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Daikin ürünlerini satın aldığınız için 
teşekkür ederiz. Üniteyi kullanmadan önce 
bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. 
Ünitenin düzgün bir şekilde nasıl 
kullanılacağını anlatır ve sorun çıkarsa 
size yardımcı olur. Kılavuzu okuduktan 
sonra, ilerde başvurmak üzere arşivleyin.
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Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu 
sera gazları içerir.
Soğutucu tipi : R410A
GWP(1) 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.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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 kullanımına açık olmayan 
aletler" sınıfına dahildir.
• Burada açıklanan önlemler UYARI ve İKAZ 

olarak sınıflandırılmıştır. Her ikisi de 
güvenlikle ilgili önemli bilgiler içerir. Tüm 
önlemleri eksiksiz olarak uyguladığınızdan 
emin olun.

UYARI......... Bu talimatlara tam anlamıyla 
uyulmaması kişisel yaralanma 
veya can kaybına yol açabilir.

İKAZ ........... Bu talimatlara tam anlamıyla 
uyulmaması şartlara bağlı olarak 
ciddi olabilecek maddi hasar veya 
kişisel yaralanmaya yol açabilir.

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

UYARI
Klimadan gelen soğuk veya sıcak havaya 
uzun süreli doğrudan ya da çok soğuk veya 
çok sıcak havaya maruz kalmanın fiziksel 
durumunuza ve sağlığınıza zararlı 
olabileceğine dikkat edin. 
Klima arıza yaptığında (yanan bir şeyin 
kokusu, vs.) üniteye gelen gücü kapatın 
ve yerel satıcınıza başvurun.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi 
arıza, elektrik çarpması veya yangın tehlikesiyle 
sonuçlanabilir.
Montaj işlemi için yerel satıcınıza başvurun.
İşlemi kendinizin yapması su sızıntısı, elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.
Klimada değişiklik, onarım ve bakım yapıl-
ması ile ilgili olarak yerel satıcınıza başvurun.
Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya 
yangın tehlikesine neden olabilir.
Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmak-
larınız, vs. gibi cisimleri koymayın.
Klimanın yüksek hızlı fan kanatlarına dokun-
maktan dolayı yaralanma meydana gelebilir.
Soğutucu sızıntısı olması halinde yangına 
dikkat edin.
Klima düzgün bir şekilde çalışmadığında, örn. 
soğuk veya sıcak hava üretmediğinde, soğutucu 
sızıntısı bunun nedeni olabilir.
Yardım için satıcınıza başvurun.
Klimada kullanılan soğutucu güvenlidir 
ve normal olarak kaçak yapmaz.
Bununla birlikte, sızıntı olması halinde çıplak 
bir yakıcı, ısıtıcı veya ocak ile temas zararlı 
gaz üretilmesine yol açabilir.
Kalifiye bir servis elemanı sızıntının onarıldığını 
teyit edene kadar klimayı kullanmayın.
Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapıla-
cağı konusunda yerel satıcınıza danışın.
Klima küçük bir odaya kurulacağı zaman, kaçak 
olması halinde sızan soğutucu miktarının kon-
santrasyon sınırını aşmaması için doğru önlem-
ler alınması gereklidir. Aksi taktirde, oksijen 
azalmasından dolayı bir kazaya yol açılabilir.
Aksesuarların bağlanması hususunda 
profesyonel bir elemanla irtibata geçin 
ve sadece imalatçı tarafından belirlenen 
aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Kendi işçiliğinizden kaynaklanan bir arıza 
meydana geldiğinde su sızıntıları, elektrik 
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve tekrar 
monte edilmesi ile ilgili olarak yerel satıcınıza 
başvurun.
Yanlış montaj işlemi sızıntı, elektrik çarpması 
veya yangın tehlikesine neden olabilir.
Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar kullanın.
Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya ünite 
hasarı ile sonuçlanabileceğinden uygun 
olmayan sigortaları, bakır veya diğer telleri 
sigorta olarak kullanmayın.
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Üniteyi mutlaka topraklayın. 
Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner veya telefon 
toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu toprak-
lama elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.
Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek 
bir darbe akımı klimada hasara yol açabilir.
Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik 
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Sel veya tayfun gibi doğal bir afet yüzünden 
klima su içinde kalırsa satıcıya başvurun.
Böyle bir durumda klimayı çalıştırmayın, yoksa 
arıza, elektrik çarpması veya yangın meydana 
gelebilir.
Güç kaynağı kesicisini AÇIK veya KAPALI 
konuma getirerek klimanın çalışmasını 
başlatıp durdurmayın.
Aksi halde, yangın veya su sızıntısı meydana 
gelebilir. Ayrıca, güç kesintisi kompanzasyonu 
etkin hale getirilmişse fan aniden döner ve 
yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü yemeklik yağ veya makine yağı gibi yağ 
buharı ile kirletilmiş atmosferde kullanmayın.
Yağ buharı çatlak hasarı, elektrik çarması veya 
yangına neden olabilir.
Ürünü yemek pişirilen odalar gibi aşırı yağlı 
duman veya yanıcı gaz, aşındırıcı gaz ya da 
metal tozu bulunan yerlerde kullanmayın.
Ürünün bu tür yerlerde kullanılması yangına 
veya ürün arızalarına neden olabilir.
Ürünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç 
spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle 
temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanılması üründe çatlak 
hasarına, elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.
Klima için özel olarak ayrılmış bir güç 
beslemesi kullandığınızdan emin olun.
Başka türlü bir güç beslemesinin kullanılması 
ısı oluşumuna, yangına veya ürün arızalarına 
neden olabilir.
Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili olarak 
satıcınıza başvurun.
Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına, 
su sızıntısına ve başka zararla birlikte elektrik 
çarpmalarına neden olabilir.

