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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 tasar-
lanmış 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 (Fig. 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!

İçindekiler

►  Üniteyi monte etmeden önce “Güvenlik Önlemleri”nin hepsini okumalı-
sınız.

►  Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar “Güvenlik Önlemleri”nde açıklan-
mıştır. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.

►  Lütfen sisteme bağlamadan önce elektrik kurumuna haber verin veya 
onayını alın.

Metinde kullanılan simgeler
 Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek 
için alınması gereken önlemleri açıklar.

 Dikkat:
Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açık-
lar.
Resimlerde kullanılan simgeler

 : Topraklanması gereken parçaları gösterir.

Not:
Bu kullanım kılavuzundaki “Kablolu uzaktan kumada” ifadesi sadece PAR-33MAA içindir. Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgiye ihtiyaç 
duyduğunuzda, lütfen bu kutuda bulunan talimat kitapçığına başvurun.
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Fig. 1

ÜNİTE ÜZERİNDE GÖSTERİLEN SEMBOLLERİN ANLAMLARI

UYARI
(Yangın tehlikesi)

Bu işaret sadece R32 soğutucu madde içindir. Soğutucu madde türü dış ünitenin bilgi plakasının üzerinde yazılıdır.
Soğutucu madde R32 ise bu ünitede yanıcı bir soğutucu madde kullanılıyor demektir.
Soğutucu madde sızarak ateş veya sıcak parçalarla temas ederse zararlı gazlar ortaya çıkar ve yangın tehlikesi oluşur.

Çalıştırmaya başlamadan önce ÇALIŞTIRMA KILAVUZU dokümanını dikkatlice okuyun.

Servis personelinin çalıştırma öncesinde ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ve MONTAJ KILAVUZU dokümanlarını okuması zorunludur.

Daha fazla bilgi ÇALIŞTIRMA KILAVUZU, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokümanlarda bulunabilir.

 Uyarı:
•  Bu cihazlar kamu tarafından erişilebilir değildir.
•  Bu cihaz kullanıcı tarafından monte edilmelidir. Satıcıdan veya başka bir 

yetkili şirketten cihazı monte etmesini isteyiniz. Eğer cihaz doğru monte 
edilmezse su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın söz konusu olabilir.

•  Ünitenin üzerine hiçbir şey yerleştirmeyiniz veya koymayınız.
•  C ihazın üzerine su sıçratmayınız ve e l ler iniz ıslakken üniteye 

dokunmayınız. Elektrik çarpabilir.
•  Cihazın yakınında yanıcı gaz püskürtmeyiniz. Bu, yangına yol açabilir.
•  Cihazdan çıkan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobası 

veya baflka açık alevli cihaz koymayınız. Bu, yanmanın tam olarak 
gerçekleşememesine yol açabilir.

•  Dış ünite çalışırken ön paneli veya vantilatör mahfazasını yerlerinden 
çıkarmayınız.

•  Aşırı derecede anormal gürültü veya titreflim saptarsanız, cihazı 
durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve cihazı aldığınız şirketle temasa 
geçiniz.

•  Cihazın giriş veya çıkışlarına asla parmaklarınızı veya değnek vb. şeyleri 
sokmayınız.

•  Tuhaf bir koku duyarsanız cihazı kullanmayınız. Elektrik şalterini kapatıp 
yetkili satıcıya danışınız. Bunun yapılmaması, arızaya, elektrik çarpmasına 
veya yangına yol açabilir.

•  Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafından gözetimsiz 
KULLANILMAMALIDIR.

•  Küçük çocuklar gözetim altında bulundurularak klimayla oynamalarına 
imkân verilmemelidir.

•  Eğer soğutucu gazı dışarı püskürür veya kaçak yaparsa klima cihazını 
durdurunuz; odayı iyice havalandırınız ve yetkili satıcınızla temasa geçiniz.

•  Bu cihaz, uzman veya kalifiye personel tarafından atölyelerde, hafif 
sanayide ve çiftliklerde kullanıma ya da belirtilen kişilerin ticari amaçlı 
kullanımına uygundur.

•  Bu cihaz, gözetim altında olan ya da kendilerine cihazın güvenli kullanımıy-
la ilgili talimatların anlatıldığı, cihazın neden olabileceği tehlikeleri anlamış 

düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetim altında olmadıkları takdirde ço-
cukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapmalarına izin verilmemelidir.

•  Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından cihaz kullanımına ilişkin 

yetenekli veya deneyim ve bilgi birikimi eksik kişilerin (çocuklar dahil) kul-
lanımı için uygun değildir.

•  Çocuklar gözetim altında tutulmalı, cihazla oynamamaları sağlanmalıdır.
•  Klimayı monte ederken, yerini değiştirirken ya da bakım yaparken, soğutu-

cu madde hatlarını doldurmak için sadece dış ünite üzerinde yazılı soğutu-
cu maddeyi kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla karıştırmayın ve 
hatlarda hava kalmamasını sağlayın.

  Havanın soğutucuyla karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç 
oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin orta-
ya çıkmasına neden olabilir.

  Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arıza-
ya, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu 
durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanması açısından bir engel 
ortaya çıkarabilir.

•  Bu ünite dış ünitenin montaj kılavuzunda belirtilen zemin alanından daha 
geniş odalara monte edilmelidir.

 Dış ünite montaj kılavuzuna bakın.
•  Üreticinin tavsiyeleri dışında buz çözme işlemini veya temizleme sürecini 

hızlandıracak yöntemler kullanmayın.
•  Bu cihaz sürekli çalışan ateşleme kaynaklarının (örneğin: açık alev, gazla 

çalışan bir cihaz veya elektrikli ısıtıcı) bulunmadığı bir odada saklanmalıdır.
•  Delmeyin veya yakmayın.
•  Unutmayın, soğutucu maddelerin her zaman belirgin bir kokusu olmayabi-

lir.

1. Güvenlik Önlemleri

BH79A366H01_TK.indd   162 2017-11-27   16:39:50



2

1. Güvenlik Önlemleri

 Dikkat:
•  Düğmelere basmak için sivri nesneler kullanmayınız; bu, uzaktan kumanda 

ünitesini zedeleyebilir.
•  Dış ve iç ünitelerin giriş ve çıkışlarının önünü asla kapatmayınız veya ört-

meyiniz. 

Cihazın atılması
Cihazı atmanız gerektiği zaman yetkili satıcınıza danışınız. 

   





   

2. Parça adları

■ İç Ünite
SLZ-M·FA

Fan aşamaları 3 basamak
Pervane Salınımlı otomatik
Izgara –
Filtre Uzun ömür
Filtre temizleme göstergesi 2.500 Saat
Kablosuz uzaktan kuman-
da model No. ayarı 002

■ Kablolu Uzaktan Kumanda

İşlev düğmeleri

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

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

▌ [SEÇİM] düğmesi
Ayarı kaydetmek için basın.

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

▌ [MENÜ] düğmesi 
Ana Menüyü açmak için basın.

