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Değerli Müşterimiz;
Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış 
olduğunuz ürün 2014 yılında yürürlüğe giren yeni SEZONSAL 
(MEVSİMSEL) ENERJİ VERİMLİLİĞİ yönetmeliklerine uygun 
olarak üretilmiştir. Sadece iç ortam koşullarına göre çalışma 
şeklini düzenleyen inverter teknolojisine sahip olmayıp buna 
ilave olarak dış hava koşullarına göre de mikro bilgisayarlı 
düzenleme yapabilmektedir. Bu sayede konforunuzdan ödün 
vermeden tüm bir soğutma/ısıtma sezonu boyunca daha 
tasarru�u klima kullanmanızı sağlayacaktır. Ürününüzü 
güvenli monte etmek, uzun yıllar verimliliğini sağlamak için 
montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.

Airfel ile yıllarca serinlemeniz ve ısınmanız dileğiyle...

İthalatçı  Firma:
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San Tic. A.Ş.
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Ataşehir,İstanbul/TURKEY
Tel : +90 216 453 27 00
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Kullanım Ömrü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen 
kullanım ömrü 10 yıldır.

Üretici Firma:
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Midea Industrial City, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China
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 DİKKAT 

• Bu ünitenin onarımı veya bakımı için yetkili bir servis teknisyenine başvurun. 
• Ünitenin kurulumu için yetkili servis montaj ekibi ile irtibata geçin. 
• Klima çocuklar veya fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından gözetimsiz olarak 
kullanılmamalıdır. 
• Küçük çocuklar klimayla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır. 
• Eğer değiştirilmesi gerekirse, güç kablosu yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir. 
• Montaj işlemleri yetkili kişiler tarafından ulusal kablo tesisatı standartlarına uygun biçimde yapılmalıdır. 

 



SOSYAL SORUMLULUK 

Aşağıdakiler yalnızca Avrupa ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.

ÜRÜN İMHA ETME: Bu cihazı ayrıştırma yapılmayan belediye çöplüğüne atmayın. Bu tür 

atıkların özel işlem için ayrıca toplanması gerekir. 

Bu cihazı evde biriken çöplerle birlikte atmak yasaktır. İmha etmek için birkaç 
seçenek bulunmaktadır: 
A) Belediyeler, elektrikli ve elektronik atıkların kullanıcı tarafından ücretsiz olarak imha

edilebileceği toplama sistemleri kurmuştur. 
B) Yeni bir ürün satın alırken, satıcı firma eski ürünü ücretsiz olarak geri alacaktır.
C) Üretici/İthalatçı atık elektrikli ve elektronik aygıtları kullanıcıdan ücretsiz olarak geri alacaktır.

Özel Uyarı
Tehlikeli maddelerin yer altı sularına sızıntı yapıp, gıda zincirine girme olasılığı
bulunduğundan, atıkların ormanlara ve arazilere atılması durumunda insan sağlığı için tehlikeli olabilir.  

D) Cihaz hurdasını teslim etmeyip, satan veya belirtilen yöntemler dışında imha etmek isteyen tüketici
yasal olarak sorumlu olup, üretici/ithalatçı firmanın bir sorumluluğu yoktur.



 ________________________________________________ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Kullanıcıların veya başka kişilerin yaralanmasına ve mal kaybına neden olmamak için, aşağıdaki açıklamalara 
uygun hareket edilmelidir. Bu açıklamalara uygun hareket edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hatalı işlemler zarara 
veya kayba yol açabilir. 

■ Ciddiyet derecesi aşağıdaki sembollerle sınıflandırılır. 
 

 

UYARI Bu işaret, ölüm veya ciddi yaralanma ihtimaline karşı uyarır. 

 

DİKKAT Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir. 

 

■  Bu el kitabında kullanılan sembollerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Bunu asla yapmayın. 

 

Her zaman böyle yapın. 

 

 

UYARI 
Üniteyi elektriğini keserek 
açıp kapatmayın. 

Güç kablosuna zarar vermeyin 
veya belirtilen haricinde bir güç 
kablosu kullanmayın. 

Cihaz güç beslemesini 
doğru şekilde bağlayın. 

• Elektrik çarpması veya yangına neden 
olabilir. 

• Aksi takdirde, elektrik çarpması ya 
da aşırı ısı üretimi dolayısıyla 
yangına neden olabilir. 

• Aşırı ısı üretiminden dolayı elektrik 
çarpması ya da yangına neden 
olabilir. 

Enerji kablosu boyunu 
değiştirmeyin veya prizi diğer 
cihazlarla paylaşmayın. 

Islak ellerle veya rutubetli 
ortamlarda çalıştırmayın. 

Hava akımını doğrudan 
odada bulunan kişilerin 
üzerine yönlendirmeyin. 

•    Bu sağlığınıza zarar verebilir. •   Elektrik şokuna neden olabilir. • Aşırı ısı üretiminden dolayı elektrik 
çarpması ya da yangına neden 
olabilir. 
Daima etkin topraklama 
sağlayın 
. 

Elektrik parçalarına su 
girmesine izin vermeyin. 

Daima bir devre kesici ve 
sisteme tahsisli bir enerji 
devresi monte edin. 

•    Bir devre kesici veya klimaya özel bir 
elektrik devresi olmaması yangın ve 
elektrik şokuna neden olabilir. 

• Topraklama olmaması elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

•   Cihazın arızalanmasına veya 
elektrik şokuna neden olabilir. 

Garip sesler, koku veya 
duman çıkarsa, enerjiyi 
derhal kesin. 

Çalışırken ünitenin 
içini açmayın. 

Klimadan boşalan drenaj 
suyunu içmeyin. 

•    Elektrik şokuna neden olabilir. • Yangın ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

•   Bu su kirletici maddeler içerdiğinden 
hastalanmanıza neden olabilir. 

Elektrik kablosunun ısıtma 
cihazlarının yakınından 
geçmesine izin vermeyin. 

Elektrik kablosunu tutuşabilir gazların 
ya da gazyağı, benzin, tiner, vb. 
patlayıcıların yakınlarından geçirmeyin. 

Anma akımı uygun bir kesici 
ya da sigorta kullanın. 

•    Bir patlama veya yangına neden 
olabilir. 

•    Yangın ve elektrik şokuna neden 
olabilir. 

•    Yangın veya elektrik şoku riski 
vardır. 

Başka bir cihazda gaz kaçağı olduğunda, 
klimayı çalıştırmadan önce odayı iyice 
havalandırın. 

Üniteyi parçalarına ayırmayın veya ünite 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. 

• Arıza ve elektrik çarpmasına neden olabilir. • Patlama, yangın ve yanıklara neden olabilir. 



 

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

DİKKAT 

Klimayı suyla temizlemeyin. Cihaz soba, ocak vb. ile birlikte 
kullanıldığında odayı iyice 
havalandırın. 

Hava filtresinin sökülmesi gerektiğinde, 
ünitenin metal parçalarına dokunmayın. 

•  Bu bir yaralanmaya neden olabilir. • Ünite içerisine su girip, yalıtımı bozabilir. 
Elektrik çarpmasına neden olabilir. 

•    Oksijen eksikliği 
meydana gelebilir. 

Klimayı başka 
amaçlarla kullanmayın. 

Ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, 
klimayı kapatın ve devre kesiciyi açın. 

Doğrudan hava akışına maruz kalan yerlere 
evcil hayvan veya ev bitkisi koymayın. 

•    Bu evcil hayvan veya bitkinin 
zarar görmesine yol açabilir. •     Klimayı, hassas aygıtları, 

yiyecek, evcil hayvan, bitki ve 
sanat eserlerini korumak için 
kullanmayın. Kalite bozulması 
vb. neden olabilir. 

•    Yangın ve elektrik çarpmasına ya da bir 
yaralanmaya neden olabileceğinden, 
üniteyi enerjiliyken temizlemeyin. 

Fırtına veya güçlü rüzgârlarda klimayı 
durdurun ve pencereleri kapatın. 

Üniteyi uzunca bir süre 
kullanmayacaksanız ana 
besleme anahtarını 
kapatın. 

Hava girişi veya hava çıkışının içine 
engelleyici nesneler koymayın. 

•   Pencere açıkken çalıştırılması 
durumunda, içeriye su girebilir ve ev 
eşyalarını ıslanabilir. 

•   Bu cihazın arızalanmasına veya 
yangına neden olabilir. •   Bu cihazın arızalanmasına 

veya kazaya neden olabilir. 

Uzun süre kullanımdan sonra, dış 
ünitenin montaj ayaklarını hasara 
karşı kontrol edin. 

Parafin veya tiner gibi güçlü deterjanlar 
kullanmayın. Temizlik için yumuşak bir 
kumaş kullanın. 

Daima filtreleri yerine 
takılı kullanın. Filtreyi iki 
haftada bir temizleyin. 

•   Ürün renginde değişme veya yüzey 
çizilmesi nedeniyle görünüm bozulacaktır. 

•   Eğer montaj ayakları hasarlı ise ünite 
düşebilir ve zarar görebilir. 

•   Filtresiz çalıştırma arızaya 
neden olabilir. 

İçerisine su girmesi halinde, 
üniteyi kapatın, gücü kesin ve 
yetkili bir servis teknisyeni ile 
irtibata geçin. 

Ürünü ambalajdan çıkartırken 
veya monte ederken dikkatli 
olun. Keskin kenarlar 
yaralanmalara neden olabilir. 

Enerji kablosunun üzerine ağır 
cisimler koymayın ve kablonun 
sıkışmamasına özen gösterin. 

•   Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi 
ıslak bir odada çalıştırmayın. 

• Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim 
altında tutulmaları gerekir. • Yangın veya elektrik şoku 

tehlikesi vardır. 

Bu cihaz, gözetim altında oldukları, 
cihazın güvenli bir şekilde kullanımına 
dair talimat verildikleri ve muhtemel 
tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve 
üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, 
duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya 
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Gözetim altında 
olmadıkları sürece, temizlik ve bakım 
işlemleri çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

Bu cihaz, kendi güvenliklerinden 
sorumlu kişilerin gözetimi altında 
olmamaları veya cihazın kullanımı ile 
ilgili talimatlar verilmemiş olması 
durumunda (çocuklar dahil olmak 
üzere) fiziksel, algısal ya da zihinsel 
yetenekleri kısıtlı kişiler ile deneyimi ve 
bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için 
uygun değildir. 

Besleme kablosu hasar gördüğü 
takdirde, bir tehlike yaratmamak 
için kabloyu imalatçı, onun 
servis acentesi veya bunun gibi 
kalifiye kişiler değiştirmelidir. 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı ÖNEMLİ: 
• Multi-split tip klimalar için, bir dış ünite farklı iç ünite 

tipleri ile eşleştirilebilir. Bu kılavuzda bulunan tüm 
resimler, sadece açıklama sağlamak amacıyla 
verilmiştir. Klimanız biraz farklı olabilir. Ünitenin gerçek 
şekli geçerlidir. 

• Aşağıdaki sayfalarda dış ünitelerle eşleştirilen birkaç 
farklı iç ünite tanıtılmaktadır. 

İç ünite 

1. Ön panel 
2. Üst hava girişi 
3. Hava filtresi (İç) 
4. Hava çıkışı 
5. Yatay hava akış panjuru 
6. Dikey hava akış panjuru (İç) 
7. Gösterge paneli 
8. LED gösterge penceresi 
9. Uzaktan kumanda 
10. Manüel kontrol butonu (ön panelin arkasında) 

Dış ünite 

11. Soğutucu akışkan bağlantı borusu, drenaj 
hortumu ve elektrik kablo tesisatı 

12. Kesme vanası 
13. Hava çıkışı 

Gösterge paneli 

OTOMATİK göstergesi lambası 
Bu lamba Otomatik çalışma sırasında yanar. 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

BUZ ÇÖZME gösterge lambası 
(Sadece Soğutmalı ve Isıtmalı modeller için): Klima 
otomatik olarak buz çözmeye başladığında veya ısıtma 
işleminde sıcak hava kontrol özelliği etkinleştirildiğinde 
yanar. 

DİJİTAL GÖSTERGE lambası 
Ayarlanmış sıcaklık değerini görüntüler. Sadece klima FAN 
çalışması yaparken, odanın ortam sıcaklığını görüntüler. 
Ayrıca arıza kodunu ve koruma kodunu gösterir. 

ÇALIŞMA gösterge lambası 
Bu gösterge, sadece kompresör çalışırken belirir ve geçerli 
çalışma frekansını belirtir. 

İç ünite 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

Dış ünite 

LED Gösterge paneli 
Sinyal alıcısı 

Sinyal alıcısı 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı 

İç ünite İç ünite 
Ön panel çerçevesi 

Ön panel 

Hava filtresi 
Bire-beş 

Yatay hava akış panjuru 

Dikey hava akış panjuru 

Oda sıcaklığı.sensörü 

Gösterge paneli 
Bire-dört Kızılötesi sinyal alıcı 

Uzaktan kumanda 

Dış ünite 
Bire-üç 

Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

Bağlantı kablosu 

Kesme vanası 

Fan kapağı Bire-İki 

GÖSTERGE PANELİ 

ÇALIŞMA göstergesi: 
Güç verildikten sonra gösterge saniyede bir kez 
yanıp söner ve klima çalışırken sürekli yanar. 

ZAMANLAYICI göstergesi: 
Bu gösterge ZAMANLAYICININ AÇIK olduğunu 
gösterir. 

BUZ ÇÖZME Göstergesi (Sadece Soğutmalı ve 
Isıtmalı modeller için): 
Bu gösterge, klima otomatik olarak buz çözmeye 
başladığında ya da klima ısıtma modunda çalışırken 
soğuk rüzgar önleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde 
yanar. 

OTOMATİK göstergesi: 
Bu gösterge klima OTOMATİK modda 
çalıştığında yanıp söner. 

Dış ünite 

GÖSTERGE PANELİ 
Kızılötesi sinyal alıcı 

Kızılötesi sinyal alıcı 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı 

İç ünite İç ünite 

Ön panel çerçevesi 

Ön panel 
Bire-beş Hava filtresi 

Yatay hava akış ızgarası 

Dikey hava akış ızgarası 

Oda sıcaklığı.sensörü 

Gösterge paneli Bire-dört 

Uzaktan kumanda 

Dış ünite 
Bire-üç Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

Bağlantı kablosu 

Kesme vanası 

Fan kapağı Bire-İki 

Hava girişi 
LED GÖSTERGE PENCERESİ 

OTOMATİK göstergesi lambası 
Bu lamba Otomatik çalışma sırasında 
yanar. 
ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında 
yanar. Hava çıkışı 
BUZ ÇÖZME gösterge lambası 
(Sadece Soğutmalı ve Isıtmalı modeller için): Klima 
otomatik olarak buz çözmeye başladığında veya 
ısıtma işleminde sıcak hava kontrol özelliği 
etkinleştirildiğinde yanar. 

Dış ünite 

DİJİTAL GÖSTERGE lambası 
Ayarlanmış sıcaklık değerini görüntüler. Sadece 
klima FAN çalışması yaparken, odanın ortam 
sıcaklığını görüntüler. Ayrıca arıza kodunu ve 
koruma kodunu gösterir. LED Gösterge penceresi 

ÇALIŞMA gösterge lambası 
Bu gösterge, sadece kompresör çalışırken belirir ve 
geçerli çalışma frekansını belirtir. 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı 

İç ünite 

İç ünite 

1. Panel çerçevesi 
2. Arka hava girişi ızgarası 
3. Ön panel 
4. Hava temizleyici filtre ve Hava filtresi 
(arka) 
5. Yatay panjur 
6. LCD ekran penceresi 
7. Dikey panjur 
8. Manüel kontrol butonu (arka) 
9. Uzaktan kumanda 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Dış ünite 

10. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı 

borusu 

11. Bağlantı kablosu 

12. Kesme vanası 

13. Fan kapağı 

Bire-İki 

Hava çıkışı 

Dış ünite 

Gösterge penceresi 
NOT: Sizin satın almış olduğunun klimanın 
ekran penceresi aşağıdakilerden biri gibi 
görünebilir: 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

ÇALIŞMA göstergesi 
Klima çalıştığında görüntülenir. 

OTOMATİK çalışma göstergesi 
Otomatik çalışma sırasında 
görüntülenir. 

BUZ ÇÖZME çalışması göstergesi 
(Sadece Soğutma ve Isıtma modelleri için): 
Klima otomatik olarak buz çözmeye 
başladığında veya ısıtma işleminde sıcak hava 
kontrol özelliği etkinleştirildiğinde görüntülenir. 

ZAMANLAYICI göstergesi 
Zamanlayıcı çalışması sırasında 
görüntülenir. 

TEMİZ HAVA göstergesi (opsiyonel) 
TEMİZ HAVA özelliği aktifleştirildiği zaman 
görüntülenir. 

TURBO işlem göstergesi 
Soğutma işleminde veya ısıtma işleminde 
TURBO fonksiyonu seçildiğinde yanar. 

DİJİTAL GÖSTERGE 
Klima çalışıyorken mevcut ayar sıcaklığını 
gösterir. 

FAN HIZI göstergesi 
Seçili fan hızını gösterir: DÜŞÜK ( ), 
ORTA ( ) ve YÜKSEK ( ). 

Frekans gösterge lambası 
Gösterge beş dilime ayrılmaktadır. Bu dilimler 
kompresör akım frekansına göre yanar. Örneğin 
daha yüksek frekans daha fazla bölgeyi aydınlatır. 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı 
İç ünite 

İç ünite 

1. Ön panel 
2. Hava girişi 
3. Hava filtresi 
4. Hava çıkışı 
5. Yatay hava akış ızgarası 
6. Dikey hava akış panjuru (iç) 
7. Gösterge paneli 
8. Uzaktan kumanda 

NOT: Satın aldığınız iç ünitenin gerçek şekli ön 
panel ve ekran penceresinde biraz daha farklı 
olabilir. 

Dış ünite 

9. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

10. Bağlantı kablosu 

11. Kesme vanası 

12. Fan kapağı 

NOT: 
Bu kılavuzda yer alan tüm resimler sadece açıklama 
amaçlıdır. Klimanız biraz farklı olabilir. Ünitenin 
gerçek şekli geçerlidir. 

LED Gösterge penceresinde bulunan gösterge 
lambaları 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

Hava çıkışı 

Dış ünite 

IYON gösterge lambası (opsiyonel 
fonksiyon) 
Temiz Hava özelliği aktifleştirildiği zaman 
yanar. 

BUZ ÇÖZME gösterge lambası 
(Sadece ısıtma ve soğutma modeli içindir): Klima 
otomatik olarak buz çözmeye başladığında veya 
ısıtma işleminde sıcak hava kontrol özelliği 
etkinleştirildiğinde yanar. 

LED Gösterge penceresi 
Sinyal alıcısı 

ÇALIŞMA gösterge lambası 
Klima çalıştığında bu lamba yanar. 

Sinyal alıcısı 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

Sıcaklık göstergesi 
•Klima çalışırken geçerli sıcaklık ayarını gösterir. 
•Arıza kodunu gösterir. 

Sinyal alıcısı 
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Parçaların tanımlanması İç 
ünite 

İç ünite 
1. Ön panel 
2. Hava girişi 
3. Hava filtresi (iç) 
4. Hava çıkışı 
5. Yatay hava akış ızgarası (dış) 
6. Yatay hava akış ızgarası (iç) 
7. Dikey hava akış panjuru 
8. Gösterge paneli 
9. Manüel kontrol butonu ve alıcı 
10. Akıllı göz detektörü (bazı modellerde) 

Dış ünite 

11. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

12. Bağlantı kablosu 

13. Kesme vanası 

14. Fan kapağı 

NOT: 
Bu kılavuzda yer alan tüm resimler sadece açıklama 
amaçlıdır. Klimanız biraz farklı olabilir. Ünitenin 
gerçek şekli geçerlidir. 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

LED Gösterge penceresinde bulunan gösterge lambaları 

SICAKLIK gösterge lambası 
Klima çalışırken geçerli sıcaklık ayarını 
gösterir. 
Arıza kodunu görüntüler. 
Sadece Fan modunda odanın ortam sıcaklığını 
görüntüler. 

Dış ünite 

AKILLI GÖZ gösterge lambası 
(Opsiyonel) 

Buz çözme hariç, klimanın akıllı göz çalışması 
sırasında yanar. Ünite insan hareketleri tespit 
ettiğinde bu gösterge lambası yanıp sönmeye 
devam eder. 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında 
yanar. LED Gösterge penceresi 
IYON gösterge lambası (opsiyonel) 
Temiz Hava özelliği aktifleştirildiği zaman 
yanar. 

BUZ ÇÖZME gösterge lambası 
(Sadece ısıtma ve soğutma modeli içindir): Klima 
otomatik olarak buz çözmeye başladığında veya 
ısıtma işleminde sıcak hava kontrol özelliği 
etkinleştirildiğinde yanar. 
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Parçaların tanımı 
Döşeme tipi (Konsol) 
İç ünite İç ünite 

1. Hava akışı panjuru (hava çıkışındaki) 
2. Hava girişi (içinde hava filtresi ile) 
3. Uzaktan kumanda 
4. Montaj parçası 
5. Gösterge paneli 
6. Bağlantı borusu 

Dış ünite 

7. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı 

borusu 

8. Bağlantı kablosu 

9. Kesme vanası 

10. Fan kapağı 

GÖSTERGE PANELİ: 

Bire-beş 

Bire-dört 

ÇALIŞMA gösterge lambası 
Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar. 

Bire-üç ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

BUZ ÇÖZME gösterge lambası (Sadece 
Soğutmalı ve Isıtmalı modeller) veya Sadece Fan 
gösterge lambası (Sadece Soğutmalı tip): 
Klima ısıtma çalışmasında otomatik olarak buz çözmeye 
başladığı zaman veya sadece fan modu seçildiği zaman 
yanar. 

Bire-İki 

Geçici butonu 
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız zaman 
veya uzaktan kumandanın pilleri yoksa üniteyi 
çalıştırmak için kullanılmaktadır. Manüel kontrol 
tuşuna tek basışta cebri OTOMATİK işlemine 
yönlendirilecektir. Butona beş saniye içinde iki defa 
basılırsa ünite cebri SOĞUTMA modunda 
çalışacaktır. Cebri SOĞUTMA çalışması sadece test 
amaçlı kullanılır, lütfen gerekli olmadığı sürece bu 
seçimi yapmayın. 

Gösterge paneli 
Kızılötesi sinyal alıcı 



 

 

KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Parçaların tanımı 
Yer Tavan Tipi (Konsol) 
İç ünite 

İç ünite 

1. İç ünite 
2. Hava akışı panjuru (hava çıkışındaki) 
3. Montaj parçası 
4. Hava çıkışı 
5. Hava girişi (içinde hava filtresi ile) 
6. Giren hava 
7. Uzaktan kumanda 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 
Dış ünite 

8. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı 

borusu 

9. Bağlantı kablosu 
 

10. Kesme vanası 

11. Fan kapağı 

Bire-İki 

GÖSTERGE PANELİ: 
ÇALIŞMA gösterge lambası 
Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar. 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında 
yanar. 

Gösterge paneli 

NOT: Sizin satın almış olduğunun klimanın 
ekran penceresi aşağıdakilerden biri gibi 
görünebilir: BUZ ÇÖZME/FAN gösterge lambası 

Isıtma çalışmasında klima otomatik olarak buz 
çözmeye başladığı zaman (sadece soğutmalı ve 
ısıtmalı modellerde geçerlidir) veya sadece fan 
modu seçildiği zaman (sadece soğutmalı modeller 
için geçerlidir) yanar. 

ALARM gösterge lambası 
Bir arıza olduğu zaman yanıp söner. 

Kızılötesi sinyal alıcı 
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 Geçici butonu 
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız 
zaman veya uzaktan kumandanın pilleri 
yoksa üniteyi çalıştırmak için 
kullanılmaktadır. Manüel kontrol tuşuna tek 
basışta cebri OTOMATİK işlemine 
yönlendirilecektir. Butona beş saniye içinde 
iki defa basılırsa ünite cebri SOĞUTMA 
modunda çalışacaktır. Cebri SOĞUTMA 
çalışması sadece test amaçlı kullanılır, lütfen 
gerekli olmadığı sürece bu seçimi yapmayın. 
 

 Sıcaklık Gösterimi 
Ünite çalışıyorken mevcut ayarlanmış 
sıcaklık değerini gösterir. 

- Kızılötesi sinyal alıcı 

Kızılötesi sinyal alıcı 

Kızılötesi sinyal 
alıcı 

Kızılötesi sinyal 
alıcı 
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Parçaların tanımı 

Kanallı tip/Tavan tipi 
İç ünite İç ünite 

1. Hava çıkışı 
2. Hava girişi 
3. Hava filtresi 
4. Elektrik kontrol panosu 
5. Kablolu kumanda 
6. Drenaj hortumu 

Dış ünite 

7. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

8. Bağlantı kablosu 

9. Kesme vanası 

10. Fan kapağı 

GÖSTERGE PANELİ: 
 ÇALIŞMA gösterge lambası 

Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar. 

 ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

 BUZ ÇÖZME/FAN gösterge lambası 
Isıtma çalışmasında klima otomatik olarak buz 
çözmeye başladığı zaman (sadece soğutmalı ve 
ısıtmalı modellerde geçerlidir) veya sadece fan 
modu seçildiği zaman (sadece soğutmalı modeller 
için geçerlidir) yanar. 
 

 ALARM gösterge lambası 
Bir arıza olduğu zaman yanıp söner. 

 MANÜEL butonu 
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız zaman 
veya uzaktan kumandanın pilleri yoksa üniteyi 
çalıştırmak için kullanılmaktadır. Manüel kontrol 
tuşuna tek basışta cebri OTOMATİK işlemine 
yönlendirilecektir. Butona beş saniye içinde iki defa 
basılırsa ünite cebri SOĞUTMA modunda 
çalışacaktır. Cebri SOĞUTMA çalışması sadece test 
amaçlı kullanılır, lütfen gerekli olmadığı sürece bu 
seçimi yapmayın. 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

Gösterge paneli 

Kızılötesi sinyal alıcı 

Dijital gösterge penceresi 
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Parçaların tanımı 
Kanal tipi 
İç ünite 

İç ünite 

1. Hava çıkışı 
2. Hava girişi 
3. Hava filtresi 
4. Uzaktan kumanda 

Dış ünite 
5. Drenaj hortumu, soğutucu akışkan bağlantı borusu 

6. Bağlantı kablosu 

7. Kesme vanası 

8. Fan kapağı 

GÖSTERGE PANELİ: 
ÇALIŞMA lambası 

Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar. 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

ÖN-TANIM/FAN gösterge lambası 
Isıtma çalışmasında klima otomatik olarak buz 
çözmeye başladığı zaman (sadece soğutmalı ve 
ısıtmalı modellerde geçerlidir) veya sadece fan 
modu seçildiği zaman (sadece soğutmalı modeller 
için geçerlidir) yanar. 
 

ALARM gösterge lambası 
Bir arıza olduğu zaman yanıp söner. 

GEÇİCİ butonu 
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız zaman 
veya uzaktan kumandanın pilleri yoksa üniteyi 
çalıştırmak için kullanılmaktadır. Manüel kontrol 
tuşuna tek basışta cebri OTOMATİK işlemine 
yönlendirilecektir. Butona beş saniye içinde iki defa 
basılırsa ünite cebri SOĞUTMA modunda 
çalışacaktır. Cebri SOĞUTMA çalışması sadece test 
amaçlı kullanılır, lütfen gerekli olmadığı sürece bu 
seçimi yapmayın. 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

Gösterge paneli 

Kızılötesi sinyal alıcı Geçici butonu 

Çalışma lambası Zamanlayıcı göstergesi Alarm göstergesi 

BUZ ÇÖZME göstergesi (soğutmalı ve ısıtmalı 
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 
soğutmalı tip) 
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Parçaların tanımı 
Kompakt dört-yollu kaset tipi İç ünite 

İç ünite 

1. Hava akışı panjuru (hava çıkışındaki) 
2. Drenaj pompası (iç ünitedeki suyu tahliye eder) 
3. Drenaj hortumu 
4. Hava çıkışı 
5. Hava filtresi (hava giriş ızgarası içerisinde) 
6. Hava girişi 
7. Hava giriş ızgarası 
8. Gösterge paneli 
9. Uzaktan kumanda 
10. Soğutucu akışkan borusu 

Dış ünite 

11. Hava girişi 
12. Hava çıkışı 

GÖSTERGE PANELİ: 

ÇALIŞMA lambası 
Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar. 

ZAMANLAYICI gösterge lambası 
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar. 

ÖN-TANIM/FAN gösterge lambası 
Isıtma çalışmasında klima otomatik olarak buz 
çözmeye başladığı zaman (sadece soğutmalı ve 
ısıtmalı modellerde geçerlidir) veya sadece fan 
modu seçildiği zaman (sadece soğutmalı modeller 
için geçerlidir) yanar. 
 

ALARM gösterge lambası 
Bir arıza olduğu zaman yanıp söner. 

GEÇİCİ butonu 
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız zaman 
veya uzaktan kumandanın pilleri yoksa üniteyi 
çalıştırmak için kullanılmaktadır. Manüel kontrol 
tuşuna tek basışta cebri OTOMATİK işlemine 
yönlendirilecektir. Butona beş saniye içinde iki defa 
basılırsa ünite cebri SOĞUTMA modunda 
çalışacaktır. Cebri SOĞUTMA çalışması sadece test 
amaçlı kullanılır, lütfen gerekli olmadığı sürece bu 
seçimi yapmayın. 

Bire-beş 

Bire-dört 

Bire-üç 

Bire-İki 

Gösterge paneli 
Geçici butonu Kızılötesi sinyal alıcı 

Çalışma lambası Zamanlayıcı göstergesi Alarm göstergesi 
BUZ ÇÖZME göstergesi (soğutmalı ve ısıtmalı 
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 
soğutmalı tip) 



KULLANIM AÇIKLAMALARI 

NOT: Bu kılavuz Uzaktan Kumanda İşlemlerini içermez, ayrıntılar için ünite ile birlikte verilen 
“Uzaktan Kumanda Açıklamaları”na bakınız. 

Çalışma sıcaklığı 
 

Mod 
Sıcaklık 

Soğutma çalışması Isıtma çalışması Nem alma çalışması 

Oda sıcaklığı 
   

    
Dış ortam sıcaklığı  

  

(-15°C~50°C/ 5°F-122°F: 
Düşük sıcaklıklı soğutma sistemli 
modeller için) 

NOT: 
1. Bu çalışma sıcaklıkları arasında optimum performans elde edilecektir. Klimanın yukarıdaki koşulların 
dışında kullanılması durumunda, bazı güvenlik koruma özellikleri devreye girebilir ve ünitenin normal 
çalışmamasına neden olabilir. 
2. Eğer klima bağıl nem oranı %80 değerinin altında bir odada çalışıyorsa, klimanın yüzeyinde su 
yoğunlaşması olabilir. Dikey hava akış panjurunu maksimum açıya (zemine dik olarak) göre ayarlayın 
ve YÜKSEK fan modunu seçin. 

Öneriler: Elektrikli Isıtıcı kullanılan ünite için dış ortam sıcaklığı 0°C (32°F) altına düştüğünde düzgün 
çalışmasını garanti etmek için makineyi prizde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

 

 

Manüel çalıştırma 

Manüel çalıştırma geçici olarak uzaktan kumanda bulunamadığı zaman ya da test çalıştırması amacıyla 
veya bakım için gerekmesi halinde kullanılabilir. 

NOT: Manüel kontrol tuşu çalıştırılmadan önce ünite 
kapatılmalıdır. Ünite çalışıyorsa kapanana kadar 
manüel kontrol tuşuna basmaya devam edin. 

 Manüel kumanda butonunu görmek için ön paneli açın ve 
yukarı kaldırın (Model A için). Bazı modellerde, manüel 
kumanda butonu ünitenin altında bulunur (bakınız Model 
B). 

 Manüel kontrol tuşuna tek basışta cebri OTOMATİK 
işlemine yönlendirilecektir. Butona beş saniye 
içinde iki defa basılırsa ünite cebri SOĞUTMA 
modunda çalışacaktır. 

 Paneli orijinal konumunda sıkıca kapatın. 
 

NOT: KANAL ve TAVAN tipi, KASET tipi, YER TAVAN tipi ve 
DÖŞEME tip için, Manüel butonunun nasıl kullanılacağı ile 
ilgili olarak lütfen önceki sayfalara bakınız. 

Manüel 

kontrol butonu 

Manüel 

kontrol butonu 

Model A 

Manüel kontrol butonu 

Model B 
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Hava akış yönü kontrolü 

• Hava akış yönünü doğru şekilde ayarlayın. Aksi durumda 
rahatsızlık sebebi veya eş dağılımlı olmayan oda 
sıcaklığına sebep olabilir. 

• Uzaktan kumandayı kullanarak yatay /dikey havalandırma 
panjurunu ayarlayın. Bazı modellerde, dikey panjur sadece 
manüel olarak ayarlanabilir. 

Yatay/dikey hava akış yönünün ayarlanması 
• Ünite çalışır durumdayken bu fonksiyonu uygulayın. 
• Hava akış yönünü ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın. 

Dikey/yatay panjur, tuşa her basışta 6 derece değişir ya da otomatik 
olarak aşağı ve yukarı salınır. Ayrıntılar için lütfen UZAKTAN 
KUMANDA ÇALIŞMA KILAVUZUNA bakın. 

• Bazı modellerde, dikey panjur sadece manüel olarak ayarlanabilir. 
Saptırıcı çubuğu hava akışını istediğiniz yöne getirmek için manüel 
olarak hareket ettirin. 
ÖNEMLİ: Parmaklarınızı üfleyici ve emme tarafının panelinin içine 
sokmayın. Yüksek devirli fan tehlike yaratabilir. 

Aralık 

Dikey 
panjur 

DİKKAT 

• Klimayı hava akış yönü soğutma veya kurutma modunda aşağı 
bakıyorsa uzun süre çalıştırmayın. Aksi durumda yatay 
havalandırma panjurunun yüzeyinde yoğunlaşan su zemine ve 
mobilyalara damlayabilir. 

• Gerekli olmadıkça yatay havalandırma panjurunu elle hareket 
ettirmeyin. Her zaman uzaktan kumanda kullanın. 

• Klima durdurulduktan hemen başlatıldığında yatay 
havalandırma panjuru yaklaşık 10 saniye boyunca hareket 
etmeyebilir. 

• SOĞUTMA ve ISITMA performansı kısıtlı hava akışı alanından 
dolayı kötüleşeceğinden yatay havalandırma panjurunun 
açılma açısı çok küçük olmamalıdır. 

• Üniteyi kapalı konumda yatay havalandırma panjuru ile 
çalıştırmayın. 

• Klima elektriğe bağlandığında (ilk güç) yatay havalandırma 
panjuru 10 saniye boyunca bir ses oluşturabilir. Bu normal 
çalışmadır. 

Aralık 
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Kanal-Tavan Tipi 

Aşağıda, iç ünite ile hava çıkış parçaları (ayrı olarak satılır) kullanılması durumunda, hava akış yönünün 
nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir. 

Soğutma 
Odanın tamamını etkin bir şekilde soğutmak için, 
panjuru yatay olarak ayarlayın. 

Isıtma 
Odanın yere yakın kısımlarını etkin bir şekilde 
ısıtmak için, panjuru aşağıya doğru ayarlayın. 

Yer Tavan Tipi 

Manüel Salınım Otomatik Salınım 

SALINIM butonuna basın, panjuru otomatik 
olarak yukarı ve aşağı (sağa ve sola) 
salınacaktır. 

Soğutma/ısıtma esnasında daha iyi 
soğutma/ısıtma etkisi elde etmek için panjuru 
ayarlayın. 

Soğutma sırasında Isıtma sırasında 

Panjuru yatay olarak ayarlayın. Panjuru aşağıya doğru (dikey olarak) ayarlayın. 

NOT: Yatay hava çıkışı ile ısıtma işlemi, oda sıcaklığı farkını artıracaktır. 

Soğutma işleminde yatay çıkış modunu seçin 
Soğutma çalışması yapılırken, hava akışının aşağı doğru yönlendirilmesi hava 
çıkışında ve panjur yüzeyinde su damlacıkları oluşmasına neden olabilir. İkaz Panjur 

yönüne 
dikkat edin 
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Klimanın çalıştırılması 

OTOMATİK çalışma 
• Klimayı OTOMATİK moda ayarladığınız zaman seçtiğiniz 

sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak 
soğutma, ısıtma (sadece Soğutma ve Isıtma 
modellerinde) veya sadece fan işlemi seçilir. 

• Klima oda sıcaklığını otomatik olarak tarafınızdan 
ayarlanan sıcaklık noktası etrafında tutacaktır. 

• OTOMATİK modu konfor sağlamazsa istenilen 
koşulları manüel olarak seçebilirsiniz. 

UYKU çalışması 
• Soğutma, ısıtma (sadece soğutma tipli) veya OTOMATİK 

çalışma sırasında uzaktan kumanda üstündeki UYKU 
tuşuna basıldığında klima otomatik olarak saatte 
1°C(2°F) artacaktır (soğutma) veya azalacaktır (ısıtma). 

• Ayar sıcaklığı 2 saat sonra kararlı hale gelecektir. 
Klima 7 saat içinde zamanlayıcı ile kapanacaktır. 

• Fan devri otomatik olarak kontrol edilir. 
• Bu özellik en konforlu sıcaklığı korur ve daha fazla enerji   
    tasarrufuna olanak sağlar. 

NEM ALMA çalışması 
• Nem alma işleminde fan hızı otomatik olarak kontrol 

edilir. 
• Nem alma işlemi sırasında oda sıcaklığı 10°C(50°F) 

altında olursa kompresör çalışmayı durdurur ve oda 
sıcaklığı 12°C(54°F) üstüne çıkınca yeniden başlar. 

UYKU çalışması 

Soğutma 

UYKU çalışması 

Isıtma 



 ___________________________________________ KULLANIM AÇIKLAMALARI 

Çalışma modu seçimi 
İki veya daha fazla iç ünitenin aynı anda çalıştırılması durumunda, bu ünitelerin çalışma modlarının birbirlerini 
etkilemediğinden emin olun. Isıtma modunda çalışan ünitelerin talepleri diğer tüm modlara göre öncelikli olarak 
değerlendirilir.  Eğer çalışmaya ilk başlayan ünite ısıtma modunda çalışıyorsa, diğer üniteler sadece ısıtma modunda 
çalışabilir. Örneğin: Eğer çalışmaya ilk başlayan ünite soğutma (veya fan) modunda çalışıyorsa, diğer üniteler 
sadece ısıtma haricinde diğer herhangi bir modda çalışabilir. Eğer ünitelerden birinde ısıtma modu seçilirse, 
çalışmakta olan diğer üniteler duracak ve ekranlarında “P5” (sadece gösterge pencereli üniteler için) görüntülenecek 
ya da Otomatik ve Çalışma gösterge lambaları hızla yanıp sönecek, Buz Çözme gösterge lambası sönecek, 
Zamanlayıcı gösterge lambası yanık kalacak (gösterge penceresi olmayan üniteler için) ya da Buz Çözme ve Alarm 
gösterge lambaları (eğer varsa) yanacak, Çalışma göstergesi hızla yanıp sönecek ve Zamanlayıcı göstergesi 
sönecektir (Döşeme tip üniteler için). 

Optimum düzeyde çalıştırma 
En uygun çalışmayı sağlamak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin: 

• Hava akış yönünü doğrudan insanlara gelmeyecek şekilde ayarlayın. 
• Sıcaklığı en yüksek konfor seviyesini elde etmek için ayarlayın. Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine 

ayarlamayın. 
• Performansın azalmaması için SOĞUTMA veya ISITMA modlarda kapı ve pencereleri kapatın. 
• Klimayı başlatmak istediğiniz bir zamanı seçmek için uzaktan kumanda üstündeki TIMER ON tuşunu kullanın. 
• Klimanın verimliliği azalabileceği ve klima çalışmayı durdurabileceği için hava girişinin ve hava çıkışının yakınına 

herhangi bir cisim koymayın. 
• Hava filtresini periyodik olarak temizleyin. Aksi durumda soğutma veya ısıtma performansı azalabilir. 
• Üniteyi kapalı konumda yatay havalandırma panjuru ile çalıştırmayın. 

Öneri: Elektrikli Isıtıcı kullanılan ünite için dış ortam sıcaklığı 0°C (32°F) altına düştüğünde düzgün 
çalışmasını garanti etmek için makineyi prizde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 



 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 

Koruma ve bakım 

Izgaranın, Mahfazanın ve Uzaktan Kumandanın 
temizlenmesi 
• Temizlik öncesinde sistemi kapatın. Temizlik için yumuşak 

ve kuru bir bezle silin. Beyazlatıcı veya aşındırıcı 
temizleyiciler kullanmayın. 

