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İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri

 Uyarı:
• Bu cihazlar halkın erişimine açık değildir.
• Bu ünite kullanıcı tarafından monte edilmemelidir. Satıcıdan 

veya yetkili şirketten ünitenin montajını yapmasını isteyin. Yanlış 
montaj su kaçaklarına, elektrik çarpmalarına ve yangına neden 
olabilir.

• Ünitenin üzerine basmayın veya herhangi bir şey koymayın.
• Ünitenin üzerine su dökmeyin ve üniteye ıslak elle dokunmayın. 

Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
• Ünitenin yakınında yanıcı gaz püskürtmeyin. Aksi halde yangın 

çıkabilir.
• Üniteden çıkan havaya maruz kalabilecek şekilde yakına gazlı 

ısıtıcı veya çıplak alev içeren donanım yerleştirmeyin. Aksi halde 
eksik yanma meydana gelebilir.

• Çalışırken ünitenin ön panelini veya fan mahfazasını çıkarmayın.
• Olağandışı yüksek gürültü veya titreşim fark ederseniz, ünitenin 

çalışmasını durdurun, güç anahtarını kapatın ve satıcınıza 
başvurun.

• Giriş ve çıkışlara parmağınızı veya başka sivri uçlu aletleri 
sokmayın.

• Tuhaf bir koku fark ederseniz üniteyi kullanmayı bırakın, güç 
anahtarını kapatın ve satıcınıza başvurun. Aksi halde arıza, 
elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

• Klimanın çocuklar veya bilinçsiz kişiler tarafından denetimsiz 
şekilde kullanılması AMAÇLANMAZ.

• Küçük çocukların klimayla oynamamaları için gözetim altında 
tutulmaları gerekir.

• Soğutucu gaz serbest kalır veya sızarsa, klimayı çalıştırmayı 
bırakın, odayı iyice havalandırın ve satıcınıza başvurun.

• Klima tesisatını monte ederken, konumlandırırken veya servis 
sağlarken sadece, soğutucu hatlarını şarj etmek için dış ünite 
üzerinde yazılı olan belirli soğutucu sıvıları kullanın. Soğutucu 
sıvıyı başka bir soğutucu sıvıyla karıştırmayın ve hatların üstünde 
hava kalmamasına dikkat edin.

Not

Şek. 1

Bu sembol sadece EU ülkeleri için geçerlidir.
Bu sembol 2012/19/EU sayılı direktif, Madde 14 Kullanıcılar için bilgiler ve Ek IX’e ve/veya 2006/66/EC sayılı direktif Madde 
20 son kullanıcılar için bilgiler ve Ek II’ye uygundur.
MITSUBISHI ELECTRIC ürününüz geri dönüşümü ve/veya yeniden kullanımı mümkün olan yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların, pil ve akümülatörlerin ömürleri sona erdiğinde ev atıklarınızdan 
ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Sembolün altında bir kimyasal sembol varsa (Şek. 1), bu kimyasal sembol pil 
ya da akümülatörün belirli konsantrasyonlarda ağır metal içerdiğini gösterir.
Bu şu şekilde gösterilir: Hg: cıva (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kurşun (0,004%)
Avrupa Birliği’nde kullanılmış elektrik ve elektronik ürünler, pil ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.
Lütfen bu ekipmanı, pil ve akümülatörleri yerel atık toplama/geri dönüşüm merkezinde doğru bir şekilde bertaraf edin.
Lütfen yaşadığımız çevreyi korumamızda bize yardımcı olun!
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Not:
Bu kullanım kılavuzundaki “Kablolu uzaktan kumanda” ifadesi sadece PAR-33MAA içindir. Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, 
lütfen bu kutuda bulunan talimat kitapçığına başvurun.

► Cihazı çalıştırmadan önce “Güvenlik Önlemleri”nin hepsini okumalısınız.
► Güvenlikle ilgili önemli noktalar “Güvenlik Önlemleri”nde belirtilmiştir. Lütfen bunlara kesinlikle uyun.
► Sisteme bağlanmadan önce lütfen tedarik yetkilisine rapor verin veya onayını alın.

ÜNİTEDEKİ SEMBOLLERİN ANLAMLARI
UYARI
(Yangın riski)

Bu sembol yalnızca R32 soğutucu içindir. Kullanılan soğutucu sıvı türü dış ünitedeki isim plakası üzerine yazılmıştır.
R32 soğutucu yanıcıdır. Soğutucu sıvı sızıntı yaparsa veya ateş veya ısı üreten parçalar ile temas ederse, zararlı bir gaz 
oluşturabilir ve yangın riskini artırır.

Çalışmaya başlamadan önce İŞLETME ELKİTABI’nı dikkatli bir şekilde okuyun.

Servis personeli, çalışmaya başlamadan önce İŞLETME ELKİTABI’nı ve MONTAJ ELKİTABI’nı dikkatli bir şekilde okumalıdır.

Daha fazla bilgi İŞLETME ELKİTABI, MONTAJ ELKİTABI ve benzerlerinde bulunur.

Metinde kullanılan simgeler
 Uyarı:

Kullanıcının yaralanması veya ölümü ile sonuçlanabilecek tehlikeleri 
önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

 Dikkat:
Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri 
açıklar.

Resimlerde kullanılan simgeler
 : Topraklanması gereken parçaları gösterir.
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 Dikkat:
• Düğmelere basmak için sivri nesneler kullanmayın; aksi halde 

uzaktan kumanda zarar görebilir.
• İç veya dış ünitenin giriş ve çıkışlarını hiçbir zaman tıkamayın 

veya kapatmayın.

Üniteyi imha etme
Üniteyi imha etmeniz gerekirse yetkili satıcınıza danışın.

1. Güvenlik Önlemleri

- Soğutucu sıvıya hava karıştırılırsa, soğutucu sıvı hatlarında anormal 
yüksek basınca dolayısıyla patlama ve diğer tehlikelere neden 
olabilir.

