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MDCI Serisi- Inverter Heat Pump Dış Ünite (Trifaze) 
Climate 5000 VRF 
MDCI20-3, MDCI22-3, MDCI26-3 

Kullanim Kılavuzu 
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 Klimalarımızı satın aldığınız için teşekkürler  
 Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve  gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. 
 



İç ünite 

2 

5 

Dış ünite 1 

4 

3 
Şekil 

 

Bu klima bir iç ünite, dış ünite ve bir bağlantı 
borusundan oluşur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Hava çıkışı 

2 Hava girişi 

3 Sabitleme ayakları 

4 Soğutucu akışkan borusu bağlantısı 

5 Bağlantı borusu 

 
 

 

Bu kılavuzdaki tüm resimler yalnız açıklama amaçlıdır. Satın aldığınız klimadan biraz farklı olabilirler (modele bağlı 
olarak). Gerçek şekil geçerli olacaktır. 

 

NOT 

İç ünite 
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     İÇİNDEKİLER                                                                  SAYFA 

 
 

 

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 
Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını ve maddi 
hasarı önlemek için aşağıdaki talimatlara uyulması gerekir. 
Talimatların gözardı edilmesi sebebiyle yanlış işletim tehlikeye 
veya hasara neden olabilir. 

 
 

Burada listelenen güvenlik önlemleri iki kategoriye ayrılmıştır. 
Listelenen önemli güvenlik bilgileri her durumda dikkatli bir şekilde 
okunmalıdır. 

 

 

UYARI 
 

               

Bir uyarıya dikkat edilmemesi ölümle sonuçlanabilir. Cihaz 
ulusal kablo bağlantısı yönergelerine göre monte 
edilmelidir. 

 

 
               

Dikkat edilmemesi durumunda yaralanma veya ekipman 
hasarı meydana gelebilir. 

 
 

 

 
Klimanızın kurulumu için bayinizle irtibata geçin. Kendi 
başınıza yapacağınız eksik/yanlış kurulum su kaçağına, elektrik 
çarpmasına ve yangına neden olabilir. 

 
İyileştirme, onarım ve bakım için bayinizle 
irtibata geçin. 
Eksik/yanlış montaj, onarım ve bakım su kaçağına, elektrik 
çarpmasına ve yangına neden olabilir. 
 
Elektrik çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemek için ya 
da yangın kokusu gibi herhangi bir anormallik tespit 
ederseniz güç kaynağını kapatın ve yapmanız gerekenler 
için bayinizi arayın. 
 

Hava giriş veya çıkışlarına parmaklarınızı, çubukları veya 
diğer nesneleri sokmayın. 
Fan yüksek hızda dönerken yaralanmaya neden olacaktır. 

 
Saç spreyi gibi yanıcı bir spreyi veya lake boyayı 
ünitenin yanında asla kullanmayın. 
Yangına neden olabilir. 

 
Hareketli kanat çalışırken hava çıkışına veya yatay 
kanatlara asla dokunmayın. 
Parmaklar kaptırılabilir veya ünite arızalanabilir. 

 
Hava girişi veya çıkışına asla herhangi bir nesne 
koymayın. 
Yüksek hızda çalışan fana dokunan nesneler tehlikeli olabilir. 

 
Ünitenin kontrol veya servis işlemini asla kendi başınıza 
yapmayın. 
Nitelikli bir servis personelinden bu işi yapmasını isteyin. 

 
Bu ürünü ayrılmamış kentsel atıklarla birlikte atmayın. 
Bu tür atıkların özel işlem için ayrı olarak toplanması 
gerekir. Elektrikli cihazları ayrılmamış kentsel atıklar olarak 
atmayın, ayrı toplama tesislerinden faydalanın. 

 
Kullanılabilir bağlantı sistemleriyle ilgili bilgi için yerel 
yönetiminizle irtibata geçin. 

 
Elektrikli cihazlar atık sahalarına veya çöplüklere atılırsa 
tehlikeli maddeler yeraltı suyuna sızabilir ve besin 
zincirine bulaşarak sağlığınıza zarar verebilir. 

 
Soğutucu akışkan sızıntısını önlemek için bayinizle 
irtibata geçin. 
Sistem küçük bir odada kurulduğunda ve çalıştırıldığında 
soğutucu akışkan konsantrasyonunu limitin altında tutmak 
gerekir. Aksi halde, odadaki oksijen etkilenerek ciddi 
kazalara yol açabilir. 

 
Klimadaki soğutucu akışkan güvenlidir ve normalde 
sızıntı yapmaz. 
Soğutucu akışkan, odada sızıntı yaparsa bir yakıcı, ısıtıcı 
veya ocağın aleviyle temas ederse zararlı gaza neden 
olabilir. 