NOT: İç ünite temizlenmeden önce besleme gücü 
kesilmelidir. 

UYARILAR 

• Eğer çok kirli ise, iç üniteyi temizlemek için ıslak bir bez 
kullanılabilir. Daha sonra kuru bir bezle kurulayınız. 

• Üniteyi temizlemek için kimyasal işlem görmüş bez veya 
toz bezi kullanmayın. 

• Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri 
çözücüler kullanmayın. Bu maddeler plastik yüzeylerin 
çatlamasına veya deforme olmasına neden olabilir. 

• Ön paneli temizlemek için sıcaklığı 40°C (104°F) 
üstünde olan su kullanmayın, bunun sonucunda renk 
soldurma deformasyonu oluşabilir. 

Filtre Kolu 

■ DUVAR TİPİ 

Hava filtresinin temizlenmesi 
Tıkalı bir hava filtresi bu ünitenin soğutma kapasitesini 
azaltır. Lütfen filtreyi 2 haftada bir temizleyin. 
1. İç ünite panelini bir tıklama sesi gelene kadar 

yukarı kaldırın. 
2. Hava filtresinin topuzunu tutun ve hafifçe yukarı 

doğru çekerek filtre tutucusundan dışarı çekin, 
sonra aşağı doğru çekin. 

3. İç üniteden Aktif Karbon ve Toz Filtresini 
sökün. 

• Filtreleri iki haftada bir temizleyin. 

• Filtreleri elektrik süpürgesi veya su ile temizledikten 

sonra serin bir yerde kurutun. 



 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 

4. Hava Tazeleme Filtresini (Opsiyonel filtre: 
Plazma Toz toplayıcı / Gümüş İyon filtre / Biyo filtre / Vitamin C 

filtresi) destek çerçevesinden sökün. 

(Hava temizleme filtresinin takılma ve sökülme yöntemi modele 

göre farklılık gösterir, soldaki (1) ve (2) ile işaretlenmiş resimlere 

bakın. 

• Hava tazeleme filtresini ayda en az bir defa temizleyin ve 4-5 

ayda bir değiştirin. 

• Filtreyi elektrikli süpürge ile temizleyin ve serin bir yerde kurutun. 
 

5. Hava tazeleme filtresini tekrar yerine monte edin. 

6. Sol ve sağ kenarların doğru şekilde hizalanması hava filtresinin üst 

kısmını tekrar üniteye yerleştirin ve filtreyi yerine yerleştirin. 

Hava tazeleme filtresi 

Hava tazeleme 
filtresi 

Bakım 

Üniteyi uzun bir süre boyunca çalıştırmamayı 
düşünüyorsanız şunları yapın: 
(1) Ünitenin içini kurutmak için fanı yaklaşık yarım gün 

çalıştırın. 
(2) Klimayı kapatın ve enerjisini ayırın. Uzaktan 

kumandanın pillerini çıkarın. 
(3) Dış ünite periyodik bakım ve temizlik gerektirir. Bunu 

kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Satıcınız veya 
servisiniz ile irtibata geçin. 

Çalıştırmadan önceki kontroller 

• Kablolarda kopuk olmadığını veya 
sökülmediğini kontrol edin. 

• Hava filtresinin takılı olduğunu kontrol edin. 
• Klima uzun bir süre kullanılmadıktan sonra hava çıkış 

veya girişinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. 

Dikkat 

• Filtreyi çıkartırken ünitenin metal parçalarına 
dokunmayın. Keskin kenarlı metaller 
yaralanmalara neden olabilir. 

• Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Su 
yalıtıma zarar verebilir, bu da elektrik çarpmalarına 
neden olur. 

• Üniteyi temizlerken, enerjinin ve devre kesicinin kapalı 
olduğundan emin olun. 



 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 

■ KASET TİPİ 

1. Hava giriş ızgarasını açın. 
Izgara anahtarlarını aynı anda Şekil A içeriğinde gösterildiği 
gibi ortaya doğru bastırın. Sonra hava giriş ızgarasını aşağı 
doğru çekin. Uyarılar: Yukarıdaki işlemi yapmadan önce, ana 
gövdenin elektrik bağlantı uçlarına bağlanmış kumanda kutusu 
kablolarının sökülmesi gereklidir. 

2. Hava giriş ızgarasını çıkartın (Şekil B içeriğinde gösterilen 
hava filtresi ile beraber). 45 derece açıyla hava giriş ızgarasını 
aşağı çekin ve ızgarayı dışarı çıkarmak için yukarı kaldırın. 

3. Hava filtresini sökün. 
4. Hava filtresini temizleyin (Hava filtresini temizlemek için 

elektrik süpürgesi veya saf su kullanılabilir. Eğer biriken toz 
çok fazla ise, temizlemek için lütfen yumuşak bir fırça ve 
yumuşak bir deterjan kullanın ve serin bir yerde kurutun). 

Şekil A 

■ KANALLI VE TAVAN TİPİ 
1. Hava giriş ızgarasını açın. 

Izgaranın anahtarlarını aynı anda, şekilde gösterildiği gibi, 
ortaya doğru bastırın. Sonra hava giriş ızgarasını aşağı çekin. 
Uyarılar: Yukarıdaki işlemi yapmadan önce, ana gövdenin 
elektrik bağlantı uçlarına bağlanmış kumanda kutusu 
kablolarının sökülmesi gereklidir. 

2. Hava giriş ızgarasını çıkarın. 
3. Hava filtresini sökün. 
4. Hava filtresini temizleyin (Hava filtresini temizlemek için elektrik 

süpürgesi veya saf su kullanılabilir. Eğer biriken toz 
çok fazla ise, temizlemek için lütfen yumuşak bir fırça ve 
yumuşak bir deterjan kullanın ve serin bir yerde kurutun. 

• Elektrikli süpürge kullanırken hava giriş tarafı yukarı 
bakmalıdır. (Bakınız Şekil C) 

• Su kullanırken hava giriş tarafı aşağı bakmalıdır. (Bakınız 
Şekil D) 
Dikkat: Hava filtresini doğrudan güneş ışığına veya ateşe 
tutarak kurutmayın. 

5. Hava filtresini yerine takın. 
6. Hava giriş ızgarasını adım 1 ve 2nin tersi sıralamayla takın ve 

kapatın. Kumanda kutusu kablolarını ana gövdedeki karşılık 
gelen bağlantı uçlarına bağlayın. 
Not: Yüksek-statik Basınçlı Parvis Split Tipinde hava 
filtresi bulunmamaktadır. 

Şekil B 

Şekil C 

Şekil D 
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■ YER TAVAN TİPİ 

<36000Btu/h modeller için 
1. Hava girişini açın (bakınız Şekil E1). 
2. Hava filtresini dışarı çıkarın (bakınız Şekil E2). 
3. Hava filtresini elektrikli süpürge veya su ile temizledikten 

sonra serin bir yerde kurutun. 
4. Şekil E2 içeriğinin tersini yaparak hava filtresini yeniden 
takın. 

Hava Girişi 

Şekil E1 

Hava Filtresi 

≥48000Btu/h modeller için 
1. Hava filtresini hava girişinden Şekil E3 içeriğinde gösterildiği 

gibi çekip çıkarın. 
2. Hava filtresini elektrikli süpürge veya su ile temizledikten 

sonra serin bir yerde kurutun. 
3. Şekil E3 içeriğinin tersini yaparak hava filtresini yeniden 
takın. 

Şekil E2 

Şekil E3 

■ DÖŞEME TİP (Konsol) 

1. Ön paneli açın (Bakınız Şekil F1) 

Şekil F1 



 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 

2. Hava filtresini sökün 
Hava filtresinin sağında ve solunda bulunan tırnakları hafifçe 
aşağı bastırın, sonra yukarı doğru çekin. (Bakınız Şekil F2) 

3. Özel fonksiyon filtresini dışarı çıkarın 
Çerçevenin tırnaklarını tutun ve pençeleri 4 yerden çıkarın. 
(Bakınız Şekil F3) 
(Özel fonksiyon filtresi her 6 ayda bir su ile yıkanarak 
temizlenebilir. Her 3 yılda bir değiştirilmesini tavsiye 
ediyoruz.) 

4. Hava filtresini temizleyin 
Hava filtresini temizlemek için elektrik süpürgesi veya saf su 
kullanılabilir. Eğer biriken toz çok fazla ise, temizlemek için 
lütfen yumuşak bir fırça ve yumuşak bir deterjan kullanın ve 
serin bir yerde kurutun. 
Elektrik süpürgesi kullanırken hava giriş tarafı yukarı 
bakmalıdır. (bakınız Şekil F4) 
Su kullanılırken hava giriş tarafı aşağı bakmalıdır. (bakınız 
Şekil F5). 

5. Hava filtresi ile özel fonksiyon filtresini yerlerine takın 
ve ön paneli kapatın. 
Hava filtresiz çalıştırılması durumunda iç ünitenin içinde toz 
birikeceği için sorunlar oluşabilir. 

 DİKKAT: 
Hava filtresini bir ısı kaynağının altında ya da güneşte 
kurutmayın. 

Hava Çıkış Yönü 
Seçim Anahtarı 

Şekil F2 

Özel fonksiyon filtresi 

Şekil F3 

Şekil F4 

Şekil F5 



 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 

■ KANALLI TİP/TAVAN TİPİ 
1. Arkadan hava emişli ünitelerde, lütfen filtrenin üzerinde 

bulunan vidaları (2 adet) sökün ve filtreyi üniteden çıkarın. 
Bakınız Şekil G1. 

2. Alttan hava emişli ünitelerde, sabitleyicinin sabit flanş 
noktalarından çıkması için lütfen filtreyi biraz yukarı kaldırın 
ve filtreyi Şekil G2 içeriğinde gösterilen ok yönünde çekerek 
dışarı çıkarın. 

3. Hava filtresini temizleyin. Hava filtresini temizlemek için 
elektrik süpürgesi veya saf su kullanılabilir. Eğer biriken toz 
çok fazla ise, temizlemek için lütfen yumuşak bir fırça ve 
yumuşak bir deterjan kullanın ve serin bir yerde kurutun. 

4. Elektrik süpürgesi kullanırken hava giriş tarafı yukarı 
bakmalıdır. (bakınız Şekil G3) 
Su kullanılırken hava giriş tarafı aşağı bakmalıdır (Bakınız 
Şekil G4). 

Şekil G1 

Şekil G2 

Şekil G3 

Şekil G4 



ÇALIŞMA İPUÇLARI 

Bakım 

Üniteyi uzun bir süre boyunca çalıştırmamayı düşünüyorsanız şunları yapın: 
1. İç ünite ve hava filtresini temizleyin. 
2. Sadece FAN modunu seçin, iç ünite fanının bir süre çalıştırarak ünitenin içini kurutmasını bekleyin. 
3. Güç kaynağını kesin ve uzaktan kumandanın pillerini çıkarın. 
4. Dış ünitenin bileşenlerini periyodik olarak kontrol edin. Ünitenin servise ihtiyacı varsa, bölgenizdeki bayiye ya da 
müşteri hizmetlerine başvurun. 
Not: Klimaya temizlemeye başlamadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın. 

Klima yeniden kullanılacağı zaman: 
• İç üniteden toz üflenmemesi için, hava giriş ızgarasının arkasında toplanan tozları temizlemek için kuru bir bez 

kullanın. 
• Kablolarda kopuk olmadığını veya sökülmediğini kontrol edin. 
• Hava filtresinin takılı olduğunu kontrol edin. 
• Klima uzun bir süre kullanılmadıktan sonra hava çıkış veya girişinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. 

Çalışma İpuçları 
Normal çalışma sırasında aşağıdaki durumlar olabilir. 
1. Klimanın korunması. 

Kompresörün korunması 

• Kompresör durduktan sonra 3 dakika içinde yeniden başlayamaz. 
Soğuk hava üflememe (Sadece soğutmalı ve ısıtmalı modeller) 

• Bu ünite iç ısı değiştiricisi aşağıdaki üç durumdan birindeyken ve ayar sıcaklığına ulaşılmadığında ISITMA 
modunda soğuk hava üflemeyecek şekilde tasarlanmıştır. 
A) Isıtma henüz başladığında. 
B) Buz çözme esnasında. 
C) Alçak sıcaklık ısıtması esnasında. 

• Buz çözme işlemi esnasında iç ünite veya dış ünite fanı çalışması durur (Sadece soğutma ve ısıtmalı 
modeller). 

Buz çözme (Sadece soğutma ve ısıtmalı modellerde) 
• Isıtma çevrimi sırasında, dış ortam sıcaklığı düşük ve nem yüksekken, dış ünite üzerinde klimanın düşük 

ısıtma verimliliğine yol açacak şekilde don meydana gelebilir. 
• Bu durum sırasında, klima ısıtma çalışmasını durduracak ve otomatik olarak buz çözme işlemine 
başlayacaktır. 
• Buz çözme süresi, dış ortam sıcaklığı ile dış ünite üzerinde oluşan buzlanma miktarına bağlı olarak 4 ile 10 
dakika arasında değişir 

. 

2. İç üniteden beyaz buğu geliyor 
• Yüksek nispi neme sahip bir iç ortamda, SOĞUTMA modunda hava girişi ile hava çıkışı arasında aşırı 

sıcaklık farkı olmasından dolayı beyaz buğu oluşabilir. 
• Klima buz çözme işleminin ardından ISITMA modunda yeniden başlatıldığında buz çözme işleminin 

sonucunda oluşan nem yüzünden beyaz duman çıkabilir. 

3. Klimadan gelen kısık ses 
• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir ıslık sesi duyabilirsiniz. Bu akan veya akışı 

duran soğutucu akışkanın sesidir. 
• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir “gıcırdama” sesi de duyabilirsiniz. Bu ses, 

ısı değişimleri ile plastik parçaların sıcaktan genleşmesi ve soğuktan büzüşmesi nedeniyle olur. 
• Güç ilk açıldığında panjuru orijinal yerine geri geldiğinde de bir ses duyulabilir. 



ÇALIŞMA İPUÇLARI 

4. İç üniteden toz üfleniyor. 
Bu klima uzun bir süredir kullanılmıyorsa veya ilk kez kullanılıyorsa normal bir durumdur. 

5. İç üniteden farklı bir koku geliyor. 
Bu, klima hava girişinden alınan bina malzemesi, mobilya ya da duman kokusunun iç üniteye girmesinden 
kaynaklanır. 

6. Klima SOĞUTMA veya ISITMA (Sadece soğutmalı ve ısıtmalı modellerde) modundan sadece 
FAN moduna dönüyor. 
İç ortam sıcaklığı klima üzerinde ayarlı sıcaklığa ulaştığında, kompresör otomatik olarak durur ve klima sadece 
FAN moduna geçer. İç ortam sıcaklığı, SOĞUTMA modunda yükseldiğinde veya ISITMA modunda düştüğünde 
kompresör, ortam sıcaklığını ayar değerine getirmek üzere, tekrar çalışmaya başlayacaktır (Yalnızca soğutma ve 
ısıtma modelleri için). 

7. Yüksek bağıl nem olan bir ortamda soğutma yaparken iç ünitenin yüzeyinde su damlaması olabilir (Bağıl nem 
%80 değerinden yüksek olduğunda). Yatay panjuru maksimum hava çıkış konumuna ayarlayın ve YÜKSEK 
fan hızını seçin. 

8. Isıtma modu (Sadece soğutma ve ısıtmalı modellerde) 
Klima ısıtma çalışması sırasında dış üniteden ısı çeker ve iç üniteden bu ısıyı ortama verir. Dış ortam sıcaklığı 
düştüğünde, klima tarafından çekilen ısı da buna uygun olarak azalır. Aynı zamanda, iç ortam ve dış ortam 
sıcaklıkları arasındaki daha büyük farktan dolayı klimanın ısı yükü de artar. Eğer klima ile konforlu bir sıcaklık 
sağlanamıyorsa, ilave bir ısıtma aygıtı kullanmanızı tavsiye ederiz. 

9. Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu 
Çalışma sırasında meydana gelen bir enerji kesintisi üniteyi tamamen durduracaktır. 
Otomatik yeniden başlatma özelliği olmayan bir ünitede, elektrik geri geldiğinde, iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA 
göstergesi yanıp söner. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki AÇMA/KAPATMA butonuna 
basın. Otomatik tekrar başlatma özelliğine sahip bir ünite için, elektrik geri geldiğinde, ünite önceki tüm ayarlar 
hafıza işlevi tarafından korunmuş şekilde tekrar başlatılır. 

10. Şimşek veya yakında çalışan bir kablosuz araç telefonu ünitenin arıza vermesine neden olabilir. 
Cihazın enerji bağlantısını kesin ve tekrar enerji verin. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda 
üzerindeki AÇMA/KAPAMA tuşuna basın. 



Montaj Kılavuzu

Duvar Tipi Multi Split Klima

İç Üniteler

Dış Üniteler

XTXN25UV1B
XTXN35UV1B
XTXN71UV1B
XTXN50UV1B

2XMX50AV1B
3XMX80AV1B
4XMX105AV1B
5XMX125AV1B
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Bu Kılavuzu Okuyun

İçinde klimanızın düzgün biçimde montajı ve test edilmesi ile ilgili birçok faydalı ipucu bulacaksınız. 
Bu kılavuzda bulunan tüm çizimler ve özellikler, ürünün geliştirilmesi amacıyla, önceden bildirim yapılmaksızın 
değiştirilebilir. 
Satın almış olduğunuz ürünün şekli geçerli olacaktır. 

 DİKKAT

• Bu ünitenin onarımı veya bakımı için yetkili bir servis teknisyenine başvurun.
• Cihaz montajı ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
• Bu ürün, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan

kişilerce, korunmalarından sorumlu kişilerin gözetimi veya talimatı altında olmaksızın (çocuklar dâhil) 
kullanılmamalıdır. 

• Küçük çocuklar klimayla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
• Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi ıslak bir odada çalıştırmayın.
• Montaj işlemleri yetkili kişiler tarafından ulusal kablo tesisatı standartlarına uygun biçimde yapılmalıdır.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Montaja başlamadan önce aşağıdaki GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ dikkatle okuyun.
• Elektrik işleri ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Monte edilecek model için elektrik fişinin ve ana devrenin

doğru gerilime sahip olduğundan emin olun. 
• Bu açıklamalar dikkate alınmadan montajın yapılması durumunda zarar veya hasar oluşabilir.
■ Ciddiyet derecesi aşağıdaki sembollerle sınıflandırılır.
 

UYARI Bu işaret, ölüm veya ciddi yaralanma ihtimaline karşı uyarır. 

DİKKAT Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir. 

■ Aşağıdaki semboller uyulması gereken unsurları gösterir:

Beyaz zemin üzerindeki işaret yapılması YASAK olan işleri ifade eder. 

 UYARI
1) Montaj için bayinizden veya bir uzmandan randevu alın. Eğer montaj kullanıcı tarafından yapılırsa, su
sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
2) Bu montaj talimatlarına sıkı bir şekilde uygun davranarak montajı yapın. Eğer montaj hatalı olursa su
sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
3) Montaj için verilen aksesuarları ve belirli parçaları kullanın. Aksi durumda takım yere düşebilir, su sızıntısı veya
elektrik kontak yangını ortaya çıkabilir.
4) Klima setinin ağırlığını taşıyabilecek güçte ve dayanıklılıkta bir yere monte edin. Dayanıklılık yeterli değilse
veya montaj doğru şekilde yapılmazsa klima seti düşüp yaralanmalara sebep olabilir.

5) Elektrik işleri için ulusal elektrik kablosu çekme standardına, yasalara ve montaj talimatlarına uyun. Bağımsız
bir devre kullanılmalı ve aynı prizden başka cihazlara enerji verilmemelidir. Eğer elektrik devresinin kapasitesi
yeterli değilse ya da elektrik tesisatında bir hata varsa, bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
6) Belirlenen kabloyu kullanın ve sıkıca bağlayın ve kabloyu terminale dışarıdan güç uygulanmayacak şekilde
kablo bağı ile sabitleyin. Eğer bağlantılar veya sabitleme mükemmel yapılmazsa, bağlantı yeri ısınacaktır.

7) Kabloların döşenmesi düzgün bir şekilde yapılmalıdır, kontrol kartı kapağı düzgün bir şekilde kapanabilmelidir.
Eğer kontrol kartı düzgün bir şekilde sabitlenmezse, bu bağlantı noktasında ısınmaya ve dolayısıyla yangına ya
da elektrik çarpmasına neden olur.
8) Boru bağlantılarını gerçekleştirirken, özel soğutucu haricinde hiçbir gazın soğutma devresine girmemesi
için özen gösterin. Aksi durumda düşük kapasite, soğutma döngüsünde anormal yüksek basınç, patlama
ve yaralanma meydana gelir.

9) Elektrik kablosunun uzunluğunu değiştirmeyin veya bir uzatma kablosu kullanmayın, klima setinin
prizinden başka elektrikli cihazlara enerji vermeyin. Aksi durumda elektrik çarpması veya yangına
neden olabilir.

 DİKKAT
1) Bu ekipman topraklanmalı ve toprak kaçak akım kesicisi ile donatılmalıdır. Topraklama kusursuz değilse
elektrik çarpmasına yol açabilir.

2) Ünitenin montajını parlayıcı gazların sızıntı yapabileceği yerlere yapmayın. Gaz sızıntısı olması ve
ünitenin çevresinde birikme olması durumunda, yangın riski vardır.

3) Drenaj hortumlarını montaj açıklamalarında belirtilen şekilde monte edin. Drenaj mükemmel olmazsa
odaya su girip mobilyalara hasar verebilir.

4) Cihaz ulusal kablo tesisat kurallarına uygun olarak kurulmalıdır.

5) Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi ıslak bir odada çalıştırmayın.

6) Tüm kutuplarında en az 3mm kontak boşluğu olan ve 10mA değerini aşabilecek sızıntı akımlarına sahip bir
devre kesici ile çalışma akımı 30mA değerini aşmayan bir kaçak akım rölesi (RCD) kullanılmalı ve sabit elektrik
tesisatından ayırma işlemi kablo tesisat yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmalıdır.



 

 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

1. Duvar tipi 
Montaj yerinin seçimi 

Tamamen okuduktan sonra adım adım uygulayın. 15cm den fazla 

İç ünite 

• İç üniteyi ısı veya buhara maruz bırakmayın. 
• Ünitenin önünde veya çevresinde engel teşkil etmeyecek 

bir yer seçin. 
• Yoğuşma sonucu ortaya çıkan suyun uygun şekilde dışarı 

boşaltılmasını sağlayın. 
• Kapı geçişlerinin yakınlarına monte etmeyin. 
• Ünitenin solunda ve sağında 12cm den fazla boşluk 

bırakılmasını sağlayın. 

12cm den fazla 12cm den fazla 

 2,3m den fazla 

Şekil 1 

• Duvara gereksiz yere zarar gelmesini önlemek üzere, çivi yerleştirmek için bir çivi bulucu kullanın. 
• İç ünite duvara zeminden 2,3 metre veya daha fazla yükseklikte monte edilmelidir. 
• İç ünite tavandan 15 cm den fazla boşluk bırakarak monte edilmelidir. 
• Boru uzunluğundaki değişiklikler soğutucu akışkan şarjına ayarlama yapılmasını gerektirecektir/gerektirebilir. 
• Doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Aksi takdirde plastik parçalar solabilir ve görünüm etkilenebilir. Eğer bu 

kaçınılmazsa, güneşten korumak için tedbir alınması gereklidir. 

Dış ünite 
30cm den fazla 

• Doğrudan güneş ışığını veya yağmuru önlemek için dış 
ünitenin üstüne bir güneşlik konulduğunda, 
kondenserden yayılan ısının engellenmemesini 
sağlayın. 

• Ünitenin arkasındaki ve sol tarafındaki boşluğun 30cm 
den fazla olmasını sağlayın. Ünitenin ön tarafındaki 
boşluk 200cm den fazla, bağlantı tarafındaki (sağ 
tarafındaki) boşluk ise 60cm den fazla olmalıdır. 

30cm den fazla 

60cm den fazla 

200cm den fazla 
Şekil 2 

• Evcil hayvanları veya bitkileri hava giriş ve çıkış yollarından uzak tutun. 
• Klimanın ağırlığını göz önüne alarak gürültü ve titreşimin olmayacağı bir yer seçin. 
• Klimadan çıkacak sıcak hava ve gürültünün komşuları rahatsız etmeyeceği bir yer seçin. 

Çatıya montaj: 

• Dış ünite bir çatıya monte edilecekse ünitenin dengede olmasını sağlayın. 
• Çatının ve ankraj yönteminin ünitenin yerleşimi için yeterli olduğundan emin olun. 
• Çatı üstüne montaj konusunda yerel yasalara uyun. 
• Dış ünite çatı yapılarına veya dış duvarlara monte edilecekse bunun sonucunda aşırı gürültü ve titreşim 

oluşabilir ve bu montaj şekli kullanışlı olmayan bir montaj olarak sınıflandırılabilir. 



MONTAJ AÇIKLAMALARI _________________________________________________  
 

Montaj için gerekli araçlar:  

Seviye ölçer  

Tornavida Vakum pompası 
Matkap, Matkap ucu (  65mm) Gösterge manifoldu 
Havşa açma araç seti Kullanım kılavuzu 
Belirlenen tork anahtarları: 1.8kgf.m, 4.2kgf.m, Termometre 
5.5kgf.m, 6.6kgf.m (model numarasına göre farklı) Ölçü aleti 
Anahtar (açık ağız) Boru kesici 
Altı-köşe anahtar (4mm) Şerit metre 
Gaz sızıntı detektörü  

 

Aksesuarlar 

Numara Aksesuar Adı Miktar/bir ünite için 

1 Montaj Levhası 1 

2 Plastik Genişletme Kılıfı 5-8 
(modeline göre değişir) 

3 Akıllı Vida AST3.9X25 5-8 
(modeline göre değişir) 

 Bağlantı borusu 
düzeneği 

Sıvı tarafı 
 
6,35 Satın almanız gereken 

parçalar için uygun ölçüler 
konusunda bilgi almak üzere 

teknisyene başvurun. 

 
 
9,52 

4 Gaz tarafı 
 
9,52 

 
 
12,7 

 
 
15,9 

5 Uzaktan kumanda 1 
6 Akıllı Vida B ST2.9X10 Tercihe 

bağlı 
parçalar 

2 
7 Uzaktan kumanda tutucusu 1 
8 Conta (sadece soğutma ve ısıtma yapan modeller için) 1 
9 Drenaj Bağlantısı (sadece soğutma ve ısıtma yapan modeller için) 1 
10 Aktarma konektörü (Modele bağlı olarak, iç ünite veya dış ünite ile 

paketli) (NOT: Boru ölçüsü cihazdan cihaza farklılık gösterir. Farklı 
boru ölçüleri için uyumlu olması açısından, bazı durumlarda dış 
üniteye bir aktarma konektörü bağlanması gerekir.) 

Opsiyonel parça 
(bir parça/bir iç ünite) 

Opsiyonel parça 
(modele bağlı olarak dış 

ünite için 1-5 parça) 

11 Manyetik halka 
(Montajdan sonra iç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantı 
kablosuna geçirin.) 

Opsiyonel parça (bir 
parça/bir kablo) 

12 Kablo koruyucu lastik halka 
(Eğer kablo ince kesitli olduğu için kablo kıskacı kabloyu 
sıkmıyorsa, lütfen kablonun etrafına kablo koruyucu plastik halka 
kullanın (aksesuarlar ile birlikte verilir), sonra kablo kıskacı ile 
sabitleyin.) 

1 
(bazı modellerde) 

Not: Tedarik edilen yukarıdaki parçalar dışında montaj sırasında satın almanız gereken başka parçalar da olabilir. 



 

 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

15cm den fazla 

12cm den 
fazla 

12cm den fazla 

12cm den fazla 

Hava filtresi 

Hava filtresi 
Hava filtresi Hava filtresi 

Uzaktan 
kumanda Uzaktan 

kumanda Uzaktan 
kumanda 

Uzaktan 
kumanda 

Döngü 
bağlantı 
kablosu 

Uzaktan 
kumanda Uzaktan 

kumanda 

Şekil 3 Bire-İki 
Bire-Üç 
Bire-Dört 

UYARILAR Bire-Beş 
Bire-Altı • Bu şekil sadece açıklama amaçlıdır. Sizin klimanızın 

görüntüsü burada gösterilenden biraz farklı olabilir. 
• Bakır borulara ayrı ayrı yalıtım yapılmalıdır. 

DİKKAT 

• Duvara gereksiz yere zarar gelmesini önlemek 
üzere, çivi yerleştirmek için bir çivi bulucu 
kullanın. 

• Titreşim ve aşırı gürültüyü en aza indirmek için 
en az 3 metrelik bir boru yolu gereklidir. 

• A, B ve C yönlerinden birinin önünde engel 
olmamalıdır. 

12cm den fazla 

12cm den fazla 
12cm den fazla 

10 cm den fazla 

30 cm 
den 
fazla 

60 cm 
den 
fazla 

60 
cm 
de
n 

faz
la 

200cm den fazla 

Hava filtresi Hava filtresi 



 

 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

İç ünitenin montajı (duvar tipi) 
1. Montaj Levhasını Yerleştirin 
1. Montaj levhasını duvarın yapısal parçalarına 

yatay olarak etrafında boşluk bırakarak takın. 
2. Eğer duvar tuğla, beton veya benzeri bir  
    malzemeden yapılmışsa, duvara beş veya sekiz     
    adet 5mm çaplı delik açın. Uygun montaj vidaları     
    için dübelleri takın. 
3. Montaj levhasına beş veya sekiz adet “A” tipi 

vida ile takın. 

Montaj levhasının 
doğru yönlendirilmesi 

Şekil 4 

Not: 
Montaj Levhasını yerleştirin ve duvar yapısına ve 
montaj levhasının üstündeki ilgili montaj noktalarına 
göre duvara delikler açın. Değişik iç ünite tiplerinde 
Montaj Levhası farklı olabilir. Örnek olarak Şekil 5 
içeriğine bakın. 
(Aksi belirtilmedikçe ölçüler “mm” cinsindendir) 

Tavana 150mm veya daha fazla 
İç ünite dış ölçüleri 

Duvara 120mm veya 
daha fazla 

Duvara 120mm  
veya daha fazla 

Sol arka taraf soğutucu 
akışkan borusu deliği 65 

Sağ arka taraf soğutucu 
akışkan borusu deliği 65 

Model A 

Montaj ölçüleri İç ünite ölçüleri mm 
(GxY) Tavana 150mm veya daha fazla 

L (Sol) R (Sağ) İç ünite dış ölçüleri Montaj levhası 

Duvara 120mm  
veya daha fazla Duvara 120mm 

veya daha fazla 

Sağ arka taraf soğutucu 
akışkan borusu 65 

Sol arka taraf soğutucu 
akışkan borusu deliği 65 

Model B 

Tavana 150cm veya daha 
fazla Montaj levhası İç ünite dış ölçüleri 

Duvara 120mm  
veya daha fazla Duvara 120mm  

veya daha fazla 

Sol arka taraf soğutucu 
akışkan borusu deliği 65 Sağ arka taraf soğutucu akışkan 

borusu 65 

Model C 

Şekil 5 



 

 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

2. Duvara bir delik açın 

1. Deliklerin yerlerini Şekil 5 içeriğinde verilen şemaya göre 
belirleyin. Bir miktar dış tarafa eğimli olarak bir (1) delik 
(  65mm) açın. 

2. Metal ızgara, metal levha veya benzeri üstüne delik 
açarken mutlaka duvar deliği borusu kullanın. 

3. Bağlantı Borusu ve Drenaj 
Montaj 
Drenaj 

1. Drenaj hortumunu aşağı eğimli olacak şekilde monte 
edin. Drenaj hortumunu Şekil 7 içeriğinde gösterilen 
şekilde monte etmeyin. 

2. Uzatma drenaj hortumunu bağlarken uzatma 
drenaj hortumunun bağlantı parçasını bir kılıf 
borusuyla yalıtın ve drenaj hortumunun 
gevşemesine izin vermeyin. 

Bağlantı borusu montajı 
1. Sol taraftaki ve sağ taraftaki borular için boru kapağını 

yan panelden çıkarın. 
2. Arka sağ taraftaki ve arka sol taraftaki borular için 

boruları Şekil 10 içeriğinde gösterildiği gibi monte edin. 
3. Bağlantı borusunun ucunu sabitleyin. (Bakınız, 

(SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU BAĞLANTILARI 
bölümünde Bağlantının Sıkılaştırılması) 

Duvar 
Dış ünite 

İç ünite 

Şekil 6 

Drenaj hortumunun 
ucunu suya 
koymayın. 

Yükseklikten dolayı su akışı kesilmesin. 

Şekil 7 

Duvar Boru koruma kılıfı 

Drenaj hortumu uzatması 
Drenaj hortumu 

Şekil 8 

Arka sağ taraftan boru tesisatı 
Sağ taraftan boru tesisatı 

4. Boru tesisatı ve boruların sarılması 
Boruları, bağlantı kablosunu ve drenaj hortumunu şeritle Şekil 
11 içeriğinde gösterilen şekilde sıkıca ve düzgünce sarın.  
• İç ünitenin arka tarafında yoğuşma sonucu oluşan su bir 
toplama kutusunda birikir ve odadan dışarı atılır. Kutuya başka 
bir şey koymayın. 

Arka sol taraftan boru tesisatı 

DİKKAT 

• Önce iç üniteyi sonra dış üniteyi bağlayın. 
• Boruların iç ünitenin arkasından çıkmasına izin 

vermeyin. 
• Drenaj hortumunun gevşek kalmamasına dikkat edin. 
• Yardımcı boruların her ikisine de ısı yalıtım yapın. 
• Drenaj hortumunun su toplama kabının en altında 

olduğundan emin olun. Üst tarafın konumu tahliye 
tavasının ünitenin içine taşmasına sebep olabilir. 

• Güç kablolarının asla başka kablolar ile kesişmesine 
veya dolaşmasına izin vermeyin. 

• Drenaj hortumunu yoğunlaşan suyun rahatça 
çıkması için aşağı eğimli yerleştirin. 

Sol taraftan boru tesisatı 

Şekil 9 Şekil 10 

İç ünite Toplama kutusu 

Bağlantı 
kablosu 

Boru haznesi 

Bağlantı 
borusu 
Sarma bandı 

Drenaj hortumu 

Şekil 11 



 

 

Birlikte 
kullanılabilecek iç 
üniteler 

Bağlantı yapılmış ünite 
sayısı 

1-5 ünite 

Kompresör 
durma/çalışma sıklığı 

Duruş süresi 3 dakika veya daha 
fazla 

 Gerilim dalgalanması Anma geriliminin 
±%10 içinde 

Güç kaynağı 
gerilimi 

Çalışmaya başlama 
sırasında gerilim 
düşümü 

Anma geriliminin 
±%15 içinde 

 Dengesizlik aralığı Anma geriliminin 
±%3 içinde 

 1 dış  
2 iç ünite 

1 dış  
3 iç ünite 

1 dış  
4 iç ünite 

1 dış 
 5 iç ünite 

Tüm odalar için maksimum uzunluk 30m 45m 60m 75m 

Bir iç ünite için maksimum uzunluk 20m 25m 30m 30m 

İç ünite ile dış ünite arasında 
maksimum yükseklik farkı 

Dış ünite İç üniteden yukarıda 10m 10m 10m 10m 

Dış ünite İç üniteden aşağıda 15m 15m 15m 15m 

İç üniteler arasındaki maksimum yükseklik farkı 10m 10m 10m 10m 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

4. İç ünite montajı 
1. Boruları duvardaki deliğin içinden geçirin. 
2. İç ünitenin arkasında bulunan üst tırnakları 

montaj levhasının üst kancasına yerleştirin, iç 
üniteyi sıkıca asıldığını görmek için iki yana 
hareket ettirin (bakınız Şekil 12). 

3. Boru tesisatı iç ünite kendisi ile duvar 
arasındaki bir yastıklama malzemesi ile 
kaldırılarak kolayca yapılabilir. Boru tesisatını 
yaptıktan sonra bunu çıkarın. 

4. İç ünitenin alt parçasını duvar üstünde yukarı 
ittirdikten sonra sıkı bir şekilde asıldığını 
görmek için iç üniteyi sağdan sola ve yukarıdan 
aşağıya hareket ettirin. 

Üst kanca 

Taşkın önleme desteği 
Yastıklama 
malzemesi Alt kanca 

Şekil 12 



MONTAJ AÇIKLAMALARI 

2. Dört-yollu kaset tipi 
AKSESUARLAR 

Aşağıdaki aksesuarların ünite ile birlikte geldiğini kontrol 
edin. 

 

1 Uzaktan kumanda 
2 Piller 
3 Uzaktan kumanda tutucusu (bazı modellerde) 
4 Akıllı vidalar (M3 X10mm) (bazı modellerde) 
5 Montaj ve kullanım kılavuzu 
6 Montaj için kağıt şablon (bazı modellerde) 
7 Metal kelepçe (bazı modellerde) 
8 Drenaj hortumu (bazı modellerde) 
9 Uzatılabilir kancalar (bazı modellerde) 
10 Montaj kancaları (bazı modellerde) 

Opsiyonel aksesuarlar 

■     Bu iç üniteye opsiyonel bir dekorasyon paneli 
takılması gereklidir. 

2.1 Montaj yerinin seçilmesi 

Tavan sıcaklığının 30°C / 86°F ve bağıl nem oranının %80 
değerinden fazla olması ya da tavana taze hava verilmesi 
gereken durumlarda, ilave bir yalıtım yapılması gereklidir 
(minimum 10 mm / 0,4 inç kalınlığında polietilen köpük). 

1) Seçtiğiniz montaj yeri aşağıdaki 
koşullara uygun olmalı ve müşteri 
tarafından onaylanmalıdır. 

- Hava dağılımının optimum bir şekilde sağlanabileceği bir 
yer olmalıdır. 
- Hava geçiş kanallarını engelleyen herhangi bir şeyin 
olmadığı bir yer olmalıdır. 
- Yoğuşma sonucu ortaya çıkan suyun düzgün bir şekilde 
drenaj edilebildiği bir yer olmalıdır. 
- Asma tavanın bariz bir eğime sahip olmadığı bir yer 

olmalıdır. 
- Bakım ve servis işlemleri için yeterli alan olan bir yer 

olmalıdır. 
- Tutuşabilen gaz sızıntıları riski olmayan bir yer olmalıdır. 
- Bu ekipman patlama potansiyeline sahip yerlerde 

kullanıma uygun değildir. 
- İç ünite ile dış ünite arasındaki boru tesisatının izin verilen 

sınırlar içinde kalacağı bir yer olmalıdır. (Dış ünitenin 
montaj kılavuzuna bakınız.) 

- Görüntü ve ses parazitlerini önlemek üzere, iç ve dış 
üniteleri, besleme kablosunu ve bağlantı kablolarını 
televizyonlardan veya radyolardan en az 1 metre uzakta 
monte edin. (Koşullara bağlı olarak 1 metre açıklık 
sağlansa dahi elektrik dalgalarının neden olduğu 
parazitler oluşabilir.) 

- Kablosuz uzaktan kumanda setinin montajı sırasında, 
kablosuz uzaktan kumanda ile 
iç ünite arasındaki mesafenin, odada elektrikli startere 
sahip 
flüoresan lambalar olması halinde daha 
yakın olması gerekir. İç ünitenin flüoresan 
lambalardan 
mümkün oldukça uzağa monte edilmesi gerekir. 

2) Tavan yüksekliği 

Kullanıcıların kolaylıkla dokunmalarını önlemek 
amacıyla, ünitenin montajı alt panelinin yüksekliği en 
az 2,5m/8,2ft olacak şekilde yapılmalıdır. 

3) Montaj için montaj kancalarının kullanılması. Tavanın 
iç ünitenin ağırlığına dayanacak kadar sağlam 
olduğunu kontrol edin. Eğer herhangi bir risk varsa, 
ünitenin montajından önce tavanda güçlendirme 
yapın. 
Gerekli montaj alanı için aşağıdaki şekle bakın 
( :hava akış yönü) 
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2.2 Montaj öncesi hazırlıklar 

1) Ünitenin tavan açıklığı ile askı vidasının 
pozisyonu arasındaki ilişki 

Birim: mm 
Şekil 16 Birim: mm 

1 Montaj kancası diş ölçüleri 

2 İç ünite ölçüleri 

3 Dekorasyon paneli ölçüleri 

4 Soğutucu akışkan boru tesisatı 

5 Montaj kancası (X4) 

6 Tavan açıklığı ölçüleri 

7 Asma braketi 

8 Asma tavan 

 

1 Hava girişi 
2 Hava çıkışı Şekil 14 

■  İç ünitenin dört köşesi ile tavan arasındaki mesafe eşit 
olacak şekilde boşlukları ayarlayın. İç ünitenin alt kısmı 
asma tavana yaklaşık 24 mm/0,95 inç girmelidir. 

