekli işletim yapıldığında, mikro bilgisayar akış 
yönüne kumanda edebilir ve ardından uzaktan kumanda gösterimi de 
değişecektir.

2
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NOT
• Kapağın hareket sınırı değiştirilebilir.

Ayrıntılar için Daikin satıcınızla temas kurun. 
(Yalnız İkili akış, Çoklu akış, Köşe, 
Tavandan asılı ve Duvara monteli için.)

• Yatay yönde " " işletimden kaçının. 
Tavana çiy veya tozun çökmesine neden 
olabilir.

6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA

6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA 
(Şekil 7'ye bakın)

• Zamanlayıcı aşağıdaki iki şekilde çalıştırılır.
Durma zamanının programlanması 
" " 

Ayarlanan zaman dolduktan sonra sistem 
çalışmayı durdurur.

Başlama zamanının programlanması 
" " 

Ayarlanan zaman dolduktan sonra sistem 
çalışmaya başlar.

• Zamanlayıcı maksimum 72 saat için 
programlanabilir.

• Başlatma ve durdurma zamanı aynı anda 
programlanabilir.

Zamanlayıcı modu başlatma/durdurma 
butonuna birkaç kez basın ve ekrandan modu 
seçin.
Ekran yanıp söner.
• Zamanlayıcı durdurma seçmek için 

" "
• Zamanlayıcı başlatma seçmek için " "

Zaman programlama butonuna basın ve 
sistemi durdurma veya başlatma zamanını 
ayarlayın.

Bu butona her basışta zaman 1 saat ileri 
veya geri gider.

Zamanlayıcı açma/kapama butonuna basın.
Zamanlayıcı ayar işlemi sona erer. " " 
veya " " ekranı yanıp sönme durumun-
dan sürekli yanma durumuna dönüşür.

NOT
• Aynı anda zamanlayıcı kapama ve açma 

ayarlandığında, yukarıdaki prosedürü 
(" " ila " ") bir kez daha tekrarlayın.

• Zamanlayıcı programlandıktan sonra ekran 
kalan zamanı gösterir.

• Programı iptal etmek için zamanlayıcı açma/
kapama butonuna bir kez daha basın. Ekran 
kaybolur.

Örneğin: (Şekil 8'e bakın)
Zamanlayıcı, 3 saat sonra sistemi durdurmak 
ve 4 saat sonra sistemi başlatmak üzere 
programlandığında, sistem 3 saat sonra 
duracak ve ondan 1 saat sonra başlayacaktır.

6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI

• Şekil 9'da gösterilen sistemde, sadece ana 
uzaktan kumanda işletim modunu seçebilir.
(Şekil 9'a bakın)

1. Dış ünite
2. İç ünite
3. Uzaktan kumanda
4. Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ana 

uzaktan kumandadır.

• Isıtma, soğutma işletimini sadece ana uzaktan 
kumanda seçebilir.

• Bağımlı uzaktan kumandaların ekranları 
" " (geçiş kontrol altında) gösterir ve 
otomatik olarak ana kumanda tarafından komuta 
edilen işletim modunu izlerler.
Bununla birlikte, sistem ana uzaktan kumanda 
tarafından soğutma işletimine ayarlanmış ise 
bağımlı uzaktan kumandalarla programlı kurut-
maya ve yalnız fan işletimine geçiş mümkündür.

Ana uzaktan kumanda nasıl atanır
(Şekil 10'a bakın)

Geçerli ana uzaktan kumandanın işletim modu 
seçici düğmesine 4 saniye süreyle basın.
Aynı dış üniteye bağlı tüm bağımlı uzaktan 
kumandaların " " (geçiş kontrol 
altında) gösteren ekranları yanıp sönmeye 
başlar.

Ana uzaktan kumanda olarak atamak 
istediğiniz kumandanın işletim modu seçici 
düğmesine basın. Bu durumda atama 
tamamlanmıştır. Bu uzaktan kumanda, 
ana uzaktan kumanda olarak atanmıştır ve 
" " (geçiş kontrol altında) gösteren 
ekran kaybolur.
Diğer uzaktan kumandaların ekranları 
" " (geçiş kontrol altında) gösterir.