▌ 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 yal-
nızca [AÇMA/KAPATMA] düğmesi için geçerli değildir)

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

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

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

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

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

Kumanda arayüzü

■ SLZ-M·FA
4-yönlü Kaset Döşemesi

Filtre
Pervane

Hava çıkışı

Hava girişi

Ana ekran Ana menü

İşlev kılavuzu
   

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

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

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

▌ Çalışma modu
İç ünite çalışma modu burada görüntülenir.

▌ Ön ayar sıcaklığı
Ön ayar sıcaklığı burada görünür.

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

▌ Fan hızı
Fan hızı ayarı burada görünür.

▌ Düğme işlevi kılavuzu
İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.

▌ 
AÇMA/KAPATMA işlemi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌ 
Çalışma modu merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌ 
Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌ 
Filtre sıfırlama işlevi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.

▌ 
Filtreye bakım gerektiğini gösterir.

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

▌  
Düğmeler kilitliyken görüntülenir.

<Tam mod>
* Tüm simgeler açıklama amacıyla görüntülenir.

<Temel mod>

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

da   görüntülenir.

▌  
Haftalık zamanlayıcı etkinken görüntülenir.

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

▌  
Dış üniteler sessiz modda çalışırken görüntülenir.

 
Uzaktan kumandadaki dahili termistör oda sıcaklığını izlemek için etkin-
leştirildiğinde (1 ).

 oda sıcaklığını izlemek için iç ünite üzerindeki termistör etkinleşti-
rildiğinde görüntülenir.

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

▌  
Kanat ayarını gösterir.

▌  
Panjur ayarını gösterir.

▌  
Havalandırma ayarını gösterir.

▌  
Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında görüntülenir.

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

Ekran

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.
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2. Parça adları

■ kablosuz uzaktan kumanda için

Sıcaklık Ayarlama düğmeleri

Haftalık zamanlayıcı ON/OFF 
(AÇMA/KAPATMA) düğmesi

Zaman Ayarlama düğmesi (Saati ayarlar)

yönünü değiştirir)

Mod düğmesi (İşletim modunu değiştirir)

Zamanlayıcı Kapatma düğmesi

Zamanlayıcı Açma düğmesi

OFF/ON düğmesi

Fan Hızı düğmesi (Fan hızını değiştirir)

SET/SEND (AYARLA/GÖNDER) düğmesi

CANCEL (İPTAL ET) düğmesi

Up/Down (Yukarı/Aşağı) düğmeleri

Menü düğmesi

i-see düğmesi

Reset (Sıfırla) düğmesi

Uzaktan kumanda göstergesi

Pil değişim göstergesi 

İletim alanı

Mevcut değil

Sıcaklığı ayarlamak
Sıcaklık birimleri değiştirilebilir. Bilgi için, Mon-
taj Kılavuzuna bakın.

Mevcut değil
Desteklenmeyen bir işlev seçildiğinde 
görüntülenir.

Pil değişim göstergesi 
Kalan pil gücü düşük olduğunda 
görüntülenir.

Kanat ayarı
Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5 Salınma Otomatik

Fan hızını ayarlamak

3D i-see sensörü (Hava dağıtımı)
tkeridnE tkeriD nalıyasraV Direkt ya da Endirekt 

seçildiğinde, kanat ayarı 
“Auto” (Otomatik) olarak 
ayarlanır.

Çalışma modu
Soğutma Kurutma

Fan
Otomatik
(tek ayar 
noktası)

Isıtma
Otomatik*
(çift ayar 
noktası)

* Başlangıç ayarı gereklidir. 
Montaj Kılavuzuna bakın.
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1

2

3

Pil takma/değiştirme

1.  Üst kapağı çıkarın, iki LR6 AA pil takın ve 
üst kapağı takın.

2. Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

■ Çalıştırma yöntemi konusunda, uzaktan kumandanın yanında gönderilen çalıştırma kılavuzuna bakın.

3.1. AÇMA/KAPATMA
[AÇIK] [KAPALI]

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

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

Not: 
Devam etmekte olan işlemi kapattıktan hemen sonra ON/OFF (AÇ/KAPAT) düğmesine bastığınızda, klima yaklaşık 3 dakika boyunca çalıştırı-
lamayacaktır.
Bunun nedeni iç bileşenlerin zarar görmesini önlemektir.

Notlar (Sadece kablosuz uzaktan kumandalar için):
■ Kablosuz uzaktan kumanda cihazını kullanırken kumandayı iç mekan ünitesindeki alıcıya doğru 

yöneltin.
■

mekan ünitesi başlangıçtaki otomatik kontrolü yaptığı için iki defa sesli uyarı verebilir.
■ İç mekan ünitesi uzaktan kumandadan yayılan sinyalin alındığını teyit etmek için sesli uyarı 

verir. Sinyaller, ünitenin 45° sağ ve solundaki alanda üniteye doğru direkt bir hattan yaklaşık  

ünitesinin sinyal alma kabiliyetini etkileyebilir.
■  İç ünite üzerindeki alıcı yakınındaki işletim lambasının yanıp sönmesi birimin kontrol edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Servis için dağıtıcınıza danışın.
■ Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın! Uzaktan kumandayı düşürmeyin ve güçlü darbelere maruz 

bırakmayın. Bunun yanı sıra uzaktan kumandayı ıslatmayın ve yüksek nemlilikteki mekanlarda 
bırakmayın.

■ Uzaktan kumandayı yanlış bir yere koymamak için uzaktan kumandayla beraber verilen tutacağı 
duvara monte edin ve kumandayı kullandıktan sonra tutacağa bıraktığınızdan emin olun.

■ Kablosuz uzaktan kumandayı kullandığınızda iç üniteden 4 kez bip sesi duyulursa, 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.

■ Dış ünite

İki LR6 AA pil 
Önce pillerin negatif (–) uç-
larını yerleştirin. Pilleri doğru 
yönde (+, –) yerleğtirin!

Üst kapak

Güç

Toprak

Soğutucu Borular
İç-Dış Mekan
Bağlantı kablosu

2. Parça adları

Reset (Sıfırla) düğmesine 
sivri uçlu bir nesne ile basın.

3. Çalışma 
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3. Çalışma 

■ Operation status memory (Çalışma durumu belleği)
Uzaktan kumanda ayarı

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

■ 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

3.2. Mod Seçimi
Çalışma modları arasında “Cool” (Soğutma), 
“Dry” (Kurutma), “Fan”, “Auto” (Otomatik) ve 
“Heat” (Isıtma). sırasıyla gezinmek için [F1] 
düğmesine basın. İstediğiniz çalışma modu-
nu seçin.

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

Çok sistemli klimalar için bilgiler (Dış mekan ünitesi: 
MXZ serisi)
  Çok sistemli klima (Dış mekan ünitesi: MXZ serisi), iki veya daha 

fazla iç mekan ünitesini bir dış mekan ünitesi ile bağlayabilir. 
Kapasiteye göre iki veya daha fazla ünite eş zamanlı olarak 
çalışabilir.