Şekil 17 1 İç ünite 
2 Asma tavan 
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NOT: Montaj, 600 mm/23,62 inç ölçüsüne sahip tavana 
yapılabilir (* ile işaretlenmiştir). Ancak, 15 mm/0,59 inç 
tavan-panel üst üste binme ölçüsünü elde etmek 
amacıyla, tavan ile ünite arasındaki açıklık 20 mm/0,79 
inç veya daha az olmalıdır. Eğer tavan ile ünite 
arasındaki açıklık 20 mm/0,79 inç değerinden daha fazla 
ise üniteye sızdırmazlık malzemesi eklenmesi veya 
tavanın alçaltılması gereklidir. 

2) Uygun olan yerlerde, montaj için gerekli tavan 
açıklığını hazırlayın. (Mevcut tavanlar için.) 

- Montaj için gerekli tavan açıklığını hazırlayın. Açıklığın yan 
tarafından gövdenin çıkışına kadar soğutucu akışkan boru 
tesisatı ile uzaktan kumanda için kablo tesisatını çekin 
(kablosuz tip kumanda için gerekmemektedir). Boru ve 
kablo tesisatı bölümlerine bakın. 

- Tavanda bir açıklık hazırlandıktan sonra, tavanın düzgün 
kalması ve vibrasyona neden olmaması için tavan 
kirişlerinin güçlendirilmesi gerekebilir. Detaylar için inşaat 
firmasına başvurun. 

3) Montaj kancalarını takın. (Ya M8 ya da M10 
ölçüsünde vidalar kullanın.) 

Ünitenin ağırlığını taşıması amacıyla, uzatılabilir kancalar, 
gömme sabitleme parçaları veya piyasada bulunan diğer 
tavan güçlendirme parçalarını kullanın. Devam etmeden 
önce, tavan açıklığını ayarlayın. Montaj örneği için aşağıdaki 
şekle bakınız. 

 

Şekil 18 
1 Tavan plakası 

2 Uzatılabilir kanca (opsiyonel) 

3 Montaj kancası (opsiyonel) 

4 Asma tavan 

NOT     ■     Standart montaj dışındaki montajlarda, detaylar için                
bayinizle görüşün. 

2.3 İç ünitenin montajı 

Opsiyonel aksesuarların montajı sırasında, opsiyonel 
aksesuarlar ile ilgili montaj kılavuzlarına da başvurun. 
Saha koşullarına bağlı olarak, opsiyonel aksesuarların 
montajının iç ünitenin montajından önce yapılması daha kolay 
olabilir (dekorasyon paneli dışında). Bu nedenle, mevcut tavan 
için, taze hava girin birleşenleri seti ve kollara ayırma kanalının 
montajını ünitenin montajından önce yapın. 

1) İç ünitenin geçici montajını yapın. 

- Asma braketini askı vidasına sabitleyin. Somun ve pul 
kullanarak asma braketinin üst ve alt taraflarından 
emniyetli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. 

- Asma braketinin sabitlenmesi için aşağıdaki şekle bakın. 

 
Şekil 19 

1 Somun (montaj yerinde temin edilir) 

2 Pul (montaj yerinde temin edilir) 

3 Asma braketi 

4 Çift somun (montaj yerinde temin edilir, sıkın) 

2) Kağıt montaj şablonunu sabitleyin. (Sadece yeni 
tavanlar için) 

- Kağıt montaj şablonu tavan açıklığının ölçülerine 
karşılık gelir. Detaylar için inşaat firmasına 
başvurun. 

- Tavan açıklığının merkezi, montaj için kağıt şablonda 
gösterilmiştir. 

- Montaj için kağıt şablonu ambalaj malzemesinden 
çıkardıktan sonra, montaj için kağıt şablonu aşağıdaki 
şekilde gösterildiği gibi birlikte verilen vidalar ile üniteye 
sabitleyin. 
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1 Montaj için kağıt şablon (bazı modellerde) 

2 Tavan açıklığının merkezi 

3 Vidalar (dekorasyon paneli ile birlikte verilir) 

Şekil 20 

3) Üniteyi montaj için doğru pozisyonda ayarlayın. 

(Sayfa 10 "Montaj öncesi hazırlıklar" bölümüne bakın.) 

4) Ünitenin yatay olarak dengede olduğunu kontrol edin. 

- Eğer ünite eğri ise montajı yapmayın. İç ünitede bir drenaj 
pompası ve şamandıra anahtarı birlikte bulunmaktadır. 
(Eğer ünite kondensat suyu akışının tersine eğimli ise 
(drenaj tarafı yukarıdaysa) şamandıra anahtarı 
arızalanabilir ve su damlamasına neden olabilir.) 

- Su terazi veya su doldurulmuş şeffaf bir hortum ile 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ünitenin dört 
köşesinden terazide olduğunu kontrol edin. 

 

1 Su seviyesi 
2 Şeffaf hortum 

Şekil 21 

5) Kağıt montaj şablonunu çıkarın. (Sadece 
yeni tavanlar için). 

2.4      DRENAJ HORTUMU TESİSATI 

Drenaj hortumu tesisatının montajı 

Drenaj hortum tesisatını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 
takın ve yoğuşmaya karşı gerekli tedbirleri alın. Boru 
tesisatının uygunsuz biçimde askıya alınması sızıntılara ve 
odada bulunan eşyaların ıslanmasına neden olabilir. 

 
1 Asma çubuğu 
2 > 1/100 eğim Şekil 22 

■ Drenaj hortumlarının montajı. 
- Borunun içinde hava kalmaması için boru tesisatını 

mümkün olduğunca kısa tutun ve aşağı doğru en az 
1/100 eğim verin. 

- Boru ölçülerinin bağlantı borusuna eşit veya daha 
büyük olmasını sağlayın (PVC boru, nominal çap 20 
mm/0,79 inç, dış çap 25 mm/0,98 inç). 

- Drenaj hortumunun mümkün olduğunca drenaj ucuna 
girmesi için itin ve metal kelepçe ile emniyetli bir 
şekilde sıkın. 

 

1 Drenaj ucu (üniteye bağlanmıştır) 

2 Metal kelepçe 

3 Drenaj hortumu 

4 Yalıtım malzemesi (montaj yerinde temin edilir)  

Şekil 23 
 

- Drenaj hortumuna bina içinde yalıtım yapın. 
- Eğer drenaj eğim sağlanamıyorsa, hortumu drenaj 

yükseltme borusu ile monte edin (montaj yerinde temin 
edilir). 

- Olası su sızıntılarının ve damlamaya neden olacak 
yoğuşmanın önlenmesi için aşağıdaki 2 noktada ısı 
yalıtımı yapılmasını sağlayın. 

 

1 İç ünite drenaj hortumu. 
2 Drenaj ucu. 
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Boru tesisatı nasıl çekilmelidir ? 

Birim: mm 1 Tavan plakası 

2 Asma braketi 

3 Ayarlanabilir aralık 

4 Drenaj yükseltme borusu 

5 Drenaj hortumu 

6 Metal kelepçe Şekil 24 

- Drenaj hortumunu drenaj yükseltme borularına bağlayın 
ve yalıtım yapın. 

- Drenaj hortumunu iç ünitenin drenaj çıkışına bağlayın ve 
kelepçe ile sıkın. 

Tedbirler 

- Drenaj yükseltme borularını en fazla 530 mm/20,87 inç 
yükseklikte monte edin. 

- Drenaj yükseltme borularını iç üniteye dik açıyla ve en 
fazla 300 mm/11,8 inç uzakta olacak şekilde takın. 

- Hava kabarcıkları oluşmasını önlemek için, drenaj 
hortumunu yatay ya da hafif yukarı eğimli (<75 
mm/2,95 inç) olacak şekilde takın. 

- Drenaj ucunun harici bir kuvvete maruz kalmaması için 
Drenaj hortumunun eğimi 75 mm/2,95 mm veya daha 
az olmalıdır. 

- Aşağı doğru 1:100 eğim sağlanması için, her 1 m/3,28 ft 
ile 1,5 m/4,92 ft arasında bir asma çubuğu takın. 

- Çok sayıda drenaj hortumunun birleştirilmesi sırasında, 

boruları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takın. Birleştirilen 

drenaj hortumlarından ünitenin çalışma kapasitesine uygun 

olanı gösterge için seçin. 

Birim: mm 
 
Şekil 25 

1       Drenaj hortumlarını birleştirmek için T-bağlantı 

■ Drenaj hortumu bağlantıları 
Amonyak kokusunu önlemek için drenaj 
hortumunu doğrudan kanalizasyona 
bağlamayın. Kanalizasyon sisteminde bulunan 
amonyak drenaj hortumu aracılığıyla iç üniteye 
girebilir ve ısı değiştiricisinde aşınmaya neden 
olabilir. 

■ Eğer drenaj hortumunda su birikirse 
drenaj hortumunun tıkanmasına neden 
olabileceğini unutmayın. 

■    Drenaj hortum tesisatının test edilmesi 

Boru tesisatı işlemleri tamamlandıktan sonra, suyun düzgün 

bir şekilde tahliye edildiğini kontrol edin. 

1     Hava deşarj çıkışından yaklaşık 1L suyu yavaşça dökün. 
Su dökme yöntemi (aşağıdaki şekle bakın) 

Taze hava girişi (<i> 65/2,56 inç) 

Birim: mm 

Şekil 26 

1 Plastik su kabı (boru yaklaşık 100 mm/3,93 inç uzunluğunda 
olmalıdır) 
2 Su kabı 

2     Elektrik tesisat işleri tamamlandıktan sonra, 
SOĞUTMA çalışmasında drenajı kontrol edin. 
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-  Dekorasyon panelini taktıktan sonra, ünitenin gövdesi ile 

dekorasyon paneli arasında boşluk kalmamasını sağlayın. 

Aksi takdirde, bu boşluktan su sızıntısı olur ve su 

damlamasına yol açar. 

Şekil 31 Şekil 30 

■    Hava giriş ızgarasını yerine takın. 
Izgaranın arkasında bulunan tırnakların panel 
üzerindeki yuvalara düzgün bir şekilde oturmasını 
sağlayın. 

Şekil 32 
■     Giriş ızgarasını kapatın ve 2 ızgara kancasını 

takın. 

Şekil 33 

2.5    DEKORASYON PANELİNİN TAKILMASI 

■     Hava giriş ızgarasını yerinden çıkarın. 

-   2 ızgara kancasını dekorasyon panelinin ortasına 
doğru kaydırın. 

Şekil 27 
1 Giriş 
ızgarası 
2 Izgara 
kancası -   Giriş ızgarasını açın ve yerinden çıkarın. 

Şekil 28 

■     Dekorasyon panelinin takılması 

-  Birlikte verilen vidaları kullanarak dekorasyon panelini 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi üniteye takın. 

Şekil 29 
1 Dekorasyon paneli 
2 Vidalar (M5) (panel ile birlikte verilir) 
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3. Kanallı ve Tavan tipi 
Montaj tedbirleri 
1. Taşıma güzergâhını belirleyin. 
2. Üniteyi orijinal ambalajında taşıyın. 
3. Ünitenin binanın metal bir kısmına monte edilmesi durumunda ilgili elektrik standartlarına göre 

elektrik yalıtımının yapılmasını sağlayın. 
4. Lütfen aşağıdaki alanlardan uzak durun, aksi takdirde arızaya neden olabilir (eğer kaçınılmazsa, 

lütfen profesyonellere danışın): 
A. Bir kesme makinesinde kullanılan yağ gibi madeni yağ bulunan yerler. 
B. Havada çok fazla tuz olan yerler. (Sahil kenarları) 
C. Sülfürik asit gibi kostik gazların bulunduğu yerler. (Kaplıcaların yakınları) 
D. Çok fazla gerilim dalgalanması görülen fabrikalar. 
E. Araç içi ya da pano içi gibi kapalı alanlar. 
F. Mutfak veya yağ buharı olan diğer yerler. 
G. Çok güçlü elektromanyetik dalgalar bulunan 
yerler. 
H. Patlayıcı gazların veya maddelerin bulunduğu 
yerler. 
I. Çok fazla buharlaşan asit veya alkalin gaz bulunan 
yerler.  
J. Diğer özel alanlar. 

Aksesuarlar 
 

NO Adı Miktar Gösterim Fonksiyon 

1 Yalıtım borusu 2 
 
Boru bağlantılarının ısı yalıtımı 

2 Uzaktan kumanda 1 
 
Uzaktan kumandalı klima 

3 Büyük pul 8 
 
Asılmış iç ünite 

4 Isıyla büzüşen bant 10 
 
Borulardaki yalıtım malzemesini 
birleştirme 5 Su çıkış bağlantısı (sadece 

soğutma/ısıtma tipi için) 
1 

 
Dış ünite drenajı 

6 Conta (sadece soğutma/ısıtma tipi) 1 
 
Dış ünite drenajı 

7 Bakır somun 2 
 
Bağlantı borusu 

8 Drenaj hortumu 1 
 
İç ünite drenajı 

9 7# Alkalin pil 1 
  

10 Uzaktan kumanda alıcısı alt düzeneği 1 
  

11 Manyetik halka 1 
  

İç ünite montajı 
 Montaj yeri 

• Montaj ve bakım için yeterli alan bulunmalıdır. 

• Tavan yatay olmalı ve iç ünitenin ağırlığına dayanabilmelidir. 
• Hava girişinde ve çıkışında herhangi bir engel bulunmamalı ve dış ortamdaki havadan çok fazla etkilenmemelidir. 
• Hava akışı odanın tüm bölümlerine ulaşabilmelidir. 
• Bağlantı borusu ve drenaj hortumunu kolaylıkla dışarı çıkarılabilmelidir. 
• Herhangi bir ısı kaynağından doğrudan ışıma olmamalıdır. 

Hava dönüş 
kutusu 

A yönü 
Hava dönüş kutusu  

Hava çıkışı 

Soğutucu 
akışkan 

borusu. 

A yönü 
Hava çıkışı 

Hava dönüş kutusu 
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Ünitenin montajı 
Askı vidası 10 (4 adet) takın 

• Şekil 40 uyarınca askı vidalarının yerlerini belirleyin. 

• Sadece 10 ölçülerinde askı vidası kullanın. 
• Tavanda yapılacak işlem yapısına göre farklıdır; lütfen detaylar için profesyoneller ile görüşün. 
 

1) Tavana yapılacak işlem—olası vibrasyonların önüne geçmek ve çatıya yatay montaj için çatı kirişine takviye 
yapın. 
2) Lütfen çatı kirişini kesip ayırın. 
3) Kesilen bölümü güçlendirin ve çatı kirişine takviye yapın. 

 

• Boru tesisatı ile kablo tesisatını tavanın içinden çekin. 
• Boru tesisatı yönünü belirleyin. Özellikle mevcut tavanlarda, lütfen üniteyi asmadan önce kabloyu bağlantı yerine 

çekin. 

Askı vidalarını aşağıda verilmiş olan farklı durumlara göre takın: 
Ahşap yapı Mevcut beton tuğlalar 

Uzatılabilir vidalı askı kancasını 
betona takın. 

Kirişler arasına bir takoz yerleştirin 
ve vidaları takın. 

Kiriş üzerindeki takoz 

Çatı kirişi 
Tavan 

Şekil 35 Askı vidaları 

Şekil 34 

Çelik çatı kiriş yapısı Yeni beton tuğlalar 

Geçme veya gömme vidaları takın. Açılı çelik destek parçasını takın. 
Askı vidası 

Çelik çubuk 

(Boru asma ve 
gömülü vida) (Araya 

girerek 
takma) 

(Kaydırarak takma) 
Açılı çelik destek Askı vidaları 

Şekil 37 
Şekil 36 

Ünitenin asılması 

• Askı vidasını montaj kulağının U-şekilli yuvasına 
geçirin. İç üniteyi asın ve su terazisi ile hizalamasını 
ölçün. 

• Üst taraftaki somunu sıkın ve sabitleyin. 
Su terazisi 

Askı vidası 

Somun (üst tarafta) 
Somunu sıkma 

Pul (üst tarafta) 
Şekil 39 Montaj kulağı 

Pul (alt tarafta) 

Somun (alt tarafta) 

Şekil 38 
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Askı vidalarını yerleri 
 
 
Boyutlar ve hava çıkışı ölçüsü 

Hava girişi ölçüsü 

Monte edilmiş kancanın ölçüsü 

Birim: mm 

Hava filtresi 

Aşağı eğimli havalandırma açıklığının yeri 

Hava filtresi 

Elektrik kontrol kutusu 

Elektrik kontrol kutusu 

Şekil 40 
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Monte 
edilmiş 
kancanın 
ölçüsü 

Hava dönüş açıklığı ölçüsü 

2. Birlikte verilen sızdırmazlık süngerini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 
yapıştırın ve sonra hava dönüş paneli ile hava dönüş flanşının montaj 
pozisyonlarını değiştirin. 

Sızdırmazlık süngeri 

4. Filtrenin sabitleme bloklarını flanşın yerleştirme deliklerine takıldığı 
zaman montaj tamamlanacaktır. 

Şekil 41 

NOT 

Hava çıkış açıklığı ölçüsü Dış ölçüler 

Hava girişi yönü nasıl ayarlanır? (Arka taraftan alt tarafa) 

1. Havalandırma panelini ve flanşını dışarı çıkarın, yan kılavuz rayında 
bulunan tırnakları kesin. Havalandırma panelini ve flanşını dışarı çıkarın, 
yan kılavuz rayında bulunan tırnakları kesin. 

Hava dönüş flanşı 

Yan kılavuz ray 
Havalandırma paneli 

3. Filtreyi takarken, lütfen önce hava dönüş açıklığına eğimli bir şekilde geçirin ve 
sonra yukarı doğru bastırın. 

Bu kılavuzda bulunan tüm şekiller sadece açıklama amaçlıdır. Modele bağlı olarak, satın aldığınız klimaya göre bazı farklılıklar 

görülebilir. Gerçek şekil geçerli olacaktır. 



 

 

Boru tesisatı Sert PVC boru 

Yalıtım 
malzemesi 

Hücresel poliüretan, kalınlığı en az 6 
mm 
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Drenaj hortumunun montajı 

1. İç ünite drenaj hortumunun montajı 

Boru tesisatı, yalıtım malzemesi 
Şekil 42 

Boşluk yok 
Drenaj 

Bakınız Şekil 42 
Isı yalıtım malzemesi Sert PVC boru 

Ana ünite Isı yalıtım malzemesi 
Isı yalıtımı 

Yalıtım malzemesinin 
sarılması • Lütfen boru tesisatı birleşim yerlerine ısı yalıtımı yapın. 

• Ünite ile montaj yeri arasındaki yalıtım parçası temasını 
bandaj ile birleştirin. 

Şekil 43 
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DİKKAT 

• Drenaj hortumunda ve aynı zamanda iç ünitenin 
bağlantı parçalarında ısı yalıtımı yapılması gereklidir, 
aksi takdirde su yoğuşması olacaktır. 

• Boruları lütfen iyi bir PVC yapıştırıcı kullanarak 
birleştirin ve hiç sızıntı olmamasını sağlayın. 

• Drenaj hortumunun birleşme yerlerine baskı 
uygulamayın. 

• Drenaj hortumunun aşağı doğru eğimi en az 1/100 
olmalı ve drenaj hortumu bükülmemelidir. 

• Drenaj hortumu enine doğru en fazla 20m çekin. 
Drenaj hortumunu çok uzunsa, eğilmesini önlemek için 
bir destek parçası takın. 

• Boruların montajı için sağ tarafta bulunan şekillere 
bakın. 

Destek Ünitesi 

Aşağı doğru eğim en az 1/100 

Şekil 44 

Bükülme 

Eğilme 

Şekil 45 

Mümkün olduğunca uzun (10cm) 

Aşağı doğru 
eğim en az 
1/100 
Şekil 46 



 

 

Aksesuar Adı Miktar Çizim Kullanım 

Kullanım kılavuzu 1 

  
Montaj kılavuzu 1 (Bu kılavuz) 

 
Ahize kaldırmadan 
arama (Hook) 

2 

 

Duvara montaj için 

Askı kolu 2 

 

Tavana montaj için 

Manyetik halka 1 

 

Kablo bağlantısı için 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 
4. Yer Tavan tipi 

4.1 Aksesuarlar 

Uzaktan Kumanda ve Duvar Askısı 
(bazı modellerde) 

1. Uzaktan kumanda ........................... 1 

2. Duvar askısı ................................... 1 

3. Montaj vidası 

4. Alkalin kuru piller (AM4) 

Uzaktan kumanda kurulumu konusunda uyarılar 

• Uzaktan kumandayı asla yere atmayın ve vurmayın. 
• Montajdan önce, algılama mesafesi 

belirlemek için uzaktan kumandayı 
çalıştırın. 

• Uzaktan kumandayı TV setlerinden ve müzik 
setlerinden en az 1 m uzakta tutun. (Görüntü ve 
seste parazit oluşmaması için gereklidir.) 

• Uzaktan kumandanın montajını direkt güneş ışığına 
maruz kalabileceği ya da fırın gibi yüksek ısı 
kaynaklarının yakınlarına yapmayın. 
Pilleri yerleştirirken pozitif ve negatif kutupların 
doğru olmasına dikkat edin. 

Montaj vidası B 

Uzaktan kumanda 
tutucusu Uzaktan kumanda 

Şekil 49-1 
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4.2 İç ünitenin montajı 
1. >10 askı vidalarının takılması 

(4 vida). 

• Vidalar arasındaki mesafe ölçümü için aşağıdaki 
şekillere bakınız. 

• Lütfen <10 askı vidaları kullanın. 
• Tavanda yapılacak işlem tavanın yapısına göre 

farklılık gösterir, özel prosedürler için inşaat işleri ile 
ilgilenen personele başvurun. 

- İşlem yapılacak tavanın ölçüleri----tavanın düz 
olması gereklidir. Olası vibrasyonların önüne 
geçmek için çatı kirişini güçlendirin. 

- Çatı kirişini kesin. 
- Kesilen bölümü güçlendirin ve çatı kirişine takviye 

yapın. 
• Ana gövdenin montajını tamamladıktan sonra boru 

tesisatı ile elektrik tesisatını tavanın içinde yapın. 
Çalışmaya başlanacak yerin seçilmesi sırasında, 
çekilecek boruların yönlerini belirleyin. Özellikle 
tavana montajlarda, klimayı yerine asmadan önce 
soğutucu borularını, drenaj hortumları, iç ünite ve 
dış ünite bağlantı borularını bağlantı yerlerine kadar 
çekin. 

• Askı vidalarının montajını yapın. 

2. Ahşap yapı 
Çatı kirişine enlemesine bir kadron koyun, sonra 
askı vidalarını takın. (Bakınız Şekil 49-2) 

4. Mevcut beton tuğlalar için 
Vidaların yerlerine takılması için kalın, 
dayanıklı ve sağlam tesisat kullanın (Bakınız 
Şekil 49-4). 

Çelik çubuk 

Vidaların takılması 

(Boru asma ve gömülü vida) 
Şekil 49-4 

5. Çelik çatı kiriş yapısı 
Doğrudan açılı çelik destek üzerine montajı 
yapın. (Bakınız Şekil 49-5) 

Askı vidası 

Açılı çelik 
destek 

Askı vidaları 

Şekil 49-5 

4.3 Duvara Montaj 

Soğutucu akışkan 
borusunun bağlantı 
noktası (D. gaz tarafı) 

Drenaj noktası 
Soğutucu akışkan 
borusunun bağlantı 
noktası Kiriş üzerindeki takoz 
(E. Sıvı tarafı) 

Ahize kaldırmadan arama (Hook) 

Çatı kirişi 
Tavan 

Askı vidaları 

Şekil 49-2 

3. Yeni beton tuğlalar 
Vidaların takılması. (Bakınız Şekil 49-3) 

Şekil 49-6 

(Kaydırarak takma) (Araya girerek takma) 

Şekil 49-3 



 

 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

1. Akıllı vidalı kancayı duvara sabitleyin. (Bakınız 
Şekil 49-7) 

2. İç üniteyi kancaya asın. 

2. Askı kolunun askı vidasına yerleştirilmesi. 
(Bakınız Şekil 49-10) Ünite üzerindeki montaj 
vidalarını hazırlayın. (Bakınız Şekil 49-11) 

Vida somunu 
~Kanca Pul 

İÇ ÜNİTE 
Askı vidası 

Montaj vidası 
(Maks. 40mm) Akıllı vida Askı kolu 

Şekil 49-11 Şekil 49-10 Pul 

3. Üniteyi arkaya doğru kaydırarak askı koluna 
asın. Her iki taraftaki montaj vidalarını iyice 
sıkın. (Bakınız Şekil 49-12) 

Askı vidası Şekil 49-7 
Askı kolu 

4.4 Tavana montaj 

Montaj vidası 

D. Soğutucu akışkan 
borusunun bağlantı noktası 
(D. gaz tarafı) E. Soğutucu akışkan 

borusunun bağlantı 
noktası (E. sıvı tarafı) 

Askı kolu 
Drenaj noktası 

Şekil 49-8 
Şekil 49-12 

1. Yan levhayı ve ızgarayı sökün. (Bakınız Şekil 49-
9) (48000Btu/h ve 60000Btu/h modellerde 
ızgarayı sökmeyin.) 

Yan levha 
Şekil 49-13 

DİKKAT 
Izgara 

Yukarıdaki şekillerde 18000Btu/h anma 
kapasitesine sahip model baz alınmıştır, sizin satın 
almış olduğunuz üründe farklılıklar olabilir. 

Şekil 49-9 
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• Teknolojik iyileştirmeler nedeniyle bu kılavuz 
herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 

4.5 Ünitenin Ölçüleri 
Birim:mm 

Kapasite 
Montaj vidası B 
ST2.9x10-C-H 

Not: 12000Btu/h ve 18000Btu/h ünitelerin 
ölçüleri aynıdır. 

5. Döşeme Tipi (Konsol) 

5.1 Aksesuarlar (Konsol) 
Teslimat kapsamında verilen aşağıdaki bağlantı 
parçalarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını 
kontrol ediniz. Eğer eksik bağlantı parçaları varsa, 
lütfen ölçülerine dikkat ederek bunları temin edin. 

Uzaktan kumanda 
tutucusu 

Uzaktan 
kumanda 

Şekil 50-1 

5.2 Ünitenin Kontrol Edilmesi ve 
Taşınması 
(Konsol) 

Teslimat sırasında, paket kontrol edilmeli ve eğer 
herhangi bir hasar varsa, derhal servis yetkilisine 
durum bildirilmelidir. Ünitenin taşınması sırasında, 
aşağıdakileri göz önünde bulundurun: 

1.   Kırılabilir, üniteyi dikkatli taşıyın. 
2.   Kompresörün zarar görmemesi için üniteyi 

dik tutun. 
 

3. Önce ünitenin geçirileceği güzergâhı belirleyin. 
4. Üniteyi mümkün olduğunca orijinal ambalajında 

taşıyın. 
5. Üniteyi kaldırırken, kayışın zarar görmemesi için 

her zaman koruyucu ekipmanlar kullanın ve 
ünitenin ağırlık merkezine dikkat edin. 

5.3 İç Ünitenin Montajı (Konsol) 

5.3.1  Montaj yeri 

İç ünitenin montajı aşağıdaki gereklilikleri 
karşılayan bir yere yapılmalıdır: 
• Montaj ve bakım için yeterli alan olmalıdır. (Bakınız 
Şekil 50-2 ve Şekil 50-3) 

• Hava girişinde ve çıkışında herhangi bir engel 
bulunmamalı ve dış ortamdaki havadan en az 
şekilde etkilenmelidir. 

• Hava debisi tüm odaya ulaşabilmelidir. 
• Bağlantı borusu ve drenaj hortumu kolaylıkla dışarı 

çıkarılabilmelidir. 
• Isıtıcılardan doğrudan bir ısı yayılması olmamalıdır. 

ADI ŞEKİL MİKTAR 

1. Kanca Montaj 
bağlantı 
parçaları 

2. Manyetik halka 

3. Uzaktan kumanda 

4. Duvar askısı 
Uzaktan 
Kumanda ve 
Duvar Askısı 
(bazı 
modellerde) 

5. Montaj vidası (ST2.9 
10-C-H) 

6. Alkalin kuru piller (AM4) 

7. Kullanım kılavuzu 
Diğer 

8. Montaj kılavuzu 

Uzaktan kumanda montajı konusunda uyarılar 

• Uzaktan kumandayı asla yere atmayın ve vurmayın. 
• Montajdan önce, algılama mesafesi belirlemek için 

uzaktan kumandayı çalıştırın. 
• Uzaktan kumandayı en yakın TV seti veya müzik 

setlerinden en az 1 m uzakta tutun (Elektrikli 
cihazlardan kaynaklanan 

parazit ve gürültüden kaçınmak için bu gereklidir). 
• Uzaktan kumandanın montajını direkt güneş ışığına 

maruz kalabileceği ya da fırın gibi yüksek ısı 
kaynaklarının yakınlarına yapmayın. 

• Pilleri yerleştirirken pozitif ve negatif kutupların doğru 
olmasına dikkat edin. 



 

 

Kapasite (kBtu/h) 7/9/12 18/20/26/32/53 

Maksimum yükseklik farkı 5m 10m 

Soğutucu akışkan borusunun 
uzunluğu 

En fazla 10m En fazla 20m 

Büküm sayısı En fazla 5m En fazla 5m 

MONTAJ AÇIKLAMALARI 

•   İç üniteyi kancaya asın. 
(Gövdenin alt kısmı zemine temas edebilir veya 
askıda kalabilir, ancak gövdenin dik olarak 
monte edilmesi gereklidir.) 

DİKKAT 

İç üniteyi, dış üniteyi, güç kaynağı kablo tesisatını ve 
iletim kablo tesisatını radyo ve televizyondan en az 1 
metre uzakta tutun. Bunun amacı, elektrikli cihazlarda 
görüntü ve seste parazitler oluşmasını önlemektir. (1 
metre mesafe korunsa dahi elektrik dalgasının oluştuğu 
koşullara bağlı olarak parazitler oluşabilir.) 

Şekil 50-5 

Şekil 50-2 
5.4 Bağlantı borusunun montajı (Konsol) 
İç ünite ile dış ünite arasındaki yükseklik farkının, 
soğutucu akışkan borusunun uzunluğunun ve 
büküm sayısının gerekliliklere uygun olduğunu 
kontrol edin: 

5.4.1 Boruları bağlama prosedürü: 
Ahize kaldırmadan arama (Hook) DİKKAT 

• Montaj yerinde çekilen tüm boru tesisatının 
lisanslı bir soğutma teknisyeni tarafından 
yapılması ve ilgili bölgesel ve ulusal 
yönetmeliklere uygun olması gereklidir. 

• Montaj sırasında boru sistemine hava, toz veya 
diğer herhangi bir maddenin girmesine izin 
vermeyin. 

• Bağlantı borusu, iç ünite ve dış ünite yerlerine 
sabitlenmeden monte edilmemelidir. 

• Bağlantı borusunun kuru olması gereklidir, 
kurulum sırasında rutubet almamasına özen 
gösterin. 

• Gaz ve sıvı boru tesisatının her iki tarafına ısı 
yalıtım işlemi yapın. Aksi takdirde, bazı durumlarda 
su sızıntısı olabilir. 

Şekil 50-3 

5.3.2 Ana gövdenin montajı 
• Akıllı vidalı kancayı duvara sabitleyin. 

(Bakınız Şekil 50-4) 

Ahize kaldırmadan arama (Hook) 

Akıllı 
vida 

Pul 

Şekil 50-4 



MONTAJ AÇIKLAMALARI _________________________________________________  

1. Duvarda bir delik açın (duvardan geçecek kanala 
uygun büyüklükte) ve sonra duvar kanalı ve kapağı 
gibi teçhizatı yerleştirin. 

2. Bağlantı borusunu ve kabloları birleştirerek 
bantlayın. Bantlanmış bağlantı borusunu duvardaki 
delikten içeri geçirin. Boru tesisatının zarar 
görmemesi için borunun yerleştirilmesi sırasında 
dikkatli olun. 

3. Boruları bağlayın. Detaylar için “Borular Nasıl 
Bağlanır” bölümüne bakın. 

4. Havayı, vakumlu bir pompa ile çekin. Detaylar için 
“Vakum pompası ile nasıl sistemin havası alınır” 
bölümüne bakın. 

5. İç ünite ile dış üniteyi birbirine bağlayan soğutucu 
borusunda düzenli bir akış sağlamak üzere dış 
ünitenin kapatma vanalarını açın. 

6. Sızıntıları kontrol edin. Tüm birleşim yerlerini sızıntı 
detektörü veya sabunlu su ile kontrol edin. 

7. Bağlantı borusunun bağlantı noktalarını ses 
izolasyon/yalıtım kılıfları ile kaplayın ve kaçakları 
önlemek üzere yapışkanlı bant sarın. 

 DİKKAT 
Yalıtım malzemesinin vidalı boru bağlantılarının tüm 
açıkta kalan kısımlarına ve sıvı tarafında ve gaz 
tarafında bulunan soğutucu borularına 
uygulandığından emin olun. Aralarında hiç boşluk 
kalmamasını sağlayın. Yalıtımın eksik yapılması suyun 
yoğuşmasına neden olabilir. 

İç ünite bağlantı borusundan nasıl ayrılır 
. 
1. Ön paneli açın 
• Klik sesi gelene kadar sol ve sağ taraflarda bulunan 

iki adet durdurucuyu içeri doğru kaydırın. Bakınız 
Şekil 50-6. 

 

Şekil 50-6 

2. Ön paneli sökün 
• Sicimi sökün. (Bakınız Şekil 50-7). 
• Ön panel öne doğru düşer ve yerinden çıkarılabilir. 

 

Şekil 50-7 

3. Yüzey plakasını sökün 
• Dört adet vidayı sökün. (Bakınız Şekil 50-7). 
• Yüzey plakasının alt kısmını 30 derece açıyla eğin ve 

sonra üst kısmı yerinden çıkarın. (Bakınız Şekil 50-8) 

 
Şekil 50-8 

5.5 Drenaj hortumunun bağlanması (Konsol) 
■ İç ünitenin drenaj hortumunu bağlayın 

Çıkış, PTI vida dişine sahiptir, PVC boruları bağlarken 
lütfen sızdırmazlık malzemeleri ve boru zırhı kullanın. 

 DİKKAT 

• İç ünitenin drenaj hortumuna ve iç ünitenin 
bağlantılarına ısı yalıtımı yapılmalıdır, aksi takdirde su 
yoğuşması olabilir. 

• Boru bağlantısı için sert PVC yapıştırıcı kullanılmalı ve 
sızıntı olmaması sağlanmalıdır. 

• İç ünitenin bağlantılarını yaparken, lütfen iç ünite 
borularına baskı uygulanmamasını sağlayın. 
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• Drenaj hortumunun aşağı yönde eğimi en az 1/100 
olduğunda, herhangi bir kavis bulunmamalıdır. 

• Enine çekildiği zaman drenaj hortumunun toplam 
uzunluğu 20 metreden fazla olmamalıdır, borunun 
daha uzun olması durumunda, kavis yapmasını 
önlemek için bir sabitleme ayağı kullanılmalıdır. 

• Boruların montajı için sağ tarafta bulunan 
şekillere bakın. 

 

• Çapraz etkilenmeyi önlemek için güç kablo 
tesisatı ile sinyal kablo tesisatının yerleşimlerinin 
düzgün olmasını sağlayın. 

• Kablo tesisatını dikkatli bir şekilde kontrol 
etmeden enerji vermeyin. 

5.6.1 Kablo bağlantısı 
■ Algılama cihazlarının montaj ayaklarını ters 

yöne çevirin ve sonra elektrik kutusunun 
kapağını açın. (18000btu/h kapasitesinde olan 
ve ağ fonksiyonunu kullanan klimalarda elektrik 
kutusunu dışarı alın.) (Bakınız Şekil 50-10) 

Yalıtım 
malzemesi Aşağı doğru eğim en 

fazla 1/100 

Algılama 
cihazlarının montaj 
ayakları 

Eğilme 

S şekli 

Mümkün olduğunca derine 

koyun (yaklaşık 

10cm) 

Aşağı doğru eğim en 

fazla 1/100 Şekil 50-10 

Şekil 50-9 

NOT: 
Bu kılavuzda yer alan tüm resimler sadece 
açıklama amaçlıdır. Sizin satın aldığınız klimanın 
görüntüsü biraz daha farklı olabilir (modele 
göre). Ünitenin gerçek şekli geçerlidir. 

■ Drenaj testi 
• Drenaj hortumunda herhangi bir engel 

olmadığını kontrol edin. 
• Yeni inşa edilen evlerde bu testin tavan 

kaplaması döşenmeden önce yapılması 
gereklidir. 

5.6 Kablo tesisatı (Konsol) 

DİKKAT 

• Cihazın montajı ulusal kablo tesisat kurallarına uygun 
olarak yapılmalıdır. 

• Klimanın anma gerilim değerine uygun bağımsız bir 
güç kaynağı ile kullanılması gereklidir. 

• Klimanın harici güç kaynağında, iç ve dış ünitelerin 
topraklama kablolarının bağlandığı bir topraklama 
kablo tesisatı bulunmalıdır. 

• Kablo tesisatı işlemleri, devre şemasına uygun 
biçimde yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. 

• Ulusal yönetmeliklere uygun biçimde yapılacak bir 
tesisatta, tüm kutuplarında en az 3mm bir ayırma 
mesafesi olan, 10mA değerinin üzerinde bir kaçak 
akım rölesi (RCD) kullanılmalıdır. 
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Dış ünitenin montajı 
Dış ünite montaj tedbirleri 

• Gürültü seviyesini ve titreşimi önlemek için dış üniteyi 
sert bir tabana monte edin. 

• Hava çıkış yönünü dışarı atılan hava engellenmeyecek 
şekilde belirleyin. Montaj bölgesi deniz kıyısı gibi bir 
yerde kuvvetli rüzgara maruz kalırsa üniteyi duvara 
uzunlamasına koyarak veya bir toz veya koruma levhası 
kullanarak fanın doğru çalıştığından emin olun. 

• Özellikle rüzgarlı bölgelerde, dış ünitenin rüzgar 
almasını önleyin. Montajın askıya alınması gerekirse 
montaj braketi montaj braket şemasındaki teknik 
gerekliliğe uygun olmalıdır. 

• Montaj duvarı sert tuğla, beton veya aynı yoğunluktaki 
bir yapıda olmalıdır veya güçlendirme, yumuşatma 
destek işlemleri yapılmalıdır. Braket ile duvar ve braket 
ile klima arasındaki bağlantı sıkı, dengeli ve güvenilir 
olmalıdır. 

• Hava yayılmasını engelleyen bir şey olmadığından 
emin olun. 

Kuvvetl
i 
rüzgar 

Şekil 51 

Dış ünitenin yerleştirilmesi 
• Dış üniteyi bir vida ve > 10 veya > 8 

somunu ile beton veya sert bir tabana 
sıkıca ve yatay olarak takın. 

Montaj ölçüleri Dış ünite ölçüleri 
mm(U1xYxG1) 

Şekil 52 



SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU  

Soğutucu akışkan boru bağlantısı 

Dış çap (mm) 

Drenaj bağlantısının montajı 
NOT: Drenaj hortumu birleştirme parçası her cihaz için 
farklıdır. 

Contayı drenaj hortumu birleştirme parçasına taktıktan 
sonra drenaj hortumu birleştirme parçasını dış ünitenin 
toplama tavası deliğine yerleştirin, sıkıca monte etmek için 
90° döndürün. 
Isıtma modu sırasında dış üniteden su boşalıyorsa, drenaj 
mafsalının bir uzatma drenaj hortumu ile bağlantısı (Montaj 
yerinde satın alınır). 

Dış ünitenin 
toplama tavasının 
deliği 

Drenaj bağlantısı 
Conta 

Conta 
Drenaj hortumu 

Şekil 53 

1. Ağız açma işi 

Soğutucu sızıntısının ana sebebi ağız açma işinin yanlış 
yapılmasıdır. 
Aşağıdaki prosedürü takip ederek doğru ağız açma işini 
yapın: 
A: Boruları ve kabloyu kesin. 
1. Yerel olarak satın alınan boru takım aksesuarını veya 

boruları kullanın. 
2. İç ve dış ünite arasındaki mesafeyi ölçün. 
3. Boruları ölçülen mesafeden biraz daha uzun kesin. 
4. Kabloyu borudan 1,5m daha uzun kesin. 