- Sistem için belirtilenin dışındaki soğutucu sıvıların kullanılması 
mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin 
arızalanmasına neden olacaktır. En kötü ihtimalle bu, ürün güvenliği 
konusunda ciddi engel oluşturabilir.

- Aynı zamanda uygulanabilir yasalara aykırı da olabilir.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanlış tipte soğutucu  

kullanmaktan kaynaklanan arızalardan veya kazalardan sorumlu 
tutulamaz. 

• Bu iç mekan ünitesi, dış mekan ünitesi montaj kılavuzunda 
belirtilen taban alanına eşit veya daha büyük bir odaya 
kurulmalıdır. Dış ünite montaj kılavuzuna bakın.

• Çözülme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için sadece 
üretici tarafından önerilen yöntemleri kullanın.

• Bu iç mekan ünitesi açık alev, gazlı cihaz veya elektrikli ısıtıcı gibi 
sürekli olarak çalışan hiçbir ateşleme cihazının bulunmadığı bir 
odada depolanacaktır.

• Bu iç mekan ünitesini veya soğutucu sıvı hatlarını delmeyin ya da 
yakmayın.

• Soğutucu sıvının kokusuz olabileceğini unutmayın.

2. Parça Adları

 İç Ünite

SEZ-M·DA

Fan adımları 3 adım
Kanat –
Panjur –
Filtre Normal
Filtre temizleme belirtimi –

Hava girişi

Filtre

Hava çıkışı
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Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2. Parça Adları

 Kablolu Uzaktan  Kumanda

İşlev düğmeleri

Düğmelerin işlevleri ekrana bağlı olarak değişiklik gösterir. Söz 
konusu ekranda hangi işlevi gerçekleştirdiklerini öğrenmek için 
LDC'nin altında görünen düğme işlev kılavuzuna bakın. Sistem, 
merkezi olarak kontrol edilirken kilitli düğmeyle ilgili düğme işlev 
kılavuzu görüntülenmez.

Ana ekran Ana menü

İşlev kılavuzu

▌① [AÇMA/KAPATMA] düğmesi
İç üniteyi AÇMAK/KAPATMAK için basın.

▌② [SEÇİM] düğmesi
Ayarı kaydetmek için basın.

▌③ [GERİ DÖN] düğmesi
Önceki ekrana dönmek için basın.

▌④ [MENÜ] düğmesi
Ana Menüyü açmak için basın.

▌⑤ LCD Arka Aydınlatma
Çalışma ayarları görüntülenir.
Arka aydınlatma kapalıyken herhangi bir düğmeye basılması arka 
aydınlatmayı açar ve aydınlatma ekrana bağlı olarak belli bir süre açık 
kalır.

Arka aydınlatma kapalıyken, herhangi bir düğmeye basılması arka 
aydınlatmayı açar ancak düğmenin işlevini yerine getirmez. (bu 
yalnızca [AÇMA/KAPATMA] düğmesi için geçerli değildir)

▌⑥ AÇIK/KAPALI lambası
Ünite çalışırken bu lamba yeşil renkte yanar. Uzaktan kumanda 
başlarken veya hata olduğunda lamba yanıp söner.

▌⑦ İşlev düğmesi [F1]
Ana ekran: Çalışma modunu değiştirmek için basın.
Ana menü: İmleci aşağı hareket ettirmek için basın.

▌⑧ İşlev düğmesi [F2]
Ana ekran: Sıcaklığı azaltmak için basın.
Ana menü: İmleci yukarı hareket ettirmek için basın.

▌⑨ İşlev düğmesi [F3]
Ana ekran: Sıcaklığı artırmak için basın.
Ana menü: Önceki sayfaya gitmek için basın.

▌⑩ İşlev düğmesi [F4]
Ana ekran: Fan hızını değiştirmek için basın.
Ana menü: Sonraki sayfaya gitmek için basın.

Kumanda arayüzü

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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2. Parça Adları

Ana ekran iki farklı modda görüntülenebilir: “Full” (Tam) ve “Basic” (Temel) Fabrika ayarı “Full” (Tam) olarak yapılmıştır. “Basic” (Temel) moda geçmek 
için, bu ayarı Ana ekran ayarından değiştirin. (Uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.)

▌① Çalışma modu
İç ünite çalışma modu burada görüntülenir.

▌② Ön ayar sıcaklığı
Ön ayar sıcaklığı burada görünür.

▌③ Saat (Montaj Kılavuzuna bakın.)
Geçerli zaman burada görünür.

▌④ Fan hızı
Fan hızı ayarı burada görünür.

▌⑤ Düğme işlevi kılavuzu
İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.

▌⑥ 
AÇMA/KAPATMA işlemi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑦ 
Çalışma modu merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑧ 
Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑨ 
Filtre sıfırlama işlevi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑩ 
Filtreye bakım gerektiğini gösterir.

▌⑪ Oda sıcaklığı (Montaj Kılavuzuna bakın.)
Geçerli oda sıcaklığı burada görünür.

▌⑫ 
Düğmeler kilitliyken görüntülenir.

<Tam mod>
* Tüm simgeler açıklama amacıyla görüntülenir.

<Temel mod>

▌⑬ 
“On/Off timer”, “Night setback” veya “Auto-off” zamanlayıcı işlevi 
etkinleştirildiğinde görüntülenir.
Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığında 

 görüntülenir.

▌⑭ 
Haftalık zamanlayıcı etkinken görüntülenir.

▌⑮ 
Üniteler enerji tasarruf modunda çalışırken görüntülenir. (İç ünitelerin 
bazı modellerinde görüntülenmeyecektir)

▌⑯ 
Dış üniteler sessiz modda çalışırken görüntülenir.