İKAZ
Klimayı öngörülenler dışındaki amaçlar için 
kullanmayın. 
Söz konusu objenin kalitesini ve/veya ömrünü 
olumsuz yönde etkileyebileceğinden hassas 
cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat 
eserlerini soğutmada klimayı kullanmayın.
Dış ünitenin fan muhafazasını çıkarmayın.
Muhafaza, yaralanmaya yol açabilecek ünitenin 
yüksek hızlı fanına karşı koruma sağlar.

Neme duyarlı objeleri doğrudan iç veya dış 
ünitenin altına koymayın.
Belirli durumlarda ana ünite veya soğutucu 
borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik 
veya drenaj tıkanması damlamaya neden olarak 
söz konusu objenin kirlenmesine veya 
bozulmasına yol açabilir.
Yakıcı gibi gereçlerin klima ile birlikte 
kullanılması durumunda, oksijen yetersiz-
liğinin önüne geçmek için odayı yeterince 
havalandırmayı ihmal etmeyin.
Uzun süreli kullanımdan sonra ünite standı 
ile bağlantılarında hasar kontrolü yapın.
Hasarlı bir durumda bırakılırsa, ünite düşebilir ve 
yaralanmaya yol açabilir.
Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreyleri 
ünite yakınına koymayın veya sprey kaplarını 
ünitenin yanında kullanmayın.
Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalış-
masını durdurun, kesiciyi kapatın veya güç 
kablosunu fişten çekin. 
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma 
meydana gelebilir.
Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak 
ellerle çalıştırmayın. 
Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından 
açık alev üreten yakıcı veya ısıtıcıları ünite-
den gelen hava akışına maruz yerlere 
yerleştirmeyin. 
Oluşan ısı deformasyona yol açabileceğin-
den ısıtıcıları ünitenin tam altına 
yerleştirmeyin. 
Dış ünite üzerine çocukların çıkmasına izin 
vermeyin ya da bir cisim koymayın.
Düşme ya da devrilme yaralanmaya neden 
olabilir.
Kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın.
LCD ekranın rengi bozularak veriler 
görüntülenemez hale gelebilir.
Kumandanın işletim panelini benzin, tiner, 
kimyasal içeren toz bezi, vs. ile silmeyin.
Panel rengini kaybedebilir ya da kaplaması 
kalkabilir. Eğer ağır biçimde kirlenmişse, suyla 
seyreltilmiş nötral deterjanla ıslatılan bir bezi 
iyice sıkıp paneli silerek temizleyin. Ardından 
başka bir kuru bezle silin.

Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
Zayıflayan hava akışı yetersiz performans veya 
soruna yol açabilir. 
Olumsuz etkiler meydana gelebileceğinden 
çocuklar, bitkiler veya hayvanların üniteden 
gelen havaya doğrudan maruz kalmamaları 
sağlanmalıdır.
Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabile-
ceğinden, klima ya da uzaktan kumandayı 
suyla yıkamayın.
2 Türkçe



