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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air conditioner.
This operation manual is prepared for only the indoor unit. To understand the whole set fully, read this manual together with 
the operation manual for the outdoor unit.
The next items are described in the operation manual for the outdoor unit.
• Part names and functions of remote controller
• Operation procedure
• Troubleshooting
For the warranty card, receive it from your dealer and store it with this operation manual.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch.
In diesem Handbuch wird nur die Installation der Raumeinheit beschrieben. Um die Gesamtanlage zu verstehen, lesen sie 
dieses Handbuch zusammen mit dem Handbuch der Außeneinheit.
In der Bedienungsanleitung der Außeneinheit finden Sie Details zu den folgenden Punkten.
• Teilebezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung
• Bedienung
• Fehlersuche
Verwahren Sie die Garantiekarte, die Sie von Ihrem Händler erhalten, zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Ce mode d’emploi ne concerne que l’unité intérieure. Pour bien comprendre tout le système, lisez ce mode d’emploi et 
celui de l’unité extérieure.
Les points suivants sont décrits dans le mode d’emploi de l’unité extérieure.
• Nom des pièces et fonctions de la télécommande
• Procédure d’utilisation
• Dépannage
Faites-vous remettre le bon de garantie par votre revendeur et rangez-le avec le mode d’emploi.

Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor de binnenunit. Lees deze handleiding en de bedieningshandleiding 
voor de buitenunit aandachtig door om de werking van het hele systeem te begrijpen.
In de bedieningshandleiding voor de buitenunit zijn de volgende items zijn beschreven.
• Onderdeelnamen en functies van de afstandsbediening
• Bedieningsprocedure
• Storingen verhelpen
Bewaar de garantiekaart die u van uw leverancier ontvangt bij deze bedieningshandleiding.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Este manual de uso hace referencia únicamente a la unidad interior. Para obtener información de todo el conjunto, lea 
este manual junto con el manual de uso para la unidad exterior.
Los siguientes elementos se describen en el manual de uso de la unidad exterior.
• Nombres de componentes y funciones del control remoto
• Procedimiento de funcionamiento
• Solución de problemas
Solicite la tarjeta de garantía a su concesionario y guárdela con este manual de uso.

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il condizionatore.
Questo manuale di istruzioni riguarda solo l’unità interna. Per imparare a usare l’intero sistema, leggere questo manuale 
insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna.
Le voci seguenti vengono trattate nel manuale di istruzioni dell’unità esterna.
• Nome delle parti e funzioni del telecomando
• Procedure operative
• Risoluzione dei problemi
Per quanto riguarda il certificato di garanzia, esso viene consegnato al cliente dal rivenditore e il cliente è invitato a conser-
varlo insieme al manuale di istruzioni.
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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την κλιματιστική συσκευή της Daikin.
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την κλιματιστική συσκευή.
Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας έχει ετοιμαστεί μόνο για την εσωτερική μονάδα. Για την πλήρη κατανόηση όλου του 
συνόλου, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
Τα επόμενα αντικείμενα περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
• Όνομα ανταλλακτικών και λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
• ∆ιαδικασία λειτουργίας
• Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για την κάρτα εγγύησης, παραλάβετέ την από τον αντιπρόσωπο σας και κρατήστε την μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este manual de utilização destina-se exclusivamente à unidade interior. Para entender exaustivamente a totalidade do 
aparelho, leia este manual em conjunto com o manual de utilização da unidade exterior.
Os itens seguintes são descritos no manual de utilização da unidade exterior.
• Nomes de peças e funções do controlador remoto
• Procedimento de funcionamento
• Resolução de Problemas
Relativamente ao cartão de garantia, obtenha-o junto do representante e guarde-o com este manual de funcionamento.

