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Bu Daikin klimayý aldýðýnýz için teþekkür 
ederiz. Klimayý kullanmadan önce 
kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. 
Ünitenin düzgün bir þekilde nasýl 
kullanýlacaðýný anlatýr ve sorun çýkarsa 
size yardýmcý olur. Kýlavuzu okuduktan 
sonra, ilerde baþvurmak üzere saklayýn. 
Ýç ünite ile ilgili ayrýntýlar için iç üniteyle 
gelen kullaným kýlavuzuna da bakýn. 
Ýç üniteyle gelen kullaným kýlavuzunu 
bu kullaným kýlavuzuyla birlikte emin bir 
yerde saklayýn. Satýcýdan garanti kartýný 
aldýktan sonra, emin bir yerde saklayýn.
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Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli 
bilgiler

Bu ürün Kyoto Protokolü tarafýndan kapsanan 
florlu sera gazlarý içerir.

Soðutucu tipi: R410A
GWP

(1)
 deðeri: 1975

(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
Klima fonksiyonlarýndan tam olarak yararlanmak 
ve yanlýþ kullanýmdan dolayý geliþen arýzalarýn 
önüne geçmek için kullanýmdan önce bu 
kýlavuzu dikkatle okumanýzý öneririz.
Bu klima “genel halkýn kullanýmýna açýk olmayan 
aletler” sýnýfýna dahildir.
Burada açýklanan önlemler UYARI ve İKAZ 
olarak sýnýflandýrýlmýştýr. Her ikisi de güven-
likle ilgili önemli bilgiler içerir. Tüm önlemleri 
eksiksiz olarak uyguladýğýnýzdan emin olun.

UYARI ............Bu talimatlara tam anlamýyla 
uyulmamasý kiþisel 
yaralanma veya can kaybýna 
yol açabilir.

İKAZ .............. Bu talimatlara tam anlamýyla 
uyulmamasý þartlara baðlý 
olarak ciddi olabilecek maddi 
hasar veya kiþisel yaralan-
maya yol açabilir.

Gerektiği zaman başvurabilmeniz için 
okuduktan sonra bu kýlavuzu uygun bir yerde 
saklayýn. Cihaz yeni bir kullanýcýya devre-
dilirse kýlavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.

İKAZ
Klimadan gelen soğuk veya sýcak havaya 
uzun süreli doğrudan ya da çok soğuk veya 
çok sýcak havaya maruz kalmanýn fiziksel 
durumunuza ve sağlýğýnýza zararlý 
olabileceğine dikkat edin.

Klima arýza yaptýğýnda (yanan bir şeyin 
kokusu, vs.) üniteye gelen gücü kapatýn 
ve yerel satýcýnýza başvurun.
Bu koþullar altýnda çalýþmanýn sürdürülmesi 
arýza, elektrik çarpmasý veya yangýn tehlikesiyle 
sonuçlanabilir.

Montaj işlemi için yerel satýcýnýza başvurun.
Ýþlemi kendinizin yapmasý su sýzýntýsý, elektrik 
çarpmasý veya yangýn tehlikesine neden olabilir.

Satýcýnýzdan yağmurla su damlamayan bir 
makine odasýna kurmasýný isteyin.
Bu ünite bina içi kullaným içindir.
Kendinizin yapacaðý noksan kurulum, su sýzýn-
týsýna, elektrik çarpmasýna ve yangýna yol açabilir.

Klimada değişiklik, onarým ve bakým yapýl-
masý ile ilgili olarak yerel satýcýnýza başvurun.
Yanlýþ iþçilik su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya 
yangýn tehlikesine neden olabilir.

Hava giriş veya çýkýşýna çubuklar, 
parmaklarýnýz, vs. gibi cisimleri koymayýn.
Klimanýn yüksek hýzlý fan kanatlarýna dokun-
maktan dolayý yaralanma meydana gelebilir.

Swing kapağý çalýşýrken hava çýkýşý veya 
yatay býçaklara asla dokunmayýn.
Parmaklar kýstýrýlabilir veya ünite bozulabilir.

Soğutucu sýzýntýsý olmasý halinde yangýna 
dikkat edin.
Klima düzgün bir þekilde çalýþmadýðýnda, 
örn. soðuk veya sýcak hava üretmediðinde, 
soðutucu sýzýntýsý bunun nedeni olabilir. 
Yardým için satýcýnýza baþvurun. 
Klimada kullanýlan soðutucu güvenlidir ve 
normal olarak kaçak yapmaz. Bununla birlikte, 
sýzýntý olmasý halinde çýplak bir yakýcý, ýsýtýcý 
veya ocak ile temas zararlý gaz üretilmesine 
yol açabilir. 
Kalifiye bir servis elemaný sýzýntýnýn onarýldýðýný 
teyit edene kadar klimayý kullanmayýn.
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Soğutucu sýzýntýsý olmasý halinde ne yapýlacağý 
konusunda yerel satýcýnýza danýşýn.
Klima küçük bir odaya kurulacaðý zaman, 
kaçak olmasý halinde sýzan soðutucu 
miktarýnýn konsantrasyon sýnýrýný aþmamasý için 
doðru önlemler alýnmasý gereklidir. Aksi 
taktirde, oksijen azalmasýndan dolayý bir 
kazaya yol açýlabilir.

Aksesuarlarýn bağlanmasý hususunda 
profesyonel bir elemanla irtibata geçin 
ve sadece imalatçý tarafýndan belirlenen 
aksesuarlarý kullandýğýnýzdan emin olun.
Kendi iþçiliðinizden kaynaklanan bir arýza 
meydana geldiðinde su sýzýntýlarý, elektrik 
çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.

Klimanýn başka yere yerleştirilmesi ve 
tekrar monte edilmesi ile ilgili olarak yerel 
satýcýnýza başvurun.
Yanlýþ montaj iþlemi sýzýntý, elektrik çarpmasý 
veya yangýn tehlikesine neden olabilir.

Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar 
kullanýn.
Elektrik çarpmasý, yangýn, yaralanma veya 
ünite hasarý ile sonuçlanabileceðinden uygun 
olmayan sigortalarý, bakýr veya diðer telleri 
sigorta olarak kullanmayýn.

Üniteyi mutlaka topraklayýn.
Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner veya 
telefon toprak kablosuna topraklamayýn. 
Kusurlu topraklama elektrik çarpmasý veya 
yangýna yol açabilir. 
Þimþek veya baþka kaynaklardan oluþan yüksek 
bir darbe akýmý klimada hasara yol açabilir.

Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takýn.
Toprak kaçak kesicisinin takýlmamasý elektrik 
çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.

Sel veya tayfun gibi doğal bir afet yüzünden 
klima su içinde kalýrsa satýcýya başvurun.
Böyle bir durumda klimayý çalýþtýrmayýn, yoksa 
arýza, elektrik çarpmasý veya yangýn meydana 
gelebilir.

Ürünü yemeklik yağ veya makine yağý gibi 
yağ buharý ile kirletilmiş atmosferde 
kullanmayýn.
Yað buharý çatlak hasarý, elektrik çarpmasý 
veya yangýna neden olabilir.

Ürünü yemek pişirilen odalar gibi aşýrý yağlý 
duman veya yanýcý gaz, aşýndýrýcý gaz ya da 
metal tozu bulunan yerlerde kullanmayýn.
Ürünün bu tür yerlerde kullanýlmasý yangýna 
veya ürün arýzalarýna neden olabilir.

Ürünün yakýnýnda yanýcý maddeler (örn. saç 
spreyi veya böcek ilacý) kullanmayýn. 
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýlmasý üründe çatlak 
hasarýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna 
neden olabilir.

Klima için özel olarak ayrýlmýş bir güç 
beslemesi kullandýğýnýzdan emin olun.
Baþka türlü bir güç beslemesinin kullanýlmasý 
ýsý oluþumuna, yangýna veya ürün arýzalarýna 
neden olabilir.

Güç kaynağý kesicisini AÇIK veya KAPALI 
konuma getirerek klimanýn çalýşmasýný 
başlatýp durdurmayýn.
Aksi halde, yangýn veya su sýzýntýsý meydana 
gelebilir.
Ayrýca, güç kesintisi kompanzasyonu etkin 
hale getirilmiþse fan aniden döner ve 
yaralanmaya yol açabilir.

İKAZ
Klimayý öngörülenler dýşýndaki amaçlar 
için kullanmayýn.
Söz konusu objenin kalitesini ve/veya ömrünü 
olumsuz yönde etkileyebileceðinden hassas 
cihazlar, gýda, bitkiler, hayvanlar veya sanat 
eserlerini soðutmada klimayý kullanmayýn.

Yakýcý gibi gereçlerin klima ile birlikte 
kullanýlmasý durumunda, oksijen yetersiz-
liğinin önüne geçmek için odayý yeterince 
havalandýrmayý ihmal etmeyin.

Uzun süreli kullanýmdan sonra ünite standý 
ile bağlantýlarýnda hasar kontrolü yapýn.
Hasarlý bir durumda býrakýlýrsa, ünite düþebilir 
ve yaralanmaya yol açabilir.

Yangýna yol açabileceğinden yanýcý spreyleri 
ünite yakýnýna koymayýn veya sprey kaplarýný 
ünitenin yanýnda kullanmayýn.

Temizlikten önce mutlaka ünitenin 
çalýşmasýný durdurun, kesiciyi kapatýn veya 
güç kablosunu fişten çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpmasý ve yaralanma 
meydana gelebilir.

Elektrik çarpmalarýný önlemek için ýslak 
ellerle çalýştýrmayýn.

Neme duyarlý objeleri doğrudan iç veya dýş 
ünitenin altýna koymayýn.
Belirli durumlarda ana ünite veya soðutucu 
borularýndaki yoðuþma, hava filtresindeki pislik 
veya drenaj týkanmasý damlamaya neden 
olarak söz konusu objenin kirlenmesine veya 
bozulmasýna yol açabilir.

