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İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri

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

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

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

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

çıkabilir.
• Üniteden çıkan havaya maruz kalabilecek şekilde yakına gazlı 

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

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

çalışmasını durdurun, güç anahtarını kapatın ve satıcınıza 
başvurun.

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

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

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

• Küçük çocukların klimayla oynamamaları için gözetim altında 
tutulmaları gerekir.

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

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

yüksek basınca dolayısıyla patlama ve diğer tehlikelere neden 
olabilir.

Not

Şek. 1

Bu sembol sadece EU ülkeleri için geçerlidir.
Bu sembol 2012/19/EU sayılı direktif, Madde 14 Kullanıcılar için bilgiler ve Ek IX’e ve/veya 2006/66/EC sayılı direktif Madde 
20 son kullanıcılar için bilgiler ve Ek II’ye uygundur.
MITSUBISHI ELECTRIC ürününüz geri dönüşümü ve/veya yeniden kullanımı mümkün olan yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların, pil ve akümülatörlerin ömürleri sona erdiğinde ev atıklarınızdan 
ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Sembolün altında bir kimyasal sembol varsa (Şek. 1), bu kimyasal sembol pil 
ya da akümülatörün belirli konsantrasyonlarda ağır metal içerdiğini gösterir.
Bu şu şekilde gösterilir: Hg: cıva (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kurşun (0,004%)
Avrupa Birliği’nde kullanılmış elektrik ve elektronik ürünler, pil ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.
Lütfen bu ekipmanı, pil ve akümülatörleri yerel atık toplama/geri dönüşüm merkezinde doğru bir şekilde bertaraf edin.
Lütfen yaşadığımız çevreyi korumamızda bize yardımcı olun!
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Not:
Bu kullanım kılavuzundaki “Kablolu uzaktan kumanda” ifadesi sadece PAR-41MAA içindir. Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, 
lütfen bu kutuda bulunan talimat kitapçığına başvurun.

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

ÜNİTEDEKİ SEMBOLLERİN ANLAMLARI
UYARI
(Yangın riski)

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

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

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

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

Metinde kullanılan simgeler
 Uyarı:

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

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

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

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

veya kapatmayın.

Üniteyi imha etme
Üniteyi imha etmeniz gerekirse yetkili satıcınıza danışın.

1. Güvenlik Önlemleri

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

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

kullanmaktan kaynaklanan arızalardan veya kazalardan sorumlu 
tutulamaz. 

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

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

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

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

• Soğutucu sıvının kokusuz olabileceğini unutmayın.

2. Parça Adları

■ İç Ünite

PEAD-(S)M·JA(L)(2)

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



2. Parça Adları

■ Kablolu Uzaktan Kumanda

İşlev düğmeleri

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

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

Ana ekran Ana menü

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Cursor Page

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
Menü ekranı

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

İşlev kılavuzu

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

▌② [SEÇİM] düğmesi
Ayarı kaydetmek için basın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kumanda arayüzü
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2. Parça Adları

Ekran

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

<Tam mod>
* Tüm simgeler açıklama amacıyla görüntülenir.

<Temel mod>

▌① Çalışma modu
İç ünite çalışma modu burada görüntülenir.

▌② Ön ayar sıcaklığı
Ön ayar sıcaklığı burada görünür.

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

▌④ Fan hızı
Fan hızı ayarı burada görünür.

▌⑤ Düğme işlevi kılavuzu
İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.

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

▌⑦ 
Çalışma modu merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑧ 
Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑨ 
Filtre sıfırlama işlevi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌⑩ 
Filtreye bakım gerektiğini gösterir.

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

▌⑫ 
Düğmeler kilitliyken görüntülenir.

▌⑬ 
 timer”, “Night setback” veya  zamanlayıcı işlevi 

etkinleştirildiğinde görüntülenir.
Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığında 

 görüntülenir.

▌⑭ 
Haftalık zamanlayıcı etkinken görüntülenir.

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

▌⑯ 
Dış üniteler sessiz modda çalışırken görüntülenir.

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

 oda sıcaklığını izlemek için iç ünite üzerindeki termistör 
etkinleştirildiğinde görüntülenir.

▌⑱ 
Kanat ayarını gösterir.

▌⑲ 
İç kanat ayarını gösterir.

▌⑳ 
Havalandırma ayarını gösterir.

▌㉑ 
Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında görüntülenir.

▌㉒ 
“3D i-See sensor” işlevi kullanılarak bir enerji tasarrufu çalışması 
gerçekleştirildiğinde görülür.

▌㉓ Merkezi kontrollü
Merkezi kontrollü bir öğe çalıştırılırken belirli bir süre görüntülenir.

