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1 Türkçe

Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavu-
zunu dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ünitenin 
nasýl uygun olarak kullanýlacaðýný anlatýr ve her-
hangi bir problem olduðunda size yardým eder. 
Bu kýlavuzda yalnýzca iç ünite ile ilgili bilgiler 
verilmektedir. Bu dökümaný dýþ ünite ile ilgili 
kullaným kýlavuzu ile birlikte kullanýnýz. Kullanma 
kýlavuzunu okuduktan sonra ilerde tekrar fay-
dalanmak üzere saklayýnýz.

İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ......................................... 1
2. YATAY FAN YÖNÜ AÇISI NASIL AYARLANIR ........ 4
3. HAVA FÝLTRESÝNÝN TEMÝZLENMESÝ....................... 4
4. HAVA ÇIKIÞI VE DIÞI NASIL TEMÝZLENÝR ............. 5
5. ÖN PANEL NASIL TEMÝZLENÝR............................. 5
6. BAKIM 

(YALNIZCA SERVÝS PERSONELÝ ÝÇÝN)................... 6
7. SES BASINÇ SEVÝYESÝ ......................................... 6

Orijinal yönergeler Ýngilizce yazýlmýþtýr. Diðer 
diller asýl talimatlarýn çevirileridir.

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli 
bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolu tarafýndan kapsanan 
florlu sera gazlarý içerir.

(1)
 GWP = küresel ýsýnma potansiyeli

Avrupa mevzuatý ve yerel mevzuat uyarýnca 
düzenli aralýklarla soðutucu kaçaklarýnýn kontrol 
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen 
yerel satýcýnýzla temas kurun.

1.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klimadan tam olarak fayda saðlamak ve yanlýþ kul-
lanýmdan doðabilecek arýzalarý önlemek için kullanýmdan 
önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu ürün, “genel halkýn eriþimine açýk olmayan aletler” 
sýnýfýna dahildir.

Bu cihazýn, mağazalarda, hafif san-
ayide ve çiftliklerde uzman veya 
eğitimli kişiler tarafýndan ya da ticari 
kullaným için meslek dýşýndan kişiler 
tarafýndan kullanýlmasý 
amaçlanmýştýr.

������ ���	
	

�
� �����
�

���� ������ �
���� �����
���� �� �� �
���

���� ������
� �
������ ����� �������

���	�	 	 ���	�����
!����� ����� ��������
�

"#����� �	��$�

%���& �������� �
�$���& '��� ����� &��� �&����� ����������

�������$��� ����	�	 �
�&���& '��� ����� &��� �&����� �
����������

���� ������
(����� �����
	

)������� �����
��� ������ �
���� ��������� �����$�� �
������� ������*

��� ����� �$�� �$��

!����� ��#������

+�� ��&���� ���������

���'���� ��� ��������� ��#��
�
���
�, ������ ���������$�� �� �
��������*

Soðutucu tipi R410A

GWP
(1)
 deðeri 1975
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Türkçe 2

Bu cihaz, gözetim altýnda tutul-
duklarý veya cihazýn güvenli şekilde 
kullaným talimatlarýnýn sağlandýğý ve 
mevcut riskleri kavradýklarý takdirde, 
8 yaş ve üzerindeki çocuklar, sýnýrlý 
fiziksel, duyu veya mental fonksiy-
onlu ya da deneyim ve bilgi eksikliği 
olan kişiler tarafýndan kullanýlabilir. 
Çocuklarýn bu cihaz ile oynamasý 
uygun değildir. Temizlik ve kullanýcý 
bakýmý, yalnýzca kullanma kýlavu-
zunda belirtilen kişiler tarafýndan 
yapýlmalýdýr.

Cihaz küçük çocuklar veya klimayý çalýştýrabilecek 
yeterlilikte olmayan kişiler tarafýndan kullanýlma-
malýdýr.
Aksi takdirde, yaralanmalar veya elektrik çarpmasý mey-
dana gelebilir.

• Bu kýlavuzdaki önlemler İKAZLAR ve UYARILAR 
olarak sýnýflandýrýlmýştýr. Aşağýdaki tüm önlemlere 
uyduğunuzdan emin olun: Emniyeti sağlamak için 
bunlarýn tamamý önemlidir.