▌⑰ 
Uzaktan kumandadaki dahili termistör oda sıcaklığını izlemek için 
etkinleştirildiğinde (⑪ ).

 oda sıcaklığını izlemek için iç ünite üzerindeki termistör 
etkinleştirildiğinde görüntülenir.

▌⑱ 
Üniteler 3D i-See sensörlü enerji tasarrufu modunda çalışırken 
görüntülenir.

▌⑲ 
Kanat ayarını gösterir.

▌⑳ 
Panjur ayarını gösterir.

▌㉑ 
Havalandırma ayarını gösterir.

▌㉒ 
Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında görüntülenir.

Birçok ayar (AÇMA/KAPAMA, mod, fan hızı, sıcaklık hariç), Menü ekranından yapılabilir.  
(Uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.)

Ekran

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.

②

①

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

③
⑳

④

㉑
⑰

㉒

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑱ ⑲

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

④

③

②

①

⑤
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2. Parça Adları

 Kablosuz uzaktan kumandayı kullanırken, kumandayı iç ünitedeki alıcıya doğru tutun.
 Uzaktan kumanda iç üniteye güç verildikten sonra yaklaşık iki dakika içinde çalıştırılırsa, 
iç ünite başlangıç otomatik kontrolünü gerçekleştirirken ünite iki bip sesi çıkarabilir.

 İç ünite, uzaktan kumandadan iletilen sinyalin alındığını doğrulamak için bip sesi 
çıkarır. Sinyaller, ünitenin 45° solunda ve sağındaki alanda iç üniteden doğrudan bir hat 

aydınlatmalar, iç ünitenin sinyal alma becerisini etkileyebilir.
 İç ünitenin üzerindeki alıcının yakınında bulunan çalıştırma lambası yanıp sönüyorsa, 
ünitenin incelenmesi gerekir. Servis için satıcınıza başvurun.

 Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın! Uzaktan kumandayı yere düşürmeyin veya güçlü 
darbelere maruz bırakmayın. Ayrıca, uzaktan kumandayı ıslatmayın veya yoğun nem 
bulunan bir yere bırakmayın.

 Uzaktan kumandayı koyduğunuz yeri unutmamak için uzaktan kumandayla birlikte verilen 
yuvayı duvara monte edin ve kullandıktan sonra her zaman uzaktan kumandayı yuvaya 
yerleştirin.

①

②
③

Pil takma/değiştirme

1. Üst kapağı çıkarın, iki adet AAA pil takın ve 
sonra üst kapağı takın.

Üst kapak

2. Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

 Kablosuz Uzaktan  Kumanda (seçenek)

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP
NOT AVAILABLE

MODEL SELECT
TEST RUNCHECKON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi

Düğmeye basıldığında çalışmaya başlar. 
Düğmeye yeniden basıldığında çalışma durur.

MODE SELECT düğmesi (seçenek)
Bu düğme, otomatik, soğutma, 
ısıtma ve kurutma çalıştırma modları 
arasında geçiş yapmak için kullanılır.

SET TEMPERATURE düğmesi
SICAKLIK AYAR düğmesi, istenen 
oda sıcaklığını ayarlar.

AUTO STOP (OTOMATİK DURDURMA)/AUTO 
START (OTOMATİK BAŞLATMA) düğmesi
Zamanlanan başlatma veya 
durdurmayı seçmek için kullanılır.

h (sa.) düğmesi
Geçerli zamanı ayarlamak için kullanılır.

VANE CONTROL düğmesi
Hava akımı yönünü değiştirmek 
için kullanılır.

FAN SPEED düğmesi
Bu düğme, fan hızını düşük, orta veya 
yüksek hıza ayarlamak için kullanılır.

CHECK (KONTROL) düğmesi

TEST RUN (TEST AMAÇLI ÇALIŞTIRMA) düğmesi

min (dk.) düğmesi
Geçerli zamanı ayarlamak için kullanılır.

LOUVER (PANJUR) düğmesi
Hava akımı yönünü ayarlamak için 
kullanılır.

İki AAA pil Her pilin 
önce negatif (–) ucunu 
takın. Pilleri doğru 
yönlerde (+,–) takın!

Reset (Sıfırla) 
düğmesine, ince uçlu 
bir nesneyle basın.

Dış ünite

Güç

Toprak

Ref. Boruları
ç-Dış Mekan
Bağlantı kablosu
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AAA

AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

①

②

③
④

2 3

4

3.2. Mod seçimi
3.2.1. Kablolu uzaktan kumanda için

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri Çalışma modları arasında “Cool” (Soğutma), 
“Dry” (Kurutma), “Fan”, “Auto” (Otomatik) 
ve “Heat” (Isıtma). sırasıyla gezinmek için 
[F1] düğmesine basın. İstediğiniz çalışma 
modunu seçin.

Cool Dry Fan

Auto Heat

 • Bağlı iç ünite modelleri için mevcut olmayan 
çalışma modları ekranda görüntülenmez.

Yanıp sönen mod simgeleri ne anlama gelir?
Aynı soğutucu sistemindeki (aynı dış üniteye bağlı olan) diğer iç 
üniteler farklı bir modda zaten çalıştırıldığında mod simgesi yanıp 
sönecektir. Bu durumda, aynı gruptaki ünitelerin geri kalanı yalnızca 
aynı modda çalıştırılabilir.

