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ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Güvenlik önlemleri
•
•
•
•

Bu kılavuzu operatörün kolayca erişebileceği bir yerde muhafaza edin.
Üniteyi çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.
Operatör kendi güvenliği için aşağıdaki ikazları dikkatlice okumalıdır.
Bu kılavuzda önlemler UYARI ve İKAZ olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıda açıklanan tüm
önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun: tümü güvenliğin sağlanması için önemlidir.
• Ses gücü 70 dB(A)'nın altındadır.

UYARI

İKAZ

Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz,
ünite mal kayıplarına, yaralanmalara ve yaşam
kayıplarına neden olabilir.

Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz,
ünite düşük veya orta ciddiyette mal kayıplarına
ve yaralanmalara neden olabilir.

Asla yapmayın.

Talimatları takip ettiğinizden emin olun.

Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.

Klimanın (uzaktan kumandası da dahil) ıslanmasına
kesinlikle izin vermeyin.

Klimaya (uzaktan kumandası da dahil) ıslak ellerinizle
dokunmayın.

UYARI
• Yangın, patlama ve yaralanmaları önlemek için, ünite yakınında tutuşabilir veya korozif gazlar gibi zararlı
gazların bulunması halinde üniteyi çalıştırmayın.
• Vücudunuzun uzun süre hava akışına maruz kalması, sağlığınız için iyi değildir.
• Hava çıkışına ve girişine kesinlikle parmağınızı veya çubuk vb. gibi yabancı maddeler sokmayın. Fan
yüksek devirde döndüğünden, yaralanırsınız.
• Klimayı kendiniz onarmaya, yerini değiştirmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya yeniden monte etmeye çalışmayın.
Yanlış bir çalışma elektrik çarpmasına, yangına vb. neden olabilir.
Onarım ve yeniden montaj için öneri ve bilgi almak üzere, Daikin bayinize danışın.
• Klimada kullanılan soğutucu akışkan güvenlidir. Kaçak meydana gelmesi düşük bir ihtimaldir, ancak
herhangi bir nedenle odada soğutucu akışkan kaçağı meydana gelmesi durumunda, soğutucu akışkanın
gazlı ısıtıcılar, kerosenli ısıtıcılar veya gaz serisi vb. ile temas etmediğinden emin olun.
• Klima gerektiği şekilde soğutmuyorsa (ısıtmıyorsa), soğutucu akışkan kaçağı meydana gelebilir,
bu nedenle bayinizi arayın.
Soğutucu akışkan ilave edilmesini gerektiren onarımlar gerçekleştirilirse, onarımların içeriğini servis
personelimizle kontrol edin.
• Klimayı kendiniz monte etmeye çalışmayın. Yanlış bir çalışma su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabilir. Montaj için, bayinize veya yetkili bir teknisyene danışın.
• Elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaları önlemek için, yangın kokusu gibi anormal bir durum tespit ederseniz,
çalışmayı durdurun, kesiciyi kapalı konuma getirin ve gerekli talimatları almak üzere bayinizle iletişime geçin.
• Ortam koşullarına bağlı olarak, bir toprak kaçağı kesicisinin monte edilmesi gerekebilir. Toprak kaçağı kesicisinin
takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.
• Klima mutlaka topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama
kablosunu gaz veya su borularına, paratoner direğine veya telefon topraklama hattına bağlamayın.
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Güvenlik önlemleri
İKAZ
• Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat
eserlerini soğutmada kullanmayın.
• Küçük çocukların, bitkilerin ve hayvanların doğrudan hava akışına maruz kalmasına izin vermeyin.
• Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Açık alev üreten cihazları kesinlikle üniteden çıkan veya iç ünitenin altından geçen hava akışına maruz
kalabileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde, yanma yetersiz gerçekleşir veya ısı nedeniyle ünite deforme
olabilir.
• Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz. Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün performansına veya
diğer sorunlara yol açabilir.
• Dış ünitenin üzerine basmayın veya oturmayın. Yaralanmaları önlemek için ünite üzerine hiçbir şey koymayın
ve fan muhafazasını çıkarmayın.
• İç veya dış ünitenin altına neme maruz kalmaması gereken hiçbir şey yerleştirmeyin. Bazı koşullarda havadaki
nem yoğuşarak, damlayabilir.
• Uzun süre kullanımdan sonra ünite standını ve fittingleri olası hasarlara karşı kontrol edin.
• Dış ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat
sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden
ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
Çocukların, cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için gözetim altında tutulmalıdır.
• Oksijen azalmasını önlemek için, odada klimanın yanı sıra brülörlü cihazlar bulunuyorsa odayı yeterli
şekilde havalandırın.
• Temizlik işlemine başlamadan önce, çalışmanın durdurulduğundan, kesicinin kapatıldığından ve güç
kablosunun çekildiğinden emin olun.
• Klimayı belirtilenden farklı bir güç beslemesine bağlamayın. Sorunlara veya yangına neden olabilir.
• Tahliyenin doğru şekilde sağlanması için tahliye hortumu döşeyin. Yetersiz drenaj duvarların, mobilyaların
vb. ıslanmasına yol açabilir.
• Mutlaka kuru kalması gereken eşyaları iç ünite altında bırakmayın. Nem seviyesinin %80 veya daha yüksek
olması veya drenaj çıkışının tıkanması veya hava filtresinin kirlenmesi durumunda iç üniteden su damlayabilir.
• Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka kalıntıların
birikmemesini sağlayın.
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.
• Klimayı elleriniz ıslakken çalıştırmayın.