 İKAZ ...............Kaçýnýlmazsa ölüme veya ciddi 
yaralanmaya neden olabilecek teh-
like oluþturabilecek durum belirtir.

 UYARI ............Kaçýnýlmazsa küçük veya orta 
düzeyde yaralanmaya neden olabi-
lecek tehlike oluþturabilecek durum 
belirtir.
Ayrýca emniyetli olmayan uygulama-
lara karþý uyarmak için de kul-
lanýlabilir.

• Okuduktan sonra bu kýlavuzu gerektiğinde bakabi-
leceğiniz uygun bir yere koyun. Ekipman yeni bir 
kullanýcýya verildiğinde kýlavuzu da verdiğinizden 
emin olun.

İKAZ

Klima anormal durumlar gösteriyorsa (yanýk 
kokusu gibi) enerji kablosunu çýkarýn ve klimayý 
satýn aldýğýnýz bayi ile görüşün.
Bu þartlarda klimanýn çalýþmaya devam ettirilmesi 
klimanýn bozulmasýna, elektrik çarpmasýna ya da 
yangýna neden olabilir.

Klimanýn değiştirilmesi, bakýmý ve onarýmý için 
bayinize danýşýnýz.
Eksik iþçilik su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ya da 
yangýna neden olabilir.

Doğru amper okumalarýna sahip sigorta kullanýn.
Yanlýþ sigortalar, bakýr ya da diðer kablolarý kullan-
mayýn; elektrik çarpmalarýna, yangýna, yaralanmalara 
ya da klimada hasarlara neden olabilir.

Klima, sel ya da tayfun gibi doğal afetler 
nedeniyle suya batarsa bayinize danýşýn.
Bu gibi durumlarda klimayý çalýþtýrmayýn; bozulma, 
elektrik çarpmalarýna ya da yangýna neden olabilir.

Klimayý başlatma veya durdurmak için uzaktan 
kumandayý kullanýn. Bunun için kesinlikle güç 
devresi kesicisini kullanmayýn.
Aksi takdirde, yangýn veya su kaçaðý meydana 
gelebilir. Ayrýca, güç kesintisine karþý bir otomatik 
yeniden baþlatma kontrolü mevcutsa güç geri 
geldiðinde, fan aniden dönmeye baþlar ve dolayýsýyla 
yaralanmalara neden olabilir.

Klimayý, yemek yağý ya da makine yağý buharý 
gibi yağ buharý olan atmosferlerde kullanmayýn.
Yað buharý klimada hasar oluþmasýna, elektrik çarp-
malarýna ya da yangýna neden olabilir.

Klimanýn yakýnýnda yanýcý malzemeler kullan-
mayýn (saç spreyi ya da böcek ilaçlarý gibi).
Klimayý boya inceltici gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýmý klimanýn hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarýna ya da yangýna 
neden olabilir.

Klimayý, yemek odalarý gibi aşýrý yağlý duman olan 
yerlerde ya da yanýcý, paslandýrýcý gazlý veya 
metal tozlu yerlerde kullanmayýn.
Klimanýn bu tür yerlerde kullanýmý yangýna ya da kli-
manýn bozulmasýna neden olabilir.

Soğutucu sýzýntýsý durumlarýnda yangýn riskinin 
farkýnda olun.
Klima doðru bir þekilde çalýþmýyorsa, yani soðuk ya 
da sýcak hava vermiyorsa, neden soðutucu sýzýntýsý 
olabilir. Yardým için bayinize danýþýn. Klimada kul-
lanýlan soðutucu akýþkan güvenlidir ve normalde 
kaçak yapmaz. Ancak, soðutucu akýþkan sýzýntý 
yaparsa ve bir ocak, ýsýtýcý veya fýrýn alevi ile temas 
ederse, zararlý gazlar açýða çýkabilir. Klimayý derhal 
kapatýn ve bayinizi arayýn. Yetkili servis personeli 
kaçaðýn onarýldýðýný onayladýktan sonra klimayý açýk 
konuma getirin.

Hava girişine ve çýkýşýna parmaklarýnýzý ya da 
tahta parçasý da dahil nesneleri koymayýnýz.
Yüksek hýzdaki klima fanýnýn bu nesnelerle temasý 
yaralanmalara neden olabilir.