İşletim modu nasıl değiştirilir (Şekil 10'a bakın)

Klima istenen işletim moduna ayarlanana 
kadar ana uzaktan kumandanın " " 
(geçiş kontrol altında) göstermeyen işletim 
modu seçme butonuna arka arkaya basın.
Butona her basışta ekran " ", " ", " " 
veya " " şeklinde değişir.
Seçenek hakları olmayan diğer uzaktan 
kumandalar aynı işlemi yaparak ekranlarını 
otomatik olarak değiştirirler.
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6-6 GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİ 
UZAKTAN KUMANDALI KONTROL 
SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Bu sistemde, tekli kontrol (bir uzaktan kumanda bir 
iç üniteyi kontrol eder) sisteminin yanında iki tane 
ayrı kontrol sistemi bulunur. Sisteminizle ilgili 
doğrulamayı Daikin satıcınızla yapın.

• Grup kumanda sistemi
Bir uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye kadar 
kontrol edilir. Bütün iç üniteler eşit olarak 
ayarlanır.

• İki uzaktan kumandalı kontrol sistemi
İki uzaktan kumanda bir iç üniteyi kontrol eder 
(grup kontrol sistemi durumunda, bir iç ünite 
grubu). Ünite tekli olarak işletilir.

NOT
• Kombinasyon değişikliği veya grup kontrolü 

ve iki uzaktan kumandalı kontrol sistem-
lerine ayar için Daikin satıcınızla temas 
kurun.

7. OPTİMUM İŞLETİM

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için 
aşağıdaki önlemlere uyun.

• Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya 
güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı 
girişini önleyin.

• Kapı ve pencereleri açık bırakmayın. Kapı ve 
pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı 
akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin 
azalmasına neden olacaktır.

• Başka ısıtma cihazlarını direkt olarak iç ünitenin 
altında kullanmayın.
Eğer kullanırsanız, ısıyla deforme olabilirler.

• Hiçbir zaman ünitenin hava girişi veya hava çıkışı 
yakınına cisimler yerleştirmeyin. Etkinin zayıfla-
masına veya işletimin durmasına neden olabilir.

• Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir 
şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan 
kaçının.

• Sık sık havalandırın.
Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem 
verilmesini gerektirir.

• Ekran " " (hava filtresini temizleme zamanı) 
gösterdiğinde yetkili bir servis görevlisinden 
filtreleri temizlemesini isteyin. (İç ünite 
kılavuzundaki "Bakım" bölümüne bakın.)

• İç ünite ve uzaktan kumandayı televizyonlar, 
radyolar, müzik setleri ve diğer benzeri 
cihazlardan en az 1 m uzakta tutun.
Bunun yapılmaması parazit veya resim 
bozulmasına yol açabilir.

• Ünite uzun süre kullanılmadığında, üniteye ana 
güç girişi şalterini kapatın. Şalter açık kalırsa, 
elektrik tüketimi olur. Üniteyi yeniden başlat-
madan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için 
ana güç girişi şalterini işletimden 6 saat önce 
açın. (İç ünite kılavuzundaki "Bakım" bölümüne 
bakın.)

• Hava akış yön ayar fonksiyonunu tam olarak 
kullanın.
Soğuk hava zeminde toplanır ve sıcak hava 
tavanda toplanır.
Soğutma veya kurutma işletimi sırasında hava 
akış yönünü paralel olarak ayarlayın, ısıtma 
işletimi sırasında ise aşağı doğru ayarlayın.
Havanın doğrudan insana doğru üflemesine izin 
vermeyin.

• Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına ulaşması 
zaman alır.
Zamanlayıcı işletimini kullanarak işletimi önceden 
başlatmanızı öneririz.

8. SEZONLUK BAKIM

İKAZ

• Dış ve iç ünitelerin hava girişlerine veya 
alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.
Bunlara dokunulması yaralanmaya neden olabilir.

• Dış veya iç üniteleri suyla yıkamayın.
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

• Hava filtresinin temizliği vs. sırasında dikkatli 
olun.
İskele dengesiz olursa, düşebilirsiniz ve 
yaralanma meydana gelebilir.