▌㉔ Ön hata ekranı
Ön hata sırasında bir hata kodu görüntülenir.

Birçok ayar (AÇMA/KAPAMA, mod, fan hızı, sıcaklık hariç), Menü 
ekranından yapılabilir. 

②

①

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨⑩

⑪

③
⑲

④

㉒
⑳

㉔

㉓

㉑

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ②

④

③

①

⑤

㉔

㉓
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3.2. Mod seçimi
3.2.1. Kablolu uzaktan kumanda için

[F1] düğmesine her basıldığında aşağıdaki 
çalışma modları arasında geçiş yapılır. 
İstediğiniz çalışma modunu seçin.

Soğutma Nem Alma Fan

Otomatik Isıtma

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

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

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

[AÇMA/KAPATMA] düğmesine basın. 
AÇMA/KAPATMA lambası yeşil renkte yanar 
ve çalışma başlar.
“LED aydınlatma” ayarı “Hayır” olduğunda 
AÇIK/KAPALI lambası yanmaz.
*  Kablolu uzaktan kumandanın montaj 

kılavuzuna bakın.

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

3. Çalıştırma

■ Çalışma durumu belleği
Uzaktan kumanda ayarı

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

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

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

Ayarlanabilir değildir
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Otomatik çalıştırma
■ Ayarlanan sıcaklığa göre, oda sıcaklığı çok yüksekse soğutma 

çalışması, oda sıcaklığı çok düşükse ısıtma çalışması başlar.
■ Otomatik çalışma sırasında oda sıcaklığı değişir ve 15 dakika boyunca 

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

Soğutma modu 15 dakika (ısıtmadan 
soğutmaya geçer)

Ayarlanan sıcaklık +2°C

Ayarlanan sıcaklık

Ayarlanan sıcaklık -2°C

15 dakika (soğutmadan 
ısıtmaya geçer)

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

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

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

sayfa 6’teki tabloya bakın.
• Ön ayar sıcaklık aralığı Fan/Havalandırma  işlemi için ayarlanamaz.
• Ön ayar sıcaklığı, iç ünitenin modeline ve uzaktan kumandadaki ekran 

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

Oda sıcaklığı  
(Montaj Kılavuzu’na başvurun.)

Çalışma modu

3.4. Fan hızı ayarı
3.4.1. Kablolu uzaktan kumanda için

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

Auto

3. Çalıştırma
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3. Çalıştırma

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

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

<Öğe seçimi>
İmleci sola hareket ettirmek için [F2] 
düğmesine basın.
İmleci sağa hareket ettirmek için [F3] 
düğmesine basın.

3.5.2. Kanat·Havalandırma (Lossnay)
<Menüye erişme>

Ana menüden “Çalışma” öğesini seçin 
ve [SEÇİM] düğmesine basın.

Çalışma menüsünden “Kanat•İç 
Knt•Vent. (Lossnay)” öğesini seçin ve 
[SEÇİM] düğmesine basın.

<Havalandırma ayarı>

[F3] düğmesine her basıldığında 
aşağıdaki havalandırma hızları arasında 
geçiş yapılır.
*  Yalnızca LOSSNAY ünitesi bağlıyken 

ayarlanabilir.
Kapa Düş Yük

Kapalı Düşük Yüksek

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

İmleç

<Çalışma menüsüne dönmek>
Çalışma menüsüne dönmek için 
[GERİ DÖN] düğmesine basın.

7
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4. Zamanlayıcı

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

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

yoksa,  filtreleri sert bir nesneye vurarak üzerindeki kir ve tozu çıkarın.
•  Filtreler  çok kirliyse, ılık suda yıkayın. Tüm deterjanı iyice durulamaya 

özen gösterin ve üniteye geri takmadan önce filtrelerin tamamen 
kuruduğundan emin olun.

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

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

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

hava filtresi olmadan çalıştırılması arızaya neden olabilir.

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

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

Filtreleri alttaki prosedürleri izleyerek temizleyin.

5. Bakım ve Temizlik

► Filtreyi çıkarma
 Dikkat:

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

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

Ⓑ

Ⓐ

Ⓓ Ⓓ

Ⓒ

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

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

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

 ■ Açık bırakılan kapı veya pencere var mı?
ısıtma işlemi başladığında iç mekan ünitesi hemen sıcak hava  ■ Sıcak hava, iç mekan ünitesi yeterince ısınıncaya kadar 
Klima ısıtma modu esnasında ayarlı oda sıcaklığına ulaşılmadan 
duruyor.

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

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

 ■ Isıtma modu esnasında hava akım sıcaklığı  veya buz giderme 
modundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava akım yönüne 
geçer.