Yakýcý veya ýsýtýcýnýn yanýşýný bozacağýndan 
açýk alev üreten yakýcý veya ýsýtýcýlarý ünite-
den gelen hava akýşýna maruz yerlere 
yerleştirmeyin.

Oluşan ýsý deformasyona yol 
açabileceğinden ýsýtýcýlarý ünitenin tam 
altýna yerleştirmeyin.

Dýş ünite üzerine çocuklarýn çýkmasýna izin 
vermeyin ya da bir cisim koymayýn.
Düþme ya da devrilme yaralanmaya neden 
olabilir.



3 Türkçe

Hava giriş ve çýkýşlarýný engellemeyin.
Zayýflayan hava akýþý yetersiz performans veya 
soruna yol açabilir.

Olumsuz etkiler meydana gelebileceğinden 
çocuklar, bitkiler veya hayvanlarýn üniteden 
gelen havaya doğrudan maruz kalmamalarý 
sağlanmalýdýr.

Elektrik çarpmalarý veya yangýna yol 
açabileceğinden, klima ya da uzaktan 
kumandayý suyla yýkamayýn.
Klimayý, yanýcý gaz sýzýntý tehlikesi bulunan 
bir yere monte etmeyin.
Gaz sýzýntýsý olmasý durumunda, klima yakýnýnda 
gaz birikmesi yangýn tehlikesine yol açabilir.
Sprey kutularý gibi yanýcý kaplarý üfleme 
ağzýndan 1 m mesafe içine koymayýn.
Ýç veya dýþ ünitenin sýcak hava çýkýþý üzer-
lerinde etki edeceði için kaplar patlayabilir.

Drenajý, tam drenaj sağlanacak şekilde 
düzenleyin.
Klimanýn çalýþmasý sýrasýnda dýþ ünitenin 
drenaj borusundan düzgün drenaj olmuyorsa, 
kir ve döküntü birikmesi yüzünden boruda 
týkanma olabilir. 
Bunun sonucunda iç üniteden su sýzabilir. Bu 
koþullar altýnda klimanýn çalýþmasýný durdurun 
ve yardým için satýcýnýza baþvurun.

Çocuklarýn dýş ünite üzerinde veya 
civarýnda oynamalarýna izin vermeyin.
Dikkat etmeden üniteye dokunurlarsa 
yaralanma meydana gelebilir.

Elektrik çarpmalarý veya yangýna yol 
açabileceğinden ünitenin üzerine su kaplarý 
(çiçek vazosu, vs.) koymayýn.

Klimanýn içinin temizlenmesi ile ilgili olarak 
satýcýnýza başvurun. 
Uygunsuz temizlik plastik parçalarýn 
kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ve baþka zararla 
birlikte elektrik çarpmalarýna neden olabilir.

Yaralanmaktan kaçýnmak için ünitenin hava 
girişine veya alüminyum kanatlarýna 
dokunmayýn.
Kumandayý doğrudan güneş ýşýğýna maruz 
býrakmayýn.
LCD ekranýn rengi bozularak veriler 
görüntülenemez hale gelebilir.
Kumandanýn işletim panelini benzin, tiner, 
kimyasal içeren toz bezi, vs. ile silmeyin.
Panel rengini kaybedebilir ya da kaplamasý 
kalkabilir. Eðer aðýr biçimde kirlenmiþse, suyla 
seyreltilmiþ nötral deterjanla ýslatýlan bir bezi 
iyice sýkýp paneli silerek temizleyin. Ardýndan 
baþka bir kuru bezle silin.

Kumandanýn iç parçalarýna asla dokunmayýn.
Ön paneli sökmeyin. Bazý iç parçalara 
dokunulmasý elektrik çarpmalarýna ve ünite 
hasarýna yol açar. Ýç parçalarýn kontrolü ve 
ayarý ile ilgili olarak lütfen satýcýnýza baþvurun.

Uzaktan kumandayý ýslanma riski bulunan 
yerlere býrakmayýn.
Uzaktan kumandanýn içine su girerse, elektrik 
kaçaðý olmasý ve elektronik parçalarýn zarar 
görme riski vardýr.

Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine 
sert, sivri bir cisimle bastýrmayýn.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

Uzaktan kumandanýn elektrik kablosunu 
hiçbir zaman çekmeyin ya da bükmeyin.
Ünitenin arýzalý çalýþmasýna neden olabilir.

Tütsüleme tipi böcek ilacý kullanýrken 
klimayý çalýştýrmayýn.
Uyulmamasý, kimyasallarýn ünite içinde 
toplanmasýna yol açarak kimyasallara aþýrý 
duyarlý kimselerin saðlýðýný tehlikeye atabilir.

Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalýklý 
kişiler tarafýndan gözetim olmadan kullaným 
için uygun değildir.
Vücut fonksiyonlarýnýn bozulmasýna ve saðlýðýn 
zarar görmesine yol açabilir.

Üniteyle veya uzaktan kumandasýyla 
oynamadýklarýnýn garantiye alýnmasý için 
çocuklar gözetim altýnda bulundurulmalýdýr.
Bir çocuk tarafýndan kazaen çalýþtýrýlmasý vücut 
fonksiyonlarýnda bozulmaya ve saðlýðýn zarar 
görmesine yol açabilir.

Dýş ünitenin hemen yakýnýna herhangi bir 
nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde 
yaprak ve başka kalýntýlarýn birikmemesini 
sağlayýn.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar 
için cazip bir yuvadýr. Bu tür hayvanlar üniteye 
girerek elektrikli parçalarla temas edip arýzaya, 
dumana veya yangýna neden olabilir.

Hava filtresinin temizliği veya incelenmesi 
sýrasýnda dikkatli olun.
Yüksek yerlerde çalýþma yapma zorunluluðu 
vardýr, bu durumlarda çok dikkatli olunmalýdýr.
Ýskele dengesiz olursa, düþebilirsiniz ve 
yaralanma meydana gelebilir.
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2. SPESİFİKASYONLAR

(*1) Fabrika sevkýyatýndaki soðutucu þarjý

3. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
YAPILACAKLAR

Bu kullaným kýlavuzu aþaðýdaki standart 
kumandalý sistem içindir. Çalýþtýrmaya 
baþlamadan önce, sizin sistem tip ve modelinize 
uyan iþletim için Daikin satýcýnýzla temas kurun.

Þayet kurulumunuzda isteðe uyarlanmýþ bir 
kontrol sistemi mevcutsa, Daikin satýcýnýzdan 
sisteminize uyan iþletimi isteyin.

Dýþ üniteler (Şekil 1’e bakýn)

• Isý pompa sistemi
•Her bir dýþ ünite için soðutma veya ýsýtma 
iþletimine geçiþ gerçekleþtirilir.

• Bu sistem bir kazandan veya güneþ 
sisteminden, vs. geleneksel dýþ üniteye 
karþýlýk gelen bir <dýþarý ünitesi> üzerinden 
gönderilmekte olan soðutulmuþ su veya 
ýsýtýlmýþ su üzerine ýsý alýþ veriþi yaparak 
hava koþullandýrma gerçekleþtiren bir 
sistemdir.

• Isý geri kazanma sistemi
•Her bir BS ünitesi için soðutma veya ýsýtma 
iþletimine geçiþ gerçekleþtirilir.

• Bu sistem bir kazandan veya güneþ 
sisteminden, vs. geleneksel dýþ üniteye 
karþýlýk gelen bir <dýþarý ünitesi> üzerinden 
gönderilmekte olan soðutulmuþ su veya 
ýsýtýlmýþ su üzerine ýsý alýþ veriþi yaparak 
hava koþullandýrma gerçekleþtiren bir 
sistemdir.

•Parçalarýn adlarý ve fonksiyonlarý 
(Şekil 1’e bakýn)
1. Kapalý soðutma kulesi
2. Kazan
3. Dýþ ünite
4. Ýç ünite
5. BS ünitesi (Soðutma/ýsýtma geçiþi için)

Model
Sistem adý
Baðýmsýz ünite

RWEYQ8PY1
RWEYQ8PY1

RWEYQ10PY1
RWEYQ10PY1

RWEYQ16PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ8PY1

Güç beslemesi

Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Gerilim (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma kapasitesi (kW) 22,4 26,7 44,8
Nominal ýsýtma kapasitesi (kW) 25,0 31,5 50,0

Boyutlar Y×G×D (mm) 1000×780×550 1000×780×550 1000×780×550
+1000×780×550

Kütle (kg) 149 150 149+149
Soğutucu

tip - R410A R410A R410A
şarj (*1) (kg) 3,5 4,2 3,5+3,5

Tasarým basýncý
soðutucu yüksek tarafý (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
soðutucu alçak tarafý (bar) 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5
su tarafý (bar) 19,6 19,6 19,6

(MPa) 1,96 1,96 1,96

Model
Sistem adý
Baðýmsýz ünite

RWEYQ18PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ10PY1

RWEYQ20PY1
RWEYQ10PY1
RWEYQ10PY1

RWEYQ24PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ8PY1

Güç beslemesi

Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Gerilim (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma 
kapasitesi

(kW) 49,1 53,4 67,2

Nominal ýsýtma 
kapasitesi

(kW) 56,5 63,0 75,0

Boyutlar Y×G×D (mm) 1000×780×550
+1000×780×550

1000×780×550
+1000×780×550

1000×780×550
+1000×780×550
+1000×780×550

Kütle (kg) 149+150 150+150 149+149+149
Soğutucu

tip - R410A R410A R410A
şarj (*1) (kg) 3,5+4,2 4,2+4,2 3,5+3,5+3,5

Tasarým basýncý
soðutucu yüksek tarafý (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
soðutucu alçak tarafý (bar) 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5
su tarafý (bar) 19,6 19,6 19,6