• İç üniteyi aşırı miktarda suyla yıkamayın, yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın.
• Ünitenin üzerine su içeren kaplar vb. gibi nesneler koymayın. Su, ünite içerisine girebilir ve elektrik
yalıtımına zarar vererek, elektrik çarpmasına yol açabilir.
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Güvenlik önlemleri
Montaj sahası
■ Klimayı aşağıda sıralanan ortam koşullarında monte etmek için, bayinize danışın.
• Yağlı bir ortam havasına sahip veya buhar veya is meydana gelen yerler.
• Kıyı alanları vb. gibi tuzlu ortamlar.
• Sıcak kaynaklar vb. gibi sülfür gazı açığa çıkan yerler.
• Dış üniteyi engelleyecek kadar kar yağışı alan yerler.
Dış ünite mutlaka uygun bir tahliye sistemine tahliye edilmelidir.

Çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmemesine dikkat edin.
■ Montaj için, aşağıda özelliklere sahip bir yer seçin.
• Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar dayanıklı olmalı ve çalışma sesini ve titreşimini artırmamalı.
• Dış üniteden tahliye edilen hava veya çalışma sesi komşuları rahatsız etmemelidir.

Elektrik işleri
• Güç beslemesi için, klimaya özel olarak ayrı bir güç devresinin bağlandığından emin olun.

Sistemin taşınması
• Klimanın yer değiştirilmesi özel bilgi ve beceri gerektirir. Taşınma veya model değişimi için
sistemin yer değiştirilmesi gerektiğinde, bayinize danışın.
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Parçaların adları
■ İç Ünite
■

Duvara montaj

■

Gizli döşeme tipi montaj

2
1
1

2

3
4

3

■ İç Ünite
4
1. Hava çıkışı
2. Hava çıkışı ızgarası: (Sahada temin edilir)
• Hava çıkış ızgarasının ve Hava giriş
ızgarasının görünümü bazı modellerde
farklı olabilir.
3. Emiş ızgarası: (Seçenek)
• Emiş ızgarasının ve Hava giriş ızgarasının
görünümü bazı modellerde farklı olabilir.
4. Hava Girişi
• Çalışma modları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Mod
OTOMATİK
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Sıcaklık ayarı
25°C

Hava debisi
OTOMATİK

Parçaların adları
■ Opsiyonel aksesuarlar
• Bu iç ünite en az bir uzaktan kumanda gerektirir.
Uzaktan kumandayla verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Uzaktan
kumanda

■ Dış Ünite
5

6
7

9

8

■ Dış Ünite
5. Hava girişi: (Arka ve yan)
6. Soğutucu akışkan borusu ve üniteler
arası kablo

8. Topraklama terminali:
• Bu kapağın içerisindedir.
9. Hava çıkışı

7. Drenaj hortumu
Dış ünitenin görünümü bazı modellerde farklı olabilir.
■ Lütfen şu hususlara dikkat edin:
• Örneğin ilkbahar veya sonbahar aylarında, klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, kesiciyi
KAPALI konuma getirin.
• Klimayı aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
MOD

Çalışma koşulları

Dış ortam sıcaklığı: <2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> -10–46°C
<RXS> -10–46°C
SOĞUTMA İç ortam sıcaklığı: 18–32°C
İç ortam nemi:
maks. %80

ISITMA

Çalışma bu aralığın dışında devam ediyorsa
• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet
cihazı kullanılabilir. (Multi sistemde,
yalnızca dış ünitenin çalışmasını
durduracak şekilde çalışabilir.)
• İç ünitede yoğuşma meydana gelebilir ve
damlamaya neden olabilir.