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

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

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

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

Odada  olmayan bir koku var.  ■ İç mekan ünitesi duvarlar, yer döşemesi ve mobilyalar tarafından 
üretilen gazları içeren havayı, elbiselerde bulunan kokuları çeker ve bu 
havayı tekrar odaya 

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

 ■ Buz giderme modundayken soğuk hava akımı aşağı doğru  
ve sis gibi gözükebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzaktan kumandada “Please Wait” (Lütfen Bekleyin) belirir.  ■ Başlangıç ayarları yürütülüyor. Yaklaşık üç dakika kadar bekleyin.
Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.  ■ Klimayı korumak için koruma aygıtları çalıştırılmıştır.

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

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

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

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



6. Sorun Giderme

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

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

Ses emişi yüksek 
olan odalar Normal odalar Ses emişi düşük 

olan odalar

Mekan 
örnekleri

Yayın stüdyosu, 
müzik odası vb.

Resepsiyon 
odası, otel lobisi 

vb.
Ofis, otel odası

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

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

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

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

Uzaktan kumandanın pili takıldıktan/değiştirildikten sonra bazı işlevler 
kullanılamıyor.

 ■ Lütfen saat ayarının yapıldığından emin olun. Saat ayarlanmamışsa 
lütfen saati ayarlayın.

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

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

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

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

Çalışmayan iç ünite ısınıyor ve üniteden su akışına benzer bir ses 
geliyor.

 ■ İç ünite çalışmasa bile bir miktar soğutkan iç üniteye akmaya devam 
eder.

7. Spesifikasyonlar

Madde Model PEAD-(S)M35JA(L)(2) PEAD-(S)M50JA(L)(2) PEAD-(S)M60JA(L)(2) PEAD-(S)M71JA(L)(2)
Güç kaynağı 220-240V 50Hz
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm 250/900/732 250/900/732 250/1100/732 250/1100/732
Net ağırlığı *( ): Tip JAL, JAL2 kg 25,0 (24,5) 26,5 (25,5) 29,5 (29,0) 29,5 (29,0)

Vantilatör
Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m3/min 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-23,0
Dış statik basınç Pa 35/50/70/100/150 40/50/70/100/150

Ses basıncı seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek) dB(A) 24-29-32 27-33-35 26-32-35 26-32-37

Madde Model PEAD-(S)M100JA(L)(2) PEAD-(S)M125JA(L)(2) PEAD-(S)M140JA(L)(2)
Güç kaynağı 220-240V 50Hz
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm 250/1400/732 250/1400/732 250/1600/732
Net ağırlığı *( ): Tip JAL, JAL2 kg 37 (36) 38 (37) 42 (41)

Vantilatör
Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m3/min 23,0-28,0-32,0 28,0-34,0-37,0 29,5-35,5-40,0
Dış statik basınç Pa 40/50/70/100/150

Ses basıncı seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek) dB(A) 31-36-39 35-39-41 34-38-41
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Product Information

Ⓐ Model 
Ⓑ Cooling Capacity (kW) Ⓔ  Heating Capacity (kW) 

Prated,h

Ⓕ  Total electric power 
input (kW) Pelec

Ⓖ  Sound power level (per speed 
setting, if applicable) (dBA) LWAⒸ Sensible Prated,c Ⓓ Latent Prated,c

PEAD-M35JA2 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-M50JA2 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-M60JA2 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-M71JA2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-M100JA2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-M125JA2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-M140JA2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-M35JAL2 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-M50JAL2 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-M60JAL2 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-M71JAL2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-M100JAL2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-M125JAL2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-M140JAL2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-SM35JA 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-SM50JA 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-SM60JA 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-SM71JA2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-SM100JA2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-SM125JA2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-SM140JA2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-SM35JAL 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-SM50JAL 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-SM60JAL 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-SM71JAL2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-SM100JAL2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-SM125JAL2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-SM140JAL2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63

Note:
Rating condition
 Cooling -   Indoor: 27ºC DB, 19ºC WB 

Outdoor: 35ºC DB, 24ºC WB
 Heating -  Indoor: 20ºC DB, 15ºC WB 

Outdoor: 7ºC DB, 6ºC WB

Recycle
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality 
materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic 
equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household 
waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used 
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Deutsch Български Eesti
Français Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviškai
Español Suomi Hrvatski
Italiano Čeština Norsk
Ελληνικά Slovenčina Türkçe
Português Magyar русский
Dansk Slovenščina
Svenska Română

Ⓐ

Modell Модел Mudel
modèle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model
modello Model Modell
Μοντέλο Model Model
Modelo Modell Модель
Model Model
Modell Model