3.2.2. Kablosuz uzaktan kumanda için
 Çalıştırma modu ( ) düğmesine ② basın ve çalıştırma 
modunu 2 seçin.

 Soğutma modu

 Kurutma modu

 Fan modu

 Isıtma modu

 Otomatik (soğutma/ısıtma) mod

 Havalandırma modu

Yalnızca aşağıdaki koşulda kullanılır
 Kablolu uzaktan kumanda kullanıldığında
 LOSSNAY bağlı olduğunda

►

 Çalıştırma yöntemi konusunda, uzaktan kumandanın yanında gönderilen çalıştırma kılavuzuna bakın.
3.1. Açma/Kapama
3.1.1. Kablolu uzaktan kumanda için

[AÇIK] [KAPALI]

3. Çalıştırma

 Operation status memory (Çalışma durumu belleği)
Uzaktan kumanda ayarı

Çalışma modu Güç kapatılmadan önceki çalışma modu
Ön ayar sıcaklığı Güç kapatılmadan önceki ön ayar sıcaklığı
Fan hızı Güç kapatılmadan önceki fan hızı

3.1.2. Kablosuz uzaktan kumanda için
[AÇIK]

 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine ① basın.
Not:

 Ünite yeniden başlatıldığında, başlangıç ayarları aşağıdaki gibidir.

Uzaktan Kumanda ayarları
Mod Son çalıştırma modu
Sıcaklık ayarı Son ayarlanan sıcaklık
Fan hızı Son ayarlanan fan hızı

Hava akımı yukarı/aşağı Mod

COOL (SOĞUTMA)  
VEYA DRY (KURUTMA) Yatay Çıkış

HEAT (ISITMA) Son ayar
FAN Yatay çıkış

[KAPALI]
 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine ① yeniden basın.

Not:
Devam eden çalıştırmayı kapattıktan sonra hemen ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine bassanız bile, klima yaklaşık üç dakika boyunca çalışmaz. Bu, iç 
bileşenleri hasara karşı korunmak için bir önlemdir.

(seçenek)

[AÇMA/KAPATMA] düğmesine basın. 
AÇMA/KAPATMA lambası yeşil renkte 
yanar ve çalışma başlar.

[AÇMA/KAPATMA] düğmesine tekrar basın.
AÇMA/KAPATMA lambası söner ve çalışma 
durur.

 Ayarlanabilir ön ayar sıcaklığı aralığı
Çalışma modu Ön ayar sıcaklığı aralığı
Cool/Dry (Soğutma/Kurutma) 19 – 30 ºC
Heat (Isıtma) 17 – 28 ºC
Auto (Otomatik) 19 – 28 ºC
Fan/Ventilation  
(Fan/Havalandırma)

Ayarlanabilir değildir
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Çok sistemli klima bilgileri (Dış ünite: MXZ serisi)
► Çok sistemli klima (Dış ünite: MXZ serisi), iki veya daha çok iç 

üniteyi bir tek dış üniteye bağlayabilir. Kapasiteye göre, iki veya 
daha çok ünite aynı anda çalışabilir.

• İki veya daha çok iç üniteyi aynı anda bir tek dış üniteyle çalıştırmayı 
denediğinizde (biri soğutma, diğeri ısıtma için), önce çalışan iç ünitenin 
çalışma modu seçilir. Çalışmaya daha sonra başlayan diğer iç üniteler 
çalışamaz ve bu durum yanıp sönen çalışma durumuyla belirtilir.

 Bu durumda, lütfen tüm iç üniteleri aynı çalışma moduna ayarlayın.
• Çalışan iç ünitenin  ((AUTO) (OTOMATİK)) modunda çalıştığı 

durumlar olabilir. Çalıştırma modu (COOL   HEAT [SOĞUTMA 
ISITMA] ) değiştirilemez ve bekleme durumuna girer.

• Dış ünite buz çözme işlemi yaparken iç ünite çalışmaya başladığında, 

dakika).
• Isıtma çalışmasında, çalışmayan iç ünite ısınsa veya soğutucu akışının 

sesi duyulsa bile, bu bir arıza değildir. Bunun nedeni, soğutucunun 
sürekli içeride akmasıdır.

Otomatik çalıştırma
 Ayarlanan sıcaklığa göre, oda sıcaklığı çok yüksekse soğutma 
çalışması, oda sıcaklığı çok düşükse ısıtma çalışması başlar.

 Otomatik çalışma sırasında oda sıcaklığı değişir ve 15 dakika boyunca 
ayarlanan sıcaklığın 2°C veya daha çok üzerinde kalırsa, klima 
soğutma moduna geçer. Aynı şekilde, oda sıcaklığı 15 dakika boyunca 
ayarlanan sıcaklığın 2°C veya daha çok altında kalırsa, klima ısıtma 
moduna geçer.

Soğutma modu 15 dakika (ısıtmadan 
soğutmaya geçer)

Ayarlanan sıcaklık +2°C

Ayarlanan sıcaklık

Ayarlanan sıcaklık -2°C

15 dakika (soğutmadan 
ısıtmaya geçer)

 Oda sıcaklığı sabit etkili bir sıcaklık sağlayacak şekilde otomatik olarak 
ayarlandığı için, sıcaklığa ulaşılınca, soğutma çalışması ayarlanan oda 
sıcaklığından birkaç derece daha sıcak, ısıtma çalışması ise birkaç 
derece daha soğuk olarak gerçekleştirilir (otomatik enerji tasarrufu 
çalışması).

3.3. Sıcaklık ayarı
3.3.1. Kablolu uzaktan kumanda için
<Cool (Soğutma), Dry (Kurutma), Heat (Isıtma), ve Auto>

Cool
Room28.5

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5
Örnek ekran

(0,5-derecelik artışlarda Santigrat)F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Ön ayar sıcaklığını azaltmak için [F2] düğmesine, artırmak için [F3] 
düğmesine basın.
• Farklı çalışma modlarının ayarlanabilir sıcaklık aralıklarını görmek için 

sayfa 127’teki tabloya bakın.
• Ön ayar sıcaklık aralığı Fan/Havalandırma işlemi için ayarlanamaz.
• Ön ayar sıcaklığı, iç ünitenin modeline ve uzaktan kumandadaki ekran 

modu ayarına bağlı olarak 0,5- veya 1-derecelik artışlarla Santigrat 
veya Fahrenhayt olarak görüntülenir.

