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Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Klimanızı kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurabilmek 
üzere saklayın.6 
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MDCI45-3

Mini VRF Dış Ünite
Climate 5000 VRF
MDCI Serisi - Trifaze
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Bu klima iç ünite, dış ünitede ve bağlantı borusundan oluşmaktadır. 
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➀ Hava çıkışı

➁ Hava girişi

➂ Sabitleme desteği

➃ Soğutucu akışkan boru bağlantısı

➄ Bağlantı borusu

 NOT

Bu kılavuzdaki tüm resimler, sadece açıklama amacını taşımaktadır. 
Resimler ile satın aldığınız klima arasında (modele bağlı olarak) küçük farklılıklar olabilir. Elinizdeki ünitenin şekli geçerlidir.

İç ünite

Dış ünite
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1. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kullanıcının veya başkalarının yaralanmalarını ve maddi hasarı 
önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. Talimatların dikkate 
alınmamasına bağlı yanlış işletim, hasarlara veya zararlara neden 
olabilir.

Burada listelenen güvenlik uyarıları, iki kategoriye ayrılmıştır. Her iki durumda 
da dikkatlice okunması gereken önemli güvenlik bilgileri listelenmiştir.

İKAZ

İkazların dikkate alınmaması, ölüme neden olabilir. Cihaz, ulusal 
kablolama kurallarına göre monte edilmelidir. 

DİKKAT

Dikkat uyarılarının dikkate alınmaması, yaralanmalara veya ekipmanda 
hasara neden olabilir.

İKAZ
Klimanın montajı için bayinize başvurun.
Eksik montaj yaptığınız takdirde su sızıntısı, elektrik çarpması ve yangın 
meydana gelebilir.
Düzeltme, onarım ve bakım için bayinize başvurun.
Eksik düzeltme, onarım ve bakım yaptığınız takdirde su sızıntısı, elektrik 
çarpması ve yangın meydana gelebilir.

Elektrik çarpmasını, yangını veya yaralanmayı önlemek amacıyla 
veya yanık kokusu gibi herhangi bir anormallik tespit ettiğinizde, güç 
beslemesini devre dışı bırakın ve yapılması gerekenler için bayinizi 
arayın.

İç üniteyi veya uzaktan kumandayı kesinlikle ıslatmayın.
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Uzaktan kumandanın düğmelerine sert ve sivri uçlu cisimlerle basmayın.
Uzaktan kumanda hasar görebilir.

Sigorta patladığında, yanlış nominal akıma sahip sigorta veya başka 
kablolar ile değiştirmeyin.
Farklı teller veya bakır kullanıldığı takdirde, ünite arızalanabilir veya yangın 
meydana gelebilir.

Vücudunuzu uzun süre hava akımına maruz bırakmanız sağlık açısından 
iyi değildir.

Hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya çubuk benzeri cisimler 
sokmayın.
Fan yüksek hızda dönerken yaralanma meydana gelebilir.

Ünitenin yanında saç spreyi, lake boya gibi yanıcı spreyler kullanmayın.
Yangın çıkabilir.

Fan çalışırken hava çıkışına veya yatay kanat parçalarına kesinlikle 
dokunmayın.
Parmaklarınız üniteye kapılabilir veya ünite bozulabilir.

Hava girişine veya çıkışına kesinlikle herhangi bir cisim koymayın.
Yüksek hızda dönen fana temas eden cisimler tehlike teşkil edebilir.

Ünitede inceleme veya bakım çalışmalarını kendiniz yapmayın.
Bu çalışmalar için nitelikli servis personeline başvurun.

Bu ürünü ayrıştırılmamış evsel atık olarak imha 
etmeyin. Bu gibi özel atıkların ayrıştırılması için özel 
işlem gereklidir.

Elektrikli cihazları, ayrıştırılmamış yerel atık olarak imha 
etmeyin, atık toplama tesislerinden yararlanın.

Mevcut sistemlere bağlantı ile ilgili bilgi almak için yerel yönetim kurumuna 
başvurun.

Elektrikli cihazlar çöp depolarında veya çöplük alanlarda imha 
edildiğinde, tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızıp besin zincirine dahil 
olarak sağlığınıza zarar verebilir.