• Temizlikten önce, çalışmayı durdurduğunuz-
dan ve kesiciyi kapattığınızdan emin olun.
Bu, elektrik çarpmasına ve yaralanmaya yol açabilir.

• İç ünitelerin iç kısımlarının temizliği için 
satıcıyla görüşün.
Hatalı temizlik plastik parçalara hasar verebilir 
ve su sızıntısı gibi arızalara neden olarak elektrik 
çarması meydana getirebilir.

8-1 SEZON BAŞINDA

Kontrol
• İç ve dış ünitelerin giriş ve çıkış ağızları 

engellenmiş mi?
Bunları bloke edebilecek her şeyi temizleyin.

Dış yüzeyleri temizleyin.
• Nasıl temizleneceğine dair ayrıntılar için iç 

üniteyle gelen kullanım kılavuzuna bakın.

Güç girişini açın.
• Güç girişi açıldığında, uzaktan kumanda 

ekranında karakterler belirir.
(Üniteyi korumak için, çalıştırmadan en az 6 saat 
önce güç girişini açın. Bu sayede işletim pürüzsüz 
olur.)
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8-2 SEZON SONUNDA

Açık bir günde, ünitenin içini kurutmak amacıyla 
yaklaşık yarım gün fan işletimini kullanın.
• Fan işletiminin ayrıntıları için bölüm 6'ya bakın.

Enerjiyi kesin.
• Güç girişi kapatıldığında, uzaktan kumandanın 

ekranındaki karakterler kaybolur.
• Güç girişi açıldığında, ünite birkaç düzine Watt'a 

kadar güç tüketir.
Enerji tasarrufu için güç girişini kapatın.

Dış yüzeyleri temizleyin.
• Nasıl temizleneceğine dair ayrıntılar için iç 

üniteyle gelen kullanım kılavuzuna bakın.

9. AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER KLİMA 
SORUNLARI DEĞİLDİR

9-1 SİSTEM ÇALIŞMIYOR

• İşletim durdurulduktan sonra yeniden başlatıl-
dığında ya da işletim modu ayarlandıktan 
sonra işletim modu değiştirildiğinde klima 
çalışmaya hemen başlamaz.
İşletim lambası yanıyorsa, sistem normal 
durumdadır.
Kompresör motorunun aşırı yüklenmesini 
önlemek için, kapatıldıktan hemen sonra tekrar 
açılırsa klima 5 dakika sonra çalışmaya başlar.

• Uzaktan kumandada "Merkezi Kontrol" 
görüntülenir ve işletim düğmesine basılması 
ekran görüntüsünün birkaç saniye yanıp 
sönmesine neden olursa.
Bu, üniteyi merkezi kumanda biriminin kontrol 
ettiğini gösterir.
Yanıp sönen ekran uzaktan kumandanın 
kullanılamayacağını gösterir.

• Güç beslemesi açıldıktan hemen sonra sistem 
çalışmaya başlamıyor.
Mikrobilgisayar işletime hazırlanana kadar bir 
dakika bekleyin.

9-2 BAZEN DURUYOR

• Uzaktan kumanda ekranında "U4" veya "U5" 
okunur ve çalışma durur ancak ardından 
birkaç dakika sonra tekrar başlar.
Bu, uzaktan kumandanın klima dışındaki elektrik 
gereçlerinden gürültü yakalamasındandır ve bu 
durum üniteler arasındaki iletişimi önleyerek 
durmalarına neden olur.
Gürültü sinyali kaybolduğunda çalışma otomatik 
olarak tekrar başlar.

9-3 SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ 
YAPILAMIYOR

• Ekran " " (geçiş kontrol altında) 
gösterdiğinde.
Bu durum uzaktan kumandanın bağımlı olduğunu 
gösterir.
Bkz. "Ana uzaktan kumandanın ayarlanması".

• Soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş 
anahtarı takılı olduğunda ve ekra " " 
(geçiş kontrol altında) gösterdiğinde.
Bu durum, soğutma/ısıtma geçişine soğutma/
ısıtma seçici tarafından kumanda edildiği içindir. 
Uzaktan kumanda anahtarının nerede takılı 
olduğunu Daikin satıcınıza sorun.