Ⓑ

Kühlleistung Охладителна мощност Jahutusvõimsus
Puissance frigorifique Wydajność chłodnicza Dzesēšanas jauda
Koelvermogen Kapaċità tat-tkessiħ Vėsinimo pajėgumas
Potencia de refrigeración Jäähdytysteho Kapacitet hlađenja
Capacità di raffreddamento Chladicí výkon Kjølekapasitet
Ψυκτική ισχύς Výkon chladenia Soğutma Kapasitesi
Potência de arrefecimento Hűtőteljesítmény Охлаждающая мощность
Køleydelse Zmogljivost hlajenja
Kylkapacitet Capacitatea de răcire

Ⓒ

sensibel за осезаема топлина tajutav
sensible jawna jūtamā
waarneembaar sensittiva juntamojo
sensible tuntuva osjetni
sensibile citelný Fornuftig
αισθητή citeľný Duyulur
razoável érezhető Явная
sensibel občutljivo
kännbar sensibilă
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Ⓓ

latent за скрита топлина latentne
latente utajona latentā
latent latenti slaptojo
latente latentti latentni
latente latentní Latent
λανθάνουσα latentný Gizli
latente latens Скрытая
latent latentno
latent Capacitate de încălzire

Ⓔ

Wärmeleistung Отоплителна мощност Küttevõimsus
Puissance calorifique Wydajność grzewcza Sildīšanas jauda
Verwarmingsvermogen Kapaċità tat-tisħin Šildymo pajėgumas
Potencia de calefacción Lämmitysteho Kapacitet grijanja
Capacità di riscaldamento Topný výkon Varmekapasitet
Θερμαντική ισχύς Vykurovací výkon Isıtma Kapasitesi
Potência de aquecimento Fűtőteljesítmény Отопительная мощность
Varmeydelse Zmogljivost ogrevanja
Uppvärmningskapacitet Capacitate de încălzire

Ⓕ

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme Общо консумирана електрическа мощност Koguelektritarbimine
Puissance électrique absorbée totale Całkowity pobór mocy elektrycznej Kopējā elektriskā ieejas jauda
Totaal elektrisch ingangsvermogen Total tal-input tal-enerġija elettrika Bendra elektrinė vartojamoji galia
Potencia eléctrica total utilizada Sähkön kokonaisottoteho Ukupan utrošak električne energije
Potenza elettrica assorbita totale Celkový elektrický příkon Total elektrisk strøminngang
Συνολική ηλεκτρική ισχύς εισόδου Celkový elektrický príkon Toplam elektrik gücü girişi
Potência elétrica de entrada total Teljes villamosenergia-bevitel Суммарная подводимая электрическая 

мощность
Samlet elektrisk effektoptag Skupna vhodna električna moč
Total tillförd elektrisk effekt Putere electrică de intrare totală

Ⓖ

Schallleistungspegel 
(ggf. je Geschwindigkeitseinstellung)

Ниво на звуковата мощност 
(за отделните настройки на оборотите, ако е 
приложимо)

Müravõimsustase 
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique 
(pour chaque réglage de la vitesse, si disponible)

Poziom mocy akustycznej 
(w stosownych przypadkach w zależności od 
ustawienia prędkości)

Akustiskās jaudas līmenis 
(attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam)

Geluidsvermogensniveau 
(per snelheid, indien van toepassing)

Livell ta’ qawwa tal-ħoss 
(għal kull veloċità, jekk ikun applikabbli)

Garso galios lygis 
(kiekvieno spartos nuostačio, jei taikoma)

Nivel de potencia acústica 
(por velocidad regulada, si procede)

Äänitehotaso 
(tarvittaessa käyntinopeuksittain)

Razina zvučne snage 
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora 
(per ogni impostazione di velocità, se pertinente)

Hladina akustického výkonu 
(v příslušných případech pro jednotlivá nastavení 
rychlosti)

Lydeffektnivå (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

Στάθμη ηχητικής ισχύος 
(ανά ρυθμιζόμενη ταχύτητα, κατά περίπτωση)

Hladina akustického výkonu 
(v prípade potreby z hľadiska nastavenia rýchlosti)

Ses gücü seviyesi (geçerli durumlarda hız ayarına 
göre)

Nível de potência sonora 
(por regulação da velocidade, se for caso disso)

Hangteljesítményszint 
(fordulatszám-beállításonként, ha alkalmazandó)

Уровень звуковой мощности (по настройке 
скорости, если применимо)

Lydeffektniveau 
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

Nivo zvokovne moči 
(na nastavljeno hitrost, če je ustrezno)