Soğutucu akışkan sızıntısını önlemek için bayinizle irtibata geçin.
Sistem küçük bir odaya monte edilip çalıştırıldığı takdirde, soğutucu akışkan 
bir şekilde dışarı sızarsa soğutucu akışkanın birikmesi limitin aldında 
tutulmalıdır. Aksi takdirde odadaki oksijen azalır ve ciddi bir kaza meydana 
gelebilir.

Klimadaki soğutucu akışkan güvenlidir ve normal koşullarda dışarı 
sızmaz.
Odaya soğutucu akışkan sızdıktan sonra ocak, ısıtıcı veya sobanın ateşi ile 
temas ettiğinde zararlı gazlar oluşabilir.

Yanmalı ısıtma cihazlarını kapatın, odayı havalandırın ve üniteyi satın 
aldığınız bayi ile irtibata geçin.
Bir servis görevlisi, soğutucu akışkan sızdıran parçanın onarıldığını teyit 
edene kadar klimayı kullanmayın.

Elektrik kablosu hasar gördüğünde, üretici, servis görevlileri veya benzer 
nitelikli bir kişi tarafından hasarları önlemek amacıyla değiştirilmelidir.

DİKKAT
Klimayı başka amaçlar için kullanmayın.
Kalitenin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, üniteyi hassas 
enstrümanlar, gıdalar, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerinin soğutulması 
için kullanmayın.

Temizlikten önce klimayı durdurun, devre kesiciyi kapatın veya besleme 
kablosunu çekin.
Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek amacıyla, toprak kaçağı 
dedektörünün monte edildiğinden emin olun.

Klimanın topraklandığından emin olun.
Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla, ünitenin topraklandığından ve 
topraklama kablosunun gaz veya su borusuna, paratonere veya telefon 
topraklama kablosuna bağlanmadığından emin olun.
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Yaralanmayı önlemek amacıyla, dış ünitenin fan koruyucusunu 
çıkarmayın.

Klimayı ıslak ellerle çalıştırmayın.
Elektrik çarpması meydana gelebilir. 

Isı eşanjörü kanatçıklarına dokunmayın.
Bu kanatçıklar keskindir ve kesilmeye bağlı yaralanmalar meydana gelebilir.

Ünitenin altına nemden hasar görebilecek eşyalar koymayın.
Nem %80'in üzerine çıktığında, tahliye çıkışı engellendiğinde veya filtre 
kirlendiğinde yoğuşma oluşabilir.

Uzun süre kullanımdan sonra, ünite standını ve bağlantı parçalarına 
hasara yönelik olarak kontrol edin.
Bu parçalar hasar gördüğünde ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Alevli ısıtma ekipmanları klima ile birlikte kullanıldığında, oksijen 
eksikliğini önlemek amacıyla odayı iyice havalandırın.

Tahliye hortumunu, suyu sorunsuz tahliye edecek şekilde ayarlayın.
Su eksik şekilde tahliye edildiğinde, bina ve mobilyalarda vs. ıslanmaya 
neden olabilir.

Kumandanın iç parçalarına kesinlikle dokunmayın.
Ön paneli sökmeyin. Bazı iç parçalara dokunmak tehlikelidir ve makinede 
arıza meydana gelebilir.

Çocukları, bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akımına maruz 
bırakmayın.
Aksi takdirde çocuklar, hayvanlar ve bitkiler olumsuz etkilenebilir.

Dış ünitenin üzerine herhangi bir nesne bırakmayın veya çocukların 
çıkmasına izin vermeyin.
Düşme ve yuvarlanma nedeniyle yaralanma meydana gelebilir.

Dumanlı tip böcek ilaçları kullanırken klimayı çalıştırmayın.
Aksi takdirde kimyasallar ünite içinde birikebilir ve kimyasallara yüksek 
hassasiyet gösteren kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Açık alev üreten cihazları, klimanın altına veya klimadan gelen havaya 
maruz bırakmayın.
Aksi takdirde eksik tutuşma veya ısı nedeniyle ünitede deformasyon meydana 
gelebilir.

Klimayı, yanıcı gaz sızıntısının oluşabileceği bir yere monte etmeyin.
Gaz sızdığı ve klimanın çevresinde kaldığı takdirde, yangın meydana gelebilir.

