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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.

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 adları ve işlevleri

Bağlantı kablosu

Tahliye borusu

Güç beslemesi 
kablosuSoğutucu akışkan borusu

Topraklama 
kablosu

Fan devri ayarlanabilir (H, M, L)

Uzaktan 
kumanda

Hava filtresi

Hava çıkışı
(sahada satın alınır)

(sahada satın alınır)
Hava kanalı

Alttan emiş durumunda

Fan devri ayarlanabilir (H, M, L)

Uzaktan kumanda

Topraklama kablosu

Bağlantı kablosu

Güç beslemesi 
kablosuSoğutucu akışkan borusu

Tahliye borusu

Hava filtresi

Hava çıkışı
(sahada satın alınır)

(sahada satın alınır)
Hava kanalı

Yandan emiş durumunda
1 Türkçe
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Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm 
diller asıl talimatların çevirileridir.

Güvenlik önlemleri
Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak 
ve yanlış kullanımdan dolayı gelişen arızaların 
önüne geçmek için kullanımdan önce bu kılavuzu 
dikkatle okumanızı öneririz.
• Bu klima, "genel halkın erişimine açık olmayan

aletler" sınıfına dahildir.
• Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve
İKAZ ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare,
emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler
içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz
olarak alındığından emin olun.

 İKAZ ....... Bu talimatlar dikkate 
alınmadığında ölüm veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

 UYARI ..... Bu talimatlar dikkate alınmadığında 
duruma bağlı olarak ciddi boyutlara 
ulaşabilecek yaralanmalara veya 
ekipman hasarlarına neden olabilir.

Gerektiği zaman başvurabilmeniz için 
okuduktan sonra bu kılavuzu uygun bir yerde 
saklayın. Cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse 
kılavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.

İKAZ

• Montaj çalışmaları için bayinize danışınız.
Kendi başınıza yapacağınız montaj su
sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına
neden olabilir.

• Klimanın değiştirilmesi, bakımı ve onarımı
için bayinize danışınız.
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya
yangın tehlikesine neden olabilir.

• Soğutucu sızıntısı halinde yangın
hususunda dikkatli olunuz.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun
sızması olabilir.
Yardım için bayinizle irtibat kurunuz.
Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal
şartlarda sızıntı yapmaz.
Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak
brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde
zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir.
Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel
tarafından teyit edilene dek, klima cihazının
kullanımına son veriniz.

• Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve
tekrar monte edilmesi ile ilgili olarak
bayinize başvurun.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması
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 bulunan
kişiler tarafından ancak cihazın güvenli
kullanımına ilişkin yönlendirme veya
talimatlar almaları ve olası tehlikeleri
anlamaları şartıyla kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.

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

UYARI

• 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.

• Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel
tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya
eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari
alanlarda normal kullanıcılar tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

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

(1) GWP = 

:
GWP (1) : 2087,5

R410A

tCO2eq ile ilgili UYARI

(ton CO2 

edin.
Türkçe 2
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Bakım

İKAZ

• Temel günlük bakım çalışmaları dışındaki
bakım çalışmaları yalnızca yetkili personel
tarafından gerçekleştirilebilir.

• Herhangi bir bağlantı kablosuna dokunmadan
önce, tüm güç besleme anahtarlarının
bağlantısını kestiğinizden emin olun.

• Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri
(örneğin saç spreyi veya haşere ilacı)
kullanmayınız.
Ürünü boya tineri vb. gibi organik
çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar
görmesine, elektrik çarpmasına ve yangına
neden olabilir.

• Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili
olarak uzman personelle irtibat kurunuz
ve yalnızca üretici tarafından belirtilmiş olan 
aksesuarları kullandığınızdan emin olunuz.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya
tamiratlarda herhangi bir hata oluşursa, bu su
sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi
gibi riskler ortaya çıkabilir.

UYARI

• Temizlemeden önce üniteyi durdurun,
şalteri kapatın ya da güç kablosunu çıkarın.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma
meydana gelebilir.

• Elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı ya
da uzaktan kumandayı suyla yıkamayınız.

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

• Hava filtresini temizlerken veya kontrol
ederken ne yaptığınıza dikkat edin.
Büyük dikkat gerektiren, yüksek yerlerde
çalıştırma gerektirir.
İskele sabit değilse, düşebilir veya
takılabilirsiniz ve neticesinde yaralanmalar
ortaya çıkabilir.