 • İki veya daha fazla iç mekan ünitesini (biri soğutma diğeri ısıtma için) 
bir dış mekan ünitesi ile eş zamanlı olarak çalıştırmayı denediğinizde 
daha önce çalışan iç mekan ünitesinin işletim modu seçilir. Daha sonra 
çalışmaya başlayacak olan diğer iç mekan üniteleri çalışamaz ve bunu 
yanıp sönen bir işletim durumu ile belirtir. Çalıştırmayı daha sonra 
başlatacak diğer iç üniteler çalışmaz ve işletim durumu yanıp söner.
Bu durumda lütfen tüm iç mekan ünitelerini aynı işletim moduna 
ayarlayın.

 • “Auto” (Otomatik) modunda çalışmakta olan iç mekan ünitesi “Cool” 
(Soğutma)/“Heat” (Isıtma) işletim moduna geçemeyip bekleme 
durumuna geçebilir.

 • İç mekan ünitesi çalışmaya dış mekan ünitesi buz giderme işlemi 

dakika civarında) alır.
 • Isıtma işleminde çalışmayan iç mekan ünitesi ılıklaşabilir veya soğutu-

cu madde akışının sesi duyulabilir ancak bunlar işlev bozukluğu değil-
dir. Sebep soğutucu maddenin sürekli olarak ona akmasıdır.

Otomatik işletim
■  Oda sıcaklığı ayarlanan bir ısıya göre çok yüksekse soğutma işlemi, 

çok düşükse ısıtma işlemi başlar.

■  Otomatik işletim sırasında oda sıcaklığı ayarlanmış sıcaklığın 2 °C veya 
daha fazla üzerine çıkar ve 15 dakika boyunca böyle kalırsa klima 
soğutma moduna geçer. Benzer bir biçimde oda sıcaklığı 15 dakika 
boyunca ayarlanmış sıcaklığın 2 °C veya daha altında kalırsa klima 
ısıtma moduna geçer.

Soğutma modu 15 dakika (ısıtmadan 
soğutmaya geçer)

Ayarlanan sıcaklık +2 °C

Ayarlanan sıcaklık

15 dakika (soğutmadan 
ısıtmaya geçer)

Ayarlanan sıcaklık -2 °C

3.3. Sıcaklığı ayarlamak
<Cool (Soğutma), Dry (Kurutma), Heat (Isıtma), ve Auto>

Örnek ekran
(0,5-derecelik artışlarda Santigrat)

Cool
Room28.5

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

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

sayfa 167'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.

Cool Dry Fan

Auto Heat

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

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

BH79A366H01_TK.indd   167 2017-11-27   16:39:52



7

3.4. Fan hızını ayarlamak

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

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

Auto

•  Kullanılabilen fan hızları bağlı iç ünitelerin modellerine bağlıdır.

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

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

rumundayken.
 2.  Is -

yedeyse. 
   (Örneğin ısıtma işleminin başlamasının hemen ardından)
 3.  ISI modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek ol-

duğunda.
 4.  Cihaz KURUTMA modundayken. 

3.5. Hava akım yönünün ayarlanması
3.5.1 Ana menüde gezinme
<Ana menüye erişme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

<Öğe seçimi>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

İmleç

3. Çalışma

<Sayfalarda gezinme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Sayfa

<Ayarları kaydetme>

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

<Ana menü ekranına geçme>

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

<Desteklenmeyen işlevlerin ekranı>

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

[MENÜ] düğmesine basın.
Main menu (Ana menüye) görüntüle-
necektir.

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

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

  ]MİÇES[ ev niçes iyeğö ziniğidetsİ
düğmesine basın.

Seçilen öğenin ekranı görüntülene-
cektir.

Main menu (Ana menüye) geçmek 
  niçi kemnöd ireg anarke anA ev

[GERİ DÖN] düğmesine basın. 

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

Kullanıcı ilgili iç ünite modeli tarafın-
dan desteklemeyen bir işlev seçerse 
soldaki mesaj görüntülenir.
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3.5.2 Kanat·Havalandırma
<Menüye erişme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

<Kanat ayarı>

F1 F2 F3 F4

Fri

Swing Off

LouverVent.Vane

<Ana menüye geri dönme>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Notlar:
●  Salınım işlemi sırasında ekrandaki yön göstergesi, ünitenin yön 

kanatları ile eşzamanlı olarak değişmez.
●  Uygulanabilir yönler bağlanmış olan üniteye bağlıdır.
●  Aşağıdaki durumlarda, ünitenin gerçek hava yönü uzaktan ku-

manda  göstergesinde görünenden farklı olur.
 1.  Ekran “STAND BY” (BEKLEME) ya da “DEFROST” (BUZ ÇÖZ-

ME) durumundayken.
 2.  Isıtıcı modu başlatıldıktan hemen sonra (sistem mod değişikli-

ğinin uygulanmasını beklerken).
 3.  Isıtıcı modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek 

olduğunda.

3. Çalışma 

Main menu (Ana menüden) 
“Vane·Louver·Vent. (Lossnay)”  
(Kanat·Panjur·Havalandırma (Loss-
nay)) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 168) ve [SEÇİM]  düğmesine 
basın.

Kanat ayarlama seçenekleri ara-
sında gezinmek için [F1] veya [F2] 
düğmesine basın: “Step 1” (Adım 1), 
“Step 2” (Adım 2), “Step 3” (Adım 3), 

  ,)5 mıdA( ”5 petS“ ,)4 mıdA( ”4 petS“
“Swing” (Salınma) ve “Auto” (Oto-
matik). 
İstediğiniz ayarı seçin.

Swing

Auto

Step 1

Step 4

Auto

Step 2

Step 5

Step 3

Swing

Kanatları otomatik olarak yukarı 
aşağı hareket ettirmek için “Swing” 
(Salınma) seçeneğini belirleyin.
“Step 1” (Adım 1) ile “Step 5” (Adım 
5) arasında ayarlandığında, kanat 
seçili açıda ayarlanacaktır.

  niçi kemnöd eyünem anA rarkeT
[GERİ DÖN] düğmesine basın.

<Sabit yukarı/aşağı hava akış yönünün ayarlanması için>

Notlar:
 ● Bu özellik bağlantısı yapılacak dış üniteye bağlı olarak ayarlana-

mamaktadır.
 
•  SLZ-M·FA serisinde yalnızca özel çıkış aşağıdaki prosedürler ile belli bir 
yönde ayarlanabilir. Bir kere sabitlendikten sonra klimanın her açılışında 
sadece ayar çıkışı ayarlanacaktır. (Diğer çıkışlar, uzaktan kumanda ile 
yapılan YUKARI / AŞAĞI hava akış yönü ayarını takip edecektir.)

■ Bazı kelimelerin açıklamaları
 •  “Refrigerant address No.” (Soğutucu adres No.) ve “Unit No.” (Ünite 

No.) her bir klimaya verilen sayılardır.
 • “Çıkış No.” klimanın her bir çıkışına verilen sayıdır. 
    (Aşağıdaki resme bakın.)
 • “Yukarı / Aşağı hava akış yönü” sabitlenecek yöndür (açıdır).