9-4 FAN İŞLETİMİ YAPILABİLİYOR AMA 
SOĞUTMA VE ISITMA ÇALIŞMIYOR

• Güç açıldıktan hemen sonra.
Mikrobilgisayar çalışmaya hazırlanıyor.
10 dakika bekleyin.

9-5 FAN GÜCÜ AYAR İLE UYUŞMUYOR

• Fan gücü ayar düğmesine basılsa bile fan 
gücü değişmiyor.
Isıtma işletimi sırasında, oda sıcaklığı ayar 
sıcaklığına ulaştığında, dış ünite kapanır iç ünite 
sessiz fan gücüne geçer.
Bu, odada bulunanların üzerine doğrudan soğuk 
hava üflenmesini önlemek içindir.
Başka bir iç ünite ısıtma işletiminde iken, düğme 
değiştirilse bile fan gücü değişmeyecektir.

9-6 FAN YÖNÜ AYAR İLE UYUŞMUYOR

• Fan yönü uzaktan kumanda ekranı ile 
uyuşmuyor.
Fan yönü değişmiyor.
Bu, ünite mikro bilgisayar tarafından kontrol 
edildiği içindir. Bkz. "6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN 
AYARLANMASI".

9-7 BİR ÜNİTEDEN BEYAZ BUĞU ÇIKIYOR

İç ünite

• Soğutma işletimi sırasında nem yüksek 
olduğunda.
Bir iç ünitenin içi çok kirlenmişse, oda içindeki 
sıcaklık dağılımı eşit olmaz. İç ünitenin içinin 
temizlenmesi gerekir. Ünitenin temizlenmesi 
üzerine ayrıntılar için satıcınıza danışın. Bu işlem 
yetkili bir servis görevlisi tarafından yapılmalıdır.

• Soğutma işletimi durduktan hemen sonra ve 
oda sıcaklığı ve nemi düşükse.
Sıcak soğutma gazının iç ünitenin içine geri 
akmasından ve buhar oluşturmasındandır.
10 Türkçe



Dış ünite

• Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma 
işletimine geçiş yaptırıldığında.
Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir 
ve tahliye edilir.

9-8 KLİMALARIN GÜRÜLTÜSÜ

İç ünite

• Güç beslemesi açıldıktan hemen sonra bir 
inilti sesi duyulur.
İç ünite içindeki elektronik genleşme valfı 
çalışmaya başlar ve bu sesi çıkarır. Yaklaşık 
bir dakika içinde seviyesi azalacaktır.

• Sistem soğutma işletimindeyken veya 
dururken sürekli bir alçak vızıltı duyulur.
Drenaj pompası (opsiyonel aksesuar) çalıştığında 
bu ses duyulur.

• Isıtma işletiminden sonra sistem durduğunda 
gıcırtı sesi duyulur.
Sıcaklık değişikliğinin sebep olduğu, plastik 
parçaların genleşmesi ve çekilmesi bu sesi 
çıkarır.

• İç ünite durdurulurken alçak bir çağıltı veya 
damlama sesi duyulur.
Diğer iç ünite işletimde olduğunda bu ses duyulur. 
Sistemin içinde yağ ve soğutucu kalmasını 
önlemek için, küçük bir miktar soğutucu akışı 
sürdürülür.

Dış ünite

• İşletim sesinin tonu değiştiğinde.
Bu ses frekans değişikliği nedeniyle oluşur.

İç ünite, dış ünite

• Sistem soğutmada veya buz çözme işleminde 
iken sürekli bir ıslık sesi duyulur.
Bu, hem iç hem de dış ünite içinde akan soğutucu 
gazın sesidir.

• Başlangıçta veya işletimin durdurulmasından 
veya buz çözme işleminden hemen sonra 
duyulan bir ıslık sesi.
Akış durması veya akış değişmesinin sebep 
olduğu soğutucu sesidir.

9-9 ÜNİTEDEN TOZ ÇIKIYOR

• Ünite uzun bir süre durduktan sonra 
kullanıldığında.
Bu, ünitenin içine toz girmesindendir.

9-10 ÜNİTELER KOKU SALABİLİR

• İşletim sırasında.
Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir 
ve ardından onu yeniden yayabilir.