Bu cihazı, güvenli kullanıma ilişkin gerekli talimatlar verilip gözetimde 
bulunulduğu ve cihazla ilgili tehlikeler açıklandığı takdirde, 8  yaş ve 
üzeri çocuklar ile fiziksel, algısal ya da zihinsel açıdan yetersiz veya 
deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler kullanabilir; çocuklar bu cihazla 
oyun oynamamalıdırlar. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan 
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

İç ünite kapasitesi %100'ün üzerine çıkarsa iç ünite kapasitesi azalır.

İç ünite kapasitesi %120'den büyük veya ona eşitse, makinenin 
verimliliğini sağlamak için iç üniteleri farklı zamanda açmaya çalışın.

Dış ünite pencere panjurları tıkanma durumunda periyodik olarak 
temizlenmelidir.
Bu pencere panjurları bileşenlerin ısı çıkışıdır, tıkanırsa uzun süre aşırı 
ısınmadan dolayı bileşenlerin hizmet ömrü kısalır.

Soğutma devresinin sıcaklığı yüksek olacağından bağlantı kablosunu 
bakır borudan uzak tutun.

Kötü çevre koşullarında cihaza bir buçuk ayda bir bakım yapılmalıdır, 
çevre koşulları iyiyse bakım periyodu uygun biçimde uzatılabilir.

A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 70 dB'in altındadır.

1.1 Elektrik güvenlik gereksinimleri
1. Kablolama işlemi ruhsatlı elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

2. Kablolama işlemi elektrik güvenlik teknik şartlarına uygun olarak 
yapılmalıdır.

3. Klimanın iyi topraklandığından emin olun; klimanın ana güç şalteri 
güvenilir bir toprak teliyle topraklanmalıdır.

4. PTC elektrik ısıtma elemanları ile yanıcı yüzey arasındaki alanın 
>12 mm olmasını sağlayın.

5. Klimanın nominal değerlerini karşılayacak ayrı bir güç hattı çekilme-
lidir.

1.2 Elektrik kapasite gereksinimleri
Tablo 1-1

Model Sigorta (A) Gerilim beslemesi teknik verileri

MDCI40-3 70
380-415 V 3 N~50 Hz

MDCI45-3 90

    DİKKAT

Ana güç şalteri toprak hattı hiçbir durumda kesilmemelidir.
Kopuk güç kablosu kullanılamaz, kopma varsa hemen kabloyu değiştirin.
Önce üniteyi kullanın veya üniteyi kapalı durumda uzun süre kullanın, 
açın ve üniteye kullanmadan önce en az 12 saat ön ısıtma yapın.

2. İŞLETİM YÖNTEMİ

2.1 Her bir modda işletim durumu
Güvenli ve verimli işletim için üniteyi aşağıdaki sıcaklıklarda kullanın.

Tablo 2-1

Soğutma işletimi
İç sıc.: 21 ℃ ila 32 ℃

Dış sıc.: -5 ℃ ila 48 ℃

Isıtma işletimi
İç sıc.: 28 ℃ altında, 0 ℃ üzerinde

Dış sıc.: -15 ℃ ila 24 ℃

    DİKKAT

 ● Ünite şartların üzerinde çalışırsa koruma cihazı başlayabilir ve ünitenin 
çalışmasını engeller.

 ● "Soğutma" işletiminde odadaki havanın bağıl nemi %80'den az olmalıdır. 
%80'den daha fazla olursa iç ünite yüzeyinde yoğuşma olabilir veya 
yoğuşma suyu hava çıkışından üfelenebilir. %80'den az olursa lütfen 
hava yönlendirme çubuğunu en geniş hava çıkışı konumuna getirin (bu, 
dikey yöndür) ve fan devir sayısını "Yüksek" olarak ayarlayın.
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2.2 Kısıtlı Soğutma

1. Kısıtlı Soğutma
Dış ünite ana kumanda panelinde kısıtlı soğutma anahtarı vardır: SW1 (bkz. 
Şekil 2-1). Bir kere basılması tüm iç üniteye kısıtlı soğutma sinyali gönderir. 
Soğutma işletimini kısıtlamak için tüm iç üniteyi kısıtlayın. Dış üniteler 
Tablo 2-2'de gösterildiği gibi sabit sıklıkta çalışır. İç ünite fanı yüksek devirde 
çalışır, kısıtlı soğutma modundan çıkmak için düğmeye tekrar basın.