Yatay hava akımı

Aşağı Yönde

Uzaktan kumanda ayarı
Bu çıkışın hava akımı yönü uzak-
tan kumandanın hava akımı yönü 
ayarı ile kontrol edilmektedir.

Sabitleme
Bu çıkışın hava akımı yönü belirli bir yönde 
sabitlenmektedir.
*  Doğrudan hava akımı gelmesi nedeniyle so-

ğuk hissedilmesi durumunda, hava akımının 
doğrudan gelmesini engellemek için hava 
akımı yönü yatay olarak sabitlenebilir.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5Sıfırlama
Yatay

Çıkış No. 4

Elektrikli Bileşen kutusu

Çıkış No. 1

Çıkış No. 3 Çıkış No. 2

Not:
Çıkış No. her bir hava çıkışının her iki ucunda bulunan kanal sayısı 
ile belirtilir. Uzaktan kumanda ekranında gösterilen bilgiyi kontrol 
ederken hava yönünü ayarlayın.

Hava çıkışını tanımlama işaretleri
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■ Vane setting (Kanat ayarı)

Step 1 Step 2

Step 3

No setting

Draft 
reduction* All outlets

Step 5Step 4

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.
Ayar bilgilerinin iletilmekte olduğunu gösteren bir ekran görüntülenir.
Ayar değişiklikleri seçili üniteye uygulanacaktır.
İletim tamamlandığında ekran yukarıda gösterilen ekrana otomatik olarak 
geri döner (adım 5).
Aynı prosedürleri izleyerek diğer çıkışlar için de ayarları yapın.

Tüm çıkışlar seçilirse, ünite bir sonraki sefer çalışmaya başla-
dığında  görüntülenir.

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ..........[MENÜ] düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ............................[GERİ DÖN] düğmesi

■ Manuel kanat açısı (Kablolu Uzaktan Kumanda)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

3. Çalışma 

 Main menu (Ana menüden) "Ma-
intenance" (Bakım) seçeneğini 
belirleyin (bkz. sayfa 168) ve [SE-
ÇİM] düğmesine basın.

 "Manua l vane angle" (Manue l 
kanat açısı) öğesin i [F1] veya 
[F2] düğmesiyle seçin ve [SEÇİM] 
düğmesine basın.

 Seçmek için imleci [F1] düğmesi ile 
“Ref. address” (Soğutucu adresi) 
veya “Unit No.” (Ünite No) öğesine 
getirin.

 Kanatları sabitlenecek üniteler 
için soğutucu adresini ve ünite 
numarasını [F2] veya [F3] düğ-
mesiyle seçin ve [SEÇİM] düğ-
mesine basın.

• Ref. address: Soğutucu adresi
• Unit No. (Ünite No.): 1, 2, 3, 4
 Üniteyi onaylamak için [F4] düğme-

sine basın.
 Hedef iç ünitenin kanadı aşağıyı 

işaret ediyor.

 Geçerli kanat ayarı görüntülenir.

 [F1] veya [F2] düğmesi ile 1'den 
4'e kadar olan çıkışları seçin.

• Outlet (Çıkış): “1”, “2”, “3”, “4” ve 
“1, 2, 3, 4 (tüm çıkışlar)”

 
 “No setting (reset)” (Ayar yok (re-

set)), “Step 1” (Adım 1), “Step 2” 
(Adım 2), “Step 3” (Adım 3), “Step 
4” (Adım 4), “Step 5” (Adım 5) ve 
“Draft reduction*” (Çekiş azaltma) 
sırasıyla dolaşmak için [F3] veya 
[F4] düğmesine basın.

 İstediğiniz ayarı seçin.

* Çekiş azaltma
 Bu ayar için gerekli hava akımı 

yönü soğuk hava akımını azalt-
mak üzere “Step 1” (Adım 1) aya-
rı için gerekli hava akımı yönün-
den daha yataydır. Çekiş azaltma 
yalnızca 1 kanat için ayarlanır.

Not:
Çekiş azaltmasını yüksek nemli bir ortamda ayarlamayın. Aksi tak-
tirde, yoğuşma ve damlama meydana gelebilir.

Fig. 1

A

Fig. 2

B

Fig. 3

■ Manuel kanatçık açısı (Kablosuz uzaktan kumanda)
 Manuel kanatçık ayar moduna 

girme
   düğmesine basın.

-ud adnamuk natkazu imelşi uB(  
rum göstergesi kapalı durumday-
ken başlatın.)

 ev ranay )VELŞİ( ”NOITCNUF“  
“1” yanıp söner. (Fig. 1)

 niçi kemçes iniğeneçes ”2“   
düğmesine basın ve ardından 

 düğmesine basın.

 Kanatçık sayısını seçme (Fig. 2)
 ınısıyas kıçtanaK  A  seçmek için 

 düğmelerine basın ve ardın-
dan  düğmesine basın.

 Kanatçık açısını ayarlama (Fig. 3)
 ınısıça kıçtanaK  B  seçmek için 

 düğmelerine basın.
 çi ıyadnamuk natkazu zusolbaK  

ünitenin alıcısına doğru yöneltin 
ve  düğmesine basın.

Gösterge

Ayar Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4

Gösterge Görüntü yok

Ayar Adım 5 Ayarsız Çekiş azaltma*

* Çekiş azaltma yalnızca 1 kanatçık için ayarlanabilir.
 Ayar yalnızca ayarlanan son kanatçık için etkinleştirilebilir.
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■ Doğrulama prosedürü

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

Ref. address
Unit No.

Function setting for unit
with vane fully open.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

3,6. 3D i-See sensör ayarı
3.6.1 3D i-See sensör ayarı

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

3. Çalışma 

 Öncelikle "Ref. address" (Soğutucu Ad-
resi) değerini 0'a, "Unit No." (Ünite No) 
değerini de 1'e ayarlayarak doğrulayın.

• Seçmek için imleci [F1] düğmesi ile 
“Ref. address” (Soğutucu adresi) 
veya “Unit No.” (Ünite No) öğesine 
getirin.

• Kanatları sabitlenecek üniteler için 
soğutucu adresini ve ünite numa-
rasını [F2] veya [F3] düğmesiyle 
seçin ve [SEÇİM] düğmesine ba-
sın.

• Ref. address: Soğutucu adresi
• Unit No. (Ünite No.): 1, 2, 3, 4

Üniteyi onaylamak için [F4] düğ-
mesine basın.

  “Unit No.” (Ünite No) değerini 
sırayla değiştirin ve her üniteyi 
kontrol edin.

• “Unit No.” (Ünite No) değerini seç-
mek için [F1] düğmesine basın.

 [F2] ya da [F3] düğmelerine basarak 
“Unit No.” (Ünite No) değerini kontrol 
etmek istediğiniz ünitenin değerine 
ayarlayın ve [F4] düğmesine basın.

• [F4] düğmesine bastıktan sonra yak-
laşık 15 saniye bekleyin, ardından 
klimanın mevcut durumunu kontrol 
edin.

 → Kapak aşağıya doğru. → Kli-
ma, uzaktan kumandada görün-
tülenir.