(MPa) 1,96 1,96 1,96

Model
Sistem adý
Baðýmsýz ünite

RWEYQ26PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ10PY1

RWEYQ28PY1
RWEYQ8PY1
RWEYQ10PY1
RWEYQ10PY1

RWEYQ30PY1
RWEYQ10PY1
RWEYQ10PY1
RWEYQ10PY1

Güç beslemesi

Faz - 3N~ 3N~ 3N~
Frekans (Hz) 50 50 50
Gerilim (V) 380-415 380-415 380-415
Nominal soğutma 
kapasitesi

(kW) 71,5 75,8 80,1

Nominal ýsýtma 
kapasitesi

(kW) 81,5 88,0 94,5

Boyutlar Y×G×D (mm)
1000×780×550
+1000×780×550
+1000×780×550

1000×780×550
+1000×780×550
+1000×780×550

1000×780×550
+1000×780×550
+1000×780×550

Kütle (kg) 149+149+150 149+150+150 150+150+150
Soğutucu

tip - R410A R410A R410A
şarj (*1) (kg) 3,5+3,5+4,2 3,5+4,2+4,2 4,2+4,2+4,2

Tasarým basýncý
soðutucu yüksek tarafý (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
soðutucu alçak tarafý (bar) 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5
su tarafý (bar) 19,6 19,6 19,6

(MPa) 1,96 1,96 1,96

Soðutma/Isýtma 
seçici

Ýþletim modlarý

İnverter serisi

oIsý pompa sistemi ❏ evet   ❏ hayýr

oIsý geri kazaným sistemi ❏ evet   ❏ hayýr
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4. UZAKTAN KUMANDA VE 
SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİ: 
HER BİR ANAHTAR VE GÖSTER-
GENİN ADI VE FONKSİYONU 
(Bkz. şekil 2 ve 3)

SOÐUTMA/ISITMA SEÇÝCÝ herbir dýþ ünite veya 
BS ünitesi için soðutma ve ýsýtma arasýnda geçiþ 
yapmakta kullanýlýr.
1. Açma/kapama butonu

Butona basýnca sistem çalýþacaktýr. Tekrar 
butona basýnca sistem duracaktýr.

2. Çalýşma lambasý (kýrmýzý)
Lamba iþletim sýrasýnda yanar.

3. Gösterim “ ” (geçiş kontrol 
altýnda)
Bu simgeyi gösteren uzaktan kumanda ile 
soðutma/ýsýtma geçiþinin yapýlmasý 
olanaksýzdýr.

4. Gösterim “ ” (hava akýş kapağý)
“Ýþletim prosedürü - Hava akýþ yönünün 
ayarlanmasý” bölümüne bakýn.

5. Gösterim “ ” (havalandýrma/hava 
temizleme)
Bu gösterim toplam ýsý eþanjör ünitesinin 
(Isý Geri Kazanýmlý Havalandýrma) iþletimde 
olduðunu gösterir. (bunlar opsiyonel 
aksesuarlardýr)

6. Gösterim “ ” (ayar sýcaklýğý)
Bu gösterim ayarladýðýnýz sýcaklýðý gösterir.

7. Gösterim “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 
(işletim modu)
Bu gösterim geçerli iþletim modunu gösterir.

8. Gösterim “ ” (programlanan zaman)
Bu gösterim sistem çalýþma ve durma 
programlý zamanýný gösterir.

9. Gösterim “ ” (kontrol/test işletimi)
Kontrol/test iþletimi butonuna basýldýðýnda, 
ekran sistemin içinde bulunduðu gerçek 
modu gösterir. (Yalnýz servis için)

10.Gösterim “ ” (merkezi kontrol 
altýnda)
Bu gösterim gösterildiðinde, sistem merkezi 
kontrol altýndadýr. (Bu bir standart 
spesifikasyon deðildir.)

11.Gösterim “ ” (fan hýzý)
Bu gösterim seçtiðiniz fan hýzýný gösterir.

12.Gösterim “ ” (hava filtresi temizlik 
zamaný)
Ýç ünitenin kullaným kýlavuzuna bakýn.

13.Gösterim “ ” (buz çözme/sýcak 
başlangýç)
“Ýþletim prosedürü - Isýtma iþletiminin 
açýklanmasý” bölümüne bakýn.

14.Zamanlayýcý modu başlatma/durdurma 
butonu
“Ýþletim prosedürü - Sistemin baþlama 
ve duruþunu zamanlayýcý ile programa” 
bölümüne bakýn.

15.Zamanlayýcý açýk/kapalý butonu
“Ýþletim prosedürü - Sistemin baþlama 
ve duruþunu zamanlayýcý ile programa” 
bölümüne bakýn.

16.Kontrol/test İşletimi butonu
Bu buton yalnýz ehliyetli servis elemanlarý 
tarafýndan bakým amacýna yönelik kullanýlýr.

17.Programlama zaman butonu
Programlama baþlama ve/veya durdurma 
zamanýný ayarlamak için bu butonu kullanýn.

18.Sýcaklýk ayar butonu
Ýstenilen sýcaklýðý ayarlamak için bu butonu 
kullanýn.

19.Filtre işareti sýfýrlama butonu
Ýç ünitenin kullaným kýlavuzuna bakýn.

20.Fan hýzý kontrol düğmesi
Tercih ettiðiniz fan hýzýný seçmek için bu 
düðmeye basýn.

21.İşletim modu seçici düğmesi
Tercih ettiðiniz iþletim modunu seçmek için 
bu düðmeye basýn.

22.Hava akýş yönü ayarlama butonu
“Ýþletim prosedürü - Hava akýþ yönünün 
ayarlanmasý” bölümüne bakýn.

23.Yalnýz fan/klima seçici anahtarý
Yalnýz fan devrede iþletim için anahtarý “ ” 
durumuna ya da ýsýtma veya soðutma iþletimi 
için “ ” durumuna getirin.

24.Soğutma/ýsýtma geçiş anahtarý
Soðutma iþletimi için anahtarý  durumuna 
ya da ýsýtma iþletimi için  durumuna 
getirin.

25.Termistör
Uzaktan kumanda çevresindeki oda 
sýcaklýðýný algýlar.

26.Bu butonlar toplam ýsý eşanjör ünitesi 
(Isý Geri Kazanýmlý Havalandýrma) kurulu 
olduğunda kullanýlýr. (Bunlar opsiyonel 
aksesuarlardýr)
Toplam ýsý eþanjör ünitesinin (Isý Geri 
Kazanýmlý Havalandýrma) kullaným kýlavuzuna 
bakýn.

C

TEST
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27.Fonksiyon yok gösterimi
•Butona basýlsa bile bir fonksiyon iç ünitede 
kullanýlamýyorsa, birkaç saniye 
“KULLANILAMIYOR” görüntülenebilir.

• Ayný anda birden fazla ünite kullanýldýðýnda.
“KULLANILAMIYOR” sadece hiçbir iç 
ünitede bu fonksiyon yoksa görüntülenir.
Sadece bir tane iç ünitede bile bu 
fonksiyon varsa görüntülenmeyecektir.

NOT
•Gerçek iþletimden farklý olarak þekil 2’deki 
ekran tüm olasý gösterimleri gösterir.

• Þekil 2 kapaðý açmýþ uzaktan kumandayý 
göstermektedir.

• Uzaktan kumanda BRC1A52 (FXS, FXM, FXL, 
FXN için), hava akýþ kapaðý gösterimine (4) 
veya hava akýþ yönü ayar butonuna (22) sahip 
deðildir.

5. ÇALIŞMA SAHASI

*Bu deðer bir dýþ ünite baþýna su miktarýný 
gösterir.

NOT
Yoðuþmayý ve üniteden dýþarý su damlamasýný 
önlemek için.
Sýcaklýk veya nem bu koþullarýn ötesinde ise, 
emniyet cihazlarý devreye girebilir ve klima 
çalýþmayabilir.

6. İŞLETİM PROSEDÜRÜ
• Ýþletim prosedürü BS ünitesi ve uzaktan 
kumanda kombinasyonuna göre deðiþir. 
“Çalýþtýrmadan önce yapýlacaklar” bölümünü 
okuyun.

•Üniteyi korumak için, çalýþtýrmadan 6 saat 
önce ana güç anahtarýný açýn.
Ve rahat çalýþma baþlangýcý için klima sezonu 
sýrasýnda güç beslemesini kapatmayýn.

• Ýþletim sýrasýnda ana güç beslemesi kesilirse, 
güç geri geldiðinde iþletim otomatik olarak 
tekrar baþlayacaktýr.

6-1 SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK VE 
YALNIZ FAN İŞLETİMİ

•Otomatik iþletim yalnýz ýsý geri kazaným 
sisteminde seçilebilir.

• Ýþletim modu ekranýnda “ ” gösterilen 
uzaktan kumanda ile deðiþtirilemez (geçiþ 
kontrol altýnda).
Ýþletim modunu ekranýnda “ ” 
gösterilmeyen uzaktan kumanda ile deðiþtirin.

• “ ” gösterimi (iþletim kontrol altýnda) 
yanýp söndüðünde, “Ýþletim prosedürü - Ana 
uzaktan kumandanýn ayarlanmasý” bölümüne 
baþvurun.

• Isýtma iþlemi durduktan sonra, iç ünitedeki 
ýsýyý kaldýrmak için yaklaþýk 1 dakika boyunca 
fan çalýþmaya devam edebilir.

•Oda sýcaklýðýna baðlý olarak hava akýþ hýzý 
otomatik olarak ayarlayabilir veya fan hemen 
durabilir. Bu bir arýza deðildir.

•Makinenin korunmasý için sistem hava debisini 
otomatik olarak kontrol edebilir.

•Hava debisi deðiþtirilmesinin tamamlanmasý 
biraz zaman alabilir.
Bu normal iþletimdir.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLMAYAN 
SİSTEMLER İÇİN (Şekil 4’e bakýn)

Ýþletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basýn ve istediðiniz iþletim modunu seçin;

“ ” Soðutma iþletimi
“ ” Isýtma iþletimi
“ ” Otomatik iþletim
“ ” Yalnýz fan iþletimi

NOT
•Otomatik iþletim (Yalnýz ýsý geri kazaným 
sistemi)
Bu iþletim modunda, soðutma/ýsýtma geçiþi 
otomatik olarak yapýlýr.