Klimanýn içinin temizlenmesi ile ilgili olarak bay-
inize danýşýn.
Doðru olmayan temizleme plastik parçalarýn 
kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ya da elektrik çarpmalarý 
gibi diðer tehlikelere yol açabilir.

Vücudunuzu uzun süreli klimadan gelen soğuk ya 
da sýcak hava akýşýna doğrudan maruz býrak-
manýz ya da çok fazla soğuk ya da sýcak havaya 
doğrudan maruziyet fiziksel durumunuz ve 
sağlýğýnýz için zararlý olabilir.

Montaj çalýşmalarý için bayinize danýşýnýz.
Kendi baþýnýza yapacaðýnýz montaj su sýzýntýsýna, ele-
ktrik çarpmasýna ya da yangýna neden olabilir.
Klimadan ayrý olarak satýlan parçalarýn montajý 
için bir uzmana danýşýnýz. Ayrý satýlan bu 
parçalarýn bizim firmamýz tarafýndan 
üretildiğinden emin olun.
Kendi baþýnýza yapacaðýnýz iþçilik bir bozukluða 
neden olursa bu durum su sýzýntýsýna, elektrik çarp-
masýna ya da yangýna neden olabilir.

Klimanýn taşýnmasý ya da tekrar montajý gibi 
durumlarda bayinize danýşýnýz.
Eksik montaj su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna ya 
da yangýna neden olabilir.
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3 Türkçe

Kesinlikle bir toprak bağlantýsý kurun.
Klimayý kesinlikle bir þebeke borusu, paratoner veya 
telefon toprak kablosuna topraklamayýn.
Yetersiz toprak baðlantýsý elektrik çarpmasýna veya 
yangýna neden olabilir.
Yýldýrým veya diðer kaynaklardan gelen aþýrý yüksek 
akým klima cihazýnda hasara neden olabilir.

Kesinlikle bir toprak kaçağý kesicisi takýn.
Toprak kaçaðý kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarp-
masýna veya yangýna neden olabilir.

Klima için atanmýş bir güç kaynağý kullanýn.
Farklý bir güç kaynaðýnýn kullanýlmasý klimanýn 
ýsýnmasýna, yangýna ya da ürün bozukluklarýna neden 
olabilir.

Soğutucu sýzýntýsý durumlarýnda ne yapýlmasý 
gerektiği ile ilgili bayinize danýşýnýz.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, soðutucu 
sýzýntýsý olsa bile sýzýntýnýn konsantrasyon sýnýr 
seviyesini geçirmeyecek bazý uygun tedbirler almak 
gereklidir. Bu durumda oksijen azlýðýna baðlý olarak 
bir kaza oluþabilir.

UYARI

Çocuklarýn, iç ünite ya da uzaktan kumandasý ile 
oynamalarýna izin verilmemelidir.
Klimanýn çocuk tarafýndan yanlýþlýkla çalýþtýrýlmasý 
yaralanmalara veya elektrik çarpmasý neden olabilir.

Çocuklarýn dýş ünite üzerine oturmalarýna izin 
vermeyin ve dýş ünite üstüne hiçbir eşya koy-
mayýn.
Düþmesi ya da devrilmesi yaralanma ile 
sonuçlanabilir.

Dýş ünite üstünde ya da etrafýnda oynamalarýna 
izin vermeyin.
Üniteye dikkatsiz bir þekilde dokunurlarsa yaralan-
malar olabilir.

Çocuklarýn, bitkilerin ya da hayvanlarýn doğrudan 
iç üniteden gelen hava akýşýna maruz kalmalarýný 
önleyin; yan etkiler meydana gelebilir.

Ünitenin yakýnýnda yanýcý sprey bulundurmayýn 
veya kullanmayýn; yangýna neden olabilir.

Klimayý veya uzaktan kumanda cihazýný su ile 
yýkamayýn, aksi takdirde, elektrik çarpmasý veya 
yangýna yol açabilir.

Su kaplarýný (çiçek vazolarý, vb.) iç ünitenin 
üstüne koymayýn; elektrik çarpmalarýna ya da 
yangýna neden olabilir.

Hava çýkýşýnýn 1 m’lik mesafesi dahiline sprey 
kutularý gibi yanýcý kaplar koymayýn.
Kaplar, iç ve dýþ ünitenin sýcak hava çýkýþlarý 
tarafýndan etkilenebileceðinden patlayabilir.