 → Tüm çıkışlar kapalı. → [RE-
TURN ] (Ger i Dön) düğmes ine 
basın ve çalıştırma işlemine en 
başından başlayın.

 → Solda gösterilen mesajlar gö-
rüntülenir.→ Hedef cihaz, bu so-
ğutucu adresinde bulunmuyor.

• İlk ekrana dönmek için [RETURN] 
(Geri Dön) düğmesine basın.

 “Ref. address” (Soğutucu adresi) 
değerini bir sonraki numaraya ayarla-
yın.

• “Ref. address” (Soğutucu Adresi) 
değerini değiştirmek ve doğrulama 
işlemine devam etmek için 1 adımı-
na bakın.

 Ana menüden “Maintenance” (Ba-
kım) seçeneğini seçin (bkz. sayfa 
168) ve [SEÇİM] düğmesine basın.

  [F1] veya [F2] düğmesiyle “3D 
i-See sensor” seçin ve [SEÇİM] 
düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

3D i-See sensor

Cursor
Setting display:

Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

3.6.2 Hava dağıtımı

F1 F2 F3 F4

Air distribution

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Air distribution

Select:
Cur.

Ref. address
Unit No.
Auto vane

Direct/Indirect setting

All

Direct/Indirect

Kanat ayarı
Direkt Endirekt

Soğutma yatay → sallanma yatay tutmak
Isıtma aşağıya doğru tutmak aşağı → yatay

 İstenilen menüyü [F1] veya [F2] 
düğmesi ile seçin ve [SEÇİM] 
düğmesine basın.

• Hava dağıtımı
 Hava akımı yönü “Auto” (Otomatik) 

seçeneğine ayarlandığında, hava 
akımı yönü kontrol metodunu se-
çin.

• Enerji tasarrufu seçeneği
 3D i-See sensör tarafından odada 

kişi olup olmadığının algılamasına 
göre enerji tasarrufu modunu ça-
lıştırır.

• Mevsimsel hava akımı
 Termostat kapatıldığında, fan ve 

kanatlar kontrol ayarlarına göre 
çalıştırılır.

 Seçim yapmak için imleci [F1] düğ-
mesini kullanarak “Ref. address” 
(Soğutucu adresi) veya “Unit No.” 
(Ünite No) seçeneğine hareket 
ettirin.

 [F2] veya [F3] düğmesini kullana-
rak soğutucu adresini ve kanatları 
sabitlenecek üniteler için ünite sa-
yısını seçin ve [SEÇİM] düğmesine 
basın.

• Soğ. adresi: Soğutucu adresi
• Ünite No.: 1, 2, 3, 4
 Üniteyi doğrulamak için [F4] düğ-

mesine basın.
 Hedef iç ünitenin kanadı aşağıyı 

işaret ediyor.

 [F4] düğmesi ile menüyü seçin.
 Varsayılan → Alan → Dolaylı/

Dolaysız→ Varsayılan…

 Varsayılan: Kanatlar normal çalış-
ma esnasındaki gibi hareket eder.

 Soğutma modunda kanatların 
hepsi yatay hava akımı yönünde 
hareket eder.

 Isıtma modunda kanatların hepsi 
aşağı hava akımı yönünde hareket 
eder.

 Alan: Kanatlar soğutma modunda 
yüksek zemin sıcaklığına sahip 
alanlara doğru ve ısıtma modunda 
düşük zemin sıcaklığına sahip 
alanlara doğru aşağı hava akımı 
yönünde hareket eder. Aksi tak-
dirde kanatlar yatay hava akımı 
yönünde hareket eder.

 Dolaylı/Dolaysız: Kanatlar kişilerin 
algılandığı ilgili alanlara otomatik 
olarak hareket eder.

 Kanatlar aşağıdaki tabloda göste-
rildiği gibi çalışır.
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F1 F2 F3 F4

Direct/Indirect setting

  : Direct
  : Indirect
  : Indirect
  : Direct

Select:
Outlet Angle

3.6.3 Enerji tasarrufu ayarı

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Cursor
Setting display:

No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

 Dolaylı/Dolaysız seçeneği se-
çildiğinde, her bir hava çıkışını 
ayarlayın.

 Hava çıkışını [F1] veya [F2] düğ-
mesi ile seçin ve ayarı [F4] düğme-
si ile değiştirin.

 Hava çıkışı ayarlarının hepsini 
değiştirdikten sonra, ayarları kay-
detmek için [SEÇİM] düğmesine 
basın.

* Bu fonksiyonu etkinleştirmek için 
hava akımı yönünü “Auto” (Oto-
matik) seçeneğine ayarlayın.

 İstenilen menüyü [F1] veya [F2] 
düğmesi ile seçin.

 Kullanılmamaya bağlı enerji tasar-
rufu

 Odada 60 dakika veya daha fazla 
bir süre kimse olmazsa 2 °C ora-
nında enerji tasarrufu çalışması 
gerçekleştirilir.

 Oda kullanımına bağlı enerji tasar-
rufu

 Kullanım oranı maksimum kulla-
nım oranını yaklaşık %30'a azalır-
sa, 1 °C oranında enerji tasarrufu 
çalışması gerçekleştirilir.

 Kullanılmamaya bağlı Otomatik 
KAPANMA

 Ayarlanan süre (60–180 dakika) 
zarfında odada kimse olmazsa 
çalışma otomatik olarak durur.

3. Çalışma 

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:

No occupancy energy save

Cooling/Heating

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:

Room occupancy energy save

Cooling/Heating

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:
Time

No occupancy Auto-OFF

120 min.

F1 F2 F3 F4

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF

31/Dec AM12:59

 Kullanılmamaya bağlı enerji tasar-
rufu veya Oda kullanımına bağlı 
enerji tasarrufu seçilir

 Ayarı [F4] düğmesi ile yapın.
 KAPALI → Yalnızca soğutma → 

Yalnızca ısıtma → Soğutma/Isıtma 
→ KAPALI…

 Ayarı değiştirdikten sonra, kay-
detmek için [SEÇİM] düğmesine 
basın.

 KAPALI: Fonksiyon devre dışı 
bırakılır.

 Yalnızca soğutma: Fonksiyon yal-
nızca soğutma modu esnasında 
etkinleştirilir.

 Yalnızca ısıtma: Fonksiyon yal-
nızca ısıtma modu esnasında 
etkinleştirilir.

 Soğutma/Isıtma: Fonksiyon hem 
soğutma hem de ısıtma modunda 
etkinleştirilir.

 Kullanılmamaya bağlı Otomatik 
KAPANMA seçeneği seçilir

 [F3] veya [F4] düğmesiyle süreyi 
ayarlayın.

 ---: Ayar devre dışı bırakılır (çalış-
ma otomatik olarak durmayacak-
tır).

 60–180: Süre 10 dakikalık artışlara 
ayarlanır.

 Ç a l ı ş m a ,  K u l l a n ı l m a m a y a 
bağ l ı  Otoma t i k  KAPANMA 
seçeneği tarafından otomatik 
olarak kapatılırsa soldaki mesaj 
görüntülenecektir.