Klimayı, yanıcı gaz sızıntı tehlikesi bulunan 
bir yere monte etmeyin.
Gaz sızıntısı olması durumunda, klima yakınında 
gaz birikmesi yangın tehlikesine yol açabilir.
Sprey kutuları gibi yanıcı kapları üfleme 
ağzından 1 m mesafe içine koymayın.
İç veya dış ünitenin sıcak hava çıkışı üzerlerinde 
etki edeceği için kaplar patlayabilir.
Drenajı, tam drenaj sağlanacak şekilde 
düzenleyin.
Klimanın çalışması sırasında dış ünitenin drenaj 
borusundan düzgün drenaj olmuyorsa, kir ve 
döküntü birikmesi yüzünden boruda tıkanma 
olabilir.
Bunun sonucunda iç üniteden su sızabilir. Bu 
koşullar altında klimanın çalışmasını durdurun 
ve yardım için satıcınıza başvurun.
Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalıklı 
kişiler tarafından gözetim olmadan kullanım 
için uygun değildir.
Vücut fonksiyonlarının bozulmasına ve sağlığın 
zarar görmesine yol açabilir.
Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla 
oynamadıklarının garantiye alınması için 
çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması vücut 
fonksiyonlarında bozulmaya ve sağlığın zarar 
görmesine yol açabilir.
Çocukların dış ünite üzerinde veya civarında 
oynamalarına izin vermeyin.
Dikkat etmeden üniteye dokunurlarsa 
yaralanma meydana gelebilir.
Elektrik çarpmaları veya yangına yol 
açabileceğinden ünitenin üzerine su kapları 
(çiçek vazosu, vs.) koymayın.
Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava 
girişine veya alüminyum kanatlarına 
dokunmayın.
Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine 
sert, sivri bir cisimle bastırmayın.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

Uzaktan kumandanın elektrik kablosunu 
hiçbir zaman çekmeyin ya da bükmeyin.
Ünitenin arızalı çalışmasına neden olabilir.
Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken klimayı 
çalıştırmayın.
Uyulmaması, kimyasalların ünite içinde 
toplanmasına yol açarak kimyasallara aşırı 
duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.
Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir 
nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde 
yaprak ve başka kalıntıların birikmemesini 
sağlayın.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar 
için cazip bir yuvadır. Bu tür hayvanlar üniteye 
girerek, elektrikli parçalarla temas edip arızaya, 
dumana veya yangına neden olabilir.

Kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın.
Ön paneli sökmeyin. Bazı iç parçalara 
dokunulması elektrik çarpmalarına ve ünite 
hasarına yol açar. İç parçaların kontrolü ve ayarı 
ile ilgili olarak lütfen satıcınıza başvurun.
Uzaktan kumandayı ıslanma riski bulunan 
yerlere bırakmayın.
Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik 
kaçağı olması ve elektronik parçaların zarar 
görme riski vardır.
Ünite uzun süreler kullanılmayacaksa gücü 
kapatın.
Aksi halde, toz toplanmasından dolayı ünite 
ısınabilir veya alev alabilir.
Hava filtresinin temizliği veya incelenmesi 
sırasında dikkatli olun.
Yüksek yerlerde çalışma yapma zorunluluğu 
vardır, bu durumlarda çok dikkatli olunmalıdır.
İskele dengesiz olursa, düşebilirsiniz ve 
yaralanma meydana gelebilir.

2. DIŞ-HAVA İŞLEME ÜNİTESİ : 
PARÇALARIN İSİMLERİ 
(Bkz. şekil 1)

1. Hava çıkışı
2. Uzaktan kumanda
3. Hava filtresi (Opsiyonel aksesuar)
4. Toprak kablosu
5. Elektrik aksam kutusu
6. Dış hava girişi
7. Soğutucu borusu ve ara bağlantı kabloları
8. Güç kablosu
9. Drenaj borusu

10.Isı eşanjörü
11.Fan
12.Dreanj boru kiti (Opsiyonel aksesuar)

3. UZAKTAN KUMANDA: 
HER BİR ANAHTAR VE EKRANIN 
ADI VE FONKSİYONU 
(Şekil 2'ye bakın)

1. Açma/kapama butonu
Butona basınca sistem çalışacaktır. Tekrar 
butona basınca sistem duracaktır.

2. Çalışma lambası (kırmızı)
Lamba işletim sırasında yanar.

3. Gösterim " "
(geçiş kontrol altında)
Bu simge görüntülendiğinde soğutma/ısıtma geçişinin 
uzaktan kumanda ile yapılması olanaksızdır.
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4. Gösterim " " " " " " " " (işletim modu)
Bu gösterim geçerli işletim modunu gösterir.

5. Gösterim " " (programlanan zaman)
Bu ekran sistemin çalışma ve durma programlı 
zamanını gösterir.

6. Gösterim " " (kontrol/test işletimi)
Kontrol/test işletimi butonuna basıldığında, 
ekran sistemin içinde bulunduğu gerçek modu 
gösterir.

7. Gösterim " " (merkezi kontrol altında)
Bu ekran gösterildiğinde, sistem merkezi kontrol 
altındadır.
(Bu bir standart spesifikasyon değildir.)

8. Gösterim " " (hava filtresi temizlik zamanı)
Bu ekran göründüğünde, hava filtresinin temizlik 
zamanıdır.
(Hava filtresi opsiyonel bir aksesuardır.)

9. Gösterim " " (buz çözme/sıcak 
başlangıç)
"İŞLETİM PROSEDÜRÜ - ISITMA İŞLETİMİNİN 
AÇIKLANMASI" bölümüne bakın.

10. Zamanlayıcı modu başlatma/durdurma 
butonu
"İŞLETİM PROSEDÜRÜ - SİSTEMİN BAŞLAMA 
VE DURUŞUNU ZAMANLAYICI İLE 
PROGRAMLAMA" bölümüne bakın.