Благодарим за покупку кондиционера Daikin.
До начала работы с кондиционером внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
Данное руководство по эксплуатации относится только к комнатному блоку. Для того чтобы полностью 
ознакомиться с комплектом, прочтите данное руководство вместе с руководством по эксплуатации наружного 
блока.
В руководстве по эксплуатации наружного блока приводится описание следующих пунктов.
• Наименования частей и функции удаленного контроллера
• Процедура эксплуатации
• Поиск и устранение неисправностей
Получите у Вашего дилера гарантийный талон и храните его вместе с данным руководством по эксплуатации.

Daikin klima satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Klimanızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu işletme elkitabı sadece iç ünite için hazırlanmıştır. Tüm seti tam anlamak için, bu elkitabını dış ünitenin işletme elki-
tabıyla birlikte okuyun.
Aşağıdaki öğeler, dış ünitenin işletme elkitabında açıklanmıştır.
• Parça adları ve uzaktan kumandanın işlevleri
• Çalışma prosedürü
• Arıza giderme
Garanti kartını satıcınızdan alın ve bu işletme elkitabıyla birlikte saklayın.
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Parça adı ve işlevleri

Bağlantı kablosu

Tahliye borusu

Güç besleme 
kablosuSoğutucu akışkan boruları

Topraklama 
kablosu

Fan devri seçilebilir (H, M, L)

Uzaktan 
kumanda

Hava filtresi

Hava çıkışı
(sahadan temin edilir)

(sahadan temin 
edilir)

Hava akış kanalı

Alt taraftan emiş durumunda

    
1 Türkçe
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Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm 
diller asıl talimatların çevirileridir.

Güvenlik koşulları
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 içerme-
ktedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak 
alındığından emin olun.

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

 UYARI.............. Bu talimatların düzgün bir 
şekilde yerine getirilmemesi, 
bulunulan şartların ciddiye-
tine bağlı olarak, maddi 
hasar veya kişisel yaralanma 
ile sonuçlanabilir.

Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar 
danışmak üzere bu kılavuzu uygun bir yerde 
saklayın. Eğer cihaz yeni bir kullanıcıya devre-
dilirse, kılavuzu da bu kişiye teslim 
ettiğinizden emin olun.

İKAZ

• Montaj işleri ile ilgili olarak yerel bayinize 
danışın.
Montajı kendiniz yapmanız halinde, sızıntı, 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi risk-
ler ortaya çıkabilir.

• Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve 
bakımla ilgili olarak yerel bayinize danışın.
Düzgün olmayan işçilik; sızıntı, elektrik çarp-
ması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir.

• Soğutucu sızıntısı halinde yangın 
hususunda dikkatli olun.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde 
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun 
sızması olabilir. 
Yardım için bayinizle irtibat kurun.
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 kul-
lanımına son verin.

• Klimanın yeniden konumlanması veya 
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel bay-
inize danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarp-
ması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir.

• Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar 
ve fi ziksel, algısal veya zihinsel kabiliyetleri 
sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği bulu-
nan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli 
kullanımına ilişkin yönlendirme veya tali-
matlar almaları ve olası tehlikeleri anlama-
ları şartıyla kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.

• Temizlik ve kullanıcı sorumluluğundaki 
bakım işlemleri gözetimsiz şekilde çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

UYARI

• Dış ünitenin çok yakınına nesne yer-
leştirmeyiniz ve ünitenin etrafına yaprak ve 
benzeri enkaz maddelerinin toplanmasına 
izin vermeyiniz.
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar 
için bir üreme mekanıdır. Üniteye girdikten 
sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarına temas 
ettiğinde arıza, duman veya yangına neden ola-
bilir.

(1) GWP = 

:
GWP (1) : 2087,5

R410A

tCO2eq ile ilgili UYARI

(ton CO2 

edin.
Türkçe 2
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• Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel 
tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya 
eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari 
alanlarda normal kullanıcılar tarafından kul-
lanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Ses basıncı seviyesi 70 dB (A)'nın altındadır. 

 

Bakım

İKAZ

• Sadece yetkili bir kişi, günlük bakım 
olmadan da bakım yapabilir.