B: Çapak giderme 

1. Borunun kesilen kesitindeki tüm çapakları tamamen 
çıkarın. 

2. Boru içine çapak düşmesini önlemek için çapakları 
çıkarırken bakır borunun ucunu aşağı yönde yerleştirin. 

C: Somunun takılması 
İç ve dış ünitelere takılmış konik somunları çıkarın, 
sonra çapakları tamamen temizlenmiş boruya geçirin. 
(ağız açma işleminden sonra takılmaları mümkün 
değildir) 

D: Ağız açma işi 
Bakır boruyu aşağıdaki tabloda boyutları verilen bir 
kalıbın içinde sıkıca tutun. 

Çapak Eğik Sertlik 

Şekil 54 

Boru 
Delik genişletici 

Bağlantı noktası 

Şekil 55 

Konik somun 

Bakır boru 

Şekil 56 

Tutacak 

Çubuk Çubuk 
Yüzük 

Tamam 

Bakır boru 

Kelepçe tutacağı 
Kırmızı ok işareti 

Şekil 57 



 

 

Dış çap Sıkma torku 
(N.cm) 

Ek sıkma torku (KT.cm) 

4)6,35 1500 
(153kgf.cm) 

1600 (163kgf.cm) 

4)9,52 2500 
(255kgf.cm) 

2600 (265kgf.cm) 

4)12,7 3500 
(357kgf.cm) 

3600 (367kgf.cm) 

ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

Bağlantıların Sıkılması 
• Boruların ortasını hizalayın. 
• Konik vidayı önce 

parmaklarınızla yeterli derecede sıktıktan sonra 
bir İngiliz anahtarı ve tork anahtarı ile Şekil 58 ve 
59 içeriğinde gösterildiği gibi sıkın. 

İç ünite boru tesisatı Konik somun Boru tesisatı 

Şekil 58 

Dikkat 
•  Aşırı tork uygulanması halinde montaj 

durumuna bağlı olarak somun kırılabilir. 

Şekil 59 

24K iç ünite seçilmesi durumunda 

24K iç ünite sadece A sistemi ile bağlanabilir, eğer iki 
24K iç ünite varsa, A ve B sistemleri ile bağlantı 
yapılabilir. (Şekil 60). 

A ve B sisteminde bağlantı borusunun ölçüleri 
Birim:inç 

Gaz Sıvı İç ünite kapasitesi 

Şekil 60 

Elektrik işleri 
İlk Montajda elektrik güvenlik düzenlemeleri 
1. Güç kaynağı ile ilgili ciddi güvenlik sorunları varsa teknisyenler klimayı monte etmeyebilirler ve müşteriye 

sorunun çözülmesi gerektiğini açıklayabilirler. 
2. Güç besleme gerilimi, anma geriliminin %90~%110 aralığında olmalıdır. 
3. Sigorta ve ana şalter, güç devresine monte edilen ünitenin maksimum akım değerinin 1,5 katı kapasitesinde 

seçilmelidir. 
4. Klimanın topraklamasının iyi olduğundan emin olun. 
5. Kabloyu bağlamak için dış ünitenin paneline iliştirilen Elektrik Bağlantı Şemasına uyun. 
6. Tüm kablolar yerel ve ulusal elektrik yasalarına uygun olmalı ve uzman ve becerikli elektrik 

teknisyenleri tarafından monte edilmelidir. 
7. Bağımsız bir devre kolu ve sadece bu klima için kullanılan tek priz mevcut olmalıdır. 



 

 

ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

Kablo tesisat bağlantıları 

NOT: Herhangi bir elektrik işlemi uygulamadan 
önce, sistemin ana gücünü kesin. 

İletkenlerin minimum nominal kesiti: 

Nominal kesit alanı (mm2) Cihazın anma akımı (A) 

UYARILAR 
>3 ve <6 

• Enerji kesildikten sonra dahi kondansatöre 
dokunmayın, üzerinde halen yüksek gerilim olabilir ve 
elektrik şoku tehlikesi vardır. Güvenliğiniz açısından, 
enerji kesildikten 5 dakika sonra onarım işlemlerine 
başlayın. 

• Enerji Dış Üniteden beslenmektedir. İç Ünitelere 
sinyal kabloları ile güç kablolarını düzgün bir 
şekilde bağlayın, aksi takdirde klima normal 
çalışmayacaktır. 

NOT: 
Kablo kesitinin ve sigortanın veya anahtarın akım 
değerinin, ünitenin yan panelinde bulunan anma değerleri 
etiketinde belirtilen maksimum akım değerlerine göre 
belirlenmesi gereklidir. Kablo, sigorta ve anahtar 
seçiminden önce lütfen anma değerleri plakasına 
başvurun. Lütfen bölgenizdeki elektrik yönetmeliklerine 
uygun olacak şekilde yukarıdaki tabloları referans alın ve 
uygun kablo kesitini seçin. 

Kabloyu dış üniteye bağlayın 

1. Elektrik kontrol kartı kapağının vidasını Şekil 61 
içeriğinde gösterildiği gibi gevşeterek dış üniteden 
sökün. 

2. İç ve dış ünitelerin klemens blokundaki eşleşen 
numaralara göre bağlantı kablosunu klemenslere 
bağlayın. 

3. Kabloları kumanda kutusuna kablo bağı ile sabitleyin. 
4. Su girişini önlemek için, bağlantı kablolarında iç ve 

dış ünitelerin elektrik şemasında gösterilen şekilde, 
bir halka oluşturun. 

5. Kullanılmayan kabloları (iletkenleri) PVC-bant ile 
sarın. Kabloların herhangi bir elektrikli veya 
metal parçaya temas etmemesi gereklidir. 

>6 ve <10 

>10 ve <16 

>16 ve <25 

Önerilen Minimum Kablo Kesiti 
(AWG: Amerikan Kablo Ölçeği): 

Cihazın Akım Değeri AWG Kablo Kesiti 

Vida 

Kapak 

Şekil 61 

Bağlantı Kablosu 

Şekil 62 

Dış ünitenin klemens bloku 

UYARILAR Topraklama 

Topraklama 
GÜÇ İç ünitenin (A, B, C, D, E) Yüksek (Hi) ve Düşük (Lo) 

valflar ile dış ünitenin sinyal kabloları klemenslerine (A, B, 
C, D, E) doğru bir şekilde bağlanmasını sağlayın. Yanlış 
kablo bağlantıları elektrikli parçalarda arızaya neden 
olabilir. 

Ünite A Ünite B Ünite C Ünite E Ünite D 
İç ünite ile dış 
ünitenin bağlantı 
kabloları 

İç ünite ile dış ünitenin 
bağlantı kabloları İç ünite ile dış 

ünitenin bağlantı 
kabloları 

İç ünite ile dış 
ünitenin bağlantı 
kabloları kabloları 

İç ünite ile 
dış ünitenin 
bağlantı 
kabloları 

İç ünite A İç ünite B İç ünite E İç ünite İç ünite D 

Bire-iki Bire-üç Bire-dört 



ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

GÜÇ 

GÜÇ GÜÇ 

Model B Model D Model C 

GÜÇ GÜÇ 

Model F Model G 
■Manyetik halka (koli içeriğinde bulunmaz, opsiyonel 
parçadır) 
 
 

(Montaj sonrasında iç ve dış ünitelerin kablolarına 
takılır.) 

ÖNEMLİ: Bağlantı kablolarının bağlanması sırasında 
kabloların numaralarının iç ve dış ünitelerin terminal bloklarındaki numaralarla eşleşmesi gereklidir. 
Örneğin, ABD modelleri için aşağıdakilere bakın: Dış ünitenin L1 klemensi (A) iç ünitenin L1 
klemensine bağlanmalıdır. 

GÜÇ 

NOT: Müşteri kablo tesisatını kendisi çekmek isterse, lütfen aşağıdaki şekillere başvurun. 
Lütfen ana güç kablosunu kablo kıskacının alt çıkışından geçirin. 

Bire-iki modeller: 

GÜÇ GÜÇ 

Model A 

GÜÇ 

Model E 



ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

GÜÇ GÜÇ 

Model A Model B 

GÜÇ GÜÇ 

Model D Model E 

GÜÇ 

Model G 
Bire-dört modeller: 

GÜÇ GÜÇ 

Model A 

GÜÇ GÜÇ 

Model C 

NOT: Müşteri kablo tesisatını kendisi çekmek isterse, lütfen aşağıdaki şekillere başvurun. Bire-üç modeller: 

GÜÇ 

Model C 

GÜÇ 

Model F 

Model B 

Model D 



 

 

ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

GÜÇ 
GÜÇ 

Model E 
Model F 

GÜÇ 

Model G 

Bire-beş modeller: 

GÜÇ GÜÇ 

Model B Model A 

GÜÇ GÜÇ 

Model C Model D 



 

 

ELEKTRİK İŞLEMLERİ 

GÜÇ GÜÇ 

Model F Model E 

GÜÇ 

Model G 

Bire-altı modeller: 

GÜÇ 

Model A 

DİKKAT 

Yukarıdaki koşulları teyit ettikten sonra kabloları aşağıdaki şekilde hazırlayın: 
1) Mutlaka klimaya özel bir güç devresi edinin. Kablo tesisatı yöntemine göre, kontrol kapağının içindeki devre şemasına 

uyun. 
2) Elektrik teçhizatlarının muhafazasındaki kabloları tutan vidalar nakliye sırasında ünitenin maruz kaldığı titreşimlerden 

gevşeyebilir. Bunları kontrol edin ve iyice sıkıldıklarından emin olun. (Gevşemişlerse kablolar yanabilir.) 
3) Güç kaynağının teknik özellikleri. 
4) Elektrik kapasitesinin yeterli olduğunu teyit edin. 
5) Başlatma voltajının isim levhasının üstünde işaretlenen anma geriliminin en az yüzde 90 olmasını sağlayın. 
 

6) Kablo kalınlığının güç kaynağı teknik özelliklerinde belirtilen şekilde olduğunu teyit edin. 
7) Nemli alanda mutlaka topraklı kaçak devre kesicisi monte edin. 
8) Gerilim düşümü aşağıdakilere sebep olur. 

Temas noktasına, sigorta kırılmasına, aşırı yükün normal fonksiyonunun girişimine hasar verecek olan manyetik 
bir anahtarın titreşmesi. 

9) Güç kaynağı bağlantısını kesme yolları sabit kablolarda bulunabilir olup her 
bir aktif (faz) iletkende en az 3mm hava boşluğu temas ayırması vardır. 

10) Klemenslerin kapaklarını açmadan önce, tüm besleme devreleri kesilmelidir. 



 __________________________________________________________ SİSTEMDE 
BULUNAN HAVANIN ALINMASI 
Sistemde bulunan havanın alınması 
Soğutma sistemindeki hava ve nem aşağıda belirtilen istenmeyen etkilere neden olur: 
• Sistemin basıncı yükselir. 
• Çalışma akımı yükselir. 
• Soğutma veya ısıtma verimliliği düşer. 
• Soğutucu devresindeki nem donabilir ve kılcal boruları tıkanabilir. 
• Su, soğutma sistemindeki parçaların korozyona uğramasına sebep olabilir. 
Bu yüzden iç ünite ve iç ve dış ünite arasındaki borular sızıntı yönünden test edilmeli ve sistemdeki yoğunlaşmayan 
maddelerin ve nemin giderilmesi için vakumlanmalıdır. 

Vakum pompasıyla sistemde bulunan havanın alınması 
• Hazırlık 

İç ünite ile dış ünite arasındaki her bir borunun (hem gaz, hem de sıvı boruları) ve kabloların bağlantılarının düzgün 
yapıldığını kontrol edin ve bir test çalışması yapın. Dış ünitenin gaz ve sıvı tarafında bulunan servis vanası 
kapaklarını sökün. Dış ünitenin sıvı ve gaz tarafında bulunan servis vanalarının bu aşamada yakın tutulmasına dikkat 
edin. 

• Boru uzunluğu ve soğutucu akışkan miktarı: 
NOT: N=2 (bire-iki modeller), N=3 (bire-üç modeller), N=4 (bire-dört modeller), N=5 (bire-beş modeller). 

Standart boru uzunluğu değişik alanların gerekliliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin, Kuzey Amerika'da standart boru 
uzunluğu 7,5m (25ft) değerindedir. Diğer bölgelerde, standart boru uzunluğu 5m (16ft) değerindedir. 

 

Bağlantı borusu uzunluğu Hava alma 
yöntemi 

Doldurulacak ilave soğutucu akışkan miktarı (R410A) 

Önceden dolum yapılmış miktar 
(ft/m) (Standart boru uzunluğu x N) 

Vakum pompası 
kullanın. 

 

En az (Standart boru uzunluğu x N)ft/m Vakum 
pompası 
kullanın. 

Sıvı tarafı: * 6,35(1/4") 
(Toplam boru uzunluğu - standart boru uzunluğu x N)x15g(0,16oZ)/m(ft) 
Sıvı tarafı: * 9,52(3/8") 
(Toplam boru uzunluğu - standart boru uzunluğu x N)x30g(0,32oZ)/m(ft) 

• Üniteyi başka bir yere taşırken vakum pompasını kullanarak vakumlama yapın. 
• Klimaya eklenen soğutucu akışkanın her durumda sıvı formda olmasını sağlayın. 

 

 

Paket valf kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler 

• Valf subabını durdurucuya gelene kadar açın. Daha fazla 
açmayı denemeyin. 

• Valf lastik başlığını bir İngiliz anahtarıyla veya benzeri bir 
aletle iyice sıkın. 

• Valf lastik başlığı sıkma torku (Önceki sayfadaki sıkma 
torku tablosuna bakın.) 

Vakum Pompasını Kullanırken 
(Manifold valfi kullanma yöntemi için kullanım kılavuzuna 
bakın.) 
1. A, B, C, D konik somunlarını tamamen sıkın, manifold 

valfi dolum hortumunu gaz borusu tarafında bulunan 
düşük basınç valfinin dolum ucuna bağlayın. 

2. Yük hortumunu vakum pompasına bağlayın. 
3. Manifold valfinin Düşük kolunu tamamen açın. 

Soğutucu akışkan 
Gaz tarafı 

İç ünite Dış 
ünite 

Sıvı tarafı 

Paket valf Yarım birleşim 

Şekil 65 

Konik somun 

Durduruc
u 
Kap
ağı Valf gövdesi 

Valf subabı 

Şekil 66 



 

 

SİSTEMDE BULUNAN HAVANIN ALINMASI 

4. Boşaltım için vakum pompasını açın. Vakumlamayı 
başlattıktan sonra gaz boru tarafındaki Lo vanasının 
konik somununu biraz gevşetin ve hava girip 
girmediğini kontrol edin (Vakum pompasının çalışma 
sesi değişir ve bileşke metre eksi yerine 0 gösterir). 

5. Vakumlama tamamlandıktan sonra manifold valfinin 
Lo sapını tamamen kapatın ve vakum pompasının 
çalışmasını durdurun. 15 dakika boyunca vakumlama 
yapın ve tümleşik göstergede -76cmHg (-1x105Pa) 
değerinin gösterildiğini kontrol edin. 

6. Gaz çıkışı olduktan sonra 6-7 saniye boyunca B paket 
valfinin subabını saat yönünün tersinde yaklaşık 45° 
çevirin ve konik somununu yeniden sıkın. Basınç 
göstergesindeki değerin atmosfer basıncından biraz 
yüksek olduğunu kontrol edin. 

7. Düşük basınç doldurma hortumu bağlantısından 
doldurma hortumunu sökün. 

8. Paket valf subabları B'yi ve A'yı tamamen açın. 
9. Paket valflerin üzerindeki başlıkları iyice sıkın. 
10. Eğer dış ünite tüm vakum valflerini kullanıyor ve 

vakum pozisyonu ana valfte bulunuyorsa, iç üniteye 
bağlı olmayan sistem vidalı bir somun ile sıkılmalıdır. 
Çalışma öncesinde gaz sızıntısı kontrolü yapılmalıdır. 

Manifold valfi 
Tümleşik gösterge Basınç göstergesi 

Hi Kolu Lo Kolu 

Şarj hortumu- Dolum hortumu 

Vakum pompası 

Düşük basınç valfi 

Şekil 67 
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Güvenlik ve sızıntı kontrolü 

• Elektrik güvenlik kontrolü 

Montajı tamamladıktan sonra elektrik emniyet kontrollerini 
yapın: 
1. Yalıtım direnci 

Yalıtım direnci en az 2 ohm olmalıdır.  

2. Topraklama işlemi 
Topraklama işlemi tamamlandıktan sonra, gözle kontrol 
ve topraklama direnci test cihazı ile topraklama direncini 
ölçün. Topraklama direncinin 4 ohm'dan küçük 
olduğundan emin olun  

3. Elektrik kaçağı kontrolü (test çalışması sırasında yapılır) 
Montaj sonrası test çalışması sırasında, servis görevlisi 
elektrik kaçak kontrolünü yapmak için bir elektrik ölçüm 
ucu veya ölçü aleti kullanabilir. Eğer kaçak varsa, üniteyi 
derhal kapatın. Ünite düzgün çalışıncaya kadar çözüm 
yöntemleri arayın. 

İç ünite 
kontrol 
noktası 

Dış ünite 
kontrol noktası 

Şekil 69 



 

 

DENEME ÇALIŞTIRMASI 

• Gaz sızıntı kontrolü 
1. Sabunlu su yöntemi: 

Boruların bağlantı noktalarında sızıntı olup 
olmadığını kontrol etmek için yumuşak bir fırça ile 
iç ünite bağlantısına veya dış ünite bağlantılarına 
sabunlu su veya nötr sıvı deterjan uygulayın. 
Baloncuk çıkarsa borular sızıntı var demektir. 

İç ünite 
kontrol 
noktası 

Dış ünite 
kontrol noktası 

2. Sızıntı detektörü 
Sızıntı kontrolü için sızıntı detektörü kullanın. 

DİKKAT 

A: Düşük paket valf B: Hi dolgulu valf C ve D iç ünite 
bağlantısının uçlarıdır. 

NOT: Bu şekil sadece açıklama amaçlıdır. Sizin satın 
almış olduğunuz ünitede A, B, C, D ve E sıralaması 
farklı olabilir. Ünitenin gerçek şekli geçerlidir. 

A, B, C, D bire-dört tip için bağlantı noktalarıdır. 
A, B, C, D, E bire-beş tip için bağlantı noktalarıdır. 

Şekil 70 

Deneme çalıştırması 

Konik vida bağlantılarında gaz sızıntı kontrolünü ve elektrik güvenlik kontrolünü yaptıktan sonra test 
işlemini uygulayın. 
• Tüm boruların ve kabloların doğru şekilde bağlanmasını sağlayın. 
• Gaz ve sıvı taraf servis vanalarının tamamen açık olup olmadığını kontrol edin. 

 

1. Gücü kontrol edin, üniteyi açmak için uzaktan kumandanın üstündeki AÇMA/KAPATMA butonuna basın. 
2. Tüm fonksiyonların düzgün çalıştığını kontrol etmek amacıyla SOĞUTMA; ISITMA; OTOMATİK ve FAN 

modlarını seçmek için MOD butonunu kullanın. 
3. Ortam sıcaklığı çok düşükse (17°C’den az) soğutma modunda çalışması için ünite uzaktan kumanda ile 

kontrol edilemez, ancak manüel çalıştırılabilir. Manüel işlem sadece uzaktan kumanda devre dışı olduğunda 
veya bakım gerekli olduğunda kullanılır. 

 

• Panel kenarlarını tutun ve paneli bir tık sesiyle sabitlenme açısına gelene kadar yukarı kaldırın. 
• OTOMATİK veya SOĞUTMA seçimini yapmak için Manüel kontrol butonuna basın, ünite Cebri SOĞUTMA 

veya SOĞUTMA modunda çalışacaktır (detaylar için Kullanım Kılavuzuna bakın). 
4. Test işlemi yaklaşık 30 dakika sürer. 

Manüel kontrol 
butonu 

Manüel kontrol 
butonu 

Şekil 71 



GARANTİ
BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve cihaz için 2 yıl kompresör için 3 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında

hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,

tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde,

garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici

veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi

içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı

yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Firmamız tarafından verilen bu garanti, aşağıdaki durumlar da geçerli olmayıp, arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

• Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı ortaya çıkan kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar.

• Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.

• Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve

arızalar.

• Yangın, yıldırım düşmesi veya doğal felaketler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.

• Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

• Bu garanti şartları sadece yukarıda belirtilen malın cinsi, marka, model ve seri no için geçerli olup, bunun dışında garanti şartlarına istinaden herhangi bir isim

altında hak ve tazminat talep edilemez.

www.daikin.com.tr • 444 999 0

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San.Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL

Telefonu: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

E-posta: www.daikin.com.tr

Çağrı Merkezi Telefonu: 444 999 0

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Cinsi: KLİMA

Markası: DAYRELAX

Modeli:

Garanti Süresi: 2 yıl cihaz 3 yıl kompresör

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü 

Bandrol ve Seri No:

Malın

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL  Tel : 0216 453 27 00 Faks : 0216 671 06 00 



COGRAFİ  
BÖLGE İL SERVİS ADI SERVİS ADRESİ SERVİS YETKİLİSİ TELEFON SPLİT 

KLİMA VRV ALTHERMA

AKDENİZ ADANA CANER MÜHENDİSLİK TAH.TİC.LTD.ŞTİ. BELEDİYEEVLER MAH.ZAHİTAKDAĞ.BL.SUDE APT. NO:9/1 SEYHAN BİLAL TANBUROĞLU (322) 248-6870 □ ○
AKDENİZ ADANA DALGIÇ END. TESİSAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ KURTULUŞ MAH RAMAZANOĞLU CAD GÜN AP NO:10/B SEYHAN SAVAŞ ÜNLÜDALGIÇER (322) 453-0670 □ ○
AKDENİZ ADANA KONFOR KLİMA HAV.SERV.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ŞUBE YEMİ BARAJ MAH BÜLENT ANGIN BULVARI NO:22 CANLI APT ALTI SEYHAN HASAN KARAKURUM (322) 453-8113 □ ○
AKDENİZ ADANA KUNTAY KARAÖRS - KARAÖRS TEKNİK TOROS MAH. 78059 SK NO:2/1 SEYHAN KUNTAY KARAÖRS (322) 329-6151 □
AKDENİZ ADANA MEHMET SERVET KAYGIN - TERMO KLİMA ISI SOĞ.SİST. YURT MAH.71229 SOK.MAVİ BULVAR SİTESİ A BLOK ALTI NO: 5 / A SEYHAN MEHMET SERVET KAYGIN (322) 225-7575 □
AKDENİZ ADANA MEMET URAN - İKLİM KLİMA ORDU CAD.SAVATLI APT.NO:12 SEYHAN MEHMET URAN (322) 458-0117 □ ○
AKDENİZ ADANA MERCAN ISITMA SOĞUTMA ELEK.İNŞ.DEK.PEY.HAF.PAZ.

SAN LTD.ŞTİ
GAZİPAŞA MAH BORSA CAD TASLAKÇI APT NO:34B SEYHAN NECMİ GÜRALP ÖZCAN (322) 459-2113 □ ○ ◊

AKDENİZ ADANA SERAP ERZİN - KAR TEKNİK MURADİYE MAH. SAİT AKMAN CAD. NO:60 CEYHAN RECEPERZİN (322) 613-6263 □
AKDENİZ ADANA SOMER ÇAYIRCI - CEYLAN SOĞUTMA YENİ BARAJ MAH 68032 SK ÇAĞLA APT ZEMİN KAT NO:2/A SEYHAN SOMER ÇAYIRCI (322) 224-2022 □ ○
AKDENİZ ADANA SUAT MORGÜN - İKRA TEKNİK TUFANPAŞA MAH İLİKÇİKUYU SK NO:30/B KOZAN SUAT MORGÜN (322) 515-2222 □
AKDENİZ ADANA PEKER ISITMA SOĞUTMA SİS.GID.TEKS.TAR.ÜR.İTH.İHR.VE 

TİC.LTD.ŞTİ
GÜZELYALI MHL. 81107 SK. NO:6 ÇUKUROVA MURAT PEKER (322) 247-0233 ○

AKDENİZ ANTALYA ALİ İHSAN GÜR - BİLİM TEKNİK TEOMANPAŞA MAH GAZİ BULVARI NO:373 KEPEZ ALİ İHSAN GÜR (242) 339-3025 □ ○ ◊
AKDENİZ ANTALYA ANTSERMAK İKLİMLENDİRME İNŞ.MAK.NAK.TURZ.TAAH. VE 

SAN.LTD.ŞTİ.
YÜKSEKALAN MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:54/1 MURATPAŞA HAKKI KARASÜLEK (242) 247-9130 □ ○ ◊

AKDENİZ ANTALYA BAYRAM TEKİN - TEKİN SOĞUTMA GÜNDOĞAN MAH. Y.EMRE CAD. NO:7/C ELMALI BAYRAM TEKİN (242) 618-5022 □
AKDENİZ ANTALYA EKİM ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİST. İNŞ.TURZ.VE TİC.SANT.

LTD.ŞTİ.
ŞİRİNYALI MHL. 1488 SK İSAOĞLU APT. NO:20/E MURATPAŞA MUSTAFA YILMAZ (242) 312-0213 □

AKDENİZ ANTALYA EKREM YAKUT - ÖZÇELİK-EKOTEK ISITMA MEYDAN KAVŞAĞI MAH. AVNİ TOLUNAY CAD. MUSA KAYA SİT. NO:64/2 
MERKEZ

EKREM YAKUT (242) 312-4196 □

AKDENİZ ANTALYA FİLİZ KIZILKAYA - SERİN SOĞUTMA MENTEŞE MAH KADİFE SOK NO:25/2 KALKAN BELDESİ -KAŞ FİLİZ KIZILKAYA (242) 848-6661 □
AKDENİZ ANTALYA GÖZDE TEKNİK ISIT.SOĞ.TUR.TEKS.İNŞ.SAN.PAZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. TONGUÇ CAD.ALTINDAĞ MAH. 152 SOK. BALCI APT.NO:12/A MURATPAŞA A.ALİ ZORLU (242) 244-0822 □ ○ ◊
AKDENİZ ANTALYA GÜROL DİMEN - BİRLİK SOĞUTMA ULUS MAH.RASİH KAPLAN  CAD. NO:25KEPEZ GÜROL DİMEN (242) 335-4059 □
AKDENİZ ANTALYA İSMAİL ÇIRAK - İÇES SOĞUTMA BAĞLIK MAH. ÖZDEMİR SOK. NO:18/C KUMLUCA İSMAİL ÇIRAK (242) 887-2130 □
AKDENİZ ANTALYA KLİMAK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ TAAH.LTD.ŞTİ. ALTINDAĞ MAH 149 SOK ANIL APT, NO:5/A MURATPAŞA H.PINAR GÜRSAN (242) 243-6145 □ ○ ◊
AKDENİZ ANTALYA MEHMET BAŞARAN - BAŞARAN SOĞUTMA ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/FSERİK MEHMET BAŞARAN (242) 722-0548 □
AKDENİZ ANTALYA MEHMET ZİYA AKGÜL - AKGÜL TEKNİK ADNAN MANDERES BULVARI KAVAKLIKUYU CAD. NO:9 KUMLUCA M.ZİYA AKGÜL (242) 887-5380 □
AKDENİZ ANTALYA MUSTAFA ÇELİK - ÇELİK TEKNİK SOĞUTMA KADIPAŞA MAH. K.REİSOĞLU CAD. HİLMİ İNCİ APT. NO:18/A ALANYA MUSTAFA ÇELİK (242) 522-2078 □ ○
AKDENİZ ANTALYA MUSTAFA MERCAN - MERCAN TEKNİK GÜLLER PINARI MAH. ÇEVREYOLU CAD. ŞEKER APT. NO:173/A ALANYA MUSTAFA MERCAN (242) 513-3320 □
AKDENİZ ANTALYA ÖZDEN TEKNİK MÜH.İNŞ.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ HATİPLER YOL KAVŞAĞI ANTALYA YOLU ÜZERİ 101SOK NO: 14 MANAVGAT ERSAN ÖZDEN (242) 776-6814 □
AKDENİZ ANTALYA RAMAZAN FAZILA - ERA KLİMA YENİ MAH.AKDENİZ CAD NO:30-BKEMER RAMAZAN FAZILA (242) 814-1752 □
AKDENİZ ANTALYA SERTEK ENERJİ İKLİM. DOĞ.ISI SİS.İN.MAK.S.VE T.LTD.ŞT. ULUS M.CAHİT SITKI CAD. NO:51/A KEPEZ SERHAT TEKERCİOĞLU (242) 334-0477 □ ◊
AKDENİZ ANTALYA SÜLEYMAN TOPCUOĞLU - AKTİF KLİMA ALTINDAĞ MAH 100 YIL BULVARI NO:25/D MURATPAŞA SÜLEYMAN TOPCUOĞLU (242) 244-2496 □ ○
AKDENİZ ANTALYA TAYKAR GIDA MAKİNA TİC.TUR.LTD.ŞTİ. ANTALYA YOLU ÜZERİ SİDE MİGROS KARŞISI MANAVGAT MEHMETt TAYLAN (242) 776-6600 □
AKDENİZ ANTALYA TUNCAY MURAT - TUN-EM TEKNİK YILDIZ MAH YILDIZ CAD 219 SOK ESMAHANIM APT NO:17/A MURATPAŞA TUNCAY MURAT (242) 344-5162 □ ○ ◊
AKDENİZ ANTALYA ÜREYEN ISIT.VE SOĞ.SİS.TEKS.DER.İNŞ.SAN. TUR. TİC.İTH.LTD.ŞTİ. Y.HİSAR MAH. HASTANE CAD. NO:70/B MANAVGAT MEHMET ÜREYEN (242) 746-0657 □
AKDENİZ ANTALYA VORTEKS TRZ.MÜH.ISIT.SOĞ.SİST.İNŞ. VE İNŞ.MALZ.DOĞALGAZ 

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ
BURHANETTİN ONAT CAD M.ZEYBEK APT NO:93/A MERKEZ HÜSEYİN BARUT (242) 322-8508 □ ◊

AKDENİZ HATAY BESTAMİ ALIR - ALIR TEKNİK ÇAY MAH OSMANGAZİ CAD NO:62/B İSKENDERUN BESTAMİ ALIR (326) 613-2421 □
AKDENİZ HATAY HÜSEYİN KILIÇ-TEKNİK SOĞUTMA CUMHURİYET M.341 SOK NO:7/A KIRIKHAN HÜSEYİN KILIÇ (326) 345-3093 □
AKDENİZ HATAY MEHMET ÖZBADEMCİ - YELİZ ISITMA SOĞUTMA İSTİKLAL MAH. TALATPAŞA SOK. NO:1 ERZİN MEHMET FATİH 

ÖZBADEMCİ
(326) 681-4832 □

AKDENİZ HATAY YAKUP DOĞRU - DOĞRU TEKNİK AKSARAY MAHL. 75.YIL BULVARI NO:134C ANTAKYA YAKUP DOĞRU (326) 227-7125 □
AKDENİZ HATAY İLKNUR ÇAPAR-UDÇ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ÇAY MAHL.NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A-1 İSKENDERUN TAYLAN ÇAPAR (326) 614-4881 ○
AKDENİZ ISPARTA ELECTRON ISITMA SOĞ.SİS.İNŞ.OTO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSKENDER MAH 121 CAD NO:61-6 MERKEZ AYDIN GÜNEŞ (246) 218-8350 □ ◊
AKDENİZ ISPARTA İBRAHİM KRAVKAZ-FRIGO N TERMM İSKENDER MAH. 121 CAD. NO:40/2 MERKEZ İBRAHİM KRAVKAZ (246) 218-6838 □
AKDENİZ ISPARTA ELECTRON ISITMA SOĞ.SİS.İNŞ.OTO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSKENDER MAH 121 CAD NO:61-6 MERKEZ AYDIN GÜNEŞ (246) 218-8350 ○
AKDENİZ K.MARAŞ İBRAHİM GÖK - GÖK SOĞUTMA A.KARACA BEY CAD  GÜNEŞLİ MAH. NO:17/C ELBİSTAN İBRAHİM GÖK (344) 413-2849 □
AKDENİZ K.MARAŞ RAMAZAN KAYA - ATLAS ISITMA SOĞUTMA MAĞRALI MAH ŞEHİT ÇUHADAR ALİ CAD., NO:40 MERKEZ RAMAZAN KAYA (344) 221-1213 □ ○
AKDENİZ K.MARAŞ VAHİT GÖRÜR - GÖRÜR SOĞUTMA HAYRULLAH MAH.KUDDİSİ BABA ESENÇAM SİTESİ A BLOK NO:101/B MERKEZ VAHİT GÖRÜR (344) 223-9561 □ ○
AKDENİZ MERSİN BAYRAM İKİZ - ARINÇ TEKNİK KIZILMURAT MAH.2704 SOK.NO:50 TARSUS BAYRAM İKİZ (324) 624-8433 □
AKDENİZ MERSİN METİN SERDAR AÇIL-AÇIL ISIT.VE SOĞT.SİSTEMLERİ CUMHURİYET MAH. 1625 SK NO:8/A METİN SERDAR AÇIL (324) 326-4815 □
AKDENİZ MERSİN HIDIR AYTEKİN-AYTEKİN ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ CUMHURİYET MHL.1641 SK. DOĞAN SİTESİ B BLK ALTI NO:14/B YENİŞEHİR HIDIR AYTEKİN (324) 325-9988 □ ○
AKDENİZ MERSİN HÜSEYİN YÜCE - DAMLA TEKNİK BAHÇELİEVLER MAH.16.CAD.NO:59/B MERKEZ HÜSEYİN YÜCE (324) 327-0025 □
AKDENİZ MERSİN İBRAHİM UÇAR - ASTEKNİK SOĞUTMA KALE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:48/A MUT İBRAHİM UÇAR (324) 774-1489 □ ○ ◊
AKDENİZ MERSİN İSMAİL EREN - EREN SOĞ. VE IS. CUMHURİYET MAH.1630 SOK.FATMA BERKÖZ APT.NO:17/19 MERKEZ İSMAİL EREN (324) 329-2227 □ ○ ◊
AKDENİZ MERSİN KÜRŞAT TOY - LİDER SOĞUTMA YEŞİLYURT MAH. KIBRIS CAD. EHLİZOĞLU APT.ALTI  ANAMUR KÜRŞAD TOY (324) 814-4644 □
AKDENİZ MERSİN MERT CANER MC MÜHENDİSLİK KÜLTÜR MAH.CENGİZ TOPEL CAD.DENİZ APT NO:2/ BAKDENİZ MERT CANER (324) 238-8806 □
AKDENİZ MERSİN METİN SAYGILI - SAYGILI SOĞUTMA GAZİ MAH. ÖZCAN SEYHAN CAD. 24 SOK. TURGUT ÖZCAN APT. ALTI 

NO:18/B SİLİFKE
METİN SAYGILI (324) 712-0045 □

AKDENİZ MERSİN ÜMİT İLKYAZ - KLİMA MARKET MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:15/B ERDEMLİ ÜMİT İLKYAZ (324) 515-4721 □
AKDENİZ OSMANİYE AHMET YASSI - ÖZAY SOĞUTMA ALİBEKİRLİ MAH Ş.OĞUZ APANOĞLU SK ALTEK2 APT ZEMİN KAT NO:1 MERKEZ AHMET YASSI (328) 825-6065 □
AKDENİZ OSMANİYE MESUT DEMİRCİOĞLU - DEMİRCİOĞLU BOBİNAJ ANDIRIN CAD. 7 MART MAH. 6 SOK. NO:1/B KADİRLİ MESUT DEMİRCİOĞLU (328) 718-7603 □
D. ANADOLU BİNGÖL SERHAT ALAY - YILDIZ SOĞUTMA YENİŞEHİR MAH. HÜRRİYET CAD NO:26MERKEZ SERHAT ALAY (426) 213-7109 □
D. ANADOLU ELAZIĞ MUSA TAŞKIRAN - TEKNİK SOĞUTMA HÜRRİYET CAD GÖLGELİ SOK NO:5-A MERKEZ MUSA TAŞKIRAN (424) 212-2372 □
D. ANADOLU ELAZIĞ ALİ NACAR-KAR SOĞUTMA İZZETPAŞA MHL. HACI TEVFİK EFENDİ SK. NO:39 MERKEZ ALİ NACAR (424) 218-3802 ○
D.ANADOLU ERZİNCAN ERKAN SAH - ERKAN TEKNİK SÜMERBANK CAD NEDİM MURATOĞLU İŞ MERKEZİ NO:55 MERKEZ ERKAN SAH (446) 214-2464 □
D.ANADOLU ERZURUM ÜMİT PESEN-GARANTİ TEKNİK ABDULHAMİT MAH. GÜLLÜ EVLERİ DADAŞKENT 1 DADAŞKENT ÜMİT PESEN (442) 327-3030 □
EGE AFYON BARIŞ ÖZLER - ÖZLER TEKNİK CUMHURİYET MAH.H.ÖĞDÜM C ÇAĞLAR APT A BLOK NO:6/A MERKEZ BARIŞ ÖZLER (272) 213-7758 □
EGE AFYON VEDAT KAYGISIZ - ASYA SOĞUTMA ÇAKIR MAH. HACI KADİR SOK. NO:17SANDIKLI VEDAT KAYGISIZ (272) 512-9578 □
EGE AYDIN BARAN GÖKOĞLU - GÖKOĞLU SOĞUTMA 2.BELKOP ALTIN GÜVERCİN SİT 3 BLOK D:1 KUŞADASI BARAN GÖKOĞLU (256) 612-9480 □
EGE AYDIN BURHAN TARHAN - İZMİR SOĞ. PARK CAD. NO:24/E DİDİM BURHAN TARHAN (256) 811-2888 □
EGE AYDIN CÜNEYT GÜRBÜZ - ERKAR SOĞUTMA YEDİ EYLÜL MAH. ÇİNE CAD. NO:59/A MERKEZ CÜNEYT GÜRBÜZ (256) 226-6286 □
EGE AYDIN MAKBULE ÖZKAN-ÖZKAN SOĞUTMA CUMHURİYET MHL. ERGENE SK. NO:9/H  KUŞADASI MAKBULE ÖZKAN (256) 614-8111 □
EGE AYDIN TUNCAY TOSUN - TESTAŞ ISITMA SOĞUTMA GÜZELHİSAR MAH.KIBRIS CAD.NO:58/B MERKEZ TUNCAY TOSUN (256) 214-8770 □ ○ ◊
EGE AYDIN YUSUF AKKAYA - AK-KA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ALTINTAS MAH/SEMT 101 SK. 9 A NAZİLLİ YUSUF AKKAYA (256) 313-3020 □
EGE BALIKESİR ERDENER YILMAZ - ÇETİN TEKNİK AZERBAYCAN BULVARI 4 SK NO:19 BATUR APT EDREMİT ERDENER YILMAZ (266) 373-2751 □
EGE BALIKESİR HASAN KÖSELECİOĞLU - MAVİ KLİMA 150 EVLER MAH ŞEHİTFAHRİ CAD ÖZSERÇEOĞLU APT, NO:332/3-4 AYVALIK HASAN KÖSELECİOĞLU (266) 331-0606 □ ◊
EGE BALIKESİR İSMAİL AYCAN YILMAZ-YILMAZ TEKNİK KURTULUŞ MAH.KIZILAY CAD. NO:60/A GÖNEN İSMAİL AYCAN YILMAZ (266) 772-6564 □
EGE BALIKESİR GÜLDEN KÖSEOĞLU-RT GRUP AKINCILAR MAH. GAZİ BULVARI NO: NO:5/A A GÜLDEN KÖSEOĞLU (850) 850-1078 □ ○ ◊
EGE BALIKESİR KADİR DAĞLI - DAĞLI TEKNİK 1.ORUÇGAZİ MAH ORTAK SK NO:53-D MERKEZ KADİR DAĞLI (266) 249-3031 □ ◊
EGE ÇANAKKALE DİJİTAL ELEKTRİKLİ EV ALET.SERVİS HİZ SAN TİC LTD ŞTİ İSMETPAŞA MAH ÇINARLIK CAD NO:33/A-B MERKEZ CEVAT EKREN (286) 215-0000 □ ○ ◊
EGE ÇANAKKALE HAMİT BAYRAKTAR - KUTUP SOĞUTMA SEFERŞAH MAH H.ZAFER SK NO:14 EZİNE HAMİT BAYRAKTAR (286) 618-5080 □
EGE DENİZLİ OSMAN KURŞUNLUOĞLU - EGE TEKNİK MURADDEDE MAH. 357 SOK. NO:23 MERKEZ OSMAN KURŞUNLUOĞLU (258) 261-8245 □ ○
EGE DENİZLİ TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN KLİMA UÇANCIBAŞI MAH.TURAN GÜNEŞ CAD.NO:34 MERKEZ TUNCAY KUTLU (258) 242-8586 □
EGE İZMİR ACT ENERJİ İKL.SİST.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ OSMANGAZİ MAH. İBRAHİM ETHEM CAD. NO:96/B BORNOVA AHMET OSMANOĞLU (232) 373-7172 □ ○ ◊
EGE İZMİR AHMET ÖZÇELİK-BERK SOĞUTMA CAMİKEBİR MAH İZMİR CAD NO:38/B SEFERHİSAR AHMET ÖZÇELİK (232) 743-5909 □
EGE İZMİR AHMET TAŞDELEN - EGE SOĞUTMA ATATÜRK MAH.1017 SOK.NO:11/A SELCUK AHMET TAŞDELEN (232) 892-9004 □
EGE İZMİR AHMET TUTA - TUTKU SOĞUTMA KURTULUŞ MAH.KETENKÖPRÜ SOK.NO:7/A TİRE AHMET TUTA (232) 511-2399 □
EGE İZMİR AİRTEK KLİMA ISITMA SOĞUTMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MANAVKUYU MAH. 278 SK NO:3/A BAYRAKLI AHMET GÜR (232) 348-7470 □ ◊
EGE İZMİR ALKANER SOĞUTMA ISITMA KLİMA MÜH. İNŞ. TAAH. SAN.