Dış ortam sıcaklığı: <2/3/4/5MXS> -15–24°C • Çalışmanın durdurulması için bir emniyet
<RXS> -15–24°C
cihazı kullanılabilir.
İç ortam sıcaklığı: 10–30°C

• Bu nem veya sıcaklık aralığının dışında çalıştırılması durumunda güvenlik cihazı sistemi devre dışı bırakabilir.
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BAKIM

Bakım ve Temizlik
İKAZ

• Bakım sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir.
• Temizlemeden önce, çalışmayı durdurduğunuzdan ve
kesiciyi KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun.

■ Hava filtresinin temizlenmesi
1. Hava filtresini çıkarın
• Alttan emiş
Hava filtresinin alt tarafını geriye doğru, dirsekler üzerinden çekin. (25/35 tipinde 2 dirsek
ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)
• Önden emiş
Filtreyi ünitenin arka tarafında bulunan dirsekler (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde
3 dirsek) üzerinden çekin.

2. Hava filtresinin temizlenmesi
Bir elektrik süpürgesi yardımıyla hava filtresindeki tozu
temizleyin ve ardından hava filtresini soğuk suyla nazikçe
durulayın. Filtrenin büzülmemesi veya deforme olmaması
için deterjan veya sıcak su kullanmayın. Temizledikten
sonra gölgede kurumasını bekleyin.

3. Hava filtresinin değiştirilmesi
• Alttan emiş
Filtreyi ünitenin üstünde bulunan kanadın arkasından geçirin ve diğer tarafını dirsekler
üzerinden nazikçe itin. (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)
• Önden emiş
Filtreyi ünitenin ortasında bulunan kanadın arkasından geçirin ve diğer tarafını dirsekler
üzerinden nazikçe itin. (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)

gQWDUDIWD

$OWWDUDIWD
Ana ünite
Dirseklerinden
DúD÷ÕGR÷UX
EDVWÕUDUDNILOWUH\L
DQDQLWH\HWDNÕQ
(25-35 tipi için 2
.XYYHW ve 50-60 tipi için 3
GLUVHNPHYFXWWXU
Filtre
.XYYHW
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Bakım ve Temizlik
■ Drenaj tavasının temizlenmesi
• Drenaj tavasını düzenli olarak temizleyin, aksi takdirde drenaj boruları toz nedeniyle tıkanabilir
ve su kaçaklarına yol açabilir.
DAIKIN bayinizden temizlemesini isteyebilirsiniz.
• Ortamda yüksek miktarda toz oluşuyorsa, iç ünite etrafında havadaki tozun drenaj tavasına
girmesini önlemek için bir kapak temin edin.

İKAZ
• Ünite içinde toz birikmesini önlemek için klimayı filtresiz çalıştırmayın.
• Hava filtresini temizlik haricinde çıkartmayın.
Gereksiz yere sökülmesi filtreye zarar verebilir.
• Mazot, benzin, tiner, parlatma tozu, sıvı böcek ilacı kullanmayın, aksi takdirde renk solması
veya deformasyon oluşabilir.
• İç üniteyi ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Tozlu hava filtreleriyle çalıştırmanız durumunda soğutma ve ısıtma kapasitesi düşer ve enerji
atıkları meydana gelir.
• Emiş ızgarası seçenek olarak gelir.
• Hava filtrelerini ve dış panelleri temizlemek için 50°C veya daha sıcak su veya hava
kullanmayın.
• Nasıl temizleneceği hakkında DAIKIN bayinize danışabilirsiniz.