3.3.2. Kablosuz uzaktan kumanda için
► Oda sıcaklığını azaltmak için:
 İstenen sıcaklığı ayarlamak için  düğmesine ③ basın.

 Seçilen sıcaklık görüntülenir .
• Düğmeye her bastığınızda, sıcaklık değeri 1°C azalır.

► Oda sıcaklığını yükseltmek için:
 İstenen sıcaklığı ayarlamak için  düğmesine ③ basın.
 Seçilen sıcaklık görüntülenir .

• Düğmeye her bastığınızda, sıcaklık değeri 1°C azalır.

• Mevcut sıcaklık aralıkları şunlardır:
 Soğutma/Kurutma: 19 - 30 °C
 Isıtma: 17 - 28 °C
 Otomatik: 19 - 28 °C
• Ekran, oda sıcaklığının görüntülenen sıcaklıktan daha düşük veya 

daha yüksek olup olmadığını bildirmek için 8°C - 39°C arasında yanıp 
söner.

3.4. Fan hızı ayarı
3.4.1. Kablolu uzaktan kumanda için

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Fan hızları arasında şu sırada gezinmek için [F4] düğmesine basın.

Auto

3.4.2. Kablosuz uzaktan kumanda için
İstenen fan hızını ayarlamak için ④  düğmesine basın.

• Düğmeye her bastığınızda, mevcut seçenekler aşağıda gösterildiği 
gibi uzaktan kumanda üzerinde ekranla  birlikte değişir.

Fan hızı
Uzaktan kumanda ekranı

Düşük Orta Yüksek Otomatik

3 aşamalı

Notlar:
●   Aşağıdaki durumlarda, ünitenin gerçek fan hızı uzaktan kumanda 

göstergesinde görünen hızdan farklı olur.
 1. Ekran “STAND BY” (BEKLEME) ya da “DEFROST” (BUZ

ÇÖZME) durumundayken.
 2. Isı değiştiricinin sıcaklığı ısıtma modundayken düşük bir

seviyedeyse. 
  (Örneğin ısıtma işleminin başlamasının hemen ardından)

 3. ISI modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek
olduğunda. 

4. Cihaz KURUTMA modundayken.

( ) ( )( )

3. Çalıştırma
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3. Çalıştırma

3.5. Havalandırma (Kablolu uzaktan kumanda için)
3.5.1. Ana menüde gezinme
<Ana menüye erişme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

[MENÜ] düğmesine basın.
Main menu (Ana menüye) 
görüntülenecektir.

<Öğe seçimi>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

İmleç

İmleci aşağı hareket ettirmek için 
[F1] ‘e basın.
İmleci yukarı hareket ettirmek için 
[F2] ‘ye basın.

<Sayfalarda gezinme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Sayfa

Önceki sayfaya gitmek için [F3]’e 
basın.
Sonraki sayfaya gitmek için [F4]’e 
basın.

<Ayarları kaydetme>

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

İstediğiniz öğeyi seçin ve [SEÇİM]  
düğmesine basın.

Seçilen öğenin ekranı 
görüntülenecektir.

<Ana menü ekranına geçme>

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
Main menu (Ana menüye) geçmek 
ve Ana ekrana geri dönmek için  
[GERİ DÖN] düğmesine basın. 

Hiçbir düğmeye 10 dakika basılmazsa, ekran otomatik olarak Ana 
ekrana geri dönecektir. Kaydedilmemiş tüm ayarlar kaybolur.

<Desteklenmeyen işlevlerin ekranı>

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Kullanıcı ilgili iç ünite modeli 
tarafından desteklemeyen bir 
işlev seçerse soldaki mesaj 
görüntülenir.

3.5.2  Kanat·Havalandırma (Lossnay)
<Menüye erişme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main menu (Ana menüden) 
“Vane·Louver·Vent. (Lossnay)” 
(Kanat·Panjur·Havalandırma 
(Lossnay)) seçeneğini belirleyin ve 
[SEÇİM]  düğmesine basın. 

<Havalandırma ayarı>

F1 F2 F3 F4

Fri

Low

Vent.

Havalandırma ayarı seçenekleri 
arasında “Off” (Kapalı), “Low” 
(Düşük), ve “High” (Yüksek), 
sırasıyla gezinmek için  [F3] 
düğmesine basın.
*  Yalnızca LOSSNAY ünitesi 

bağlıyken ayarlanabilir.
Off Low High

Off Low High

•  Bazı iç ünite modellerinde 
bulunan fan, belli 
havalandırma üniteleri ile ara 
kilitlemeli olabilir.

<Ana menüye geri dönme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tekrar Ana menüye dönmek için  
[GERİ DÖN] düğmesine basın.

3.6. Havalandırma (Kablosuz uzaktan kumanda için)
 İç birim açıldığında vantilatör otomatik olarak çalışacaktır.
 Kablosuz uzaktan kumandada gösterge yok.
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4. Zamanlayıcı

 Zamanlayıcı işlevleri her uzaktan kumandada farklıdır.
 Uzaktan kumandayı çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için uzaktan kumandanın yanında verilen ilgili çalıştırma kılavuzuna bakın.

4.1. Kablosuz uzaktan kumanda için

AAA
AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

①③

②

Ⓓ
Ⓐ

Ⓒ
Ⓑ

5. Kablosuz Uzaktan Kumanda İçin Acil Durum Çalışması (seçenek)

① ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) lambası(ünite çalışırken yanar; ünite 
çalışmadığı zaman söner)

② Acil durum çalışması
Uzaktan kumanda ünitesinin düzgün şekilde çalışmadığı durumlarda, 
üniteyi açıp kapatmak için kablosuz uzaktan kumanda sinyal alıcısının 
üzerindeki  COOL (SOĞUTMA) veya  HEAT (ISITMA) düğmesini 
kullanın. Yalnızca soğutuculu ünitelerde,  HEAT (ISITMA) düğmesine 
bastığınızda fan ON (AÇMA) ve OFF (KAPAMA) konumuna geçer.