Ljudeffektnivå 
(per hastighet, om tillämpligt)

Nivelul de putere acustică 
(per treaptă de viteză, dacă este cazul)

12



Requirements Information
PEAD- 

(S)M35JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M50JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M60JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M71JA(L)2
PEAD- 

(S)M100JA(L)2
PEAD- 

(S)M125JA(L)2
PEAD- 

(S)M140JA(L)2
(1) Overall efficiency (%) 42.9 42.9 48.3 48.3 50.8 60.4 55.8
(2) Measurement category D
(3) Efficiency category Total
(4) Efficiency grade (N) 49
(5) VSD N/A
(6) Year of manufacture 2021
(7) Manufacturer MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.HARMAN HOUSE, 1GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
COMMERCIAL REGISTRATION NO.33279602

(8) Model number PEAD- 
(S)M35JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M50JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M60JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M71JA(L)2

PEAD- 
(S)M100JA(L)2

PEAD- 
(S)M125JA(L)2

PEAD- 
(S)M140JA(L)2

(9) Motor power input (kW) 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12
Flow rate (m3/s) 0.12 0.14 0.18 0.18 0.18 0.21 0.22
Pressure (Pa) 150 150 150 150 150 150 150

(10) Rotations per minute 1595 1690 1645 1645 1730 1780 1740
(11) Specific ratio 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(12) Information relevant 

for facilitating 
disassembly, 
recycling or disposal 
at end-of-life

Your product should be disposed of separately from household waste in line with local laws and regulations.
When this product reaches its end of life, dispose of it at your local waste collection point/recycling centre.
The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is 
recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information for WEEE recyclers please contact us at http://www.mitsubishielectric.eu/contact_us_form

(13) Information relevant 
to minimise impact on 
the environment and 
ensure optimal life 
expectancy as 
regards installation, 
use and maintenance 
of the fan

In addition to daily checks (eg cleaning of filters), periodic maintenance and checks by a skilled technician are required to ensure that the 
unit is maintained in a good condition for a long period of time, and that it may be used with confidence.

(14) Description of 
additional items ―

13
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• Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı  
 tarafımızda saklıdır.
• Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
• İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın  
 ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
• Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan   
 edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün  
 kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için  
 gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
• Ürünün ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de
geçerlidir.

 Ürünün montajı için Mitsubishi Electric yetkili servisine/bayisine başvurunuz.
Yetkili servisler tarafından montajı yapılmayan ve/veya devreye alınmayan cihazlarda meydana gelecek 
ayıp, bozukluklar kullanıcı hatası olup, bunlar garanti kapsamı dışındadır.
Bu itibarla Üretici/İthalatçı/Satıcı firmanın söz konusu cihazlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır.
Garanti süresince yetkisiz kişi ve kurumların müdahalesinden kaynaklanan sorunların çözümü ücretli 
olacaktır.

Periyodik Bakım
Periyodik bakımlar, Mitsubishi Electric Markasına ait Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Periyodik 
bakımların Kış ve Yaz mevsim girişlerinde yapılması önerilmektedir. Kullanım yerine ve sıklığına göre, 
yapılacak olan yıllık bakım sayısı Mitsubishi Electric Yetkili Servisi ile görüşülerek belirlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
•  Ürünü taşırken mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyınız, taşıma esnasında kutuların   
 üzerinde yer alan OK yönüne dikkat ediniz.
•  Ürün kutularının üzerine basmayınız ve ünitelerin üzerine ağır yükler koymayınız.
•  Ürünleri en az iki kişi taşıyınız.
•  Ürünün düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir ve kalıcı hasar oluşabilir.
•  Ürünlerin montajı için (asmak, taşımak, onarmak, yeniden monte etmek vb.) için yetkili servis ile    
 bağlantıya geçiniz.

Elden Çıkarma

AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürünü elden çıkarmak için satıcınıza başvurunuz.
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ÜRETİCİ / İTHALATÇI / SATICI FİRMA BİLGİLERİ
Ünvanı: Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)
Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Telefon: +81 (3) 3218-2111
www.mitsubishielectric.com

Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş. 
Faaliyet Bilgisi: İthalatçı & Satıcı (Yurt dışında üretilen, Türkiye’de satılan ürünlerin İthalatçıdır. Yerli 
ürünlerin Türkiye satıcısıdır/dağıtıcısıdır).
Adresi: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye-İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 216 969 25 00  Çağrı Merkezi: 444 7 500
Web: http://tr.mitsubishielectric.com - E-Mail: klima@tr.mee.com
Sicil No: 845150
Mersis No: 0 621047840100014