Şu hususları kontrol edin
Dış ünite tabanının, standının ve diğer fittinglerinin çürümediğini veya korozyona uğramadığını
kontrol edin.
İç ünite ve dış ünite hava giriş ve çıkışlarını engelleyen bir şey olmadığını kontrol edin.
SOĞUTMA veya NEM ALMA çalıştırması sırasında tahliye hortumunun sorunsuz şekilde
tahliye olduğundan emin olun.
• Tahliye edilen su görünmüyorsa, iç ünitede su kaçağı meydana gelmiş olabilir.
Böyle bir durumda çalışmayı durdurun ve yetkili servise danışın.

■ Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa
1. Ünitenin iç kısmını kurutmak için birkaç saat boyunca "Yalnızca FAN"
modunda çalıştırın.
• "MOD seçim düğmesi"ne basın ve "FAN" çalıştırma modunu seçin.
• "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne basın ve çalıştırmayı başlatın.

2. Hava filtrelerini temizleyin ve geri yerine takın.
3. Uzaktan kumandadaki piller çıkartın.
4. Oda kliması için kesiciyi KAPALI konuma getirin.
• Bir multi dış ünite bağlı ise, fan modunu kullanmadan önce diğer odada ısıtma modunun
kullanılmadığından emin olun.

■ Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır
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Sorun Giderme
SORUN GİDERME

Bu durumlar sorun değildir.
Aşağıda sıralanan durumlar bir sorun olduğu anlamına gelmez, belirli nedenleri vardır. Bu durumlarda
ünitenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Durum

Açıklama

Çalışma hemen başlamıyor.
• Çalışma durdurulduktan hemen
sonra AÇMA/KAPAMA
düğmesine basıldığında.
• Mod yeniden seçildiğinde.

• Bu önlem klimanın korunması içindir.
Yaklaşık 3 dakika kadar beklemeniz gerekir.

Isıtma çalıştırması başladıktan
hemen sonra bir süre sıcak
hava üflenmez.

•

Klima ısınıyordur. 1 ila 4 dakika kadar beklemeniz gerekir.
(Sistem sıcak havayı ancak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan
sonra üflemeye başlayacak şekilde tasarlanmıştır.)

Isıtma çalıştırması aniden
duruyor ve bir akış sesi
duyuluyor.

•

Sistem, dış ünite üzerindeki donu temizliyordur.
Yaklaşık 3 ila 8 dakika beklemeniz gerekir.

Dış üniteden su veya buhar
geliyor.

■ ISITMA modunda
• Dış ünite üzerindeki don, klima defrost moduna geçtiğinde
su veya buhar olarak atılır.
■ SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda
• Havadaki nem, dış ünite borularının soğuk yüzeyinde su
olarak yoğunlaşır ve damlamaya başlar.

İç üniteden buğu çıkıyor.

■ Odadaki havanın, soğutma çalıştırması sırasında soğuk
hava akışı nedeniyle buğuya dönüşmesi durumunda
karşılaşılır.

İç üniteden koku geliyor.

■ Ünitenin odadaki mobilyaların veya sigara kokusunu
çekmesi ve üflenen havayla birlikte odaya geri vermesi
durumunda karşılaşılır.
(Böyle bir durumda, iç ünitenin yetkili bir teknisyen
tarafından yıkanmasını öneririz. Klimanızı satın aldığınız
mağazanın yetkili servisine danışın.)

Klima çalışmıyorken dış ünite
fanı dönmeye başlıyor.

■ Çalıştırma durduktan sonra:
• Dış ünite fanı, sistemin korunması için yaklaşık 30 saniye
daha dönmeye devam eder.
■ Klima çalışmıyorken:
• Dış ortam sıcaklığı çok yüksekse, dış ünite fanı, sistemin
korunması için dönmeye başlar.

Çalışma aniden duruyor.
(ÇALIŞMA lambası yanıyor.)

■ Klima, sistemin korunması için ani olarak büyük bir değerde
gerçekleşen gerilim dalgalanmalarında çalışmayı durdurur.
Yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı otomatik olarak tekrar
başlatır.
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Sorun Giderme
Tekrar kontrol edin.
Bir servis personeli çağırmadan önce aşağıdaki hususları tekrar kontrol edin.

Durum

Şu hususları kontrol edin

Klima çalışmıyor.
(ÇALIŞMA lambası yanmıyor.)

•
•
•
•

Kesici KAPALI konuma mı getirildi veya sigorta patladı mı?
Bir güç kesintisi mi var?
Piller uzaktan kumandaya doğru şekilde takıldı mı?
Saat ayarı doğru mu?

Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.

• Hava filtreleri temiz mi?
• İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen
bir şey var mı?
• Sıcaklık ayarı doğru mu?
• Pencereler ve kapılar kapalı mı?
• Hava üfleme hızı ve hava üfleme yönü doğru şekilde
ayarlandı mı?

Çalışma aniden duruyor.
(ÇALIŞMA lambası yanıp
sönüyor.)

• Hava filtreleri temiz mi?
• İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen bir şey
var mı?
Hava filtrelerini temizleyin, tüm engelleri kaldırın ve kesiciyi
KAPALI konuma getirin. Kesiciyi tekrar AÇIK konuma getirin
ve klimayı uzaktan kumandayla çalıştırmayı deneyin. Lamba
hala yanıp sönüyorsa, klimanızı satın aldığınız mağazanın
yetkili servisine danışın.
• Multi sistemde dış ünitelere bağlı iç ünitelerin tamamında
çalıştırma modları aynı mı?
Aynı değilse, tüm iç üniteleri aynı çalıştırma moduna
ayarlayın ve lambaların yanıp söndüğünü kontrol edin.
Ayrıca, çalıştırma modu "OTOMATİK" konumundayken, tüm
iç ünite çalıştırma modlarını kısa bir süreliğine "SOĞUTMA"
veya "ISITMA" konumuna ayarlayın ve lambaların normal
olduğunu tekrar kontrol edin.
Yukarıdaki adımlardan sonra lambaların yanıp sönmesi
duruyorsa, hiçbir sorun yoktur.

Çalışma sırasında anormal bir
durum meydana geliyor.

• Klima yıldırım düşmesi veya radyo dalgaları nedeniyle
arızalanmış olabilir. Kesiciyi önce KAPALI ve ardından AÇIK
konuma getirin ve klimayı uzaktan kumandadan çalıştırmayı
deneyin.
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Derhal yetkili servisi arayın.

UYARI
■ Anormal bir durum (yanma, koku vb.) meydana geldiğinde, çalışmayı durdurun ve kesiciyi KAPALI
konuma getirin.
Anormal durum dikkate alınmadan çalışmaya devam edilirse sorunlar meydana gelebilir, elektrik
çarpabilir veya yangın çıkabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
■ Klimayı kendiniz onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Yanlış bir işlem elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
Aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşırsanız, derhal yetkili servisi arayın.

 Güç kablosu anormal şekilde ısınıyorsa veya hasar görmüşse.
 Çalışma sırasında normal olmayan bir ses duyuluyorsa.
 Güvenlik kesicisi, sigorta veya toprak kaçağı kesicisi
üniteyi sık sık devre dışı bırakıyorsa.
 Bir düğme sık sık işlevini yerine getiremiyorsa.
 Bir yanık kokusu varsa.
 İç ünitede su kaçağı varsa.
■ Bir güç kesintisi sonrası
Klima yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı
otomatik olarak tekrar başlatır. Bir süre
beklemeniz yeterli olacaktır.

Kesiciyi KAPALI
konuma getirin
ve yetkili servisi
arayın.

■ Yıldırım düşmesi
Yakın bir alana yıldırım düşerse, sistemi
korumak için çalışmayı derhal durdurun ve
kesiciyi KAPALI konuma getirin.

Bertaraf gereksinimleri
Kumandası ve pilleriyle birlikte ürününüz bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve elektronik 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 şunlardır:

■ 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.
Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
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Düzenli bakım yaptırmanızı öneririz.
Belirli çalıştırma koşullarında klima içerisindeki hava birkaç sezon kullanıldıktan sonra kirlenebilir ve bu
da performansın düşmesine neden olur. Kullanıcı tarafından yapılacak düzenli temizliklere ek olarak,
bir uzman tarafından düzenli bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için, klimanızı satın aldığınız
mağazanın yetkili servisine danışın.
Bakım maliyetinin kullanıcı tarafından karşılanması gerekir.

Kullanılan soğutucu akışkanla ilgili önemli bilgiler.
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera etkisi gazları içermektedir.
Soğutucu akışkan tipi: R410A
GWP(1) değeri: 1975
(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli
Avrupa mevzuatı ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili servise başvurun.
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