 COOL (SOĞUTMA) veya  HEAT (ISITMA) düğmesine 
bastığınızda aşağıdaki ayarları seçersiniz.

Çalıştırma COOL (SOĞUTMA) HEAT (ISITMA)
Ön ayarlı sıcaklık 24 °C/75 °F 24 °C/75 °F
Fan hızı Yüksek Yüksek

1) Geçerli zamanı ayarlayın
① İnce bir çubuk yardımıyla CLOCK (SAAT) düğmesine bastığınızda 

zaman Ⓐ yanıp söner.
② Geçerli zamanı ayarlamak için h  ve min  düğmesine basın.
③ İnce bir çubuk yardımıyla CLOCK (SAAT) düğmesine basın.
2) Üniteyi aşağıdaki şekilde başlatmak için zamanı ayarlayın
①  AUTO START  düğmesine basın.

• Aşağıdaki simge yanıp sönerken zaman ayarlanabilir.
 Açma zamanı: Ⓑ START (BAŞLAT) yanıp söner.
• Başlangıç zamanları görüntülenir Ⓐ .

② İstediğiniz zamanı ayarlamak için h  ve min  düğmelerini kullanın.
③ Zamanlayıcı ON (AÇMA) seçeneğini iptal etmek için AUTO START düğmesine basın.
3) Üniteyi aşağıdaki şekilde durdurmak için zamanı ayarlayın
①  AUTO STOP düğmesine basın.

• Aşağıdaki simge yanıp sönerken zaman ayarlanabilir.
 Kapama zamanı: Ⓒ STOP (DURDUR) yanıp söner.
• Durdurma zamanları görüntülenir Ⓓ .

② İstediğiniz zamanı ayarlamak için h  ve min  düğmelerini kullanın.
③ Zamanlayıcı OFF (KAPAMA) seçeneğini iptal etmek için AUTO STOP düğmesine basın.
4) Ayarlı zamanları değiştirme
Zamanlayıcıyı iptal etmek için AUTO START  veya AUTO STOP düğmesine basın ve 2) veya 3) 
adımından itibaren tekrar edin.

► Filtreleri temizleme
• Filtreleri elektrik süpürgesi kullanarak temizleyin. Elektrik süpürgeniz 

• Filtreler çok kirliyse, ılık suda yıkayın. Tüm deterjanı iyice durulamaya 

kuruduğundan emin olun.

 Dikkat:
• Filtreleri doğrudan güneş ışığı altında veya elektrikli ısıtıcı gibi bir 

ısı kaynağı kullanarak kurutmayın: Aksi halde  bozulabilir.
• Filtreleri sıcak suda yıkamayın (50°C’nin üzerinde); aksi halde 

 bozulabilir.
• Hava  her zaman takılı olduğundan emin olun. Ünitenin 

hava  olmadan çalıştırılması arızaya neden olabilir.

 Dikkat:
• Temizleme işlemine başlamadan önce, çalışmayı durdurun ve güç 

kaynağını OFF (KAPALI) konuma getirin.
• İç ünitelerde, emilen havanın tozunu çıkaran  vardır. 

Filtreleri alttaki prosedürleri izleyerek temizleyin.

6. Bakım ve Temizlik

► Filtreyi çıkarma
 Dikkat:

• Filtreyi çıkarırken, gözlerinizi tozdan korumak için önlem alın. 
Ayrıca, bu işlemi yapmak için sandalyeye çıkmanız gerekirse 
düşmemeye özen gösterin.

• Filtre çıkarıldığında, iç ünitenin içindeki metal parçalara 
dokunmayın; aksi halde yaralanabilirsiniz.

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

ⒹⒹ

• Filtre düğmesini kaldırırken çekin.
Ⓐ Hava girişi  Ⓑ Hava çıkışı  Ⓒ Filtre  Ⓓ Düğme

ON/OFF

HEAT COOL

②

①
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7. Sorun Giderme

Sorununuz mu var? İşte çözüm. (Ünite normal bir şekilde çalışıyor.)
Klima iyi soğutmuyor veya iyi ısıtmıyor.  Filtreyi temizleyin. (Filtre kirli veya tıkalı olduğunda hava akımı düşer.)

 Sıcaklık ayarını kontrol edin ve ayarlı sıcaklığı ayarlayın.
 Dış mekan ünitesinin etrafında bolca alan bulunmasını temin edin. İç 
mekan ünitesi hava girişi veya çıkışı tıkalımı?

 Açık bırakılan kapı veya pencere var mı?
 

Klima ısıtma modu esnasında ayarlı oda sıcaklığına ulaşılmadan 
duruyor.

 Dış mekan sıcaklığı düşük ve nem oranı da yüksek olduğunda dış 
mekan ünitesi üzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana 
gelmesi halinde dış mekan ünitesi buz giderme işlemi gerçekleştirir. 
Normal işlem yaklaşık 10 dakika sonra başlamalıdır.

İşlem esnasında hava akımı yönü değişiyor ya da hava akımı yönü 
ayarlanamıyor.

 
modundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava akım yönüne 
geçer.

Hava akım yönü değiştiğinde pervaneler ayarlı konumda durmadan önce 
daima aşağı ve yukarı doğru, ayarlı konumu geçecek şekilde hareket 
ediyor.

 Hava akım yönü değiştirildiğinde pervaneler seçilen konuma temel 
konumu bulduktan sonra geçer.

Akan su sesi veya ara sıra da ıslık sesi duyuluyor.  Bu sesler klimanın içerisinde soğutucu madde akışı olduğunda veya 
soğutucu madde akımı değişmekte olduğunda duyulabilir.

Çatırtı veya gıcırtı sesi duyuluyor.  Bu sesler parçalar sıcaklık değişimleri sebebiyle genişleme veya 
daralma esnasında birbirlerine sürtündüklerinde duyulabilir.