SW1 Kısıtlı soğutma düğmesi

ANA PANEL 
(DIŞ ÜNİTE)

SW2 Kontrol Sorgu düğmesi

Şekil 2-1

Soğutma sıklığı zorlama tablosu Tablo 2-2

Model Soğutma oranının zorlanması (Hz)

MDCI40-3 62

MDCI45-3 48

2. Anlık kontrol
Dış ana kumanda paneli aşağıdaki tablonun 2-3 sırasında olduğu gibi anlık 
kontrol düğmesidir (bkz. Şekil  2-1), bu düğmeye basın, ana kumanda 
paneli dijital borusu parametre dolaşımlarını gösterecektir (düğmeye her 
basıldığınıda bir parametre).

Tablo 2-3

NO. Ekran içeriği Notlar

Normal 
gösterge

İşletim sıklığı

1 0. - - Dış ünite adresi 0

2 1. - - Dış ünite kapasitesi 8, 10, 12, 14, 16, 18

3 2. - - Modül dış ünite miktarı Yedek

4 3. - - İç ünite ayarlama miktarı Aktüel değer

5 4. - - Dış ünitenin toplam kapasitesi Yedek

6 5. - - İç ünite kapasitesinin toplam 
gereksinimi

Aktüel değer

7 6. - - Ana ünite düzeltilmiş kapasite 
toplam gereksinimi

Aktüel değer

8 7. - - İşletme türü 0, 2, 3, 4

9 8. - - Bu dış ünitenin ölçülen işletme 
kapasitesi

Kapasite gereksi-
nimleri

10 8. - - A fanı devir sayısı 0, 1, ……, 9, 10

11 10. - - B fanı devir sayısı 0, 1, ……, 9, 10

12 11. - - T2B/T2 ortalama sıc. Aktüel değer

13 12. - - T3/T3A boru sıc. Aktüel değer

14 13. - - T4 ortam sıc Aktüel değer

15 14. - - İnverter kompresörü A boşaltma 
Sıc.

Aktüel değer

16 15. - - İnverter kompresörü B boşaltma 
Sıc.

Aktüel değer

17 16. - - Yedek

NO. Ekran içeriği Notlar

Normal 
gösterge

İşletim sıklığı

18 17. - - A inverter kompresörü akımı Aktüel değer

19 18. - - A inverter kompresörünün akımı Aktüel değer

20 19. - - EXV A açılma açısı

21 20. - - EXV açılma açısı B

22 21. - - Yüksek basınç Yedek

23 22. - - T3B

24 23. - - İç ünite miktarı Ünitelerle haberleş

25 24. - - Çalışan iç ünitelerin miktarı Aktüel değer

26 25. - - Öncelik modu 0, 1, 2, 3, 4

27 26. - - Gece gürültü kontrol modu 0, 1, 2, 3

28 27. - - Statik basınç modu

29 28. - - Doğru akım gerilimi A Aktüel değer ÷10

30 29. - - Doğru Akım gerilimi B Aktüel değer ÷10

31 30. - - Yedek Yedek

32 31. - - Yedek Ekran kodu 8.8.8

33 32. - - ―――――― Kontrol sonu

NOT:  Normal ekran: Hazır olduğunda, yüksek konum dış ünite adresini, düşük 
konum dış üniteyle haberleşen iç ünite miktarını gösterir. Çalıştığında, 
kompresörün dönme frekansını gösterir.

1. İşletme türü: 0——KAPALI; 2——Soğutma; 3——Isıtma; 4——Kısıtlı soğutma.
2. Fan devir sayısı:  0-dur; 1~10: sırasıyla hız artışı, 10 maks. fan devir

sayısıdır.
3. EXV açılma açısı: Darbe sayımı=ekran değeri*8.
4. Öncelik modu: 0-ısıtma önceliği modu; 1-soğutma önceliği modu; 2-önce 

öncelik modunu aç; 3-sadece ısıtma moduna tepki ver; 4-sadece soğutma 
moduna tepki ver.

5. Gece gürültü kontrol modu: 0-Gece gürültü kontrol modu; 1-sessiz modu; 
2-yedek; 3-öncelik yok.

2.3 5 dakikalık koruma özelliği

 ● Koruma özelliği klimanın, işletimden hemen sonra yeniden başladığında 
yaklaşık 5 dakika etkinleşmesini önler.