Açma/kapama düðmesine basýn.
Çalýþma lambasý yanar ve sistem çalýþmaya 
baþlar.

SOÐUTMA ISITMA

Dýþ ünite çevresindeki 
ortam sýcaklýðý

0°~40°C

Dýþ ünite çevresindeki 
ortamýn nemi

≤ 80%

Ýç sýcaklýk 21°~32°C 15°~27°C

Dýþ ünitenin giriþindeki 
su sýcaklýðý

10°~45°C

Dýþ ünitedeki su debisi 50~150L/dak*

1

2
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SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLAN 
SİSTEMLER İÇİN (Şekil 4 ve 7’ye bakýn)

Ýþletim modunu Soðutma/Isýtma seçici ile 
þu þekilde seçin:

“ ” “ ” Soðutma iþletimi (Şekil 7.1’e bakýn)
“ ” “ ” Isýtma iþletimi (Şekil 7.2’ye bakýn)
“ ” “ ” Yalnýz fan iþletimi (Şekil 7.3’e bakýn)

Açma/kapama düðmesine basýn. 
(Şekil 4’e bakýn)
Çalýþma lambasý yanar ve sistem çalýþmaya 
baþlar.

AYARLAMA (Şekil 4’e bakýn)
Ýstenilen sýcaklýðýn, fan hýzýnýn ve hava akýþ 
yönünün (yalnýz FXC, FXF, FXH, FXK, FXA 
için) ayarlanmasý için aþaðýda gösterilen 
prosedürü izleyin.

Sýcaklýk ayarlama butonuna basýn ve 
istenilen sýcaklýðý ayarlayýn.

Bu butona her basýþta sýcaklýk ayarý 
1°C yükselir veya düþer.

NOT
•Sýcaklýðý çalýþma sahasý içinde ayarlayýn.
• Yalnýz fan iþletimi için sýcaklýk ayarý 
mümkün deðildir.

Fan hýzý kontrol butonuna basýn ve tercih 
ettiðiniz fan hýzýný seçin.

Hava akýþ yönü ayar butonuna basýn.
Ayrýntýlar için “Hava akýþ yönünün 
ayarlanmasý” bölümüne bakýn.

SİSTEMİN DURDURULMASI (Şekil 4’e bakýn)

Açma/kapama düðmesine bir kez daha 
basýn.
Çalýþma lambasý söner ve sistem çalýþmayý 
durdurur.

NOT
•Ünite durduktan sonra gücü hemen 
kapatmayýn.

•Drenaj pompa cihazýnýn kalýntý iþletimi 
için sistemin en az 5 dakikaya ihtiyacý 
vardýr.
Gücün hemen kapatýlmasý su sýzýntýsýna 
veya sorun çýkmasýna yol açar.

ISITMA İŞLETİMİNİN AÇIKLANMASI
• Isýtma iþletiminde, genellikle ayarlanan 
sýcaklýða ulaþmak soðutma iþletimine göre 
daha uzun sürebilir. 
Ýþletimi zamanlayýcý ile baþlatmanýzý öneririz.

•Sýcak başlangýç işletimi
Isýtma iþletiminin baþýnda iç üniteden soðuk 
hava üflenmesini önlemek için iç fan otomatik 
olarak durdurulur. Uzaktan kumanda ekraný 
“ ” gösterir.

NOT
•Açýk ateþ üreten gereçleri, üniteden gelen 
hava akýþýna maruz kalan yerlere ya da iç 
ünitenin altýna yerleþtirmeyin.

•Ünite, odanýn tamamýný ýsýtmak için sýcak hava 
sirkülasyon sistemi kullandýðýndan, ünitenin 
baþlatýlmasýndan itibaren odanýn ýsýtýlmasý 
biraz zaman alýr.

• Sýcak hava, zemin üzerindeki alaný soðuk 
býrakarak tavana yükselirse, devir ettirici 
(havayý devir ettirmek için oda içi fan) 
kullanmanýzý öneririz. Ayrýntýlar için satýcýnýzla 
temas kurun.

6-2 PROGRAMLI KURUTMA İŞLETİMİ
•Bu programýn iþlevi, en az sýcaklýk düþüþü ile 
odanýzdaki nemi azaltmaktýr.

•Mikrobilgisayar otomatik olarak sýcaklýk ve fan 
hýzýný belirler.

•Oda sýcaklýðý düþükse sistem iþletime geçmez.
•Mikrobilgisayar otomatik olarak sýcaklýk ve fan 
hýzýný kontrol eder, o nedenle uzaktan 
kumanda ile bunlar ayarlanamaz.

•Oda sýcaklýðý 20°C veya daha düþükse, 
bu fonksiyon kullanýlamaz.

SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLMAYAN 
SİSTEMLER İÇİN (Şekil 5’e bakýn)

Ýþletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basýn ve “ ” (programlý kurutma iþletimi) 
seçimini yapýn.

Açma/kapama düðmesine basýn.
Çalýþma lambasý yanar ve sistem çalýþmaya 
baþlar.

Hava akýþ yönü ayar butonuna basýn (yalnýz 
FXC, FXF, FXH, FXK, FXA için). Ayrýntýlar 
için “Hava akýþ yönünün ayarlanmasý” 
bölümüne bakýn.

Açma/kapama düðmesine bir kez daha 
basýn.
Çalýþma lambasý söner ve sistem çalýþmayý 
durdurur.

NOT
•Ünite durduktan sonra gücü hemen 
kapatmayýn.

•Drenaj pompa cihazýnýn kalýntý iþletimi 
için sistemin en az 5 dakikaya ihtiyacý 
vardýr.
Gücün hemen kapatýlmasý su sýzýntýsýna 
veya sorun çýkmasýna yol açar.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
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SOĞUTMA/ISITMA SEÇİCİSİ OLAN 
SİSTEMLER İÇİN (Şekil 8’e bakýn)

Soðutma/Isýtma seçici ile soðutma iþletim 
modunu seçin.

Ýþletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basýn ve programlý kurutmayý “ ” seçin.

Açma/kapama düðmesine basýn.
Çalýþma lambasý yanar ve sistem çalýþmaya 
baþlar.

Hava akýþ yönü ayar butonuna basýn (yalnýz 
FXC, FXF, FXH, FXK, FXA için). Ayrýntýlar 
için “Hava akýþ yönünün ayarlanmasý” 
bölümüne bakýn.

Açma/kapama düðmesine bir kez daha 
basýn.
Çalýþma lambasý söner ve sistem çalýþmayý 
durdurur.

NOT
•Ünite durduktan sonra gücü hemen 
kapatmayýn.

•Drenaj pompa cihazýnýn kalýntý iþletimi 
için sistemin en az 5 dakikaya ihtiyacý 
vardýr.
Gücün hemen kapatýlmasý su sýzýntýsýna 
veya sorun çýkmasýna yol açar.

6-3 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN 
AYARLANMASI (Şekil 6'ya bakýn) 
(yalnýz FXC, FXF, FXH, FXK, FXA 
için)

Hava yönünü seçmek için hava 
akýþ yönü butonuna basýn.
Hava akýþ kapaðý gösterimi saðda 
gösterildiði gibi salýnýr ve hava akýþ 
yönü sürekli olarak deðiþir. 
(Otomatik salýným ayarý)

Tercih ettiðiniz hava yönünü 
seçmek için hava akýþ yönü 
ayarlama butonuna basýn.

Hava akýþ kapaðý gösterimi 
salýnmayý durdurur ve hava akýþ 
yönü sabitlenir. (Sabit hava akýþ 
yön ayarý)

HAVA AKIŞ KAPAĞININ HAREKETİ

Aþaðýdaki durumlar için bir mikrobilgisayar hava 
akýþ yönüne kumanda eder, bu ekrandakinden 
farklý olabilir.

Hava akýþ yönü aþaðýdaki yöntemlerden biriyle 
ayarlanabilir.
•Hava akýþ kapaðýnýn kendisi pozisyonunu 
ayarlar.

•Hava akýþ yönü kullanýcý tarafýndan tespit 
edilebilir.
Otomatik “ ” veya istenilen pozisyon “ ”. 
(Şekil 13’e bakýn)

NOT
•Kapaðýn hareket sýnýrý deðiþtirilebilir. 
Ayrýntýlar için Daikin satýcýnýzla temas 
kurun. (Yalnýz FXC, FXF, FXH, FXK, FXA 
için.)

• Yatay yönde “ ” iþletimden kaçýnýn. 
Tavana çiy veya tozun çökmesine neden 
olabilir.

6-4 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMA 
(Şekil 9’a bakýn)
•Zamanlayýcý aþaðýdaki iki þekilde 
çalýþtýrýlýr. 
Durma zamanýnýn programlanmasý 
“ ”. Ayarlanan zaman dolduktan 
sonra sistem çalýþmayý durdurur.
Baþlama zamanýnýn programlanmasý 
“ ”. Ayarlanan zaman dolduktan 
sonra sistem çalýþmaya baþlar.

• Zamanlayýcý maksimum 72 saat için 
programlanabilir.

• Baþlatma ve durdurma zamaný ayný anda 
programlanabilir.

Zamanlayýcý modu baþlatma/durdurma 
butonuna birkaç kez basýn ve ekran 
üzerinden modu seçin.
Ekran yanýp söner.
• Zamanlayýcý durdurma seçmek için 
“ ”

• Zamanlayýcý baþlatma seçmek için 
“ ”

1

2

3

4

5

1

2

SOÐUTMA ISITMA

•FXH veya FXA ile soðutma 
zamanýnda aþaðý doðru hava 
akýþýyla sürekli iþletim yapýl-
dýðýnda, mikrobilgisayar akýþ 
yönüne kumanda edebilir ve 
ardýndan uzaktan kumanda 
gösterimi de deðiþecektir.