• Herhangi bir kablo bağlantısına dokun-
madan önce, tüm güç beslemesi düğmeler-
ini kapattığınızdan emin olun.

• Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri 
(örneğin saç spreyi veya haşere ilacı) kul-
lanmayın.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarına ve yangına 
sebebiyet verebilir.

• Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili olarak 
uzman personelle irtibat kurun ve yalnızca 
üretici tarafından belirtilmiş olan aksesuar-
ları kullandığınızdan emin olun.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya tamirat-
larda herhangi bir hata oluşursa, bu su sızıntısı, 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi risk-
ler ortaya çıkabilir.

UYARI

• Temizlik öncesinde, ünitenin çalışmasını 
durdurun, şalteri indirin veya elektrik 
kablosunu prizden çekin.
Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma 
ortaya çıkabilir.

• Elektrik çarpması veya yangınla sonuçla-
nabileceğinden dolayı, klimayı suyla yıka-
mayın.

• Klimanın iç kısmının temizlenmesi ile ilgili 
olarak yerel bayinize danışın.
Uygun olmayan temizleme işlemi plastik 
parçaların kırılmasına, su sızıntısına ve elektrik 
çarpması gibi diğer sorunlara yol açabilir.

• Hava filtresini temizlerken ya da kontrol 
ederken adımları izleyin.
Yüksek yerde çalışma gerektirir, bu nedenle 
çok dikkat edilmelidir.
İnşaat iskelesi dengesizse, düşebilir ya da 
yuvarlanabilirsiniz. Bu nedenle yaralanmaya 
neden olabilir.

Bakım ve teftiş
• Drenaj ızgarasını periyodik olarak temizleyin. 

Tozla tıkanmış olan drenaj boruları, su 
sızıntısına neden olur.

• Temizlemek için Daikin satıcınıza danışın. 
(Soğutma veya ısıtmanın gerektiğinde, her 
mevsimden önce klimayı temizleyin.)

• İç ünitenin etrafındaki alan çok tozluysa, toz 
geçirmez bir kapak kullanın (yerel sağlama).

İç ünitenin içini temizleme
• İç ünitenin içinin periyodik olarak temizlenmesi 

gerekir.
Temizlik, özel teknolojileri gerektirdiğinden, 
bunları bir Daikin satıcısına temizletin.

Günlük bakım:

Hava filtresini temizleme

Açıklama
• Hava filtresinin, klimayı temizleme dışında 

çıkartılması, kazalara neden olabilir.

• Uzaktan kumandada  işareti 
görüntülendiğinde lütfen filtreyi temizleyin.

• Çalışma süresi, ayrılan süreden fazla old-
uğunda bu işaret görüntülenir.

• Klimayı çok tozlu ortamlarda kullanıyorsanız, 
hava filtresini daha sık temizleyin.

•  işareti görüntülenene kadar geçen 
sürenin ayarını değiştirmek istiyorsanız, 
satıcınıza danışın.
(Varsayılan fabrika ayarı, 2500 saattir.)

• Aşağıda süre görüntüleme modeli vardır.
1250, 2500, 5000, 10000

Fan coil cihazları için bilgi gereksinimleri

Öğe Simge Değer Ünite

Soğutma kapasitesi 
(duyarlı) Prated, c A kW

Soğutma kapasitesi (gizli) Prated, c B kW

Isıtma kapasitesi Prated, h C kW

Çekilen toplam elektrik gücü Pelec D kW

Ses gücü seviyesi
(mümkünse hız ayarı başına)

LWA E dB

İletişim bilgileri
DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň 
Skvrňany, Çek Cumhuriyeti

YUKARIDAKİ TABLO SADECE BU TABLODA BELİRTİLEN MODELLER
VE DEĞERLER İÇİN GEÇERLİDİR

Modeller A B C D E

FXDQ15A3VEB 1,5 0,2 1,9 0,071 50

FXDQ20A3VEB 1,9 0,3 2,5 0,071 51

FXDQ25A3VEB 2,1 0,7 3,2 0,071 51

FXDQ32A3VEB 2,6 1 4 0,071 51

FXDQ40A3VEB 3,3 1,2 5 0,078 52

FXDQ50A3VEB 4 1,6 6,3 0,099 53

FXDQ63A3VEB 4,9 2,2 8 0,11 54
3 Türkçe
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1. Hava filtresini kaldırın.