2.4 Soğutma, Isıtma, DC hız regülasyonu merkezi 
A/C işletimi

 ● İç üniteye ayrı olarak kumanda edilebilir, ama aynı sistemdeki iç
ünitelerde soğutma ve ısıtma aynı anda yapılamaz.

 ● Soğutma modu ile ısıtma modu arasında çakışma varsa soğutma
işletimindeki iç ünite durur ve işletim paneli "Öncelik yok" veya
"Beklemede" kodunu gösterir. Isıtma işletimindeki iç ünite normal çalışır.

 ● Yönetici soğutma veya ısıtma işletimi ayarını sabitlemişse, bu ayarın
dışında işlem yapılamaz. Ayarın dışında işletim yapıldığında işletim
paneli "Öncelik yok" veya "Beklemede" kodunu gösterir ve ünite durur.
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2.5 Isıtma işletimi özellikleri

● Sıcak hava, ısıtma işletimi başlar başlamaz değil, (iç ve dış sıcaklığa bağlı 
olarak) 3-5 dakika sonra, eşanjöre sıcak gaz gelince üflenir ve sıcak hava 
verilmeye başlar.

● İşletim sırasında dış ünite fan motoru yüksek sıcaklık altında çalışmayı
durdurabilir.

2.6 Isıtma işletiminde buz çözme

● Isıtma işletimi sırasında dış ünite bazen buzlanır. Verimliliği arttırmak için 
ünite otomatik olarak (yaklaşık 2-10 dakika kadar) buz çözme işlemine 
başlar ve yoğuşan su dış üniteden boşaltılır.

● Buz çözme işleminde hem dış hem iç ünitedeki fanlar çalışmayı durdurur.

2.7 Isıtma kapasitesi

● Isıtma işletimi ısı pompası işlemidir ve bu işlemde ısı dış havadan çekilir 
ve iç ortama bırakılır. Dış ortam sıcaklığı azaldığında ısıtma kapasitesi
buna bağlı olarak azalır.

● Dış ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda başka ısıtma ekipmanlarının da 
kullanılması önerilir.

● Sıcaklığın son derece düşük olduğu dağlık bölgelerde, ilave ısıtma cihazı 
alınırsa ısıtma daha verimli olur.

2.8 Koruma ekipmanı hakkında

● Bu Koruma Ekipmanı Klima kendi kendine veya zorlamalı çalışmaya yön-
lendirildiği zaman durmasını sağlar. Koruma Ekipmanı etkinleştirildiğin-
de Klima çalışmasa bile İşletim Göstergesi yanar.

Bu koruma ekipmanı aşağıdaki durumlarda etkinleştirilebilir:

● Soğutma işletiminde dış ünitenin hava girişi veya çıkışı tıkanmış ise. Dış 
ünitenin hava çıkışına sürekli olarak şiddetli rüzgar üflüyor ise.

● Isıtma işletiminde, dış ünitenin toz filtresine çok fazla toz ve yabancı
madde yapışmış ise iç ünite hava çıkışı tıkanır.

DİKKAT

● Koruma ekipmanı başladığında lütfen manuel güç şalterini kapatın ve
sorun çözüldükten sonra işletimi yeniden başlatın.

2.9 İşletimde yanlış kullanım

● Aydınlatma veya mobil kablosuz bağlantıdan ötürü yanlış kullanım
meydana gelirse lütfen manuel güç şalterini kapatın, yeniden açın ve AÇ/
KAPAT düğmesine basın.

2.10 Enerjinin kesilmesi

● İşletim sırasında enerji kesinitiye uğrarsa tüm işletimi hemen durdurun.

● Güç tekrar gelir. İç ünitenin gösterge panelindeki lamba yanıp söner.
Ardından ünite otomatik olarak yeniden başlar.

3. YENİDEN MONTAJ

  DİKKAT
.

 ● A/C montajı GB17790-2008 kurallarına 
ve Montaj kılavuzundaki şartlara uygun
olmalıdır.

 ● A/C başka bir yere taşınırken ünite
uzman birisi tarafından Montaj
kılavuzuna göre kurulmalıdır.