 
Tüm ısıtma cihazlarını kapatın, odayı havalandırın ve 
üniteyi satın aldığınız bayinizle irtibata geçin. 
Servis personeli Soğutucu akışkan sızıntısının olduğu 
bölümün onarıldığını onaylayana kadar klimayı kullanmayın. 

 
Besleme kablosu hasar görmüşse bir tehlikeyi önlemek 
amacıyla üretici, servis yetkilisi veya benzer nitelikli 
kişiler tarafından değiştirilmelidir. 

 
 

 
İç ünitenin veya kumandanın ıslanmasına izin vermeyin. 
Elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. 

 
Kumandanın düğmesine asla sert, sivri uçlu bir nesneyle 
basmayın. 
Kumanda zarar görebilir. 

 
Sigorta attığında anma akımı yanlış olan bir sigortayla 
asla değiştirmeyin. 
Tel veya bakır tel kullanımı ünitenin arızalanmasına veya 
yangına yol açabilir. 

 
Vücudunuzu uzun süreli hava akımına maruz bırakmak 
sağlığınız için iyi değildir. 

 
petrol gaz, tuzlu hava (deniz kenarında), yakıcı/aşındırıcı 
(kaplıcalardaki sülfür) bulunan yerlerde ünite zarar 
görebilir ve makinenin kullanım ömrü kısalabilir. Yukarıda 
durumlar önlenemezse antikorozif model seçin. 

DİKKAT 
 

 

Klimayı başka amaçlarla kullanmayın. 
Kalitenin bozulmasını önlemek amacıyla üniteyi hassas 
cihazlar, gıdalar, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini 
soğutmak için kullanmayın. 

 
Temizlikten önce çalışmayı durdurun, şalteri kapatın 
veya güç kablosunu çekin. 
Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma meydana 
gelebilir. 

 
Elektrik çarpması veya yaralanmayı önlemek için toprak 
kaçağı dedektörünün takıldığından emin olun. 

 
Klimanın topraklandığından emin olun. 
Elektrik çarpmasını önlemek için ünitenin topraklandığından 
ve topraklama hattının gaz veya su borusuna, paratonare ya 
da telefon toprak hattına bağlanmadığından emin olun. 

 
Yaralanmaları önlemek için dış ünitenin fan korumasını 
çıkarmayın.

 
 

UYARI 

DİKKAT 
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sw1   sw2 
 

ANA PANEL    
(DIŞ ÜNİTE) 

 
 

Elleriniz ıslakken klimayı çalıştırmayın. 
Elektrik çarpması meydana gelebilir. 
 
Eşanjör kanatçıklarına dokunmayın. 
Bu kanatçıklar keskindir ve kesilerek yaralanmalara neden 
olabilir. 
 
Nemden dolayı zarar görebilecek malzemeleri iç ünitenin 
altında yerleştirmeyin. 
Nem %80'in üzerinde olduğunda yoğuşma oluşabilir, drenaj 
çıkışı tıkanabilir ve filtre kirlenebilir. 
 
Uzun süre kullandıktan sonra ünite standı ve bağlantı 
parçasında hasar kontrolü yapın. 
Hasar varsa ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir. 
 
Klimayla birlikte brülör bulunan bir ekipman mevcutsa 
oksijen eksikliğini önlemek için odayı yeterince 
havalandırın. 
 
Doğru drenajı sağlamak için drenaj hortumunu 
ayarlayın. Yetersiz tahliye binanın, mobilyaların vb. 
ıslanmasına neden olabilir. 

Soğutucu akışkan devresinin sıcaklığı yüksek olacağı için 
lütfen ara bağlantı kablosunu bakır tüpten uzak tutun. 

 5. Kötü çevresel koşullarda cihaz ayda veya on beş günde 
bir bakıma alınmalıdır; çevresel koşullar iyiyse uygun bakım 
döngüsü uzatılabilir.  

 2. PARÇA İSİMLERİ 
Klima iç ünite, dış ünite, bağlantı borusu ve kumandadan 
oluşur.  (bkz. Şekil 1) 

Zorlanmış Soğutma Kontrolü 

 Zorlanmış soğutma 
kontrol düğmesi sw1 Ekran kontrol düğmesi sw2 

 

Kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın. 
Ön paneli çıkarmayın. İçteki bazı parçalara dokunmak 
tehlikelidir ve makine arızası meydana gelebilir. 

 

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları asla doğrudan 
hava akımına maruz bırakmayın. 

 
 Zorlanmış Soğutma Kontrolü 

 

 
Şekil 2-1 

 
Küçük çocuklar, hayvanlar ve bitkiler için olumsuz etkiyle 
sonuçlanabilir.  