Bakım ve kontrol
• Tavayı düzenli olarak temizleyin ve boşaltın.

Tozla tıkanan drenaj vanaları su kaçaklarına 
neden olur.

• Temizlemek için, Daikin bayinizle irtibat kurun.
(Soğutma veya ısıtma gerçekleştirilecek her
sezon öncesinde, klimayı temizleyin.)

• İç ünitenin etrafındaki alan çok tozlu ise, bir toz
geçirmez kapak (sahada satın alınır) kullanın.

İç ünitenin iç bölümünü temizleyin
• İç ünitenin iç bölümünün düzenli olarak

temizlenmesi gerekir.
Temizlik için özel teknolojiler gerekli
olduğundan, temizlik için bir Daikin bayisine
başvurun.

Günlük bakım:

Hava filtresinin temizlenmesi

Açıklama
• Klimanın temizlendiği zamanlar hariç hava

filtresinin çıkartılması kazalara yol açabilir.

• Uzaktan kumandada  işareti
görüntülendiğinde, lütfen filtreyi temizleyin.

• Çalışma süresi belirlenen süreyi aşarsa,
bu işareti görüntülenir.

• Klima çok tozlu bir ortamda kullanılıyorsa,
hava filtresinin temizlenme sıklığını arttırın.

• işareti görüntülenmeden önce geçen
süreyi değiştirmek isterseniz, bayinize danışın.
(Varsayılan fabrika ayarı 2500 saattir.)

• Aşağıdaki süre seçenekleri arasından seçim
yapabilirsiniz.

1250, 2500, 5000, 10000

1. Hava filtresini çıkartın.

Dirsekleri bastırırken, 
filtreyi ana üniteye 
takın.

Ana ünite

Kuvvet

Kuvvet
Filtre

Arkadan emiş durumundaAlttan emiş durumunda
3 Türkçe
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2. Temizleyin.

UYARI

• Klimayı 50°C'den daha sıcak suyla yıkamayın.
Aksi takdirde, renk solmasına ve/veya
deformasyona yol açabilir.

• Filtreyi kesinlikle doğrudan ısıtarak kurutmaya
çalışmayın. Bu yanmaya neden olabilir.

• Sahada alınan parçaların (hava filtresi, ızgara
vb. gibi ilave parçalar) temizlenmesi için,
bayinize danışın.

(1) Tozu ve kirleri temizlemek için bir elektrik
süpürgesi kullanın (A) veya hava filtresini (B)
yıkayın.

(A) Tozu ve kirleri bir elektrik süpürgesi kullanarak
temizleyin.

(B) Suyla yıkayın.
Hava filtresi çok kirliyse, temizlemek için
yumuşak bir fırça ve doğal deterjan kullanın.

↓
Filtrenin gölgede kurumasını bekleyin.

3. Hava filtresini takın.

4. Uzaktan kumandadaki "filtre işareti
sıfırlama" düğmesine basın.

"  " göstergesi kaybolur.

Hava çıkışının ve dış bölümün temizlenmesi

UYARI

• Benzin, benzen, tiner, parlatıcı toz veya
sıvı böcek ilacı kullanmayın.

• 50°C veya daha yüksek sıcaklıkta su
kullanmayın, aksi takdirde renk solması
veya deformasyon meydana gelebilir.

(1) Kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
(Lekeleri temizlemekte zorlanıyorsanız,
su veya nötr deterjan kullanın.)

Aşağıdaki durum meydana gelirse, 
bayinize danışın.

İKAZ

• Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma
kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatınız ve
yerel bayinizle irtibat kurunuz.

Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına 
devam edilmesi halinde, klima bozulabilir ve 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi 
riskler ortaya çıkabilir.

• Bayinize başvurun.

Durum
• Sigorta, kesici veya toprak drenaj kesicisi gibi

bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde;
Bayinize danışmadan önce aşağıdaki
önlemleri alın.
Ana güç düğmesini açık konuma getirmeyin.

• AÇMA/KAPAMA düğmesi düzgün
çalışmadığında;
Bayinize danışmadan önce aşağıdaki
önlemleri alın.
Ana güç düğmesini kapalı konuma getirin.