 İç mekan ünitesi duvarlar, yer döşemesi ve mobilyalar tarafından 
üretilen gazları içeren havayı, elbiselerde bulunan kokuları çeker ve bu 

İç mekan ünitesinden beyaz bir sis veya buhar çıkıyor.  Bu durum iç mekan sıcaklığı ve nemliliği yüksek olduğunda işlem 
başladığında meydana gelebilir.

 
ve sis gibi gözükebilir.

Dış mekan ünitesinden su veya buhar çıkıyor.  Soğutma modu esnasında soğuk boru ve ek yerlerinde su oluşabilir ve 
damlayabilir.

 Isıtma modu esnasında ısı değiştiricide su oluşabilir ve damlayabilir.
 Buz giderme modunda ısı değiştirici üzerindeki su buharlaşır ve su 
buharı atılabilir.

Uzaktan kumandada “ ” belirir.  Merkezi kontrol esnasında uzaktan kumandada “ ” belirir ve klima 
işlemi uzaktan kumanda kullanılarak başlatılamaz veya durdurulamaz. 

Klimayı durdurduktan hemen sonra yeniden başlatırken cihaz ON/OFF 
düğmesine basılsa bile çalışmayacaktır.

 Yaklaşık üç dakika kadar bekleyin. (İşlem klimayı korumak için 
durdurulmuştur.)

Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın çalışıyor.  Açma zamanlayıcısı ayarlı mı? 
Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.

 Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı? 
Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.

 Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu? 
Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.

 Güç kesintilerinden sonra otomatik devam etme özelliği ayarlı mı? 
Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.

Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın duruyor.  Kapama zamanlayıcısı ayarlı mı? 
Cihazın çalışmasını yeniden başlatmak için ON/OFF düğmesine basın.

 Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı? 
Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.

 Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu?  
Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.

Uzaktan kumandanın zamanlayıcı işlemi ayarlanamıyor.  Zamanlayıcı ayarları geçersiz mi? 
Zamanlayıcı ayarlanabiliyorsa uzaktan kumandada göstergesinde  
veya  belirir.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” (LÜTFEN BEKLEYİN) belirir.  Başlangıç ayarları yürütülüyor. Yaklaşık üç dakika kadar bekleyin.
Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.  Klimayı korumak için koruma aygıtları çalıştırılmıştır.

 Cihazı tamir etmeye çalışmayın. 
Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. 
Satıcıya model ismini ve uzaktan kumanda göstergesinde görülen 
bilgileri vermeyi unutmayın.

Su çekilme sesi veya motor dönme sesi duyuluyor.  Soğutma işlemi durduğunda drenaj pompası çalışır ve sonra durur. 
Yaklaşık üç dakika kadar bekleyin.

Kanatçıklar hareket etmiyor ya da iç ünite kablosuz uzaktan kumanda 
komutuna yanıt vermiyor.

 Kanatçık motorunun ve sinyal alıcısının bağlantı kablosu konektörleri 
düzgün bağlanmamış olabilir. Bir montaj elemanına bağlantıları kontrol 
ettirin. (Bağlantı teli konektörlerinin erkek ve dişi bölümlerinin renkleri 
uyumlu olmalıdır.)
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7. Sorun Giderme

Sorununuz mu var? İşte çözüm. (Ünite normal bir şekilde çalışıyor.)
Gürültü belirtilenden daha çok.  Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi iç mekan işletim ses düzeyi odanın 

akustiğinden etkilenir ve yankısız ortamda yapılmış olan belirtilen 
gürültü düzeyinden daha yüksek olacaktır.

Ses emişi yüksek 
olan odalar Normal odalar Ses emişi düşük 

olan odalar

Mekan 
örnekleri

Yayın stüdyosu, 
müzik odası vb.

Resepsiyon 
odası, otel lobisi 

vb.
Gürültü seviyeleri 3 ila 7 dB 6 ila 10 dB 9 ila 13 dB

Kablosuz uzaktan kumanda göstergesinde hiçbir şey görünmüyor, 
görüntü zayıf veya iç mekan ünitesi sinyalleri uzaktan kumanda yakın 
tutulmadığı takdirde almıyor.

 Piller zayıf. 
Pilleri değiştirin ve Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

 Piller değiştirildiği halde hiçbir şey görülmüyorsa pillerin doğru 
istikamette (+,–) yerleştirildiğinden emin olun.

İç mekan ünitesinin kablosuz uzaktan kumanda alıcısının yanındaki 
işletim lambası yanıp sönüyor.

 Klimayı korumak için otomatik teşhis aygıtı çalıştırılmıştır.
 Cihazı tamir etmeye çalışmayın. 
Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. 
Satıcıya model ismini belirtmeyi unutmayın.

Kablosuz uzaktan kumanda çalışmıyor (iç üniteden 4 kez bip sesi 
duyulur).

 Otomatik mod ayarını AUTO (OTOMATİK) (tek ayar noktası) moduna 
veya AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) moduna alın. Ayrıntılar için 
birlikte verilen Bildirim (A5 sayfası) veya Kurulum Kılavuzuna başvurun.

Üniteyi kurmadan, taşımadan ve incelemeden önce,  
"Güvenlik Önlemleri"ni eksiksiz okuduğunuzdan emin olun.

Montaj yeri
Klimayı aşağıdaki yerlere monte etmekten kaçının.
• Yanıcı gazların sızabileceği yerlere.

 Dikkat:
Üniteyi, yanıcı gaz kaçağı olabilecek yerlere monte etmeyin.
Gaz kaçağı olur ve cihazın çevresinde gaz birikirse patlama olabilir.

• Çok fazla makine yağı olan yerler.
• Deniz kıyısı gibi tuzlu yerler.
• Sıcak su kaynağı gibi sülfür gazının bulunduğu yerler.
• Yağ sıçrayabilecek veya yağ dumanının bulunduğu yerler.