11. Zamanlayıcı açık/kapalı butonu
"İŞLETİM PROSEDÜRÜ - SİSTEMİN BAŞLAMA 
VE DURUŞUNU ZAMANLAYICI İLE 
PROGRAMLAMA" bölümüne bakın.

12. Kontrol/test işletimi butonu
Bu buton yalnız ehliyetli servis elemanları 
tarafından bakım amacına yönelik kullanılır.

13. Programlama zaman butonu
Başlatma ve/veya durdurma zamanını 
programlamak için bu butonu kullanın.

14. Filtre işareti sıfırlama butonu
"BAKIM" bölümüne bakın.

15. İşletim modu seçici düğmesi
Tercih ettiğiniz işletim modunu seçmek için 
bu düğmeye basın.

NOT
• Gerçek işletimden farklı olarak şekil 2'deki ekran 

tüm olası gösterimleri gösterir.
• Ekran " " hava filtresini temizleme zamanı) 

gösterdiğinde, hava filtresini "BAKIM" bölümünde 
açıklandığı gibi temizleyin. Hava filtresini 
temizledikten ve yerine taktıktan sonra uzaktan 
kumandadaki filtre işaretini sıfırlama düğmesine 
basın. Ekrandaki filtre işareti lambası söner.

• Bu kullanım kılavuzu Dış-Hava İşleme Ünitesine 
aittir.

Oda havası koşullandırma için iç ünite ile ilgili 
ayrıntılara dış ünitenin kullanım kılavuzundan 
bakın.

4. ÇALIŞMA SAHASI
Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki 
sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.
SOĞUTMA [°C]

DB: Kuru termometre sıcaklığı
WB: Islak termometre sıcaklığı
NOT
• 19°C ve altındaki kuru termometre sıcaklığı için 

FAN İŞLETİMİ modu otomatik olarak ayarlanır.
• Dış sıcaklık 5°C veya altında olduğunda 

SOĞUTMA İŞLETİMİ ve FAN İŞLETİMİ modlarını 
kullanmayın. Soğuk hasarına karşı kendisini 
korumak için ünite çalışmayı durduracaktır. Bu tür 
durumda, OTOMATİK İŞLETİM veya ISITMA 
İŞLETİMİ modunu ayarlayın.

ISITMA [°C]

DB: Kuru termometre sıcaklığı
NOT
• 15°C ve üstündeki kuru termometre sıcaklığı için 

FAN İŞLETİMİ modu otomatik olarak ayarlanır.
Sıcaklık veya nem bu koşulların ötesinde ise, 
emniyet cihazları devreye girebilir ve ünite 
çalışmayabilir.

5. İŞLETİM PROSEDÜRÜ
• Üniteyi korumak için, çalıştırmadan 6 saat önce 

güç beslemesini açın.
• İşletim sırasında güç beslemesi kesilirse, güç geri 

geldiğinde işletim otomatik olarak tekrar 
başlayacaktır.

• Bu ünite oda sıcaklığını kontrol edemez.
Oda sıcaklık kontrolü gerekiyorsa, oda havası 
koşullandırma iç ünitesiyle birlikte monte edin.

• Bu ünite çıkış havası sıcaklığı ayar sıcaklığına 
mümkün mertebe yakın olacak şekilde çalışmak 
üzere tasarlanmıştır.
Ancak dış hava sıcaklığından dolayı bu mümkün 
olmayabilir.
Fabrikadan sevk edildiğinde, ayar sıcaklığı soğutma 
için 18°C ve ısıtma için 25°C'de ayarlanmıştır.

TEST

DIŞ SICAKLIK
SICAKLIK NEM

D
B

19 ila 43
(Not)

% 30 ila % 90
(% 90 üzerindeki bir nem oranında uzun 
süre işletim ünite üzerinde yoğuşmaya 
ve damlamaya neden olabilir.)

W
B 32 veya altında

DIŞ SICAKLIK
D
B

-5 ila 15
(Not)
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Ayar sıcaklığı uzaktan kumandadan yapılan yerel 
ayarla soğutma için 13 ile 25°C arasında / ısıtma 
için 18 ile 30°C arasında değiştirilebilir. Ayar 
sıcaklığı ve nasıl değiştirileceği hakkında 
satıcınıza danışın.
Ayar sıcaklığı uzaktan kumanda üzerinde 
görüntülenmeyecektir.

5-1 SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK VE 
YALNIZ FAN İŞLETİMİ 
(Şekil 3'e bakın)

• Ekranı " " (geçiş kontrol altında) 
gösteren bir uzaktan kumanda ile geçiş 
yapılamaz.