TİC.LTD.ŞTİ.
HÜRRİYET MAH MEHMET AKİF CAD NO:82/Z BUCA ALİ ÇIKRIK (232) 452-6818 □ ○ ◊

EGE İZMİR BEHÇET ESER - ESER SOĞUTMA 8 EYLÜL MAHALLESİ 109 SOKAK NO:2 KEMALPAŞA HAMZA ESER (232) 878-6611 □ ◊
EGE İZMİR DELTA KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6004 ADA 5475-4 SOK NO:13 MTK STS ÇAMDİBİ NURCAN KÜÇÜK (232) 465-0704 □ ○ ◊
EGE İZMİR FİKRİ ÖZAKÇA - SEREN KLİMA SATIŞ SERVİS İNÖNÜ MAH HÜRRİYET CAD.NO:220/A BORNOVA FİKRİ ÖZAKÇA (232) 345-7074 □ ◊
EGE İZMİR GÜNAY İÇER - CAN SOĞUTMA TEPEKÖY MAH. ASLANLAR CAD. NO:8/A TORBALI GÜNAY İÇER (232) 856-0185 □
EGE İZMİR HAKAN ÇENBER - AY-HAK İKLİMLENDİRME KASIMPAŞA MAH ALTUĞ KARABURUN CAD.NO:5/B MENEMEN HAKAN ÇEMBER (232) 831-0626 □
EGE İZMİR İSMAİL YASEMİN-OĞUZ SARIYAR-ALFA KLİMA ISIT VE SOĞT.SİST. SOĞUKKUYU MAH. 1847/12 SK NO:1/3 İSMAİL YASEMİN-OĞUZ 

SARIYAR
(232) 323-6570 □

EGE İZMİR NAZİFE ERSAN - MEGA KLİMA ATATÜRK MAH. ŞEHİT. ADNAN MENDERES BLV. NO:65/13 NAZİFE  ERSAN (232) 545-2085 □
EGE İZMİR İBRAHİM ANAYURT - TEKNİK SERVİS İ.P. MAH. 3.SOK NO:31/A DİKİLİ İBRAHİM ANAYURT (232) 671-5723 □
EGE İZMİR KILIÇKAYA İKLİM.DAY.TÜK.GID.TUR.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ ATATÜRK MAH İSTİKLAL CAD NO:136/C ALİAĞA İSA KILIÇKAYA (232) 616-4858 □
EGE İZMİR MEHMET BURAK PEKDÜZ - PEKDÜZ BEY.EŞYA SERVİSİ YENİ MAH NECATİ CUMALI CAD NO:32/2 URLA MEHMET BURAK PEKDÜZ (232) 754-2772 □ ◊
EGE İZMİR MEHMET YANIK - AYMET İKLİMLEME 1787 SOKAK.NO:28/AKARŞIYAKA MEHMET YANIK (232) 362-5553 □
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EGE İZMİR MESUT BERKUN - BERKÜN TEKNİK 1853/3 SOK NO:2/B KARŞIYAKA MESUT BERKÜN (232) 382-8222 □ ○ ◊
EGE İZMİR METİN KAPUSUZLAR - METİN ENVER KLİMA ETİLER CD NO43/A  GAZİEMİR METİN KAPUSUZLAR (232) 251-1667 □ ○
EGE İZMİR RÜSTEM ŞIRAY ISITMA SOĞ.KLİMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 74 SOK.NO: 2/B ÜÇKUYULAR RÜSTEM ŞIRAY (232) 246-8081 □ ◊
EGE İZMİR SEZGİN POLAT - POLAT TEKNİK ERTUĞRUL MAH MİTHATPAŞA CAD NO:39/A TORBALI SEZGİN POLAT (232) 264-5459 □
EGE İZMİR ŞAFAK AHMET KALYONCU - BİRLİK TEKNİK 55/1 SOK. NO:2/ABORNOVA ŞAFAK KALYONUCU (232) 339-8090 □
EGE İZMİR ŞAHİN ERBAY - ER SERVİS 545.SOK.NO:65 /B    ŞİRİNYERBUCA HÜSAMETTİN ERBAY (232) 448-0004 □
EGE İZMİR UMUT ÖZEN-ŞENGÜL KLİMA YALI MHL.CAHER DUDAYEV BULVARI NO:125/A KARŞIYAKA UMUT ÖZEN (232) 336-3938 □
EGE İZMİR YAŞAR GÜNEY TEKİZ TEKNİK KLİMA SATIŞ SERVİS ZİYAPAŞA CAD NO:44/A ÇAMDİBİ BORNOVA YAŞAR GÜNEY (232) 457-1636 □
EGE İZMİR FİKRİ ÖZAKÇA - SEREN KLİMA SATIŞ SERVİS İNÖNÜ MAH HÜRRİYET CAD.NO:220/A BORNOVA FİKRİ ÖZAKÇA (232) 345-7074 ○
EGE KÜTAHYA ALİ ÖZAL - İDEAL SOĞUTMA LALA HÜSEYİN PAŞA MAH KIBRIS CAD BARIŞ APT ALTI NO:75 

MERKEZ
ALİ OZAL (274) 216-0830 □

EGE MANİSA BAHAR ALOĞLU - ALOĞLU SOĞUTMA PAŞA MAH. 27 SK. NO:12/B  AKHİSAR BAHAR ALOĞLU (236) 412-9261 □
EGE MANİSA BARIŞ HARMAN - BARIŞ SOĞUTMA BEŞ EYLÜL MAH. REDDİLLAK CAD. NO:86/AALAŞEHİR BARIŞ HARMAN (236) 654-3275 □
EGE MANİSA GENÇ İKLİMLENDİRME ELEK.SOĞ. VE IS.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. YAR HASANLAR MAH. ERDEM SOK. NO:1/2 MERKEZ CELALETTİN M. TURAN (236) 238-8919 □ ○
EGE MANİSA HAKAN YAPICI - ALİZE SOĞUTMA TEVFİKİYE MAH 8 EYLÜL CAD NO:129/A MERKEZ HAKAN YAPICI (236) 234-9745 □
EGE MANİSA HAKAN ŞEN-ŞEN TEKNİK ARDA MAH. KENZİ CAD. NO:52/A HAKAN ŞEN (236) 232-5454 □
EGE MANİSA MÜJDAT MUT - MUT SOĞUTMA CUMHURİYET MAH.OZAN SOK. NO:1/B TURGUTLU MÜJDAT MUT (236) 313-7517 □
EGE MANİSA ÖZAY MEKANİK TESİSAT KLİMA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. YENİ MAHALLE 4737 SK NO:39/A YUNUS EMRE ÖZAY OSMANOĞLU (236) 211-0707 □ ○
EGE MANİSA RIFAT ONUR MANAZ -TEKNİKEL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ YILMAZLAR MAHL. YÖRÜK SK. NO:2/Z3 TURGUTLU RIFAT ONUR MANAZ-

SADIK ÇAVUŞLAR
(236) 313-3255 □

EGE MANİSA ÜNKOR ISITMA-SOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KURTULUŞ MAH.İDMAN SK NO:47/A SOMA SERKAN ÜNLÜ (236) 612-4984 □
EGE MUĞLA BAYRAM YORULMAZ - GÜVEN TEKNİK CUMHURİYET CAD.YASEMEN SOK.NO:10 ORTACA BAYRAM YORULMAZ (252) 282-5507 □
EGE MUĞLA EYYÜP YETER - ALP TEKNİK ISITMA SOĞUTMA MUSLİHİTTİN MAH ABDİ İPEKÇİ CAD ŞAHİN ÖZEN APT NO:9/B 

MERKEZ
EYYÜP YETER (252) 213-1399 □ ◊

EGE MUĞLA HAYRULLAH ALTUNTAŞ - ALTES ISI YOKUŞBAŞI MAH.DERVİŞ GÖRGÜN CAD.NO:2-BBODRUM HAYRULLAH ALTINTAŞ (252) 316-2246 □
EGE MUĞLA HİMMET BOĞA - SELVİ SOĞUTMA TAŞYAKA MAH.OVACIK KÖPRÜSÜ ÖLÜDENİZ YOLU BAHA ŞIKMAN 

CAD NO:39 FETHİYE
HİMMET BOĞA (252) 612-8266 □ ◊

EGE MUĞLA KAMİL ÖZGÜL - ÖZGÜL SOĞUTMA HAYITLI MAH ATATÜRK BULVARI 3 PINAR SPT NO:15/2A MİLAS KAMİL ÖZGÜL (252) 513-4504 □
EGE MUĞLA MAHSUM BULUT - BULUT TEKNİK KONACIK YENİ SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:12 BODRUM MAHSUM BULUT (252) 363-0135 □ ○ ◊
EGE MUĞLA SEVGİ TÜREDİ-DÜNYA KLİMA ISIT.VE SOĞT.SİSTEMLERİ ÇILDIR MAH. 105 SK NO: 10/2 SEVGİ TÜREDİ (252) 412-2472 □
EGE MUĞLA ÖNÇAĞ MÜH.ISIT.SOĞ.HİZ.NAK.OTO.KİR.İNŞ.İTH.İHR.SAN.

VE TİC.LTD.ŞTİ.
ATATÜRK BULVARI NO:290 KONACIK BODRUM YÜKSEL ÖN (252) 363-7229 □ ○ ◊

EGE MUĞLA ÖZKAN DİLMEÇ - ÖZKAN TEKNİK ATATÜRK CAD 3 SK NO:11/B DALAMAN ÖZKAN DİLMEÇ (252) 692-2525 □
EGE MUĞLA VOLKAN EZEL - VOLKAN ISITMA SOĞUTMA ÇILDIR MAH 103 SOK NO:7-4 MARMARİS VOLKAN EZEL (252) 413-1347 □ ○ ◊
EGE UŞAK ALİM DİKER - DİKER SOĞUTMA ŞEHİT ALİBEY MAH. ÇARŞI CAMİİ ALTI EŞME ALİM DİKER (276) 414-5189 □
EGE UŞAK MUSTAFA CENGİZ - CENGİZ TEKNİK ÜNALAN MAH.MÜJDE SOK.NO:24/A MERKEZ MUSTAFA CENGİZ (276) 224-2111 □
EGE UŞAK ÖMER BARIŞ SAÇLI-FÜRÜZAN ELEKTRİK İSLİCE MAH. DEĞERCİK SK NO:13/B MERKEZ ÖMER BARIŞ SAÇLI (276) 215-6958 □
G.DOĞU ANADOLU ADIYAMAN ÇÖZÜM TEKNİK ELEKTRİK EV ALET. TAMİRİ ISITMA VE 

SOĞUTMA SİST.-MEHMET UYGUL
ALİTAŞI MAH BOZBEY YOLU NO:29/B MERKEZ MEHMET UYGUL (416) 214-1187 □

G.DOĞU ANADOLU ADIYAMAN YALÇIN EGE - EGE SOĞUTMA FIRAT MAH. M.AKİF CAD. NO:79/A KAHTA YALÇIN EGE (416) 725-9560 □
G.DOĞU ANADOLU ADIYAMAN ZİYA AKSOY - AKSOY TEKNİK SOĞ.SERV.VE TİC. HOCA ÖMER MAH.GÖLEBATMAZ CAD.NO:39 MERKEZ ZİYA AKSOY (416) 213-0448 □ ○
G.DOĞU ANADOLU BATMAN BEKİR AKDAŞ - FURKAN TEKNİK ŞAFAK MAH BARIŞ BULVARI NO:61 MERKEZ BEKİR AKDAŞ (488) 215-7274 □
G.DOĞU ANADOLU BATMAN FAHRİ DEMİR - DEMİR SOĞT.-FAHRİ DEMİR BEYAZ EŞYA 

BAK. VE ONARIM
12.CAD.RAMAN MAH.NO:18 MERKEZ NECMETTİN DEMİR (488) 214-1430 □ ○ ◊

G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR ADNAN AKARCA-AKARCA SOĞUTMA PEYAS MAH D.KENT BULVARI 265 SOK ATAŞLAR STS, NO:6/E 
KAYAPINAR

ADNAN AKARCA (412) 257-1110 □

G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR İBRAHİM BUDAK - TEKNİK ELEKTRİK ŞİRİNEVLER MAH ELAZIĞ CAD NO:15 ERGANİ İBRAHİM BUDAK (412) 611-0401 □
G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR MEHMET HULKİ YALMAN - YALMAN SOĞUTMA SELEHADDİN EYUBİ BULVARI BAYINDIRLIK CAD POLKAR APT ALTI 

NO:5 BAĞLAR
M.HULKİ YALMAN (412) 238-0303 □ ○ ◊

G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR MEHMET İSA YILMAZ-KARTEK SOĞUTMA PEYAS MAH.523 SK NO:5 D.35 KAYAPINAR MEHMET İSA YILMAZ (412) 257-5779 □
G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR SUAT DEMİR - SUDEM TEKNİK AZİZMAHMUTOĞULLARI CAD AĞMA APT ALTI NO:30/A YENİŞEHİR SUAT DEMİR (412) 224-1016 □
G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR ŞEYHMUS GÜLTEKİN - ŞİRİN SOĞUTMA ALTIOK MAH İ.BEŞİKÇİ CAD NO:63/B BİSMİL ŞEYHMUS GÜLTEKİN (412) 415-3922 □
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP ABDULKADİR DİKER - ÖZKAR TEKNİK SOĞUTMA SAHA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:41/C NİZİP ABDULKADİR DİKER (342) 517-7119 □
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP ALPARDA İNŞ.ISIT.SOĞT.SİST.TİC.LTD.ŞTİ. PANCARLI MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:90 ALPARSLAN GÖKÇEK (342) 336-6666 □ ○ ◊
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP HASAN YUSUF ELTEMUR - CAN KLİMA BATIKENT MHL. M.YAZICIOĞLU CD. DİNÇ APT. NO.8/6 ŞEHİTKAMİL YUSUF ELTEMUR (342) 341-5757 □ ○ ◊
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP MEHMET HAYRİ TAŞKESEN-TTS KLİMA İKLİMLENDİRME SARIGÜLLÜK MAHL. KARACAOĞLAN CAD. NO:44 A 1  ŞEHİTKAMİL MEHMET HAYRİ TAŞKESEN (342) 321-5050 □ ○
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP SERMET TÜRKERİ - ETKİN KLİMA GÜVENEVLER MAH.23.N CAD.24 NOLU SOK.ÖZSEVER APT.ALTI 

NO:1 MERKEZ
SERMET TÜRKERİ (342) 321-1345 □

G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP SEYDİ  VAKKAS YENİAY - EMAY İKLİMLENDİRME GÜNEYKENT MH. ÜNİVERSİTE BULVARI NO:371/A ŞAHİNBEY SEYDİ VAKKAS YENİAY (342) 360-4555 □ ◊
G.DOĞU ANADOLU MARDİN A.HAMİT BOĞA - İBRAHİMOĞLU TEKNİK OTOGAR ARKASI ASMİN SK KELEŞOĞLU APT ALTI KIZILTEPE HAMİT BOĞA (482) 312-7211 □ ○
G.DOĞU ANADOLU MARDİN ALİ OSMAN ECE - ECE SOĞUTMA YENİ HÜKÜMET KONAĞI ARKASI ÇAĞDAŞ SİTESİ.A BLOK.NO:14/ 

KMERKEZ
OSMAN ECE (482) 213-7685 □

G.DOĞU ANADOLU MARDİN İDRİS DÜZ-LİDER TEKNİK YEŞİLKENT MAH. LOZAN CADDESİ NO:132 NUSAYBİN İDRİS DÜZ (482) 415-7812 □
G.DOĞU ANADOLU MARDİN İLHAN AZAK - AZAK SOĞUTMA BATMAN YOLU ÜZERİ CUMHURİYET MAH. NO:111 MİDYAT İLHAN AZAK (482) 464-0762 □
G.DOĞU ANADOLU SİİRT AKSOY SOĞUTMA DAY. TÜK. MAL. PETROL ÜRÜNLERİ 

NAKLİYE İNŞ. SAN. TİC.LTD. ŞTİ
ULUCAMİ ALTI NO:16 KURTALAN FIRAT AKSOY (484) 411-2691 □

G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA EYYÜP KEVEŞ- AYAZ TEKNİK SOĞUTMA ERTUĞRULGAZİ MAH. 331 SK NO:6 B/1 HALİLİYE EYYÜP KEVEŞ (541) 542-6149 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA MEHMET ŞAMADANCI - MULTİ SOĞUTMA EMNİYET CAD. ÇİÇEK APT. ALTI NO:1MERKEZ MEHMET ŞAMADANCI (414) 315-4734 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA MUSTAFA ÖZTÜRK-MST ÖZTÜRK SOĞ.VE ISIT. SİSTEMLERİ SÜLEYMANŞAH MAH. İBRAHİM GÜNDOĞAN CAD. NO:34/1 MUSTAFA ÖZTÜRK (414) 411-2863 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA NECATİ ÇINAR - ÇINAR SOĞUTMA CUMHURİYET MAH DR BOZAN CAD. NO:38 SURUÇ NECATİ ÇINAR (414) 611-4646 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA OSMAN ŞEKER - GAP TEKNİK ULUBATLI MAH 371 SOK  NEHİR APT ALTI  NO / 45 /B MERKEZ OSMAN ŞEKER (414) 315-5542 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA ŞERİF YAŞAR - İKLİM KLİMA GAZİ CAD. NO:72 CEYLANPINAR ŞERİF YAŞAR (414) 471-7383 □
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA TT MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC.LTD .ŞTİ YENİŞEHİR MAH 6.S DAĞYUTAN APT NO:2-C MERKEZ RAMAZAN ÇİMEN (414) 315-2315 □ ○
G.DOĞU ANADOLU ŞANLIURFA İPEKSEVER İKLİMLENDİRME SOĞ.ISIT.HAV.PAZ.İTH.İHR.SAN. 

VE TİC.LTD.ŞTİ.
ATATÜRK MAH.1.SOK NO:8/B/0 MERKEZ MEHMET BÜLENT 

İPEKSEVER
(414) 312-1818 ○

G.DOĞU ANADOLU ŞIRNAK CİHAT ŞENSES - AK BUZ SOĞUTMA CUDİ MAH.İSTİKLAL CAD. NO:25/B SİLOPİ CİHAT ŞENSES (486) 518-6644 □
G.DOĞU ANADOLU ŞIRNAK EROL YILDIRIM - YILDIRIM TEKNİK SOĞUTMA TURGUT ÖZAL MAH ADİLE NAŞİT CAD NO:24/AİDİL EROL YILDIRIM (486) 551-2887 □
G.DOĞU ANADOLU ŞIRNAK HÜSEYİN ÇAYILDAK - DİCLE SOĞUTMA D.KAPI MAH. NESİMİ CAD. NO:11-13 CİZRE HÜSEYİN ÇAYILDAK (486) 616-8885 □
G.DOĞU ANADOLU ŞIRNAK SAMİ ZEYREK - ZEYREK KLİMA BAHÇELİEVLER MAH FIRAT PEN APT KARŞISI NO:36/A MERKEZ SAMİ ZEYREK (486) 216-2153 □
İÇ ANADOLU AKSARAY TUNCAY KARATAY - ŞAHİN SOĞUTMA DERE  MAH.BELEDİYE CAD.BURAK REİS APT ALTI NO:31/A MERKEZ TUNCAY KARATAY (382) 212-9484 □
İÇ ANADOLU ANKARA ALES MÜHENDİSLİK İNŞ.OTO YEDEK PARÇA DAN.ELEKT.

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İNCESU CAD.NO:140/17 ÇANKAYA İBRAHİM FİDAN (312) 431-3213 □ ○

İÇ ANADOLU ANKARA BİLİRLER KLİMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. UFUKTEPE MAH UFUKTEPE CAD NO:19/A KEÇİÖREN HAMİT ÖZEL (312) 580-6450 □ ○
İÇ ANADOLU ANKARA ÇÖZÜM ELEKTRİK KLİMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. A.Öveçler Mah. Kabil Cad. 1320. Sok. No:3/8 ÇANKAYA YAKUP BAŞARAN (312) 481-6423 □ ○ ◊
İÇ ANADOLU ANKARA ERDOĞAN ŞİMŞEK-ŞİMŞEK TEKNİK DEMİRLİBAHÇE MHL. AĞAÇLI SK. NO:14/C MAMAK ERDOĞAN ŞİMŞEK (312) 319-7672 □
İÇ ANADOLU ANKARA M&T ISITMA SOĞUTMA KLİMA TESİSAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SOKUOLLU MEHMETPAŞA CAD.NO:20/A DİKMEN TEKİN DURU (312) 481-2195 □ ○
İÇ ANADOLU ANKARA MEHMET BAŞDOĞAN-UĞUR ELEKTRO. ISIT. SOĞ. BEY. EŞY. KUŞCAĞIZ MAH. 19 MAYIS CD. NO:112/B  KEÇİÖREN MEHMET BAŞDOĞAN (312) 328-2070 □
İÇ ANADOLU ANKARA MERMERLER ULUSLARARASI TAŞ.VE TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DİNÇ SOK.NO:24 KAVACIK SUBAYEVLERİ KEÇİÖREN HACI AHMET MERMER (312) 316-2222 □
İÇ ANADOLU ANKARA MURAT ARPACI - DELTA SOĞUTMA KLİMA İSTASYON MAH 2303 SK NO:8 ETİMESGUT MURAT ARPACI (312) 244-6890 □
İÇ ANADOLU ANKARA NAİL KARAHASANOĞLU- POLARİS SOĞUTMA KLİMA PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOK 10-A, AŞAĞI AYRANCIA.AYRANCI NAİL  KARAHASANOĞLU (312) 441-3533 □ ○
İÇ ANADOLU ANKARA NBA KLİMA VE SOĞ. ALET.PAZ.TAŞ. İNŞ. TUR. SAN.TİC. BAŞÇAVUŞ SK NO:74/D KÜÇÜKESAT ADİL- NECLA DİNÇ (312) 434-1945 □ ○
İÇ ANADOLU ANKARA PATENT KLİMA OTO.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. HARBİYE MAH. Ş.ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU SK, NO:21/A 

ÇANKAYA
LEVENT ARPACI (312) 480-3399 □

İÇ ANADOLU ANKARA UĞUR ÖZDEMİR - ÖZ TEKNİK SOĞUTMA KENT KOOP. 5 CAD. 235/6 SOK. ŞAFAK 91 SİT. C/1 BLOK 11/A 
BATIKENT

UĞUR ÖZDEMİR (312) 250-1700 □

İÇ ANADOLU ANKARA RÖNESAN ARAŞTIR. TEKNO. GELİŞTİRME ELEKTRO. LTD.ŞTİ. S.SALTOĞLU CD.2715 SOK. KONSEPT İŞ YERLERİ, VİL.NO:2/11 
ÇANKAYA

RAFET REVAN (312) 242-2333 ○

İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR ARSTEKNİK MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KURTULUŞ MAH. SEMT ZİYA PAŞA CAD. NO:93/A ODUNPAZARI MEHMET ŞİMŞEK (222) 240-4121 □ ○
İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR NTS NUR TEKNİK SOĞ VE ISITMA TRZ LTD ŞTİ AKARBAŞI MAH. M.K. ATATÜRK  CD. NO:9/B MERKEZ HASAN AKTÜRK (222) 233-4130 □ ○
İÇ ANADOLU KARAMAN MUHAMMET UYSAL - UYSAL BOBİNAJ YETKİLİ SERVİSİ KIRIŞÇI MAH.YUNUS EMRE CAD.NO: 25 MERKEZ MUHAMMET UYSAL (338) 213-8212 □ ○
İÇ ANADOLU KAYSERİ ALİ İHSAN BÜYÜKÇUKURLU - KALENDER TEKNİK FATİH MAH.AHMETPAŞA CAD.BEDİR AP.ALTI NO:62/A KOCASİNAN ALİ İ. BÜYÜKÇUKURLU (352) 232-8877 □
İÇ ANADOLU KAYSERİ YAŞAR ALEMDAR - ALEMDAR SOĞUTMA FATİH MAH.OĞUZ CAD.NO.14/B KOCASİNAN YAŞAR ALEMDAR (352) 222-3753 □ ○ ◊

SERVİS LİSTESİ / (SPLIT KLIMA-VRV-ALTHERMA) ÇAĞRI MERKEZİ 444 999 0
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KLİMA VRV ALTHERMA

İÇ ANADOLU KIRŞEHİR ONGAN KÖPRÜLÜ - KÖPRÜLÜ TİCARET AHİ EVREN MAH.735 SOK.GÖKSU APT.ALTI NO:13/B MERKEZ ONGAN KÖPRÜLÜ (386) 213-5350 □
İÇ ANADOLU KONYA A.K.R. MÜHENDİSLİK ISI SİSTEMLERİ İNŞ. TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MUSALLA BAĞLARI MH. NALCACI  CAY İŞHANI NO:94/D SELÇUKLU E.AYBARS ÖZER (332) 238-4015 □
İÇ ANADOLU KONYA HASAN SELVİ - SELVİ SOĞUTMA BAHÇELİEVLER MAH. PRF. DR. YILMAZ USLU CAD. NO:38A BEYŞEHİR HASAN SELVİ (332) 512-4010 □
İÇ ANADOLU KONYA İSMAİL KAPLAN - İSOMAK TİCARET KILIÇASLAN MAH RAUFDENKTAŞ CAD NO:73/F SELÇUKLU İSMAİL KAPLAN (332) 238-7403 □ ○
İÇ ANADOLU KONYA OSMAN OĞUZ - OĞUZ EV ALETLERİ MEYDAN MAH MANAV SOK NO:18 AKŞEHİR OSMAN OĞUZ (332) 812-6666 □
İÇ ANADOLU KONYA TUNCER TEKNİK HİZ.LTD.ŞTİ. NİŞANTAŞI MAH.ŞAHİNAĞA SOK.ÖZÇOBAN SİT.NO:4/E SELÇUKLU AHMET TUNCER (332) 237-1967 □ ○ ◊
İÇ ANADOLU KONYA HÜSEYİN KAYIHAN-İSRA BRÜLÖR MEHMET AKİF MAH. VURAL SK. NO:11/A-1 SELÇUKLU HÜSEYİN KAYIHAN (332) 353-4131 ◊
İÇ ANADOLU NEVŞEHİR MEHMET BIYIK - ESKAR SOĞUTMA 20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. NO:47 MERKEZ MEHMET BIYIK (384) 214-2800 □ ◊
İÇ ANADOLU NİĞDE MUKADDER SALCI - GÜVEN ISITMA VE KLİMA ŞAHİNALİ MAH.FAİK ŞAHENK BULV.MİTHAT TALAYHAN APT.NO:13/E 

MERKEZ
MUKADDER SALCI (388) 232-8896 □

İÇ ANADOLU SİVAS Mustafa ÇOPUR - GÜNEY ELEKTRİK PULUR MAH. YAHYABEY CAD. KARAHALİLOĞLU APT. NO:23/A MERKEZ SİNAN YÜKSEK (346) 221-2652 □ ○
İÇ ANADOLU YOZGAT AHMET TAŞKINOĞLU - SES SOĞUTMA BAHÇELİEVLER MAH. ATATÜRK BULVARI NO:10  A/B SORGUN AHMET TAŞKINOĞLU (354) 415-8081 □
İÇ ANADOLU YOZGAT MUSTAFA KEMAL ŞAHİNLER - ESGO ELEKTRONİK ÇARŞI MAH SPOR SOK NO:14/1, BOĞAZLIYAN MUSTAFA KEMAL 

ŞAHİNLER
(354) 645-1245 □

KARADENİZ AMASYA HALİS DEMİRCİ - AMASYA SOĞUTMA HACI İLYAS MH.ÖRGÜCÜ SOK, NO:1/B MERKEZ HALİS DEMİRCİ (358) 210-0021 □
KARADENİZ AMASYA HÜSEYİN KARACAN-EMEK TİCARET HARMANLAR MAH AVCI SOK NO:11/A MERZİFON HÜSEYİN KARACAN (358) 514-4757 □
KARADENİZ ÇORUM ADEM ÖZSEMİZ - HAKAN TEKNİK ÇÖPLÜ MAH AKPINAR CAD NO:19/A MERKEZ ADEM ÖZSEMİZ (364) 225-1140 ○ ◊
KARADENİZ GİRESUN FATİH MEHMET İNCE - ALASKA SOĞUTMA KAPI MAH.SEYİT VAKKAS SOK.NO:4 MERKEZ FATİH MEHMET İNCE (454) 216-2089 □
KARADENİZ GİRESUN İBRAHİM KESKİN NİZAMİYE MAH.ORHAN YILMAZ C.NO:41/A MERKEZ İBRAHİM KESKİN (454) 216-2759 □ ○ ◊
KARADENİZ ORDU BAKİ KARATAŞ - KARATAŞ SOĞUTMA SAKARYA MAH. SAKARYA CAD. NO:48 FATSA BAKİ KARATAŞ (452) 423-6394 □
KARADENİZ ORDU MEHMET ÖZEN ELEK.EV ALET.TAMİRİ FATMA HATUN SOK. NO:51 MERKEZ MEHMET ÖZEN (452) 212-3042 □
KARADENİZ RİZE ETHEM DENİZ-ÜÇLEM ISITMA SOĞUTMA EKREM ORHON MHL. GENÇLİK CD. NO:19/A MERKEZ ETHEM DENİZ (464) 223-4004 □
KARADENİZ SAMSUN AHMET ÇELEBİ-KIZILIRMAK AR BEYAZ EŞYA KIZILIRMAK MAH. YAVUZ SULTAN SELİM SK. NO:36/A BAFRA AHMET ÇELEBİ (362) 532-0122 □
KARADENİZ SAMSUN MERSAM ISITMA VE SOĞUTMA SİST.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SELAHİYE MAH. 100. YIL BULVARI NO:50 İLKADIM ÖMER OKUDAN (362) 432-8831 □ ○
KARADENİZ SAMSUN ÜNAL BALTA - TERMO İŞLEM SOĞUTMA YENİ MAHL. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:58 ATAKUM ÜNAL BALTA (362) 438-3547 □ ○ ◊
KARADENİZ SAMSUN YAVUZ TANRIVERDİ - SAMTES KARADENİZ MH. AZİZİYE CAD.NO:11/B İLKADIM YAVUZ TANRIVERDİ (362) 230-5456 □ ○
KARADENİZ SİNOP HASAN ÖZDEN - GÖZDE SOĞUTMA HAMİDİYE MAH. OKULLAR CAD. NO:10 GERZE HASAN ÖZDEN (368) 718-4055 □
KARADENİZ TOKAT DURAN AKTAŞ - GÜNEY TEKNİK KALEARDI MAH M.FÜSUNOĞLU CAD EKİCİ APT NO:31/A MERKEZ DURAN AKTAŞ (356) 214-5595 □
KARADENİZ TOKAT FATİH AYAN - TAMSER CUMHURİYET CAD.MEMUR VE HİZMETLİLER YAPI KOOP ALTI. 

NO:73/A TURHAL
FATİH AYAN (356) 276-4433 □

KARADENİZ TRABZON ÜÇ-EL ISITMA SOĞUTMA İNŞ.NAK.TURZ.MÜŞ.SER.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ AYDINLIKEVLER MAH.HASANPAŞA CAD.9 NOLU SOK.ÖZLEM APT.
NO:6 MERKEZ

ABDULLAH KOÇ (462) 230-5670 □ ○ ◊

MARMARA BARTIN CAN MUTLU ELEKTRİKLİ VE ELK. EV ALETLERİ BAKIM ONARIM 
MÜHENDİSLİK İMALAT

ORTA MAH.TOPCUKONAĞI CAD NO:10 MERKEZ CAN MUTLU (378) 227-1828 □

MARMARA BİLECİK AHMET ÖZGÜR ONGAN-ONGAN TEKNİK ERTUĞRULGAZİ MAH. ABBASLIK YOLU NO:19/A MERKEZ AHMET ÖZGÜR ONGAN (228) 212-6900 □
MARMARA BİLECİK YAŞAR ERKANLI - ERKAN-İŞ YENİ MAH. EĞRİ SOK. NO:8 BOZÜYÜK YAŞAR ERKANLI (228) 315-4396 □
MARMARA BOLU ERGÜN RÜZGAR - İKLİM SOĞUTMA KARAMANLI MAH YEŞİL SOK BEYZA 3 APT NO:13-14-15 MERKEZ ERGÜN RÜZGAR (374) 212-2332 □ ○ ◊
MARMARA BURSA ALTAY İKLİMLENDİRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SİNANBEY MAH. MURAT CAD. NO:44/AİNEGÖL MESUT ALTAY (224) 711-4411 □ ○ ◊
MARMARA BURSA ATMOSFER KLİMA MÜHENDİSLİK İNŞAAT GIDA TEKST.SAN.

TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇEVLER MHL. DİLAN SK. NO:11 NİLÜFER HAMZA KARAGÖZ (224) 441-1992 □ ○

MARMARA BURSA BİROL MUMCU ISITMA SOĞUTMA SİST.VE TURZ. SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.

KONAK MAH BİLGİNLER CD.HAKAN SOK MURATHAN SİT.B BLOK 
NO:29/C NİLÜFER

BÜLENT MUMCU (224) 256-8686 □

MARMARA BURSA E.K.G. ISITMA VE SOĞUTMA SİS.İNŞ. TAAH.ELEKTRONİK OTO-
MASYON SİS. GIDA TEKS. KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ESENTEPE MAH SANAYİ CAD NO:71 NİLÜFER ENGİN SATILMIŞ (224) 250-6853 □ ○ ◊

MARMARA BURSA EROL GÜROL YALÇIN-YALÇIN TEKNİK KALE MAH UZUN CAD DAR SK NO:2 KESTEL EROL GÜROL YALÇIN (224) 372-2424 □
MARMARA BURSA MEHMET ALİ ÇAKIR-ÇAKIR TİCARET MİLLET MAH DERYA CAD NURİPEK3 STS.C BLOK NO:3-1 MERKEZ MEHMET ALİ ÇAKIR (224) 362-2248 □
MARMARA BURSA RECEP BALTACI - ARM TEKNİK NAMIK KEMAL MAH NAMIK KEMALCAD NO:35-A OSMANGAZİ RECEP BALTACI (224) 256-8474 □ ○ ◊
MARMARA BURSA ŞERİF ÖZGÜN - ÖZGÜN TEKNİK ÇIRPAN MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:138-FM. KEMALPAŞA ŞERİF ÖZGÜN (224) 614-1910 □
MARMARA BURSA TEKNOMİM KLİMA SOĞ.ISIT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALAADDİN BEY MAH 619 SOK NO:4/E NİLÜFER HİKMET BAŞARAN (224) 441-9131 □ ○ ◊
MARMARA BURSA VEDEL KLİMA DAY. TÜK. MAL.TEKS.İNŞ.LTD.ŞTİ. GAZCILAR CAD NO:41 OSMANGAZİ VEDAT YÜKSELİR (224) 224-3317 □
MARMARA ÇANAKKALE UFUK GÜNGÖR - GÜNGÖR TEKNİK C.KEBİR MAH C.NURİ İLERİ CAD NO:4/1 GELİBOLU UFUK GÜNGÖR (286) 566-4099 □
MARMARA DÜZCE EKREM BAYRAKTAR - BAYRAKTAR SOĞUTMA CEDİDİYE MAH GÜNDOĞDU SOK NO:19MERKEZ EKREM  BAYRAKTAR (380) 523-4828 □
MARMARA EDİRNE SERKAN GÖLEMEN - GÖLEMEN ISITMA,SOĞUTMA,KLİMA UZUN KALDIRIM CAD.ALTAY 4 APT NO:31 AYŞEKADIN MERKEZ SERKAN GÖLEMEN (284) 225-0760 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL ABDULLAH YUMAT - EXPER TEKNİK SANAYİ MAH.GÜMÜŞHANE CAD.NO:93/A  4.LEVENT ABDULLAH YUMAT (212) 324-7781 □ ◊
MARMARA İSTANBUL AÇM İÇ VE DIŞ TİC. ISI SOĞUT. TES. İNŞ. TAH. LTD. ŞTİ. ÜNİVERSİTE M.LAKE SOK NO:3 AVCILAR KADİR AHMET USLU (212) 421-2525 □
MARMARA İSTANBUL ADNAN ÇİFTÇİ - SEFA KLİMA DOĞU MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO:53/D PENDİK ADNAN ÇİFTÇİ (216) 491-9588 □
MARMARA İSTANBUL AFAT TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SANAYİ MAH. SULTAN SELİM CAD BAHÇEM SOK NO:27/B 4.LEVENT ADEM SIDAR (212) 278-6632 □ ○
MARMARA İSTANBUL AHMET KELEŞ - İSMAİL AKGÜN - TILSIM KLİMA İCADİYE MAH MÜNECCİMBAŞI SOK.NO:72/A ÜSKÜDAR AHMET KELEŞ (216) 310-0305 □ ○
MARMARA İSTANBUL AHMETOĞLU ELEKTRİKLİ EV AL.SER.VE GID.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. ÇENGELKÖY KULELİ CAD NO:20 ÜSKÜDAR AHMET YAŞAR 

AHMETOĞLU
(216) 422-8090 □

MARMARA İSTANBUL AKAN AĞGEZ-MEVSİM KLİMA SERVİS HİZM.SAN.TİC. CEMİL MERİÇ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:77/A ÜMRANİYE AKAN AĞGEZ (216) 611-2219 □ ○
MARMARA İSTANBUL AKDENİZ KLİMA VE DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN TİC. EMNİYETTEPE MAH TOPÇULAR YOKUŞU FETİH SK NO:1 SİLAHTAR 

EYÜP
ABDULLAH GÜLTEKİN (212) 626-3247 □ ○ ◊

MARMARA İSTANBUL AKEL KLİMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KOCATEPE MAH. ŞEHİR PARKI CAD. NO 143 /ABAYRAMPAŞA CİHAN TÜER (212) 563-3333 □ ○
MARMARA İSTANBUL AKS YAPI TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.  H.RIFATPAŞA M PERPA TİC MERK.1689, NO:B/11 ŞİŞLİ TÜRKER ERASLAN (212) 222 7470 □ ○
MARMARA İSTANBUL AKSEN KLİMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ SAPANBAĞLARI MAH MİRALAY NAZIMBEY CAD NO:23/BPENDİK VOLKAN ESENOĞLU (216) 353-7474 □ ○
MARMARA İSTANBUL AKTİF İKLİMLENDİRME KLİMA HAV.VE SOĞUTMA SİST.SAN.