 Uyarı:
Klimanın çalışmasına karşın odayı soğutmuyor veya ısıtmıyorsa 
(modele göre), soğutucu kaçağı olabileceği için satıcınıza başvurun. 
Servis temsilcisine, onarım sırasında soğutucu kaçağı olup olmadığını 
sorun.
Klimaya doldurulan soğutucu güvenlidir. Soğutucu normalde sızmaz, ancak soğutucu iç rnekanlara sızar ve tan ısıtıcı, soba, fırın gibi 
kaynaklarda bulunan ateşle temas ederse, zararlı maddeler üretilir.

Elektrik tesisatı
• Klimanın güç kaynağı için özel bir devre kullanın.
• Devre kesici kapasitesini gözlemleyin.

 Uyarı:
• Bu ünite müşteri tarafından monte edilmemelidir. Ünite yanlış monte edilirse yangın, elektrik çarpması, ünitenin düşmesine bağlı 

yaralanma, su sızıntısı gibi durumlar olabilir.
• Şubeli priz veya uzatma kablosu kullanarak bağlamayın ve bir tek elektrik prizine çok fazla yük yüklemeyin. 

Zayıf temas, kötü yalıtım, izin verilen akımın aşılması gibi durumlar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 
Satıcınıza başvurun.
 Dikkat:

• Topraklama uygulayın 
Topraklama kablosunu gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefonun toprak hattına bağlamayın. 
Yanlış topraklama, elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Klimanın montaj yerine bağlı olarak (nemli yerlerde vb.) bir toprak kaçağı devre kesicisi takın. 
Toprak kaçağı devre kesicisi takılmazsa elektrik çarpması meydana gelebilir.

Floresan lamba 
etkisini azaltmak 
için mümkün olduğu 
kadar uzağında tutun. Görüntünün 

bozulmasını veya 
gürültüyü önlemek 
için en az 1 m 
mesafe bırakın.

İnverter tipi 

Duvar vb.

100 mm veya 
daha fazla

400 mm veya 
daha fazlaTelevizyon

Radyo

İyi 
havalandırılan 
kuru mekan

8. Montaj, yer değiştirme ve inceleme
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inceleme ve bakım
• Klima birkaç mevsim kullanıldığı zaman, ünitenin içindeki kire bağlı olarak kapasite azalabilir.
• Kullanım koşullarına göre, koku oluşabilir veya kir, toz, vb. doğru boşaltmayı engelleyebilir.
• Normal bakımın yanı sıra, bir uzman tarafından inceleme ve bakım (dolu) uygulanması önerilir. Satıcınıza başvurun.

Ayrıca çalışma sesin i dikkate alın
• Dış ünitenin hava çıkışının çevresine herhangi bir şey koymayın. Aksi halde kapasite azalabilir veya çalışma sesi artabilir.
• Çalışma sırasında anormal bir ses duyulursa, satıcınıza başvurun.

Yer değiştirme
• Klima yeniden düzenleme, taşınma gibi nedenlerle çıkarılır veya yeniden monte edilirse, özel teknikler ve çalışmalardan yararlanmak gerekir.

 Uyarı:
Onarım veya yer değiştirme işlemi müşteri tarafından yapılmamalıdır.
Bu işlemler yanlış yapılırsa yangın, elektrik çarpması, ünitenin düşmesine bağlı yaralanma, su sızıntısı gibi durumlar olabilir. Satıcınıza 
başvurun.

imha
• Bu ürünü imha etmek için yetkili satıcınıza danışın .

Herhangi bir sorunuz olursa yetkili satıcınıza danışın.

8. Montaj, yer değiştirme ve inceleme

9. 

Model SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA
Güç kaynağı ~/N, 230V, 50Hz/220-230V, 60Hz
Giriş (Sadece İç Ünite İçin) kW 0,04 0,05 0,07 0,07 0,10
Akım (Sadece İç Ünite İçin) A 0,39 0,46 0,63 0,63 0,84
Hava akımı  
(Düşük-Orta-Yüksek) CMM 5,5-7-9 7-9-11 10-12,5-15 12-15-18 12-16-20

Harici statik basınç Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Gürültü düzeyi  
(Düşük-Orta-Yüksek) dB 23-26-30 23-28-33 30-34-37 30-34-38 30-35-40

Boyutlar (HxWxD) mm 200×790×700 200×990×700 200×990×700 200×1190×700 200×1190×700
Ağırlık kg 17,5 21 22 25,5 25,5

 önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir.
 2. Harici statik basınç fabrikada 15 Pa değerine ayarlanır.
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Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de geçerlidir.
• Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
• Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
• İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma 

kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
• Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili 

standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 

bulundurma süresidir.

Ürünün montajı için Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. yetkili servisine / bayisine başvurunuz.

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :
Cihazınızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya başvurunuz. Yetkili Servislerimizin 
listesine URL:http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya 444 7 500 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Ünitenin ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

İthalatcı Firma:
Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sk. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com
URL:http://klima.mitsubishielectric.com.tr
SİCİL NO : 845150
MERSİS NO : 0 621047840100014

Üretici Firma:
Mitsubishi Electric Corporation (Head 
Tokyo Building 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111
www.mitsubishielectric.com
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Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi;
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabile-

ceklerine ilişkin bilgi,

Başvuru (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 68.)

MADDE 68 – 

(1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk  Lirasının  

 altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk  

 Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin  

 üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. 

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. 

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine   

 yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların   

 hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir. 

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve  

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerle- 

 me oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.  

Tüketicinin seçimlik hakları;
MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 isteme,

 ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı,   

 tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu   

 fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı,  

 malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek   

 olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.   

 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından  

 sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,  

 üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş  

 günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede  

 yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine   

 getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu   

 bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

 karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hüküm- 

 leri uyarınca tazminat da talep edebilir.
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