■ i-See düğmesi (Kablosuz uzaktan kumanda)

  Çalışma sırasında  seçeneğine basılan her seferde, ayar 
aşağıdaki şekilde değişir: KAPALI → Direkt → Endirekt.

Gösterge

Ayar KAPALI Direkt Endirekt

Ayar KAPALI seçeneğinden Direkt veya Endirekt seçeneğine değiştirildiğinde 
kanatçık ayarı "Auto" (Otomatik) seçeneğine geçer. Bu ayar kanatçıkların 
tümüne toplu olarak uygulanır.
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3. Çalışma 

F1 F2 F3 F4

Seasonal airflow

Select:

Seasonal airflow

Cooling/Heating

Notlar: 
Aşağıda belirtilen yerlerde bulunan kişiler algılanamaz.
● Klimanın takılı olduğu duvarın yanında bulunanlar
● Doğrudan klimanın altında bulunanlar
● Kişi veya klima arasında mobilya gibi engellerin olduğu alanlarda 

bulunanlar
Kişi aşağıdaki durumlarda algılanamaz.
● Oda sıcaklığı yüksek olduğunda.
● Kişi kalın kıyafetler giydiğinde ve cildi açıkta değilse.
● Önemli derecede sıcaklık değişikliğine sebebiyet veren ısıtma 

elemanı.
● Küçük bir çocuk veya evcil hayvan gibi bazı ısı kaynakları algılan-

mayabilir.
● Isı kaynağı uzun süre hareket etmediğinde.
3D i-See sensörü, zemin sıcaklığını ölçmek ve odadaki kişileri algıla-
mak için yaklaşık her 3 dakikada bir çalışır.
● Çalışma sırasında duyulan aralıklı ses, 3D i-See sensörü bir taraftan 

diğer tarafa hareket ederken oluşur ve bu normaldir.
● Birden fazla soğutma sistemini kontrol etmek için MA Uzaktan Ku-

manda kullanılırsa, Mekan Boşken Otomatik KAPAMA kullanılamaz.

 Ayarı [F4] düğmesi ile yapın.
 KAPALI → Yalnızca soğutma → 

Yalnızca ısıtma → Soğutma/Isıtma 
→ KAPALI…

 Ayarı değiştirdikten sonra, kay-
detmek için [SEÇİM] düğmesine 
basın.

 KAPALI: Fonksiyon devre dışı 
bırakılır.

 Yalnızca soğutma: Termostat so-
ğutma modu esnasında kapatılırsa 
kanatlar aşağı ve yukarı hareket 
eder.

 Yalnızca ısıtma: Termostat ısıtma 
modu esnasında kapatılırsa, ka-
natlar hava akımını sağlamak için 
yatay hava akımı yönünde hareket 
eder.

 Soğutma/Isıtma: Fonksiyon hem 
soğutma hem de ısıtma modunda 
etkinleştirilir.

* Bu fonksiyonu etkinleştirmek için 
hava akımı yönünü “Auto” (Oto-
matik) seçeneğine ayarlayın.

3.6.4 Mevsimsel hava akımı fonksiyonu

4. Zamanlayıcı

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

Haftalık program (Kablosuz uzaktan kumanda)
■ Haftalık program haftanın her günü için dört çalışma düzenine ayarlanabilir. Ayarlar açık ve kapalı kalma 

süreleri ile sıcaklık ayarını içerir.

<Düzenleme modu>
1. Düzenleme moduna geçme
 Ünite çalışıyorken veya durdurulduğunda  düğmesine basın.
  yanıp söner. (Fig. 1)

2. Ayar düzenini seçme
 Ayar düzeni numarasını seçmek için  düğmesine basın.
  düğmesine basılan her seferde, düzen numarası A  aşağıdaki şekilde değişir: 1 → 2 → 3 → 4.

3. Haftanın gününü seçme
 Ayarlamak üzere haftanın gününü seçmek için  düğmesine basın.
  düğmesine basılan her seferde, haftanın günü B  aşağıdaki şekilde değişir: Pzt → Sal → Çrş → 

Per → Cum → Cts → Paz → Tüm günler.
4. Çalışma ayarlarını seçme

 Çalışma açık veya kapalı ayarını seçmek için  düğmesine basın. (Fig. 2)
  ( ) yanar.

  düğmesine basılan her seferde, ayar aşağıdaki şekilde değişir:  → .
 Çalışma süresini seçmek için  düğmesine basın. (Fig. 3)
 Çalışma süresi yanıp söner.

  düğmelerini kullanarak çalışma süresini ayarlayın.

• Çalışma süresi 10 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
 Sıcaklık ayarını seçmek için  düğmesine basın. (Fig. 4)
 Sıcaklık ayarı yanıp söner.

  düğmelerini kullanarak sıcaklığı ayarlayın.

• Çalışma kapalı olduğunda sıcaklık ayarlanamaz.
 AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) mod etkinleştirildiğinde üst limit C  ve alt limit D  arasında geçiş 

yapmak için  düğmesine basın. (Fig. 5)
  düğmesine basılarak haftanın günü için gösterilen düzen numarası ayarları silinir.
 Haftanın her günü için ayar seçmek üzere adım 2-4'ü tekrar edin.

<Ayarları iletme>

Kablosuz kumandanın iletim alanını iç ünitenin alıcısına doğru tutun ve kumandayı çalıştırın.
İç ünitenin 7 kez bip sesi çıkardığını doğrulayın.

 düğmesine basın.
<Haftalık programı etkinleştirme>

 düğmesine basın.
Haftalık program,  açık olduğunda çalışır.
• Haftalık program, Açma/Kapatma zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde çalışmaz.
Haftalık program, Açma/Kapatma zamanlayıcısı ayarlarının hepsi uygulandığında çalışır.

B

A

D

C

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1
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■ Filtre bilgileri

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

5. Bakım ve temizleme

 filtrelerin temizlenme zamanı 
geldiğinde Tam modda Ana ekranda 
görüntülenir.

yıkayın, temizleyin veya değiştirin.
Ayrıntılar için iç ünitenin Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

Main menu (Ana menüden) “Filter 
information” (Filtre bilgileri) seçe-

  ev )861 afyas .zkb( niyelrileb iniğen
[SEÇİM] düğmesine basın.

Filtre işaretini yeniden ayarlamak 
için [F4] düğmesine basın.
Filtrenin nasıl temizleneceği hakkın-
da bilgi almak için iç ünitenin Kulla-
nım Kılavuzuna bakın.

[F4] düğmesi ile “OK” (Tamam) 
düğmesini seçin.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için  
....................... [MENÜ] düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için  
....................... [GERİ DÖN] düğmesi

Ana  ekranda  Tam  modda   
görüntülendiğinde, sistem merkezi 
olarak kontrol edilir ve filtre işareti 
sıfırlanamaz.

 simgesi gö-
rüntülenir.
Filtre işareti sıfırlandığında, tüm ünitelerin toplu çalışma süresi sıfırla-
nacaktır.
Belli bir çalışma aralığından sonra, iç ünitelerin normal hava kalitesi 
bulunan bir ortama kurulup kurulmadığına bağlı olarak  simgesi 

-
mesi gerekebilir.
Filtrelerin temizlenmesinin gerektiği toplam zaman modele bağlıdır.
• Bu gösterge, kablosuz uzaktan kumandalarda mevcut değildir.