 ● Yanlış montaj elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

3.1 Kullanıcı talimatı
1. Kullanıcılar A/C isim levhasına uygun sertifikalı gerilim beslemesi

kullanmalıdır, gerçek gerilim anma geriliminin %90 - %110 aralığında 
olmalıdır.

2. RCCB ve hava şalteri gerilim besleme devresine takılmalıdır, kapasite 
A/C maksimum akım değerinin 1,5 katı olmalıdır. Özelleştirilmiş
elektrik devresi kullanıldığından emin olun.

3. Özel sigorta veya montaj kılavuzuna göre RCCB kullanın. 

4. Kablolama işlemi elektrik tesisatçısı tarafından ve elektrik uygulaması 
güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

5. A/C'nin doğru topraklandığından emin olun. A/C ana şalteri güvenilir 
toprak teliyle topraklanmalıdır.

6. Gerilim besleme kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen A/C
müşteri hizmetleri merkezimizi veya bir uzman tarafından işlem
yapılmak üzere özel bir teknik servis arayın.

3.2 Montaj konumu

1. Üniteyi aşağıda belirtilen türde yerlere kurmayın
1) TV, stereo kayıt cihazı ve radyonun üniteye 1 metreden daha yakın

olduğu yerlere kurmayın, A/C tarafından üretilen gürültü bu cihazları 
etkileyebilir.

2) Üniteyi yüksek frekanslı ekipmanların (örn. profesyonel dikiş
makinesi veya masaj aleti) yanına kurmayın, aksi halde A/C
bozulabilir.

3) Ünitenin altına nemden hasar görebilecek eşyalar koymayın.

4) Üniteyi, deniz kenarı gibi tuzlu yerlere kurmayın.

5) Klimayı, yanıcı gaz sızıntısının oluşabileceği bir yere monte etmeyin.

6) Deniz kenarı, çatı veya yüksek binaların üst katları gibi şiddetli
rüzgara maruz kalan yerlere kurmayın.

7) Sülfür gazı yayan kaplıca yakınlarına kurmayın.

8) Gemiye veya hareket eden vinçlere kurmayın.

2. Ayrıntılı gereksinimler için lütfen Montaj Kılavuzuna bakın
Ayrıntılı bilgi için lütfen Montaj Kılavuzuna bakın.

DİKKAT

 ● Lütfen üniteyi güvenli bir şekilde monte edin yoksa anormal ses ve
titreşim meydana gelir.

 ● Dış üniteyi işletim sesinin ve boşaltma havasının etrafı etkilemeyeceği
bir yere monte edin.
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4. BAKIM

4.1 İşletim öncesi onay
1. Toprak telinin kopuk veya bozulmuş olduğundan emin olun.

2. Hava filtresinin takılı olduğundan emin olun.

3. Gerilim beslemesi şalterini işletimden 12 saat önce başlatın.

4.2 A/C DIŞI hatalar
1. Genel koruma için lütfen iç ünite işletim kılavuzuna bakın.

2. A/C DIŞI hatalar için lütfen iç ünite işletim kılavuzuna bakın.

4.3 Hata bilgisi ve kodu
Aşağıdaki durumlar olursa, lütfen üniteyi durdurun, gerilim beslemesini kesin ve yerel müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçin.

Tablo 4-1

Ekran Kod Arıza veya Koruma Notlar

1 E0 Dış ünite COMM. Hatası

2 E1 Faz koruması

3 E2 İç ünite COMM. Hatası 20 dk içinde veya daha sonra, elektrik ilk verildiğinide haberleşme 2 kere kesildi.

4 E3 Yedek

5 E4 T4 ortam sıc. ve T3 boru sıc. sensör hatası

6 E5 Gerilim koruması

7 E6 DC fan Koruması

8 E7 Boşaltma sensörü hatası Boşaltma sıc. 10 dakika işletimden sonra 5 dakika boyunca 15 ℃ altına iniyorsa, 
E7 gösterilir, GAZ 25 ℃'den yüksekse geri kazanılır

9 E8 Dış ünite adresi hatası

10 xE9 Yanlış tahrik modeli X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

11 EL E-kilit hatası Ana çip elektrik ilk verildiğinde 1 dk boyunca E-kilit çipiyle haberleşemiyor

12 EA A bölgesinde 5 dakikalık koruma (ısıtma fanı)

13 Eb 10 dk içinde 2 sürekli E6 hatası POR

14 xH0 IR341 ile ana çip arasında COMM. Hatası X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