Yetkili Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini:
Yetkili Servislerimize aşağıda belirttiğimiz kanallardan ulaşabilirsiniz.
İnternet Sitesi: http://tr.mitsubishielectric.com (https://klima.mitsubishielectric.com.tr/tr/bayi-servis)
Çağrı Merkezi: 444 7 500
Servis Bilgi Sistemi: https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu

Not: Bu internet sitesi, T.C. Ticaret Bakanlığının “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” 
kapsamında, üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili 
servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin 
etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tüketicinin Seçimlik Hakları
Tüketicinin Korunması Kanunu MADDE 11 : 

(1)  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin   
     tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki   
 hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi   
 tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması   
 hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın   
 tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip   
 etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,   
 üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü  
 içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan   
 mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde   
 tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5)  Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin   
 tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6)  Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.  
 Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca   
 tazminat da talep edebilir.
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Tüketiciye Sağlanan Diğer Haklar 

(1)  Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 a)  Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 b)  Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 c)  Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,   
   durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile   
   değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda  
   satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2)  Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,   
 sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın   
 ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi   
 hususlar dikkate alınır.
(3)  Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin   
 tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4)  Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız   
 misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde bu talebi yerine   
 getirmesi zorunludur. 
(5) “c” bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi  
 zorunludur.

Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabi-
leceklerine ilişkin bilgi;

Başvuru 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 68.
MADDE 68 :
(1)  Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında   
 bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile 
 üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki   
 uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2)  Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. 
(3)  Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.  
 Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem  
 heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
(4)  Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213   
 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme   
 oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5)  Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.



EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI ES
IZJAVA ES O SKLADNOSTI
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria 
ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e 
semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς βιομηχανίας 
περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых 
помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že klimatizační jednotky a tepelná čerpadla popsaná níže jsou určena pro provoz v obytných prostorách, obchodních prostorách a prostorách 
lehkého průmyslu:
týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že klimatizácie a tepelné čerpadlá uvedené nižšie, ktoré sú určené na použitie v domácnostiach, oblasti obchodu a ľahkého priemyslu:
izjavlja, v skladu z izključno odgovornostjo, da so klimatske naprave in toplotne črpalke, opisane spodaj, za uporabo v stanovanjskih, gospodarskih in manjših industrijskih okoljih:
kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbiakban leírt – lakossági, kereskedelmi és könnyűipari használatra szánt – légkondicionálók és hőszivattyúk:
niniejszym oświadczamy, że klimatyzatory i pompy cieplne opisane niżej do użytkowania w środowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub przemyśle lekkim:
pod punom odgovornošću izjavljuje da klima-uređaji i toplinske pumpe opisani u nastavku, namijenjeni za korištenje u stambenim i poslovnim prostorima i pogonima lake industrije:
с настоящето декларира на своя собствена отговорност, че климатизаторите и термопомпите, са описани по-долу и предназначени за експлоатация в жилищни помещения, търговски 
халета и предприятия от леката промишленост:
prin prezenta declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat şi pompele de căldură descrise mai jos pentru utilizare în medii rezidenţiale, comerciale şi industriale uşoare:
erklærer hermed med eneansvar, at klimaanlæggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljøer, kommercielle miljøer og letindustrimiljøer:
erklærer herved på eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljøer:

MITSUBISHI ELECTRIC,   PEAD-M35JA2, PEAD-M50JA2, PEAD-M60JA2, PEAD-M71JA2, PEAD-M100JA2, PEAD-M125JA2, PEAD-M140JA2,  
PEAD-M35JAL2, PEAD-M50JAL2, PEAD-M60JAL2, PEAD-M71JAL2, PEAD-M100JAL2, PEAD-M125JAL2, PEAD-M140JAL2,  
PEAD-SM35JA, PEAD-SM50JA, PEAD-SM60JA,  
PEAD-SM71JA2, PEAD-SM100JA2, PEAD-SM125JA2, PEAD-SM140JA2,  
PEAD-SM35JAL, PEAD-SM50JAL, PEAD-SM60JAL,  
PEAD-SM71JAL2, PEAD-SM100JAL2, PEAD-SM125JAL2, PEAD-SM140JAL2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Poznámka: Sériové číslo je na typovém štítku výrobku.
Poznámka: Sériové číslo sa nachádza na továrenskom štítku produktu.
Opomba: Serijska številka je na tablici z imenom izdelka.
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Napomena: Serijski broj je naznačen na natpisnoj pločici proizvoda.
Забележка: Серийният номер се намира на табелката с данни на продукта.
Notă: Numărul de serie este amplasat pe plăcuţa produsului.
Bemærk: Serienumret befinder sig på produktets typeskilt.
Merk: Serienummeret finner du på produktets typeskilt.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες
Directivas
Direktiv
Direktifler
Директивы

Směrnice
Smernice
Direktive
Irányelvek
Dyrektywy
Direktive
Директиви
Directive
Direktiver
Direktiver

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility 
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do 
idioma original.

 CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in 

burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

 CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN378-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e 

ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original 
übersetzt.

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av 
originalet.

 VORSICHT
• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 

der Bestimmung EN378-1.
• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung 

kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken 

zu vermeiden.
• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder 

Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

und ISO 13523(T1) ausgeführt.

 FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des 
traductions de l’original.

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

 PRECAUTION
• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en 

accord avec la norme EN378-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie 

nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les 

avaler par accident.
• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

 DİKKAT
• Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1’e göre havalandırma sağlayın.
• Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan temas 

etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
• Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
• Pil yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
• Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
• Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre 

yapılır.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

<РУССКИЙ>
Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются 
переводом оригинала.

 VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in 

overeenstemming met EN378-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

 ОСТОРОЖНО
• Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
• Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с 

неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
• Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во 

избежание случайного проглатывания.
• Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной удушья 

и/или отравления.
• Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума или 

чрезмерной вибрации во время работы.
• Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и 

ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

<ČESKY>
Originálem je angličtina. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación 
determinada en EN378-1.

• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería 
puede ocasionar quemaduras o congelación.

• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones 

excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) 

y ISO 13523(T1).

 CUIDADO  UPOZORNĚNÍ
• Únik chladiva může způsobit udušení. Zajistěte větrání v souladu s normou EN378-1.
• Nezapomeňte okolo potrubí umístit izolaci. Přímý styk s holým potrubím může způsobit 

popáleniny nebo omrzliny.
• Nikdy nevkládejte baterie z žádného důvodu do úst, abyste je náhodně nespolkli.
• Spolknutí baterie může způsobit udušení anebo otrávení.
• Jednotku namontujte na tuhou konstrukci, abyste zabránili nadměrné provozní hlučnosti nebo 

vibracím.
• Měření hlučnosti se provádí v souladu s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO 

13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche 
rappresentano traduzioni dell’originale.

<SLOVENČINA >
Pôvodným jazykom je angličtina. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z 
pôvodného jazyka.

 ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in 

conformità alla norma EN378-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature 

non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS B8616, 

ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

 UPOZORNENIE
• Presakovanie chladiacej zmesi môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie v súlade s 

normou EN378-1.
• Okolo potrubia omotajte izoláciu. Priamy kontakt s neizolovaným potrubím môže viesť k 

popáleninám alebo omrzlinám.
• Zo žiadneho dôvodu si nevkladajte batérie do úst. Mohli by ste ich náhodne prehltnúť.
• Prehltnutie batérií môže vyvolať dusenie alebo otravu.
• Jednotku umiestnite na pevnú konštrukciu, aby ste predišli nadmernému prevádzkovému 

hluku alebo vibráciám.
• Meranie hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO 

13523 (T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι 
μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

<SLOVENŠČINA>
Izvirnik je v angleščini. Drugi jezikovne različice so prevodi izvirnika.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό 

σύμφωνα με το EN378-1.
• Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή 

σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
• Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά 

λάθος κατάποσή τους.
• Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας 

ή τους κραδασμούς.
• Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) 

και ISO 13523(T1).

 POZOR
• Uhajanje sredstva za hlajenje lahko povzroči zadušitev. Poskrbite za prezračevanje v skladu 

z EN378-1.
• Cevi ovijte v izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroči opekline ali ozebline.
• Nikoli ne vstavljajte baterij v usta, da s tem preprečite nenamerno zaužitje.
• Zaužitje baterije lahko povzroči dušenje in/ali zastrupitev.
• Enoto namestite na trdno strukturo, da s tem preprečite prekomerni hrup in vibracije med 

delovanjem.
• Meritve hrupa so izvršene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).



<MAGYAR>
Az eredeti szöveg angol nyelven íródott. A más nyelven írt változatok az eredeti 
szöveg fordításai.

 FIGYELMEZTETÉS
• A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon a szellőzésről az EN378-1 szerint.
• Feltétlenül gondoskodjon a csövek szigeteléséről. A fedetlen csövek közvetlen megérintése 

égési vagy fagyási sérülést okozhat.
• Soha, semmilyen okból ne vegye a szájába az elemeket, nehogy véletlenül lenyelje.
• Az elem lenyelése fulladást és/vagy mérgezést okozhat.
• Az üzem közben fellépő, túlzott mértékű zaj és rezgés elkerülése érdekében az egységet 

merev szerkezetre kell szerelni.
• A zaj mérése a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) és ISO 13523(T1) szerint történik.