2. Temizleyin.

UYARI

• Klimayı 50°C’den daha sıcak suyla yıkamayın. 
Bu rengin solmasına veya deformasyona 
neden olabilir.

• Filtreyi asla doğrudan ateşleme ile kurutmayın. 
Bu yanmaya neden olabilir.

• Yerel malzemeleri temizlemek için satıcınıza 
danışın.

(1) Toz ve çöpleri gidermek için elektrik süpürgesi 
(A) kullanın veya hava filtresini (B) yıkayın.

(A) Toz ve çöpleri, elektrik süpürgesi kullanarak 
giderin.

(B) Su ile yıkamak
Hava filtresi çok kirli ise yumuşak bir fırça ve doğal 
deterjan kullanın.

Suyunu alın ve gölgede kurumaya bırakın.

3. Hava filtresini takın.

4. Uzaktan kumandadaki “filtre işaretini 
sıfırla” düğmesine basın.

“  ” göstergesi kaybolur.

Hava çıkışını ve dışını temizleme

UYARI

• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya likit 
böcek ilacı kullanmayın.

• 50°C veya daha yüksek sıcaklıkta sıcak su kul-
lanmayın, aksi takdirde solmaya veya defor-
masyona neden olabilirsiniz.

(1) Kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
(Lekeleri çıkarmada zorlandığınızda, su veya 
nötr deterjan kullanın.)

Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi 
gerçekleştiği takdirde, satıcınıza baş-
vurun.

İKAZ

• Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma 
kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatın ve 
yerel bayinizle irtibat kurun.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına 
devam edilmesi halinde, bozulma, elektrik çarp-
ması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir.

• Satıcınıza başvurun.

Durum
• Sigorta, kesici veya toprak drenaj kesicisi gibi 

bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde;
Bağlantı kurmadan önce aşağıdaki adımları 
izleyin.
Ana güç düğmesini açmayın.

• AÇMA/KAPAMA düğmesi düzgün 
çalışmadığında;
Bağlantı kurmadan önce aşağıdaki adımları 
izleyin.
Ana güç düğmesini kapatın.

Durum
• Klimadan su sızıyor.

Bağlantı kurmadan önce aşağıdaki adımları 
izleyin.
Çalışmayı durdurun.

Durum
• “ÇALIŞMA lambası”, “TEŞHİS göstergesi” veya 

“ÜNİTE No.” hareket halinde ve yanık ve 
“ARIZA KODU” görüntüleniyor.

Filtreyi, dirseklerinden 
bastırarak ana üniteye 
takın.

Ana ünite

Kuvvet

Kuvvet
Filtre

Arka tarafta iseAlt tarafta ise
Türkçe 4
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•

Bağlantı kurmadan önce aşağıdaki adımları 
izleyin.
Satıcıya, uzaktan kumandada gösterilen detay-
lar hakkında bilgi verin.

Ürün tipi ve çalışma sesi

Açıklama
• Çalışma sırasındaki gerçek değer, çevre 

gürültüsü ve yankı etkisiyle, belirtilen değerden 
daha yüksektir.

• Yukarıdaki veriler, teknolojik yenilikler nedeni-
yle değişebilir.

• Çalışma sesi, arka taraftaki emme girişine ve 
dış statik basınca 10 Pa dayanır.
Emme girişinin altındaki çalışma sesi:
[arka taraftaki emme girişinin çalışma sesi] + 
5dB.
Ancak dış statik basıncın düşük kaldığı kurulum 
gerçekleştirildiğinde, 5dB veya daha fazlası 
artabilir.

