KULLANIM KILAVUZU
SİSTEMİ Dönüştürücü Klimaları
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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 elkitabıyla 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.

Parça adı ve işlevleri
Alt taraftan emme durumunda
Güç kaynaðý
kablolarý

Soðutucu borularý

Hava akýþý oluðu
(yerel saðlama)

Baðlantý teli

Toprak hattý

Drenaj borusu

Hava filtresi
Uzaktan
kumanda
Fan hýzý seçilebilir (HH, H, L)

Hava çýkýþý
(yerel saðlama)

Arka taraftan emme durumunda
Soðutucu borularý

Hava akýþý oluðu
(yerel saðlama)

Güç kaynaðý
kablolarý

Hava filtresi

Drenaj borusu
Baðlantý teli
Toprak hattý
Hava çýkýþý
(yerel saðlama)

Uzaktan kumanda
Fan hýzý seçilebilir (HH, H, L)
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Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm
diller asıl talimatların çevirileridir.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolu tarafından kapsanan
florlu sera gazları içerir.
Soğutucu tipi: R410A
(1)

GWP değeri: 1975
(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli

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

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
içermektedir. 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
ciddiyetine 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
devredilirse, kılavuzu da bu kişiye teslim
ettiğinizden emin olun.

• Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve
bakımla ilgili olarak yerel bayinize danışın.
Düzgün olmayan işçilik; sızıntı, elektrik çarpması 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
kullanımına son verin.
• Klimanın yeniden konumlanması veya
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel bayinize danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler
ortaya çıkabilir.
• 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.
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması
için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
UYARI
• Dış ünitenin çok yakınına nesne yerleştirmeyiniz 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
olabilir.

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

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

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

〈İç ünitenin içini temizleme〉
• İç ünitenin içinin periyodik olarak temizlenmesi
gerekir.
Temizlik, özel teknolojileri gerektirdiğinden,
bunları bir Daikin satıcısına temizletin.

• Herhangi bir kablo bağlantısına dokunmadan önce, tüm güç beslemesi
düğmelerini kapattığınızdan emin olun.
• Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri
(örneğin saç spreyi veya haşere ilacı) kullanmayın.
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
aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya
tamiratlarda herhangi bir hata oluşursa, bu su
sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
UYARI
• Temizlik öncesinde, ünitenin çalışmasını
durdurun, şalteri indirin veya elektrik
kablosunu prizden çekin.
Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma
ortaya çıkabilir.

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 olduğunda 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
•

1. Hava filtresini kaldırın.
Ana ünite
Güç

• Elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı
suyla yıkamayın.

Kenarlarý aþaðý doðru
bastýrýrken filtreyi ana
üniteye takýn.

Filtre
Güç

• 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.)

Türkçe

Alt taraf durumunda

Arka taraf durumunda

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.
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(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.

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.

ÇALIÞMA lambasý

3. Hava filtresini takın.

UNIT No.

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

C

” 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 kullanmayın, aksi takdirde solmaya veya deformasyona neden olabilirsiniz.

TEÞHÝS
göstergesi

L H

ÝÇ ÜNÝTE No.
(arýzanýn meydana geldiði)
ARIZA KODU

Bağlantı kurmadan önce aşağıdaki adımları izleyin.
Satıcıya, uzaktan kumandada gösterilen
detaylar hakkında bilgi verin.

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

Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi
gerçekleştiği takdirde, satıcınıza başvurun.
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
çarpması 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.
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Ürün tipi ve çalışma sesi
Model No.
Model

15

20

Fonksiyon

25

32

40

50

63

Isı pompası tipi

Kombinasyon
sistemi

Ayrı tip

Yoğunlaştırıcı
soğutma
yöntemi

Hava soğutma tipi

Hava
Tip üfleme
yöntemi

Doğrudan hava üfleme tipi

Oranlı
soğutma
kapasitesi
(W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Oranlı
ısıtma kapasitesi (W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

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

32

33

33

33

34

35

36

Açıklama
• Çalışma sırasındaki gerçek değer, çevre
gürültüsü ve yankı etkisiyle, belirtilen
değerden daha yüksektir.
• Yukarıdaki veriler, teknolojik yenilikler nedeniyle 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 çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya
çıkabilir.
• Klimanın yeniden konumlanması veya
yeniden kurulumu ile ilgili olarak yerel bayinize danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler
ortaya çıkabilir.

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
kullanımına son verin.
• Satıcınızdan onarım talebinde bulunduğunuzda, aşağıdaki detaylarla ilgili bilgileri 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 gerekli olan parçalar kastedilir.
• Bakım ve teftiş
Birkaç yıl boyunca kullanıldığında ünitede toz
biriktiğinden dolayı, performansında belli bir
düşüş gözlemlenir.
Teknik personelden bakım (ücretli servis) yapmasını istemeniz tavsiye edilir. Daha fazla
detay için satıcınıza başvurun.
• Aranacak yer
Satış sonrası servis, vs. için satıcınıza başvurun.
• Klimayı imha ederken, sökerken/takarken
ve bakımını yaparken soğutucuyu çıkartın.

• Soğutucu sızıntısı halinde yangın
hususunda dikkatli olun.
Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde
olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde
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