• " " gösterimi (işletim kontrol altında) 
yanıp söndüğünde, "5-3 ANA UZAKTAN 
KUMANDANIN AYARLANMASI" bölümüne 
bakın.

• Isıtma işlemi durduktan sonra yaklaşık 1 dakika 
boyunca fan çalışmaya devam edebilir.

• Fan derhal durabilir. Bu bir arıza değildir.
Sistemin çalıştırılması
İşletim modu seçme butonuna birkaç kez 
basın ve istediğiniz işletim modunu seçin;

" " Soğutma işletimi
" " Isıtma işletimi
" " Otomatik işletim
" " Yalnız fan işletimi

NOT
• Soğutma / Isıtma işletimi

Dış hava soğutulur veya ısıtılır ve içeriye 
getirilir.

• Otomatik işletim
Bu işletim modunda, soğutma/ısıtma geçişi 
otomatik olarak yapılır.

• Yalnız fan işletimi
Dış hava olduğu gibi içeriye getirilir.

Açma/kapama butonuna basın.
Çalışma lambası yanar ve sistem çalışmaya 
başlar.
Sistemin durdurulması
Açma/kapama düğmesine bir kez daha basın.
Çalışma lambası söner ve sistem çalışmayı 
durdurur.

NOT
• Ünite durduktan sonra güç beslemesini 

hemen kapatmayın, en az 5 dakika bekleyin.
ISITMA İŞLETİMİNİN AÇIKLAMASI

Buz çözme işletimi
• Isıtma işletiminde dış ünite eşanjöründeki 

donma artar. Isıtma kabiliyeti azalır ve 
sistem buz çözme işlemine geçer.

• İç ünite fanı durur ve uzaktan kumanda 
" " gösterir.

• Maksimum 12 dakikalık buz çözme 
işleminden sonra, sistem yeniden ısıtma 
işletimine döner.

Sıcak başlangıç
• Isıtma işletiminin başında iç üniteden soğuk 

hava üflenmesini önlemek için iç fan 
otomatik olarak durdurulur. Uzaktan 
kumanda ekranı " " gösterir.

5-2 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA 
(Şekil 4'e bakın)
• Zamanlayıcı aşağıdaki iki şekilde çalıştırılır.

Durma zamanının programlanması 
" ": Ayarlanan zaman dolduktan 
sonra sistem çalışmayı durdurur.
Başlama zamanının programlanması 
" ": Ayarlanan zaman dolduktan sonra 
sistem çalışmaya başlar.

• Zamanlayıcı maksimum 72 saat için 
programlanabilir.

• Başlatma ve durdurma zamanı aynı anda 
programlanabilir.

Zamanlayıcı modu başlatma/durdurma 
butonuna birkaç kez basın ve ekran üzerinden 
modu seçin.
Ekran yanıp söner.
• Zamanlayıcı durdurma seçmek için " "
• Zamanlayıcı başlatma seçmek için " "
Zaman programlama butonuna basın ve 
sistemi durdurma veya başlatma zamanını 
ayarlayın.

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

Zamanlayıcı açma/kapama butonuna basın.
Zamanlayıcı ayar işlemi sona erer. " " 
veya " " gösterimi yanıp sönme 
durumundan sürekli yanma durumuna değişir.

NOT
• Zamanlayıcı durdurma ve başlatma aynı 

anda ayarlandığında, yukarıdaki prosedürü 
(" " ile " " arasında) bir kez daha 
tekrarlayın.

• Zamanlayıcı programlandıktan sonra ekran 
kalan zamanı gösterir.

• Programı iptal etmek için zamanlayıcı açma/
kapama butonuna bir kez daha basın. Ekran 
kaybolur.

1

2

3

1

2

3

1 3
Türkçe 5



Örneğin: (Şekil 5'e bakın)
Zamanlayıcı, 3 saat sonra sistemi durdurmak 
ve 4 saat sonra sistemi başlatmak üzere 
programlandığında, sistem 3 saat sonra 
duracak ve ondan 1 saat sonra başlayacaktır.

5-3 ANA UZAKTAN KUMANDANIN 
AYARLANMASI (Şekil 6'ya bakın)

• Sistem şekil 7 ve 8‘de gösterildiği gibi 
kurulduğunda, uzaktan kumandalardan birinin ana 
uzaktan kumanda olarak belirlenmesi gerekir.

• Bir dış ünite birkaç dış-hava işleme ünitesiyle 
bağlandığında, uzaktan kumandalardan birini ana 
uzaktan kumanda olarak atayın. (Şekil 7'ye 
bakın)

• Dış-hava işleme üniteleri ve oda havası 
koşullandırma iç üniteleriyle bir dış ünite bağlı 
olduğunda, iç ünitelerin uzaktan 
kumandalarından birini ana uzaktan kumanda 
olarak atayın. (Şekil 8'e bakın)
Aksi halde, otomatik işletim sırasında dış hava 
durumuyla sistemin işletimi değiştirilecektir.