• Ýþletimi baþlatýrken.
•Oda sýcaklýðý ayarlanan 
sýcaklýktan daha yüksek 
olduðunda.

•Yatay hava akýþ yönünde sürekli iþletimde iken.

1
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Zaman programlama butonuna basýn ve 
sistemi durdurma veya baþlatma zamanýný 
ayarlayýn.

Bu butona her basýþta zaman 1 saat 
ileri veya geri gider.

Zamanlayýcý açma/kapama butonuna basýn.
Zamanlayýcý ayar iþlemi sona erer. “ ” 
veya “ ” gösterimi yanýp sönme 
durumundan sürekli yanma durumuna 
deðiþir.

NOT
•Ayný anda zamanlayýcý kapama ve açma 
ayarlandýðýnda, yukarýdaki prosedürü 
(“ ” ila “ ”) bir kez daha 
tekrarlayýn.

• Zamanlayýcý programlandýktan sonra 
ekran kalan zamaný gösterir.

• Programý iptal etmek için zamanlayýcý 
açma/kapama butonuna bir kez daha 
basýn. Ekran kaybolur.

Örneğin: (Şekil 11’e bakýn)
Zamanlayýcý, 3 saat sonra sistemi durdur-
mak ve 4 saat sonra sistemi baþlatmak 
üzere programlandýðýnda, sistem 3 saat 
sonra duracak ve ondan 1 saat sonra 
baþlayacaktýr.

6-5 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI (Şekil 10’a bakýn)

•Þekil 14’te gösterildiði gibi bir dýþ ünite veya 
BS ünitesi birkaç iç ünite ile baðlandýðýnda, 
uzaktan kumandalardan birinin ana uzaktan 
kumanda olarak belirlenmesi gerekir.

• Isýtma, otomatik veya soðutma iþletimini 
sadece ana uzaktan kumanda seçebilir.

• Baðýmlý uzaktan kumandalarýn ekranlarý 
 (geçiþ kontrol altýnda) gösterir ve 

ana kumanda tarafýndan komuta edilen iþletim 
modunu izlerler.
Bununla birlikte, sistem ana uzaktan kumanda 
tarafýndan soðutma iþletimine ayarlanmýþ ise 
baðýmlý uzaktan kumandalarla programlý 
kurutmaya ve yalnýz fan iþletimine geçiþ 
mümkündür.

Ana uzaktan kumandanýn atanmasý

Geçerli ana uzaktan kumandanýn iþletim 
modu seçici düðmesine 4 saniye süreyle 
basýn.
Ayný dýþ üniteye baðlý tüm baðýmlý uzaktan 
kumandalarýn “ ” (geçiþ kontrol 
altýnda) gösteren ekranlarý yanýp sönmeye 
baþlar.

Ana uzaktan kumanda olarak atamak 
istediðiniz kumandanýn iþletim modu seçici 
düðmesine basýn. Bu durumda atama 
tamamlanmýþtýr. Bu uzaktan kumanda, ana 
uzaktan kumanda olarak atanmýþtýr ve 
“ ” (geçiþ kontrol altýnda) 
gösteren ekran kaybolur.
Diðer uzaktan kumandalarýn ekranlarý 
“ ” (geçiþ kontrol altýnda) gösterir.

6-6 GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİ 
UZAKTAN KUMANDALI KONTROL 
SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Bu sistemde, tekli kontrol (bir uzaktan kumanda 
bir iç üniteyi kontrol eder) sisteminin yanýnda iki 
tane ayrý kontrol sistemi bulunur. Sisteminizle 
ilgili doðrulamayý Daikin satýcýnýzla yapýn.

•Grup kumanda sistemi
Bir uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye kadar 
kontrol edilir. Bütün iç üniteler eþit olarak 
ayarlanýr.

• İki uzaktan kumandalý kontrol sistemi
Ýki uzaktan kumanda bir iç üniteyi kontrol eder 
(grup kontrol sistemi durumunda, bir iç ünite 
grubu). Ünite tekli olarak iþletilir.

NOT
•Kombinasyon deðiþikliði veya grup 
kontrolü ve iki uzaktan kumandalý kontrol 
sistemlerine ayar için Daikin satýcýnýzla 
temas kurun.

7. OPTİMUM İŞLETİM
Sistemin doðru bir þekilde çalýþmasýný saðlamak 
için aþaðýdaki önlemlere uyun.

•Konforlu bir ortam için oda sýcaklýðýný doðru 
bir þekilde ayarlayýn. Aþýrý ýsýtma veya 
soðutmadan kaçýnýn.

•Soðutma iþletimi sýrasýnda, perdeler veya 
güneþlikler kullanarak odaya direk güneþ ýþýðý 
giriþini önleyin.

•Sýk sýk havalandýrýn.
Uzun süreli kullaným havalandýrmaya özel 
önem verilmesini gerektirir.

• Kapý ve pencereleri açýk býrakmayýn. Kapý ve 
pencereler açýk kalýrsa, hava odanýzdan dýþarý 
akacak ve soðutma veya ýsýtma etkisinin 
azalmasýna neden olacaktýr.

•Hiçbir zaman ünitenin hava giriþi veya hava 
çýkýþý yakýnýna cisimler yerleþtirmeyin. Etkinin 
zayýflamasýna veya iþletimin durmasýna neden 
olabilir.

2

3

1 3

1

2
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•Ünite uzun süre kullanýlmadýðýnda, üniteye 
ana güç giriþi þalterini kapatýn. Þalter açýk 
kalýrsa, elektrik tüketimi olur. Üniteyi yeniden 
baþlatmadan önce, üniteyi korumak için ana 
güç giriþi þalterini iþletimden 6 saat önce 
açýn. (Ýç ünite kýlavuzundaki “Bakým” 
bölümüne bakýn.)

• Ekran “ ” (hava filtresini temizleme 
zamaný) gösterdiðinde, yetkili bir servis 
görevlisinden filtreleri temizlemesini isteyin. (Ýç 
ünite kýlavuzundaki “Bakým” bölümüne bakýn.)

• Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyonlar, 
radyolar, müzik setleri ve diðer benzer 
cihazlardan en az 1 m uzakta tutun.
Bunun yapýlmamasý parazit veya resim 
bozulmasýna yol açabilir.

• Baþka ýsýtma cihazlarýný direkt olarak iç 
ünitenin altýnda kullanmayýn.
Eðer kullanýrsanýz, ýsýyla deforme olabilirler.

•Oda sýcaklýðýnýn ayar sýcaklýðýna ulaþmasý 
zaman alýr.
Zamanlayýcý iþletimini kullanarak iþletimi 
önceden baþlatmanýzý öneririz.

•Hava akýþ yön ayar fonksiyonunu tam olarak 
kullanýn.
Soðuk hava zeminde toplanýr ve sýcak hava 
tavanda toplanýr.
Soðutma veya kurutma iþletimi sýrasýnda hava 
akýþ yönünü paralel olarak ayarlayýn, ýsýtma 
iþletimi sýrasýnda ise aþaðý doðru ayarlayýn. 
Havanýn doðrudan insana doðru üflemesine 
izin vermeyin.

• Ýç ünitenin giriþ ve çýkýþýnýn týkalý olmadýðýndan 
emin olun.

8. BAKIM

8-1 ISI KAYNAĞI SUYUNUN İŞLEMİ

Üreticinin talebi;
• Isý kaynaðý su giriþi için giriþ borusuna 
mutlaka bir süzgeç (aksesuar olarak ayrý 
satýlýr) takýn.

• Isý kaynaðý için yüksek oranda yabancý 
maddelerle kirlenmiþ su kullanmayýn.

• Su kalitesi kontrolünü mutlaka yapýn.
Aksi halde, kondenserde veya borularda 
korozyon oluþabilir bakteri üretilebilir.

• Temizlik zamanlamasý ve yöntemi için üniteyi 
satýn aldýðýnýz satýcýyla görüþün.

Su tarafýndaki ýsý eşanjörünün temizlenmesi
•Su kefesi, yosun, vs. uzun süreli kullaným 
sýrasýnda klima içinde su tarafýndaki ýsý 
eþanjöründe birikebilir. Düzenli aralýkla 
temizlik yapýn. Su kefesi, yosun, vs. 
birikmiþse, soðutma ve ýsýtma kapasitesi 
düþebilir. Emniyet cihazý durmadan devreye 
girerek normal iþletimi imkansýz kýlar.

• Su kalitesinin düþük olduðu bölgedeki 
kullanýmda, temizlik sýklýðýný artýrýn.

Süzgecin temizlenmesi
•Su kaynaðý suyunun geliþindeki giriþ 
borusunda bulunan süzgeci temizleyin.

8-2 SEZON BAŞINDA

Kontrol
• Ýç ünitenin giriþ ve çýkýþý bloke olmuþ mu?
Bunlarý bloke eden her þeyi temizleyin.

• Pompayý çalýþtýrýn ve suyun sirküle 
edildiðinden emin olun.
Su sirkülasyonu olmadan çalýþtýrýrsanýz, ünite 
zarar görebilir.

Hava filtresini ve dýş yüzeyleri temizleyin.
•Hava filtresini temizledikten sonra, mutlaka 
ayný konuma geri yerleþtirin.
Nasýl temizleneceðine dair ayrýntýlar için iç 
üniteyle gelen kullaným kýlavuzuna bakýn.

Güç girişini açýn.
•Güç giriþi açýldýðýnda, uzaktan kumanda 
ekranýnda karakterler belirir.
(Üniteyi korumak için, çalýþtýrmadan en az 
6 saat önce güç giriþini açýn. Bu sayede 
iþletimin baþlatýlmasý pürüzsüz olur.)

8-3 SEZON SONUNDA

Açýk bir günde, ünitenin içini kurutmak 
amacýyla yaklaşýk yarým gün fan işletimini 
kullanýn.
•Yalnýz fan iþletiminin ayrýntýlarý için sayfa 6’ya 
bakýn.