Satış sonrası servis ve bakım

Satış sonrası servis:

İKAZ

• Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve 
bakımla ilgili olarak yerel bayinize danışın.
Düzgün olmayan işçilik; sızıntı, elektrik çarp-
ması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir.

• Klimanın yeniden konumlanması veya 
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel bay-
inize danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarp-
ması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya 
çıkabilir.

• Soğutucu sızıntısı halinde yangın 
hususunda dikkatli olun.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde 
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun 
sızması olabilir.
Yardım için bayinizle irtibat kurun.
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 kul-
lanımına son verin.

• Satıcınızdan onarım talebinde bulun-
duğunuzda, aşağıdaki detaylarla ilgili bilgil-
eri de sağlayın:
• Klimanın ürün numarası:

Garanti kartına başvurun.
• Teslimat tarihi ve kurulum tarihi:

Garanti kartına başvurun.
• Arıza:

Personele arızanın detayları hakkında 
bilgi verin. (Uzaktan kumandada 
gösterilen arıza kodu.)

• Ad, adres, telefon numarası

• Garanti süresinin bittiği durumlarda onarım
Satıcınıza başvurun. Onarım gerektiği takdirde, 
ücretli servis kullanılabilir.

• Önemli parçaların asgari saklama süresi
Belli bir klima tipinin üretimi devam etmediğinde 
bile, Daikin olarak stoklarımızda en az 9 yıl 
boyunca gerekli önemli parçalar bulunmaya 
devam eder.
Önemli parçalarla, klimanın çalışması için ger-
ekli olan parçalar kastedilir.

15 20 25 32 40 50 63

Tip

Fonksiyon Isı pompası tipi

Kombi-
nasyon 
sistemi

Ayrı tip

Yoğun-
laştırıcı 
soğutma yön-
temi

Hava soğutma tipi

Hava 
üfleme yön-
temi

Doğrudan hava üfleme tipi

Oranlı 
soğutma 
kapasitesi 
(W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Oranlı 
ısıtma kapa-
sitesi (W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Çalışma sesi dB 
(A) (dönüştürme 
yöntemiyle sessiz 
oda)

32 33 33 33 34 35 36

ÇALIÞMA lambasý

TEÞHÝS 
göstergesi

ARIZA KODU

ÝÇ ÜNÝTE No.
(arýzanýn meydana geldiði)

UNIT   No.

C L  H     

Model No.

Model
5 Türkçe
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• Bakım ve teftiş
Birkaç yıl boyunca kullanıldığında ünitede toz 
biriktiğinden dolayı, performansında belli bir 
düşüş gözlemlenir.
Teknik personelden bakım (ücretli servis) yap-
masını istemeniz tavsiye edilir. Daha fazla 
detay için satıcınıza başvurun.

• Aranacak yer
Satış sonrası servis, vs. için satıcınıza baş-
vurun.

Bertaraf gereksinimleri

Kumandası ve pilleriyle birlikte 
ürününüz bu simgeyle işaretlen-
miştir. Bu simge, elektrikli ve elek-
tronik ürünlerin ve pillerin 
ayrılmamış evsel atıklarla 

karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Piller için, 
bu simgenin altında ayrıca bir kimyasal simge 
bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir 
konsantrasyonun üzerinde ağır metal içerdiği 
anlamına gelir. Olası kimyasal simgeler şun-
lardır:
■ Pb: kurşun (>%0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye 
çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve 
soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler 
yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir 
montör tarafından gerçekleştirilmelidir. Üniteler 
ve atık piller yeniden kullanım, geri dönüştürme 
ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde 
işlenmelidir. Doğru şekilde bertaraf edilmesini 
sağlayarak, çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olası olumsuz sonuçların önlenmesine 
yardımcı olursunuz. Lütfen daha fazla bilgi için 
montör veya yetkili servis ile irtibat kurun.

• Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA 
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad.No:1 Kat:21-22
34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE 
Türkçe 6
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