TİC LTD.ŞTİ
HARMANTEPE MAH. KAYA SK. NO:58/1 KAĞITHANE ERHAN TAŞ (212) 279-7993 □ ○

MARMARA İSTANBUL ARİF YİĞİT - MERCAN KLİMA ÇELİKTEPE MAH GÜZELDERE CAD NO:111/C KAĞITHANE ARİF YİĞİT (212) 284-4411 □ ○
MARMARA İSTANBUL ATİLLA OLGUN-FİLİZ TEKNİK MUSTAFA KEMAL PAŞA MHL. ÜMİT SK. NO:63 AVCILAR ATİLLA OLGUN (212) 554-2167 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL AYHAN DOĞAN-CF MÜH. VRF ISITMA SOĞ.HAV.TEKNİK SERVİS 

SATIŞ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
HÜRRİYET MAH AYAZMA CAD NO:133 ZEMİN 1 KARTAL AYHAN DOĞAN (216) 451-5946 □ ○

MARMARA İSTANBUL AYLA ALTUNAL - ÜÇEL TEKNİK CİHANGİR MAH.ELİT SOK NO:11 AVCILAR SONER ALTUNAL (212) 422-4588 □
MARMARA İSTANBUL BAHRİ DOĞRUYOL - AB ISITMA VE SOĞUTMA SİST HÜRRİYET MAH.ŞENCAN SOK NO:45/B GÜNEŞLİ BAHRİ DOĞRUYOL (212) 659-8458 □ ○
MARMARA İSTANBUL BUĞRA SAVAŞ - BUĞRA KLİMA KAVACIK MHL. YURTSEVENLER SK. NO:10/B BEYKOZ BUĞRA SAVAŞ (216) 465-5007 □ ○
MARMARA İSTANBUL BURAK EMRE ERSAYIN-AKTİF TEKNİK ALİBEY MAH HASAN TÜFEKÇİ SK NO:3 SİLİVRİ BURAK EMRE ERSAYIN (212) 729-0919 □ ◊
MARMARA İSTANBUL BÜLENT AKYASAN - AK MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA ÇAKMAK MAH CAMİİ SK NO:10/B ÜMRANİYE BÜLENT AKYASAN (216) 540-6162 □ ○
MARMARA İSTANBUL CANKA MÜHENDİSLİK İKLİM SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ATATÜRK CAD GİRNE MAH ÇİÇEK SOK ERKONUT STS NO:12 DÜK.6 

MALTEPE
KAAN DALAY (216) 383-1846 □ ○

MARMARA İSTANBUL CENGİZ KARAKOÇ - SİMGE KLİMA YUKARIDUDULLU MAH DİVAN CAD DAVUT SOK NO:3-A ÜMRANİYE CENGİZ KARAKOÇ (216) 313-3088 □ ○
MARMARA İSTANBUL CZM MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ TALATPAŞA MAH ALAKOÇ SK NO:2/B KAĞITHANE CEMAL DURMUŞ (212) 444-1940 □ ○
MARMARA İSTANBUL DEPA SOĞUTMA ISIT.MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. YUKARI DUDULLU MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD..NO:28/A ÜMRANİYE ALİ GENÇ (216) 612-5654 □ ○
MARMARA İSTANBUL DETAYSAL MÜH.İKLİM.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ HASBAHÇE CADDESİ NO 34\B KAĞITHANE ENGİN ERSOY (212) 294-0438 □ ○
MARMARA İSTANBUL DOĞASER ISI SOĞ.SİS.OTO İNŞ SAN VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. GENÇOSMAN MAH MERA SK NO:1 GÜNGÖREN HASAN GÜLDÜMEN (212) 611-2121 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL EKREM ERÇİN - NET ELEKTRİK ÇUBUKLU FIRIN SOK. NO:19 KAVACIK EKREM ERÇİN (216) 413-8445 □ ○
MARMARA İSTANBUL ELSAN MÜH.HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. AYDINLIYOLU CAD.NO:81/A PENDİK HARUN ÖZRAN (216) 354-7997 □
MARMARA İSTANBUL ENTALPİ TEKNİK SIHHIYE ISI TES.ML.İNŞ.GINK.SN VE TİC.LTD.ŞTİ ÇAMLIK MAH UĞUR SK NO:20/A ÇEKMEKÖY SEDAT ÇAKIR (216) 612-5584 □ ○

MARMARA İSTANBUL ER KLİMA ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK 
TURİZM İNŞAAT İHRACAT İTHALAT İMLT LTD ŞTİ

ESENTEPE MAH . İNÖNÜ CAD NO:138/A KARTAL TANER ERBATTAL  (216) 306-8794 □ ○

MARMARA İSTANBUL ERTAN YÜRÜŞ - ŞENGÜL TEKNİK ISITMA VE KLİMA SİST. DR.ERKİN CAD.ŞAHİKA SOK.ŞAHİN APT.NO:20/A KADIKÖY ERTAN YÜRÜŞ (216) 566-7574 □ ◊
MARMARA İSTANBUL GELİŞİM ISITMA SOĞUTMA MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TEVFİK BEY MAH.HAYIRLI AD NO:10 SEFAKÖY FATİH YILMAZ (212) 598-3341 □
MARMARA İSTANBUL GENESİS ENERJİ VE MEKANİK SİSTEMLERİ A.Ş. SILAHTARAĞA CAD NO:83 EYÜP NECATİ KUZU (212) 578-8787 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL GTS İKLİM.ELEKT.EV AL.İNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. DİKİLİTAŞ MAH.AYAZMADERE CAD.NO:20/B BEŞİKTAŞ OSMAN GÜRBÜZ (212) 274-7211 □
MARMARA İSTANBUL GÜLSEREN GÖK-GÖKMER İKLİMLENDİRME TAHTAKALE MAH. İSTANBUL CAD. NO:50/1 AVCILAR TAMER GÖK (212) 405-0621 □
MARMARA İSTANBUL GÜRBÜZ ÖNDER - ÖNDER KLİMA SANAYİ TİCARET YENİ MAH.KÜÇÜKSU NO:105 BEYKOZ GÜRBÜZ ÖNDER (216) 322-1512 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL HAKAN ÇELENOĞLU - ETİCKAN TEKNİK KLİMA HAVALAN.SİST. AMBARLI MHL. YURDAKUL S. NO:25/ BAVCILAR HAKAN ÇELENOĞLU (212) 694-5751 □ ○
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MARMARA İSTANBUL HAKKI BORA GÜRGÜÇ - ÇAĞRI SERVİS GÖLBOYU CAD SETBAŞI APT NO:21/B BÜYÜKÇEKMECE H.BORA GÜRGÜÇ (212) 883-1748 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL HAMZA SARIKAYA - ÇABA SERVİS YILDIRIM BEYAZIT CAD.ERENLER SOK.NO:16                          YENİBOSNA HAMZA SARIKAYA 444-1383 □
MARMARA İSTANBUL HASAN GÜNGÖR-ASTEK KLİMA VELİEFENDİ MAH.74/C SOK NO:4 ZEYTİNBURNU HASAN GÜNGÖR (212) 558-0126 □
MARMARA İSTANBUL HASEL KLİMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SIRMAPERDE SOK .ÖZYURT STS.E BLOK NO:52E-7ÜSKÜDAR MUSTAFA TURHAN 

TELYAR
(216) 326-9755 □ ○ ◊

MARMARA İSTANBUL HEMKAR İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA LTD. ŞTİ. BULGURLU İZZETTİN B ELVANKENT SİT M BLK, NO:20-3 ÜSKÜDAR MUSTAFA MİMİR (216) 650-8800 □ ○
MARMARA İSTANBUL HÜSEYİN ARIGÜL - İSTANBUL TEKNİK KLİMA VE SOĞUTMA UĞUR MUMCU MH. MAVİ TUNA SİTESİ B3 BLOK DÜKKAN:1 YAKACIK ŞAHİN YILANCILAR        (216) 475-9675 □ ○
MARMARA İSTANBUL İDEAL TEKNİK İKLİMLENDİRME İNŞ.VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ CUMHURİYET MAH KARLIDERE CAD ERCAN SK NO:16/A ÜSKÜDAR AHMET KUMAŞ (216) 443-3712 □
MARMARA İSTANBUL İZOFORM KLİMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ALİ NİHAT TARLAN CAD TÜNEL YOL GİRİŞİ NO:2-A ÜSTBOSTANCI BİROL ASİL (216) 445-1292 □ ○
MARMARA İSTANBUL KADİR BARIŞ EŞİN - POYRAZ KLİMA HÜRRİYET MAH HUDUT SK NO:3/A KAĞITHANE KADİR BARIŞ EŞİN (212) 224-5825 □ ○

MARMARA İSTANBUL KİNETİK MÜHENDİSLİK KLİMA HAV.ISIT.SİST.LTD.ŞTİ. OSMANİYE MAH. SIĞIRTMAÇ CAD.RAMİ APAK SOK. ÇİÇEK APT. 
NO:5/1 BAKIRKÖY

MURAT ABİRİ (212) 660-2164 □ ○

MARMARA İSTANBUL KLİMA TEK ISITMA SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ TAAH.SAN.LTD ŞTİ. İNÖNÜ MAH. E.ANKARA CAD. MERTCAN SK NO:4/A SANCAKTEPE AHMET ÇİÇEK (216) 622-6486 □

MARMARA İSTANBUL KONFOR KLİMA HAV. SERVİS HİZM. VE TİC. LTD. ŞTİ. TAŞDELEN SOĞUKPINAR MAH. LARA SK. NO:10 ÇEKMEKÖY İSMAİL BAŞTÜRK (216) 499-2020 □ ○

MARMARA İSTANBUL MERİÇ KANBAK-KLİMATEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNKILAP MAH. KİRAZLI SK. NO:65/B-B ÜMRANİYE MERİÇ KANBAK (216) 445-7949 □ ○

MARMARA İSTANBUL METKAN MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İNŞ GIDA SAN 
VE TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH.İSMAİL DEDE CAD.NO:12/1-2 KARTAL HAKAN KOÇ (216) 589-2429 □ ○

MARMARA İSTANBUL MKS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA MÜH.SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ.

İSTİKLAL MHL. GELİBOLU CD. NO:46/A ÜMRANİYE SERDAR KALKANLI (216) 328-3796 □ ○

MARMARA İSTANBUL MUHAMMED GÜNAY ULUSOY - GÜNAY TEKNİK 50.YIL MAH.2161 SOK NO:6/A, SULTANGAZİ MUHAMMED GÜNAY 
ULUSOY

(212) 668-3816 □

MARMARA İSTANBUL MUHARREM DOKUYAN - ÖZEGE MÜHENDİSLİK CUMHURİYET MAH CEVİZ SK NO:7 KARTAL MUHARREM DOKUYAN (216) 451-6319 □

MARMARA İSTANBUL MUSTAFA YILMAZ- KLİMA SERVİS SOĞANLI MAH MUCİZE SK NO:3/B BAHÇELİEVLER MUSTAFA YILMAZ (212) 505-0550 □

MARMARA İSTANBUL NAZİL  DOĞAN - DOĞAN SERVİS SOĞANLI MAH.SEVİNÇ SOK.NO:24/A BAHÇELİEVLER NAZİL DOĞAN (212) 539-9821 □ ○

MARMARA İSTANBUL NEKSAN KLİMA HAVALANDIRMA SİST.SAN.VE TİC.ŞTİ. YALI MAH. TOPSELVİ CAD. EYMEN SK. NO:44 KARTAL MURAT BAYIR (216) 490-0110 □ ○

MARMARA İSTANBUL NET KLİMA ISIT SOĞUT.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞU.NO:41/A FINDIKLI CİHANGİR CEMAL DURMAZ (212) 244-0508 □ ○

MARMARA İSTANBUL OKS ISI.SOĞ.ve KLİMA SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÇAKMAK MAH BAĞCI SK NO:19 ÜMRANİYE NURETTİN ÖZDURAN (216) 527-8011 □ ○

MARMARA İSTANBUL ÖNER TEKNİK SERVİS HİZM.ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ AMBARLI MAH.NİLÜFER SOK.SEYHAN APT.NO:4/A AVCILAR ERMAN DEMİREL (212) 695-2766 □

MARMARA İSTANBUL ÖZDİNAMİK ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. N.KEMAL MAHL. SÜTÇÜ ÇAYIR CD. NO:7 ÜMRANİYE BAYRAM PEHLİVAN (216) 329-2013 □ ○

MARMARA İSTANBUL ÖZŞAH ELEKTRİK TAAHHÜT VE SOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ KAT.5, NO:210 A BLOK OKMEYDANI İHSAN NURİ ÖZTÜRK (212) 210-9216 □ ○

MARMARA İSTANBUL RAMAZAN ALPARSLAN - CANSU SOĞUTMA ATATÜRK CAD.BAHÇE SOK.NO:5 MALTEPE RAMAZAN ALPARSLAN (216) 305-7524 □
MARMARA İSTANBUL REKOR ISIT.SOĞ.KLİMA İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DEFTERDAR MAHL. M.KIŞLA CAD. R.UZUN SK. BEYAZ RES. NO:12 B 

BLK NO:18 EYÜP
TUNCER YALÇIN (212) 293-2655 □ ○ ◊

MARMARA İSTANBUL SADIK ERGİN-ERKA MÜHENDİSLİK TURGUT REİS MAH. MAHMUTPAŞA SK NO:3/B1 SULTANBEYLİ SADIK ERGİN (216) 398-9645 □ ○
MARMARA İSTANBUL SAMİSENİ DEMİRBAŞ - DEMİRBAŞ TEKNİK REŞİT PAŞA CAD.TIPATAN SOK.NO:14/1-2 AVCILAR SAMİ SENİ DEMİRBAŞ (212) 591-1052 □
MARMARA İSTANBUL SERCAN DUMAN - AUER SERVİS TAMİR MEHMET YAVUZ CAD. NO:43 KARAKOL KARŞISI BEYKOZ SAFFET DUMAN (216) 323-3332 □
MARMARA İSTANBUL SERKAN GEÇE - ARAS KLİMA REŞİTPAŞA MAH CENGİZ TOPEL CAD NO:3 SARIYER SERKAN GEÇE (212) 286-1530 □
MARMARA İSTANBUL TAMER EREN - BETA SOĞUTMA SİSTEMLERİ Z.BABA S.ÇİFTLİĞİ SOK NO:18 BAKIRKÖY TAMER EREN (212) 466-0383 □
MARMARA İSTANBUL TEBAŞ END. ISI SİSTEMLERİ İNŞ. TURZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ HALİDE EDİP ADIVAR MAH.SEKİBAĞ SOK.NO:4/A ŞİŞLİ NUH BAŞ (212) 222-4499 □ ○
MARMARA İSTANBUL TEOMAN AYIK-AYIK KLİMA MECİDİYE MAH C.CEVHER APT NO:3/1 MECİDİYEKÖY TEOMAN AYIK (212) 356-0004 □ ○
MARMARA İSTANBUL TERMOGOLD KLİMA SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GÜRSEL MAH.NURTAÇ CD. NO:90/C KAĞITHANE ÖZGÜR KÜTÜKÇÜ (212) 222-9553 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL TURAN TOPAL-DENİZ SOĞUTMA ESKİ KADIKÖY YOLU NO:20/1 ÜMRANİYE TURAN TOPAL (216) 365-4935 □
MARMARA İSTANBUL TURBO MÜH. MAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 19 MAYIS YENİYOL SK ÇAĞDAŞ APT. NO.22/A KADIKÖY K.TANER KAYA (216) 410-7271 □ ○
MARMARA İSTANBUL VOLKAN VARDAR - ODAKAN TEKNİK TOPÇULAR MAH ARMAĞAN SOK NO:8 EYÜP VOLKAN VARDAR (212) 567-6899 □ ○
MARMARA İSTANBUL YENİ OLUŞUM İKLİMLENDİRME MÜH.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AŞIK VEYSEL MHL. 3001 CD NO.196/A ATAŞEHİR MUHAMMET MÜLAYİM (216) 315-0062 □ ○ ◊
MARMARA İSTANBUL ACS MÜHENDİSLİK KLİMA SİST.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. CEVİZLİ MAH.TALATPAŞA CAD.KÖSEOĞLU APT.NO:65/2 MALTEPE MEHMET DİKİCİ (216) 383-5707 ○
MARMARA İSTANBUL BÜLENT SAKALIBÜYÜK-ÇAMBUZ SOĞUTMA ÇAMLIK CAD.KASIMPATI SOK NO:6/C BAHÇELİEVLER BÜLENT SAKALIBÜYÜK (212) 506-0078 ○ ◊
MARMARA İSTANBUL BAŞAK YAPI MÜH.MÜT.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SÜLEYMAN SEBA CAD.ÇİÇEK APT.NO:3/93 K:4 D:1 OKMEYDANI ARMAN TOGAÇ (212) 238-1552 ○
MARMARA İSTANBUL TOROS SOĞUTMA CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YEŞİLCE MAH.ATATÜRK CAD.NO:43/A 4.LEVENT KURKEN TEODORASYON (212) 281-1901 ○
MARMARA İSTANBUL İZOTERM KLİMA SANAYİ VE TAAHHÜT A.Ş SANAYİ MAH.ŞAHİNLER SK. NO:37/A KAĞITHANE MEHMET ULUÇAY (212) 284-5070 ○
MARMARA İSTANBUL MUSTAFA AYDINÇAKIR-UZMEK KLİMA SERVİSİ ÜNALAN MHL. AYAZMA CAD. GÖRGÜLÜ SK. NO:73/A ÜSKÜDAR MUSTAFA AYDINÇAKIR (216) 470-7847 ○
MARMARA İSTANBUL BEYS MEKANİK PROJE TAAH. LTD. LTD.ŞTİ PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:11NO:1709 ŞİŞLİ SELÇUK ÇELİK (212) 222-1020 ○
MARMARA İSTANBUL ASYA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AMBARLI MHL. PETROL PFİSİ DOLUM TESİSLERİ YOL NO:10/ZEMİN  

AVCILAR
RACİ EKER (212) 509-6626 ○

MARMARA İSTANBUL GLOBAL ELEKTROMEKANİK SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MEHMET AKİF MHL. ŞAHİN CD. CAHİT SITKI SK. NO:42/A ÜMRANİYE MEHMET KARANFİL (216) 540-6181 ○
MARMARA İSTANBUL UĞUR OTARAN - ONARAN KLİMA EMİNALİ PAŞA CD.KÖKNAR SK. NO.2/13 BOSTANCI HAKAN ÇOKAR (216) 489-3001 ○
MARMARA İSTANBUL İZOKLİMA İZALASYON KLİMA SOĞ.MÜH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. CUMHURİYET M ERGENEKON C.BİLGİÇ S.NO:2/1 ŞİŞLİ ALİ GÖKGÖZ (212) 230-4559 ○
MARMARA İSTANBUL KLİMA TEK ISITMA SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ TAAH.SAN.LTD ŞTİ. İNÖNÜ MAH. E.ANKARA CAD. MERTCAN SK NO:4/A SANCAKTEPE AHMET ÇİÇEK (216) 622-6486 ○
MARMARA İSTANBUL İDEAL TEKNİK İKLİMLENDİRME İNŞ.VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ CUMHURİYET MAH KARLIDERE CAD ERCAN SK NO:16/A ÜSKÜDAR AHMET KUMAŞ (216) 443-3712 ○ ◊
MARMARA İSTANBUL KEVSER ISI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ABDİ İPEKÇİ CAD.NO:100 D3 BAYRAMPAŞA ŞENOL KARAOSMAN (212) 501-7915 ○
MARMARA İSTANBUL EXEN MÜH.MEKANİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ATAŞEHİR ATATÜRK MAHL. ŞEREK SK. NO:20/A ATAŞEHİR SEFA GÜR (216) 548-1679 ○
MARMARA İSTANBUL SEVİ PEKÜN-PETA SATIŞ SONRASI HİZMETLER 19 MAYIS MAH.ŞAKACI SK. NO:78/B ERENKÖY MEHMET EGE PEKÜN (216) 302-2545 ○
MARMARA İSTANBUL RÜZGAR İKLİMLENDİRME SOĞUTMA SİST. GIDA TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KISIKLI MAH. NADİDE SK. NO:28/D ÜSKÜDAR SUAT LEVENT NEHİRLİ (216) 412-0413 ○ ◊
MARMARA KASTAMONU ERDAL KOLAY-ULUER SOĞUTMA CAMİATİK MAH HÜKÜMET CAD NO:73/A TOSYA ERDAL KOLAY (366) 313-4709 □
MARMARA KIRKLARELİ ERGİN GÜLER-GÜLER TEKNİK GENÇLİK MHL. SEMT SELAMİ ŞAŞMAZ CD. NO:20A LÜLEBURGAZ ERGİN GÜLER (288) 415-4284 □ ◊
MARMARA KIRKLARELİ FATMA ÇABUKER-BUSE ELEKTRONİK KARACAİBRAHİM M.FIRIN SOK., NO:36 MERKEZ FATMA ÇABUKER (288) 212-7357 □
MARMARA KIRKLARELİ NAZIM ÇOTUK - UZMAN TEKNİK YENİ MAH FATİH CAD 3 ARA SK NO:15/C LÜLEBURGAZ NAZIM ÇOTUK (288) 417-1686 □
MARMARA KOCAELİ CEVDET DEMİREL-DEMİREL TİCARET CAMİATİK MAH BEYTİ KARACA SOK, NO:22/A KARAMÜRSEL CEVDET DEMİREL (262) 454-2470 □
MARMARA KOCAELİ HANTEK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. OSMANYILMAZ MAH M.AKİF ER CAD 614 SOK NO:4-B GEBZE SEDAT AKTAŞ (262) 642-5520 □
MARMARA KOCAELİ MAKSUT TANRIVERDİ - FRİGO ŞARK İKLİMLENDİRME GAZİLER MAHL. İBRAHİM AĞA CAD. NO:127/C GEBZE MAKSUT TANRIVERDİ (262) 645-1901 □ ○
MARMARA KOCAELİ ÖMER KAŞIKÇI-KAŞIKÇI TİCARET MERKEZ MAH. PREVEZE CAD. NO:6/A GÖLCÜK ÖMER KAŞIKÇI (262) 412-0066 □ ○
MARMARA KOCAELİ SANAT ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC LTD ŞTİ. FATİH MAH İSMAİL ÖZEN CAD NO:9/B İZMİT NİHAT SANCAKTAR-

ÖZDAL ATLI
(262) 226-0443 □

MARMARA KOCAELİ TAHSİNOĞLU TEKNİK İNŞ.TEKS.TURİZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. YENİŞEHİR MH.G.MUSTAFA KEMAL BULV.NO.123/B İZMİT SEZER TAHSİNOĞLU (262) 322-3372 □ ○ ◊
MARMARA KOCAELİ YSİ DAYANIKLI TÜK. İNŞ.TUR.TEKSTİL MALZ.SAN TİC.LTD.ŞTİ HACI HALİL MAH.BAĞDAT CAD NO:416/B GEBZE SABRİ YEŞİLYURT (262) 646-1453 □
MARMARA KOCAELİ ZİYA ALTUNAY - ISI-KAR TEKNİK ISITMA VE SOĞ. SİSTEMLERİ SIRRIPAŞA MAH.DENİZCİLER CAD.NO:186 DERİNCE ZİYA ALTUNAY (262) 229-7024 □
MARMARA SAKARYA MUTLU AYDIN - MUTLU KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAV.SİSTEMLERİ PAPUÇÇULAR MAH.PAPUÇÇULAR CAD.NO:53/A ADAPAZARI MUTLU AYDIN (264) 278-9525 □ ○ ◊
MARMARA SAKARYA NİHAT NARİN - SİM KLİMA SAKARYA İKLİMLENDİRME MERKEZİ YAHYALAR MHL. ANKARA CD. NO:82 ADAPAZARI NİHAT NARİN (264) 281-0004 □
MARMARA SAKARYA ÖMER AYKURT ORT - KARDEŞLER BOBİNAJ BEŞPINAR MAH.BAĞDAT CAD.NO:4 HENDEK HİLMİ AYKURT (264) 614-8212 □
MARMARA SAKARYA SUAT KAYAALP DAYANIKLI TÜKETİM MAL. SATIŞI VE SERVİSİ ORTA MAH.KEÇECİ SK.NO:11 ADAPAZARI SUAT KAYAALP (264) 282-1146 □
MARMARA TEKİRDAĞ ARTÜRK KLİMA SİST.VE ELEKT.EV ALET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KEMALETTİN MAHL. HALK EĞİTİM ÖNÜ SK. NO:6/D ÇORLU RAMADAN ATILGAN (282) 650-1747 □ ○
MARMARA TEKİRDAĞ KADİR TÜRE-TÜRE TEKNİK ÇINARLI M.MERMERCİ SOK.NO:21/1 MERKEZ KADİR TÜRE (282) 260-6001 □ ○ ◊
MARMARA TEKİRDAĞ MURAT KARAYÜNLÜ - MURAT TEKNİK REŞADİYE MAH.MANDIRA CAD.1.SOK NO:17/B ÇORLU MURAT KARAYÜNLÜ (282) 653-4737 □
MARMARA YALOVA İSMAİL ÖZALP - ÖZALP SOĞUTMA YAŞAR OKUYAN BULV. YEŞİLTEPE SOK.NO:1/2MERKEZ İSMAİL ÖZALP (226) 813-5352 □
MARMARA ZONGULDAK CELİL ÇOBANER- NASİP SOĞUTMA BAĞLIK MAH. ERDEMİR CAD. NO:211/C K.EREĞLİ CELİL ÇOBANER (372) 322-0778 □
MARMARA ZONGULDAK ÖZCAN ÖZDEMİR - MERT SERVİS YENİ MAH.MUSTAFA TAMER CAD NO:8-1 MERKEZ ÖZCAN ÖZDEMİR (372) 256-1666 □ ○
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Wall Tpe Air Conditioner

Indoor Units
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Dear Customer,
We thank you for choosing Airfel Products.
This installation guide contains explanations about the safety and 
standard operating.
Before installation and maintenance of wall type air conditioner 
units, please read safety and warning and keep guide carefully for 
installation and maintenance process.
Please give importance to the general warnings.

Exporter :
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22 34750
Ataşehir,İstanbul/TURKEY
Tel : +90 216 453 27 00
Fax: +90 216 671 06 00

Manufacturer :
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Midea Industrial City, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel : +86-757-26339165
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SOCIABLE REMARK

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste 

separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal, there are several possibilities:

A)  The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at 

      least free of charge to the user.

B)  When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.

C)  The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.

D)   As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances 

leak into the ground-water and find their way into the food chain. 

When using this air conditioner in the European countries, the follow information must be 

followed:
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SAFETY PRECAUTIONS
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To prevent injury to the user or other people and property damage, the following  instructions must be

followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. 

       The seriousness is classified by the following indications.

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

WARNING

Always do this.

Never do this.

CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

Connect with the power
properly.

Do not modify power cord
length or share the outlet
with other appliances 

Always ensure effective
grounding.

Disconnect the power if 
strange sounds, smell, or 
smoke comes from it.

Ventilate room before operating air
conditioner if there is a gas leakage from
another appliance.

   Otherwise, it may cause electric
   shock or fire due to excess heat 
   generation.

  It may cause electric shock or 
  fire due to heat generation.

  No  may cause electric 
  shock.

grounding

  It may cause fire and electric
  shock.

  It may cause explosion, fire and, burns.

  It may cause electric shock or fire
  due to heat generation.

  It may cause electric shock.

  It may cause failure of machine
  or electric shock.

  It contains contaminants and 
  could make you sick.

  It may cause fire and electric 
  shock.

  It may cause electric shock or fire.
  

  This could damage your health.

  No installation may cause fire
  and electric shock.

  It may cause electric shock.

   It may cause an explosion or fire.

  It may cause failure and electric shock.

Do not operate or stop the
unit by switching on or off
the power.

Do not operate with wet
hands or in damp 
environment.

Do not allow water to run
into electric parts.

Do not drink water drained
from air conditioner.

Do not use the power cord
close to heating appliances.

Do not damage or use an 
unspecified power cord.

Do not direct airflow at 
room occupants only.

Always install circuit
breaker and a dedicated
power circuit.

Do not open the unit
during operation.

Do not use the power cord near 
flammable gas or combustibles, such
as gasoline, benzene, thinner, etc.

Do not disassemble or modify unit.

!

! !

!

!

WARNING

Use the correctly rated
breaker or fuse.

  There is risk of fire or electric
  shock.

!
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SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

When the air filter is to be removed, 
do not touch the metal parts of the unit.

It may cause an injury.

Do not clean unit when power is on 
as it may cause fire and electric shock, 
it may cause an injury.

Operation with windows opened may 
cause wetting of indoor and soaking 
of household furniture.

When the unit is to be cleaned, switch 
off, and turn off the circuit breaker.

Stop operation and close the window 
in storm or hurricane.

Use caution when unpacking 
and installing. Sharp edges 
could cause injury.

Do not clean the air 
conditioner with water.

Water may enter the unit and degrade 
the insulation. It may cause an electric 
shock.

This could injure the pet or
plant.

Do not put a pet or house plant where 
it will be exposed to direct air flow.

Ventilate the room well when 
used together with a stove, 
etc.

An oxygen shortage 
may occur.

Do not use this air cond-
itioner to preserve preci-
sion devices, food, pets, 
plants, and art objects.
It may cause deterioration 
of quality, etc. 

It may cause failure of 
product or fire.

Do not use for special 
purposes.

Turn off the main power  
switch when not using 
the unit for a long time.

If water enters the unit, 
turn the unit off and 
disconnect the power , 
contact a  qualified service 
technician.

!

!

!

!

! !

!

It may cause failure of 
appliance or accident.

Appearance may be deteriorated due 
to change of product color or 
scratching of its surface.

Do not operate your air conditioner 
in a wet room such as a bathroom 
or laundry room.

Do not place obstacles around 
air-inlets or inside of air-outlet.

Do not use strong detergent
such as wax or thinner. Use 
a soft cloth for cleaning.

If bracket is damaged, there is 
concern of damage due to falling of 
unit.

Children should be supervised to 
ensure that they do not play with 
the appliance. 

There is danger of fire or 
electric shock.

Ensure that the installation bracket of 
the outdoor appliance is not damaged 
due to prolonged exposure.

Do not place heavy object on the 
power cord and take care so that
the cord is not  compressed.

Operation without filters 
may cause failure.

Always insert the filters 
securely. Clean filter 
once every two weeks.

If the supply cord is 
damaged, it must be 
replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid 
a hazard.

This appliance can be used by 
children aged from 8 years and  
above and persons with reduced  
physical, sensory  or  mental  
capabilities or lack of  experience 
 and knowledge if they have  been 
given supervision  or instruction 
concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning  and  user  maintenance 
 shall  not  be  made  by  children  
without supervision. 

This appliance is not intended for 
use by persons (including 
children) with reduced physical, 
sensory  or  mental  capabilities,  
or lack of experience and 
knowledge, unless they have 
been given supervision or  
instruction  concerning use of the 
appliance by a person responsible  
for their safety.

!

!

!

!

!
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Identification of parts

OPERATING INSTRUCTIONS

Indoor unit

Outdoor unit

Indoor unit

IMPORTANT:

            For multi-split type air conditioner, one outdoor 
            unit can match different types of indoor units. 
            So all the pictures in this manual are for explan-
            ation purpose only. Your air conditioner may be 
            slightly different. The actual shape shall prevail.
            The following pages introduce several  kinds of
            indoor units matching with the outdoor units.

LED Display panel

AUTO indication lamp 
Lights up during the Auto operation.

OPERATION indication lamp
This indicator appears only when the compressor
 is in operation and indicates the current operating 
frequency.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

DEFROST indication lamp
(For Cooling & Heating models only): 
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically or when the warm air 
control feature is activated in heating operation. 

1.   Front panel
2.   Top air intake
3.   Air filter(Inside)
4.   Air outlet
5.   Horizontal air flow louver
6.   Vertical air flow louver(Internal)
7.   Display panel 
8.   LED display window
9.   Remote controller
10. Manual control button(Behind the front panel)

11. Refrigerant connecting pipe, drain hose and 
      electric wiring
12. Stop valve
13. Air outlet

DIGITAL DISPLAY indication lamp
Displays the current setting temperature. Only 
when the air conditioner is in FAN operation, it 
displays the actual room temperature. And displays
the malfunction code or protection code.
        .

Display panel

  Signal receptor

AUTO DEFROST

OPERATIONTIMER

  Signal receptor

1 22 3 4 5

AUTO TIMER DEF. FREQUENCY

(1)

(2)

Outdoor unit

One-twin

One-three

One-four

One-five

9

11

12

13

4

3

5

2

6

1
10

7 8



OPERATING INSTRUCTIONS

Indoor unit

Outdoor unit

10

DISPLAY PANEL

Identification of parts

Indoor unit

Outdoor unit

Air outlet

Air inlet3

87

4 5
6

2
1

One-twin

One-three

One-four

One-five

9

11

12

13

Front panel frame

Front panel

Air filter

Horizontal air flow grille

Vertical air flow louver

Room temperature sensor

Display panel

Infrared signal receiver

Remote controller

Drain hose, refrigerant connecting pipe

Connective cable

Stop valve

Fan hood

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

13

DISPLAY PANEL

OPERATION indicator:
The  indicator flashes  once every second
after power is on and illuminates when the 
air conditioner is in operation.

TIMER indicator:
The indicator illuminates when TIMER is set 
ON.

PRE-DEF. Indicator (For cooling& heating 
model only): 
This indicator illuminates when the air 
conditioner starts defrosting automatically or 
when the Anti-cold air function is activated in 
heating operation. 

AUTO indicator:
This indicator flashes when the air 
conditioner is in AUTO operation.

TIMER OPERATION

PRE-DEF

Infrared signal receptor

6

Infrared signal receptor

OPERATION TIMER 

PRE-DEF

AUTO 

(1)

(2)



OPERATING INSTRUCTIONSOPERATING INSTRUCTIONS

Indoor unit

Outdoor unit

LED Display window

Identification of parts

Indoor unit

Front panel frame

Front panel

Air filter

Horizontal air flow grille

Vertical air flow louver

Room temperature sensor

Display panel

Remote controller

Drain hose, refrigerant connecting pipe

Connective cable

Stop valve

Fan hood

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

LED DISPLAY WINDOW

auto

1

22

3

4

5
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1 22 3 4 5

AUTO indication lamp 
Lights up during the Auto operation.

OPERATION indication lamp
This indicator appears only when the 
compressor  is in operation and indicates the 
current operating frequency.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

DEFROST indication lamp
(For Cooling & Heating models only): 
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically or when the warm air 
control feature is activated in heating operation. 

DIGITAL DISPLAY indication lamp
Displays the current setting temperature. Only 
when the air conditioner is in FAN operation, it 
displays the actual room temperature. And 
displays the malfunction code or protection 
code.

(1)

(2)

9

Outdoor unit

One-twin

One-three

One-four

One-five

10

11

12

Air outlet

Air inlet

8

4

3

5

2

6

1

7



OPERATING INSTRUCTIONS

Indoor unit

Outdoor unit

Identification of parts

Indoor unit

Outdoor unit

Air outlet

One-twin

One-three

One-four

One-five

9

10. Drain hose, refrigerant connecting pipe

11. Connective cable

12. Stop valve

13. Fan hood

10

11

12

13

Indoor unit

6

5

7
8

1 2
3

4

  Air outlet

  Air inlet

 1.   Panel frame
 2.   Rear air intake grille
 3.   Front panel
 4.   Air Purifying filter & Air filter(behind)
 5.   Horizontal louver
 6.   LCD display window
 7.   Vertical louver
 8.   Manual control button(behind)

 9.   Remote controller holder

 8

run ion timer def.

Display window
NOTE: The display window on the air 
conditioner you purchased may look like 
one of the following: 

(1)



AUTO operation display
Displayed during Auto operation. 

OPERATION display
Displayed when the air conditioner is in 
operation.

DEFROST operation display 
(For Heating & Cooling model only): 

Displayed  when the air conditioner starts 
defrosting automatically or when the warm 
air control feature is activated in heating 
operation. 

TIMER display
Displayed during Timer operation.

CLEAN AIR display(optional)
Displayed when CLEAN AIR feature 
is activated. 

TURBO operation display

Displayed when select TURBO function 
on cooling operation or on heating 
operation.

DIGITAL DISPLAY 

Displays the current setting temper-
ature when the air conditioner is in 
operation. 

FAN SPEED display

Displayed the selected fan speed: 
LOW(    ), MED(        ) and 
HIGH(           ).

Ion

OPERATING INSTRUCTIONS
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  Signal receptor

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

This display is separated into five zones. 
The zones illuminate based on the 
compressor current frequency. For example, 
higher frequency will illuminate more zones.

Frequency indication lamp

defrostauto timer ion



Indoor unit

Outdoor unit

Identification of parts

Indoor unit

9. Drain hose, refrigerant connecting pipe

10. Connective cable

11. Stop valve

12. Fan hood

  Air outlet

  Air inlet

1.   Front panel
2.   Air inlet
3.   Air filter
4.   Air outlet
5.   Horizontal air flow grille
6.   Vertical air flow louver(inside)
7.   Display panel 
8.   Remote control 

4

3

5

2

6

1

7

Signal receiver

（A）

（B）

（C）

Signal receiver

Signal receiver

OPERATING INSTRUCTIONS

LED Display window
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NOTE: The actual shape of the indoor unit 
you purchased may may be slight different
on front panel and display window.

NOTE:
            All the pictures in this manual are for 
           explanation purposes only. Your air conditioner 
           may be slightly different. The actual shape 
           shall prevail.

Indication lamp on LED Display window

OPERATION indication lamp

This lamp  illuminates when the air 
conditioner is in operation.

ION indication lamp(optional function)
This lamp  illuminates when Clean
Air feature is activated.

TIMER indication lamp

Lights up during Timer operation.

DEFROST indication lamp
(Enabled on  cooling & heating models only): 
Lights up  when the air conditioner  starts  
defrosting automatically or  when the warm 
air control feature is activated in heating 
operation. 

Temperature indicator
Displays the temperature settings when the 
air conditioner is operational.
Displays the malfunction code.

Outdoor unit

Air outlet

One-twin

One-three

One-four

One-five

8

9

10

11

12



Indoor unit

Outdoor unit

Identification of parts

Indoor unit

11. Drain hose, refrigerant connecting pipe

12. Connective cable

13. Stop valve

14. Fan hood

OPERATING INSTRUCTIONSOPERATING INSTRUCTIONS

LED Display window
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NOTE:
            All the pictures in this manual are for 
           explanation purposes only. Your air conditioner 
           may be slightly different. The actual shape 
           shall prevail.

Indication lamp on LED Display window

DEFROST indication lamp
(Enabled on  cooling & heating models only): 
Lights up  when the air conditioner  starts  
defrosting automatically or  when the warm 
air control feature is activated in heating 
operation. 

1.   Front panel
2.   Air inlet
3.   Air filter(inside)
4.   Air outlet
5.   Horizontal air flow grille(outside)
6.   Horizontal air flow grille(inside)
7.   Vertical air flow louver
8.   Display panel 
9.   Manual control button and receiver
10. Intelligent eye detector(on some models) 

TIMER indication lamp

Lights up during Timer operation.

TEMPERATURE indication lamp
Displays the temperature settings  when the 
air conditioner is operational.
Displays the malfunction code.
Displays the actual room temperature on 
Fan only mode.

ION indication lamp(optional)

Lights up when Clean Air feature is 
activated.

INTELLIGENT EYE indication lamp

（Optional）

Lights up during Intelligent eye operation
except when the machine is defrosting.
This indication lamp continues flashing
when the unit detects human activity.
.

Outdoor unit

One-twin

One-three

One-four

One-five

11

12

13

14

  Air outlet

  Air inlet

910

2
1

3

4 5 6

7 8



OPERATING INSTRUCTIONS

 12

Display panel

Identification of parts

Indoor unit

DISPLAY PANEL:

Floor and standing type(console)

1

5

62

4

1

3

10

7

8

9

Indoor unit

Outdoor unit

7. Drain hose, refrigerant connecting pipe

8. Connective cable

9. Stop valve

10. Fan hood

 1.   Air flow louver (at air outlet)
 2.   Air inlet(with air filter in it)
 3.   Remote controller
 4.   Installation part
 5.   Display panel
 6.   Connecting pipe
 

1

22

3

4

OPERATION indication lamp
This indicator illuminates when the unit is 
operational.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

DEFROST indication lamp(Cooling & Heating 

models only) or Fan only indication lamp
(Cooling only type): 
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically in heating operation
or fan only mode is selected. 

Temporary button
This button is used to operate the unit 
temporarily in case you misplace the remote 
controller or its batteries are exhausted. One 
press of the manual control button will lead to 
the forced AUTO operation. If press the button 
twice within five seconds, the unit will operate 
under forced COOL operation. The forced 
COOL operation is used for testing purposes 
only, please do not choose it unless it is 
necessary.

Infrared signal receiver

1 2

3

4

One-twin

One-three

One-four

One-five
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Display panel

Identification of parts

Indoor unit

DISPLAY PANEL:

Floor and standing type(console)

7

Indoor unit

Outdoor unit
8. Drain hose, refrigerant connecting pipe

9. Connective cable

10. Stop valve

11. Fan hood

 1.   Indoor unit
 2.   Air flow louver (at air outlet)
 3.   Installation part
 4.   Air out
 5.   Air inlet(with air filter in it)
 6.   Air in
 7.   Remote controller
 

1

22

4

3

OPERATION indication lamp
This indicator illuminates when the unit is 
operational.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

AlARM indication lamp
Flashes when malfunction occurs. 

DEF./FAN indication lamp
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically in heating operation
(applicable to cooling & heating models only)
or fan only mode is selected(applicable to 
cooling only models). 