• Yalnız bir ana uzaktan kumanda ısıtma, soğutma 
veya otomatik (Yalnız dış hava işleme ünitesinin 
uzaktan kumandası ana uzaktan kumanda olarak 
atandığında) işletim seçimini yapabilir.

• Bağımlı uzaktan kumandaların ekranları 
 (geçiş kontrol altında) gösterir ve 

otomatik olarak ana kumanda tarafından komuta 
edilen işletim modunu izlerler.

• Ancak, yalnız fan işletimine değiştirme bağımlı 
uzaktan kumandalar tarafından yapılabilir.

Ana uzaktan kumandanın atanması 
(Bkz. şekil 6)
Geçerli ana uzaktan kumandanın işletim modu 
seçici düğmesine 4 saniye süreyle basın.
Aynı dış üniteye bağlı tüm bağımlı uzaktan 
kumandaların " " (geçiş kontrol 
altında) gösteren ekranları yanıp sönmeye 
başlar.
Ana uzaktan kumanda olarak atamak iste-
diğiniz kumandanın işletim modu seçici 
düğmesine basın. Bu durumda atama tamam-
lanmıştır. Bu uzaktan kumanda, ana uzaktan 
kumanda olarak atanmıştır ve " " 
(geçiş kontrol altında) gösteren ekran 
kaybolur.
Diğer uzaktan kumandaların ekranları 
" " (geçiş kontrol altında) gösterir.

5-4 GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİ 
UZAKTAN KUMANDALI KONTROL 
SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Bu sistemde, tekli kontrol (bir uzaktan kumanda bir 
iç üniteyi kontrol eder) sisteminin yanında iki tane 
ayrı kontrol sistemi bulunur. Üniteniz aşağıdaki 
kontrol sistemi tipinde ise aşağıdakileri teyit edin.
• Grup kumanda sistemi

Bir uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye kadar 
kontrol edilir. Bütün iç üniteler eşit olarak 
ayarlanır.

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

NOT
• Kombinasyon değişikliği veya grup kontrolü 

ve iki uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine 
ayar için Daikin satıcınızla temas kurun.

6. OPTİMUM İŞLETİM
Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için 
aşağıdaki önlemlere uyun.
• Hava çıkışını doğru bir şekilde ayarlayın ve odada 

yaşayanlara doğrudan hava akışına imkan 
tanımayın.

• Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir 
şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan 
kaçının.

• Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya 
güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı 
girişini önleyin.

• Sık sık havalandırın.
Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem 
verilmesini gerektirir.

• Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve 
pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı 
akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin 
azalmasına neden olacaktır.

• Hiçbir zaman ünitenin hava girişi veya hava çıkışı 
yakınına cisimler yerleştirmeyin. Etkinin 
zayıflamasına veya işletimin durmasına neden 
olabilir.

• Ünite uzun süre kullanılmadığında, ünitenin güç 
beslemesini kapatın. Şalter açık kalırsa, elektrik 
tüketimi olur. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, 
düzgün çalışmayı garantilemek için güç 
beslemesini işletimden 6 saat önce açın. 
("OPERATION PROCEDURE" bölümüne bakın.)

• Ekran " " (hava filtresini temizleme zamanı) 
gösterdiğinde yetkili bir servis görevlisinden 
filtreleri temizlemesini isteyin. ("BAKIM" bölümüne 
bakın.)

1
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• İç üniteyi ve uzaktan kumandayı televizyonlar, 
radyolar, müzik setleri ve diğer benzeri 
cihazlardan en az 1 m uzakta tutun.
Bunun yapılmaması parazit veya resim 
bozulmasına yol açabilir.

• Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına ulaşması 
zaman alır.
Zamanlayıcı işletimini kullanarak işletimi önceden 
başlatmanızı öneririz.

7. BAKIM

UYARI
• YALNIZCA YETKİLİ SERVİS GÖREVLİSİNİN 

BAKIM YAPMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR.
• TERMİNAL CİHAZLARINA ERİŞMEDEN ÖNCE, 

TÜM GÜÇ BESLEME DEVRELERİ 
KESİLMELİDİR.

• HAVA FİLTRELERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN 
50°CʹDEN YÜKSEK SU VEYA HAVA 
KULLANMAYIN.

7-1 HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(Hava filtresi opsiyonel bir aksesuardır.)
DAIKIN uzun ömürlü yedek filtre hakkında

Ekranda " " (hava filtresi temizlik zamanı) 
görüntülendiğinde hava filtresini temizleyin.
Ünite havanın aşırı kirlendiği bir odada 
kullanılıyorsa, temizleme sıklığını arttırın.
(Düzenleyici bir ölçü olarak, filtreyi temizlemeyi 
tercih edin.)