Enerjiyi kesin.
•Güç giriþi kapatýldýðýnda, uzaktan kumandanýn 
ekranýndaki karakterler kaybolur.

•Güç giriþi açýldýðýnda, ünite birkaç düzine 
Watt'a kadar güç tüketir.
Enerji tasarrufu için güç giriþini kapatýn.

Hava filtresini ve dýş yüzeyleri temizleyin.
•Hava filtresini temizledikten sonra, mutlaka 
ayný konuma geri yerleþtirin.
Nasýl temizleneceðine dair ayrýntýlar için iç 
üniteyle gelen kullaným kýlavuzuna bakýn.

•Su borularýnda donma olabilecekse, ünite 
durduðunda bile ýsý kaynaðý suyunun 
pompasýný çalýþtýrmaya devam edin.

•Kýþýn pompa uzun süre kullanýlmýyorsa üniteden 
ve su borularýndan suyun tamamýný boþaltýn.
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9. AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER KLİMA 
SORUNLARI DEĞİLDİR

9-1 SİSTEM ÇALIŞMIYOR

• İşletimi durdurduktan sonra veya sýcaklýk 
ayar butonuyla sýcaklýğý değiştirdikten 
sonra tekrar geri alýndýğýnda klima hemen 
çalýşmaya başlamaz.
Ýþletim lambasý yanýyorsa, sistem normal 
durumdadýr.
Ünitenin aþýrý yüklenmesini önlemek için, 
KAPATILDIKTAN hemen sonra tekrar 
AÇILIRSA klima 5 dakika sonra çalýþmaya 
baþlar.

•Uzaktan kumandada “Merkezi Kontrol” 
görüntülenir ve işletim düğmesine 
basýlmasý ekran görüntüsünün birkaç 
saniye yanýp sönmesine neden olursa.
Bu, üniteyi merkezi kumanda biriminin kontrol 
ettiðini gösterir.
Yanýp sönen ekran uzaktan kumandanýn 
kullanýlamayacaðýný gösterir.

•Güç beslemesi açýldýktan hemen sonra 
sistem çalýşmaya başlamýyor.
Mikrobilgisayar iþletime hazýrlanana kadar bir 
dakika bekleyin.

9-2 BAZEN DURUYOR

•Uzaktan kumanda ekranýnda “U4” veya 
“U5” okunur ve çalýşma durur ancak ardýn-
dan birkaç dakika sonra tekrar başlar.
Bu, uzaktan kumandanýn klima dýþýndaki 
elektrik gereçlerinden gürültü yakalamasýn-
dandýr ve bu durum üniteler arasýndaki 
iletiþimi önleyerek durmalarýna neden olur.
Gürültü sinyali kaybolduðunda çalýþma 
otomatik olarak tekrar baþlar.

9-3 SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ 
YAPILAMIYOR

•Ekran “ ” (geçiş kontrol altýnda) 
gösterdiğinde.
Bu durum uzaktan kumandanýn baðýmlý 
olduðunu gösterir.
Bkz. “Ana uzaktan kumandanýn ayarlanmasý”.

•Soğutma/ýsýtma uzaktan kumanda geçiş 
anahtarý takýlý olduğunda ve ekran 
“ ” (geçiş kontrol altýnda) 
gösterdiğinde.
Bu durum, soðutma/ýsýtma geçiþine soðutma/
ýsýtma seçici tarafýndan kumanda edildiði 
içindir. Uzaktan kumanda anahtarýnýn nerede 
takýlý olduðunu Daikin satýcýnýza sorun.

9-4 FAN İŞLETİMİ YAPILABİLİYOR AMA 
SOĞUTMA VE ISITMA ÇALIŞMIYOR

•Güç açýldýktan hemen sonra.
Mikrobilgisayar çalýþmaya hazýrlanýyor.
10 dakika bekleyin.

•Yalnýz fan işletimi yapýlabiliyor.
Bunun nedeni kilitleme kontak noktasýnýn 
açýlmamsýdýr. (Su pompasýnýn çalýþtýðýný 
kontrol edin.)
Bunun nedeni ýsý kaynaðý suyu giriþ 
sýcaklýðýnýn (*1) çalýþma koþullarý dýþýnda 
olmasýdýr (sayfa 5’e bakýn). (Çalýþma koþullarý 
aralýðýnda olduðunu kontrol edin.)

9-5 FAN HIZI AYAR İLE UYUŞMUYOR

•Fan gücü ayar düğmesine basýlsa bile fan 
hýzý değişmiyor.

• Isýtma iþletimi sýrasýnda oda sýcaklýðý ayar 
sýcaklýðýna ulaþtýðýnda (aþýrý düþük fan hýzý 
iþletimi)

•Baþka bir iç ünite ýsýtma iþletiminde iken 
iþletim fan iþletimine deðiþtirildiðinde (aþýrý 
düþük fan hýzý iþletimi).

•Uzaktan kumanda “ ” (durma) 
gösterdiðinde.

•Uzaktan kumanda “ ” (otomatik iþletim) 
gösterdiðinde.

9-6 HAVA AKIŞ YÖNÜ AYAR İLE 
UYUŞMUYOR

•Hava akýş yönü uzaktan kumanda ekraný ile 
uyuşmuyor.
Hava akýş yönü salýnmýyor.
Bu, ünite mikrobilgisayar tarafýndan kontrol 
edildiði içindir. “Hava akýþ yönünün 
ayarlanmasý” konusuna bakýn.

9-7 BİR ÜNİTEDEN BEYAZ BUĞU 
ÇIKIYOR

İç ünite

•Soğutma işletimi sýrasýnda nem yüksek 
olduğunda.
Bir iç ünitenin içi çok kirlenmiþse, oda 
içindeki sýcaklýk daðýlýmý eþit olmaz. (*2) Ýç 
ünitenin içinin temizlenmesi gerekir. Ünitenin 
temizlenmesi üzerine ayrýntýlar için satýcýnýza 
danýþýn. Bu iþlem yetkili bir servis görevlisi 
tarafýndan yapýlmalýdýr.

•Soğutma işletimi durduktan hemen sonra 
ve oda sýcaklýğý ve nemi düşükse.
Bu, sýcak soðutma gazýnýn ünite içine geri 
akmasýndan ve buhar oluþturmasýndandýr.



Türkçe 12

9-8 KLİMALARIN GÜRÜLTÜSÜ

İç ünite

•Güç beslemesi açýldýktan hemen sonra bir 
”zeen” sesi duyulur.
Ýç ünite içindeki elektronik genleþme valfý 
çalýþmaya baþlar ve bu sesi çýkarýr. (*3) 
Yaklaþýk bir dakika içinde seviyesi azalacaktýr.

•Sistem soğutma işletimindeyken veya 
dururken sürekli bir alçak “shah” sesi 
duyulur.
Drenaj pompasý (opsiyonel aksesuar) 
çalýþtýðýnda bu ses duyulur.

•Sistem ýsýtma işletimindeyken veya 
dururken bir “pishi-pishi” gýcýrdama sesi 
duyulur.
Sýcaklýk deðiþikliðinin sebep olduðu, plastik 
parçalarýn genleþmesi ve çekilmesi bu sesi 
çýkarýr.

• İç ünite durdurulurken alçak bir “sah”, 
“choro-choro” sesi duyulur.
Diðer iç ünite çalýþýyorken bu ses duyulur. 
Sistemin içinde yað ve soðutucu kalmasýný 
önlemek için, küçük bir miktar soðutucu akýþý 
sürdürülür.

Dýş ünite

• İşletim sesinin tonu değiştiğinde.
Bu ses frekans deðiþikliði nedeniyle oluþur.

İç ünite, dýş ünite

•Sistem soğutma veya ýsýtma işleminde iken 
sürekli bir alçak ýslýk sesi duyulur.
Bu, hem iç hem de dýþ ünite içinde akan 
soðutucu gazýn sesidir.

•Başlangýçta veya işletimin 
durdurulmasýndan hemen sonra duyulan 
bir ýslýk sesi.
Akýþ durmasý veya akýþ deðiþmesinin sebep 
olduðu soðutucu gazýn sesidir.

9-9 ÜNİTEDEN TOZ ÇIKIYOR

•Ünite uzun bir süre durduktan sonra 
kullanýldýğýnda.
Bu, ünitenin içine yapýþan tozun dýþarý 
püskürmesindendir.

9-10ÜNİTELER KOKU SALABİLİR

• İşletim sýrasýnda.
Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu 
emebilir ve ardýndan onu yeniden yayabilir. 
(*2)
Ýç ünitenin içinin temizlenmesi gerekir. 
Ünitenin temizlenmesi üzerine ayrýntýlar için 
satýcýnýza danýþýn. Bu iþlem yetkili bir servis 
görevlisi tarafýndan yapýlmalýdýr.

9-11EKRANDA “ ” GÖRÜNTÜLENİYOR 

•Ana güç besleme anahtarýnýn açýlmasýndan 
hemen sonra meydana gelen durumdur.
Uzaktan kumandanýn normal durumda 
olduðunu gösterir. Bu durum en fazla bir 
dakika sürebilir.

9-12SİSTEM DURMUYOR

• İŞLETİM DURDUKTAN HEMEN SONRA
Bu, yað ve soðutucunun dýþ ünite içinde 
kalmasýný önlemek içindir. 
Ünite 5 ila 10 dakika sonra duracaktýr.

9-13DIŞ ÜNİTE İÇİNDEKİ KOMPRESÖR 
DURMUYOR

• İŞLETİM DURDUKTAN HEMEN SONRA
Bu, yað ve soðutucunun dýþ ünite içinde 
kalmasýný önlemek içindir. 
Ünite 5 ila 10 dakika sonra duracaktýr.

9-14ÜNİTE SICAK

•ÜNİTE DURDUĞUNDA
Komprersörün düzgün bir þekilde baþlamasý 
için karter ýsýtýcýsý kompresörü ýsýtmakta 
olduðundan bu meydana gelir.