Bir çocuğun dış üniteye tırmanmasına izin vermeyin veya 
üzerine herhangi bir nesne koymayın. 
Düşme veya devrilme yaralanmaya neden olabilir.  

Oda tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken klimayı 
çalıştırmayın. 
Aksi halde kimyasallar ünitenin içinde birikebilir ve 
kimyasallara karşı aşırı hassas insanların sağlığını 
tehlikeye sokabilir. 
 
Açık alev üreten cihazları ünitenin hava akımına maruz 
kalan yerlere veya iç ünitenin altına yerleştirmeyin. 
Isıdan dolayı ünitenin deformasyonuna veya eksik yanmaya yol 
açabilir. 
 
Klimayı yanıcı gaz kaçağı bulunan yerlerde monte etmeyin. 
Gaz kaçağı varsa ve klimanın etrafında yer alırsa yangın 
başlayabilir. 
 
Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel 
engelli, duyusal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve 
bilgisi eksik olan kişiler tarafından cihazın güvenli şekilde 
kullanımına ilişkin gözetim veya talimatlar sağlanarak ve 
çocukların bu cihazla oynamamaları hususunda mevcut 
tehlikelerin farkında olunarak kullanılabilir. Temizlik ve 
cihaz bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.  

İç ünitenin kapasitesi toplam %100'den daha fazla 
olduğunda iç ünitenin kapasitesi azalacaktır. 
 
İç ünitenin kapasitesi toplam %120'den daha büyük veya 
eşit olduğunda makinenin verimliliğini sağlamak amacıyla 
iç üniteleri başka bir zaman açmayı deneyin. 
 
Dış ünite ızgaralarını sıkışma durumunda periyodik 
olarak temizlenmelidir. 
Bu ızgaralar bileşenlerin ısı çıkışı olup sıkışma meydana 
geldiğinde uzun süreli aşırı ısınmadan dolayı bileşenlerin kendi 
hizmet ömürleri kısalacaktır. 

Dış ünitenin zorlanmış soğutma kontrolüne bir kez basıldığında iç 
ünitede zorlanmış soğutma talimatı verilir. Dış ünitenin frekansı 
62Hz'ye değiştiğinde ve bu seviyede çalıştırıldığında; iç ünitenin 
fanı yüksek hızda çalışır. Düğmeye tekrar basıldığında Zorlanmış 
Soğutma Kontrolünden çıkılır. 

 Ekran işlevi 
Dış ünitenin ana kontrol panelindeki SW2 nokta inceleme fonksiyon 
düğmesidir (Şekil 2-1'de gösterildiği gibi). Bu düğmeye bir kez 
basıldığında ana kontrol panelindeki dijital borunun ilk parametresi 
görüntülenir. 
Düğmeye tekrar basıldığında Tablo 2-1'deki sırayla diğer 
parametreler görüntülenir. 
Tablo 2-1 

 

Sıra Görüntülenen 
İçerik 

Normal görüntü 

  Mevcut frekans 
1 0-- Dış ünitelerin yerel kapasitesi  

2 1-- Dış ünitelerin toplam kapasite 
gereksinimi 

3 2-- Dış ünitelerin düzeltilmiş kapasitesi 
toplam gereksinimi 

4 3-- Çalışma modu 

5 4-- İşletim FAN hızı ve FAN derecesi 

6 5-- T2B/T2 ortalama sıcaklık 
7 6-- T3 boru sıcaklığı 
8 7-- T4 çevre sıcaklığı 
9 8-- Inverter çıkış sıcaklığı 

10 9-- Inverter olmayan çıkış sıcaklığı 
(yedek) 

11 0-- Isı dağıtıcı yüzey sıcaklığı (yedek) 

12 1-- Elektronik genişleme valfi açıklığı 

13 2-- Inverter giriş akımı 

14 3-- Inverter olmayan giriş akımı 
15 4-- Çıkış basıncı (yedek) 

16 5-- Öncelik modu 
17 6-- İç ünite sayısı 
18 7-- Çalışan iç ünite sayısı 
19 8-- Son arıza veya koruma kodu 

20 9-- -- 

 44
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Güç düğmesine basıldıktan sonra 12 saatlik ön ısıtma 
zorunludur. Lütfen ünitenin 24 saat veya daha kısa 
sürede durması bekleniyorsa gücü kesmeyin.  

Koruma ekipmanı çalışmaya başladığında lütfen manuel güç 
anahtarını kapatın ve sorun giderildikten sonra işlemi yeniden 
başlatın. 

(Bu, kondenserin cebri başlamasını önlemek amacıyla krank  
mili ısıtma odasını ısıtmak içindir) 

Hava giriş ve çıkışını engellememeye dikkat edin. 
Engeller, ünitenin verimliliğini düşürebilir veya koruyucuyu 
başlatarak çalışmayı durdurabilir. 