3
1 2

65

4

8

9

10

11

NOTE: The display window on the air 
conditioner you purchased may look 
like one of the following: 

4

2

5

1

3

Infrared signal receiver

(1)

One-twin

One-three

One-four

One-five
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4

4

2

2

5

5

1

1

3

3

Infrared signal receiver

Infrared signal receiver

Infrared signal 
receiver

Infrared signal 
receiver

(2)

(3)

(4)

(5)

4

2 51

36

5 1 2 3 4 6

MANUAL OPERATION TIMER DEF./FAN ALARM

5

6

Temporary button
This button is used to operate the unit 
temporarily in case you misplace the 
remote controller or its batteries are 
exhausted. One press of the manual 
control button will lead to the forced 
AUTO operation. If press the button 
twice within five seconds, the unit will 
operate under forced COOL operation. 
The forced COOL operation is used for 
testing purposes only, please do not 
choose it unless it is necessary.

Temperature Display
Displays the current setting temperature
while the unit is operating.
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Display panel

Identification of parts

Indoor unit

DISPLAY PANEL:

Duct / Ceiling type

Indoor unit

Outdoor unit
7. Drain hose, refrigerant connecting pipe

8. Connective cable

9. Stop valve

10. Fan hood

 1.   Air outlet
 2.   Air inlet
 3.   Air filter
 4.   Electric control cabinet
 5.   Wire controller
 6.  Drain pipe
 
 

1

22

4

3

OPERATION indication lamp
This indicator illuminates when the unit is 
operational.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

AlARM indication lamp
Flashes when malfunction occurs. 

DEF./FAN indication lamp
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically in heating operation
(applicable to cooling & heating models only)
or fan only mode is selected(applicable to 
cooling only models). 

7

8

9

10

Infrared signal receiver

Digital display window

MANUAL    OPERATION    TIMER    DEF./FAN    ALARM

5 MANUAL button
This button is used to operate the unit 
temporarily in case you misplace the remote 
controller or its batteries are exhausted. One 
press of the manual control button will lead to 
the forced AUTO operation. If press the button 
twice within five seconds, the unit will operate 
under forced COOL operation. The forced 
COOL operation is used for testing purposes 
only, please do not choose it unless it is 
necessary.

One-twin

One-three

One-four

One-five
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Display panel

Identification of parts

Indoor unit

DISPLAY PANEL:

Duct  type

Indoor unit

Outdoor unit
5. Drain hose, refrigerant connecting pipe

6. Connective cable

7. Stop valve

8. Fan hood

 1.   Air outlet
 2.   Air inlet
 3.   Air filter
 4.   Remote controller

 
 

1

22

4

3

OPERATION lamp
This indicator illuminates when the unit is 
operational.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

AlARM indication lamp
Flashes when malfunction occurs. 

PRE-DEF./FAN indication lamp
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically in heating operation
(applicable to cooling & heating models only)
or fan only mode is selected(applicable to 
cooling only models). 

5

6

7

8

5 TEMPORARY button
This button is used to operate the unit 
temporarily in case you misplace the remote 
controller or its batteries are exhausted. One 
press of the manual control button will lead to 
the forced AUTO operation. If press the button 
twice within five seconds, the unit will operate 
under forced COOL operation. The forced 
COOL operation is used for testing purposes 
only, please do not choose it unless it is 
necessary.

1

4

One-twin

One-three

One-four

One-five
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Identification of parts

Indoor unit
Compact four-way cassette type

OPERATING INSTRUCTIONS

1
2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

11

12

Indoor unit

Outdoor unit

11.  Air inlet

12. Air outlet

 1.   Air flow louver(at air outlet)
 2.   Drain pump(drain water from indoor unit)
 3.   Drain pipe
 4.   Air outlet
 5.   Air filter(inside air-in grill)
 6.   Air inlet
 7.   Air-in grill
 8.   Display panel
 9.   Remote controller
 10. Refrigerant pipe
 

 
 

Display panel

PRE-DEF indicator(cooling and heating type) 

or fan only indicator(cooling only type)

Infrared signal receiver

Operation lamp Timer indicator Alarm indicator

Temporary button

DISPLAY PANEL:

1

22

4

3

OPERATION lamp
This indicator illuminates when the unit is 
operational.

TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.

AlARM indication lamp
Flashes when malfunction occurs. 

PRE-DEF./FAN indication lamp
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically in heating operation
(applicable to cooling & heating models only)
or fan only mode is selected(applicable to 
cooling only models). 

5 TEMPORARY button
This button is used to operate the unit 
temporarily in case you misplace the remote 
controller or its batteries are exhausted. One 
press of the manual control button will lead to 
the forced AUTO operation. If press the button 
twice within five seconds, the unit will operate 
under forced COOL operation. The forced 
COOL operation is used for testing purposes 
only, please do not choose it unless it is 
necessary.

 17

One-twin

One-three

One-four

One-five
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Manul operation can be used temporarily in case you can not find the remote controller or 

test running purpose or maintenance necessary.

OPERATING INSTRUCTIONS

Manual operation

NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the 
<<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details. 

Operating temperature

Manual 
control button

AUTO/COOL

Model A

Model B

Manual 
control button

NOTE:  For DUCT and CEILING type, CASSETTE

type, CEILING and FLOOR type and FLOOR and 

STANDING type, please refer to the previous pages

to operate the Manual button.

Open and lift the front panel up will see the 

manual control button(see Model A)

For some models, the manual control button is

located at the bottom of the unit(see Model B).

One press of the manual control button will 

lead to the forced AUTO operation. If press

the button twice within five seconds, the unit

will operate under forced COOL operation.

Close the panel firmly to its original position.

1

3

2

NOTE: The unit must be turned off before
operating the manual control button. If the 
unit is operational, continue pressing the 
manual control button until the unit is off.

Mode
Temperature

Room temperature

Outdoor temperature

1. Optimum performance will be achieved within these operating temperatures.If air 

    conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection features 

    might come into operation and cause the unit  to function abnormally.

2. If the air conditioner operates in a room whose relative humidity is less than 80%

    the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical 

    air flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

Suggestion:  For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient  temperature
O O is below 0 C(32 F), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to 

guarantee it running smoothly.

NOTE:

Cooling operation Heating operation Drying operation

17 ~32 62O O O OC C( F~90 F) 0 ~30 2O O O OC C(3 F~86 F)

-15      50      5      122 
  For the models with low 

   temperature cooling system

0 50O OC~ C

(32 122O OF~ F) -15 24O O
C~ C

(5 76O O
F~ F)

Manual control button手动控制按

O O17 C~32 (62 F~90 )
O OC F

O O   0 C~50 C
O O

(32 F~122 F)
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OPERATING INSTRUCTIONS

Airflow direction control

Do not operate the air conditioner for long periods with 
the air flow direction set downward in cooling or 
dehumidifying mode. Otherwise, condensation may 
occur on the surface of the horizontal louver causing 
moisture to drop on to the floor or on furnishings.
Do not move the horizontal louver manually unless it is 
necessary. Always use the remote controller. 
When the air conditioner is started immediately after it 
was stopped, the horizontal louver might not move for 
approximately 10 seconds.
Open angle of the horizontal louver should not be set 
too small, as COOLING or HEATING performance may 
be impaired due to too restricted air flow area.
Do not operate unit with horizontal louver in closed 
position.
When the air conditioner is connected to power (initial 
power), the horizontal louver may generate a sound for 
10 seconds, this is a normal operation.

CAUTION

Range

Range

Vertical 
louver

   Adjust the air flow direction properly otherwise it 
   might cause discomfort or  cause uneven room 
   temperatures.
   Adjust the horizontal/vertical louver using the remote 
   controller. For some models, the vertical louver can
   only be adjusted manually.

  To set the horizontal/vertical air flow direction
   Perform this function while the unit is in operation.
   Use the remote controller to adjust the air flow direction. 
   The vertical/horizontal louver changes 6 degree in angle
    for each press, or swing up and down automatically. 
    Please refer to the   REMOTE CONTROLLER OPERATION 
    MANUAL    for details. 
   

   

   

For some models, the vertical louver can only be adjusted
manually. Move the deflector rod  manually to adjust the air 
flow in the direction you prefer.
IMPORTANT:Do not put your fingers into the panel of 
blower and suction side.The high-speed fan inside may 
cause danger.

    

,,

,,
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OPERATING INSTRUCTIONS

The following is how to adjust  the air  flow direction when the air outlet parts (sold separately) is 
used with the indoor unit.

Heating
To effectively heat the bottom of the room
please set the louver downwards.

Cooling
To  effectively  cool  the  whole  room,  please
adjust  the  louver  horizontally.

 

Duct-Ceiling Type

Auto-swing

Press SWING button, the louver will swing 
up and down(left and right) automatically.

Manual Swing

Adjust the louver to achieve better cooling/
heating effects when cooling/heating.

When cooling

Adjust the louver horizontally.

When heating

Adjust the louver downwards (vertically).

Ceiling-Floor Type

NOTE : The heating operation with horizontal air out let will increase the difference of the room
             temperature.

!
 Notice Notice the 

louver 
direction

Choose horizontal outlet mode when cooling operation
Under cooling operation ,the air flow down  will cause condensing dew
on the air outlet and louver surface.
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AUTO  operation
   When you set the air conditioner in AUTO mode, 
   it will automatically select cooling, heating(cooling
   /heating models only), or fan only operation 
   depending on what temperature you have selected 
   and the room temperature.
   The air conditioner will control room temperature 
   automatically round the temperature point set by 
   you.
   If the AUTO mode is uncomfortable, you can 
   select desired conditions manually.

SLEEP  operation
   When you push SLEEP button on remote controller 
   during cooling, heating(cooling only type without), 
   or AUTO operation , the air conditioner will 
   automatically increase (cooling) or decrease

o   (heating) 1℃(2 F) per hour. 
   The set temperature will be steady 2 hours later.  
   And the air conditioner will be timer off in 7 hours. 
   The fan speed will be automatically controlled. 
   This feature can maintain the most comfortable 
    temperature and save more energy for you.

   DRYING operation
   The fan speed will be automatically controlled 
   under dry operation.
   During the dry operation, if the room temperature 

O o   is lower than 10 C(50 F), the compressor stops 
   operation and restarts until the room temperature 

O o   is above 12 C(54 F).

OPERATING INSTRUCTIONS

How the air conditioner works

1 hour1 hour

Set 
Temperature

Cooling

1℃ 　o(2 F)

o1℃(2 F)　

Heating

SLEEP  operation

1℃ 　o(2 F)

1℃ 　o(2 F)

1 hour 1 hour

Set 
Temperature

SLEEP  operation

7 hours timer off

7 hours timer off



While simultaneously operating two indoor units or more, make sure the operation modes will

not conflict with each other. The heat mode claims precedence over all other modes.  If the unit 

intially started operates under heat mode, the other units can operate under heat mode only. 

For example: If the unit intially started operates under cool(or fan) mode, the other units can 

operate under any mode except heat. If one of the unit selects heat mode, the other operating 

units will stop operation and diplay  P5  (For the units with display window only) or the Auto and 

Operation indication light flash rapidly, the Defrost indication light turn off, the Timer indication 

light remain on(For the units without display window), or the Defrost and Alarm indication light(

if applicable) illuminate, the Operation indication light flashes rapidly and the Timer indication 

light turns off ( For the Floor and standing type). 

 

                                       

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation mode selection

To achieve optimal performance, please note the following:

Adjust the air flow direction correctly so that  it is not directed on people.
Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the unit  to excessive 
temperature levels.
Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be reduced.
Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to start your  air conditioner.

 Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air conditioner may be reduced 
 and the air conditioner  may stop running.
 Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating per formance may be  reduced.
 Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.
Suggestion:  For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient temperature is 

O obelow 0 C(32 F), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to 
guarantee it running smoothly.

Optimal operation

 22
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CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the Grille, Case and Remote Controller

   A cloth  dampened with cold water may be used on 
   the indoor unit if it is very dirty.  Then wipe it  with a 
   dry cloth.
   Do not use a chemically treated cloth or duster to 
   clean the unit.
   Do not use benzine, thinner, polishing powder, or
   similar solvents for cleaning. These may cause 
   the plastic surface to crack or deform.   

o   Never use water hotter than 40 C(104 F) to clean 
   the front panel, it could cause deformation of 
   discoloration.

CAUTIONS

Care and maintenance

Turn the system off before cleaning. To clean, wipe 
with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE: Supply power must be disconnectd before
cleaning the indoor unit.

Filter Handle 

Cleaning the air filter
A clogged air filter reduces the cooling efficiency of 
this unit. Please clean the filter once every 2 weeks. 
1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it 
    stops with a clicking sound.
2. Take hold of the  handle of the air filter and lift it 
     up slightly to take it out from the filter holder, 
     then pull it downwards.

3. Remove the Active Carbon & Dust Filter from the 

    indoor unit.

       Clean the it once two weeks.

       Clean the it  with a vacuum cleaner or water, 

       then dry it up in cool place.

..

WALL-MOUNTED TYPE
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CARE AND MAINTENANCE

Maintenance 

Checks before operation

   If you plan to idle the unit for a long time, perform the 
   following:
   (1) Operate the fan for about half a day to dry the 
         inside of the unit.
   (2) Stop the air conditioner and disconnect power. 
         Remove the batteries from the remote controller.
   (3) The outdoor unit requires periodic maintenance 
         and  cleaning. Do not attempt to do this yourself. 
         Contact  your dealer or servicer.

   Check that the wiring is not broken off or 
   disconnected.
   Check that the air filter is installed.
   Check if  the air outlet or inlet is blocked after the 
   air conditioner has not been used for a long time.
   
   
  

    Do not touch the metal parts of the unit when 
    removing the filter. Injuries can occur when 
    handling sharp metal edges.
    Do not use water to clean inside the air conditioner.
    Exposure to water can destroy the insulation, 
    leading to possible electric shock.
    When cleaning the unit, first make sure that the 
    power and circuit breaker are turned off. 

Caution

Air freshening 
filter

Air freshening filter

4. Remove the  A

    Plasma Dust collector/Silver Ion filter /Bio filter / 

    Vitamin C filter) from its support frame.

    (The installation and removing method of the air 

      freshening  filter is different depending on the models,

      see the pictures marked      and       on the left. 

       Clean the air freshening filter  at least once a month,

       and replace it every 4-5 months.

       Clean it with vacuum cleaner, then dry it in cool place.

5. Install the air freshening filter back into position.

6. Insert the upper portion of air filter back into the unit 

    taking care that the left and right edges line up 

    correctly and place filter into position.

ir Freshening Filter(Optional filter:

.

. 1 2

1

2
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CARE AND MAINTENANCE

CASSETTE TYPE

2. Take out the air-in grill (together with the air filter shown
o     in Fig. B). Pull the air-in grill down at 45 and lift it up 

    to take out the grill.
3. Dismantle the air filter
4. Clean the air filter(Vacuum cleaner or pure water may 
    be used to clean the air filter. If the dust accumulation 
    is too heavy , please use soft brush and mild  detergent 
    to clean it and dry out in cool place) .

Fig. A                                                           

Fig.B

1. Open the air-in grill 
    Push the grill switches towards the middle simultaneously 
    as indicated in Fig. A. Then pull down the air-in grill. 

    Cautions: The control box cables ,which are originally 

     connected with the main body electrical terminators must be 
     pulled off before doing as indicated above.

DUCT AND CEILING TYPE

2. Take out the air-in grill.
3. Dismantle the air filter
4. Clean the air filter (Vacuum cleaner or pure water may 
    be used to clean the air filter. If the dust accumulation 
    is too heavy , please use soft brush and mild  detergent 
    to clean it and dry out in cool place) .

1. Open the air-in grill 
    Push the grill switches towards the middle simultaneously 
    as indicated in follow figure sketch. Then pull down the 
    air-in grill. 

    Cautions: The control box cables ,which are originally 

     connected with the main body electrical terminators 
     must be pulled off before doing as indicated above.

Fig. C

Fig. D

     The air-in side should face up when using vacuum 
     cleaner. (See Fig. C)
     The air-in side should face down when using water. 
     (See Fig. D)
     Cautions : Do not dry out the air filter under direct 
     sunshine or with fire.
5. Re-install the air filter
6. Install and close the air-in grill in the reverse order of 
    step 1 and 2 and connect the control box cables to the 
    corresponding terminators of the main body .
    Note: High-static Pressure Parvis Split Type has no 
    air filter.
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CARE AND MAINTENANCE

Air Inlet

Air Filter

CEILING AND FLOOR TYPE

FLOOR AND STANDING TYPE(Console)

    For <36000Btu/h models 
    1. Open the air intake (see Fig.E1).
    2. Take out the air filter(see Fig.E2).
    3. Clean the air cleaning filter with water or vacuum 
         cleaner, then dry it in cool place.
     4. Re-install the air filter in the reverse order of Fig.E2.

    
    1. Open the front panel.(Refer to Fig. F1)

    For >48000Btu/h models 
    1. Directly pull out the air filter from air inlet as indicated
        in Fig.E3.
    2. Clean the air cleaning filter with water or vacuum 
        cleaner, then dry it in cool place.
    3.  Re-install the air filter in the reverse order of Fig.E3.

Fig.E1

Fig.E2

Fig.E3

Fig.F1
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CARE AND MAINTENANCE

    
    2. Remove the air filter
        Press the claws on the right and left of the air filter down
        slightly, then pull upward.(Refer to Fig.F2)
    
    3. Take off the especial function filter
        Hold the tabs of the frame, and remove the claws in 4
        places. (Refer to Fig. F3)
        (The expecial function filter can be renewed by washing
         it with water once every 6 months. We recommend
         replacing it once every 3 years.)

    4. Clean the air filter
         Vacuum cleaner or pure water may be used to clean the
         air filter. If the dust accumulation is too heavy, please 
         use soft brush and mild detergent to clean it and dry out
         in cool place.
         The air-in side should face up when using vacuum 
         cleaner.(see Fig.F4)
         The air-in side should face down when using water
         (see Fig. F5).

    5.  Set the air filter and the especial function filter as 
         they were and close the front panel.
         Operation without air filters may result in troubles as 
         dust will accumulate inside the indoor unit.

               CAUTION:
          Do not dry the air filter by heat or under the direct
          sunlight.
           

Air Outlet 
Selection Switch

Fig.F2

Fig.F3

Fig.F4

Fig.F5

Especial function filter
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CARE AND MAINTENANCE

Fig.G1

Fig.G2

Fig.G3

Fig.G4

DUCT /CEILING TYPE

1. For the unit is a rear ventilated one, please remove the
    screws (2 pieces) fixed on the filter and take down the 
    filter away from the unit. See Fig.G1.

2. For the unit is a descensional ventilated one, please
    push the filter up slightly to let the position retainer
    escape away from the flange fixed holes, and take off
    the filter according to the arrow direction shows in the
    Fig.G2.

3. Clean the air filter. Vacuum cleaner or pure water may 
    be used to clean the air filter. If the dust accumulation 
    is too heavy, please use soft brush and mild detergent 
    to clean it and dry out in cool place.

4. The air-in side should face up when using vacuum 
    cleaner.(see Fig.G3)
    The air-in side should face down when using water
    (see Fig. G4).



Maintenance 

   If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:
   

   Use a dry cloth to wipe off the dust accumulated on rear  air intake grille, in order to avoid the dust 
   blowing out from the indoor unit.
   Check that the wiring is not broken off or disconnected.
   Check that the air filter is installed.
   Check if  the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been used for a long time.
   
   
  

  1.  Clean the indoor unit and air filter.
  2.  Select FAN only mode, let the indoor fan run for a while  to dry the inside of the unit.
  3.  Disconnect the power supply and remove battery from  the remote control.
  4.  Check components of the outdoor unit periodically.  Contact a local dealer or a customer service centre
        if the unit requires servicing.

Note: Before you clean the air conditioner, be sure to switch the unit off and disconnect the power 

          supply plug.

When the air conditioner is to be used again:

OPERATION TIPS

The following events may occur during normal operation.
1.  Protection of the air conditioner.
         Compressor protection
         The compressor can't restart for 3 minutes after it stops.
         Anti-cold air (Cooling and heating  models only)
         The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in 
         one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
         A)  When heating has just starting.
         B)  Defrosting.
         C)  Low temperature heating.
         The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only).
         Defrosting (Cooling and heating models only)
         Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low 
         and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner. 
         During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
         The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and 
          the amount of frost buildup on the outdoor unit.

2. A white mist coming out from the indoor unit
         A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet on 
         COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.
         A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air conditioner 
         restarts in HEAT mode operation after defrosting.

3. Low noise of the air conditioner
         You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just  stopped running. 
         This sound is the sound of the refrigerant flowing or coming to  a stop.
         You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has just stopped running. 
         This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit when the temper-
          ature is changing.
         A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is first turned on.

Operation Tips
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4. Dust is blown out from the indoor unit.
    This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first 
    use of the unit.

5. A peculiar smell comes out from the indoor unit.
    This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture, 
    or smoke. 

6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT (For cooling and heating models 
    only) mode.
    When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the  compressor will stop 
    automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode.  The compressor will start again  when the 
    indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode (For cooling and heating models only) to
    the set point.

OPERATION TIPS

7. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high relatively humidity 
    (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to the maximum air outlet position and 
    select HIGH fan speed.

8. Heating mode (For cooling and heating models only)
    The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit during heating 
    operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the air conditioner decreases accordingly. 
    At the same time, heat loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and 
    outdoor temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner, we suggest you 
    use a supplementary heating device.

9. Auto-restart function 
    Power failure during operation will stop the unit completely.
    For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator on the indoor
    unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the remote controller. For the unit 
    with Auto-restart feature, when the power restores, the unit restarts automatically with all the previous settings 
    preserved by the memory function.

10. Lightning or a car wireless telephone operating nearby may cause the unit to malfunction.
      Disconnect the unit with power and then re-connect the unit with power again. Push the ON/OFF button on 
      the remote controller to restart operation.

30
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TROUBLESHOOTING TIPS

Stop the air conditioner immediately if one of the following faults occur. Disconnect the
power and contact the nearest customer service center.

Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.

Other objects or water penetrate the air conditioner.

The remote controller won't work or works abnormally.

Other abnormal situations.

Trouble

Malfunctions

Unit does not

start

Unit not cooling

or heating 

(Cooling/ heating

 models only)

room very well

while air flowing

out from the air

conditioner

Cause

Power cut

Unit may have become unplugged. 

Fuse may have blown.

Battery in Remote controller may have

been exhausted.

The time you have set with timer is

incorrect.

Wait for power to be restored.

Check that plug is securely in wall 

receptacle.

Replace the fuse.

Replace the battery.

Wait or cancel timer setting.

Set temperature correctly. For 

method please refer to "Remote 

controller instruction" section.  

detailed 

Clean the air filter.

Close the doors or windows.

Clear obstructions away first, then

restart the unit.

Wait.

Inappropriate temperature

setting.

Air filter is blocked.

Doors or Windows are open.

Air inlet or outlet of indoor or

outdoor unit has been blocked.

Compressor 3 minutes 

protection has been activated.

If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer 

service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.

Notes: Do not attempt to repair the unit yourself. 

            Always consult an authorised service provider.

What should be done?

If the E( 0,1.......) or P( 0, 1 .......) code appears on the LED(LCD)window, disconnect the 

power and contact  the service people.
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Inside you will find many helpful hints on how to install and test the air conditioner properly.
All the illustrations and specifications in the manual are subject to change without prior notice for product
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Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.

The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a

person responsible for their safety.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.

Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by

authorised personnel only.

Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

CAUTION
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SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

Read the follow SAFETY PRECAUTIONS carefully before installation.
Electrical work must be installed by a licensed electrician. Be sure to use the correct rating
of the power plug and main circuit for the model to be installed.
Incorrect installation due to ignoring of the instruction will cause harm or damage.

The seriousness is classified by the following indications.

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

The items to be followed are classified by the symbols:

Symbol with background white denotes item that is PROHIBITED from doing.

CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

WARNING

1) Engage dealer or specialist for installation. If installation done by the user is defective, it will cause water
leakage, electrical shock or fire.

2) Install according to this installation instructions strictly. If installation is defective, it will cause water
leakage, electrical shock or fire.

3) Use the attached accessories parts and specified parts for installation. otherwise, it will cause the set to fall,
water leakage, electrical shock or fire.

4) Install at a strong and firm location which is able to withstand the set s weight. If the strength is not enough
or installation is not properly done, the set will drop and cause injury.

,

5) For electrical work, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions. An
independent circuit and single outlet must be used. If electrical circuit capacity is not enough or defect found
in electrical work, it will cause electrical shock or fire.

6) Use the specified cable and connect tightly and clamp the cable so that no external force will be acted on
the terminal. If connection or fixing is not perfect, it will cause heat-up or fire at the connection.

7) Wiring routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly. If control board cover
is not fixed perfectly, it will cause heat-up at connection point of terminal, fire or electrical shock.

8) When carrying out piping connection, take care not to let air substances other than the specified
refrigerant go into refrigeration cycle. Otherwise, it will cause lower capacity, abnormal high pressure
in the refrigeration cycle, explosion and injury.

9) Do not modify the length of the power supply cord or use of extension cord, and do not share the
single outlet with other electrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock.

CAUTION

1) This equipment must be earthed and installed with earth leakage current breaker. It may cause electrical
shock if grounding is not perfect.

2) Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and
accumulates at surrounding of the unit, it may cause fire.

3) Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water
may enter the room and damage the furniture.

5) Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

6) An all-pole disconnection device which has at least 3mm clearances in all poles , and have a
leakage current that may exceed 10mA, the residual current device (RCD) having a rated residual
operating current not exceeding 30mA, and disconnection must be incorporated in the fixed wiring
in accordance with the wiring rules.

4) The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
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Selecting installation place

Read completely, then follow step by step.

Indoor unit

Do not expose the indoor unit to heat or steam.
Select a place where there are no obstacles
in front or around the unit.
Make sure that condensation drainage can
be conveniently routed away.
Do not install near a doorway.
Ensure that the space on the left and right
of the unit is more than 12cm.
Use a stud finder to locate studs to prevent unnecessary damage to the wall.
The indoor unit should be installed on the wall at a height of 2.3 metres or more from the floor.
The indoor unit should be installed allowing a minimum clearance of 15cm from the ceiling.
Any variations in pipe length will/may require adjustment to refrigerant charge.
There should not be any direct sunlight. Otherwise, the sun will fade the plastic cabinet and
affect its appearance. If unavoidable, sunlight prevention should be taken into consideration.

Outdoor unit

If an awning is built over the outdoor unit to
prevent direct sunlight or rain exposure,
make sure that heat radiation from the
condenser is not restricted.
Ensure that the clearance around the back
of the unit is more than 30cm

. The front of the unit should
have more than 200cm of clearance and the
connection side (right side) should have more
than 60cm of clearance.
Do not place animals and plants in the path of the air inlet or outlet.
Take the air conditioner weight into account and select a place where noise and vibration
will not be an issue.
Select a place so that the warm air and noise from the air conditioner do not disturb neighbors.

If the outdoor unit is installed on a roof structure, be sure to level the unit.
Ensure the roof structure and anchoring method are adequate for the unit location.
Consult local codes regarding rooftop mounting.
If the outdoor unit is installed on roof structures or external walls, this may result in
excessive noise and vibration, and may also be classed as a non serviceable installation.

and left side is
more than 30cm

Rooftop installation:

INSTALLATION INSTRUCTIONS

More than 30cm

More than 60cm

More than 30cm

More than 200cm

Fig.2

More than 2.3m

More than 15cm

More than 12cm
More than 12cm

Fig.1

1. Wall-mounted type
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Accessories

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Except the above parts provided, the other parts needed during installation you must purchase.

Level gauge
Screwdriver
Electric drill,Hole core drill ( 65mm)
Flaring tool set
Specified torque wrenches: 1.8kgf.m, 4.2kgf.m,
5.5kgf.m, 6.6kgf.m(different depending on model No.)
Spanner (half union)
Hexagonal wrench (4mm)
Gas-leak detector

Tools needed for installation:

Vacuum pump
Gauge manifold
Users manual
Thermometer
Multimeter
Pipe cutter
Measuring tape

Parts you must purchase
Consult the technician
for the proper size.

6.35
9.52

9.52

12.7

15.9

6 2Self-tapping Screw B ST2.9X10

Remote controller

Installation Plate

Name of Accessories

Self-tapping Screw A ST3.9X25

Seal (for cooling& heating models only)

Drain Joint

Magnetic ring
(Hitch it on the connective cable between indoor
unit and outdoor unit after installation.)

Cord protection rubber ring
(

)

If the cord clamp can not fasten the cord for the small size
of the cord, please use the cord protection rubber ring
(supplied with accessories) to wrap on the cord, then fix it
with the cord clamp.

Transfer connector(
)

( Pipe size differ from appliance to appliance.
To meet different pipe size requirement, sometimes
the pipe connections need the transfer connector
to install on the outdoor unit .)

NOTE:

Packed with the indoor unit or
outdoor unit, depending on models

Connecting
pipe
Assembly

Liquid side

Plastic Expansion Sheath

Number Q ty/one unit

Gas side

7 Remote controller holder 1

(for cooling& heating models only)

1

5-8
(depending on models)

5-8
(depending on models)

1

1

Optional part
(one piece/one cable)

Optional part
(one piece/one indoor unit)

Optional part
(1-5 pieces for outdoor
unit, depending on
models)

1
(on some models)

15

4

9

11

12

10

8

3

2

1

Optional
parts



This illustration is for explanation purposes only.
The actual shape of your air condtioner may be
slightly different.
Copper lines must be insulated independently

Use a stud finder to locate studs to prevent
unnecessary damage to the wall.
A minimum pipe run of 3 metres is required
to minimise vibration & excessive noise.
Two of the A, B and C directions should be
free from obstructions.

CAUTION

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5

CAUTIONS

One-Two
One-Three

One-Four

One-Five
One-Six

More than 12cm

More than 12cm

More than 12cm

Air filter

Air filter Air filter

Remote
controller

Remote
controller

Remote
controller

More than 12cm

Air filter

Remote
controller

Remote
controller

Air filter

More than12cm

More than 15cm

More than
12cm

Air filter

Remote
controller

More than
10cm

A

B CM
ore

th
an 200cm

Air out

M
o

re
th

a
n

6
0

c
m

More
than

30cm

More than
60cm

Loop a
connective
cable

1

2

3

4
5

6

Fig.3
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fig.4

Fig.5

Correct orientation
of Installation Plate

Indoor unit installation(wall-mounted type)

Note:

1. Fit the Installation Plate

1. Fit the installation plate horizontally
on structural parts of the wall with
spaces around the installation plate.

2. If the wall is made of brick, concrete
or the like, drill five or eight 5mm diameter
holes in the wall.Insert Clip anchor for
appropriate mounting screws.

3. Fit the installation plate on the wall
with five or eight type “A” screws.

Fit the Installation Plate and drill holes in the
wall according to the wall structure and indoor
unit dimensions and the corresponding
mounting points on the installation plate. The
Installation Plate may be slightly different
according to the different models of indoor
unit. See Fig.5 for example.

(Dimensions are in “mm” unless otherwise
stated.)

150mm or more to ceiling

Indoor unit outline Installation plate

H

Right rear side
refrigerant
pipe hole 65

Left rear side
refrigerant
pipe hole 65

120mm or
more to wall

120mm or
more to wall

W

45

RL

45

W

W

45

H

H

Right rear side
refrigerant
pipe hole 65

Installation plateIndoor unit outline

Left rear side
refrigerant
pipe hole 65

150mm or more to ceiling

120mm or
more to wall

120mm or
more to wall

Model A

Model B

Model C

45

L

L

R

R

100

100

70

100

150

100

170

170

80

180

140

260

275

83

100

85

100

110

293

150

150

150

150

100

150

150

100

150

160

150

185

105

85

205

120

92

95

100

110

110

135

275

170

170

88

95

100

163

160

186

200

140

130

90

200

115

710x250

790x265

920x292

1080x330

790x275

930x275

998x322

680x255

770x255

905x275

750x280

835x280

990x315

1186x343

900x290

1045x305

715x250

800x275

940x275

1045x315

795x270

845x286

995x295

1084x320

850x275

900x285

1015x298

850x290

Indoor unit dimension

mm(WxH)
L(Left) R(Right)

Mounting dimensions
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. For the left-hand and right-hand piping,
remove the pipe cover from the side panel.

2. For the rear-right-hand and rear-left-hand
piping, install the piping as shown in Fig.10.

3. Fix the end of the connective pipe. (Refer
to Tightening Connection in REFRIGERANT
PIPING CONNECTION)

Connective pipe installation

2. When connecting extension drain hose,
insulate the connecting part of extension
drain hose with a shield pipe, do not let
the drain hose slack.

Right-hand piping

Left-hand piping

Rear-right piping

Rear-left piping

Fig.8

Fig.9 Fig.10

4. Piping and wrapping

Bundle the tubing, connecting cable, and drain
hose with tape securely, evenly as shown in Fig.11.

Because the condensed water from rear of the
indoor unit is gathered in ponding box and is
piped out of room. Do not put anything else in
the box.

Indoor unit

Connective

pipe

Pipe room

Ponding box

Wrapping belt

Connective

cable

Drain hose

Fig.11

Connect the indoor unit first, then the
outdoor unit.
Do not allow the piping to let out from
the back of the indoor unit.
Be careful not to let the drain hose slack.
Heat insulated both of the auxiliary piping.
Be sure that the drain hose is located at
the lowest side of the bundle. Locating
at the upper side can cause drain pan
to overflow inside the unit.
Never intercross nor intertwist the power
wire with any other wiring.
Run the drain hose sloped downward to
drain out the condensed water smoothly.

CAUTION

3. Connective Pipe and Drainage

Installation

1. Run the drain hose sloping downward. Do
not install the drain hose as illustrated in
Fig.7.

Drainage

Fig.7

Do not block water flow by a rise.
Do not put the end of
drain hose into water.

Wall

Indoor
Outdoor

5
-7

m
m

Fig.6

2. Drill a hole in the wall

1. Determine hole positions according to the
diagramdetailed in Fig.5. Drill one (1) hole
( 65mm) slanting slightly to outdoor side.

2. Always use wall hole conduit when
drilling metal grid, metal plate or the like.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fig.12

1. Pass the piping through the hole in the

wall.

2. Put the upper claw at the back of the

indoor unit on the upper hook of the

installation plate, move the indoor unit

from side to side to see that it is securely

hooked (see Fig.12).

3. Piping can easily be made by lifting the

indoor unit with a cushioning material

between the indoor unit and the wall.

Get it out after finish piping.

4. Push the lower part of the indoor unit up

on the wall, then move the indoor unit

from side to side, up and down to check

if it is hooked securely.

4. Indoor unit installation

Max. Length for all rooms

OU higher than IU

1 drive 2

30m 45m 60m 75m

20m 25m 30m 30m

10m 10m 10m 10m

15m 15m 15m 15m

10m 10m 10m 10m

1 drive 3 1 drive 4 1 drive 5

OU lower than IU

Max. Length for one indoor unit

Max. height different between
indoor and outdoor unit

Max. height different between indoor units



2. Four-way cassette type

9

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Optional accessories

ACCESSORIES

This indoor unit requires installation of an optional

decoration panel.

Check if the following accessories are included with

your unit.

1 Remote controller

2 Batteries

3 Remote controller holder (on some models)

4 Tapping screws (M3 10mm) (on some models)

5 Installation and owner's manual

6 Paper pattern for installation (on some models)

7 Metal champ (on some models)

8 Drain hose (on some models)

9 Expansible hooks (on some models)

10 Installation hooks (on some models)

1X

1X

4X

2X

4X

1X

1X+1X

2X

1 2 3 4

5 6 7 8

1X1X

9 10

Ceiling height

Use installation hooks for installation.Check

whether the ceiling is strong enough to

support the weight of the indoor unit.If there is

a risk, reinforce the ceiling before installing

the unit.

Space required for installation see the figure

below ( :air flow direction)

Install this unit where the height of bottom panel

is more than 2.5m so that the user cannot

easily touch.

/ 8.2ft

2)

3)

Select an installation site where the following

conditions are fulfilled and that meets your

customer's approval.

- Where optimum air distribution can be ensured.

- Where nothing blocks air passage.

- Where condensate water can be properly drained.

- Where the false ceiling is not noticeably on an

incline.

- Where sufficient clearance for maintenance and

service can be ensured.

- Where there is no risk of flammable gas leaking.

- The equipment is not intended for use in a

potentially explosive atmosphere.

- Where piping between indoor and outdoor units

is possible within the allowable limit.(Refer to the

installation manual of the outdoor unit.)

- Keep indoor unit,outdoor unit,inter unit wiring and

remote controller wiring at least 1 meter away

from televisions and radios.This is to prevent

image interference and noise in those electrical

appliances.(Noise may be generated depending

on the conditions under which the electric wave

is generated,even if 1 meter is kept.)

- When installing the wireless remote controller kit,

the distance between wireless remote controller

and indoor unit might be shorter if there are

fluorescent lights who are electrically started in

the room.The indoor unit must be installed as far

as possible away from fluorescent lights.

2.1 Selecting installation site

When the conditions in the ceiling are exceeding 30 C

and a relative humidity of 80%, or when fresh

air is inducted into the ceiling, an additional insulation

is required (minimum 10 mm thickness,

polyethylene foam).

0

/ 86 F

/ 0.4in

0

1)
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 Air inlet

2 Air outlet

Unit: mm

1 Indoor unit

2 False ceiling

1

2

24
m

m

1 Installation hook pitch dimensions

2 Indoor unit dimensions

3 decoration panel dimensions

4 Refrigerant piping

5 Installation hook ( 4)

6 Ceiling opening dimensions

7 Hanger bracket

8 False ceiling

Adjust the position to ensure the gaps between

the indoor unit and the four sides of false

ceiling are even. The indoor unit's lower part

should sink into the false ceiling for 24mm/ .0.95in

2.2 Preparations before installation

Relation of ceiling opening to unit and

position.installation hook

1)

Unit: mm

Fig.17

Fig.16

Fig.15

Fig.14

Fig.13

1000/39.37in

1000/39.37in

1
0

0
0

/3
9

.3
7

in

1
0

0
0

/3
9

.3
7

in

2 2
1

1000/39.37in1000/39.37in

2
5

0
0

/9
8

.4
3

in

2
6

0
/1

0
.2

4
in

2
9

0
/1

1
.4

in

1

1

2

2

3

3

545/21.45in

52
3/

20
.5

9i
n

570/22.44in

57
0/

22
.4

4i
n

647/25.47in

64
7/

25
.4

7i
n

4 5

70/2.76in

15/0.59in 15/0.59in600/23.62in6

7

8

20/0.79in 20/0.79in
0.

95
in
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation is possible with a ceiling dimension

of 600 mm / 23.62in(marked with * ) . However,

to achieve a ceiling-panel overlapping dimension

of 15 mm / 0.59in, the spacing between the

ceiling and the unit should be 20 mm / 0.79in

or less.If the spacing between ceiling and the

unit is over 20 mm / 0.79in, attach sealing

material in the part or recover the ceiling.

NOTE:

- Create the ceiling opening required for installation.

From the side of the opening to the casing outlet,

implement the refrigerant and drain piping and

wiring for remote controller (unnecessary for

wireless type). Refer to each piping or wiring

section.

- After making an opening in the ceiling, it may be

necessary to reinforce ceiling beams to keep the

ceiling level and to prevent it from vibrating.

Consult the builder for details.

Use expansible hooks, sunken anchors or other field

supplied parts to reinforce the ceiling in order to bear

the weight of the unit. Adjust clearance from the

ceiling before proceeding further. Installation

example see figure below.

2) Make the ceiling opening needed for
installation where applicable. (For existing
ceilings.)

3) Install the installation hooks. (Use either a
M8 or M10 size bolt. )

1 Ceiling slab

2 Expansible hook (optional)

3 Installation hook (optional)

4 False ceiling

For other installation than standard

installation, contact your dealer for details.

NOTE

30
~

35
m

m

1

2

3

4

- Attach the hanger bracket to the suspension bolt.

Be sure to fix it securely by using a nut and

washer from the upper and lower sides of the

hanger bracket.

- Securing the hanger bracket see figure below.

2) Fix the paper pattern for installation. (For new

ceilings only)

1) Install the indoor unit temporarily.

1 Nut (field supply)

2 Washer (field supply)

3 Hanger bracket

4 Double nuts (field supply, tighten)

2.3 Indoor unit installation

When installing optional accessories, read also the

installation manual of the optional accessories.

Depending on the field conditions, it may be easier to

install optional accessories before the indoor unit is

installed .However,

for existing ceiling, install fresh air inlet component kit

and branch duct before installing the unit.

(except for the decoration panel)

- The paper pattern for installation corresponds

with the measurements of the ceiling opening.

Consult the builder for details.