9-15ÜNİTE DURDURULMASINA RAĞMEN 
SICAK HAVA ÇIKIYOR

•Ünite durdurulduğunda sýcak hava 
hissedilebiliyor.
Ayný sistem üzerinde birkaç farklý iç ünite 
çalýþtýrýlýyor, o nedenle baþka bir ünite 
çalýþýyorsa, durmakta olan ünitenin üzerinden 
yine de bir miktar soðutucu akacaktýr.

9-16ÇOK İYİ SOĞUTMUYOR

•Programlý kurutma işletimi.
Programlý kurutma iþletimi oda sýcaklýðýný 
mümkün olduðu kadar az düþürmek için 
tasarlanmýþtýr. 
Sayfa 7’ye bakýn.
*1 VRV-WIII Serisi, kazandan veya güneþ 

panel sisteminden gönderilen soðuk suyla 
yapýlan ýsý transferini kullanarak hava 
þartlandýrma gerçekleþtirir. Üzerinde 
konuþulan soðuk su budur.

*2 Ýç ünitenin içinin yýkanmasý gerekiyor. 
Ünitenin temizlenmesi için uzmanlýk 
gerektiren teknikler gerekir, o nedenle 
satýcýnýza baþvurun.

*3 Bu valf iç üniteden geçen gaz akýþ 
miktarýný (soðutucu) kontrol eder.
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10.SORUN GİDERME
Aşağýdaki arýzalardan biri meydana 
geldiğinde aşağýda gösterilen önlemleri alýn 
ve Daikin satýcýnýzla temas kurun.

İKAZ
İşletimi durdurun ve beklenmedik 
herhangi bir şey olursa (yanýk kokusu, 
vs.) gücü kapatýn.
Böyle durumlarda üniteyi çalýþýr durumda 
býrakmak kýrýlmaya, elektrik çarpmasýna veya 
yangýna yol açabilir.
Satýcýnýza baþvurun.

• Sigorta, kesici veya toprak kaçak kesici gibi 
bir emniyet cihazý sýklýkla harekete geçiyorsa;
Önlem : Ana güç þalterini açmayýn.

• AÇMA/KAPAMA anahtarý düzgün çalýþmýyorsa;
Önlem : Ana güç anahtarýný kapatýn.

•Üniteden su sýzarsa;
Önlem : Ýþletimi durdurun.

• “ ” gösterimi, ünite numarasý ve çalýþma 
lambasý yanýp sönüyor ve arýza kodu 
beliriyorsa; (Şekil 12’ye bakýn)
1. Muayene ekraný
2. Ýçinde bir arýza bulunan iç ünite numarasý
3. Çalýþma lambasý
4. Arýza kodu

Önlem: Daikin satýcýnýza haber verin ve arýza 
kodunu bildirin.
Sistem bir hata yüzünden kapanýrsa, tekrar 
çalýþtýrýldýktan sonra yedekleme iþletim 
fonksiyonu ünitenin birkaç saat çalýþmasýna 
izin verebilir, ancak bu durum meydana 
gelirse, mutlaka satýcýnýzla görüþün.

Yukarýda bahsedilen durumlar dýşýnda sistem 
doğru çalýşmýyorsa ve yukarýda bahsedilen 
hiçbir arýza yoksa, aşağýdaki prosedürlere 
göre sistemi inceleyin.
Yukarýdaki maddeleri kontrol ettikten sonra 
sorunu kendinizin çözmesi imkansýzsa, 
satýcýnýza başvurun.
Belirtileri, sistem adýný ve model adýný 
kendisine bildirin (garanti kartýnda 
listelenmiştir).

1.Ünite hiç çalýþmýyorsa;
• Elektrik kesintisi olup olmadýðýný kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. Eðer elektrik 
kesilmesi iþletim sýrasýnda olursa, elektrik geri 
gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden 
çalýþýr.

• Yanýk sigorta olup olmadýðýný kontrol edin.
Güç beslemesini kapatýn.

•Kesicinin indirilmiþ olup 
olmadýðýný kontrol edin.
Kesici anahtar kapalý 
konumda güç giriþini 
açýn.
Kesici anahtar atýk konumda güç giriþini 
açmayýn.
(Satýcýnýza baþvurun.)

2. Ýþletime baþladýktan az sonra sistem çalýþmayý 
durduruyorsa.

• Ýç ünitenin hava giriþ ya da çýkýþýnýn bir 
engelle týkanmýþ olmadýðýný kontrol edin.
Engeli kaldýrýn ve düzgün hava akýþýný saðlayýn.

•Uzaktan kumandanýn “ ” (hava filtresini 
temizleme zamaný) gösterip göstermediðini 
kontrol edin;
Ýç ünitenin kullaným kýlavuzuna bakýn. Ve hava 
filtresini temizleyin.

• Su boru sistemindeki tüm vanalarý kontrol edin.
Su boru sistemindeki tüm vanalarý açýn.

•Bir süzgecin týkalý olup olmadýðýný kontrol edin.
Süzgeci temizleyin.

• Isý kaynaðý suyunun sirkülasyonunu kontrol edin.
Su sistemini muayene edin.

• Isý kaynaðý suyunun giriþ sýcaklýðýnýn aralýk 
içinde olup olmadýðýný kontrol edin.
Aralýðýnýn dýþýna taþmamalýdýr.

• Isý kaynaðý suyunun su miktarýnýn aralýðýnýn 
içinde olup olmadýðýný kontrol edin.
Aralýðýnýn dýþýna taþmamalýdýr.

3.Sistem çalýþýyor ancak soðutma veya ýsýtma 
yetersiz;

• Ýç ünitenin hava giriþ ya da çýkýþýnýn bir 
engelle týkanmýþ olmadýðýný kontrol edin.
Engeli kaldýrýn ve düzgün hava akýþýný saðlayýn.

•Uzaktan kumandanýn “ ” (hava filtresini 
temizleme zamaný) gösterip göstermediðini 
kontrol edin;
Ýç ünitenin kullaným kýlavuzuna bakýn. Ve hava 
filtresini temizleyin.

•Sýcaklýk ayarýný kontrol edin.
Bkz. “Ýþletim prosedürü”.

•Uzaktan kumandanýz üzerindeki fan hýzý 
ayarýný kontrol edin.
Bkz. “Ýþletim prosedürü”.

•Hava akýþ yönünün doðru olup olmadýðýný 
kontrol edin.
Bkz. “Ýþletim prosedürü”.

• Açýk kapý veya pencereler var mý kontrol edin. 
Rüzgarýn içeri girmesini önlemek için kapýlarý 
ve pencereleri kapatýn.

•Soðutma iþletimi sýrasýnda odaya direk güneþ 
ýþýðýnýn girip girmediðini kontrol edin.
Perdeler veya güneþlikler kullanýn.

•Soðutma iþletimi sýrasýnda odada çok fazla 
insan olup olmadýðýný kontrol edin.

TEST

Kesici
Açýlma konumu

KAPALI

AÇIK
Anahtar
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•Soðutma iþletimi sýrasýnda odanýn ýsý 
kaynaðýnýn aþýrý olup olmadýðýný kontrol edin.

• Isý kaynaðý suyunun giriþ sýcaklýðýnýn aralýk 
içinde olup olmadýðýný kontrol edin.
Aralýðýnýn dýþýna taþmamalýdýr.

• Isý kaynaðý suyunun su miktarýnýn aralýðýnýn 
içinde olup olmadýðýný kontrol edin.
Aralýðýnýn dýþýna taþmamalýdýr.

11.SU KALİTESİ
Su borularýndaki korozyon ve kefeyi önlemek 
için, aþaðýdaki su kalitesi standartlarýný 
karþýlayan ýsý kaynaðý suyu kullanýn.

Soğutulmuş su, sýcak su ve tamamlama suyu 
için su kalitesi standartlarý (4) (6)

[NOTLAR]
(1) Sütunlardaki daire iþareti korozyon veya kefe 

geliþmesini gösterir.
(2) Korozyon eðilimi su sýcaklýðý yüksek (40°C 

veya daha yüksek) olduðunda görülür ve 
herhangi bir þekilde koruyucu kaplamasý 
olmayan metaller suya doðrudan maruz 
býrakýldýðýnda, korozyon önleyici eklenmesi 
veya hava ayýrma muamelesi gibi korozyona 
karþý etkili önlemlerin alýnmasý iyi olacaktýr.

(3) Kapalý soðutma kulesi kullanan kondenser su 
devresinde, kapalý devre sirkülasyon suyu ve 
tamamlama suyu, sýcak su sistemi için kendi 
su kalitesi standardýna uymalý ve geçiþ suyu 
ile tamamlama suyu da sirkülasyon tipi 
soðutma suyu sisteminin standartlarýna 
uymalýdýr.

(4) Besleme veya tamamlama suyu arýtýlmýþ su, 
nötral su, yumuþatýlmýþ su veya benzeri 
dýþýndaki musluk suyu (temiz su), endüstriyel 
su veya yer altý suyu olmalýdýr.

(5) Yukarýdaki tabloda bulunan on beþ öðe 
korozyon ve kefenin tipik nedenlerini temsil 
eder.

(6) Bir defalýk su korozyona neden olabilir.
Bir defalýk su kullanmayýn.

Satýş sonrasý servis ve garanti
Satýş sonrasý servis:

İKAZ
•Ünite üzerinde parçalarýna ayýrma, 
değişikliğe uğratma veya onarým işlemleri 
gerçekleştirmeyin.
Bu durum su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna 
veya yangýna yol açabilir.
Satýcýnýza baþvurun.

•Soğutucu kaçağý olursa, ateş 
yaklaştýrmayýn.
Soðutucu normalde kaçak yapmasa da, 
soðutucu bir odaya sýzar ve fanlý ýsýtýcý, soba, 
ocak (gazlý), vs. gibi gereç içindeki yanýcý 
hava ile temas ederse zehirli gaz üretilmesine 
neden olacaktýr.
Soðutucu kaçaðý arýzasý onarýldýðý zaman, 
iþletime yeniden baþlamadan önce servis 
personelinden sýzýntý noktasýnýn kesin olarak 
onarýldýðýný doðrulayýn.