Klima çok uzun bir süre kullanýlmayacaksa, güç 
beslemesini kesin.
Aksi takdirde, klima ýsýnabilir veya biriken tozlar 
nedeniyle alev alabilir.

Dýş ünitenin yakýnlarýna hiçbir nesne koymayýn ve 
ünite etrafýnda yaprak ya da diğer birikintilere 
izin vermeyin.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar için 
birer yuvadýr. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar 
bozukluklara, duman ya da elektrikli parçalarla 
temas ederlerse yangýna neden olabilirler.

Temizlemeden önce klimayý durdurun, güç 
devresi kesicisini kapalý konuma getirin.
Aksi takdirde, elektrik çarpmasý ve yaralanmalara 
neden olabilir.

Elektrik çarpmalarýný önlemek için ýslak el ile 
çalýştýrmayýn.

Uzaktan kumandanýn iç parçalarýna asla dokun-
mayýn.
Bazý iç parçalara dokunulmasý elektrik çarpmalarýna 
ve uzaktan kumandanýn zarar görmesine neden 
olabilir. Lütfen iç parçalarýn kontrolü ve ayarlarý için 
bayinize danýþýn.

Oksijenin hýzlý tüketiminden kaçýnmak için eğer 
klima ocak gibi bir ekipmanla birlikte kul-
lanýlýyorsa odanýn yeterli olarak hava-
landýrýldýğýndan emin olun.

Uzaktan kumandayý, ýslanabileceği yerlerde 
býrakmayýn.
Uzaktan kumanda içine su girerse elektrik kaçaðý ve 
elektronik bileþenlere hasar riski olacaktýr.

Hava filtresini temizlerken veya kontrol ederken 
dikkatli olun.
Yüksek konumda çalýþma gerekeceðinden, çok 
dikkatli hareket edilmelidir.
Kullandýðýnýz iskele sabit deðilse, düþebilir veya 
devrilebilir ve neticesinde yaralanabilirsiniz.

Dýş ünitenin dýş çýkýş ýzgarasýný çýkartmayýn.
Izgara, yaralanmalara sebep olabilecek, ünitenin 
yüksek hýzlý fanýna karþý korur.

Yaralanmalarý önlemek için hava girişine ya da 
klimanýn alüminyum panjurlarýna dokunmayýn.

Dýş veya iç ünitenin altýna nemden zarar görebi-
lecek maddeleri koymayýn.
Bu durumlarda ünitede ya da soðutucu borularýnda 
birikme, hava filtresinde kir ya da drenajýn týkanmasý 
su damlamasýna ve böylece sözü edilen nesnenin 
bozulmasýna neden olabilir.

Isýtýcýlarý doğrudan iç ünitenin altýna koymayýn; 
üretilen ýsý deformasyona neden olabilir.

Klimadan gelen hava akýşýna maruz kalan yer-
lerde çýplak alev üreten aletler koymayýn; 
yakýcýnýn yanmasýna neden olabilir.

Hava giriş ve çýkýşlarýný týkamayýn.
Tam olmayan hava akýþý yetersiz performans ya da 
sorunlara neden olabilir.

Klimayý planlanandan başka amaçlar için kullan-
mayýn.
Klimayý hassas aletleri, yiyecekleri, hayvanlarý, bit-
kileri ve sanat eserlerini soðutmak için kullanmayýnýz. 
Aksi takdirde sözü edilen nesnelerin performansý, 
kalitesi ve/veya ömürleri ters þekilde etkilenebilir.

Klimayý yanýcý gaz sýzýntýsý olabilecek yerlere 
monte etmeyin.
Gaz sýzýntýsý durumlarýnda, klima yakýnlarýnda gaz 
artýþý yangýn tehlikelerine neden olabilir.

Drenajý tam olarak gerçekleştirmek için drenaj 
borularýný doğru şekilde döşeyin.
Drenaj borularý doðru þekilde döþenmezse, drenaj 
sývýsý dökülür. Ayrýca, drenaj borusunda kir ve pislik 
birikerek, su kaçaðýna neden olabilir. Böyle bir 
durumda, klimayý durdurun ve yardým için bayinize 
danýþýn.
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Türkçe 4

SERVİS PERSONELİNİN 
DİKKATİNE

İKAZ
• Elektronik bileşenlere (kontrol kutusu, 
fan motoru, tahliye pompasý) yönelik bir 
denetim başlatmadan önce iç ve dýş 
ünitelere giden tüm gücü kapattýğýnýzdan 
emin olun, aksi takdirde elektrik çarpabi-
lir.