 

 

 

3. İŞLETİM ARALIĞI 
Güvenli ve verimli işletim için sistemi aşağıdaki sıcaklıklarda 
kullanın. Klima için maksimum işletim sıcaklığı. 
(Soğutma/Isıtma) 

 
Tablo 3-1 

4.2 Elektrik kesintisi hakkında 
Çalışma sırasında elektrik kesilirse tüm işletimi derhal 
durdurun. 

Elektrik geri gelir. İç ünitenin gösterge panelindeki lamba yanıp 
söner ve daha sonra ünite otomatik olarak yeniden başlar. 
İşletim sırasında yanlış kullanım: 
Aydınlatma veya mobil kablosuz bağlantıdan dolayı yanlış  
kullanım olursa lütfen manuel güç anahtarını kapatıp  
tekrar açın ve AÇMA/KAPATMA düğmesine basın. 

 
 

4.3 Isıtma kapasitesi 
Isıtma işletimi dış ortam havasından çekilen ısının heat 
pump sayesinde iç ortama verilmesi şeklinde gerçekleşen 
bir işlemdir. Dış ortam sıcaklığı azaldığında ısıtma 
kapasitesi de buna bağlı olarak düşecektir.. 
Dış ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda diğer ısıtma 
ekipmanıyla birlikte kullanılması önerilir. 

Aşırı soğuk olan yüksek arazilerde başka bir iç ünitenin satın 
alınmasıyla daha iyi performans elde edilecektir (Detaylar 
için iç ünite kullanım kılavuzuna bakın) 

  
 

 
 

1. Klima yukarıdaki koşulların dışında kullanılırsa ünitenin 
anormal şekilde çalışmasına neden olabilir. 

 
2. Odada daha yüksek bağıl nem olduğunda klima yüzeyinde 
yoğuşma olması normal bir durum olup, lütfen kapı ve 
pencereleri kapatın. 

 
3. Bu işletim sıcaklık aralıklarında cihaz en uygun performansa 
ulaşılacaktır. 

 
4. A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi 70 dB'nin altındadır. 

1. Isıtma işletimi sırasında İç Ünite KAPATMA komutunu 
aldığında kalan ısıyı atmak için İç ünite motoru 20~30 
saniye boyunca çalışmaya devam edecektir. 

 
2. Karıştırma nedeniyle klima arızası oluşursa lütfen klimanın 

gücünü kapatın ve tekrar açın. 
 

 

 
 

4.4 Beş dakika koruma özelliği 
 

İşletim sonrasında hemen yeniden başladığı zaman 
yaklaşık 5 dakika boyunca klimanın çalışmasını önleyen bir 
koruma özelliğidir. 

 

4  İŞLETİM VE PERFORMANS 
4.1 Koruma Ekipmanı 

 
Bu Koruma Ekipmanı, Klima zorlamalı çalışmaya başlatılacağı 
zaman Klimanın durmasını sağlayacaktır. 

 
Koruma Ekipmanı aktifleştirildiğinde Klima çalışmazken İşletim 
Göstergesinde ışık yanmaya devam edecektir. Fakat, Gösterge 
Işıklarını kontrol edin. 

 
Koruma ekipmanı aşağıdaki durumlarda aktifleşebilir: 

■ Soğutma İşlemi 

Dış ünitenin hava girişi veya çıkışı tıkanmış. 
Dış ünitenin hava çıkışına sürekli olarak güçlü rüzgar üflüyor. 

■ Isıtma İşlemi 
İç ünitenin toz filtresine çok fazla toz veya yabancı madde 
yapışmış 
İç ünitenin hava çıkışı tıkanmış 

4.5 Soğutma ve ısıtma işletimi 
Akıllı inverter merkezi klimanın iç ünitesi tek başına kontrol 
edilebilir ancak aynı sistemdeki iç üniteler aynı anda hem 
soğutma hem de ısıtma işletimini gerçekleştiremez. 

 
Soğutma ve Isıtma işletimi birbiriyle uyumlu olduğunda 
Soğutma Modunda çalışan İç Ünite duracaktır ve Kontrol 
Panelinde Beklemede veya Öncelik Yok ikazı 
görüntülenecektir. Isıtma Modunda çalışan bu İç Üniteler 
sürekli olarak çalışacaktır. 

 
 Klima sistemi sorumlusu çalışma modunu ayarladıysa klima 
önceden ayarlanan moddan farklı bir modda çalışamaz. 
Bekleme veya Öncelik Yok ikazları Kontrol Panelinde 
görüntülenecektir. 