15 H1 0537 ile ana çip arasında COMM. Hatası

16 H2 Yedek

17 H3 Yedek

18 xH4 60 dakikada 3 kere P6 koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir, güç yeniden açılma-
dan geri kazanım yapılmaz

19 H5 60 dakikada 3 kere P2 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

20 H6 100 dakikada 3 kere P4 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

21 H7 İç ünite Mikt. hatayı azaltır İç ünite 3 dakikadan fazla etkisiz kaldı; ünite miktarı geri kazanılana kadar geri 
kazanılamaz

22 H9 60 dakikada 3 kere P9 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

23 Hb Yedek

24 HC Yedek

25 xHD Yedek

26 PL İnverter modülü Sıcaklık koruması

27 C7- 90 dakikada 3 kere PL koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

28 P1 Yüksek basınç koruması veya boşaltma sıcaklığı koruması

29 P2 Düşük basınç koruması

30 xP3 Kompresör akım koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.
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Ekran Kod Arıza veya Koruma Notlar

31 P4 Boşaltma Sıcaklık Koruması

32 P5 Yüksek kondenser Sıcaklık Koruması

33 PE Evaporatör T2 yüksek sıcaklık koruması

34 PF E-kilit açılma

35 xP6 İnverter modülü koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

36 P7 Yedek

37 P8 Yedek

38 P9 Doğru akım fanı koruması

39 xL0 Doğru Akım kompresör modülü hatası X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

40 xL1 Doğru Akım veri yolu düşük basınç koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

41 xL2 Doğru Akım veri yolu yüksek basınç koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

42 xL3 Yedek X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

43 xL4 MCE hata/eşzamanlama/kapanma döngüsü X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

44 xL5 Sıfır hız koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

45 xL6 Yedek X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

46 xL7 Faz hatası koruması X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

47 xL8 Arası >15 Hz olduktan önceki ve sonraki anda
devir sayısı değişimi koruması

X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

48 xL9 Ayar devir sayısı ile gerçek devir sayısı >15 Hz olduktan 
önceki ve sonraki anda devir sayısı değişimi koruması

X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir.

Sorun hala devam ederse lütfen satış temsilcisini veya yetkili servisi arayın, model Numaranızı ve ayrıntılı olarak hatayı bildirin.

DİKKAT

Lütfen tehlike anında gerilim beslemesini kendi başınıza değiştirmeyin; 
klimayı kendiniz sabitlemeyin.

4.4 Temizlik

İKAZ

● Güvenlik bakımından temizleme yapmadan önce üniteyi durdurun ve
gücü kesin.

● Temizlerken T1 termal hazneye dikkat edin. T1 termal hazne kablosunu 
DÜŞÜRMEYİN, temizlikten önce bunu sökün, sonra yeniden takın.

1. Dış üniteler
1) Bazı metal kenarlar ve kondenser bıçakları çok keskindir, uygunsuz 

kullanım yaralanmalara yol açabilir. Dolayısıyla bu parçaları
temizlerken çok dikkatli olun.

2) Dış ünite hava çıkışını ve girişini düzenli olarak kontrol edin, pislik
veya isle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

3) Sağ alt taraf ve arka taraftaki pencere panjurları elektrik kumanda
bileşenlerinin ısı çıkışıdır, bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek için
buraları düzenli olarak temizleyin.

2. Temizleme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen, İç ünite işletim 
kılavuzuna bakın.

4.5 Bakım

DİKKAT

Uzun süre kullanmadığınızda, iç ve dış ünitenin hava giriş çıkış portlarını 
kontrol edin. Tıkalı olup olmadıklarına bakın, tıkanma varsa hemen 
temizleyin.

Uzun süre çalışmaz durumda bırakıldığında lütfen aşağıdakileri yapın:

1. "Hava destek modu"nu seçin iç üniteyi bir süre kurumaya bırakın.

2. Gerilim beslemesini tesin ve RCCB'yi durdurun. Uzaktan kumandanın 
pilini çıkartın.

3. Dış ünite dahili bileşenleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve
temizlenmelidir, lütfen servis merkezini veya teknik servisi arayın.