• Isý eşanjörünü temizlerken kontrol 
kutusunu, fan motorunu ve tahliye pom-
pasýný çýkardýğýnýzdan emin olun. Su ya 
da deterjan elektronik bileşenlerin 
insülasyonuna zarar verebilir ve 
bileşenlerin yanmasýna sebep olabilir.

2. YATAY FAN YÖNÜ AÇISI NASIL 
AYARLANIR

Kenar havalandýrma panjurlarýnýn (yatay hava 
çýkýþ yönü ayarlama kanatlarý) üzerindeki 
týrnaklarý hafifçe aþaðý doðru tutun ve 
istediðiniz þekilde oda koþullarýna uymasý için 
sað veya sola doðru ayarlayýn.

Yatay kanatlarý týrnaklarý tutabileceðiniz bir pozi-
syonda durdurun ve saða ya da sola ayarlayýn.

3.HAVA FİLTRESİNİN 
TEMİZLENMESİ

Ekranda “ ” (HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME 
ZAMANI) görüntülendiðinde hava filtresini 
temizleyin.
• Belirlenmiþ bir zaman için çalýsacaðýný gös-
terecektir.

• Eðer ünite, havanýn oldukça kirli olduðu bir 
odada kurulu ise temizleme sýklýðýný artýrýn.

• Pisliðin temizlenmesi mümkün olmuyorsa, 
hava filtresini deðiþtirin (Hava filtresi 
deðiþimi opsiyoneldir)

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitesinin sað ve sol 
yanýndaki panel çýkýntýlarýna koyun ve panel 
durana kadar açýn.
(Kapatmak için de ayný iþlemi uygulayýn.)

2. Hava filtresini dýşarý çekin.
Hava filtresinin ortasýndaki týrnaðý hafifçe 
yukarý itin ve sonra aþaðý doðru çekin.

3. Hava filtresini temizleyin.
Bir elektrikli süpürge kullanýn A) veya hava 
filtresini su ile yýkayýn B).
A) Bir elektrikli süpürge

kullanýlmasý

B) Su ile yýkama
Hava filtresi çok fazla 
kirlendiðinde, yumuþak bir 
fýrça veya natürel bir 
deterjan kullanýn.

Sudan arýndýrýn ve gölgede kurumaya 
býrakýn.

NOTLAR
• Rengin solmasý ve deformasyona neden 
olabileceðinden, hava filtresini 50°C’den 
daha sýcak su ile yýkamayýn.

• Yanabileceðinden, aleve maruz býrakmayýn.

4. Hava filtresini takýn.
Temizleme iþlemi bittikten sonra, hava fil-
tresini mutlaka eskisi gibi takýn.

5. Ön paneli kapatýn.
Madde No. 1’e bakýn.

6. Ana uzaktan kumanda üzerindeki FİLTRE 
İŞARETİNİ SIFIRLA düğmesine basýn.
“HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME ZAMANI” 
ekraný kaybolur.
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5 Türkçe

4.HAVA ÇIKIŞI VE DIŞI NASIL 
TEMİZLENİR

• Yumuþak bir bezle temizleyin.
• Lekelerin çýkarýlmasý zor olduðunda, su veya 
hafif bir deterjan kullanýn.

NOTLAR
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu, sývý 
böcek öldürücüler kullanmayýn. Bunlar renk 
atmasýna veya eðilmeye neden olabilir.

• Hava filtrelerini temizlemek için 50°C veya 
daha sýcak hava veya su kullanmayýn.

• Kanat aþýrý kirlendiðinde, aþaðýdaki gibi 
çýkartarak deðiþtirin.
(Kanadýn deðiþtirilmesi opsiyoneldir.)

5.ÖN PANEL NASIL TEMİZLENİR
Ön paneli temizlemek için çýkartabilirsiniz.

NOTLAR
• Düþmemesi için ön paneli sýkýca tutun.
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu, sývý 
böcek ilacý kullanmayýn. Rengin açýlmasýna 
veya biçimin bozulmasýna neden olabilir.