- The centre of the ceiling opening is indicated on

the paper pattern for installation.

- After removing the packaging material from the

paper patten for installation, attach the paper

pattern for installation to the unit with the

attached screws as shown in figure below.

1

2

3

4

Fig.19

Fig.18

1.
18

~
1.

38
in
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

3) Adjust the unit to the right position for

installation.

(Refer to the chapter "Preparations before installation"

on page 10.)

1 Paper pattern for installation (on some models)

2 Center of the ceiling opening

3 Screws (supplied with the decoration panel)

1

2

3

- Do not install the unit tilted. The indoor unit is

equipped with a built-in drain pump and float switch.

(If the unit is tilted against the direction of the

condensate flow (the drain piping side is raised),

the float switch may malfunction and cause water

to drip.)

- Check if the unit is levelled at all four corners with

a water level or a water-filled vinyl tube as shown

in figure below.

4) Check if the unit is horizontally levelled.

1 Water level

2 Vinyl tube

5) Remove the paper pattern for installation. (For

new ceiling only).

1 1

2
2

2.4 DRAIN PIPING WORK

Installation of drain piping

Install the drain piping as shown in figure below and

take measures against condensation. Improperly

rigged piping could lead to leaks and eventually wet

furniture and belongings.

- Keep piping as short as possible and slope it

downwards at a gradient of at least 1/100 so

that air may not remain trapped inside the pipe.

- Keep pipe size equal to or greater than that of

the connecting pipe (PVC pipe, nominal

diameter 20mm

- Push the drain hose as far as possible over the

drain socket, and tighten the metal clamp

securely.

/0.79in in, outside diameter

25mm/0.98in).

- If the drain hose cannot be sufficiently set on a

slope, fit the hose with drain raising piping (field

supply).

- Insulate the drain hose inside the building.

- Make sure that heat insulation work is executed

on the following 2 spots to prevent any possible

water leakage due to dew condensation.

1 Indoor drain pipe.

2 Drain socket.

1 Hanging bar

2 1/100 gradient

1 Drain socket (attached to the unit)

2 metal clamp

3 Drain hose

4 Insulation (field supply)

1 2 3

Install the drain pipes.

4

Fig.23

Fig.22

Fig.21

Fig.20

1-1.5m
1

2

3~5ft
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Connect the drain hose to the drain raising pipes,

and insulate them.

- Connect the drain hose to the drain outlet on the

indoor unit, and tighten it with the clamp.

How to perform piping

Precautions

- Install the drain raising pipes at a height of less

than 530 mm/20.87in.

- Install the drain raising pipes at a right angle to

the indoor unit and no more than 300 mm/11.8in

from the unit.

- To prevent air bubbles, install the drain hose

level or slightly tilted up (<75 mm/2.95in).

- The incline of drain hose should be 75 mm/2.95in

or less so that the drain socket does not have to

withstand additional force.

- To ensure a downward slope of 1:100, install

hanging bars every 1m/3.28ft to 1.5 m/4.92ft.

- When unifying multiple drain pipes, install the

pipes as shown in figure below. Select

converging drain pipes whose gauge is suitable

for the operating capacity of the unit.

1 Ceiling slab

2 Hanger bracket

3 Adjustable range

4 Drain raising pipe

5 Drain hose

6 Metal clamp

1 T-joint converging drain pipes

0-
53

0/
20

.8
7

in
10

0

1

1

Drain piping connections

Do not connect the drain piping directly to

sewage pipes that smell of ammonia. The

ammonia in the sewage might enter the

indoor unit through the drain pipes and

corrode the heat exchanger.

Keep in mind that it will become the cause

of getting drain pipe blocked if water

collects on drain pipe.

Unit: mm

Unit: mm

Add approximately 1L of water gradually through

the air discharge outlet.

Method of adding water (see the figure below)

Testing of drain piping

After the piping work is finished, check if drainage

flows smoothy.

1 Plastic watering can(tube should be about 100 mm long)

2 Water-receiver

/3.93in

When exlectric wiring work is finished, check

drainage flow during COOL running.

Unit: mm

1

2

Fig.25

Fig.24

Fig.26

1

2

0~
75

5

1~1.5m
300/11.8in

6 5 4

3

22
0/

8.
7i

n

75
0/

29
.5

in

0~
2.

95
in

53
0/

21
in

3~5ft

1 2

10
0/

3.
93

in

Fresh air intake ( 65/2.56in)

106/4.17in

10
6/

4.
17

in

75/2.95in

65/2.56in

3.
93

in
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

2.5 INSTALLATION OF THE DECORATION

PANEL

Detach the intake grille.

- Slide the 2 grille hooks toward the middle of the

decoration panel.

- Open the intake grille and remove.

Install the paneldecoration

- Attach the decoration panel to the unit with the

supplied screws as shown in figure below.

1 Decoration panel

2 Screws (M5)(supplied with the panel)

- After installing the decoration panel, ensure that

there is no space between the unit body and

decoration panel.

Otherwise air may leak through the gap and

cause dewdrop.

Mount the intake grille.

Ensure that the buckles at the back of the grille

be properly seated in the groove of the panel.

1

2

1

2

1 Intake grille

2 Grille hook

Close the intake grille, and close the 2 grille

hooks.

Fig.33

Fig.32

Fig.31Fig.30

Fig.29

Fig.28

Fig.27
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Duct & Ceiling type

Installation precautions

1. Determine the moving route.
2. Move the unit in original state.
3. Make sure to do electric insulation according to relevant electric standard

in case the unit is installed on metal part of building.

Indoor unit installation

Refrigerant
pipe

Air outlet

Air return box

Direction A

<500mm

Duct

> 1 0 0 m m >200mm

> 2 5 0 m m

< 3 m

< 1 0 0 0 m m

4. Please keep away from the following places, or malfunction may be caused.
(if unavoidable, please consult the professionals):

A. There is mineral oil like the oil of cutting machine.
B. There is much salty air. (Near the coast)
C. There is caustic gas such as sulfuric gas. (Near the hotspring.)
D. Factory where the voltage fluctuate greatly.
E. In the car or in the cabin.
F. In the kitchen or a place full of oil steam..
G. There is strong electromagnetic wave.
H. There is combustible gas or materials.
I. There is much evaporating acid or alkaline gas.
J. Other special areas.

Enough room for installation and maintenance.

The ceiling is horizontal and it can afford the weight of the indoor unit.
The air inlet and outlet are not impeded and does not affected by outdoor air too much.

The air flow can reach every part of the room.
The connecting pipe and drainpipe can be easily extracted out.
There is no direct radiation from heat source.

Installation location

Air return box

Air return box

Air outlet <5
00

m
m

Direction A

Function

Insulation pipe

Remote controller

Big washer

Constriction bandage

Water outlet joint (for cool/heat type only)

Name Qty.NO Outline

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

8

Pipe joint heat insulation

Overhang indoor unit

Binding insulation pipe

Remote control air conditioner

9

10

Gasket (for cool/heat type only)

Copper nut

10

1

1

2 Connecting pipe

Outdoor unit drainage

Drain hose 1 Indoor unit drainage

Outdoor unit drainage

7# Alkaline battery

Remote signal receiver subassembly

1

1

Accessories

Magnetic ring11 1
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Determine the location of hanging screw bolt following Fig.40.

Fig.34

Fig.35

Fig.37
Fig.36

Installation of unit

Install 10 (4 pieces)hanging screw bolt

Make sure to use the hanging screw bolt of 10.

The treatment to the ceiling varies from construction; please consult the professionals for details.
1) Treatment to ceiling---make sure to consolidate the roof beam for possible vibration to keep the ceiling horizontal.
2) Please cut off the roof beam.
3) Reinforce the place that is cut off and consolidate the roof beam.
Carry out connection of piping and wiring inside the ceiling.
Determine the piping direction. Especially in the case of existing ceiling, please pull the wire to the connection place before
overhanging the unit.

Install the hanging bolt in following different situation:

Timber over the beam

Blade shape
insertion

Slide insertion

Install with insertion or embedding screw.

Wooden structure

New concrete bricks

Put a timber across the beams and install
the bolts.

Hanging screw bolts

Ceiling

Roof beam

Steel bar

(Pipe hanging
and embedding

screw bolt)

Original concrete bricks

Install the hanging hook with expansible

bolt into the concrete.

Steel roof beam structre

Install the supporting angle steel.
Hanging screw bolt

Hanging bolts Supporting angl steele

Overhang the unit

Fig.38

Hanging screw bolt

Nut (upside)

Installation ear

Nut (underside)

Washer (upside)

Washer (underside)

Install the hanging screw bolt to the
U-shaped slot of installation ear.
Overhang the indoor unit and measure
the level degree of unit with a gradienter.

Fasten the nut

Gradienter

Fig.39

Fasten and fix the upside nut.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

17

Dimension and air outlet size

Air inlet size

Position size of descensional ventilation opening

Size of mounted hook

Fig.40

Electric control box

Electric control box

Air filter

Air filter

The position of hanging bolts
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

18

Air return flange

Side rail

Seal spongeDentilation panel

1. Take off ventilation panel and flange, cut off the staples at

side rail.

2. Stick the attached seal sponge as per the indicating place in

the following fig, and then change the mounting positions of

air return panel and air return flange .

3. When install the filter mesh, please plug it into flange inclined

from air return opening, and then push up.

4. The installation has finish, upon filter mesh which fixing

blocks have been insert to the flange positional holes.

920

920

210

270

635

635

570

570

65

65

713

713

35

35

119

179

815

815

200

260

80

20

960

960

350

350

A B C D E F G H I J K L M

18000Btu/h

>24000Btu/h

All the figures in this manual are for explanation purpose only. They may be slightly different from the air

conditioner you purchased.The actual unit shall prevail.

700 210 635 570 65 493 35 119 595 200 80 740 350

Outline dimension Air outlet opening size Air return opening size
Size of

mounted lug

How to adjust the air inlet direction?(From rear side to under-side.)

Fig.41

NOTE

<12000Btu/h
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Drainpipe installation

Piping, insulation material

Drainage

Heat insulation

Piping

Insulation material

Hard PVC pipe

Cellular polyethylene, thicker than 6mm

Please do heat insulation on piping joint.
Bind the contact insulation part between the
unit and installation location with bandage.

1. Indoor unit drainpipe installation

Fig.42

Fig.43

Hard PVC pipe

Heat insulation
material

Heat insulation
material

No space

Main unit

Seal the
insulation material

See Fig.42
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.5m~2m

VP30

Fig.44

Fig.45

Fig.46

CAUTION

Refer to the figures on the right for the installation
of pipes.

The drain pipe as well as the connection part of
indoor unit must be heat insulated, or condensate
will occur.

Please connect the pipe with horny PVC bond
and make sure there is no leakage.

Do not impose the pressure on connecting
part of drainpipe.

The gradient downwards of drain pipe should be
over 1/100, and do not bend the drain pipe.

Pull the drain pipe transversely within 20m. Please
install a supporter in case the drainpipe is very
long to prevent it from bending.

Lean Downward over 1/100

Supporting Unit

Fold

Bend

Lean Downward
over 1/100

As long as possible (10cm)
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4. Ceiling and Floor type

4.1 Accessories

1

1

2

Name of

Accessories

InstallatiOn manual

Q'ty

(This manual)

Qutline Usage

Hook For wall mounting

instal lation

Hanging arm 2

1

1

2

Owner's manual

Q'ty

(This manual)

Qutline Usage

For wall mounting

instal lation

2 For ceiling installation

Fig.49-1

1. Remote controller..................1

2. Frame...................................1

3. Mounting screw

ST2.9x10-C-H).....................2

4. Alkaline dry batteries(AM4).

...... .................. .................. .....2

Remote Controller & Its Frame

1

2

3
Mounting screw B

ST2.9x10-C-H

Remote controller
holderRemote controller

Never throw or beat the controller.

Before installation,operate the remote

controller to determine its location in a

reception range.

Keep the remote controller at least 1m apart

from thenearest TV set or stereo equipment.

(It is necessary to prevent image disturbances

or noise interferences.)

Do not install the remote controller in a place

exposed to direct sunlight or close to a

heating source, such as a stove.

Note that the positive and negative poles

are in right positions when loading batteries.

Cautions on remote controller installation

(on some models)

Magnetic ring 1 For wire connetion
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Please refer to the following figure for the

distance measurement between the screw

bolts.

Please install with 10 hanging screw bolts.

The handling to the ceiling varies from the

constructions, consult the construction

personnels for the specific procedures.

The size of the ceiling to be handled----do

keep the ceiling flat. Consolidate the roof

beam for possible vibration.

Cut off the roof beam.

Strengthen the place cut off, and consolidate

the roof beam.

Carry out the pipe and line operation in the

ceiling after finishing the installation of the

mainbody.While choosing where to start the

operation, determine the direction of the pipes

to be drawn out. Especially in case there is a

ceiling, position the refrigerant pipes, drain

pipes,indoor & outdoor lines to the connection

places before hanging up the machine.

The installation of hanging screw bolts.

4.2 Indoor unit installation

4.3 Wall Mounting Installation

1. Installing 10 hanging screw bolts
(4 bolts).

2. Wooden construction
Put the square timber traversely over the
roof beam, then install the hanging screw
bolts. (Refer to Fig.49-2)

3. New concrete bricks
Inlaying or embedding the screw bolts.
(Refer to Fig.49-3)

4. For original concrete bricks
Use embedding screw bold, crock
and stick harness (Refer to Fig.49-4).

5. Steel roof beam structre
Install and use directly the supporting
angle steel. (Refer to Fig.49-5)

Hanging screw bolts

Ceiling

Timber over the beam

Roof beam

(Blade shape insertion) (Slide insertion)

Steel bar

Embedding screw bolt

(Pipe hanging and embedding screw bolt)

Fig.49-2

Fig.49-3

Fig.49-5

Fig.49-6

Fig.49-4

Hanging screw bolt

Hanging bolts Supporting

angle steel

E. Connecting point of
refrigerant pipe

(D. gas side)

D. Connecting point of
refrigerant pipe

(E. Liquid side)

Drain point

Hook



23

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Fix the hook with tapping screw onto the
wall. (Refer to Fig.49-7)

2. Hang the indoor unit on the hook.

2. Location the hanging arm on the hanging
screw bolt. (Refer to Fig.49-10)
Prepare the mounting bolts on the unit.

(Refer to Fig.49-11)

3. Hang the unit on the hanging arm by
sliding backward. Securely tighten the
mounting bolts on both sides.
(Refer to Fig.49-12)

1. Remove the side board and the grille.
(Refer to Fig.49-9) (For 48000Btu/h and
60000Btu/h models, do not remove the
grille.)

Washer

Tapping screw

Hook

<6mm

Fig.49-7

Fig.49-8

Fig.49-9

Fig.49-10

Fig.49-12

Fig.49-11

Fig.49-13

4.4 Ceiling Installation

Hanging arm

Side board

Grille

Screw nut

Hanging
screw bolt

Hanging arm

2
0

2
5

m
m

Mounting bolt
(Max.40mm)

8-13mm

Washer

Hanging arm

Mounting bolt

Hanging
Screw bolt

D. Connecting point of

refrigerant pipe(D.gas side)

Drain point

E. Connecting point of
refrigerant pipe

35mm

1000mm35
m

m

35
m

m

(E. Liquid side)

CAUTION

The figures aboe are based on model with
18000Btu/h as rated capacity, which may
differ from the unit you purchased.
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4.5 The Dimension of the Unit
Unit:mm

Capacity

12 18-

A B D E F G HC

990 660 206 505 506 907 200 203

Note:The dimension of 12000Btu/h and
18000Btu/h are the same.

5. Floor and Standing Type

(Console)

5.1 Accessories(Console)

Please check whether the following fittings
are of full scope. If there are some spare
fittings, please restore them carefully.

QUANTITYSHAPENAME

1.Hook

7. Owner's manual

8. Installation manual

3. Remote controller

4. Frame

6. Alkaline dry batteries

(AM4)

2

1

1

2

2

1

1

5. Mounting screw

(ST2.9 10-C-H)

Installation
fittings

Remote

controller

& Its Frame

Others

Cautions on remote controller installation:

Never throw or beat the controller.
Before installation, operate the remote
controller to determine its location in a
reception range.
Keep the remote controller at least 1m apart
from the nearest TV set or stereo equipment.
(it is necessary to prevent image

disturbances or noise interferences.)
Do not install the remote controller in a place
exposed to direct sunlight or close to a
heating source, such as a stove.
Note that the positive and negative poles
are right positions when loading batteries.

Remote
controller

Remote controller
holder

Mounting screw B
ST2.9x10-C-H

SET TEMPERATURE£¨OC)

AUTO

COOL

DRY
HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

TEMP.

MODE ON/OFF FAN SPEED

SWING ECONOMIC TIMER ON

RESET LOCKTIMER OFF

AIR DIRECTION POWERFUL

Fig.50-1

5.2 Inspecting and Handling the
unit(Console)

5.3 Indoor Unit Installation(Console)

At delivery, the package should be

checked and any damage should be

reported immediately to the service agent.

When handling the unit, take into account

the following:

1. Fragile, handle the unit with care.

2. Keep the unit upright in order to

avoid compressor damage.

3. Choose on before hand the path along

which the unit is to be brought in.

4. Move this unit as originally package as

possible.

5. When lifting the unit , always use

protectors to prevent belt damage and

pay attention to the position of the

unit s centre of gravity.
,

5.3.1 Installation place

The indoor unit should be installed in a
location that meets the following
requirements:

There is enough room for installation and
maintenance.
The outlet and the inlet are not impeded,
and the influence of external air is the
least.
The air flow can reach throughout the
room.
The connecting pipe and drainpipe could
be extracted out easily.
There is no direct radiation from heaters.

(Refer to Fig.50-2 & Fig.50-3)

.
This manual is subject to changes due to
technological improvement without
further notices.

2. Magnetic ring

(on
models)

some

1
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CAUTION

CAUTION

Keep indoor unit, outdoor unit, power supply
wiring and transmission wiring at least 1 meter
away from televisions and radios. This is to
prevent image interference and noise in those
electrical appliances. (Noise may be generated
depending on the conditions under which the
electric wave is generated, even if 1 meter is kept.)

100mm100mm

1
0

0
m

m
1

0
0

m
m

1
0

0
m

m
1

0
0

m
m

1000mm1000mm

Fig.50-2

Fig.50-5

Fig.50-3

Fig.50-4

195mm

Hook

700mm 210mm

6
0

0
m

m

5.3.2 Install the main body
Fix the hook with tapping screw onto
the wall. (Refer to Fig.50-4)

Hang the indoor unit on the hook.
(The bottom of body can touch with floor
or suspended, but the body must install
vertically. )

195mm

Hook

Tapping

screw

Washer

6mm

5.4 Install the connecting pipe
(Console)

5.4.1 The procedure of connecting pipes:

Check whether the height drop between
the indoor unit and outdoor unit, the length
of refrigerant pipe, and the number of the
bends meet the following requirements:

Capacity(KBtu/h)

The max height drop

The length of refrigerant pipe

The number of bends

7/9/12

Less than 10m

Less than 5m

18/20/26/32/53

10m

Less than 20m

Less than 5

5m

All field piping must be provided by a licensed
refrigeration technician and must comply with
the relevant local and national codes.
Do not let air, dust, or other impurities fall in the
pipe system during the time of installation.
The connecting pipe should not be installed
until the indoor and outdoor units have been
fixed already.
Keep the connecting pipe dry, and do not let
moisture in during installation.
Execute heat insulation work completely on
both sides of the gas piping and the liquid
piping. Otherwise, this can sometimes result
in water leakage.
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1. Drill a hole in the wall (suitable just for the
size of the wall conduit), then set on the
fittings such as the wall conduit and its
cover.

2. Bind the connecting pipe and the cables
together tightly with binding tapes. Pass
the bound connecting pipe through the
wall conduct from outside. Be careful of the
pipe allocation to do on damage to the
tubing.

3. Connect the pipes. Refer to "How to
Connect the pipes" for details.

4. Expel the air with a vacuum pump. Refer
to "How to expel the air with a vacuum
pump" for details.

5. open the stop values of the outdoor unit to
make the refrigerant pipe connecting the
indoor unit with the outdoor unit in fluent
flow.

6. Check the leakage. Check all the joints
with the leak detector or soap water.

7. Cover the joints of the connecting pipe
with the soundproof / insulating sheath
(fittings), and bind it well with the tapes to
prevent leakage.

CAUTION

CAUTION

Be sure to with insulating materials cover all
the exposed parts of the flare pipe joints and
refrigerant pipe on the liquid-side and the
gas-side. Ensure that there is no gap between
them. Incomplete insulation may cause water
condensation.

How to take indoor unit apart to connect
the pipes
1. Open the front panel

Slide the two stoppers on the left and right
sides inword until they click. See Fig.50-6.

2. Remove the front panel
Remove the string. (Refer to Fig.50-7).
Allowing the front panel to fall forward will
enable you to remove it.

3. Remove the face plate
Remove the four screws.(Refer to Fig.50-7).
Opening bottom of face plate for a angle
that is 30 degrees, then the top of face
plate will be take up.(Refer to Fig.50-8)

Fig.50-6

Fig.50-7

Fig.50-8

5.5 Connect the drain pipe(Console)

Install the drain pipe of the indoor unit

The outlet has PTI screw bread, Please use
sealing materials and pipe sheath(fitting)
when connecting PVC pipes.

The drain pipe of indoor unit must be heat
insulated, or it will condense dew, as well as the
connections of the indoor unit.
Hard PVC binder must be used for pipe
connection, and make sure there is no leakage.
With the connection part to the indoor unit,
please be noted not to impose pressure on the
side of indoor unit pipes.
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When the declivity of the drain pipe downwards
is over 1/100, there should not be any winding.
The total length of the drain pipe when pulled
out traversely shall not exceed 20m, when the
pipe is over long, a prop stand must be installed
to prevent winding.
Refer to the figures on the right for the
installation of the pipes.

1.5m~2m

Insulating

material
Downward declivity

lower than 1/100

Bend

S shape

VP30

Downward declivity

lower than 1/100

Put as deep as possible

(about 10cm)

Fig.50-9

Fig.50-10

Drainage test

Check whether the drain pipe is
unhindered.
New built house should have this test
done before paving the ceiling.

5.6 Wiring(Console)

CAUTION

The appliance shall be installed in accordance

with national wiring regualtions.

The air conditioner should use separate power

supply with rated voltage.

The external power supply to the air conditioner

should have ground wiring, which is linked to the

ground wiring of the indoor and outdoor unit.

The wiring work should be done by qualified

persons according to circuit drawing.

An all-pole disconnection device which has at

least 3mm separation distance in all pole and

a residual current device(RCD)with the rating

of above 10mA shall be incorporated in the fixed

wiring according to the national rule.

Be sure to locate the power wiring and the

signal wring well to avoid cross-disturbance.

Do not turn on the power until you have

checked carefully after wiring.

5.6.1 Connect the cable

The installation bearer of sensing
device rotated to another side, and then
takes off cover of electrical box. (Take
off the electrical box if the capacity is
18000btu/h as well as using network
function.) (Refer to Fig.50-10)

Installation bearer
of sensing device

All the pictures in this manual are for
explanation purpose only. They may be
slightly different from the air conditioner
you purchased(depend on model). The
actual shape shall prevail.

NOTE:
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Settlement of outdoor unit

Anchor the outdoor unit with

a bolt and nut 10 or 8 tightly

and horizontally on a concrete

or rigid mount.

Fig.52

Install the outdoor unit on a rigid base to
prevent increasing noise level and vibration.
Determine the air outlet direction where the
discharged air is not blocked. In the case that
the installation place is exposed to strong wind
such as a seaside, make sure the fan operating
properly by putting the unit lengthwise along the
wall or using a dust or shield plates.
Specially in windy area, install the unit to prev-
ent the admission of wind. If need suspending
installation, the installation bracket should
accord with technique requirement in the
installation bracket diagram.
The installation wall should be solid brick,
concrete or the same intensity construction, or
actions to reinforce, damping supporting should
be taken. The connection between bracket and
wall, bracket and the air conditioner should be
firm, stable and reliable.
Be sure there is no obstacle which block
radiating air.

Strong
wind

Fig.51

Outdoor unit installation

Outdoor installation precaution

INSTALLATION INSTRUCTIONS

530

549

514

540

560

290

325

340

350

335

640

624

405

366

590

673

634

634

333

403

404

404

760x590x285

810x558x310

800x554x333

845x700x340

845x700x320

900x860x315

946x810x420

938x1369x392

950x1333x410

945x810x395

990x965x345

Outdoorunit dimension

mm(L1xHxW1)
L2(mm) W2(mm)

Mounting dimensions

L1

L2

W
2

W
1

H



Fit the seal into the drain joint, then insert the

drain joint into the base pan hole of outdoor unit,

rotate 90 to securely assemble them.

Connecting the drain joint with an extension drain

hose (Locally purchased), in case of the water

draining off the outdoor unit during the heating

mode.

Drain joint installation

Seal
Drain joint Base pan hole of

outdoor unit

Seal

Drain pipe

Refrigerant pipe connection

Oblique90 Roughness Burr
Main cause for refrigerant leakage

is due to defect in the flaring work.

Carry out correct flaring work

using the following procedure:

1. Use the piping kit accessory or pipes

purchased locally.

2. Measure the distance between the indoor

and the outdoor unit.

3. Cut the pipes a little longer than the

measured distance.

4. Cut the cable 1.5m longer than the pipe

length.

A: Cut the pipes and the cable.

1. Flaring work

Fig.53

B: Burr removal

1. Completely remove all burrs from the cut
cross section of pipe/tube.

2. Put the end of the copper tube/pipe in a
downward direction as you remove burrs in
order to avoid dropping burrs into the tubing.

Pipe

Reamer

Point down

Fig.54

Fig.55

C: Putting nut on
Remove flare nuts attached to indoor and
outdoor unit, then put them on pipe/tube
having completed burr removal.(not possible
to put them on after flaring work)

Flare nut

Copper tube

Fig.56

29

REFRIGERANT PIPE CONNECTION

(1) (2)

NOTE: The drain joint differ from appliance
to appliance.

Bar

Copper pipe

Clamp handle
Red arrow mark

Cone

Yoke

Handle

Bar"A
"

Fig.57

D: Flaring work

Firmly hold copper pipe in a die in the
dimension shown in the table below.

Outer diam.
(mm)

A(mm)

Max. Min.

6.35 1.3 0.7

9.52 1.6 1.0

12.7 1.8 1.012.7 1.8 1.0
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Caution

Align the center of the pipes.
Sufficiently tighten the flare
nut with fingers, and then tighten
it with a spanner and torque wrench
as shown in Fig.58 & 59

Tightening Connection

Excessive torque can break nut
depending on installation conditions.

The 24K indoor unit can only be connected with
A system, if there are two 24K indoor units, they
can be connected with A and B system.( )Fig.60

Fig.59

Indoor unit tubing Flare nut Pipings

Fig.58

Electric safety regulations for the initial Installation
1. If there is serious safety problem about the power supply, the technicians should refuse

to install the air conditioner and explain to the client until the problem is solved.
2. Power voltage should be in the range of 90%~110%of rated voltage.
3. The creepage protector and main power switch with a 1.5 times capacity of Max. Current

of the unit should be installed in power circuit.
4. Ensure the air conditioner is grounded well.

7. An individual branch circuit and single receptacle used only for this air conditioner must be available.

5. According to the attached Electrical Connection Diagram located on the panel of the outdoor
unit to connect the wire.

6. All wiring must comply with local and national electrical codes and be installed
by qualified and skilled electricians.

Electrical work

Outer
diam.

Indoor unit capacity

Tightening
torque(N.cm)

Liquid

Additional tightening
torque(N.cm)

Gas

6.35

7K/9K/12K

12.7

24K

9.52

18K

1500
(153kgf.cm)

1 / 4

1600
(163kgf.cm)

3 / 8

3500
(357kgf.cm)

1 / 4

3600
(367kgf.cm)

5 / 8

2500
(255kgf.cm)

1 / 4

2600
(265kgf.cm)

1 / 2

When select a 24K indoor unit

Fig.60

Unit:in

Connective pipe size of A and B system:

A(1/2in)

A(1/4in)

B(3/8in)

B(1/4in)

C(3/8in)

C(1/4in)
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ELECTRICAL WORK

Fig.61

Connect the cable to the outdoor unit

1. Remove the electrical control board cover
from the outdoor unit by loosening the screw
as shown in Fig.61

2. Connect the connective cables to the
terminals as identified with their respective
matched numbers on the terminal block of
indoor and outdoor units.

3. Secure the cable onto the control board with
the cord clamp.

4. To prevent the ingress of water, from a loop
of the connective cable as illustrated in the
installation diagram of indoor and outdoor
units.

5. Insulate unused cords (conductors) with
PVC-tape.Process them so they do not
touch any electrical or metal parts.

Wiring connection

NOTE: Before performing any electrical
work, turn off the main power to the system.

Connection Cable

10mm 40mm

CAUTIONS

Do not touch the capacitor even if you
have disconnected the power for there is
still high voltage power on it, or electric
shock hazard may occur. For your safety,
you should start repairing at least 5 minutes
later after the power is disconnected.

The power is supplied from the Outdoor
Unit. The Indoor Units are connected
with signal wires or power cords are
connected reliably and correctly, or the
air conditioner could not run normally.

Fig.62

CAUTIONS

Make sure to connect the indoor unit (A,B, C, D,
E) to the Hi and Lo valve and terminals of signal
wires(A, B, C, D, E) of outdoor unit as identified
with their respective matched connection.
Wrong wiring connections may cause some
electrical parts to malfunction.

Minimum norminal cross-sectional area
of conductors:

Rated current of appliance
(A)

Nominal cross-sectional
area (mm )

2

>3 and <6

>6 and <10

>10 and <16

>16 and <25

0.75

1

1.5

2.5

Screw

Cover

Connective cable
of indoor unit and
outdoor unit

Connective cable
of indoor unit and
outdoor unit

Connective cable
of indoor unit and
outdoor unit

Connective cable
of indoor unit and
outdoor unit

Connective cable
of indoor unit and
outdoor unit

One-two One-three One-four

One-five

POWER

E

E

Suggest Minimum Wire Size
AWG: :( )American Wire Gage

Appliance Amps AWG Wire Size

10

13

18

25

18

16

14

12

30 10

The cable size and the current of thefuse or
switch are determined by the maximum current
indicated on the nameplate which located on the
side panel of the unit. Please refer to the
nameplate before selecting the cable, fuse and
switch. Please refering to the above tables and
choosing the proper wire size under the local
electrical requirements.

NOTE:
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One-two models:

NOTE:please refer to the following figures,if the client want wire by themselves.
please run the main power cord through the lower line-outlet of the cord clamp.

Model A Model B

Model F Model GModel E

Model C

L N S L1 L2 S

1 2 3 L1 L2 S1 2 3

L1 L2 S

L1 L2 S

L1 L2 S

1 2 3 L1 L2 S1 2 3

L1 L2 S

L1 L2 S

L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) SL N S

L2

L2 L2L2

L2 L2

Model D

W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S

IMPORTANT: Connect the connective cables to the terminals as identified with their respective
matched numbers on the terminal block of indoor and outdoor units. For example, see
the following US models: Terminal L1(A) of outdoor must connect with terminal L1 on the
indoor unit.

Magnetic ring(not supplied,optional part)

(Used to hitch to the connective cable of indoor
and outdoor units after installation.)



NOTE:please refer to the following figures,if the client want wire by themselves.
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33Model C Model D

L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) SL(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S

One-three models:

L N S

Model A

L N SL N S

Model B

Model FModel E

L2

L2L2

L1 L2 S

1 2 31 2 3

L1 L2 S

1 2 31 2 3

L1 L2 S

1 2 31 2 3

Model C

Model D

W 1(L) 2(N) S

L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) S

W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S

One-four models:

L N S L N SL N S

L2

L1 L2 S L1 L2 S L1 L2 SL N S L1 L2 S

Model A Model B

Model G

L2

L1 L2 S L1 L2 S L1 L2 S
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One-five models:

L N S L N SL N S L N S

Model A Model B

L N S

L2

L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) SL(1) 1 2(N) S L(1) 1 2(N) S

Model C Model D

W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S

L1

L2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Model E

L2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Model F

L2

L1 L2 S L1 L2 S L1 L2 S L1 L2 S

Model G
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After the confirmation of the above conditions, prepare the wiring as follows:

1) Never fail to have an individual power circuit specifically for the air conditioner. As for the method of
wiring, be guided by the circuit diagram posted on the inside of control cover.
The screw which fasten the wiring in the casing of electrical fittings are liable to come loose from
vibrations to which the unit is subjected during the course of transportation. Check them and make
sure that they are all tightly fastened. (If they are loose, it could cause burn-out of the wires.)

2)

3) Specification of power source.

4) Confirm that electrical capacity is sufficient.
5) See to that the starting voltage is maintained at more than 90 percent of the rated voltage marked on

the name plate.

6) Confirm that the cable thickness is as specified in the power source specification.

7) Always install an earth leakage circuit breaker in a wet or moist area.

8) The following would be caused by voltage drop.

Vibration of a magnetic switch, which will damage the contact point, fuse breaking, disturbance of the
normal function of the overload.

9)

10)

The means for disconnection from a power supply shall be incorporated in the fixed wiring and have
an air gap contact separation of at least 3mm in each active(phase) conductors.

Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

CAUTIONCAUTION CAUTIONCAUTION

One-six models:

L N SL N S L N SL N S L N S

Model A

L N S

Model E

L2L1

Model F

Model G

L2

L2

L1

L1



Air and moisture in the refrigerant system have undesirable effects as indicated below:
Pressure in the system rises.
Operating current rises.
Cooling or heating efficiency drops.
Moisture in the refrigerant circuit may freeze and block capillary tubing.
Water may lead to corrosion of parts in the refrigeration system.

Therefore, the indoor unit and tubing between the indoor and outdoor unit must be leak tested
and evacuated to remove any noncondensables and moisture from the system.

Air purging with vacuum pump

Preparation
Check that each tube(both liquid and gas side tubes) between the indoor and outdoor units
have been properly connected and all wiring for the test run has been completed. Remove
the service valve caps from both the gas and the liquid side on the outdoor unit. Note that both
the liquid and the gas side service valves on the outdoor unit are kept closed at this stage.

Pipe length and refrigerant amount:

Connective pipe length

NOTE: N=2(one-twin models), N=3( ), N=4(one-four models), N=5(one-five models).
The Standard pipe length is vary according to the requirements of different area. For example, in North
America area, the standard pipe length is 7.5m(25ft). While in the other areas, the standard pipe length is
5m(16ft).

one-three models

Pre-charge pipe length(ft/m)
(Standard pipe lengthxN)

More than (Standard pipe lengthxN)ft/m

Air purging
method

Use vacuum
pump.

Use vacuum
pump.

Additional amount of refrigerant to be charged
( )R410A

AIR PURGING

Air purging
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Liquid side: 6.35(1/4 )
(Total pipe length - standard pipe lengthxN)x15g(0.16oZ)/m(ft)
Liquid side: 9.52(3/8 )
(Total pipe length - standard pipe lengthxN)x30g(0.32oZ)/m(ft)

When relocate the unit to another place, perform evacuation using vacuum pump.

Make sure the refrigerant added into the air conditioner is liquid form in any case.

Open the valve stem until it hits against the

stopper. Do not try to open it further.

Securely tighten the valve stem cap with a

spanner or the like.

Valve stem cap tightening torque (See

Tightening torque table in previous page ).

Outdoor
unit

Indoor
unit

Refrigerant

Flare nut

Stopper
Cap

Valve body

Packed valve Half union

Gas side

Liquid side

A C

D

B

Valve stem

Fig.65

Fig.66

Caution in handling the packed valve

When Using the Vacuum Pump

(For method of using a manifold valve, refer
to its operation manual.)
1. Completely tighten the flare nuts, A, B, C, D,

valve charge hose to a
charge port of the low-pressure valve on the
gas pipe side.

2. Connect the charge hose connection to the
vacuum pump.

3. Fully open the handle Lo of the manifold valve.

connect the manifold
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AIR PURGING

5. After the evacuation is complete, fully close
manifold valve and stop

the operation of the vacuum pump. Make
evacuation for 15 minutes or more

compound meter indicates

-76cmHg (-1x10 Pa).
6. Turn the stem of the packed valve B about

45 counterclockwise for 6~7 seconds after
the gas coming out, then tighten the flare nut
again. Make sure the pressure display in the
pressure indicator is a little higher than the
atmosphere pressure.

7. Remove the charge hose from the Low
pressure charge hose.

8. Fully open the packed valve stems B and A.
9. Securely tighten the cap of the packed valve.

4. Operate the vacuum pump to evacuate. After
starting evacuation, slightly loose theflare nut
of the Lo valve on the gas pipe side and
check that the air is entering(Operation noise
of the vacuum pump changes and a
compound meter indicates 0 instead of minus)

the handle Lo of the

and check
that the

10. If the outdoor unit uses all vacuum valves,
and the vacuum position is at the main valve,
the system is not connected with the indoor
unit must be tightened with a screw nut.
Checking the gas leakage before operation
to prevent leakage.

5

o

Manifold valve

Compound meter

-76cmHg

Handle Lo Handle Hi

Charge hose Charge hose

Vacuum pump

Pressure gauge

Low pressure valve

Fig.67

Fig.68

Perform the electric safe check after

completing installation:

1. Insulated resistance

The insulated resistance must be more than 2M .

2. Grounding work

After finishing grounding work, measure the

grounding resistance by visual detection and

grounding resistance tester. Make sure the

grounding resistance is less than 4 .

3. Electrical leakage check (performing during

test running)

During test operation after finishing installation,

the serviceman can use the electroprobe and

multimeter to perform the electrical leakage

check. Turn off the unit immediately if leakage

happens. Check and find out the solution

ways till the unit operate properly.

Electrical safety check

Safety and leakage check

Indoor unit
check point

Outdoor unit
check point

n m k j i h

C

C

C

D

D

B

B

B

A

A

A

a

c

b

d

e

f

Fig.69



A: Lo packed valve B: Hi packed valve

C and D are ends of indoor unit connection.

CAUTION

Gas leak check

1.
Apply a soap water or a liquid neutral
detergent on the indoor unit connection
or outdoor unit connections by a soft
brush to check for leakage of the
connecting points of th piping. If bubbles
come out, the pipes have leakage.

2.

Soap water method:

Leak detector
Use the leak detector to check for leakage.

15

A, B,C,D are points for one-four type.
A, B,C,D, E are points for one-five type.

Indoor unit
check point

Outdoor unit
check point
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Fig.70

NOTE: The illustration is for explanation
purpose only. The actual order of A, B, C
D and E on the machine may be slightly
different from the unit you purchased. The
actual shape shall prevail.

A

E

Test running

Perform test operation after completing gas leak check at the flare nut connections and
electrical safety check.

Check that all tubing and wiring have been properly connected.
Check that the gas and liquid side service valves are fully open.

1. Connect the power, press the ON/OFF button on the remote controller to turn the unit on.
2. Use the MODE button to select COOL, HEAT, AUTO and FAN to check if all the functions

works well.
3. When the amient temperature is too low(lower than 17 C), the unit cannot be controlled by

the remote controller to run at cooling mode, manual operation can be taken. Manual
operation is used only when the remote controller is disable or maintenance necessary.

Press the Manual control button to select the AUTO or COOL, the unit will operate under
Forced AUTO or COOL mode(see User Manual for details).

4. The test operation should last about 30 minutes.

Hold the panel sides and lift the panel up to an angle until it remains fixed with a clicking
sound.

Manual control

Button

Fig.71

Manual control
button AUTO/COOL

TEST RUNNING



GARANTİ
BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında 

hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, 

tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, 

garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici 

veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi 

içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 

yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 

Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Firmamız tarafından verilen bu garanti, aşağıdaki durumlar da geçerli olmayıp, arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

•  Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı ortaya çıkan kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar.

•  Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.

•  Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve 

arızalar.

•  Yangın, yıldırım düşmesi veya doğal felaketler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.

•  Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

•  Bu garanti şartları sadece yukarıda belirtilen malın cinsi, marka, model ve seri no için geçerli olup, bunun dışında garanti şartlarına istinaden herhangi bir isim 

altında hak ve tazminat talep edilemez.

www.daikin.com.tr • 444 999 0

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San.Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL

Telefonu: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

E-posta: www.daikin.com.tr

Çağrı Merkezi Telefonu: 444 999 0

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

Cinsi: KLİMA

Markası: DAYRELAX

Modeli:

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Malın

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL  Tel : 0216 453 27 00 Faks : 0216 671 06 00 



Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22 34750 Ataşehir,İstanbul/TURKEY
Tel : +90 216 453 27 00  Faks: +90 216 671 06 00

www.airfel.com.tr • 444 999 0

Merkez O�s
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