 
 

4.6 Isıtma işletiminin özellikleri 
Isıtma işletimi başlangıcından hemen sonra sıcak hava 
üflenmeyecektir, iç ünite eşanjörü ısındıktan ancak 3~5 
dakika sonra (iç ve dış ortam sıcaklığına bağlı olarak) sıcak 
hava üflenebilecektir. 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

Sıcaklık 

Modu 

 
Dış ortam 

sıcaklığı 

 
Oda 

sıcaklığı 

 
Soğutma işletimi -15 C ~ 46 C 21 C ~ 32 C 

 
Isıtma işlemi 

 
-15 C ~ 24 C 0 C ~ 28 C 
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İşletim sırasında dış ünitedeki fan motoru yüksek 
sıcaklıklarda çalışmayı durduracaktır. 

 
Fan Çalışması sırasında diğer İç Üniteler Isıtma Modunda 
çalışıyorsa sıcak rüzgar üflenmesini önlemek amacıyla fan 
çalışması durabilir. 

4.7 Isıtma işletiminde defrost 
 

Isıtma işletimi sırasında dış ünitede bazen buzlanma olabilir. 
Verimliliği artırmak için ünite otomatik olarak defrostu 
başlatacaktır (yaklaşık 2~10 dakika), ve daha sonra eriyen 
su dış üniteden tahliye edilecektir. 

 
Defrost sırasında dış ve iç ünitelerdeki her iki fan motorunun 
da çalışması duracaktır. 

  

 

5  DIŞ ÜNİTENİN ARIZA KODU 

Tablo 5-1 
 
 

No. Arıza veya Koruma Türü Kurtarma Modu Arıza Kodu 

1 DSP ve çip arasında haberleşme hatası Düzeltilebilir H0 

2 Haberleşme çipi ve ana çip arasında haberleşme hatası Düzeltilebilir H1 

3 30 dakikada 3 defa P6 koruması Düzeltilemez H4 

4 30 dakikada 3 defa P2 koruması Düzeltilemez H5 

5 İç ünitelerin sayısında azalma Düzeltilebilir H7 

6 Yedek Düzeltilebilir H8 

7 Eşleşmeyen iç ve dış üniteler için M-HOME Düzeltilemez HF 

8 Yedek Düzeltilebilir E1 

9 Dış ve iç üniteler arasında haberleşme hatası Düzeltilebilir E2 

10 T3 & T4 sıcaklık sensörü hatası Düzeltilebilir E4 

11 Voltaj koruması hatası veya Faz B, Faz N eksikliği Düzeltilebilir E5 

12 DC fan motoru arızası Düzeltilebilir E6 

13 Tahliye sıcaklık sensörü arızası Düzeltilebilir E7 

14 A bölgesindeki fan ısıtma modunda 5 dakikadan daha uzun süredir çalışıyor Düzeltilebilir EA 

15 10 dakikada 2 defa E6 koruması Düzeltilemez EB 

16 Inverter basıncı en yüksek sıcaklık koruması Düzeltilebilir P0 

17 Yüksek basınç koruması veya çıkış sıcaklığı değiştirme koruması Düzeltilebilir P1 

18 Düşük basınç koruması Düzeltilebilir P2 

19 Dış ünite giriş akımı koruması Düzeltilebilir P3 

20 Kompresör deşarj yüksek koruması Düzeltilebilir P4 

21 Dış ünite kondenser yüksek sıcaklık koruması Düzeltilebilir P5 

22 Inverter modülü koruması Düzeltilebilir P6 

23 Şiddetli fırtına koruması Düzeltilebilir P8 

24 Evaporatör yüksek sıcaklık koruması Düzeltilebilir PE 

 
 
 

Ekran Fonksiyonu Açıklaması 
1. Beklemedeyken LED ekran iç ünitelerin kaç tanesinin çevrimiçi olup dış ünitelerle haberleştiğini gösterir. 
2. Çalışma sırasında LED ekran kompresörün frekans değerini gösterir. 
3. Defrost sırasında LED ekranda “dF” yazar. 
4. Güç kablosu tipi ataması H07RN-F.  
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6. AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER KLİMA 
SORUNLARI DEĞİLDİR. 

Belirti 1: Sistem çalışmıyor 
Klima kumandadaki AÇMA/KAPATMA düğmesine bastıktan 
hemen sonra çalışmaya başlamaz. 
İşletim lambası yanıyorsa sistem normal durumdadır. 
Kompresör motorunun aşırı yüklenmesini önlemek için klima 
açıldıktan 5 dakika sonra çalışmaya başlar. 

 
İşletim lambası ve "PRE-DEF göstergesi (soğutma ve ısıtma 
tipi) veya yalnız fan göstergesi (yalnız soğutma tipi)" ışığı 
yanıyorsa ısıtma modelini seçtiniz demektir. Yeni 
çalıştırdığınızda kompresör çalışmaya başlamıyorsa iç ünite 
kendi çıkış sıcaklığından dolayı "soğuk hava üflemesi önleme" 
korumasını gösterir. 