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

 Dikkat:
• Filtreyi temizlemesi için yetkili kişileri çağırın.
 Filtrelerin temizlenmesi
• 

ni sağlayın.
• Eğer

tamamen kurumalarını bekleyin.

 Dikkat:
• Filtreleri güneşin altında veya elektrik sobası gibi bir ısı kaynağı 

kullanarak kurutmayın. Bu, çarpılmalarına yol açabilir.
• Filtreleri sıcak suda (50°C’nin üzerinde) yıkamayın. Bu, çarpılma-

larına yol açabilir.
• Filtrelerin -

ri olmadan çalıştırılması arızaya yol açabilir.

 Dikkat:
• Temizlemeye başlamadan önce, cihazı durdurun ve ana elektrik 

şalterini kapalı duruma getirin.
• İç

yerleştirilmiştir. Aşağıdaki resimlerde gösterilen yöntemlerle bu 

► Filtrenin çıkartılışı
 Dikkat:

• Filtreyi çıkartırken gözlerinizin tozlardan korunması için önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca, merdiven ya da iskemle üzerinde çalışırken, 
düşmemek için dikkat edilmelidir.

• Filtre takılı değilken iç aksamda olan metalik parçalara temas edil-
mesi durumunda yaralanmalar gerçekleşebilir.

■ SLZ-M·FA
 Hava girişi ızgarasının kollarını okun gösterdiği yönde kaydırın, hava 

girişi ızgarası açılacaktır.
 Hava girişi ızgarasını açın.
 Hava 

öne doğru çekerek çıkartın.
A  Hava girişi ızgarası kolları        B  Izgara 
C  Hava girişi ızgarası D  Filtre

A B

D

C

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
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7. Arızanın bulunması ve giderilmesi

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

 Sıcaklık ayarını kontrol edin ve ayarlı sıcaklığı ayarlayın.
  Dış mekan ünitesinin etrafında bolca alan bulunmasını temin edin. İç 

mekan ünitesi hava girişi veya çıkışı tıkalımı?
  Açık bırakılan kapı veya pencere var mı?
 

Klima ısıtma modu esnasında ayarlı oda sıcaklığına ulaşılmadan duruyor.   Dış mekan sıcaklığı düşük ve nem oranı da yüksek olduğunda dış 
mekan ünitesi üzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana 
gelmesi halinde dış mekan ünitesi buz giderme işlemi gerçekleştirir. 
Normal işlem yaklaşık 10 dakika sonra başlamalıdır.

Soğutma modu esnasında klima, ayarlanan oda sıcaklığına ulaştığında 
durur.

  SLZ-M·FA serisinde, soğutma modu esnasında ayarlanan oda sıcaklı-
ğına ulaşıldığında fan en düşük hızda çalışır.

İşlem esnasında hava akımı yönü değişiyor ya da hava akımı yönü ayarla-
namıyor.

  Isıtma -
dundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava akım yönüne geçer.

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

  Hava akım yönü değiştirildiğinde pervaneler seçilen konuma temel ko-
numu 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 daral-
ma esnasında birbirlerine sürtündüklerinde duyulabilir.

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

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

  Buz 
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 bu-

harı 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 durdu-
rulmuştur.)

6. Kablosuz Uzaktan Kumanda İçin Acil İşletim

Uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman
Uzaktan kumandanın pilleri bittiğinde veya uzaktan kumandada işlev 
bozukluğu meydana geldiğinde ızgara üzerindeki acil durum düğmelerine 
basılarak acil durum işletimi yapılabilir.

A  DEFROST/STAND BY (BUZ GİDERME/BEKLEME) lambası
B  İşletim lambası
C  Acil durum işletim soğutma düğmesi
D  Acil durum işletim ısıtma düğmesi
E  Alıcı

Çalıştırmayı başlatmak
• Soğutma modunu çalıştırmak için, 2 saniyeden uzun bir süre C   

düğmesine basın.
• Isıtma modunu çalıştırmak için, 2 saniyeden uzun bir süre D   

düğmesine basın.
• İşletim lambası B ’nin yanması, işletimin başladığı anlamına gelir.
Notlar:

 Acil durum modunun detayları aşağıda gösterildiği gibidir.
ACİL DURUM MODUNUN detayları aşağıda gösterildiği gibidir.

Çalıştırma Modu COOL HEAT
Sıcaklık Ayarı 24°C 24°C

Fan Hızı Yüksek Yüksek
Hava akımı yönü Yatay Aşağıya 4 (5)

Durdurma işlemi
• Çalışmayı durdurmak için, 2 saniyeden uzun bir sure C  düğmesine  

ya da D  düğmesine  basın.

E

B

A

D C
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7. Arızanın bulunması ve giderilmesi

Sorununuz mu var? İşte çözüm. (Ünite normal bir şekilde çalışıyor.)
Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın çalışıyor.   Açma zamanlayıcısı ayarlı mı?

 Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.
  Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı?
 Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.
  Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu?.
 Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.
  Güç kesintilerinden sonra otomatik devam etme özelliği ayarlı mı?
 Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.

Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın duruyor.  Kapama zamanlayıcısı ayarlı mı?
 Cihazın çalışmasını yeniden başlatmak için ON/OFF düğmesine basın.
 Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı?
 Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.
  Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu?.
 Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.

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

veya  belirir.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” (LÜTFEN BEKLEYİN) belirir.  Başlangıç ayarları yürütülüyor. Yaklaşık üç dakika kadar bekleyin.

Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.  Klimayı korumak için koruma aygıtları çalıştırılmıştır.
  Cihazı tamir etmeye çalışmayın.
  Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. Sa-

tıcıya 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 ko-
mutuna 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.)

Gürültü belirtilenden daha çok.   Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi iç mekan işletim ses düzeyi odanın 
akustiğinden etkilenir ve yankısız ortamda yapılmış olan belirtilen gürül-
tü düzeyinden daha yüksek olacaktır.

Ses emişi yüksek
olan odalar Normal odalar Ses emişi düşük

olan odalar

Mekan
örnekleri

Yayın stüdyosu,
müzik odası vb.

Resepsiyon
odası, otel lobisi

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

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

 Piller zayıf.
 Pilleri değiştirin ve Reset (Sıfırla) düğmesine basın.
  Piller değiştirildiği halde hiçbir şey görülmüyorsa pillerin doğru istikamette 

(+,–) yerleştirildiğinden emin olun.

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

  Klimayı korumak için otomatik teşhis aygıtı çalıştırılmıştır.
  Cihazı tamir etmeye çalışmayın.

  Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. Satı-
cıya model ismini belirtmeyi unutmayın.

Kablosuz uzaktan kumanda çalışmıyor (iç üniteden 4 kez bip sesi duyu-
lur).