•Üniteyi kendi başýnýza sökmeyin veya 
yeniden montaj yapmayýn.
Hatalý montaj su sýzýntýsýna, elektrik 
çarpmasýna veya yangýna yol açabilir.
Satýcýnýza baþvurun.

Öðe (5)

Soðutma suyu 
sistemi (3) Sýcak su sistemi 

(2)
Yatkýnlýk (1)

Sirkülasyon 
sistemi

Sirkülasyon 
suyu

Tamamlama 
suyu

Sirkülasyon 
suyu (20°C 
~ 60°C)

Tamamlama 
suyu

Korozyon Kefe

Standart öðeler

pH (25°C) 6,5 ila 8,2 6,0 ila 8,0 7,0 ila 8,0 7,0 ila 8,0

Elektriksel Ýletkenlik
(mS/m)(25°C)

80’den az 30’dan az 30’dan az 30’dan az

Klorür iyonlarý 

(mgcl
—
/L)

200’den az 50’den az 50’den az 50’den az

Sülfat iyonlarý 

(mgSO4 
2-
/L)

200’den az 50’den az 50’den az 50’den az

Asit tüketimi (pH4,8) 
(mgCaCO3/L)

100’den az 50’den az 50’den az 50’den az

Toplam sertlik 
(mgCaCO3/L)

200’den az 70’ten az 70’ten az 70’ten az

Kalsiyum sertliði 
(mgCaCO3/L)

150’den az 50’den az 50’den az 50’den az

Ýyonik halde silis 
(mgSiO2/L)

50’den az 30’dan az 30’dan az 30’dan az

Referans öðeleri

Demir (mgFe/L) 1,0’dan az 0,3’ten az 1,0’dan az 0,3’ten az

Bakýr (mgCu/L) 0,3’ten az 0,1’den az 1,0’dan az 0,1’den az

Sülfat iyonu 

(mgS 
2-
/L)

Saptan-
mayacak

Saptan-
mayacak

Saptan-
mayacak

Saptan-
mayacak

Amonyum iyonu 
(mgNH4

+/L)
1,0’dan az 0,1’den az 0,3’ten az 0,1’den az

Artýk klor (mgCl/L) 0,3’ten az 0,3’ten az 0,25’ten az 0,3’ten az

Serbest karbon-
dioksit (mgCO2/L)

4,0’dan az 4,0’dan az 0,4’dan az 4,0’dan az

Kararlýlýk indeksi 6,0 ila 7,0 — — —
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•Satýcýnýzdan onarým talebinde 
bulunduğunuz zaman, aşağýdaki ayrýntýlarý 
ilgili personele bildirin:
•Klimanýn model adý ve ürün No.: 

Garanti kartýna bakýn.
•Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi: 

Garanti kartýna bakýn.
•Arýza: 

Personele arýzanýn ayrýntýlarýný bildirin.
(Uzaktan kumandada gösterilmekte olan 
arýza kodu.)

•Ýsim, adres, telefon numarasý

•Garanti süresi bittikten sonraki onarým
Satýcýnýza baþvurun. Onarým gerekli olursa, 
ücretli servis verilebilir.

•Önemli parçalarýn minimum bulundurma 
süresi
Belirli bir tip klima üretimden kaldýrýlsa bile, 
onunla ilgili önemli parçalar en az 9 yýl 
tarafýmýzdan saðlanabilir. 
Önemli parçalardan kasýt klimanýn çalýþmasý 
için gerekli olan parçalardýr.

•Bakým ve muayene önerileri
Birkaç yýl kullanýldýktan sonra ünitede toz 
birikeceðinden dolayý, ünitenin performan-
sýnda belirli bir düþüþ gözlenecektir.
Demontaj ve iç temizlik teknik uzmanlýk 
gerektirir, o nedenle normal bakýmdan ayrý 
olarak bir bakým ve muayene sözleþmesi 
(ücret karþýlýðýnda) yapýlmasýný öneririz.

•Tavsiye edilen muayene ve bakým 
periyotlarý
[Not: Bakým dönemi garanti süresi ile ayný 
değildir.]
Tablo 1 aþaðýdaki kullaným þartlarýný varsayar.
1. Makinenin sýk sýk açýlýp kapatýlmadan 

normal kullanýmý.
(Modele göre deðiþmekle beraber, normal 
kullanýmda makinenin 6 sefer/saatten fazla 
açýlýp kapatýlmamasýný tavsiye ederiz.)

2. Ünitenin çalýþma saatleri 10 saat/gün ve 
2500 saat/yýl olarak kabul edilmiþtir.

• Tablo 1 “Muayene Periyodu” ve “Bakým 
Periyodu” Listeleri

Not 1
Bu tablo ana parçalarý göstermektedir.
Ayrýntýlar için bakým ve muayene sözleþmesine 
bakýn.

Not 2
Bu bakým periyodu, ürünün mümkün olduðu 
kadar uzun süre iþlevsel olmasýný temin için 
bakým iþlemine ihtiyaç duyulana kadar geçen 
önerilen süreleri gösterir.
Uygun bakým tasarýmý için kullaným (bakým 
ve muayene ücretleri, vs. için bütçe yapma).
Bakým ve muayene sözleþmesinin içeriðine baðlý 
olarak, muayene ve bakým periyotlarý gerçekte 
burada belirtilenden daha kýsa olabilir.

“Bakým periyodu” ve “değiştirme periyodu” 
kýsaltýlmasý aşağýdaki durumlarda dikkate 
alýnmalýdýr.

1.Sýcak, nemli yerlerde veya sýcaklýk ve nemin 
büyük oranda yükselip alçaldýðý yerlerde.

2.Güç dalgalanmasýnýn (gerilim, frekans, dalga 
çarpýlýmý, vs.) yüksek olduðu yerlerde 
kullanýldýðýnda.
(Ýzin verilen sýnýrlar dýþýnda ise kullanýlamaz.)

3.Çarpma ve titreþimlerin sýk olduðu yerlerde 
kurulup kullanýldýðýnda.

4.Havada toz, tuz, zararlý gaz veya kükürtlü asit 
ve hidrojen sülfit gibi yað buðusunun 
bulunabileceði zor koþullarda kullanýldýðýnda.

5.Makinenin sýk sýk çalýþtýrýlýp durdurulduðu 
veya iþletim süresinin uzun olduðu yerlerde 
kullanýldýðýnda. (Örnek: 24 saat hava 
þartlandýrma)

Ana Parçanýn Adý
Muayene 
Periyodu

Bakým Periyodu 
[deðiþtirmeler 
ve/veya onarýmlar]

Elektirik motoru 
(fan, damper, vs.)

1 yýl

20.000 saat

Baský devre kartlarý 25.000 saat

Isý eþanjörü 5 yýl

Sensör (termistör, vs.) 5 yýl

Uzaktan kumanda 
ve anahtarlar

25.000 saat

Drenaj tavasý 8 yýl

Genleþme valfý 20.000 saat

Elektromanyetik valf 20.000 saat
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■ Aşýnan parçalarýn önerilen değiştirme 
periyotlarý

[Periyot, garanti süresi ile ayný değildir.]

•Tablo 2 “Deðiþtirme Periyodu” Listeleri

Not 1
Bu tablo ana parçalarý göstermektedir.
Ayrýntýlar için bakým ve muayene sözleþmesine 
bakýn.

Not 2
Bu bakým periyodu, ürünün mümkün olduðu 
kadar uzun süre iþlevsel olmasýný temin için 
bakým iþlemine ihtiyaç duyulana kadar geçen 
önerilen süreleri gösterir.
Uygun bakým tasarýmý için kullaným (bakým 
ve muayene ücretleri, vs. için bütçe yapma).
Ayrýntýlar için satýcýnýzla temas kurun.
Not: Yetkili satýcýlarýmýz dýþýndaki baþka biri 
tarafýndan parçalara ayýrma veya iç kýsýmlarýn 
temizlenmesinden dolayý oluþan hasar garanti 
kapsamýna alýnamaz.

■ Ünitenin taşýnmasý ve bertaraf edilmesi
•Toplam entalpi ýsý eþanjörünün sökülmesi 
ve yeniden monte edilmesi teknik uzmanlýk 
gerektirdiðinden ev taþýrken satýcýnýzla 
görüþün.

•Bu toplam entalpi ýsý eþanjörü klorofloro-
karbon kullanýr. 
Soðutucunun “kloroflorokarbon toplama 
ve imha etme” yasasýna göre toplanmasý, 
taþýnmasý ve bertaraf edilmesi yasal gereklilik 
olduðu için bu üniteyi bertaraf etmek için 
satýcýnýzla görüþün.

■ Aranacak yer
Satýþ sonrasý servis, vs. için satýcýnýzla 
görüþün.

■ Garanti süresi:
•Bu ürün bir garanti kartý içermektedir.
Garanti kartý, satýcý personelinin karttaki 
gerekli öðeleri doldurmasýndan sonra 
müþteriye verilir. Müþteri girilen öðeleri 
kontrol etmeli ve kartý dikkatle saklamalýdýr.
Garanti süresi: Montajdan sonraki bir yýl.

Daha fazla ayrýntý için 
garanti kartýna bakýn.

•Klimanýn garanti süresi içinde onarýlmasý 
gerektiðinde, satýcýnýza baþvurun ve garanti 
kartýnýzý gösterin. Garanti kartý gösterilmezse, 
garanti süresi bitmese bile ücretli servis 
onarýmý yapýlabilir.

Ana Parçanýn Adý
Muayene 
Periyodu

Deðiþtirme Periyodu

Hava filtresi

1 yýl

5 yýl

Yüksek verimli filtre 
(Opsiyonel aksesuar)

1 yýl

Sigorta 10 yýl

Karter ýsýtýcýsý 8 yýl
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