Durum
• Klimadan su sızıntısı meydana geliyor.

Bayinize danışmadan önce aşağıdaki
önlemleri alın.
Çalışmayı durdurun.

Durum
• "ÇALIŞMA lambası", "KONTROL göstergesi"

veya "ÜNİTE Numarası" yanıp sönüyor ve sabit
yanıyor ve "ARIZA KODU" görüntüleniyor.

Bayinize danışmadan önce aşağıdaki 
önlemleri alın.
Bayinizi uzaktan kumandada görüntülenen 
bilgilerden haberdar edin.

ÜNİTE   Numarası

C D  Y

Bir arıza meydana geldiğinde 
İÇ ÜNİTE Numarası
ARIZA KODU

KONTROL 
göstergesi

ÇALIŞMA lambası
Türkçe 4
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Ürün tipi ve çalışma gürültüsü

Açıklama
• Çalışma sırasındaki gerçek değer, çevredeki

seslerin ve ekonun etkisiyle belirtilen değerden
daha yüksek olabilir.

• Yukarıdaki veriler, teknolojik yenilikler neticesi
değişikliklere uğrayabilir.

• Çalışma sesi arka taraftaki emiş girişine ve
10Pa'lık cihaz dışı statik basınca bağlıdır.
Emiş girişinin altındaki çalışma sesi:
[arka taraftaki emiş girişi için çalışma sesi] +
5dB.
Ancak, cihaz dışı statik basıncın düşük olduğu
bir kurulum gerçekleştiriliyorsa, 5dB'e veya
üzerine çıkabilir.

Satış sonrası servis ve bakım

Satış sonrası servis:

İKAZ

• Klimanın değiştirilmesi, bakımı ve onarımı
için bayinize danışınız.
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması
veya yangın tehlikesine neden olabilir.

• Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve
tekrar monte edilmesi ile ilgili olarak
bayinize başvurun.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler
ortaya çıkabilir.

• Soğutucu sızıntısı halinde yangın
hususunda dikkatli olunuz.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun
sızması olabilir.
Yardım için bayinizle irtibat kurunuz.
Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve
normal şartlarda sızıntı yapmaz.

Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak 
brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde 
zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir.
Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel 
tarafından teyit edilene dek, klima cihazının 
kullanımına son veriniz.

• Bayinize onarım için danışırken, personele
şu gerekli bilgileri verin:
• Klimanın ürün numarası:

Garanti kartına bakın.
• Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi:

Garanti kartına bakın.
• Arıza:

Personeli arızanın ayrıntıları hakkında
bilgilendirin.
(Uzaktan kumandada görüntülenen 
arıza kodu.)

• Adı, adresi, telefon numarası

• Garanti süresi dolduktan sonra gerekli
olabilecek onarımlar
Bayinize başvurun.  Onarım gerekiyorsa, ücretli
servisten yararlanabilirsiniz.

• Önemli parçaların minimum saklama
süreleri
Belirli bir klima modelinin üretimi durdurulsa
dahi, Daikin olarak önemli tüm parçaları en az
9 yıl boyunca stoklarımıza tutacağımızı taahhüt
ediyoruz.
Önemli parçalar, klimanın çalıştırılması için
gerekli olan parçalardır.

• Bakım ve kontrol
Ünite birkaç yıl kullanıldığında toz
birikeceğinden, performans bir miktar düşebilir.
Teknik personelden bakım (ücretli servis)
çalışması gerçekleştirmesini istemeniz önerilir.
Daha ayrıntılı bilgi için, bayinize danışın.

• Talepler için
Satış sonrası servis vb. için, bayinize danışın.

• Klimayı atmadan, sökmeden/monte
etmeden ve üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka
soğutucu akışkanı geri kazanın.

• 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 

15 20 25 32 40 50 63

Tip

İşlevi Isı pompası tipi

Kombine 
sistem

 Ayrı tip

Kondenser 
soğutma 
yöntemi

Hava soğutma tipi

Hava üfleme 
yöntemi

Doğrudan hava üfleme tipi

Anma soğutma 
kapasitesi (W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Anma ısıtma 
kapasitesi (W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Çalışma sesi dB (A) 
(Sessiz odadaki 
dönüşüm değerleri)

32 33 33 33 34 35 36

Model Numarası

Model
5 Türkçe
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