  O   anudom )ısatkon raya ket( )KİTAMOTO( OTUA ınıraya dom kitamot
  niçi ralıtnıryA .nıla anudom )ısatkon raya tfiç( )KİTAMOTO( OTUA ayev

birlikte verilen Bildirim (A5 sayfası) veya Kurulum Kılavuzuna başvurun.

Tesis edilecek bölge
Klimayı aşağıdaki bölgelere tesis etmekten kaçının.
• Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerler

 Dikkat:
Üniteyi yanıcı gaz sızıntısının olduğu yerlere tesis etmeyin.
Gaz sızıntısı olması ve ünite etrafında toplanması durumunda, pat-
lamaya sebep olabilir.

• Makine yağlarının çok bulunduğu yerler.
• Deniz kıyısı gibi tuzlu yerler.
• Kaplıcalar gibi s
• Yağ buharının ve sıçrayan yağların olduğu yerler.

-
san lamba

Flüoresan lambanın 
etkilerini önlemek için, 
mümkün olduğunca 
uzakta tutun.

Resim bozukluğu-
nu önlemek için 
1 m veya daha 
uzakta tutun.

TV

Radyo

100 mm veya 
daha fazla

400 mm veya 
daha fazla

İyi havalan-
dırılmış kuru 
mekan

Duvar vb.

8. Kurulum, yer değişikliği ve kontrol
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 Uyarı:
Klima çalışıyorsa ancak odayı ısıtmıyor ya da soğutmuyorsa (modele bağlı olarak), soğutucu gaz sızıntısı olabileceğinden bayinize başvurun. 
Servis yetkilisine soğutucu sızıntısının nerede gerçekleştiğini ya da onarımların ne zaman gerçekleştirildiğini sormayı unutmayın.
Klima içerisine doldurulan soğutucu gaz emniyetlidir. Normalde soğutucu gaz sızıntısı olmaz ancak soğutucu gazın iç mekanda sızması ve 

.

Elektrikle ilgili çalışmalar
• Klimanın güç kaynağı için ayrı bir güç devresi kullanın.
• Devre kesici kapasitesini gözden geçirin.

 Uyarı:
• Tesisat işleri satın alıcı tarafından yapılmamalıdır. Bu uygulamaların yanlış yapılması sonucunda; yangın, elektrik çarpması ya da ünitenin 

düşmesi sonucu yaralanma ya da su sızıntısı gibi sonuçlar doğabilir.
• Çoklu priz veya uzatma kablosu ile bağlamayın ve bir prize birden fazla, elektrik yükü fazla olan alet bağlamayın.
 Kötü bağlantı, kötü yalıtım, akım çekme sınırını aşma vb. gibi durumlar yangın çıkması ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
 Bayinize başvurun.

 Dikkat:
• Topraklama yapın
 Topraklama kablosunu gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon toprak teline bağlamayın. 
 Yanlış toprak bağlantısı elektrik çarpmasına sebep olabilir.
• Klimanın tesis edileceği yeri göz önünde bulundurarak (nemli vb. yerler) toprak kaçağına karşı kesici devre takın. 
 Toprak kaçağına karşı devre kesici takılmaması halinde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kontrol ve bakımı
• Klima birkaç mevsimde kullanıldığında, ünite içerisindeki kir nedeniyle kapasitesi düşebilir.
• Kullanım koşullarına göre, koku oluşabilir veya biriken kir, toz vb. şeyler düzgün drenaj yapılmasını engelleyebilir.
• Normal bakımın dışında, kontroller ve bakımların (ücretlendirilir) bir uzman tarafından yapılması önerilir. Bayinize başvurun.

8. Kurulum, yer değişikliği ve kontrol

Çalışma sesini göz önünde bulundurun
• Dış ünitenin hava çıkışı çevresine eşya koymayın. Bu, işlem kapasitesinde düşüşe ya da çalışma sesinin artmasına neden olabilir.
• Çalışma esnasında anormal bir ses duyulması durumunda, bayinize danışın. 

Yerinin değiştirilmesi
• Klimanın ev taşıma, bina restorasyonu vb. nedenlerle sökülmesi ya da tekrar takılması gerektiğinde, özel teknik tecrübe ve çalışmaya gereksinim 

duyulur.

 Uyarı:
Ünitenin onarımı ya da yer değiştirmesi müşteri tarafından yapılmamalıdır.
Bu uygulamaların yanlış yapılması sonucunda; yangın, elektrik çarpması ya da ünitenin düşmesi sonucu yaralanma ya da su sızıntısı gibi 
sonuçlar doğabilir. Satın aldığınız bayiye başvurun.

Iskartaya çıkarma
• Bu ürünü elden çıkarmak için satıcınıza başvurun.

Herhangi bir sorunuz olduğunda bayinize başvurun.

Notlar: 1. Bu şekil ( ) IZGARA'nın durumunu gösterir.
  2. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

Garantili çalışma aralığı

İç Dış

Soğutma Üst limit 32°C DB, 23°C WB 46°C DB, –
Alt limit 21°C DB, 15°C WB -10°C DB, – / -15°C DB, – *1

Isıtma Üst limit 27°C DB, – 24°C DB, 18°C WB
Alt limit 20°C DB, – -10°C DB, -11°C WB

*1 Dış üniteye bağlıdır.
Üniteler, yetkin bir elektrik tesisatçısı tarafından yerel düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.

Model SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA
Güç kaynağı (Voltaj <V>, Freakans <Hz>) ~/N, 230V, 50Hz
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW> 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Nominal Akım (Yaln›zca iç mekan) <A> 0,17 0,20 0,24 0,32 0,43
Boyut (Yükseklik) <mm> 245 (10)
Boyut (Genişlik) <mm> 570 (625)
Boyut (Derinlik) <mm> 570 (625)
Fan Hava Akışı hızı (Düşük-Orta-Yüksek) <m3/min> 6,0 - 6,5 - 7,0 6,5 - 7,5 - 8,5 6,5 - 8,0 - 9,5 7,0 - 9,0 - 11,5 7,5 - 11,5 - 13,0
Ses seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek) <dB> 24 - 26 - 28 25 - 28 - 31 25 - 30 - 34 27 - 34 - 39 32 - 40 - 43
Net ağırlık <kg> 15 (3)
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İthalatçı Firma:                   
Merkez Ofis (Head Office)
Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye/ İstanbul / Türkiye 
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com 
URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr
SİCİL NO          : 845150 
MERSİS NO     : 0 621047840100014

Üretici Firma:     
Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)
Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111
www.mitsubishielectric.com

• Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme 
hakkı tarafımızda saklıdır. 

• Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
• İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın 

ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
• Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan 

edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün 
kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

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

 Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :
 Cihazınızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya 

başvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya 
444 7 500 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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

 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de
geçerlidir.
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Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi;
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabile-

ceklerine ilişkin bilgi,

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

MADDE 68 – 

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

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

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

 üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. 

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

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

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

 hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir. 

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

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

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

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

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

 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 isteme,

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

 tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

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

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

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

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

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

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

 sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

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

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

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

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

 getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

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

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

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

 leri uyarınca tazminat da talep edebilir.
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