1. Hava filtrelerini çıkarın.
2. Hava filtresini temizleyin.

Elektrikli süpürge kullanın A) veya hava filtresini 
suyla yıkayın B).
A) Elektrikli süpürge kullanılması.

B) Suyla yıkama.
Hava filtresini temizlemek 
için yumuşak fırça ve nötral 
deterjan kullanın.
Temizledikten sonra 
suyunu giderin ve gölgede kurutun.

3. Hava filtresini takın.
4. Uzaktan kumanda üzerinde FİLTRE İŞARETİ 

SIFIRLAMA BUTONU'na basın.
" " ekranı (hava filtresini temizleme zamanı) 
kaybolur.

Diğer hava filtresi hakkında.
Filtre içinde yer alan uygun yöntemle filtreyi 
temizleyin.

NOT
• Temizlik haricinde hava filtresini çıkarmayın.

Gereksiz işlemler filtreye zarar verebilir.
HAVA ÇIKIŞININ TEMİZLENMESİ

1. Yumuşak bezle temizleyin.
2. Lekeleri temizlemek zor olduğunda, su veya 

nötral deterjan kullanın.
NOT
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı 

böcek ilacı kullanmayın. Renk solmasına veya 
deformasyona neden olabilir.

• Üniteyi ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir.

8. AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER SİSTEM 
SORUNLARI DEĞİLDİR

8-1 SİSTEM ÇALIŞMIYOR
• Uzaktan kumandadaki ON/OFF (AÇMA/

KAPAMA) düğmesine basıldıktan hemen 
sonra sistem çalışmıyor.
İşletim lambası yanıyorsa, sistem normal 
durumdadır.
Kompresör motorunun aşırı yüklenmesini 
önlemek için, kapatıldıktan hemen sonra tekrar 
açılırsa sistem 5 dakika sonra çalışmaya başlar. 
Aynı başlangıç gecikmesi, işletim modu seçici 
düğmesi kullanıldıktan sonra da olur.

• Ekran " " (merkezi kumandanın 
yönetiminde) gösteriyor ve çalıştırma butonuna 
basılması ekranın birkaç saniye yanıp 
sönmesine neden oluyorsa.
Bu durum üniteyi merkezi kumanda biriminin 
kontrol ettiğini gösterir.
Yanıp sönen ekran uzaktan kumandanın 
kullanılamayacağını gösterir.

• Güç beslemesi açıldıktan hemen sonra sistem 
çalışmaya başlamıyor.
Mikrobilgisayar işletime hazırlanana kadar bir 
dakika bekleyin.
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8-2 SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ 
YAPILAMIYOR

• Ekran " " (geçiş kontrol altında) 
gösterdiğinde, bunun bağımlı bir uzaktan 
kumanda olduğunu gösterir.

• Soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş 
anahtarı takılı olduğunda ve ekran " " 
(geçiş kontrol altında) gösterdiğinde.
Soğutma/ısıtma geçişine, soğutma/ısıtma 
uzaktan kumanda geçiş anahtarı tarafından 
kumanda edildiği içindir. Uzaktan kumanda 
anahtarının nerede takılı olduğunu Daikin 
satıcınıza sorun.

8-3 FAN İŞLETİMİ YAPILABİLİYOR AMA 
SOĞUTMA VE ISITMA ÇALIŞMIYOR

• Dış sıcaklık kullanım aralığı dışına taştığında, 
ünite otomatik olarak soğutma veya ısıtma 
modlarından fan moduna geçer.

8-4 HİÇ HAVA GELMİYOR
• "Soğutma" veya "fan" modları sırasında dış 

sıcaklık 0°C veya altına düşmüş.
Dış hava sıcaklığı yüzünden fan otomatik olarak 
durur.

8-5 BİR ÜNİTEDEN BEYAZ BUĞU ÇIKIYOR
Dış-hava işleme ünitesi
• Soğutma işletimi sırasında nem yüksek 

olduğunda.
Ünitenin içi çok kirlenmişse, ünite içindeki sıcaklık 
dağılımı eşit olmaz. Ünitenin içinin temizlenmesi 
gerekir. Ünitenin temizlenmesi üzerine ayrıntılar 
için satıcınıza danışın. Bu işlem yetkili bir servis 
görevlisi tarafından yapılmalıdır.

• Soğutma işletimi durduktan hemen sonra ve 
dış sıcaklık ve nem düşükse.
Sıcak soğutma gazının ünitenin içine geri 
akmasından ve buhar oluşturmasındandır.

Dış-hava işleme ünitesi, dış ünite
• Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma 

işletimine geçiş yaptırıldığında.
Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir 
ve tahliye edilir.