<POLSKI>
Oryginał jest w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe stanowią 
tłumaczenia oryginału.

 PRZESTROGA
• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację 

zgodnie z normą EN378-1.
• Należy pamiętać o owinięciu instalacji rurowej materiałem izolacyjnym. Bezpośredni kontakt 

z nieosłoniętą instalacją może spowodować oparzenia lub odmrożenia.
• Nigdy pod żadnym pozorem nie wkładać baterii do ust, mogłoby to spowodować przypadkowe 

połknięcie.
• Połknięcie baterii może spowodować udławienie i/lub zatrucie.
• Zamontować jednostkę na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub 

wibracjom podczas pracy.
• Pomiar hałasu został wykonany zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i 

ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>
Izvornik je na engleskom jeziku. Druge jezične verzije su prijevod izvornika.

 OPREZ
• Istjecanje rashladnog sredstva može izazvati gušenje. Osigurajte prozračivanje sukladno 

normi EN378-1.
• Obvezno omotajte izolaciju oko cijevi. Izravan dodir s golim cijevima može dovesti do opeklina 

ili smrzotina.
• Nikad i ni pod kojim uvjetima ne stavljajte baterije u usta kako ih ne biste slučajno progutali.
• Gutanje baterija može izazvati gušenje i/ili trovanje.
• Uređaj ugradite na čvrstu konstrukciju kako bi se spriječio prejak zvuk ili vibracija pri radu.
• Mjerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 

13523(T1).

<БЪЛГАРСКИ>
Оригиналът е на английски език. Версиите на други езици са превод от 
оригинала.

 ВНИМАНИЕ
• Течът на хладилен агент може да причини задушаване. Осигурете вентилация в 

съответствие с EN378-1.
• Не забравяйте да обвиете тръбите с изолация. Прекият контакт с неизолирани тръби 

може да доведе до изгаряния или измръзвания.
• Никога не слагайте батерии в устата си по каквато и да било причина, за да избегнете 

случайно поглъщане.
• Поглъщането на батерии може да причини задавяне и/или отравяне.
• Инсталирайте модула на стабилна подложка, за да предотвратите излишен шум или 

вибрации вследствие експлоатацията.
• Измерванията на шума се изпълняват в съответствие с JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) и ISO 13523(T1).

<ROMÂNĂ>
Versiunea în limba engleză este originală. Versiunile din celelalte limbi sunt 
traduceri ale originalului.

 ATENŢIE
• Scurgerea agentului frigorific poate provoca sufocarea. Asiguraţi ventilaţie în conformitate cu 

standardul EN378-1.
• Asiguraţi-vă că izolaţi ţevile. Contactul direct cu ţevile neizolate poate duce la arsuri sau 

degerături.
• Nu introduceţi niciodată bateriile în gură pentru a evita ingerarea accidentală.
• Ingerarea bateriilor poate provoca sufocarea şi/sau otrăvirea.
• Instalaţi unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni sunetul sau vibraţia excesive în timpul 

funcţionării.
• Măsurarea zgomotului este efectuată în conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616, 

ISO 5151(T1) şi ISO 13523(T1).

 <Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne på andre sprog er oversættelser af 
originalversionen.

 FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med 

EN378-1.
• Husk at vikle isolering om rørføringen. Direkte kontakt med uisoleret rørføring kan medføre 

forbrændinger eller forfrysninger.
• Tag aldrig batterier i munden af nogen årsag for at undgå tilfældig slugning.
• Slugning af batterier kan medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Montér enheden på en stiv konstruktion for at undgå meget høje driftslyde eller vibration.
• Støjmåling udføres i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 

13523(T1).

 <Norsk>
Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelse av originalen.

 Forsiktig
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
• Sikre at du vikler isolasjonen rundt rørene. Direkte kontakt med røret kan føre til forbrenning 

eller frostbit.
• Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for å unngå utilsiktet inntak.
• Inntak av batterisyre kan forårsake kvelning og/eller forgiftning.
• Installer enheten på en stødig struktur for å hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
• Støymåling utføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).
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This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

 number on Please be sure to put the contact address/telephone
this manual before handing it to the customer.

 Müşteri, ürünlerle ilgili olarak her türlü yasal düzenleme ve standartlara uymak ve Satıcı tarafından kendisi ile  
 paylaşılacak olan tüm bilgi ve belgelere (Kullanma kılavuzları, yönetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranmakla  
 yükümlüdür. Bu bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü problem   
 "kullanıcı hatası" olarak değerlendirilir.
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