• Ýç ünitesinin ýslanmasýna izin vermeyin. Ele-
ktrik çarpmasýna ve yangýna neden olabilir.

• Býçaðý suyla yýkarken çok fazla ovmayýn.
Yüzey soyulabilir.

• Hava filtrelerini ve dýþ panelleri temizlemek 
için 50°C veya daha sýcak hava veya su kul-
lanmayýn.

• Ön panelini saðlam bir þekilde yerinde 
olduðundan emin olun.

1. Ön paneli açýn.
Parmaklarýnýzý ana ünitesinin sað ve sol 
yanýndaki panel çýkýntýlarýna koyun ve panel 
durana kadar açýn.
(Kapatmak için de ayný iþlemi uygulayýn.)

2. Ön paneli çýkartýn.
Ön panelin her iki yanýndaki akslarý ana 
ünitendin ortasýna doðru iterek çýkartýn.
(Ayrýca ön paneli sað ve sola kaydýrýp öne 
doðru çekerek de çýkartabilirsiniz.)

3. Ön paneli temizleyin.
• Yumuþak nemli bir bezle hafifçe silin.
• Sadece natürel temizleme maddeleri kul-
lanýn.

• Sildikten sonra, fazla suyu silip gölgeli 
bir yerde kurutun.

• Çok pis ise
Vantilatör fanlarýný ve fýrýnlarý temizlemekte 
kullanýlan tipte bir deterjaný doðrudan 
uygulayýp 10 dakika bekleyin ve sonra 
suyla çalkalayýn.

NOT
• Klimayý 50°C’den daha sýcak suyla 
yýkamayýn. Bu rengin solmasýna veya defor-
masyona neden olabilir.

4. Ön paneli takýn.
Ön panel anahtarlarýný yuvalarýna sokun ve 
sonuna kadar itin.
Bu durumda ön paneli yavaþça kapatýn.
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Türkçe 6

6.BAKIM 
(YALNIZCA SERVİS PER-
SONELİ İÇİN)

UYARI
• Sadece yetkili bir kişi, günlük bakým 
olmadan da bakým yapabilir.

• Herhangi bir kablo bağlantýsýna dokun-
madan önce, tüm güç beslemesi 
düğmelerini kapattýğýnýzdan emin olun.

• Aksesuarlarýn monte edilmesi ile ilgili 
olarak uzman personelle irtibat kurun ve 
yalnýzca üretici tarafýndan belirtilmiş olan 
aksesuarlarý kullandýğýnýzdan emin olun.
Eðer tarafýnýzca yapýlan deðiþiklik veya 
tamiratlarda herhangi bir hata oluþursa, bu 
su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýn 
tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir.

• Ürünün yakýnýnda alev alabilir malzeme-
leri (örneğin saç spreyi veya haşere ilacý) 
kullanmayýn.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücül-
erle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýmý, ürünün hasar 
görmesine, elektrik çarpmalarýna ve yangýna 
sebebiyet verebilir.

• Klimanýn iç kýsmýnýn temizlenmesi ile ilgili 
olarak yerel bayinize danýşýn.
Uygun olmayan temizleme iþlemi plastik 
parçalarýn kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ve elek-
trik çarpmasý gibi diðer sorunlara yol açabilir.

İKAZ
• Temizlemeden önce üniteyi durdurun, 
güç devresi kesicisini kapalý konuma get-
irin veya güç kablosunu çýkarýn.
Aksi halde, elektrik çarpmasý veya 
yaralanma ortaya çýkabilir.

• Elektrik çarpmasý veya yangýnla 
sonuçlanabileceğinden dolayý, klimayý 
suyla yýkamayýn.

• Hava filtresini temizlerken ya da kontrol 
ederken adýmlarý izleyin.
Yüksek yerde çalýþma gerektirir, bu nedenle 
çok dikkat edilmelidir.
Ýnþaat iskelesi dengesizse, düþebilir ya da 
yuvarlanabilirsiniz. Bu nedenle yaralanmaya 
neden olabilir.

NOT
• Temizlerken hariç hava filtresini çýkartmayýn, 
bu kýrýlmaya neden olabilir.
Bu kýrýlmaya neden olabilir.

7. SES BASINÇ SEVİYESİ
• Ses basýncý seviyesi 70 dB(A) deðerinin 
altýndadýr.
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