8-6 SİSTEM GÜRÜLTÜSÜ
Dış-hava işleme ünitesi
• Güç beslemesi açıldıktan hemen sonra bir 

"zeen" sesi duyulur.
Ünite içindeki elektronik genleşme valfı çalışmaya 
başlar ve bu sesi çıkarır. Yaklaşık bir dakika içinde 
seviyesi azalacaktır.

• Sistem soğutma işletimindeyken veya 
dururken sürekli bir alçak "shah" sesi 
duyulur.
Drenaj pompası (opsiyonel aksesuar) çalıştığında 
bu ses duyulur.

• Isıtma işletiminden sonra sistem durduğunda 
"pishi-pishi" gıcırtı sesi duyulur.
Sıcaklık değişikliğinin sebep olduğu, plastik 
parçaların genleşmesi ve çekilmesi bu sesi 
çıkarır.

• Ünite durdurulmuşken alçak bir "sah", 
"choro-choro" sesi duyulur.
Diğer ünite işletimde olduğunda bu ses duyulur. 
Sistemin içinde yağ ve soğutucu kalmasını 
önlemek için, küçük bir miktar soğutucu akışı 
sürdürülür.

Dış-hava işleme ünitesi, dış ünite
• Sistem soğutmada veya buz çözme işleminde 

iken sürekli bir ıslık sesi duyulur.
Sistemin içinde akan soğutucu gazın sesidir.

• Başlangıçta veya işletimin durdurulmasından 
veya buz çözme işleminden hemen sonra 
duyulan bir ıslık sesi.
Akış durması veya akış değişmesinin sebep 
olduğu soğutucu sesidir.

Dış ünite
• İşletim sesinin tonu değiştiğinde.

Bu ses frekans değişikliği nedeniyle oluşur.

8-7 ÜNİTEDEN TOZ ÇIKIYOR
• Ünite uzun bir süre işletimi durduktan sonra 

kullanıldığında.
Bu, ünitenin içine toz girmesindendir.

8-8 ÜNİTELER KOKU SALABİLİR
• Ünite dış havanın kokusunu soğurabilir.

8-9 DIŞ ÜNİTE FANI DÖNMÜYOR
• İşletim sırasında.

Ürünün işletimini optimize etmek için fanın hızı 
kontrol edilir.

8-10 EKRANDA " " GÖRÜNTÜLENİYOR
• Güç beslemesi açıldıktan hemen sonraki 

durumdur ve uzaktan kumandanın normal 
durumda olduğu anlamına gelir. Bir dakika 
sürer.

8-11 KISA BİR ISITMA İŞLETİMİNDEN 
SONRA DIŞ ÜNİTEDEKİ KOMPRESÖR 
DURMUYOR.

• Bu, yağ ve soğutucunun kompresörün içinde 
kalmasını önlemek içindir. Ünite 5 ila 10 
dakika sonra duracaktır.
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8-12 ÜNİTE DURDUĞUNDA BİLE DIŞ 
ÜNİTENİN İÇİ SICAK

• Komprersörün düzgün bir şekilde başlaması 
için karter ısıtıcısı kompresörü ısıtmakta 
olduğundan bu meydana gelir.

9. SORUN GİDERME
Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde 
aşağıda gösterilen önlemleri alın ve Daikin 
satıcınızla temas kurun.
Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından 
onarılmalıdır.
• Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir 

emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya 
AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün 
çalışmadığında;
Önlem : Güç beslemesini kapatın.

• Üniteden su sızarsa;
Önlem : İşletimi durdurun.

• " " gösterimi, ünite numarası ve çalışma 
lambası yanıp sönüyor ve arıza kodu beliriyorsa; 
(Şekil 9'ye bakın)

1. Muayene ekranı
2. Üzerinde bir arıza meydana gelen ünite 

numarası
3. Çalışma lambası
4. Arıza kodu

Önlem: Daikin satıcınıza haber verin ve arıza 
kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem 
doğru çalışmıyorsa ve yukarıda bahsedilen hiçbir 
arıza yoksa, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi 
inceleyin.
1. Ünite hiç çalışmıyorsa;
• Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.

Elektrik gelene kadar bekleyin. Eğer elektrik 
kesilmesi işletim sırasında olursa, elektrik geri gelir 
gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır.

• Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin 
devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse 
sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın.

2. Sistem yalnız fan işletimine girer, ancak ısıtma 
veya soğutma işletimine girer girmez sistem 
durursa;

• Dış ünitenin veya dış-hava işleme ünitesinin hava 
giriş ya da çıkışının bir engelle tıkanmış 
olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.

• Uzaktan kumandanın " " (hava filtresini 
temizleme zamanı) gösterip göstermediğini 
kontrol edin. ("BAKIM" bölümüne bakın.)

3. Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma 
yetersiz;

• Dış ünitenin veya dış-hava işleme ünitesinin hava 
giriş ya da çıkışının bir engelle tıkanmış 
olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.

• Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin 
("BAKIM" bölümüne bakın.)
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