 
Belirti 2: Soğutma modu sırasında fan 

moduna geçme 

İç ünite evaporatör donmasını önlemek amacıyla sistem 
otomatik olarak fan moduna geçecek ve daha sonra soğutma 
moduna geri dönecektir. 

 
Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerinin altına düştüğünde 
kompresör kapanır ve iç ünite fan moduna geçer; sıcaklık 
yükseldiğinde kompresör tekrar çalışmaya başlar. Aynı durum 
ısıtma modunda da geçerlidir. 

 
Belirti 3: Bir üniteden beyaz duman geliyor 
Belirti 3,1: İç ünite 

Belirti 4,2:  İç ünite, dış ünite 
 

Sistem çalışırken sürekli olarak düşük tıslama sesi duyuluyor. 
Bu hem iç hem de dış ünitelerden geçen soğutucu akışkan 
gazının sesidir. 

 
Tıslama sesi başlatıldığında veya çalışma durdurulduktan ya 
da defrost işleminden hemen sonra duyulur. 
Bu, akış durması veya akış değişiminden kaynaklanan 
soğutucu akışkan gazının sesidir. 

 
Belirti 4,3: Dış ünite 

 
İşletim sesinin tonu değiştiğinde. 
Bu ses frekans değişikliğinden kaynaklanır. 

 
Belirti 5: Üniteden toz çıkıyor 

 
Ünite uzun süreden sonra ilk kez kullanıldığında. 
Bunun sebebi ünitenin içine toz girmiş olmasıdır. 

 
Belirti 6: Ünite koku yayıyor 

 
Ünite odanın, mobilyaların, sigara dumanlarının vb 
kokularını emer ve tekrar geri dağıtır. 

 
Belirti 7: Dış ünite fanı dönmüyor. 

 
 

İşletme sırasında Ürün işletimini optimize etmek amacıyla fan 
hızı kontrol edilir. 

 
Nem yüksekken soğutma işletimi sırasında iç ünitenin iç kısmı 
aşırı kirlenmişse bir odanın içinde sıcaklık dağılımı 
düzensizleşir. İç ünitenin iç kısmının temizlenmesi gerekir. 
Ünitenin temizlenmesiyle ilgili detaylar için bayinizle irtibata 
geçin. Bu işlem için nitelikli bir servis personeli gerekir. 

 
Belirti 3,2:  İç ünite, dış ünite 

 
Defrost işleminden sonra sistem ısıtma işletimine geçtiğinde 
defrost ile oluşan nem buhara dönüşür ve dışarı verilir. 

 
Belirti 4: Klima soğutma sesi 

 
Belirti 4,1: İç ünite 

 
Sistem soğutma işletimini yaparken veya durduğunda sürekli 
bir alçak "şah" sesi duyulur. 
Drenaj pompası (opsiyonel aksesuar) çalışırken bu ses duyulur. 

 
Isıtma işletiminden sonra sistem durduğunda bir gıcırdama sesi 
duyulur. 
Sıcaklık değişiminden dolayı plastik parçaların genişlemesi ve 
büzülmesi bu sesi yapar. 

 
 

7. SORUN GİDERME 

7.1. Klima sorunları ve sebepleri 
 

Aşağıdaki arızalardan birisi oluşursa işletimi durdurun, gücü 
kesin ve bayinizle irtibata geçin. 

 
İşletim lambası hızlı yanıp sönüyor (saniyede iki kez) 
Bu lamba güç kapatılıp tekrar açıldıktan sonra hızlı şekilde yanıp 
sönmeye devam ediyor. 

 
Uzaktan kumanda alıcısı arızalı veya düğme düzgün çalışmıyor. 

 
Sigorta, devre kesici gibi bir güvenlik cihazı sık sık devreye giriyor. 

Üniteye çalışmayı engelleyecek maddeler veya su girmiş. 

İç üniteden su sızıyor.  

Diğer arızalar. 

Sistem yukarıda bahsedilen durumların dışında sistem 
düzgün çalışmıyorsa veya yukarıda bahsedilen arızalar 
mevcut ise sistemi aşağıdaki prosedürlere göre inceleyin. 
(Bkz. Tablo 7-1) 
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Tablo 7-1 
 

 
Belirtiler Sebepler Çözüm 

 
 
Ünite çalışmıyor 

• Güç arızası.  
• Güç anahtarı kapalı. 
• Güç anahtarının sigortası yanmış. 
• Kumandanın pilleri 

bitmiş veya diğer 
  

• Gücün geri gelmesini bekleyin. 
• Gücü açın 
• Yerini değiştirin: 
• Pilleri değiştirin ve kumandayı 

kontrol edin. 
 