9-11 DIŞ ÜNİTE FANI DÖNMÜYOR

• İşletim sırasında.
Ürünün işletimini optimize etmek için fanın hızı 
kontrol edilir.

9-12 EKRANDA " " GÖRÜNTÜLENİYOR

• Ana güç besleme anahtarının açılmasından 
hemen sonra meydana gelen durumdur.
Uzaktan kumandanın normal durumda olduğunu 
gösterir. Bir dakika sürer.

9-13 DIŞ ÜNİTEDEKİ KOMPRESÖR VEYA 
FAN DURMUYOR 

• Bu, yağ ve soğutucunun kompresörün içinde 
kalmasını önlemek içindir. Ünite 5 ila 
10 dakika sonra duracaktır.

9-14 ÜNİTE DURDUĞUNDA BİLE DIŞ 
ÜNİTENİN İÇİ SICAK

• Kompresörün düzgün bir şekilde başlaması 
için karter ısıtıcısı kompresörü ısıtmakta 
olduğundan bu meydana gelir.

9-15 ÜNİTE DURDURULMASINA RAĞMEN 
SICAK HAVA ÇIKIYOR

• Ünite durdurulduğunda sıcak hava 
hissedilebiliyor.
Aynı sistem üzerinde birkaç farklı iç ünite 
çalıştırılıyor, o nedenle başka bir ünite 
çalışıyorsa, ünitenin üzerinden yine de bir miktar 
soğutucu akacaktır.

9-16 ÇOK İYİ SOĞUTMUYOR

• Programlı kurutma işletimi.
Programlı kurutma işletimi oda sıcaklığını müm-
kün olduğu kadar az düşürmek için tasarlanmıştır.
Sayfa 7'ye bakın.
Türkçe 11



10. SORUN GİDERME

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde 
aşağıda gösterilen önlemleri alın ve Daikin 
satıcınızla temas kurun.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi 
bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü 
kapatın.
Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırak-
mak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına 
yol açabilir.
Satıcınıza başvurun.

• Sigorta, kesici veya toprak kaçak kesici gibi bir 
emniyet cihazı sıklıkla harekete geçiyorsa; 
Önlem: Ana güç şalterini açmayın.

• AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün çalışmıyorsa;
Önlem: Ana güç anahtarını kapatın.

• Üniteden su sızarsa;
Önlem: İşletimi durdurun.

• İşletim düğmesi iyi çalışmıyor.
Enerjiyi kesin.

• " " gösterimi, ünite numarası ve çalışma 
lambası yanıp sönüyor ve arıza kodu beliriyorsa; 
(Şekil 11'e bakın)

1. Muayene ekranı
2. İçinde bir arıza bulunan iç ünite numarası
3. Çalışma lambası
4. Arıza kodu

Önlem: Daikin satıcınıza haber verin ve arıza 
kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem 
doğru çalışmıyorsa ve yukarıda bahsedilen 
hiçbir arıza yoksa, aşağıdaki prosedürlere 
göre sistemi inceleyin.
Yukarıdaki maddeleri kontrol ettikten sonra 
sorunu kendinizin çözmesi imkansızsa, 
satıcınıza başvurun.
Belirtileri, sistem adını ve model adını kendisine 
bildirin (garanti kartında listelenmiştir).

1. Ünite hiç çalışmıyorsa;
• Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.

Elektrik gelene kadar bekleyin. Eğer elektrik 
kesilmesi işletim sırasında olursa, elektrik geri 
gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden 
çalışır.

• Yanık sigorta olup olmadığını kontrol edin;
Güç beslemesini kapatın

• Kesicinin atmış olup 
olmadığını kontrol edin.
Kesici anahtar kapalı 
konumda güç girişini 
açın.
Kesici anahtar atık 
konumda güç girişini açmayın.
(Satıcınıza başvurun.)

2. İşletime başladıktan az sonra sistem çalışmayı 
durduruyorsa.

• Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir 
engelle tıkanmış olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.

• Uzaktan kumandanın " " (hava filtresini 
temizleme zamanı) gösterip göstermediğini 
kontrol edin;
İç ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.
Ve hava filtresini temizleyin.

3. Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma 
yetersiz;

• Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir 
engelle tıkanmış olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.