4.6 Satış sonrası servis
Klima normal bir şekilde çalışmazsa lütfen üniteyi durdurun ve gerilim 
beslemesini kesin. Lütfen servis merkezini veya teknik servisle bağlantıya 
geçin. Ögeler hakkında ayrıntı için lütfen Kullanıcı kılavuzunun aksesuarla 
ilgili bölümüne başvurun.
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5. UYGULANABİLİR MODEL VE ANA
TANIM SAYILARI

Not:
1. Soğutma kapasitesi iç DB/WB 27  ℃/19  ℃ sıcaklıkta, dış DB/WB

35  ℃/24  ℃ sıcaklıkta test edilmiştir; ısıtma kapasitesi iç DB/WB
20 ℃/15 ℃ sıcaklıkta, dış DB/WB 35 ℃/24 ℃ sıcaklıkta test edilmiştir. 
Gerçek ısıtma/soğutma kapasitesi iç ve dış ortam sıcaklığına ve bağıl
neme göre farklılık gösterir.

2. Gürültü, yarı yankısız odada uluslararası standartlara uygun olarak
test edilmiştir, tablodaki tanım sayısı, düzenlenmiş oranda çalışma
koşullarındaki nominal değerdir, farklı çalışma koşullarında bu da farklı
olacaktır.

3. Ürün iyileştirme süreçlerine bağlı olarak değerler değişebilir. İsim
levhasındaki tanım sayılarına bağlıdır.

4. Klima dış statik basıncın 0Pa olduğu şartlarda test edilmiştir. Isıtma
işletiminde
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6. F-gazı bilgisi

Model Ürün tanıtımı
N.Soğutma 
Kapasitesi

N.Isıtma 
Kapasitesi

Soğutma 
maddesi GWP

Doldurulmuş 
soğutma mad-
desi eşdeğeri 

CO2

Doldurulmuş 
Soğutma Maddesi 

Miktarı

Ek Olarak 
Doldurulmuş 

Soğutma 
Maddesi

Dolum son-
rası soğutma 

maddesi 
genel miktarı

Dolum 
sonrası 

genel CO2 
eşdeğeri

[kW] [kW] - - [ton] [kg] [kg] [kg] [kg]

MDCI40-3 Dış Ünite, 2 boru, 3 ph 40 45 R-410A 2088 18.792 9

MDCI45-3 Dış Ünite, 2 boru, 3 ph 45 50 R-410A 2088 25.056 12

Soğutma maddesi kaçaklarını kontrol etme sıklığı

 - CO2 eşdeğeri/devresi ton miktarı 5 ile 50 ton arası olduğu takdirde, tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 12 ay, tesisatta kaçak  
tespit sistemi mevcut olduğunda ise 24 aydır.

 - CO2 eşdeğeri/devresi ton miktarı 50 ile 500 ton arası olduğu takdirde, tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 6 ay, tesisatta kaçak 
tespit sistemi mevcut olduğunda ise 12 aydır.

 - CO2 eşdeğeri/devresi ton miktarı 500 ton üzerinde olduğu takdirde tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 3 ay, tesisatta kaçak  
tespit sistemi mevcut olduğunda ise 6 aydır.

[kk] Орнатуға/монтаждауға қатысты маңызды ескертулер
Орнату/монтаждау жұмыстарын рұқсаттары бар және тиісті ережелерге сәйкес 
маман орындауы қажет.
▶ Басқа қондырғы компоненттерін, қосымша құрылғыларға және қосалқы 

бөлшектерге арналған барлық қатысты нұсқауларды орындаңыз.
▶ Кез келген жұмысты бастаудың алдында: қондырғыны қуат көзінен барлық 

фаза бойынша ажыратыңыз.
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[kk] Орнатуға/монтаждауға қатысты маңызды ескертулер
Орнату/монтаждау жұмыстарын рұқсаттары бар және тиісті ережелерге сәйкес 
маман орындауы қажет.

 ▶ Басқа қондырғы компоненттерін, қосымша құрылғыларға және қосалқы 
бөлшектерге арналған барлық қатысты нұсқауларды орындаңыз.

 ▶ Кез келген жұмысты бастаудың алдында: қондырғыны қуат көзінен барлық 
фаза бойынша ажыратыңыз.
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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   
 getirilmemesi.
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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.