Hava üfleme normal 
ancak tamamen 

 

• Sıcaklık doğru ayarlanmamış. 
• Kompresör koruması için 3 

dakika bekleyin. 

• Sıcaklığı uygun şekilde ayarlayın.   
Å Bekleyin. 

 
 

Üniteler sık sık başlıyor veya 
duruyor 

• Soğutucu akışkan çok az veya çok 
fazla  

• Soğutma devresinde hava veya 
soğutucu akışkan yok 

• Kompresör arızalı.  
• Voltaj çok yüksek veya çok düşük.  
• Sistem devresi engellenmiş. 

• Kaçak kontrolü yapın ve soğutucu 
akışkanı doğru şekilde doldurun. 

• Soğutucu akışkanı vakumlayın ve 
yeniden doldurun.  

• Kompresörün bakımını yapın veya 
değiştirin.  

•  Regülatör monte edin. 

• Sebepleri ve çözümü bulun. 

 
 
 
 
 

Düşük soğutma etkisi 

• Dış ünite ve iç ünite eşanjörü 
kirli. 

• Hava filtresi kirli. 

• İç/dış ünitelerin girişi/çıkışı 
tıkalı. 

• Kapılar ve pencereler açık  

• Güneş ışığına doğrudan 
maruz kalmış. 

• Çok fazla ısı kaynağı.  

• Dış ortam sıcaklığı çok 
yüksek.  

• Soğutucu gaz kaçağı veya 
eksikliği. 

• Isı eşanjörünü temizleyin.  

• Hava filtresini temizleyin. 

• Tüm kirleri temizleyin ve havayı 
yumuşatın. 

• Kapıları ve pencereleri kapatın. 

• Güneş ışığını engellemek için 
perdeleri kapatın. 

• Isı kaynağını düşürün. 

• AC soğutma kapasitesi düşer 
(normal).  

• Kaçak kontrolü yapın ve 
soğutucuyu doğru şekilde 
doldurun. 

 
 
Düşük ısıtma etkisi 

• Dış sıcaklık 7  C'nin altında.  

• Kapılar ve pencereler tamamen 
kapatılmamış. 

• Soğutucu gaz kaçağı veya eksikliği. 

• Isıtma cihazı kullanın. 

• Kapıları ve pencereleri kapatın. 

• Kaçak kontrolü yapın ve soğutucuyu 
doğru şekilde doldurun. 8
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7.2   Kumanda sorunları ve sebepleri 
Servis veya onarım için danışmadan önce aşağıdaki noktaları 
kontrol edin. 
(Bkz. Tablo 7-2) 

 
 

Tablo 7-2 
 

 
 

Belirtiler Sebepler Çözüm 
 
 
 

Fan hızı değiştirilemiyor. 

• Ekranda gösterilen 
MODUN "AUTO" 
(Otomatik) olduğunu 
kontrol edin 

Otomatik mod seçildiğinde 
klima fan hızını otomatik olarak 
değiştirecektir. 

• Ekranda gösterilen 
MODUN "DRY" (Kuru) 
olduğunu kontrol edin 

Kuru işletim seçildiğinde klima 
fan hızını otomatik olarak 
değiştirir  
Fan hızı "COOL" (SOĞUTMA), "FAN 
ONLY" (YALNIZ FAN), ve "HEAT" 
(ISITMA) sırasında seçilebilir. 

AÇMA/KAPATMA düğmesi 
basılıyken dahi kumanda 
sinyali gönderilmiyor. 

 
• Kumandadaki pillerin bitip 

bitmediğini kontrol edin. 

 
 

Güç kaynağı kapalı. 

 
Sıcaklık göstergesi 
açılmıyor. 

• Ekranda gösterilen 
MODUN "FAN ONLY" 
(YALNIZ FAN) 
olduğunu kontrol edin 

Sıcaklık FAN MODU sırasında 
ayarlanamaz. 

Belirli bir süre sonra 
ekrandaki gösterge 
kayboluyor. 

 
• Ekranda TIMER OFF 

(ZAMANLAYICI 
KAPALI) göründüğünde 
zamanlayıcı 
çalışmasının sona erip    

Klima çalışması ayarlanan 
zamanda sona erecektir 

 

TIMER ON 
(ZAMANLAYICI AÇIK) 
göstergesi belirli bir 
süre sonra kapanıyor. 

• TIMER ON 
(ZAMANLAYICI AÇIK) 
göstergesi ekranda 
göründüğünde 
zamanlayıcı göstergesi 
başlayıp başlamadığını 
kontrol edin. 

 
Ayarlanan zamana bağlı olarak klima 
otomatik olarak başlayacak ve uygun 
gösterge kapanacaktır. 