• Uzaktan kumandanın " " (hava filtresini 
temizleme zamanı) gösterip göstermediğini 
kontrol edin;
İç ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.
Ve hava filtresini temizleyin.

• Sıcaklık ayarını kontrol edin.
Bkz. "İşletim prosedürü".

• Uzaktan kumandanız üzerindeki fan hızı ayarını 
kontrol edin.
Bkz. "İşletim prosedürü".

• Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin.
Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve 
pencereleri kapatın.

• Soğutma işletimi sırasında odada çok fazla insan 
olup olmadığını kontrol edin.

• Soğutma işletimi sırasında odanın ısı kaynağının 
aşırı olup olmadığını kontrol edin.

• Soğutma işletimi sırasında odaya direk güneş 
ışığının girip girmediğini kontrol edin.
Perdeler veya güneşlikler kullanın.

• Hava akış yönünün doğru olup olmadığını kontrol 
edin.
Bkz. "İşletim prosedürü".

TEST

Anahtar
AÇIK

KAPALI

Açılma konum
Kesici
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Satış sonrası servis ve garanti
Satış sonrası servis:

UYARI

• Ünite üzerinde değişikliğe uğratma, 
parçalarına ayırma veya onarım işlemleri 
gerçekleştirmeyin.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep 
olabilir.
Satıcınıza başvurun.

• Soğutucu kaçağı olursa, ateş yaklaştırmayın.
Soğutucu normalde kaçak yapmasa da, soğutucu 
bir odaya sızar ve fanlı ısıtıcı, soba, ocak (gazlı), 
vs. gibi gereç içindeki yanıcı hava ile temas 
ederse zehirli gaz üretilmesine neden olacaktır.
Soğutucu kaçağı arızası onarıldığı zaman, 
işletime yeniden başlamadan önce servis 
personelinden sızıntı noktasının kesin olarak 
onarıldığını doğrulayın.

• Üniteyi kendi başınıza sökmeyin veya yeniden 
montaj yapmayın.
Hatalı montaj elektrik çarpmasına veya yangına 
sebep olabilir.
Satıcınıza başvurun.

• Satıcınızdan onarım talebinde bulunduğunuz 
zaman, aşağıdaki ayrıntıları ilgili personele 
bildirin:
• Klimanın Ürün Numarası: 

Garanti kartına bakın.
• Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi: 

Garanti kartına bakın.
• Arıza: Personele arızanın ayrıntılarını bildirin.

(Uzaktan kumandada gösterilmekte 
olan arıza kodu.)

• İsim, adres, telefon numarası

• Garanti süresi bittikten sonraki onarım
Satıcınıza başvurun. Onarım gerekli olursa, 
ücretli servis verilebilir.

• Önemli parçaların minimum bulundurma 
süresi
Belirli bir tip klima üretimden kaldırılsa bile, 
onunla ilgili önemli parçalar en az 9 yıl tarafımız-
dan sağlanabilir.
Önemli parçalardan kasıt klimanın çalışması için 
gerekli olan parçalardır.

• Bakım ve muayene önerileri
Birkaç yıl kullanıldıktan sonra ünitede toz 
birikeceğinden dolayı, ünitenin performansında 
belirli bir düşüş gözlenecektir.
Parçalarına ayırmak ve iç temizlik teknik uzmanlık 
gerektirir, o nedenle normal bakımdan ayrı olarak 
bir bakım ve muayene sözleşmesi (ücret 
karşılığında) yapılmasını öneririz.

• Tavsiye edilen muayene ve bakım periyotları
[Not: Bakım dönemi garanti süresi ile aynı 
değildir.]
Tablo 1 aşağıdaki kullanım şartlarını varsayar.

1. Makinenin sık sık açılıp kapatılmadan normal 
kullanımı.
(Modele göre değişmekle beraber, normal 
kullanımda makinenin 6 sefer/saatten fazla 
açılıp kapatılmamasını tavsiye ederiz.)

2. Ünitenin çalışma saatleri 10 saat/gün ve 
2500 saat/yıl olarak kabul edilmiştir.

• Tablo 1 "Muayene Periyodu" ve "Bakım Periyodu" 
Listeleri

Not 1
Bu tablo ana parçaları göstermektedir.
Ayrıntılar için bakım ve muayene sözleşmesine 
bakın.