 

AÇMA/KAPATMA 
düğmesine basıldığında 
bile iç üniteden sinyal 
alındı sesi duyulmuyor. 

 
• AÇMA/KAPATMA 

düğmesine basıldığında 
kumandanın sinyal 
vericisinin iç ünitenin 
kızılötesi sinyal alıcısına 
doğru şekilde 
yönlendirildiğini kontrol 
edin. 

 
Kumandanın sinyal vericisini iç ünitenin 
kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun ve iki 
kez ardı ardına AÇMA/KAPATMA 
düğmesine basın. 
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Garanti Belgesi 
 
Bu garanti belgesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir. 
 
Bu garanti belgesinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki alanların satıcı firma ve devreye almayı 
gerçekleştiren servis yetkilisi tarafından doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. 
 

İmalatçı veya İthalatçı Firmanın 

Ünvanı   : Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 
Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa 

İrtibat Adresi : Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 

  Küçükyalı Ofis Park A Blok 34854 Maltepe/İstanbul 
Telefonu : (0216) 432 08 00 

Telefaksı : (0216) 432 09 86 

Müşteri İletişim Merkezi  : (0216) 432 08 88 

Web Sitesi : www.bosch-industrial.com 

 
 
Malın   
Cinsi  :  

Markası :  

Bandrol ve Seri No :  

Teslim Tarihi ve Yeri :  

Garanti Süresi  : 2 Yıl 

Azami Tamir Süresi  : 20 İş Günü 

Fatura Tarihi ve Sayısı 
 

:  

   
Satıcı Firmanın   
Ünvanı  :  

Merkez Adresi :  

Telefonu  :  

Telefaksı 
 

:  

   
   
Yetkili Servis Firmasının   

Ünvanı  :  

Merkez Adresi  :  

Telefonu  :  

Telefaksı  :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Yetkili İmzası ve Kaşesi 
 
 

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

Yetkili İmzası ve Kaşesi 

Yetkili İmzası ve Kaşesi 

 

Bosch.profesyoneldestek@tr.bosch.com 

6720856667 (2015/10) 
TR 
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Garanti Şartları: 
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 1. sayfada belirtilen süre kadardır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 
3. Malın kullanım özellikleri; kullanım kılavuzu’nda açıkça belirtilmiştir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan 

hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
4. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun 

mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin 
azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye 
verilmesi zorunludur. 

5. Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 
heyetlerine yapabilirler. 

6. Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 
tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticiden birisine 
bildirim tarihinden başlar. 

8. 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, 
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. 
9. 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. 

10. Malın ayıplı olması durumunda; 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. 

11. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü 
içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur. 

12. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile 
sınırlıdır. 

13. Garanti kapsamı içindeki malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar tüketiciye, benzer özelliklere sahip başka bir mal verilir. 

 
Garanti İle İlgili Müşterinin  Dikkat Etmesi Gereken Konular: 
Lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alınız: 
1. Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzuna göre monte edip kullanınız. 
2. Arıza söz konusu olduğunda yetkili servisimizi arayınız. 
3. Garanti belgesi ile beraber cihazınızın ilk çalıştırıldığı zaman servis tarafından verilen teknik servis belgesini 

ve cihazın faturasının bir kopyasını saklayınız. 
 
Garanti Kapsamı Dışındaki Haller: 
1. Tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden doğan hasarlar, harici darbeler (çarpma, kırma, çizme ve kimyasal 

etkenlerden oluşan hasar ve arızalar) 
2. Satış sonrası müşteriler tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları 
3. Yüksek ya da alçak gerilimden kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar 

(cihazın enerji beslemesi için cihazın montaj kılavuzuna bakınız) 
4. Yetkili servis firması dışındakilerin yapmış olduğu servis, bakım ve onarımlar. 
5. Yanlış kapasite ve model seçimi, hatalı montaj. 
6. Elektrik tesisatında sigorta kullanılmaması, cihazlarda öngörülen koruma röleleri ve termik kullanılmaması ya 

da eksik veya yanlış bağlantı yapılması, topraklama olmamasından kaynaklanan problemler. 
7. Cihaz dışı etkenlerden kaynaklanan problemler. (Doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler) 
8. Cihaz kullanırken ortam koşullarının uygun olmamasından doğan problemler. (toz, su, pislik, nem) 
9. Türkçe kullanma kılavuzunda belirtilen montaj, devreye alma ve çalıştırma şartlarının yerine Türkçe kullan 

getirilmemesi. 
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa 
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474
www.bosch-thermotechnology.com/tr
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Çin'de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 10 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz. 

Malın ayıplı olması durumunda; 
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, haklarından birisi kullanılabilir.

http://www.bosch-climate.com.tr/
http://www.isisanservis.com/
http://www.bosch-thermotechnology.com/