Not 2
Bu bakım periyodu, ürünün mümkün olduğu kadar 
uzun süre işlevsel olmasını temin için bakım 
işlemine ihtiyaç duyulana kadar geçen önerilen 
süreleri gösterir.
Uygun bakım tasarımı için kullanım (bakım ve 
muayene ücretleri, vs. için bütçe yapma).
Bakım ve muayene sözleşmesinin içeriğine bağlı 
olarak, muayene ve bakım periyotları gerçekte 
burada belirtilenden daha kısa olabilir.

Not 3
Zorlu çalışma koşullarında (örn. klimanın uzun 
çalışma saatleri ve büyük ölçüde sık başlatma ve 
durdurma) veya zorlu çevre şartlarında (örn. 
klimanın yüksek ortam sıcaklığında yüksek nemli bir 
yerde çalıştırılması) bakım periyodu ve değiştirme 
periyodu kısaltılmalıdır.

Ana Parçanın Adı
Muayene 
Periyodu

Bakım Periyodu 
[değiştirmeler ve/veya 
onarımlar]

Kompresör

1 yıl

20.000 saat

Elektrik motoru (fan, 
damper, vs.)

20.000 saat

Baskı devre kartları 25.000 saat

Isı eşanjörü 5 yıl

Sensör (termistör, vs.) 5 yıl

Uzaktan kumanda ve 
anahtarlar

25.000 saat

Drenaj tavası 8 yıl

Genleşme valfı 20.000 saat

Elektromanyetik valf 20.000 saat

FAN
Dış: 10 yıl
İç: 13 yıl
Türkçe 13



 Aşınan parçaların önerilen değiştirme 
periyotları

[Periyot, garanti süresi ile aynı değildir.]

• Tablo 2 "Değiştirme Periyodu" Listeleri

Not 1
Bu tablo ana parçaları göstermektedir.
Ayrıntılar için bakım ve muayene sözleşmesine 
bakın.

Not 2
Bu bakım periyodu, ürünün mümkün olduğu kadar 
uzun süre işlevsel olmasını temin için bakım 
işlemine ihtiyaç duyulana kadar geçen önerilen 
süreleri gösterir.
Uygun bakım tasarımı için kullanım (bakım 
ve muayene ücretleri, vs. için bütçe yapma).

Ayrıntılar için satıcınızla temas kurun.
Not: Yetkili satıcılarımız dışındaki başka biri 
tarafından parçalara ayırma veya iç kısımların 
temizlenmesinden dolayı oluşan hasar garanti 
kapsamına alınamaz.

 Ünitenin taşınması ve bertaraf edilmesi
• Teknik uzmanlık gerektirdiğinden klima sisteminin 

sökülmesi ve yeniden monte edilmesi için 
satıcınıza başvurun.

• Klima sistemi florokarbon soğutucu kullanır.
Soğutucunun ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere 
göre toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi 
yasal gereklilik olduğundan klima sistemini imha 
etmek için satıcınızla görüşün.

 Aranacak yer
Satış sonrası servis, vs. için satıcınızla görüşün.

 Garanti süresi:
• Bu ürün bir garanti kartı içermektedir.
Garanti kartı, satıcı personelinin karttaki gerekli 
öğeleri doldurmasından sonra müşteriye verilir. 
Müşteri girilen öğeleri kontrol etmeli ve kartı 
dikkatle saklamalıdır.
Garanti süresi: Montajdan sonraki bir yıl.

Daha fazla ayrıntı için garanti 
kartına bakın.

• Klimanın garanti süresi içinde onarılması 
gerektiğinde, satıcınıza başvurun ve garanti 
kartınızı gösterin. Garanti kartı gösterilmezse, 
garanti süresi bitmese bile ücretli servis onarımı 
yapılabilir.

Ana Parçanın Adı
Muayene 
Periyodu

Değiştirme Periyodu

Hava filtresi

1 yıl

5 yıl

Yüksek verimli filtre 
(Opsiyonel aksesuar)

1 yıl

Sigorta 10 yıl

Karter ısıtıcısı 8 yıl
14 Türkçe
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